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پیام

امروز یکی از چیزهایی که از لحاظ عملی مهم است، مسئله ی اقتصاد است؛ دشمن روی اقتصاد کشور 

ما متمرکز شده. از نظر دشمن، اقتصاد کشور یک نقطه ی ضعفی است که ]او[ میتواند با تکیه ی بر آن 

نقطه ی ضعف، مقاصد سوء خودش را در مورد کشور عزیز ما و در مورد جمهوری اسالمی اِعمال بکند؛ 

باید روی اقتصاد ]کار کرد[. من گفتم اقتصاد مقاومتی، یعنی اقتصادی که از درون میجوشد و احتیاج 

ما را به دیگران کم میکند و استحکام کشور را در مقابل تکانه های خارجی افزایش میدهد؛ این معنای 

اقتصاد مقاومتی است. »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل«، این اقدام و عمل باید در جلوی چشم مردم قرار 

بگیرد و مردم این را ببینند؛ این توّقع و خواسته ی ما از مسئولین است که با آنها هم در میان میگذاریم؛ 

این مسائل را ما با مسئولین مرتّباً در میان میگذاریم و به آنها میگوییم. شاخصه های اقدام و عمل را 

باید نشان داد.

مقام معظم رهبری



مانند تمام هستی نو می شویم
زمین سراسر سبز می شود، حیات و 
ممات را شوری مضاعف در بر می گیرد 
تا با رویی گشاده و آغوشی گرم شروعی 

دوباره و آغازی دل انگیز را ندا دهد.
آری، بهار سرآغاز بدعت ها، شکفتن 
ها و نو شدن ها فرا می رسد و ما به 

مانند تمام هستی نو می شویم و مجدانه برای تغییر و تحولی 
عظیم کمر همت را  می بندیم تا ایران اسالمی عزیزمان را جاودانه 
سازیم برای نسلی که هماره می جوید آنچه را بهترین است و 
مایه سربلندی و افتخارش.حماسه سازانی که همیشه  در صحنه 
حاضرند و پیشگام و پیشقدم اند تا آن گونه که شایسته وبایسته 
است بتوانیم به وعده هایمان عمل کنیم، وعده هایی که به  ثمر 

نمی نشست مگر با سخت کوشی وهمت بلند این عزیزان...
اینک به پیشواز بهار می رویم، بی صبرانه مانند خزانی که در 
انتظار رسیدنش موی سپید می کند. سبز می شویم و جاودانه 
می گردیم تا شکوه و عظمت و اقتدار مرز و بومی پر گهر و در 
افشان که با خون شهدای عزیز و جان برکف مان آذین گردیده و 
مثابه چراغی روشن فراروی ما قرار گرفته تا آیین و شیوه درست 
زیستن و بحق رستن و جاودانه ساختن را به ما بیاموزد به رخ 
کشیم مانند بهاری که ما را زنده می سازد و دم مسیحایی خود 

را بر ما می دمد.
روزها و لحظه ها و ثانیه ها سپری می شوند تا نوید به ثمر 
رسیدن تالش و کوشش بی وقفه و بی دریغ غیور مردان دلیر را 
بدهند.حال که شکوفه ها می شکفند و ترنم باران بهاری روح و 
جسم طبیعت را جان دوباره می بخشد در برابر پروردگار مهربان 
سر تعظیم فرود می آوریم و با این امید و آرزو که سال جدید، 
سال پربرکتی برای تک تک هموطنان عزیزمان باشد  سر سفره 

هفت سین می نشینیم .
محمد عسگری
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پیام تبریک  مدیرعامل  شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به مناسبت فرا رسیدن سال نو

 فرا رسیدن سال 1396 و  سرآغاز نو شدن، شکفتن و جاری شدن عطر دل انگیز بهار طبیعت همراه با تداوم خیر و برکت، شادی ها و نشاط مستدام را به 
تمام  کارکنان صنعت گاز، به خصوص همکارانم در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تبریک می گویم. 

در سالی که گذشت، با همراهی و همکاری شما کارکنان توانمند شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران توانستیم بیش از 700 کیلومتر خط لوله انتقال گاز 
و پنج ایستگاه تقویت فشار را احداث کنیم و در مسیرتوسعه زیرساخت هاي صنعت گاز کشور، افزایش تاب آوري و پایداري شبکه تامین گاز و گرمابخشی به 
منازل مردم گام های بلندی برداریم. بدین ترتیب امروز به سبب برخورداری بسیاری از مردمان ایران زمین از نعمت گاز، خیال ما آسوده تر و تجربه بهاری بسی 

خوشایندتر است. 
به قول حضرت حافظ
 ای نو بهار ما، رخ فرخنده فال تو

امید است در سال جدید نیز در پرتوی عنایات حضرت حق و تالش مضاعف کارکنان سختکوش این شرکت، بیش از پیش در مسیر خدمت رسانی به مردم 
عزیز کشورمان گام برداریم.

 اینجانب رایحه خوش این فصل نیک ،که تنها گوشه ای از سایه  گسترده مهر الهی است  را به شما عزیزان و خانواده محترمتان تبریک می گویم و از درگاه 
خداوند منان، تداوم عزت و سربلندی ملت غیور ایران را در سال جدید خواستارم. 

سال نو مبارک
حسن منتظر تربتی
مدیرعامل
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پیام

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در سالی 
مقاومتی  اقتصاد  که گذشت، سیاست های 
ابالغی از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی را 
سرلوحه کار خویش قرار داده و با بهره جویی 
از همت و حمیت کارکنان خود در اقصی نقاط 
کشور، در مسیر تحقق اهداف دولت تدبیر و 
امید در حوزه ایجاد زیرساخت های گازرسانی 

گام برداشته است. 
کند  اعالم  که  است  مفتخر  شرکت  این 
در طول سال گذشته بخش قابل توجهی از 
زیرساخت های توسعه صنعت گاز را ایجاد 
کرده است؛ دستاوردی که جز در سایه تالش 
بی وقفه کارکنان شرکت مهندسی و توسعه 
و  شریف  خانواده های  حمایت  و  ایران  گاز 

بردبارشان دست یافتنی نبود. 
در  ایران  گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت 
طول سال گذشته موفق به بهره برداری از 
واحد  و 24  لوله  کیلومتر خط  حدود 700 
توربوکمپرسور شده که این فعالیت ها در نوع 
خود بی نظیر است. این در حالی است که 
هر یک  از این پروژه ها در جای خود نقشی 
اساسی در عزت و سربلندی میهن اسالمی 

ایران داشته است.
شرکت،  این  شاخص  های  پروژه  از  یکی 
پروژه رشت_ سنگر بود که به صورت ضربتی 

تعریف و در کمتر از 110 روز اجرایی و باعث 
شد تا به مدد کمک گیری از ظرفیت ایجاد 
و  کشور  اقدار  و  عزت  لوله،  خط  این  شده 
شرکت ملی گاز ایران در قبال قطع بی دلیل 
واردات گاز از ترکمنستان حفظ شود. تجربه ای 
از  بارها کشور ترکمنستان  این  از  که پیش 
طریق آن باخ خواهی های قرارداری کرده بود 
ولی این بار نتوانست و به مدد پروژه در حال 
انجام خط لوله دامغان_کیاسر_ نکار که بخش 
های عمده آن تکمیل شده و ان شاءا... در سال 
96 به بهره برداری خواهد رسید، از این پس 

نیز هرگز نخواهد توانست.
پروژه شاخص دیگر، احداث و بهره برداری 
همزمان از پنج ایستگاه تقویت فشار و تکمیل 
پنج ایستگاه دیگر )جمعا به تعداد 24 واحد 
توربوکمپرسور( بود که ضمن ایجاد ظرفیت 
کافی جهت اتصال گازهای تولیدی عسلویه به 
مرکز کشور، شبکه تامین گاز کشور را از نظر 
پایداری ارتقای قابل توجهی داده است و از 
اهمیت آن همین بس که با حضور معاون اول 

رئیس جمهوری افتتاح شد.
اجرای  شرکت،  مهم  های  پروژه  دیگر  از 
بخشی از خط لوله ششم سراسری و تقویت 
شبکه غرب کشور بود که ضمن رفع نگرانی 
استان های  از قطع گاز زمستانی شهرهای 

کرمانشاه و کردستان، زمینه صادرات گاز به 
عراق را نیز مهیا کرده است.

و  احداث  سال 95،  پروژه  ترین  شاخص 
زاهدان  ایرانشهر_  لوله  از خط  برداری  بهره 
و گازرسانی به شهر و نیروگاه زاهدان بود. با 
احداث این خط، آخرین مرکز استان کشور 
به شبکه گاز متصل شده و شادی غیر قابل 
وصفی در چهره و دل مردمان مهربان سیستان 
و بلوچستان به وجود آورد. پروژه ای که به باور 
بسیاری از مدیران و کارشناسان ناباورانه تحقق 
یافت و آنقدر اهمیت داشت که به عنوان عمل 
جمهوری  محترم  ریاست  طرف  از  قول  به 
کشور نام گرفت و به دست مبارک ایشان و 

در روز 10 اسفند افتتاح شد.
متعال،  پروردگار  از  استعانت  با  که  حال 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از این 
امتحان در نزد ملت شریف ایران سربلند بیرون 
آمده است، برخود فرض می دانم از یکایک 
کارکنان که بحق، اصلی ترین و ارزشمندترین 
از  و  آیند  به شمار می  این شرکت  سرمایه 
شکیبایی،  با  که  شان  شریف  های  خانواده 
همکاران عزیز این شرکت را در خدمتگزاری 

به ملت ایران یاری رسانده اند، قدردانی کنم.

حسن منتظر تربتی

پیام قدردانی مهندس تربتی از خانواده بزرگ شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
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گفت و گو

شرکت مهندسی  سال 95  شاهکار کرد
اقدام و عمل به معنای واقعی

صنع��ت گاز ایران بار دیگر در س��ال 
95 همچون س��ال های گذش��ته برای 
گرمابخشی به منازل مردمان ایران زمین 
ش��اهکار کرد و در این مس��یر، ش��رکت 
مهندس��ی و توس��عه گاز ای��ران با ایجاد 
زیرساخت های اساسی این صنعت، نقش 
قابل توجهی در زمینه تحقق برنامه های 

تعریف شده داشت.
کارکنان توانمند ش��رکت مهندسی و 
توس��عه گاز ایران ب��ا برنامه های تعریف 
شده،توانس��تند س��ال 95 بیش از 706 
کیلومتر خط لوله، پنج ایس��تگاه تقویت 
فش��ار گاز و چن��د واح��د تکمیلی این 
تاسیسات را وارد مدار کنند که این فعالیت 
ه��ا در انتق��ال پای��دار گاز به بخش های 
مختل��ف مصرف تاثیر بس��زایی داش��ته 

است.
در ادامه، گفت و گو با حس��ن منتظر 
تربتی، مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی و 

توسعه گاز ایران را می خوانید.
 درسال 95 � چه پروژه های مهمی 
از سوی شرکت مهندسی و توسعه گاز 

ایران اجرا شده است؟
امس��ال باتوجه به اولوی��ت گذاری از 
س��وی ش��رکت ملی گاز ایران، خط لوله 
انتقال گاز رشت_سنگر، قطعه دوم خط 
ششم سراس��ری، خطوط تقویتی شبکه 
گاز غرب کش��ور، خط��وط صادراتی گاز 

به عراق، خط لوله انتقال گاز ایرانش��هر_ 
زاهدان، پنج ایس��تگاه تقویت فش��ار گاز 
 و تع��دادی از واحدهای تکمیل��ی و... به 

بهره برداری رسید.
چه عواملی باعث ش�د این پروژه  � 
ها در زمان تعریف شده و بدون تاخیر 

وارد مدار شوند؟
مهم ترین عامل این بود که من مدیر 
خوش شانس��ی بودم و ش��رایط بس��یار 
مناسبی از تمامی جهات مهیا شد تا این 

اتفاق ها رخ دهد. 
به هر حال شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ای��ران نیروه��ای توانمن��دی دارد و 
مجموعه مجریان و کارکنانی که در طرح 
ها حضور داشتند با همکاری پیمانکاران 
و مشاوران و دیگر عوامل اجرایی بستری 
فراهم کردند تا این برنامه ها محقق شود.
یکی از موارد این بود که موضوع بدهی به 
پیمانکاران و کمبود منابع مالی به صورت 
ابری بزرگ روی فعالیت های شرکت سایه 

انداخته بود.
پایان سال گذشته اتفاق خوبی رخ داد 
و تمام مطالبات پیمانکاران، مش��اوران و 
مجموعه س��ازندگان و تامین کنندگان 
کاال را لیس��ت کرده و متوجه ش��دم که 
م��ی توانیم تعداد زی��ادی از این موارد را 
با نقدینگی موجود تس��ویه کنیم که این 
کار انجام شد و حباب کمبود منابع مالی 

خیلی زود ترکید و از ابتدای امسال قرار 
گذاش��تیم که به هیچ وجه به مش��اوران 
بدهی نداشته باشیم و مطالبات پیمانکاران 
نی��ز حداکثر 10 تا 15 روز پس از صدور 

صورت وضعیت پرداخت شود. 
با رفع مشکل نقدینگی و پرداخت به 
موق��ع صورت وضعیت ها دغدغه اصلی 
پیمانکاران و مش��اوران برطرف و باعث 
شد که توجه و تعهد بیشتری نسبت به 
اجرای کار و برنامه زمان بندی داش��ته 

باشند.
در مجموع شرایط عملکردی شرکت 
مهندسی در زمینه پرداخت های به موقع 
عالقه پیمانکاران به همکاری با شرکت را 
افزای��ش داده و این موضوع در حضور پر 
تعداد پیمانکاران در مناقصات ش��رکت 
مهندسی نمود پیدا کرده است. به عنوان 

مث��ال در مناقصات اخیر بعضا بین 70 تا 
90 ش��رکت پیمانکار در فراخوان حضور 

یافته اند.
با توجه به این فعالیت ها، همه عوامل 
داخل��ی و خارجی که نیاز بود دس��ت به 
دس��ت هم دهند تا یک پ��روژه به بهره 
برداری برسد، ایجاد شد. از طرفی به لحاظ 
ساخت لوله و توربوکمپرسورهایی که نیاز 

داشتیم نیز محدودیتی وجود نداشت.
آیا تخصیص منابع مالی نسبت به  � 

سال گذشته افزایش داشته است؟
نه، به لح��اظ منابع مالی توانس��تیم 
اعتبارات م��ورد نیاز پروژه ه��ا را فراهم 
کنیم البته نس��بت به س��ال پیش از آن 
اعتبارات بیش��تری دریاف��ت نکرده بلکه 
منابع مالی موجود را به س��مت پروژه ها 

هدایت کردیم.
از طرف��ی، بخش زی��ادی از کاالهایی 
که ضروری نبود ،خریداری نشد و حتی 
بخش��ی از کاالهایی که س��ال ها بدون 
استفاده در انبارها موجود بود در پروژه ها 
به کار گرفته شد به همین دلیل توانستیم 
منابع مالی م��ورد نیاز پروژه ها را تامین 

کنیم.
نکت��ه بع��دی اینکه س��تاد ش��رکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران جایگاه خود 
در پش��تیبانی از پروژه ها را متوجه شد و 
به جای اینکه ایستگاه باشد، تسهیل کننده 

در مجموع شرایط عملکردی شرکت 
مهندسی در زمینه پرداخت های به 
موقع عالقه پیمانکاران به همکاری با 
شرکت را افزایش داده و این موضوع 
در  پیمانکاران  تعداد  پر  حضور  در 
مناقصات شرکت مهندسی نمود پیدا 
کرده است. به عنوان مثال در مناقصات 
اخیر بعضا بین 70 تا 90 شرکت پیمانکار 

در فراخوان حضور یافته اند
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شد. اگرچه در این زمینه باید کار بیشتری 
انجام شود و جای کار دارد ولی این جایگاه 
ستاد بسیار کمک کرد که بتوانیم پروژه را 

به موقع افتتاح کنیم.
در مجموع تنها تفاوت امسال با سال 
گذشته این بود که از مجری محوری به 
اجرا محوری رسیدیم و همه باید در جهت 

تحقق فرآیند اجرا همکاری کنند.
مدیرعامل ش�رکت مهندس�ی و  � 
توسعه گاز ایران در موفقیت های سال 
95 شرکت چقدر نقش داشته است؟

نقشی نداش��تم! تنها کاری که کردم 
این بود که اعتقاد داش��تم این پروژه ها 
مهم هس��تند و این حساسیت به تمام 
مجموعه ش��رکت منتقل ش��د. واقعیت 
این اس��ت که کارها را واگذار کردم و با 
کاهش جلسه ها، کاهش درگیری ستاد 
در پروژه ها و پش��تیبانی از طرح ها این 

فرآیند محقق شد. 
ب��ه هر حال به دلیل فعالیت در مرکز 
دیس��پچینگ ش��رکت مل��ی گاز ایران 
حساسیت ورود این پروژه ها را در زمستان 
لمس کرده بودم و از این نظر مقید بودم 
که این پروژه ها در زمان تعریف ش��ده، 

افتتاح شوند.
به صورت کالن ت��ر، در برنامه ریزی 
پروژه ها نیز دقت بیشتری شد تا بتوانیم 
برنامه ه��ای خود را واقع��ی و به تاریخ 
هایی که برای اجرای کار تعریف ش��ده 
، متعهد باشیم و دلیل محقق نشدن آن 

را آنالیز کنیم. 
در مجموع فرآیند کار همان بود ولی 
با برنامه ریزی دقیق تر توانستیم سرعت 
اجرا را افزایش دهیم و پروژه ها را در زمان 

خود به نتیجه برسانیم.
امس��ال همکاران شرکت مهندسی و 
توس��عه گاز ایران در تحقق برنامه های 
شرکت تالش زیادی کرده اند. خوشحالم 
که مجموعه شرکت نقش و وظیفه خود 
را در قبال ش��رکت مل��ی گاز ایران ایفا 
کرد و این کار با نمره خوبی انجام شد و 
بهره برداری از این پروژه ها برای پایداری 
شبکه و تامین گاز زمستانی کشور بسیار 

تاثیر داشت.
ب�ه چند نمون�ه از این پ�روژه ها  � 

اشاره کنید.
پروژه رش��ت- س��نگر طرح��ی بود 
ک��ه آبروی ما را در قب��ال زیاده خواهی 

ترکمنستان حفظ کرد.
پروژه ایستگاه های تقویت فشار خط 
هشتم سراسری باعث شد هیچ گازی از 
تولیدات عسلویه در جنوب نماند و بتوانیم 
تم��ام گاز تولیدی را به مرکز برس��انیم؛  
ضمن اینکه توانس��ت پایداری خوبی در 

سرشاخه ها ایجاد کند.
پروژه خطوط تقویتی گاز غرب کشور 
نگران��ی هایی که این منطقه در س��ال 

گذش��ته در زمینه قطع گاز داش��ت را 
برطرف کرد.

خط لوله ایرانشهر_ زاهدان و گازرسانی 
به شهر زاهدان که گل سرسبد پروژه های 
شرکت بود و شادی و شعف را برای مردم 
مهربان این دی��ار ایجاد کرد و به عنوان 
وعده به قول ریاست محترم جمهوری به 
مردم سیستان و بلوچستان قلمداد شد.

از این بابت همکاران شرکت مهندسی 
و توسعه گاز ایران تاثیر خوبی در زمینه 
پایداری ش��بکه تامین گاز کش��ور ایفا 

کردند.
به عنوان یک کارش�ناس صنعت  � 
گاز برای شرکت مهندسی چه آینده 

ای متصور هستید؟
به هرحال شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ای��ران در قبال برنامه های ش��رکت 
مل��ی گاز ایران تعهداتی را بر عهده دارد 
و باید پروژه های صنعت گاز را به موقع 

احداث کند.
درباره آینده شرکت نیز دو نگاه وجود 
دارد. نخس��ت اینکه بتوانی��م در اجرای 
پروژه ها کیفیت کار مهندسی را افزایش 
دهیم که در این زمینه برنامه ریزی برای 
روزآمد کردن بخش مهندسی خط لوله 
و تاسیسات تقویت فشار گاز را در برنامه 

داریم.

در همین رابطه دو قرارداد با ترکیب 
ش��رکت های معتبر داخل��ی و خارجی 
در حال امضاس��ت ک��ه کمک می کند 
پروژه ه��ای خ��ود را اقتص��ادی ت��ر و با 
استانداردهای به روزتری اجرا کنیم. نگاه 
بعدی نیز این اس��ت ک��ه بتوانیم ضمن 
اینکه پروژه ها را با کیفیت و اس��تاندارد 
بهتر انجام می دهیم هزینه ها را نیز بهینه 
کنیم تا قیمت تمام ش��ده این پروژه ها 

کاهش یابد.
برنامه ه�ای دراز مدت ش�رکت  � 

چیست؟
با فعالیت هایی که به شرکت محول 
ش��ده است در طول س��ه تا چهار سال 
آینده زیرساخت های توسعه ای شرکت 
مل��ی گاز ای��ران را در زمین��ه خط��وط 
 لوله و تاسیس��ات تقویت فشار گاز تمام
 م��ی کنیم بنابراین باید به فعالیت های 
بین المللی و مباحث جدیدتر ورود کنیم 

ت��ا بتوانیم مهندس��ی و خدمات فنی و 
ای��ن تجربیات را صادر کنیم. از طرفی با 
همکاری شرکت ها و پیمانکاران داخلی 
می توانیم نق��ش حاکمیتی خود  را در 
گرفتن پروژه های فنی و مهندسی خارج 

از کشور ایفا کنیم.
آیا شرکت مهندسی و توسعه گاز  � 
ایران برای ورود به عرصه بین المللی 

آمادگی دارد؟
شرکت ملی گاز ایران در فضای پنج 
سال آینده از یک شرکت توسعه دهنده 
داخلی به مجموعه ای بین المللی تبدیل 
می شود و شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران به تناسب این پیشرفت باید نقش 
خود را در این جایگاه پیدا کند و در جهت 
بین المللی شدن شرکت ملی گاز ایران 

نقش خوبی ایفا کند.
در این مس�یر با چه چالش هایی  � 

روبه رو هستید؟
خوشبختانه بستر خوبی فراهم شده 
و در ای��ن زمینه چالش اساس��ی وجود 
ندارد. در بخش اجرا توانمندی خوبی در 
پیمانکاران داخلی وجود دارد و در زمینه 
س��اخت تجهیزات نیز شاهد شکوفایی 
باالیی بوده ایم بنابراین نگرانی خاصی از 
این نظر ندارم. البته نگران وضعیت نیروی 

انسانی هستیم.
نیروی انسانی س��ازمان ما به عنوان 
بخشی از نیروهای کارشناسی و با تجربه 
صنعت گاز در سال های آینده بازنشسته 
می شوند و با توجه به موضوعاتی که به 
لح��اظ حقوقی و مالی در طول امس��ال 
مطرح شده، امکان دارد تعدادی از نیروها 
نیز زودتر از موعد تقاضای بازنشس��تگی 
کنن��د که در ای��ن مورد ج��ای نگرانی 

وجود دارد.
 بر این اس��اس با توجه به این موارد 
ممکن اس��ت زودتر از موع��د با ریزش 

نیروهای باتجربه مواجه شویم.
آیا ش�رکت مهندس�ی توانست  � 
برنامه های اقتصاد مقاومتی را محقق 

کند؟
با توجه به نامگذاری امس��ال از سوی 
مقام معظم رهب��ری )مدظله العالی( با 
عنوان اقتصاد مقاومت��ی، اقدام و عمل؛ 
فعالیت های ش��رکت را در این مس��یر 
برنام��ه ریزی کردی��م و این برنامه ها به 

معنای واقعی عملیاتی شد.
به هرحال پروژه های شرکت مهندسی 
و توس��عه گاز ایران به دلیل اینکه عمال 
باع��ث جایگزینی گاز با س��وخت های 
مایع می ش��ود، درآمد کشور را افزایش 
م��ی دهد که این موضوع از جمله ارکان 
سیاس��ت اقتصاد مقاومتی به شمار می 
آید که با تحقق آن منابع درآمدی کشور 

توسعه می یابد.
موضوع بعدی، توجه به توان شرکت های 

داخلی و اتکا به بنیه این شرکت هاست. 
سال 95 زیرساخت توانمندسازی تولید 
کنندگان توربوکمپرس��ور و پیمانکاران 
داخلی ایجاد شد که این موضوع نیز در 

مسیر اقتصاد مقاومتی بود.
در بخش کالن تر نیز یکی از جنبه های 
اقتص��اد مقاومتی توس��عه امنیت ملی 
تعریف ش��ده بود که شرکت مهندسی 
با گازرس��انی به سیستان و بلوچستان و 
ایجاد زیرس��اخت های بعدی که در آن 
منطقه ایجاد می شود از بابت گازرسانی به 
 چابهار و صنایع وابسته به گازی که پدیدار 
می شود هم رفاه عمومی را افزایش می 
دهد و هم اینکه به شکلی باعث می شود 
جمعیت بیش��تری در شهرهای شرقی 
کشور جذب شوند و عمال باعث توسعه 
امنیت کشور خواهد شد، بنابر این فکر می 
کنم شرکت ما در مسیر اقتصاد مقاومتی 

خوب عمل کرده است.
سخن پایانی � 

روی صحبت من با همکارانم است. ما 
باید خیلی از بابت نوع کاری که انجام می 
دهیم خدارا شکر کنیم. به هر حال اینکه 
انسان در چه مسیر شغلی ای قرار گیرد 
یکی از الطاف خداوند اس��ت و پروردگار 
این لطف را به مجموعه کارکنان شرکت 
مهندسی کرده است. همکاران ما پروژه 
های��ی را اجرا می کنند ک��ه نتیجه آن 

سراسر خیر و برکت برای مردم است. 
از طرفی این پروژه ها در حوزه حفظ 
محیط زیست و کاهش آلودگی نیز تاثیر 

گذار بوده است.
در نهایت زمان��ی که پروژه وارد مدار 
می شود، اشتیاقی در مردم برای مصرف 
گاز و خوشحالی  ای که در وجود آن ها 
از بابت اینکه شهرش��ان به شبکه گاز ی 
متصل ش��ده، ایجاد می ش��ود از الطاف 
خداوند اس��ت و ای��ن را نیز باید بگوییم 
انسان های خوش شانس و مورد عنایتی 
بودیم که خدمت رسانی به مردم نصیب 

مان شده است.
در زم��ان افتت��اح پ��روژه زاهدان و 
روشن شدن مشعل گاز، شور و شعفی 
که در مردم دیدم و ش��ادی ای که در 
چهره آن ها هویدا شده بود آنقدر انرژی 
مثب��ت به من و مجموعه همکاران داد 
که همانجا گفتم هرچه خداراشکر کنیم 
کم اس��ت به دلی��ل اینکه خیلی لطف 
بزرگی اس��ت که خداوند این وظیفه را 
به ما داده که با تالش، ش��ادی بزرگی 

برای مردم ایجاد کنیم.
با این نگاه هرچه تالش کنیم حتی اگر 
این فعالیت ها در هیچ جا دیده نشود نباید 
ناراحت ش��ویم ولی نعمت های ما مردم 
هستند و هر کاری می کنیم برای خدمت 
رسانی به مردم است و با این رویکرد هیچ 

وقت احساس خستگی نمی کنیم.

خوشحالم که مجموعه شرکت نقش و 
وظیفه خود را در قبال شرکت ملی گاز 
ایران ایفا کرد و این کار با نمره خوبی 
انجام شد و بهره برداری از این پروژه 
ها برای پایداری شبکه و تامین گاز 

زمستانی کشور بسیار تاثیر داشت
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ثبت سال بدون بدهی در گاز

روش های نوین سرمایه گذاری در مسیر مهندسی و توسعه
مدیریت مالی از جمله بخش هایی است که جزو ساختار  
اصلی همه شرکت ها به شمار می آید و نقش تاثیر گذاری 
در روند تصمیم گیری و تصمیم سازی آن مجموعه دارد. این 
مدیریت با برنامه ریزی و تامین نقدینگی از محل اعتبارات 
مصوب و هدایت این منابع به پروژه های کلیدی شرکت؛ همسو 
با تکیه بر صرفه جویی در هزینه های جاری، سرمایه ای و 
استفاده بهینه از منابع ،می تواند در بهره برداری اقتصادی از 

پروژه ها بسیار موثر باشد.
مدیریت مالی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران نیز در 
این مسیر و با بهره گیری از روش ها و نرم افزارهای نوین در 
بخش های مختلف از جمله سرمایه گذاری، تمام تالش خود را 
به کار گرفته تا با اعمال تغییرات کمی و کیفی بتواند شرایط الزم 
برای تسریع در بهره برداری از پروژه های شرکت را فراهم کند.

در ادامه، گفت و گو با محمدرضا هادی، مدیر مالی شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران را می خوانید.

ش�رکت مهندسی و توسعه گاز ایران از نظر مالی در  � 
میان شرکت های زیرمجموعه چه جایگاهی دارد؟

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با سرمایه گذاری حدود 
57 هزار میلیارد از مجموع 118هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری 
شرکت ملی گاز ایران، در میان 42 شرکت تابعه، باالترین میزان 
سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است. از این رو توجه 
جدی به زیرساخت ها، منابع انسانی، تامین نیازهای سخت 
افزاری و نرم افزاری و... این شرکت ضروری است. ضمن تشکر 
از مهندسی ساختار، تقاضای جدی دارم که در زمینه اصالح 

ساختار نیروی انسانی بازنگری کند.
مدیریت مالی تقریبا در همه جلسه های کلیدی شرکت 
از جمله هیات مدیره، کمیسیون مناقصات، هیئت انتخاب 
مشاور، شورای فرهنگی، جلسات پیگیری پروژه ها و... نقش 
ادامه  از طرفی، در شرایط فعلی و  تعیین کننده ای دارد. 
بخشی از تحریم هایی که به کشور تحمیل شده، مدیریت 
انتقال  های  روش  و  ارزی  نیازهای  رفع  جهت  در  مالی 
تصمیمات  به  نیاز  مالی  مرتبط  موارد  سایر  و  ارزی  وجوه 
بهنگامی دارد که ریسک پذیری و تصمیمات مدیریتی را 
بسیار حساس کرده است. امیدواریم در وضعیت موجود و 
الزامات ابالغی بتوانیم این  در چارچوب قوانین، مقررات و 

مراقبت های ویژه را انجام دهیم.
چند درصد از برنامه های مالی سال 95 � محقق شد؟

منابع داخلی  از محل  نقدینگی  تامین  اینکه  به  توجه  با 
مستلزم تحقق درآمدهای شرکت ملی گاز ایران است، امسال 
درآمدهای پیش بینی شده از جمله صادرات گاز طبیعی و 
سایر مشتقات گازی مطابق برنامه محقق نشد و با توجه به این 
موضوع با مشکل جدی در زمینه تامین منابع از محل منابع 

داخلی مواجه بودیم.
در این بخش، 27 درصد بودجه مصوب را دریافت و جذب 
نیز  بود  گازرسانی  عوارض  که  دوم  منبع  بحث  در  کردیم. 
حدود 18 درصد بودجه نقدینگی دریافت و جذب شده است. 
همچنین حدود 43درصداز مبلغ 6 هزار میلیارد ریال بودجه 
مصوب از محل وام داخلی یا بند »ق« دریافت نقدینگی شده و 

به همان مبزان نیز جذب شده است .
در مجموع از 56 هزار میلیارد ریال بودجه سرمایه ای شرکت، 
52درصد از محل منابع داخلی عوارض گاز بهاءو بند »ق« بود. 
مابقی نیز از سایر منابع پیش بینی شده، شامل سرمایه گذاری و 

تسهیالت بانکی تامین شده است .
ب�ا توجه به محقق نش�دن منابع مال�ی، هم اکنون  � 
پرداخت صورت های مالی و تخصیص منابع به پروژه در 

چه شرایطی قرار دارد؟
و  شرکت  جاری  مطالبات  همه  اکنون  هم  خوشبختانه 

پیمانکاران، مشاوران و فروشندگان کاال را پرداخت کرده ایم 
و شرکت هیچ گونه بدهی ندارد. برای نخستین بار در تاریخ 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، این شرکت هیچ گونه 
بدهی به طرف های قرارداد خود ندارد. با توجه به این موارد از 
مجموعه همکاران خود در شرکت ملی گاز ایران و همین طور 
مدیریت مالی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تشکر می 
کنم. این موضوع قطعا با تالش و پیگیری همه جانبه ای که از 

سوی مدیریت مالی انجام شده ،تحقق یافته است.
با توجه به گشایش های اخیر، در بخش جا به جایی  � 

منابع مالی دستاوردهایی داشته اید؟
پروژه های شرکت با همکاری پیمانکاران اجرا می شود و 
 BOT خوشبختانه با بهره گیری از روش های جدید از جمله
خطوط سراسری 6، 9 و 11 از طریق سرمایه گذاری تامین 
مالی می شوند. از طرفی از محل بند »ق« نیز تامین مالی شد و 
بخشی از مشکالت مرتفع شده است. شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران در سال 1395 به طور خاص درگیر واردات کاال نبوده 

است.
آیا عالوه بر خط شش�م سراسری، پروژه ایرانشهر-  � 

چابهار نیز در قالب BOT اجرا می شود؟
شرکت ملی گاز ایران هم اکنون با یکی از شرکت ها وارد 
مذاکره شده تا در قالب روش های جدید سرمایه گذاری بتواند 

از توان این شرکت بهره گیرد. 
در قالب این طرح، پس از اجرای پروژه از سوی سرمایه گذار، 
بازپرداخت منابع تامین مالی پروژه از طریق شرکت ملی گاز 

ایران و در قالب تهاتر با گاز بهای مصرفی انجام می شود.  
در سمت ها تغییری رخ داده است؟ � 

نه.
 حرکت جدی در این زمینه انجام نشده است. به هرحال 
ساختار  مهندسی  که  امیدواریم  و  ارائه شده  ما  پیشنهادات 
شرکت ملی گاز ایران اهتمام ویژه ای داشته باشد. با توجه به 
اینکه بخشی از  وظایف شرکت بازرگانی گاز ایران و شرکت 
ذخیره سازی گاز طبیعی به این شرکت منتقل می شود، نیاز به 

بازنگری در اصالح ساختار نیز وجود دارد.
تاکنون تغییری در ساختار انجام نشده است؟ � 

نه.
 قطعا به نسبت افزایش حجم کار باید نیروی جدید نیز اضافه 
شود. در صورتی که قوانین اجازه دهند می توانیم از نیروهای 
همان شرکت ها استفاده کنیم.  در صورتی که در ساختار 

بازنگری شود، بخشی از نیروها به صورت حجمی به سازمان 
افزوده و بخشی نیز از طریق نیروهای کیفی برای تصمیم گیری 

و تصمیم سازی به بدنه سازمان و شرکت تزریق می شوند.
سخن پایانی ... � 

تشکر می کنم از مجموعه روابط عمومی که فعالیت های 
شرکت را انعکاس می دهد.

همه فعالیت های شرکت از مرحله آغاز )پیش بینی بودجه( 
پیمانکاران، همچنین  با  نهایی  تسویه حساب  و  پرداخت  تا 
هزینه های جاری در مجموعه مدیریت مالی انجام می شود و 

این فرآیند به محیط آرام و بدون استرس نیاز دارد.
مجموعه  در  را  شرایط  این  هستیم  مصمم  اساس  براین 
و  محدودیت  با  البته  کنیم.  ایجاد  مالی  مدیریت  همکاران 
چالش های جدی نیز به لحاظ سازمانی از جمله، عدم جذب 
نیروهای جوان، کارآمد، با انگیزه و متخصص مواجه هستیم که 

انتظار داریم در این زمینه گام های اساسی برداشته شود.
در این جا  فرصت را غنیمت شمرده و و الزم می دانم 
تشکر ویژه ای از مجموعه همکاران خود داشته باشم ، از اینکه 
یک سال بسیار خوب را با همکارانم در مجموعه مدیریت مالی 

داشتم،سپاسگزارم.
فعالیت ها در حوزه مالی تعطیل ناپذیر است ولی با توجه به 
اهمیت بستن حساب ها در پایان سال مالی این فعالیت ها دو 

چندان می شود. 
بخشی از فعالیت های سرمایه گذاری برای نخستین بار 
در این شرکت تجربه می شود و نیاز به عزم و همت جدی 
دارد تا بتوانیم با همکاری همه مدیریت ها، امور و مجریان؛ 
این اطالعات را به موقع دریافت کنیم و بتوانیم حساب های 
سال 1395 را ببندیم و صورت های مالی را به موقع به مجمع 
عمومی صاحبان سهام یا شرکت ملی گاز ایران ارائه کنیم. 
مجددا از همکاران خود که بسیار تالش کردند تشکر ویژه 
می کنم. با پیگیری مجدانه همکاران همه موارد محقق شد و 
امیدوارم در پایان سال نیز با کارنامه بسیار خوب بتوانیم وارد 
سال 1396 شویم.در پایان جا دارد افتتاح پروژه گازرسانی  به 
استان سیستان و بلوچستان را که با عزم جدی و همت همه 
جانبه کارکنان شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران زودتر از 
موعد مقرر افتتاح شد را تبریک بگویم و یادآوری کنم که 
مجموعه مدیریت مالی با تامین به موقع نقدینگی و منابع 
مالی الزم و پرداخت به موقع مطالبات نقش بسزایی در اتمام 

و به ثمر نشستن این پروژه داشته است.
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در شرایط متغیر و رقابتي امروز، نقش واحد تدارکات به عنوان 
عامل پیوند دهنده در زنجیره تامین یک سازمان به بازار پر

رنگ تر ش��ده است. خرید و تدارکات بهنگام تاثیر فراواني 
در اثربخشي، کارایي و صرفه اقتصادي انجام پروژه دارد و عدم 
تدارکات و پشتیاني اثربخش در زمان مقرر، موجب اختالل در 

روند پروژه خواهد شد.
به گفته حسین شمس الهي، مدیر تدارکات و خدمات کاال 
در شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران، حداقل 60 تا 70 درصد 
حجم پروژه، به کاالي آن مرتبط است که این خود گویاي اهمیت 
کاال در پیاده سازي موفق پروژه است. با توجه به سهم غیرقابل 
انکار کاال در پروژه، طبعا سیاست گذاري در تامین به موقع کاال، 
تاثیري بسزایی در پیشرفت و اتمام پروژه مطابق زمان بندي پیش 
بیني شده دارد و هرگونه تاخیر در تامین کاال، سبب کندي در 
اجراي پروژه مي شود.با مدیر تدارکات و خدمات کاالی شرکت 
مهندسي و توسعه گاز در خصوص پیشرفت پروژه ها، استراتژي 
خرید و تسهیل در دستیابي به بازار بین الملل و تامین مواد اولیه 

صحبت کرده ایم که از نظر مي گذرد. 
درباره مسئولیت هاي تخصصي و تجارب تان توضیح  � 

دهید.
سال 76 به اس��تخدام وزارت نفت درآمدم، ابتدا در سمت 
حس��ابدار ارشد و سپس به عنوان رئیس مالي، اداري شرکت 
ملي نفتکش ایران )منطقه بندرعباس( مش��غول به کار شدم. 
در س��ال 82 با انتقال به ش��رکت پاالیش نفت ش��ازند اراک، 
در پس��ت هاي کارشناس ارش��د بازرگاني و رئیس خرید هاي 
خارجي این مجموعه نقش آفریني کردم. بعد از آن  سال 88 
به شرکت پاالیش گاز بیدبلند 2 منتقل شدم و در سمت هاي 
رئیس تدارکات کاال و رئیس امور کاال فعالیت کردم؛ سال 90 
با عنوان مدیر مالي، فعالیت در شرکت مهندسي و توسعه گاز 
ایران را آغاز کردم و از فروردین 95 تاکنون، مدیریت تدارکات 

و خدمات کاال در این مجموعه را بر عهده دارم.
از پروژه هاي انجام شده شرکت مهندسي و توسعه  � 
گاز ایران در مدیریت تدارکات و خدمات کاال در س�ال 

95 بگویید.
سرعت پیشرفت پروژه های در دست اجرای شرکت از ابتدای 
سال 95 تاکنون چشمگیر بوده است. پروژه های عمده ای که 
از ابتدای سال 95 تاکنون اقالم و کاالهای مورد نیاز آن ها از 

سوی این مدیریت تامین و در اختیار پروژه های مربوطه قرار 
گرفته به شرح ذیل است.

- تامین و تحویل با قیمانده اقالم مکانیکال ، الکتریکال و ابزار 
دقیق 5 ایستگاه تقویت فشار خط هشتم سراسری

- تامین ورق، س��اخت و پوش��ش لوله 36 این��چ پروژه 262 
کیلومتری ایرانشهر-زاهدان

- تامین ورق، س��اخت و پوش��ش لوله 42 این��چ پروژه 170 
کیلومتری دامغان-کیاسر-نکا

- تامی��ن ورق و س��اخت لوله 36 اینچ پ��روژه 60 کیلومتری 
کوهدشت لرستان

- تامین ورق ، ساخت و پوشش لوله 56 اینچ قطعه دوم و سوم 
پروژه خط لوله ششم سراسری

- تامین و تحویل لوله 30 اینچ پروژه بیستون- کرمانشاه
- تامین و تحویل لوله 40 اینچ و کلیه اقالم مورد نیاز پروژه 9/5 

کیلومتری سنگر-رشت
- تامین ورق ، ساخت و پوشش لوله 56 اینچ و اتصاالت پروژه 

20 کیلومتری ابتدای خط هشتم گستره عسلویه-اخند
- تامین و تحویل 11 کیلومتر لوله 40 اینچ  و اتصاالت پروژه 

تعویض خط لوله اول سراسری حدفاصل پره سر-آستارا
- تامین و تحویل اقالم مورد نیاز پروژه ایس��تگاه کنترل فشار 

نیزار خط هشتم سراسری
الزم است عنوان کنم که اولویت اصلی شرکت مهندسی و 
توسعه گاز ایران تالش برای تامین نیازها از طریق منابع داخلی 
با هدف حمایت از منابع و کارخانجات داخلی است و در صورت 
عدم امکان ساخت کاال در داخل کشور، اقدام برای واردات آن 

انجام خواهد شد.
استراتژي کلي مهندسي و توسعه گاز ایران در خرید  � 

کاال به چه صورت است؟
سیاس��ت کلي شرکت این اس��ت که تامین و خرید همه 
کاالهاي مورد نیاز پروژه ها به پیمانکار واگذار ش��ود، حال اگر 
خرید کاالیي به پیمانکار واگذار نشود، آن زمان مسئولیت خرید 
یا تامین از انبار برعهده این مدیریت قرار مي گیرد. در این زمینه 
شرکت باید حتي االمکان از ظرفیت کاالهاي موجود در انبار براي 

پروژه ها استفاده و در وهله بعدي اقدام به خرید کند.
در سال هاي گذشته، عمده کاالهای مورد نیاز را شرکت راسا 
خریداری می کرد اما بنابر سیاست هاي مدیریت فعلي، اولویت 

در واگذاري موضوع خرید به پیمانکاران و استفاده حداکثری از 
کاالهای موجود در انبار است.

مدیری�ت ت�دارکات و خدمات کاال ب�ه لحاظ منابع  � 
انساني متخصص و مجرب یكي از واحد هاي غني شرکت 
محسوب مي شود. در این مورد توضیحاتي ارائه  دهید.

بله، اغلب همکاران در مدیریت تدارکات و خدمات کاال بسیار 
با تجربه اند و با برخورداري از سنوات طوالني در زمینه خرید 
و انبار کاال، از جمله کارکنان متخصص و کارکش��ته سازمان 

محسوب مي شوند.
به اعتقاد من مهم ترین سرمایه هر سازمانی منابع انسانی 

آن سازمان است.
ب�راي تامین بهنگام منابع مورد نی�از پروژه ها، چه  � 

تدابیري اندیشیده شده است؟
ما به صورت مستمر فهرست پروژه هاي آتي را از مدیریت 
برنامه ریزي ش��رکت اخذ و ب��ا توجه به برنامه هایي که براي 
اجراي پروژه ها مشخص شده اند، تمهیدات الزم را براي تامین 
به موقع کاالها و سیاس��ت گذاري هاي مرتبط براي مدیریت 

کاال اجرا مي کنیم.
براي حصول اطمینان از خرید مواد با مناسب ترین  � 

قیمت و کیفیت چه تمهیداتي اندیشیده شده است؟
خرید هاي شرکت طبق قانون برگزاري مناقصات انجام مي 
شود که براساس آن معامالت به سه سطح جزء، متوسط و عمده 
تقسیم مي شوند. در معامالت جزء و متوسط، مسئولیت خرید 
کاالها، مستقیما بر عهده تدارکات کاال قرار دارد و در معامالت 
عمده، این مس��ئولیت را کمیسیون مناقصات و کمیته فني، 

بازرگاني بر عهده دارند.
از ای��ن رو با طي روال قانوني و رویکرد رقابتي که در قانون 
برگزاري مناقصات پیش بیني شده، دستیابي به بهترین کیفیت 

و مناسب ترین قیمت میسر مي شود.
در مورد گش�ایش هاي امس�ال در حوزه تس�هیل  � 

تبادالت بین المللي توضیح دهید.
خوشبختانه امس��ال توانستیم یک اعتبار اسنادي نزدیک 
ب��ه 400 میلی��ون دالر را ب��راي واردات ورق ه��اي مورد نیاز 
پروژه هاي خطوط لوله در دس��ت اجرا و آتي کش��ور گشایش 
کنیم، نخستین محموله کاالیي نیز وارد کشور و اسناد مرتبط 

با آن  معامله شد. 

دستاوردهاي شرکت مهندسي و توسعه گاز در سال اقتصاد مقاومتی

از گشایش اعتبار 400 میلیون دالري تا ایجاد رقابت در تامین کنندگان
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پروژه گازرسانی به زاهدان که از جمله 
ق��ول های رئیس جمهوری بود، با هدف 
محرومیت زدایی از مناطق کمتر توسعه 
یافته در دستور کار شرکت ملی گاز ایران 
قرار گرفت و با تالش کارکنان ش��رکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران، مشاور پروژه 
و پیمانکار، 10  اسفندماه امسال با حضور 
رئیس جمهوری در میدان گاز زاهدان به 

طور رسمی افتتاح شد.
در ادام��ه گف��ت و گ��و ب��ا عبدالرضا 
ابوالحس��ینی، مجری ط��رح خط هفتم 

سراسری را می خوانید.
پروژه گازرس�انی به زاهدان از چه  � 

سالی کلید خورد؟
پ��روژه خط لوله انتق��ال گاز 36 اینچ 
ایرانش��هر_ زاهدان، س��ال 92 در قالب 
پروژه ادامه خط هفتم سراس��ری گاز به 
صورت EPCF به پیمانکار واگذار ش��د 
که متاس��فانه آن شرکت نتوانست منابع 
مالی را تامین کند و در نهایت س��ال 93 
به پیمانکار خاتمه و در همان سال، پروژه 
در قال��ب مناقصه PC به پیمانکار برنده 

مناقصه واگذار شد.
با توجه ب��ه اینکه مناب��ع مالی برای 
پیمان PC نیز به سختی قابل دسترس 
بود، مقرر ش��د به موازات انجام عملیات 
اجرای��ی پیمان جاری، انجام تش��ریفات 
مناقصه به روش BOT نیز در دس��تور 
کار ق��رار گیرد تا به ای��ن صورت منابع 
مالی پروژه تامین ش��ود که تا پایان سال 
94 این سرمایه گذار نیز نتوانست شرایط 
قرارداد را عملی کند؛ از این رو با توتجه 
به موارد یادشده، از ابتدای امسال مدیران 
ارشد وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران 
و ش��رکت مهندس��ی و توسعه گاز ایران 
مصمم شدند تا به هر ترتیب منابع مالی 
ای��ن پ��روژه را از مح��ل »ق« تبصره 2 
قانون بودجه س��ال 93 تامین کنند که 

خوشبختانه این فرآیند میسر شد.
در خص�وص جزییات ای�ن پروژه  � 

توضیح دهید.
پروژه خط انتقال گاز ایرانشهر_زاهدان 
به طول 262 کیلومتر به قطر 36 اینچ با 
هدف گازرس��انی به شهرستان و نیروگاه 
زاهدان و شهرهای بین راه تعریف و برای 
تحقق این پ��روژه بیش از 750 میلیارد 

تومان اعتبار هزینه شده است.
این خط از خط لوله انتقال گاز هفتم 
سراسری )عس��لویه_ ایرانشهر( انشعاب 

می گیرد.
در مس�یر اجرای این پروژه با چه  � 

سختی هایی رو به رو بودید؟
همان گونه که پیش تر اش��اره کردم، 
تامین منابع مالی یکی از موانع پیشرفت 

این پروژه بود که پس از اولویت گذاری، 
ای��ن مش��کل مرتفع ش��د.کارخانه های 
محدودی برای تولید و پوش��ش لوله در 
کشور وجود دارد که با تدبیر مدیرعامل 
ش��رکت مهندسی و توس��عه گاز ایران و 
برگزاری جلس��ه های فش��رده با شرکت 
های تولید کننده لوله این مس��ئله حل 
ش��د.در جری��ان این پ��روژه در یک روز 
ش��اهد فعالی��ت120 جوش��کار به طور 
همزمان بودیم و پنج هزار و 500 تریلی، 
لول��ه های مورد نیاز را از مناطق مختلف 

کشور به کارگاه منتقل کردند.
از طرفی، بخشی از مسیر اجرای خط 
لوله ماس��ه ای بوده و بخش��ی دیگر نیز 
مسیری صعب العبور و سنگی که نیاز به 
انفجار جهت ترانشه هایی به عمق 70 متر 
داشت که موجب شد بیش از پنج میلیون 

مترمکعب خاک برداری انجام شود.
با توجه به فش��ردگی کار نیاز بود که 
همزمان در چند نقطه از مس��یر از مواد 
ناریه )منفجره( اس��تفاده شود که از این 
بابت نی��ز با محدودیت های��ی رو به رو 
بودیم که با همکاری اس��تاندار سیستان 
و بلوچس��تان و گ��روه تامین امنیت این 

مشکل نیز مرتفع شد.
همان گون��ه که مس��تحضرید، پس 
از اج��رای خ��ط لوله ب��رای اطمینان از 
مقاومت و نش��تی خط لوله باید عملیات 
تس��ت هیدرواستاتیک انجام شود که به 
ای��ن منظور نیاز به آب ف��راوان بود و به 
دلیل شرایط منطقه ای این امکان وجود 
نداشت و موجب شد از چاه های موجود 
واقع در کیلومترها دورتر لوله کشی انجام 
شود و برای تسریع کردن در دریافت آب 
به موازات آن از تانکر آب که روزانه بیش 
از یکصد تانکر بود کمک گرفته شد که با 
تالش پیمانکار پروژه ،خوشبختانه از این 

مشکل نیز عبور کردیم.

پ�س از زاهدان، خطوط گاز در چه  � 
مناطقی توسعه خواهد یافت؟

پس از زاهدان شاهد اجرای خط لوله 
ایرانشهر_ چابهار به طول 290 کیلومتر 
ش��امل 201 کیلومتر خط 56 اینچ، 44 
کیلومتر 42 اینچ، 20 کیلومتر 20 اینچ،  
25 کیلومت��ر 16 اینچ و 20 کیلومتر نیز 
20 اینچ هستیم که در حال حاضر پیش 
نوی��س قرارداد در حال تهیه بوده و پس 
از امض��ای قرارداد، عملی��ات اجرایی آن 

آغاز می شود.
هزینه سرمایه گذار از چه طریقی  � 

پرداخت می شود؟
هزینه س��رمایه گذار از طریق تهاتر با 
پول گاز مصرفی پرداخت خواهد شد به 
گون��ه ای که پس از احداث و راه اندازی 
پ��روژه و اس��تفاده مجتمع پتروش��یمی 

مکران از گاز، هزینه ها تهاتر می شود.
چابهار،  آیا عالوه بر پروژه ایرانشهر_  �
پروژه دیگری نیز در استان سیستان و 

بلوچستان در دستور کار قرار دارد؟
بله؛گازرسانی به شهر زابل که از انتهای 
خط لوله زاهدان ادامه می یابد و به طول 
کلی 225 کیلومتر است که 105 کیلومتر 
آن ت��ا دوراهی زابل به قطر 36 اینچ و از 
دوراهی زابل به طول 120 کیلومتر با قطر 
24 اینچ به زابل می رسد تا مردم خونگرم 
این شهر نیز همچون زاهدان از نعمت گاز 
برخوردا ش��وند. طراحی ای��ن پروژه هم 

اکنون در دست اقدام است.
پروژه بعدی نیز احداث خطوط انتقال 
گاز با قطرهای 8 اینچ تا 20 اینچ به طول 
تقریبی 500 کیلومت��ر بوده که از انتهای 
خط لوله 56 اینچ هفتم سراسری )ایرانشهر( 
منشعب شده و بیشتر شهرهای شرق استان 
از جمله سوران، سراوان، خاش، میرجاوه و ... 
را شامل می شود و در حال حاضر مطالعات 

مهندسی آن در دست اقدام است.

 � در جری�ان این پروژه ش�اهد چه
 اتفاق های خاصی بودید؟

ب��ه هر حال با همت و تالش مدیران 
ارشد شرکت از جمله معاون وزیر نفت 
و مدیرعامل ش��رکت مل��ی گاز ایران، 
مدیرعامل ش��رکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران که عالوه بر تامین منابع مالی، 
این پروژه را در اولویت نخست قرار دادند 
و از هیچ کوشش��ی در راس��تای تحقق 
گازرس��انی دریغ نکردند، به طوری که 
بیش از 70 درصد پیش��رفت پروژه در 

10 ماه امسال محقق شده است.
از طرف��ی ب��ا توجه ب��ه اینکه همه 
فعالیت های اجرایی پروژه های شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران همانند دیگر 
ارگان ها برون س��پاری ش��ده و توسط 
پیمانکاران و مشاوران نظارت کارگاهی 
و عالی��ه اجرا می ش��ود، ب��رای نظارت 
 دقیق تر بر اجرای کار، معموال عالوه بر 
بهره گیری از کارشناس��ان بازرسی فنی 
و HSE شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران در پروژه ها، این طرح نیز در قالب 
پروژه های اضطراری گاهی بیش از یک 
ماه و در پروژه اخیرنیز به دور از خانواده 
در منطقه حضور داشته اند جا دارد که 
در اینج��ا از آنها و دیگر همکاران طرح 
خط هفتم و شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران که هر یک به نوبه خود سهم 
بسزایی در این گازرسانی بر عهده داشته 

اند تشکر و قدردانی کنم.
بهتری��ن اتفاق خاص��ی که در پروژه 
ب��ا آن برخورد ک��ردم، زمانی بود که به 
کارگرانی که در پروژه مش��غول فعالیت 
بودند خس��ته نباشید می گفتم و آن ها 
اظهار می کردند ما برای رسیدن گاز به 
ش��هر خودمان تالش می کنیم و هرگز 
خسته نمی شویم و از شما ممنونیم که 
از راه دور ب��رای رف��اه ما به این منطقه 

آمده اید.
 ای��ن مطلب درک ب��االی مردم این 
منطق��ه را م��ی رس��اند که به ش��هر و 
کش��ور خود عالقه مندند و قدرشناس 
هستند و همین قضیه موجب می شود 
که خستگی از تمام وجودم بیرون رود.
مورد دیگر پس از اینکه، به دس��تور 
ریاست جمهوری مشعل روشن شد و من 
در راه برگشت بودم، کودکان و جوانانی 
را دیدم که با ذوق، شوق و شادی فراوان 
فریاد می زدند که گاز آمد و این ش��ور، 
ش��عف، احساس  خرس��ندی و رضایت 
برای من به مثابه بزرگ ترین و شیرین 

ترین پاداش بود.

توسعه گازرسانی در مناطق محروم کشور

گاز عامل نشاط مردم زاهدان شد
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گفت و گو

خط ششم سراس��ري از خطوط بسیار 
مهم و اس��تراتژیک ب��وده و انتقال گازهاي 
تولیدي عس��لویه به ظرفیت 110 میلیون 
مترمکعب در روز را به نقاط مختلف کشور 
میس��ر خواهد کرد و ب��راي مصرف داخلي 
کش��ور از اهمیت بسزایی برخوردار است. از 
سوي دیگر این طرح در دو نقطه مرزي نفت 
شهر و شلمچه امکان صادرات گاز به عراق را 
فراهم مي کند که به نظر مي رسد با توجه به 
انعقاد قرارداد با  کشور عراق در صورت مساعد 
بودن شرایط بین المللي، امکان صادرات گاز 
از منطقه نفت ش��هر به این کشور در آینده 

نزدیک فراهم شود.
رمضانعل��ی س��نگدوینی، مجری طرح 
خطوط لوله پنجم و شش��م سراس��ری در 
شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران در این 
مصاحبه مزیت هاي پروژه هاي طرح تحت 

مسئولیتش را تشریح کرده است.
 � درخصوص مهم ترین ویژگي ها و 
پروژه هاي عمده طرح  خط لوله  ششم 

توضیح دهید.
طرح ما طرحي با پروژه هاي وسیع است؛ 
اولین پروژه ما خط لوله ششم سراسري است، 
فاز اول این خط لوله از عسلویه تا اهواز به طول 
600 کیلومتر پیش تر تزریق گاز شده که در 

حال بهره برداري است. 
اجراي فاز دوم خط لوله ششم سراسري 
و انش��عابات مرتبط به طول 600 کیلومتر 
از اهواز تا دهگالن سنندج هم اکنون ادامه 
دارد؛ ق��رارداد ای��ن 600 کیلومتر خط لوله 
56 اینچ و انش��عاباتش س��ال 90 با قرارگاه 
خاتم به مبلغ دو هزار و 600 میلیارد تومان 
منعقد شد که به دلیل عدم تامین مالي در 
مقاطعي از پروژه، بخش هایي از پروژه از این 

پیمانکار جدا شد.
همكاران ط�رح و قرارگاه تاکنون  � 
کدام بخش ها از خط ششم را اجرایي 

کرده اند؟
قرارگاه در دو گستره، اجراي خط لوله 
ششم را بر عهده گرفت که گستره اول از 
اهواز تا دزفول به طول 201 کیلومتر هم 
اکنون در حال اجراس��ت و گس��تره دوم 
در انته��اي خط به طول 120 کیلومتر از 
بیستون تا دهگالن در آذرماه امسال مورد 
بهره برداري قرار گرفت. گستره دوم خط 
لوله براي شرکت گاز و استان هاي غربي و 
شمال غرب کشور بسیار استراتژیک بوده و 
در صورت عدم بهره برداري از آن شهرستان 
کرمانش��اه در زمستان بس��یار سرد 95 با 

مشکالتي جدي روبه رو مي شد. 
در مورد انشعابات اجرا شده در خط  � 

ششم سراسري توضیحاتی بدهید.
  همان طور که عنوان شد خط ششم تنها 
به این دو گستره محدود نمي شد، با اجراي 

خ��ط 30 اینچ دیگر ب��ه طول 13 کیلومتر 
مسیر دهگالن تا سنندج به خط بیجار وصل 
ش��د. خط 30 اینچ دیگري هم به طول 34 
کیلومتر برای اتصال خط لوله گاز 56 اینچ به 
شهرستان کرمانشاه در منطقه بیستون اجرا 

و در آذرماه 95 تزریق گاز شد.
جذب س�رمایه گذار براي اجراي  � 
بخش هاي دیگر خط ششم و انشعابات 
مرتبط از اقدامات مهم طرح در س�ال 
95 به ش�مارمي آید. در ای�ن باره هم  

توضیحاتی می دهید.
در ح��ال حاضر عالوه ب��ر اجراي فاز اول 
گستره یک پروژه از سوي قرارگاه، ما مجموعه 
اي از بخش هاي خط ششم و انشعابات را به 
دلیل مشکالت مالي که پیش تر عنوان شد از 
شرح خدمات قرارگاه حذف و طي مناقصه اي 

به سرمایه گذار واگذار کردیم.
با توجه به اهمیت خط شش�م در  � 
تامین نیازهاي مصرف داخلي کشور، 
ای�ن خط راهبردي چ�ه زماني به طور 

کامل به بهره برداري مي رسد؟
ما ملزم به آماده سازي خط ششم قبل از 
پاییز سال آینده هستیم چراکه این خط بسیار 
اس��تراتژیک بوده و انتقال گازهاي تولیدي 
فازهاي عس��لویه به ظرفیت 110 میلیون 
مترمکعب در روز را به مرکز، غرب و شمال 
غرب کشور بر عهده دارد و به دلیل اهمیتش 
براي مصرف داخلي کشور مورد تاکید ویژه 
وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران 
و مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز 

ایران است.
در م�ورد فراه�م ک�ردن ام�كان  � 
صادرات گاز به عراق که از مزیت هاي 

برجسته خط ششم است، بگویید. 
خط ششم در دو نقطه مرزي نفت شهر و 
شلمچه امکان صادرات گاز به عراق را فراهم 
مي کند، هم اکنون قراردادها با عراق منعقد 
ش��ده و گاز نفت شهر آماده صادرات به این 

کش��ور اس��ت که در صورت مساعد بودن 
ش��رایط بین المللي ص��ادرات آغاز خواهد 
ش��د. در حال حاضر حدود 100 کیلومتر از 
خط 48 اینچ نفت ش��هر تزریق گاز شده و 
ایستگاه میترینگ نفت شهر هم براي حصول 
اطمینان از کیفیت گاز صادراتي با مقررات و 
استانداردهاي بین المللي آماده شده است. 
حدود 141 کیلومتر خط لوله 48 اینچ هم 
از مرز شلمچه براي صادرات گاز به عراق از 
سمت بصره در حال اجراست که با آمادگي 
طرف هاي ایراني و عراقي امیدواریم تا خرداد 

سال آینده نهایي شود. 
س�رمایه گ�ذاري 2/3 � میلی�ارد 
دالري شرکت خصوصي براي پیشبرد 
پروژه هاي عظیم از تجربیات منحصر 
به فرد طرح محسوب مي شود. در این 

خصوص توضیح دهید.
ما عالوه بر همه موارد یادشده با سرمایه 
گذاري 2.3 میلیارد دالري یکي از شرکت 
هاي داخلي در صددیم پروژه اي بس��یار 
عظیم مش��تمل بر ح��دود 280 کیلومتر 
خط 56 این��چ و 275 کیلومتر 48 اینچ، 
5 ایستگاه تقویت فشار، 5 ایستگاه کنترل 
فشار، میترینگ را اجرا کنیم. این شرکت 
تاکنون بی��ش از 1300 میلی��ارد تومان 
سرمایه گذاري کرده و از پیشرفت خوبي 
برخوردار بوده و قس��مت اعظم این پروژه 
بزرگ از مناطق کوهستاني عبور مي کند 
که همکاران مان با تمام توان کار مي کنند 
تا طبق پیش بیني تا انتهاي نیمه اول سال 

96 خط را آماده کنند.
از پ�روژه خط 42 � اینچي گاز ترش 

موندني زاده بگویید.
خط 42 اینچي گاز ترش موندني زاده به 
طول 20 کیلومتر با اعتبار 65 میلیارد تومان 
هم اکنون از پیشرفت 98 درصدي برخوردار 
بوده و براي تزریق گاز آماده اس��ت که باید 
اتصال آن به خط اصلي برقرار ش��ود. ضمنا 

در استان بوشهر هم پروژه احداث  3 ایستگاه 
تقویت فشار خور موج، آب پخش و سردشت 
در دست اجراست که طبق برنامه ریزي باید 
این ایستگاه ها به خط ششم سراسري که 
هم اکنون در دس��ت اجراست متصل شود. 
این پروژه بسیار استراتژیک بوده و سال آینده 

ایستگاه ها و اتصاالتش وارد مدار مي شود.
با اجراي طرح هاي خط ششم، نیروهاي 
انس��اني بسیاری اعم  از پیمانکار، مشاور و... 
مشغول خواهند شد. در این باره توضیحاتی 

ارائه دهید.
تنها در بخش BOT   به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم حدود 2000 نفر مشغول کار 
شده اند و در بخش قرارگاه هم حدود 1500 
نفر در حال فعالیت اند که با احتساب مشاور 
و پیمانکار براي نیروهاي زیادي اشتغالزایي 

شده است.
با  جذب سرمایه گذار، بودجه اي که باید 
از محل منابع داخلي شرکت گاز براي اجراي 
پ��روژه تخصیص داده مي ش��د براي فعال 
س��ازي سایر پروژه هاي شرکت گاز  به کار 
گرفته مي ش��ود و این تجربه نو براي اولین 

بار انجام مي شود.
درخصوص پ�روژه هاي مخابراتي  � 

طرح  بگویید.
امور مخابراتي خط لوله پنجم با پیشرفت 
96 درص��دي در مراحل انتهای��ي قرار دارد 
و خط شش��م نیز در دو بخش از پیشرفت 
75 درصدي برخوردار بوده و وظیفه انتقال 
اطالعات را از خطوط لوله به مرکز دیسپچینگ 

بر عهده دارد.
مجموعا در پروژه هاي خط ششم  1270 
کیلومتر خطوط لوله 56،30،42 و 48 اینچ 
در دست اقدام است، همچنین 10 ایستگاه 
تقویت فش��ار براي طرح تعریف ش��ده که 
5 ایس��تگاه در مرحله اجرا قرار دارد و 740 
کیلومتر سیستم مخابراتي و دو ایستگاه اندازه 
گیري در حال اجراست. مجموعا حدود 15 
هزار میلیارد تومان پروژه در طرح خط ششم 

سراسري در حال اجراست.
آرزوي تان براي سال 96 � چیست.

همکاران��م در کنار خانواده هاي ش��ان 
سالمت باش��ند تا در راه خدمت گزاري به 
هموطنان توان بیش��تری داش��ته باشند و 
بتوانند این مس��یر را با توکل و اراده بیشتر 

ادامه دهند. 
ان ش��اء ا... امسال سالي باشد که در آن 
امکان خدمتگزاري براي مردم بیشتر فراهم 
باشد زیرا مردمي بسیار نجیب و صبور داریم 
که در همه حال و در س��خت ترین شرایط 
کنار رهبري و دولتمردان بوده و شایسته همه 
گونه خدمت و خدمت گزاری اند. امیدوارم 
در سال 96 با توفیق الهي، بیش از پیش در 

خدمت شان باشیم.    

با تالش کارکنان طرح خط لوله ششم سراسري فراهم شد

شمارش معکوس براي صادرات گاز به عراق 
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بهره برداري به موقع از پروژه هاي ایس��تگاه هاي 
تقویت فش��ار نقش بس��یار مهمي در انتقال گاز از 
جنوب به ش��مال کش��ور دارد؛ راه اندازي همزمان 
چندی��ن پ��روژه در گس��تره جغرافیایي کش��ور از 
یک س��وو حجم باالي قرارداده��ا و همکاري ها با 
پیمانکاران و مش��اوران و نیز ارتباطات مس��تمر با 
مدیریت ه��اي مالي، تدارکات و پیمان ها از س��وي 
دیگ��ر، س��ال 95 را ب��ه س��الي پرمش��غله و البته 
 پرثمر براي طرح ایس��تگاه های تقویت فش��ار بدل 

کرده است.
طرح ایس��تگاه های تقویت فش��ار در ش��رکت 
مهندس��ي و توسعه گاز درکنار جدیت و تمرکز در 
راه اندازي ایستگاه ها مطابق زمان پیش بیني شده 
از ارتقای توانمندي ش��رکت هاي داخلي نیز غافل 
نبوده و براي تحقق آن قراردادي بالغ بر یک میلیارد 
  OTCو 800 میلیون یورو با  ش��رکت هاي مپنا و
امضا کرده و سعي در ساخت ایستگاه هاي تقویت 

فشار با تجهیزات ساخت داخل داشته است.
صمد رحیمي، مجری طرح ایستگاه های تقویت 
فشار در شرکت  مهندسي و توسعه گاز با کوله باري 
از تجربه در طراحي ،احداث و راه اندازی پروژه هاي 
پاالیش��گاهي، بنابر عالقه مندي شغلي به مدیریت 
و اجراي پروژه هاي مهندس��ي، از اردیبهش��ت 95 
به ش��رکت مهندسي و توس��عه گاز پیوست. مدیر 
نمونه وزارت نفت در س��ال 92 و مدیرعامل سابق 
پاالیشگاه بیدبلند 2 طي این مصاحبه ضمن تشریح 

موفقیت هاي مجموعه تحت مس��ئولیتش در سال 
95 از ضرورت تعریف صحیح پروژه، اصالح ساختار 
اجرای��ی پروژه ها و کارفرما و همچنین برنامه هاي 
طرح ایس��تگاه های تقویت فش��ار براي س��ال 96 

صحبت کرده که در ادامه مي خوانید.
با توج�ه به اهمیت و تعدد ایس�تگاه هاي  � 
 تقوی�ت فش�ار چ�ه برنام�ه های�ي را ب�راي 
بهره ب�رداري بهن�گام پ�روژه ه�ا ب�ه انج�ام 

رساندید؟
از بدو ورود به ش��رکت دریافتم که ایس��تگاه ها 
و تاسیس��ات بس��یار زیادي در مرحله ساخت قرار 
دارند که با توجه به نیاز کشور باید تا زمستان 95 

به بهره برداري برس��ند؛ عالوه بر این اکثر پروژه ها 
داراي مشکالت متعدد در بخش هاي پیمانکاري و 
اجرا بودند که خوشبختانه با تالش همکاران و ایجاد 
ساختارهاي قوي تمامي 5 ایستگاه در زمان مقرر به 

بهره برداري رسید.
 راه ان��دازي 5 ایس��تگاه به ط��ور همزمان و در 
مناطق مختلف جغرافیایي در نوع خود یک رکورد 

بي سابقه به شمار مي آید. 
جزیی�ات  و  اهمی�ت  درب�اره  بیش�تر   � 
ایس�تگاه هاي تقویت فش�ار که س�ال 95 به 

بهره برداري رسیده اند، بگویید.
این ایس��تگاه ها در 5 محل مختلف جغرافیایي 
از جنوبي ترین ایستگاه )خنج( که در منطقه الر و 
الرستان واقع شده است تا شمالي ترین آنها )نائین 
و کاش��ان( در بیابان هاي کاشان قرار دارند، از این 
رو همزماني اجرا و وس��عت پ��روژه ها بر اهمیت و 
پیچیدگي آن افزوده است، ضمن آنکه اکثر پروژه ها 
از جنبه هاي درون س��ازماني هم برخوردار بود، به 
نح��وي که کارفرما باید خری��د، هماهنگي و ایجاد 
یکپارچگي بی��ن اجزاي گوناگون پروژه را مدیریت 

و راهبري مي کرد.
اج�راي موف�ق پروژه ها در گ�روی ایجاد  � 
هماهنگ�ي بی�ن ذي نفعان و نق�ش آفرینان 
گوناگون اس�ت. در این خص�وص توضیحاتی  

ارائه دهید.
مرحله راه اندازي، مهم ترین قسمت در فرآیند 

ثبت رکوردي بي سابقه در تاریخ صنعت گاز کشور

 5  ایستگاه تقویت فشار گاز به طور همزمان  به بهره برداري رسید  

طرح ایستگاه های تقویت فشار در 
شرکت مهندسي و توسعه گاز درکنار 
جدیت و تمرکز در راه اندازي ایستگاه ها 
مطابق زمان پیش بیني شده از ارتقای 
توانمندي شرکت هاي داخلي نیز غافل 
نبوده و براي تحقق آن قراردادي بالغ 
یورو  میلیون  و 800  میلیارد  یک  بر 
امضا     OTCو مپنا  هاي  شرکت  با  
کرده و سعي در ساخت ایستگاه هاي 
 تقویت فشار با تجهیزات ساخت داخل 

داشته  است
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اجراي پروژه به شمار مي آید، چرا که توفیق در این 
مرحله نیازمند همگرایي دست اندرکاران مختلف 
نظیر ابزار دقیق، برق، فرآیند، مکانیک، س��ازنده و 
بهره بردار است. در انتهاي پروژه معموال پیمانکاران 
با مشکالت مالي مواجه مي شوند که این موضوع 

توقف پروژه جهرم را سبب شده بود. 
باوج��ود تمامي مش��کالت در ماه ه��اي اخیر 
 توانس��تیم 5 ایس��تگاه را در موع��د مق��رر ب��ه 
بهره برداري برس��انیم که نقش عمده اي در انتقال 
گاز از جنوب به ش��مال کش��ور بر عه��ده دارند، 
ایستگاه هاي کاشان و جهرم هم به عنوان آخرین 
واحد هایي بودند که با توجه به اهمیت بسیار زیاد 

به بهره برداري رسیدند. 
به غیر از راه اندازي 5 � ایس�تگاه در سال 
جاري، چه پروژه هاي دیگري عملیاتي شد؟

عالوه بر احداث 5 ایستگاه یاد شده، 5 ایستگاه 
دیگر با هدف تکمیل ظرفیت شامل خیرگو، همدان، 
بیجار، شهرضا و پل کله در دست اقدام قرار گرفت 
ک��ه واحدهای یدک آنها مورد به��ره برداری قرار 
گرفت و همچنین دو واحد یدک قزوین و خرمدره 

نیز نصب آنها خاتمه و آماده بهره برداری است.
در ی��ک کالم مي توان��م عنوان کنم که طي 7 
م��اه اخیر مجموعا 5 ایس��تگاه پش��تیبان و یدک 
براي تکمیل ظرفیت و 5 ایس��تگاه به شکل کامل 
راه ان��دازي ش��د که رکوردي بي س��ابقه در تاریخ 

صنعت گاز به شمار مي آید.
داخلي سازي 200 � دستگاه توربوکمپرسور 
با همكاري سازندگان معتبر کشور بزرگ ترین 
پروژه طرح ش�ما در س�ال 95 محسوب مي 
شود. درباره مزیت ها و فواید بومي سازي این 

تجهیزات استراتژیک توضیح دهید.
مدیریت س��اخت 200 دستگاه توربوکمپرسور 
بزرگ ترین پروژه طرح به شمار مي آید؛ در حال 
حاضر در حال ساخت و تامین این تعداد کمپرسور 
با اعتباري بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون یورو 
هستیم که براي اولین بار در کشور انجام مي شود 

و از حساسیت خاصي برخوردار است.
 ب��ا توجه به اهمیت حیاتي توربوکمپرس��ور در 
راه اندازي ایستگاه هاي تقویت فشار، مي توان تصور 
کرد که در صورت عدم انعقاد قرارداد بومي سازي 
200 دستگاه، موانع تحریمي مشکالت اساسي در 
مس��یر پروژه ایجاد مي کرد و چه بسا ایستگاه ها 

در موعد مقرر به بهره برداري نمي رسید. 
البته داخلي س��ازي تجهیزات پیشرفته صنایع 
نف��ت و گاز نیازمند تالش بس��یار زیاد براي رفع 
نواقص اس��ت که ش��رکت هاي مپنا و OTC در 
تالش��ند تا کاستي ها را رفع کنند، هم اکنون نیز 
توربین هاي آماده در دس��ت داریم که براي نصب 

و اجرا تحویل خط ششم شده اند.
در آین��ده نزدی��ک در نظر داریم تا جلس��اتي 
مش��ترک با حضور مدیران ارش��د ش��رکت گاز و 
ش��رکت هاي س��ازنده برگزار کنیم تا در آن براي 
بهبود و تس��ریع در س��اخت کاالهاي م��ورد نیاز 
تصمیم گیري شود، هم اکنون در پروژه هاي طرح 

سیستم هاي برق، توربوکمپرسور و تعدادي از ولوها 
داخلي سازي شده اند و سازندگان داخلي مسیري 

رو به پیشرفت را طي مي کنند. 
از برنامه ه�اي آتي طرح ایس�تگاه های  � 

تقویت فشار براي سال 96 بگویید.
باوجوداینک��ه تم��ام توان طرح ب��ه راه اندازي 
پروژه ه��اي ج��اري در موعد مقرر معطوف ش��ده 
اس��ت اما ازآینده نگ��ري و هدف گ��ذاري پروژه 
ه��اي آینده نیز غافل نبوده ایم، در همین راس��تا 
با همفکري و برنامه ریزي هاي ش��رکت هاي گاز 
و مهندس��ي وتوسعه برنامه اي تا افق 1400 براي 

تولید توربوکمپرسور تدوین کرده ایم.
پ��س از ابالغ ای��ن برنامه ها، طرح هاي مرتبط 
براي ساخت 9 ایستگاه تقویت فشار در سال آینده 
تعریف مي ش��ود و انتخاب پیمانکار و مشاور براي 
اجراي این ایس��تگاه ها در سال 96 نیز در دستور 

کار قرار خواهد گرفت.

از موان�ع عم�ده اي که در رون�د اجراي  � 
پروژه ها وجود دارند و همچنین راهكارهایتان 

براي غلبه بر چالش ها بگویید.
تعریف صحیح، به موقع، تأمین مالي و ساختار 
کارآمد مهم ترین عواملي اند که موفقیت پروژه را 
تضمین مي کنند، در حال حاضر ساختار مناسبي 
براي پروژه ها از نظر نیروي انس��اني، ش��رح کار و 
طراحي تعریف نشده است. وقتي طراحي قدیمي 
مبناي کار قرار گیرد و بنابر اقتضائات فعلي روزآمد 
نشود، در اجرا دچار مشکل خواهیم شد، بهره بردار 
ح��ق دارد که سیس��تم کارآمد و قاب��ل اعتماد را 

تحویل بگیرد.
در برنام��ه هاي آتي قصد داریم که در طراحي 
ایستگاه ها بازنگري کنیم و مفاهیم جدید مهندسي 
 SIL Review HAZOP. ،همچ��ون ایمن��ي
HAZID Study و... را در رون��د پروژه ها اجرا 

کنیم. 
ب��رآورد پروژه نیز از اهمیت��ي حیاتي برخوردار 
اس��ت، باید توجه داش��ته باش��یم که تا زماني که 
طراحي پایه و به دنبال آن برآورد مطابق با واقعیت 
نباش��د، نباید ب��ه مرحله عقد قرارداد وارد ش��د، 
 زی��را این موضوع پیمان��کار و کارفرما را به چالش 

مي اندازد، از این رو یکي از مشکالت شرکت، اصالح 
قراردادهاس��ت که باید با طراحي و برآورد بهینه و 

ایجاد ساختار مناسب نیروي انساني میسر شود.
 )MC( این طرح امکان استفاده از مدیریت طرح
را با توجه به وظایف و تکالیف پیش رو مورد بررسی 

قرار داده است. 
مدیری��ت طرح که مس��ئولیتي فراتر از نظارت 
عالیه و کارگاهي داشته و با حضور از ابتدا تا انتهاي 
پروژه بر تمامي ابعاد آن اشراف دارد و نیز انتخاب 
مش��اوران و پیمان��کاران کارآمد از عوامل موثر در 

موفقیت پروژه ها به شمار مي آید.
به اهمیت ساختارهاي مناسب در پیشبرد  � 
پروژه ها اشاره کردید. به طور مشخص کدام 
بخش از اجزاي سیس�تم نیازمند بازنگري و 

اصالح هستند؟
ش��رکت ما ب��ه عنوان کارفرم��ا و رکن اصلي و 
هدایتگ��ر پروژه ه��ا خود دچار برخي مش��کالت 

ساختاري است. 
هم اکنون فقط در طرح ایس��تگاه ها حدود 16 
قرارداد ب��راي تعیین تکلیف داریم و 9 ایس��تگاه 
جدید هم باید تعریف شوند، ساختار ستادي فعلي 
ب��ه هیچ عنوان ظرفیت پاس��خگویي به این حجم 
کار را ن��دارد. باید مدیریت ه��اي مالي، تدارکات، 
پیمان ها بیش��تر در تعامل مجریان باش��ند، براي 
حل این مشکل باید جلسات هماهنگي و پیگیري 
پ��روژه ها به طور مس��تمر با حضور س��تاد برگزار 
ش��ود وگرنه طوالني ش��دن پروژه ها و بالتکلیفي 
پیمانکاره��ا با توجه به ع��دم اختیارات مجریان و 
س��اختار ماتریسي و کند فعلي ادامه خواهد یافت. 
ما باید بپذیریم که پروژه به عنوان یک موجود زنده 
نیازمند رشد و رسیدگي مستمر هستند و کمبودها 
و بروکراسي هاي دست و پاگیر ضربات اساسي را بر 

پیکر آن وارد خواهند کرد.
سخن پایاني � 

ب��ه همه همکاران��م در وزارت نف��ت و به ویژه 
ش��رکت گاز که باوجود الگوهاي نامناسب مصرف 
توانس��ته اند وظیفه خطیر گازرس��اني را در سال 
95 ب��ا موفقیت پیاده س��ازي کنن��د، خدا قوت و 
دست مریزاد مي گویم. ضمن تبریک سال جدید 
امیدوارم در س��ال 96 نیز باوجود همه کاستي ها 
از جمله ضرورت توجه بیش��تر به نیروي انساني و 
فقدان شایسته ساالري کافي بتوانیم موفقیت هاي 

بیشتري کسب کنیم.
 ش��رکت مهندسي باوجود بازنشستگي جمعي 
از نیروهاي با تجربه از ظرفیت هاي ارزش��مندي 
برخوردار اس��ت؛ بخش اعظمي از مسئولیت هاي 
کارفرما هم اکنون توسط نیروهاي قراردادي انجام 
مي ش��ود که نیازمند ارتقا، توجه و امنیت شغلي 

براي کار با انگیزه هستند. 
کارفرم��اي اخ��الق مدار و با تجرب��ه مي تواند 
پیمانکار و مش��اور را هدایت کند و با سرکشي به 
بخش هاي مختلف ش��رکت و ارتباط تنگاتنگ با 
بدنه مجموعه، حس تعلق سازماني و انگیزه بیشتر 

را در کارکنان به وجود آورد.

به  طرح  توان  تمام   باوجوداینکه 
راه اندازي پروژه هاي جاري در موعد 
مقرر معطوف شده است اما ازآینده 
پروژه هاي  گذاري  هدف  و  نگري 
آینده نیز غافل نبوده ایم، در همین 
 راستا با همفکري و برنامه ریزي هاي 
شرکت هاي گاز و مهندسي وتوسعه 
برنامه اي تا افق 1400 براي تولید 

توربوکمپرسور تدوین    کرده ایم 
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سازندگي مهندسی و توسعه گاز در سطح کشور

صنعت گاز  دارای مجتمع اداره مرکزی می شود 

ساختمانی  و  زیربنایی  تأسیسات  طرح 
سطح  در  سیویل  و  ابنیه  تخصصی  طرح  تنها 
ایران است که وظیفه احداث  شرکت ملی گاز 
مراکز بهره برداری خطوط لوله گاز و پروژه های 
گاز  ملی  شرکت  مهم  ساختمانی  و  زیربنایی 
و  اداری  مجتمع های  بزرگراه،  اسکله،  جمله  از 
آموزشی نظیر دانشکده هاو از جمله مهم ترین 
ملی  شرکت  مرکزی  ادارات  احداث  پروژه  آن، 

گاز ایران را عهده دار است.
دکتر سید مهدی تنکابنی پور از مجریان جوان، 
خوشفکر و پرتالش شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران است و هدایت طرح ساختمانی و زیربنایی 
شرکت رابر عهده داردکه روابط عمومی در نشستی 

صمیمی به گفت وگو با او پرداخته است.
از سوابق تحصیلی تان برایمان بگویید. � 

از فارغ التحصیالن مرکز استعدادهای درخشان 
بودم وسال 1374 موفق به کسب رتبه 4 در آزمون 
سراسری شدم و تحصیالت دانشگاهی خود را در 
کارشناسی،  مقاطع  در  شریف  صنعتی  دانشگاه 
مهندسی  رشته  در  دکترا  و  ارشد  کارشناسی 
عمران سازه به اتمام رساندم. در طول تحصیلم 
در مقطع دبیرستان و دانشگاه همواره جزو نفرات 
ممتاز و برگزیده بودم که این موفقیت را مدیون 
مادرم  مرحوم  دعای  و  پروردگار  خاص  لطف 

هستم.ده ها مقاله تحقیقاتی در زمینه مهندسی 
 ISI زلزله و مقاوم سازی ساختمان ها در نشریات
و کنفرانس های معتبر بین المللی ارائه کرده ام 
کنفرانس  در   2015 سال  موردآن  آخرین   که 
بین المللی مهندسی عمران در شهر پنانگ مالزی 
بود که مقاله ام به عنوان مقاله برگزیده کنفرانس 
بهسازی  اصول   « کتاب  همچنین  شد.  انتخاب 
جزو  که  ام  کرده  تألیف  را  ساختمانها«  لرزه ای 
 کتب مطرح در موضوع بهسازی لرزه ای محسوب 
مي شود و توسط انتشارات آزاده چاپ شده و هم 

اکنون در چاپ سوم است.

در مورد نحوه و شروع به کارخود در شرکت  � 
مهندسی و توسعه گاز و سوابق کاریتان به طور 

مختصر توضیح دهید.
   پیش از ورود به شرکت مهندسی و توسعه 
علمی  هیات  عضو  تا83   80 ازسال  ایران،   گاز 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین بودم و در دی 
ماه  83 براساس مصوبه جذب فارغ التحصیالن 
ممتاز دانشگاه ها در صنعت نفت، به استخدام طرح 
تأسیسات زیربنایی و ساختمانی مدیریت مهندسی 
و اجرای طرح های شرکت ملی گاز ایران )که سال 
84 به شرکت مهندسی وتوسعه گاز ایران تغییر 
به 12 سال  نزدیک  تا کنون  و  نام داد( درآمدم 
طرح  اجراي  مهندس  های  سمت  در  که  است 
ساختمان، مهندس ارشد طراحی سیویل و سازه 
و رئیس مهندسی و طراحی و هم اکنون مجری 

طرح مشغول به خدمت هستم. 
کمیته  عضو  سالها  این  طول  در  همچنین 
سیویل استانداردهای صنعت نفت )IPS(،عضو 
ها  لرزهای سازه  نشریه طراحی  تدوین  کمیته 
عضو   ،)038 )نشریه  نفت  صنعت  تأسیسات  و 
کمیته بازنگری راهنمای ارزیابی آسیب پذیری 
عضو   ،)041 نشریه   ( نفت  صنعت  سازه های 
کمیته فنی بازرگانی شرکت مهندسی و توسعه 

گاز بوده ام.

زمینه  در  تحقیقاتی  مقاله  ده ها 
مهندسی زلزله و مقاوم سازی ساختمان ها 
در نشریات ISI و کنفرانس های معتبر 
آخرین  که  ام  کرده  ارائه  المللی  بین 
کنفرانس  در   2015 سال   موردآن 
شهر  در  عمران  مهندسی  بین المللی 
پنانگ مالزی بود که مقاله ام به عنوان 

مقاله   برگزیده  کنفرانس انتخاب شد
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در مورد دوره مدیریت پروژه که در مرکز  � 
توس�عه مدیریت صنعت نف�ت گذرانده اید، 

توضیحاتی  می دهید.
مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت به منظور 
شناسایی و آموزش مدیران آینده صنعت نفت 
تاسیس شد.به عنوان اولین دوره از حدود 1200 
نفر از کارکنان برگزیده صنعت نفت دعوت به عمل 
آمد که پس از گذراندن آزمون های متعددهوش 
و استعداد،زبان،کامپیوتر،روانشناسی و روانکاوی و 
مصاحبه های تخصصی شغلی مختلف، این تعداد 
حدودا به 50 نفر رسیدند که من نیز جزو همین 

نفرات بودم. 
سپس دوره آموزشی هفتگانه فشرده با عناوین 
اقتصاد مهندسی، اقتصاد کالن، حقوق قراردادها، 
مناقصات،  برگزاری  قانون  مالی،  منابع  تأمین 
آیین نامه معامالت شرکت نفت و مبانی مدیریت 
پروژه برای این نفرات برگزار شد و در پایان دوره ها 
نیز امتحان جامعی از کلیه مباحث برگزار و تعداد 
محدودی از جمله بنده موفق به طی گذراندن این 
دوره شدیم که قرار است برای اولین بار گواهی 
نفت، طی  پروژه در صنعت  مدیریت  صالحیت 
مراسمی در حضور وزیر محترم نفت به ایشان 

اعطا شود. 
از پروژه های در دست اقدام و آتی در طرح  � 

تأسیسات زیربنایی بگویید.
این طرح به طور تخصصی عهده دار اجرای 
پروژه های مهم سیویل و ابنیه شرکت ملی گاز 

ایران در سطح کشور است. 
از جمله این پروژه ها مراکز بهره برداری خطوط 
لوله گاز است که وظیفه نگهداری، تعمیرات و 
بهره برداری از خطوط اصلی انتقال گاز کشور را 

برعهده دارد.
بودن  اورژانسی  دلیل  به  مراکز  این  اهمیت   
عملکردشان هنگام بروز حادثه در خطوط انتقال 

گاز است. 
عالوه بر احداث این مراکز،پروژه های دیگری 
نظیر ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران، 
و  گاز  دانشکده  شیراز،  گاز  و  نفت  دانشکده 
پتروشیمی بوشهر، بزرگراه مهر و المرد، ساختمان 
منازل  قشم،  و  سرخون  گاز  پاالیشگاه  اداری 
مسکونی پاالیشگاههای سرخون و خانگیران و 
کنگان  طبیعی  گاز  طرح  باقیمانده  های  پروژه 
نیز  مسجد  و  کلینیک  پلی  فرهنگسرا،  شامل 

توسط این طرح اجرا شده است.
احداث  طرح  این  اجرای  حال  در  پروژه های 
مراکز بهره برداری بیجار و خرم آباد در منطقه 7 
عملیات انتقال گاز که پیشرفت فیزیکی آنها به 
ترتیب 69 و 11 درصد است، مرکز بهره برداری 
با  گاز  انتقال  عملیات   4 منطقه  در  خانگیران 
بهره برداری  فیزیکی 69 درصد، مرکز  پیشرفت 
کرمان در منطقه 6 عملیات انتقال گاز با پیشرفت 
فیزیکی 18 درصد، احداث ساختمان های پایانه 

صادرات میعانات گازی بندر سیراف که متعلق به 
پاالیشگاه فجر جم بوده و درحال حاضر دارای 
پیشرفت فیزیکی حدود 26 درصد است، همچنین 
احداث جاده دسترسی به تاسیسات تقویت فشار 
گاز نائین و کاشان در منطقه 2 عملیات انتقال گاز 

است که در مرحله تجهیز کارگاه قرار دارد.
این  یا مناقصه  پروژه های در مرحله طراحی 
در  عسلویه  بهره برداری  مرکز  احداث  نیز  طرح 
منطقه 10، مراکز ایرانشهر و کهنوج در منطقه 
6، مراکز ایالم،کوهدشت و دهگالن در منطقه 7 
و مرکز بهره برداری حسینه در منطقه 1 عملیات 

انتقال گاز است.
تأسیسات  مأمورسراهای  احداث  همچنین   
تقویت فشارگاز خنج، جهرم، خاوران، ارسنجان و 
صفاشهر در منطقه 5 عملیات انتقال گاز، احداث 
اسکله تعمیراتی و موج شکن در بندر سیراف که 
به  متصل  شناور  لوله  تعمیرات خط  منظور  به 
SPM و ایجاد حوضچه آرامش برای پهلوگیری 
شناورها و یدک کش های پایانه صادرات میعانات 
گازی استفاده می شود ، احداث ساختمان های 
فارس  خلیج  پتروشیمی  و  گاز  دانشگاه  رفاهی 
این  توسط  قبال  آن  دانشکده  که  بوشهر  در 
طرح احداث شده و از همه مهم تر پروژه عظیم 
 احداث مجتمع ادارات مرکزی شرکت ملی گاز 

ایران است.

پ�روژه مجتم�ع ادارات مرکزی ش�رکت  � 
مل�ی گاز ای�ران از پروژه هاي با اهمیت طرح 
تأسیس�ات زیربنایی و س�اختمانی به شمار 

مي آید. در این خصوص توضیحاتی بدهید.
کشور ما به عنوان بزرگ ترین دارنده ذخایر 
و شبکه توزیع گاز در دنیا محسوب مي شود لذا 
اجراي این پروژه در حد استانداردهای جهانی و 
شایسته جایگاه صنعت گاز کشور مدنظر شرکت 
است. بنابراین پس از بررسی و مصاحبه فراوان 
ابتدا  امکان سنجی  از مشاوران  با طیف وسیعی 
اقتصادی  و  نیازسنجی  مطالعات  برای  مشاوری 
این مجموعه انتخاب شد تا پس از بررسی وضع 
موجود و شناخت نیازهای فعلی و آتی شرکت و 

با الگوبرداری از ساختمان های شرکت های مطرح 
نفت و گاز دنیا مانند گازپروم،توتال ،استات اویل، 
پتروناس و ... ایده این مجتمع برای ارائه به مشاور 
طراحی آماده شود. امید است که با احداث این 
مجموعه یادگار ارزنده ای برای صنعت گاز کشور 

به جای گذاشته شود.
چه اهدافی را در طراحی و اجرای پروژه های  � 

طرح دنبال می کنید؟
طرح:  در  پروژه  مدیریت  سیستم  استقرار   
همان طور که میدانید اصلی ترین دلیل تاخیرات 
و هزینه های اضافی در پروژه های عمرانی کشور 
استقرار  عدم  بلکه  نیست  نقدینگی  کمبود  ما 
این  لذا  است.  پروژه  مدیریت  کارآمد  سیستم 
مدیرپروژه  نژاد،  ترکی  دکتر  همکاری  با  طرح 
پروژه  مدیریت  انتخاب مشاور  به  نسبت   IMS
براي استقرار سسیستم مدیریت پروژه مطابق با 
استاندارد ISO21500 اقدام کرده ایم که نتایج 
جلوه  طرح  آتی  پروژه های  در  قطعا  آن  مثبت 

خواهد داشت.
 توجه به مهندسی ارزش در زمان طراحی و 
اجرا: به منظور دستیابی به حداکثر کیفیت در 
پروژه ها و انجام آنها با هزینه و زمان مناسب، این 
طرح در کلیه پروژه ها مطالعات مهندسی ارزش 
را در مرحله طراحی و اجرا در اولویت قرار داده 
بهره برداری  مراکز  احداث  در  مثال  برای  است. 
خطوط لوله گاز مطالعات مهندسی ارزش انجام 
شده، موجب کاهش محسوس مساحت زمین و 
همچنین مجموع زیربنای ساختمان ها شده است.
 عدم استفاده از نقشه های تیپ: با توجه به 
پراکندگی جغرافیایی و شرایط خاص پروژه های 
این طرح، قطعا استفاده  از نقشه های تیپ در 
پروژه ها، با دیدگاه مهندسی ارزش سازگار نیست 
پروژه  هر  برای  بهینه  طراحی  من  تاکید   لذا 

خاص است.
 کاهش زمان رسیدگی به صورت وضعیت ها: 
به منظور کاهش حداکثری زمان ارسال و دریافت 
پیمانکاران  وضعیت های  صورت  به  رسیدگی  و 
الکترونیکی  سیستم  استقرار  درصدد  طرح  این 
بین  صورت وضعیت ها  به  رسیدگی  یکپارچه 

مشاوران، پیمانکاران و کارفرماست.
آموزشی  و  پرسنلی  به مسائل  توجه خاص   
کارکنان: از آنجایي که ثروت اصلی هر سازمان 
منابع انسانی کارآمد آن محسوب مي شود لذا 
توجه خاص به کارکنان از اولویت های اصلی من 

در طرح است.
در پایان اگر صحبتي دارید، بگویید. � 

مدیرعامل  تربتی،  مهندس  آقای  جناب  از 
شرکت بابت اعتمادی که به من دارند و سپس از 
همه همکاران خوبم در طرح تاسیسات زیربنایی 
و ساختمانی که تنها با کمک ،همکاری و همدلی 
آنان اهداف این طرح محقق خواهد شد، تشکر 

می کنم. 

این طرح به طور تخصصی عهده دار 
اجرای پروژه های مهم سیویل و ابنیه 
شرکت ملی گاز ایران در سطح کشور 
مراکز  پروژه ها  این  جمله  از  است. 
بهره برداری خطوط لوله گاز است که وظیفه 
نگهداری، تعمیرات و بهره برداری از خطوط 
اصلی انتقال گاز کشور را برعهده دارد. 
اهمیت این مراکز به دلیل اورژانسی 
بودن عملکردشان ا در هنگام بروز حادثه 

در خطوط انتقال گاز است
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تجهیزات مخابراتي و خطوط فیبر نوري، شریان هاي 
گازرساني کشور را زیر ذره بین قرار مي دهند.

مبادي  و  انتقال  تولید، خطوط  منابع  گستره عظیم 
مصرف گاز در کشور ایجاب مي کند که سیستمي جامع 
ضمن کنترل و نظارت مستمر بر حجم تولید و مصرف 
براي  را  راه  مرتبط،  اطالعات  پردازش  با  کشور،  در  گاز 
و  کند  گاز هموار  ریزان صنعت  برنامه  و  تصمیم گیران 
وضعیت عملکرد شبکه گاز کشور را در هر لحظه پیش 

روي چشم مدیران قرار دهد.
یکي از اهداف »طرح توسعه دیسپچینگ و مخابرات«در 
شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران  روزآمد سازي و ارتقای 
سخت افزار و نرم افزار فعلي مرکز دیسپچینگ ملي گاز 
کشور  و افزایش بیش از دو برابري ایستگاه هاي تحت 
پوشش و افزایش کارآیي، ایمني و پایداري آن از طریق 

استقرار سیستم پشتیبان است. 
از سوي دیگر ضرورت دارد اطالعات خطوط لوله گاز 
کشور نیز از طریق تجهیزات مخابراتي و کابل فیبرنوري 
به مراکز مناطق انتقال پیدا کرده و قابل مشاهده آنالین 
و پردازش باشند که دستیابي به این مهم در تکنولوژي 
مخابرات در گروی برخورداري ازنیروي انساني متخصص 

است. 
دیسپچینگ  توسعه  مجري»طرح  صلواتي،  بهرام 
در  ایران  گاز  توسعه  و  مهندسي  شرکت  مخابرات«  و 
با تشریح پروژه هاي جاري، ویژگي هاي  این مصاحبه 
پروژه هاي مخابراتي و دیسپچینگ در صنعت گاز را واکاوي 

کرده است.
چ�ه ض�رورت های�ي باع�ث ادغ�ام واحد هاي  � 

دیسپچینگ و مخابرات در شرکت شد؟
صورت  به  طرح  هر  در  سابقا  مخابراتي  پروژه هاي 
جداگانه انجام مي شد، به این صورت که هر طرحي در 
کنار فعالیت هاي اصلي، امور مخابراتي را هم انجام مي داد. 
 به همین دلیل از تمرکز الزم برخوردار نبود و در برخي

 فعالیت ها سلیقه اي عمل مي شد، از طرفي گاهي اوقات اصول 
 طرح جامع مخابراتي رعایت نمي شد و عدم هماهنگي با

 بهره بردار در پاره اي از اوقات به چشم مي خورد.
ازاین رو از اواخر سال 94 به دستور مدیر عامل محترم 
مقرر شد مهندسي، خرید و اجراي پروژه هاي مخابراتي 
در قالب»طرح توسعه دیسپچینگ و مخابرات«متمرکز و 
یکپارچه شوند تا عالوه بر پرهیز از پراکنده کاري،   پروژه ها 

بر اساس اولویت هاي طرح جامع مخابراتي اجرا شوند.
تكنول�وژي ه�اي مخابرات�ي و الكترونیكي در  � 
سال هاي اخیر توس�عه اي پرشتاب داشته اند، این 
تحوالت فناورانه تا چه اندازه بر فعالیت هاي شرکت 

در حوزه مخابرات تأثیرگذار بوده اند؟
ورود  شاهد  همواره  مخابرات  دانش  و  علوم  قلمرو 
تکنولوژي هاي نوین بوده است، سرعت پیشرفت صنعت 
مخابرات به گونه اي است که طرحي که امسال مصوب 
مي شود، ممکن است تا سال آینده  از سیستم هاي روز دنیا 
عقب بماند، بنابراین بهره برداران درباره استقرار جدید ترین 

و بهترین سیستم ها بسیار حساسیت دارند.
با توجه به اهمیت حیاتي کنترل و پایش آنالین وضعیت 
منابع تولید، انتقال و مبادي مصرف، باید مناسب ترین 
که  تهیه شوند  اطالعات  انتقال  براي  موجود  تجهیزات 
در این زمینه حداکثر دقت و نظارت روي فعالیت هاي 
پیمانکاران انجام مي شود. از سوي دیگر با توجه به ضریب 
نفوذ تکنولوژي در سیستم هاي مخابراتي و ضرورت انطباق 
با استانداردهاي روز دنیا، مستمرا جلسات بحث و تبادل 
نظر با شرکت هاي معتبر خارجي برگزار مي شود تا در 
ایده ها و روش هاي نوین  اجراي پروژه ها، روزآمد ترین 

جهاني را پیاده سازي کنیم.
پ�روژه توس�عه دیس�پچینگ اصل�ي ترین و  � 
بزرگ ترین پروژه جاري طرح ش�ما محس�وب مي 

شود. در این خصوص توضیح دهید.
است  پروژه اي  گاز،  ملي  شرکت  دیسپچینگ  پروژه 

که وظیفه مانیتور و  پایش تولید گاز  در منابع تولید 
بر  را  مصرف  مبادي  و  انتقال  خطوط  پاالیشگاه ها،   و 

عهده دارد.
با اجراي این پروژه امکان جمع آوري و ارسال داده هاي 
شبکه سراسري گاز و پردازش و تحلیل آنها فراهم مي شود؛ 
ضمن آنکه توانایي گسترده اي در کنترل و نظارت بر شبکه 
انتقال، میزان مصرف گاز در سطح کشور و هدایت سازمان 
یافته این اطالعات از نقاط مختلف تولید، انتقال و توزیع به 

مراکز پردازش اطالعات و تصمیم گیري ایجاد مي شود.
ایستگاه   406 تعداد  دیسپچینگ  پروژه  اول  فاز  در 
RTU در کشور نصب شده بود  که در پروژه  توسعه 
دیسپچینگ500 ایستگاه جدید نصب و 406 ایستگاه 

قبلي نیز ارتقا پیدا مي کند.
مرکزي شرکت  در ساختمان  اصلي  پردازش  مرکز   
ملي گاز در تهران واقع است و ساختمان پشتیبان آن در 
اصفهان ساخته شده و در مرحله نصب تجهیزات است که 
با راه اندازي آن به مثابه یک همراه مطمئن براي  مرکز 

کنترل دیسپچینگ ملي گاز در تهران عمل خواهد کرد.
با توجه به اهمیت پروژه توسعه دیسپچینگ در  � 
مدیریت و برنامه ریزي صنعت گاز کشور، لطفا کمي 
بیشتر درباره مزیت ها و اهداف این پروژه راهبردي 

توضیح دهید.
از نظر امنیتي ، اطالعاتي و شرایط غیرقابل پیش بیني 
ضریب  دیسپچینگ  مرکز  دو  از  برخورداري  طبیعي، 
حفاظت از داده ها را به شدت ارتقا مي دهد. از سوي دیگر 
برنامه ریزي بهینه در تولید، انتقال و به حداقل رساندن 
تلفات گاز میسر مي شود. ایجاد توازن در عرضه و تقاضا، 
افزایش قابلیت اطمینان سیستم تولید و انتقال از طریق 
پیش بیني وقایع احتمالي، برنامه ریزي براي توسعه مراکز 
تولید و شبکه انتقال با استفاده از پیش بیني تقاضا، تهیه و 
نگهداري گزارش ها براي اطالعات دقیق و به موقع مدیران 
از عملکرد سیستم ها و اندازه گیري و محاسبات میزان گاز 

اجراي پروژه توسعه دیسپچینگ ملي گاز با نقش آفریني مهندسي و توسعه گاز

گام های نهایی برای بهره برداری از مرکز پشتیبان دیسپچینگ ملي
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ورودي به شبکه هاي انتقال گاز، مبادي ورودي شهرها و 
ایستگاه هاي اندازه گیري واردات و صادرات گاز از دیگر 

مزیت هاي استقرار دیسپچینگ به شمار  مي آیند.
ب�ا توج�ه به وس�عت و فراگیري پروژه توس�عه  � 
دیسپچینگ، بهره برداران متنوعي  از آن استفاده 

مي کنند. دراین باره توضیح دهید. 
 پروژه توسعه دیسپچینگ،3 گروه از بهره برداران را 
منتفع مي کند؛بهره بردار اصلي  مدیریت دیسپچینگ ملي 
گازم است و بهره بردار دیگر مدیریت مناطق انتقال گاز که 
در مناطق عملیاتي انتقال گاز مستقرند و تجهیزات مخابراتي 
در ایستگاه هاي تحت مدیریت آنها نصب مي شوند. گروه 
دیگر شرکت هاي گاز استاني و مدیریت گازرساني اند که 
ایستگاه هاي واقع شده در مبادي ورودي شهرها، برخي 
ایستگاه هاي نیروگاهي و صنایع عمده در قلمروی آنها قرار 
دارد. در تمام ایستگاه هاي یاد شده، تجهیزات مخابراتي 
نصب مي شود تا مناطق عملیاتي و شرکت هاي گاز استاني 
به عنوان بهره بردار اطالعات را جمع آوري و به مراکز اصلي 

کشور ارسال کنند.
آیا طرح توسعه دیسپچینگ و مخابرات نیروي  � 
انساني کافي براي پیشبرد پروژه ها در اختیار دارد؟

عالوه بر تعدد پروژه ها و سختي هاي اجراي آن، هم 
اکنون به دلیل تعداد بهره برداران، هماهنگي و ارتباط با 31 
شرکت گاز استاني، 10 منطقه عملیاتي، هماهنگي ها با 
مدیریت دیسپچینگ ملي گاز و مدیران عامل پاالیشگاه ها 
و فازهاي پارس جنوبي و عسلویه و پاالیشگاه هاي مستقر 
در آن، به شدت نیازمند نیروي انساني مستعد و کارآمد 

هستیم تا پروژه ها را به پیش ببریم.
پروژه توس�عه دیسپچینگ تاکنون چند درصد  � 

پیشرفت داشته است؟
پروژه توسعه دیسپچینگ به عنوان یکي از پروژه هاي 
عمده شرکت ملي گاز که از اهمیت بسیاري نزد مدیرانش 
برخوردار است و تاکنون به پیشرفت 45 درصدي رسیده 
این پروژه  ارکان اساسي  از  افزار«  نرم  است.»تعیین نوع 
محسوب مي شود که پس از هماهنگي و تایید سازمان 
پدافند غیرعامل و تأیید آزمایش هاي مربوطه و استقرار آن، 

شاهد جهشي بزرگ در اتمام پروژه خواهیم بود.
با اتمام پروژه توسعه دیسپچینگ، ظرفیت هاي  � 
فعلي دیسپچینگ تا چه اندازه ارتقا خواهند یافت؟ 

تا قبل از اجراي پروژه، 406 ایستگاه RTU  در فاز 
اول پروژه دیسپچینگ نصب شده بود که در پروژه توسعه 
دیسپچینگ در حال ایجاد 500 ایستگاه جدید و ارتقای 
406 ایستگاه موجود هستیم. به این ترتیب ایستگاه هاي 
موجود که عمدتا با دستگاه هاي قدیمي تجهیز شده بودند، 

مطابق با آخرین تکنولوژي روز دنیا ارتقا خواهند یافت. 
نصب  پروژه  این  در    RTU دستگاه   300  تاکنون 
شده اند که با خرید نرم افزار جدید طرح ارتقا و بروزرساني 
نرم افزار نیز مدنظر است. از مزیت هاي عمده پروژه قابلیت 

ارتقای آن تا 3500 نقطه  طي 10 سال آینده است .
اجراي پ�روژه هاي مخابراتي بخ�ش دیگري از  � 
وظایف مجموعه تحت مس�ئولیت شماست. در این 

حوزه چه دستاوردهایي داشته اید؟
  Passive و  Active پروژه هاي مخابراتي به دو بخش
تقسیم مي شوند؛ بخش Passive  شامل اجراي کابل فیبر 
نوري و ساختمان هاي مخابراتي  است و زیر ساخت الزم 

براي بخش Active محسوب مي شود.
صورت  این  به  مخابراتي  هاي  پروژه  در  کار  فرآیند 
هاي  ساختمان  احداث    Passive بخش  که  است 
مخابراتي و کابل فیبر نوري را اجرا مي کند و همزمان 

بخش Active  وارد عمل شده و سیستم هاي مخابراتي 
  VHF ، PCM، SDH مانند  Access ، Backbone
رادیوماکرویو ، اسکادا، پاور، ابزار دقیق، هات الین و...را در 

این ساختمان ها نصب مي کند.
با نصب این  تجهیزات  اطالعات و داده هاي خطوط 
انتقال گاز از طریق فیبر نوري به مناطق انتقال پیدا کرده 
و پردازش مي شوند. هر منطقه داراي یک مرکز مخابراتي 
بوده که کل اطالعات انتقالي از فیبر را اخذ ،پردازش و 
مانیتور کرده و بستر بسیار مناسبي جهت تأمین ارتباط 
در منطقه و في مابین مناطق  عملیات انتقال گاز فراهم 
مي کند. از طرف دیگر ترافیک صوتي و دیتا بین مناطق از 
طریق شبکه امن و با قابلیت اطمینان باال و بدون پرداخت 

هزینه به دیگر ارگان ها منتقل مي شود.
آی�ا اجراي فیبر نوري همزمان با احداث خطوط  � 

لوله انجام مي شود؟
احداث  پروژه هایي که جدیدا  ابالغ مدیرعامل،  بنابر 
مي شوند باید همزمان با حفاري کانال خط لوله، فیبر نوري 
را هم اجرایي کنند که این موضوع مزیت هاي اقتصادي و 
زماني براي شرکت دارد؛ چرا که با اجراي همزمان، دیگر 
حفاري مجدد براي خط فیبر انجام نمي شود و این به 
معناي صرفه جویي در هزینه ها بوده و به نفع شرکت است. 
از سوي دیگر با انجام همزمان خط لوله ،فیبر و ساختمان، 
نیز  را  مخابراتي  هاي  سیستم  نصب  بالفاصله  مي توان 
براساس اولویت انجام داد و در زمان نیز صرفه جویي کرد.

بنابراین بخش passive را از این پس خود مجریان 
همزمان با اجراي خط لوله انجام مي دهند و در صورت 
بروز مشکل فني و کارشناسي، از طرح توسعه دیسپچینگ 

ومخابرات کمک مي گیرند. البته بدیهي است در خصوص 
 پروژه هاي خطوط لوله اي که در سال هاي قبل انجام

شده اند و نیاز به اجراي فیبر دارند، بخش Passive  و 
Active توسط طرح توسعه دیسپچینگ انجام مي شود.

اجراي فیبر نوري درمجاورت خطوط لوله گازدار،  � 
حساس�یت وی�ژه اي دارد و نیازمن�د رعایت دقیق 
اصول ایمني اس�ت. درای�ن خصوص چه تمهیداتي 

اندیشیده اید؟
پروژه هاي فیبر نوري در فاصله چند متري خطوط 
رعایت  رو  این  از  شوند،  مي  اجرا  و  حفاري  گازدار  لوله 
دستورالعمل HSE در پروژه هاي طرح بسیار مهم است، 
ما نفرات زیادي را براي این امر در نظر گرفته ایم که در 
هماهنگي با مناطق و بهره برداران، به صورت روزانه پروژه ها 
را کنترل وهمکاران  امور HSE شرکت نیز به دفعات در 
محل هاي اجراي پروژه ها تردد می کنند تا  از رعایت 

موازین ایمني اطمینان کامل حاصل شود.

کمي درباره پیشرفت پروژه هاي جاري در بخش  � 
مخابرات توضیح دهید.

در کنار پروژه دیسپچینگ ملي گاز درحال حاضر 4 
پروژه Passive  و 2پروژه Active مخابراتي در طرح 

توسعه دیسپچینگ و مخابرات در حال اجرا هستند.
در خصوص پروژه هاي Active پروژه مخابرات خط 

سوم آذربایجان به مرحله راه اندازي رسیده است. 
پروژه مخابرات خطوط ارسنجان/کرمان و دوم یزد هم 
از پروژه هاي جاري با 55 درصد پیشرفت است. پروژه هاي 
Passive   طرح، شامل ارسنجان-پاریز ، پاریز-کرمان 
و صفاشهر-یزد و قطعه  اول پروژه شمال- شمال شرق 

است.
عالوه بر پروژه هاي یاد شده، در حال حاضر 4 پروژه 
در مرحله مناقصه اند که انجام بخش هاي Active  و 
Passive   در پروژه اهواز-دهگالن از جمله آنها به شمار 
مي آید، از آنجایي که منطقه شرق ایران فاقد فیبر براي 
انتقال اطالعات است، پروژه Active  مخابرات خط لوله  
شمال – شمال شرق به طول تقریبي 1100 کیلومتر در 
دستور کار قرار گرفته و هم اکنون اسناد مناقصه پیمان 
آن آماده شده است، در بخشPassive  خط لوله مذکور 
براي تسریع در روند اجرا،مقرر شد این پروژه به 3 بخش 
تقسیم شود و 3 پیمانکار به صورت همزمان پروژه را به 

پیش ببرند. 
در حال حاضر عملیات  اجرایي قطعه 1 آن به پیمانکار 
ابالغ شده است و اسناد مناقصه قطعه 2 و 3 نیز آماده شده 

و به زودي وارد مرحله فراخوان مي شوند.
بنابر اعالم اولویت هاي شرکت انتقال گاز اجراي دو 
پروژه هم در مرحله آماده سازي اسناد مناقصه قرار دارد 
 که مشتمل بر بخشي از خط هشتم سراسري و پروژه 

پاریز– سرخون است.
 � درباره اجراي پروژه سایت پشتیباني مرکز داده 

IT شرکت گاز توضیح دهید.
  IT داده  مرکز  پشتیباني  سایت  اجراي  و  طراحي 
شرکت ملي گاز ایران از جمله پروژه هاي جاري ما در 
بخش مخابرات است که با توجه به درخواست امور فناوري 
اطالعات و ارتباطات شرکت ملي گاز و تصویب )ه.م.م(
شرکت ملي گاز مبني بر احداث سایت پشتیبان، این پروژه 
در دستور کار طرح توسعه دیسپچینگ و مخابرات قرار 

گرفته است.
شرکت مهندسي و توسعه گاز پس از ابالغ، طراحي 
پایه را انجام داده و در حال حاضر در مرحله بررسي هاي 
حفاظتي توسط سازمان پدافند غیرعامل و اخذ مجوز است 
و به زودي بخش هاي اجرایي و نصب در اصفهان عملیاتي 

مي شود.

در پایان اگر صحبتي دارید، بگویید. � 
چشم انداز ما در طرح توسعه دیسپچینگ و مخابرات 
این است که پروژه هاي مخابراتي و فیبر همزمان با احداث 

خطوط لوله، اجرا و تحویل بهره بردار شود. 
تحقق این امر نیازمند نیروهاي متخصص و قوي است، 
همان طور که پیش تر عنوان شد دانش و فناوري هاي 
مخابرات و دیسپچینگ کامال تخصصي اند و پیاده سازي به 
موقع این حجم پروژه جاري و آتي تنها در سایه کارشناسان 
و مهندسان توانمند و مسلط میسر است. متاسفانه در 
سال هاي گذشته به دالیل گوناگون نفرات کافي در حیطه 
مخابرات جذب شرکت نشدند که امیدواریم با نگاه مثبت 
مدیرعامل، هیات مدیره و همکاري طراحان و بهره برداران 

پروژه ها را مطابق برنامه اجرایي کنیم. 

توسعه  طرح  در  ما  انداز  چشم 
که است  این  مخابرات  و   دیسپچینگ 

با   پروژه هاي مخابراتي و فیبر همزمان 
بهره  تحویل  و  اجرا  لوله،  خطوط  احداث 
بردار شود. تحقق این امر نیازمند نیروهاي 
که  طور  همان  است،  قوي  و  متخصص 
پیش تر عنوان شد دانش و فناوري هاي 
مخابرات و دیسپچینگ کامال تخصصي اند و 
پیاده سازي به موقع این حجم پروژه جاري 
و آتي تنها در سایه کارشناسان و مهندسان 

توانمند و مسلط میسر است
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مهم ترین هدف HSE در پروژه های اجرایی رساندن 
تلفات انس��انی به صفر و ارتقای سطح سالمت کارکنان 

در بخش ستاد شرکت است. 
کار با س��امانه ها و تجهیزات در فش��ار و دماي باال، 
مواد قابل انفجار و اشتعال، مواد شیمیایي و ده ها عامل 
خطرناک دیگر از یک سو و ضعف فرهنگ HSE خصوصاً 
در مجموعه های پیمانکاری از سوی دیگر، صنعت گاز 
را به عرصه اي پرریس��ک بدل کرده اس��ت این موضوع 
مسئولیتي خطیر را در مدیریت ریسک و  اتخاذ اقدامات 
پیشگیرانه براي کاهش حوادث پروژه ها بر عهده شرکت 

نهاده است.
شرکت مهندسي و توسعه گاز به عنوان بازوي اجرایی 
و توس��عه اي شرکت ملی گاز که ساالنه صد ها کیلومتر 
خط لوله،تاسیسات تقویت فشار و پروژه هاي پاالیشگاهي 
را اجرا مي کند،به طور بالقوه در معرض ریس��ک های 
فراواني قرار دارد. به نحوي که کوچک ترین بي توجهي به 
اصول HSE، عواقب جبران ناپذیر جاني، مالي، اقتصادي 

و زیست محیطي را در پي خواهد داشت. 
حادثه نش��ت نفت در خلیج مکزیک نمونه بارزی از 
تبعات عدم توجه الزم به اصول ایمنی اس��ت که عالوه 
بر آس��یب هاي جبران ناپذیرمحیطي، اعتبار ش��رکت 
BP را  در سراسر جهان به طور جدی خدشه دار کرده 
و خس��ارات چند ده میلیارد دالری را برای این شرکت 

ایجاد کرده است .
شرکت مهندسي و توسعه گازکه هم اکنون پروژه هاي 
متعددي را با مشارکت شرکت هاي مشاور و پیمانکار در 
دس��ت اجرا دارد، درصدد است با تشریح کامل الزامات 
HSE در پ��روژه و انتخاب پیمانکاران توانمند در جهت 
اجرای��ي کردن رویه ها و الزامات HSE قدم برداش��ته 
و ب��ه هدف نهایي خ��ود که همان صفر ک��ردن تلفات 

است،دست یابد.
بهنام دیناري، رییس امور HSE در شرکت مهندسي 
و توس��عه گاز ایران در این مصاحبه از HSE به عنوان 
مس��ئولیتي همگان��ي نام ب��رده و خواهان مش��ارکت 

مسئوالنه همه ارکان سازمان در اجرایي کردن مقررات 
و آیین نامه هاي HSE شده است.

 درباره راهبرد و نقشه راه امور  HSE � توضیح دهید.
امور HSE شرکت مهندسي و توسعه گاز با توجه به 
نقاط قوت و ضعف درون س��ازمانی و همچنین فرصت 
ها و چالش های برون سازمانی در مسیر ارتقا و نهادینه 
کردن HSE در ش��رکت و به تناس��ب طرح ها و پروژه 
ها، برنامه هاي عملیاتی خود را به صورت ساالنه در دو 
بخ��ش انجام امور جاری و تحق��ق اهداف HSE پیش 
بیني و تدوین کرده و پس از ارائه و کسب نقطه نظرات 

مدیریت عامل شرکت، اجرا می کند. 
پایش، کنترل و نظارت بر پروژه ها براي حصول  � 
اطمین�ان از پی�اده س�ازي دقی�ق اص�ول HSE از 
اساسي ترین وظایف HSE ها محسوب مي شود. در 

این خصوص توضیح دهید.
بخش عمده اي از فعالیت هاي  جاری HSE مرتبط 
با وظایف کنترلي و نظارتي  اس��ت که با عنوان بازرسي 
و ممی��زي  HSEدر پروژه ها انجام مي ش��ود؛ با انجام 
این بازدید ها، اس��تقرار کامل سیس��تم هاي HSE در 
مجموعه هاي مشاور و پیمانکار به دقت بررسي مي شود 
و در صورت شناسایي موارد عدم انطباق در پروژه، این 
موارد در قالب گزارش��ي به مجریان طرح ها و مدیریت 
عامل اعالم مي ش��ود. ساالنه بیش از 70،80 بازدید با 
ه��دف ممیزي پروژه ها به تفکیک پ��روژه ها و مطابق 
برنامه ها انجام مي شود که عمده زمان کاری این امور 

را به خود اختصاص داده است.
باوجود اینكه ساختمان هاي شرکت بزرگ ترین  � 
س�رمایه مجموعه یعني منابع انساني سازمان را در 
خود جاي داده اند، اما برخي نگراني ها درباره قدیمي 
بودن و پراکندگي شان به ویژه در هنگام بروز حوادث 
و بح�ران وجود دارد. براي رف�ع این دغدغه ها چه 

اقداماتي در دست اقدام دارید؟
تعدد،پراکندگ��ی، قدمت و فرس��ودگی س��اختمان 
 ها بزرگ ترین چالش این  ش��رکت ب��وده که در کلیه 

زمینه های از جمله HSE مشکالت و نگرانی های جدی 
را ایجاد کرده است. در این خصوص اقدامات مربوطه به 
طور موازی در دو بخش در حال انجام است. اول اینکه 
کلیه ساختمان ها در قالب برنامه زمانبندی و بر اساس 
دس��تورالعمل های HSE و چک لیس��ت های مربوطه 
تحت پایش مداوم قرار داشته و اشکاالت مالحظه شده 
در قال��ب عدم انطباق شناس��ایی و ب��ه مدیریت منابع 
انس��انی اعالم شده که تا کنون اقدامات اصالحی خوبی  
همچون نصب سیس��تم های اعالن و اطفای حریق نیز 
انجام شده است اما کماکان سطح ایمنی ساختمان ها به 
حد مطلوب نرس��یده است. دوم اقدامات و پیگیری های 
مس��تمر در ارتباط با تعویض و تجمیع ساختمان های 
شرکت به عنوان راهکار اساسی در تامین ایمنی کارکنان 
اس��ت که از حدود 7 س��ال پیش شروع شده و در حال 
حاض��ر نیز با پیگیری و پش��تیبانی مدیریت عامل این 
امیدواری برای به نتیجه رس��یدن آن بیش از پیش به 
وجودآمده. هرچند فرآیند انتخاب و تهیه ساختمان یک 
فرآیند پیچیده و زمان بر خصوصاً در سیستم های دولتی 
است،علی ایحال این امور پیگیری های خود را تا حصول 

نتیجه بجد ادامه خواهد داد.
براي نهادینه ک�ردن مفاهیم و رویه هاي ایمني  � 
در گروه هاي هدف، امور آموزشي، فرهنگ سازي و 
اقدامات ترویجي از اهمیتي بسزا برخوردار است. در 

خصوص این موارد چه اقداماتي کرده اید؟
در تدوین برنامه های س��االنه که به آن اشاره کردم، 
یک��ي از س��رفصل های مهم،موضوع فرهنگ س��ازی و 
آموزش اس��ت. البته این آموزش جدای از آموزش های 
برنامه ریزی ش��ده واحد آموزش ش��رکت در خصوص 
HSE بوده و بیش��تر ماهیتي ترویج��ی توجیهی دارد. 
در ذی��ل ای��ن س��رفصل م��واردی همچ��ون برگزاری 
جلس��ات توجیهی آموزشی حسب مورد در بخش ستاد 
ش��رکت در محل مدیری��ت ها، طرح ه��ا و واحد ها و 
دربخ��ش پروژه ها به تفکیک و در محل هر پروژه برای 
عوامل اجرایی)پیمانکاران و مش��اورین(، تهیه و انتشار 

رعایت اصول HSE مسئولیتي همگانی است
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 HSE برگزاری مسابقات ،HSE پمفلت های آموزشی
و مصور س��ازی حوادث در قالب انیمیشن قرار داشته 

که در طول سال اجرا می شود. 
براي مقابله با ش�رایط اضط�راري و بحراني چه  � 

تدابیري در ساختمان ها اندیشیده اید؟
در چارچ��وب های پیش بینی ش��ده براي مدیریت 
بحران شامل روش اجرایی واکنش در شرایط اضطراری 
و دس��تورالعمل ها و طرح های واکن��ش مربوطه، هر 
ساختمان دارای مس��ئول مدیریت شرایط اضطراری، 
جانش��ین اول و جانشین دوم  است. مسئول مدیریت 
بحران از مس��ئوالن رده باالي س��اکن در س��اختمان 
انتخاب ش��ده و مسئول خدمات س��اختمان)کاخدار( 
و شیفت حراس��ت، به ترتیب جانشینان اول و دوم به 
ش��مار مي آیند. به طورساالنه مانور هایی نیز متناسب 
با شرایط اضطراری محتمل برنامه ریزی و با مشارکت 

کلیه کارکنان اجرا می شود. 
درباره ارزیابي کیفي و فني مناقصه گران در بخش  � 

HSE  توضیح دهید.
تنظیم اس��ناد پیم��ان و برگ��زاری مناقصه یکی از 
مهم ترین مراحل اجرای پروژه ها اس��ت که نیاز است 
HSE نق��ش پر رنگی ایف��ا کند. با توجه ب��ه الزامات 
مندرج در دس��تورالعمل ارزیاب��ی کیفی و فنی،  اخیراً 
مسئولیت ارزیابی مدارک HSE مناقصه گران بر عهده 
امورHSE  گذاشته ش��ده است. این موضوع عالوه بر 
کارکرد غربالگری، به نوعی رس��الت فرهنگ سازی در 
بین شرکت های پیمانکاری را نیز ایفا می کند. در چنین 
شرایطی است که شرکت های پیمانکاری از زمان حضور 
در مناقصه با موضوع HSE مواجه شده و طبعاً سعی در 
انطباق خود با الزامات مربوطه کرده و پیش بینی های 

HSE را به زمان اجرا موکول نمی کنند. 
اب�الغ روی�ه  HSE �  وزارت نفت از اتفاقات مهم 
امسال در حوزه HSE محسوب مي شود که مي تواند 
منشاتحوالتي بزرگ در این قلمروی پراهمیت باشد.

دراین خصوص توضیحاتی  ارائه دهید.
در ش��رکت مهندس��ی و توس��عه گاز س��ازکارها و 
چارچوب های HSE از سال 89 در پیمان ها پیش بینی 
و در قراردادها منعقد ش��ده پس از این تاریخ، حداقل 
الزام��ات HSE گنجانده ش��ده و در یک نگاه کلی ما 
ش��اهد ارتقای نس��بی HSE در خالل این سال ها در 
پروژه هاهس��تیم. اما اخیراً رویه HSE  وزارت نفت از 
س��وی مقام عالی وزارت ابالغ شده که به تبع آن کلیه 
چارچوب های قبلی دچار تغییر شده است. رویه مزبور 
به طور کلی نگاه رو به جلو داشته که در صورت اجرا، 
بهبود وضعیت HSE در پروژه ها را شاهد خواهیم بود. 
در ارتباط با نحوه پیاده س��ازی و اجرای رویه مزبور، با 
پیشنهاد این امور و موافقت مدیریت عامل، کارگروهي 
متش��کل از کارشناسان طرح ها، امور قرارداد ها، امور 
حقوقی، کمیسیون مناقصات و این امور تشکیل شد و 
عالوه بر تعیین  روش پیاده سازي، چالش ها و ابهامات 
رویه مزبور شناسایی و اخیراً از سوی مدیریت عامل به 

کلیه واحد ها جهت اجرا ابالغ شده است.
انجام مسئولیت هاي HSE �  به ویژه پس از ابالغیه 
اخیر وزیر نفت، مستلزم برخورداري از نیروي انساني 
کافي است، آیا براي ایفاي نقش فعال درتمام مراحل 

پروژه ها، منابع انساني الزم را در اختیار دارید؟
در ابتدای تش��کیل امور HSE در اواخر س��ال 90، 
س��ازمان HSE شامل 18 س��مت سازمانی بود که در 
آن مقطع زمانی و به دلیل عدم امکان استخدام نفرات 

جدید و ممنوعیت انتقال کارکنان به کالنشهرها، امکان 
جذب نیروي انس��اني و تکمیل چارت س��ازمانی مهیا 
نش��د تا اینکه در ابتدای س��ال 94 با حذف 10 سمت 
مواجه ش��دیم و به این ترتیب سازمان HSE از 18 به 
8 س��مت تقلیل یافت. با توجه به گستره فعالیت های 
این امور) ساختمان ها، انبار ها و پروژه ها( و وظایف و 
مسئولیت های جدیدی)ازجمله رویه HSE وزارت نفت( 
که به صورت فزاینده ای به حوزه مس��ئولیت های این 
امور اضافه ش��ده و می ش��ود، در حال حاضر همکاران 
بنده فراتر از چارچوب شرح وظایف خود عمل کرده و 

بار کاری زیادی را تحمل می کنند.
ای��ن ارتباط در دو برنامه بلن��د مدت و میان مدت 
پیش بینی ها و پیگیری های در حال انجام است. اول 
اینکه از طریق ش��رکت ملی گاز پیگیر اصالح ساختار 
سازمانی امور HSE متناسب با ماموریت های شرکت 
مهندسی و توسعه گاز هستیم. دوم از طریق به کارگیری 
مشاور مجرب به دنبال گسترش چتر کنترلی در پروژه 

ها طی سال آتی هستیم.

باوجود تمامي تمهیدات ایمني به نظر مي رسد  � 
تلف�ات انس�اني در عملیات هاي ش�رکت به صفر 
نرسیده است. آیا دالیل این امر صرفا به بي احتیاطي 
پیمانكاران بر مي گردد یا شرکت هم اهرم هایي براي 

الزام و ترغیب پیمانكاران در دست دارد؟
حوادث به وقع پیوسته اخیر حکایت از آن دارد که 
تمامی تمهیدات ایمنی یا بهتر بگویم حداقل تمهیدات 
ایمنی پیش بینی نشده و عمده حوادث اخیر در انتهای 
کار و زمانی که فعالیت های اجرایی از فشردگی بیشتری 
برخوردار اس��ت، اتفاق افتاده. همان طوری که پیش از 
این نیز عرض ش��د، حداقل الزامات HSE در پیمان ها 
لحاظ ش��ده و اب��زار های کنترل��ی و حتی جریمه ای 
جهت کنترل فعالیت های پیمانکار پیش بینی شده و 

در اختیار نماینده کارفرما)مشاور( است.
 اما به دو دلیل عمده این حوادث بروز می کند. ابتدا 
 HSE اینک��ه به طور عام پیمانکاران به لحاظ فرهنگ
ضعیف بوده و طبعاً این ضعف به ویژه در زمان فشردگي 
اجرایی بیش��تر خ��ود نمایی ک��رده و موجبات حذف 
الیه های حفاظتی اولیه ایمنی می ش��ود. دومین علت 
عمده به ضعف دس��تگاه نظارت و به عبارتی مشاورین 
نظ��ارت )کارگاهی و عالیه( در کنترل و اقدام به موقع 

در پروژه ها برمی گردد. 
ش��رکت های مش��اور آن گونه که بای��د در زمینه 
HSE و حتی کیفی مسئولیت های کنترلی، اصالحی  
و مش��اوره ای خ��ود را انجام ن��داده و بعضاً رویه های 
اجرایی غلط )همچون رادیوگرافی پانورامیک در داخل 

 Back Weld لوله بدون اس��تفاده از کرالر ی��ا انجام
کلیه س��رجوش ها بدون رعایت الزامات استاندارد( در 
پروژه نهادینه ش��ده و در ش��رایط فشردگی موجبات 
ب��روز حادث��ه را فراهم م��ی آورد. به ط��ور خاص در 
خصوص عملکرد مش��اورین س��ازکار ارزیابی عملکرد 
HSE مش��اورین در دست تهیه بوده و عنقریب نهایی 

و اجرایی خواهد شد.
روی�ه ابالغي وزیر نف�ت و ارزیابي کیفي و فني  � 
  HSE از ابزارهاي امور HSE  پیمان�كاران در بخش
براي استقرار حداکثري اصول ایمني در پروژه ها به 
شمار مي آیند. چه سازوکارهایی براي حاکمیت همه 

جانبه HSE  در این ابزارها دیده شده است؟
روی��ه مزبور مس��ائل HSE را در طراحی و اجرای 
 HSE همزم��ان پی��ش بینی کرده و به همی��ن دلیل
نس��بت به قبل ، از ش��فافیت و تاثیر گذاری بیشتری 

برخوردار است.
در چنین شرایطی پیمانکار با اطالع کافی از الزامات 
 HSE مرتب��ط با پیمان، از ابتدا تمهیدات  الزم HSE
را در تجهیز کارگاه پیش بینی کرده و در مرحله طول 
اجرای پروژه پیاده سازي می کند. تاکنون پیمانکاران 
به HSE  به عنوان مقوله اي هزینه بر مي نگریس��تند 
و این طرز تلقي س��بب مي ش��د تا حد ممکن از انجام 
مسئولیت هاي مرتبط با HSE  شانه خالي کنند، اما بر 
اساس رویه مزبور و با مشخص شدن قلم های هزینه ای 
 HSE در پیم��ان، پیمانکاران به رعایت اصول  HSE
ترغیب ش��ده، به طوري که پیمانکار در ازاي اقدامات 

HSE، صورت وضعیت ارائه می دهد. 
ارزیاب��ي کیفي و فني HSE به عنوان یک ابزار کار 
 HSE آم��د می تواند در بس��تر زمان اوالً ب��ه ارتقای
پیمانکاران منجر ش��ود و ثانیاً در شرایط کنونی بستر 
انتخ��اب پیمانکار با توانایی نس��بی در زمینه HSE را 
فراه��م آورد. این موضوع خصوص��اً در ارزیابی فنی به 
دلی��ل وزن مالی هر امتیاز حساس��یت بیش��تری پیدا 
 کرده و پیمانکاران را به توجه بیشتر به HSE ترغیب 
می کند. هم اکنون و با در نظر گرفتن ابالغیه، ارزیابي 
ها، مشوق ها و الزامات HSE،موضوع از حالت لوکس 
و ویترین��ي ب��ه موضوعي کامال ج��دي براي همه ذي 

نفعان بدل شده است.
سخن پایاني � 

جمله»HSE  یک مسئولیت همگاني است« که در 
طول این مصاحبه چند بار تکرار شده به این معنی که 
سازمان موفق در زمینه HSE سازمانی است که کلیه 
 HSE  اج��زای آن در جهت اس��تقرار و رعایت اصول
 تالش کنند. با نگاهی به س��ازمان ها و ش��رکت های
 بین المللی موفق در سطح دنیا، می بینیم که HSE را 

به عنوان کسب و کار خود می دانند و نه هزینه. 
طبعاً برای رس��یدن به این س��طح از پیش��رفت راه 
زی��ادی در پی��ش داریم اما خوش��بختانه مس��یر این 
پیش��رفت مش��خص اس��ت و به نظر من و با یک نگاه 
محتاطانه ش��رکت مهندسی و توس��عه گاز در ابتدای 
راه ق��رار گرفته و طبعاً ب��ا همراهی کلیه کارکنان و با 
حمای��ت های مجموعه مدیران  و مس��ئولین باالخص 
مدیریت عامل رسیدن به نقطه مطلوب در میان مدت 
در دسترس خواهد بود. آرزوي اینجانب براي سال 96 
همان هدف اصلی شرکت یعني رساندن تلفات به صفر 
است؛ امیدوارم سال جدید پراز خیر و برکت و سالمتی 
ب��راي مردم عزیز ایران به ویژه خانواده بزرگ ش��رکت 

مهندسي و توسعه باشد.

برگزاری  و  پیمان  اسناد  تنظیم 
مناقصه یکی از مهم ترین مراحل اجرای 
 HSE نیاز است که  پروژه ها است 
نقش پر رنگی ایفا کند. با توجه به 
الزامات مندرج در دستورالعمل ارزیابی 
کیفی و فنی،  اخیراً مسئولیت ارزیابی 
مدارک HSE مناقصه گران بر عهده 

امورHSE  گذاشته شده است
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گفت و گو

اجراي ساالنه حدود 3 هزار میلیارد تومان پروژه 
در ابعاد ملي و حساسیت هاي مسائل مالي، حقوقي، 
نیز ضرورت  امنیتي مرتبط و  انتظامی و  نظامی، 
رایزني هاي فشرده و مستمر با سازمان ها  و مشاغل 
مرتبط گوناگون در روند اجراي پروژه ها، اهمیت 
مسئولیت هاي حراست شرکت مهندسي و توسعه 

گاز را دوچندان مي کند.
رییس حراست شرکت  محمود شیرمحمدي، 
مهندسي و توسعه گاز با بیان اینکه مجموعه تحت 
مسئولیتش به هیچ عنوان به دنبال مچ گیري و 
پرونده سازي نیست، گفت: ما مي خواهیم محیطي 
آرام را در شرکت ایجاد کنیم تا تمامي نیروهاي 
بخش هاي مختلف سازمان احساس آرامش کنند 
و فعالیت هاي تخصصي و ماموریت هاي اصلي را 

به پیش ببرند.
او حراست را بازوي مدیریت و یاریگر مجریان طرح 
ها در روند اجراي پروژه ها توصیف کرد و افزود: در 
هر مرحله اي از پروژه که نیاز به هماهنگي، مذاکره 
و رایزني با سازمان ها و حل و فصل موضوعاتي نظیر 
مجوزهای مرزی و تحصیل اراضي باشد با هدف 
تسهیل و تسریع فرآیند ها حضور پیدا مي کنیم؛ چه 
آنکه تاکنون در موارد متعددي هماهنگي هایي موثر 
با ناجا، دادستاني، شوراي تامین و اداراتي همچون 
محیط زیست، جنگل باني، میراث فرهنگي و سایر 
ذي نفعان دخیل در مسیر تکمیل پروژه ها انجام 
شده که به هموار شدن موانع و تسریع بهره برداري 

از پروژه انجامیده است.

شیرمحمدي، حضور فیزیکي در محل را یکي از 
راهبردهاي حراست براي ایجاد امنیت در پروژه ها 
اعالم کرد و گفت: چنانچه در پروژه اي احساس 
نا امني براي پرسنل پیمانکار ایجاد شود، ما با استقرار 
نیروهاي حراستي آرامش را در محیط برقرار مي 
کنیم؛ البته حراست به جز مباحث حفاظتي، بخش 
مددکاري هم دارد که همچون مشاوري امین از 
مسائل خانوادگي و شخصي همکاران گره گشایي 

مي کند.
اجازه نمي دهیم حقي از کسي ضایع شود � 

امور  در   حراست  جدیت  از  ادامه  در  وي 
نظارتي و بررسي دقیق گزارش هاي دریافتي از 
پروژه ها خبر داد و تصریح کرد: تالش می کنیم 
کوچک ترین حقي از مردم، شرکت و بیت المال 
تضییع نشود و در صورت محرز شدن تخلفات، 
کار  دستور  در  را  خاطي  افراد  با  برخورد جدي 

قرار خواهیم داد.
نیاز  مورد  انساني  منابع  درباره  شیرمحمدي 
حراست براي پاسخگویي متناسب به مسئولیت هاي 
محوله توضیح داد: با محدودیت هاي بسیاري در 
اعزام  در  چه  کافي  انساني  نیروي  کردن  فراهم 
باالي  حجم  انجام  در  چه  و  ها  پروژه  به  نفرات 
نفر   66 تمام  البته  مواجهیم؛  جاري  اقدامات 
 پرسنل حراست که اکثرا از نیروهاي تحصیلکرده و

 خدوم اند سعي مي کنند با تالش مضاعف کمبود 
نیرو را جبران  و تمامي موارد ارجاع شده را به طور 

کامل پوشش دهند.

ها  ساختمان  ،پراکندگي  حراست  رییس 
موجود  هاي  نگرانی  از  را  نیزار  انبار  کنترل  و 
سرقت هاي  داد:  توضیح  و  برشمرد  حراست 
از  یکي  ها  پروژه  اقالم  و  تجهیزات  از  مسلحانه 
العمل  عکس  و  توجه  به  نیاز  که  است  مواردي 
با  هم  زمینه  این  در  که  دارد  حراست  فوري 
همکاري دستگاه هاي امنیتي و انتظامي کارنامه 

موفقي داشته ایم.
مسئولیت  واگذاري  احتمال  از  شیرمحمدي 
انبار شهید طاهري به شرکت مهندسي و توسعه 
گاز در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این پروژه 
 بسیار سنگین و داراي جزییات و ریزه کاري هاي 

فراواني است.
وي با بیان اینکه امانت داري در سرلوحه همه 
اقدامات حراست قرار دارد، گفت:  حراست امانت دار 
و راز دار همکاران است و تاکنون تالش داشته ایم 
این مهم صورت پذیرد  چرا که حفظ آبرو و اسرار 
مطالب  و  ها  گزارش  انتشار  از  جلوگیري  و  افراد 

محرمانه از هر موضوعي مهم تر است.
رییس حراست در پایان با بیان اینکه در اتاقش 
اجرایي شدن  از  است  باز  تمام همکاران  به روي 
پیشنهادها و طرح هاي سازنده خبر داد و گفت: بنده 
در همه حال آماده شنیدن نقطه نظرات همکاران 
هستم؛ ضمن آنکه امکان ارسال نظرات به صورت 
عملیاتي  در  حراست  و  دارد  وجود  هم  ناشناس 
 کردن طرح هاي اثربخش از هیچ تالشي فروگذار 

نخواهد کرد.

رییس حراست شرکت مهندسي و توسعه گاز:

هدف حراست، ایجاد آرامش و امنیت در شرکت است
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خانواده
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همکاران

هادي رشیدان، مسئول آمار، گزارشات مدیریت برنامه 
ریزي مي گوید: آمار و گزارش��ات کل شرکت از طریق این 

بخش تولید، تدوین و منتشر مي شود.
او مي افزاید: از هرکسي درباره عید بپرسید با عبارات »عید 
اون زمان ها« دوران کودکي را به یاد خواهد آورد انگار که در 
کودکي عید براي ما رنگ و بویي دیگر داشت و رویدادي نو، 
هیجان انگیز و توام با احساسات قشنگ را تداعي مي کرد. 
گذشته از این در سال هاي نه چندان دور، عید به معناي 

واقعي عید بود. خریدهاي ویژه و نونوار شدن تنها سالي یک 
بار و هنگام نوروز انجام مي شد. اما در دوره هاي اخیر، انگار 
تمام سال عید است. اشتغال دایمي خانواده ها به خرید که 
از ویژگي هاي زندگي مدرن است و خرید رخت و لباس نو 
و تدارک غذا در طول سال انجام مي شود و تازگي عیدهاي 
س��نتي را تحت الشعاع قرار مي دهد و در این رهگذر تنها 
چیزي که تکراري نیست همان تغییر فصل است. نو شدن 
طبیعت و گذر از زمستان که معموال فصلي دلگیر تلقي مي 
شود با سرسبزي و طراوت بهار، انرژي مثبت و فضایي زیبا 

و لذت بخش ایجاد مي کند. 
رشیدان مي افزاید: حدود 26 سال پیش از عمویم یک 
اسکناس 200 توماني به عنوان عیدي دریافت کردم که در 
آن زمان اسکناسي تازه وارد تلقي مي شد و ارزشي بسیار 
زیاد داشت. اما زیباترین اتفاق سال 95 یک ماه قبل بود که 
خداوند فرزندي نازنین به ما عطا کرد و خانواده مان 3 نفره 
شد. این اتفاق زیبا سال 95 را به سالي خاص و برجسته در 
خانواده ما تبدیل کرد و س��ایر اتفاقات در سایه این رویداد 

مبارک قرار گرفته است.
به لحاظ کاري هم در س��ال 95 شرکت موفقیت هاي 

ارزش��مندي کسب کرد که افتتاح خط هفتم و 5 ایستگاه 
تقویت فشار از سوي مقامات کشور در صدر این افتخارات 

قرار دارد.
وي م��ي افزاید: فرصت تعطیالت نوروزي زماني اس��ت 
که کل س��ال به دنبال آنیم تا دیدارها را تازه کنیم و رفت 
و آمدهاي نداش��ته را جبران. گرچه نمي شود در دو هفته 
تعطیالت جبران کرد اما قدمي رو به جلو اس��ت تا روابط 
بین خانواده ها و اقوام گسس��ته نش��ود و مسائلي که قابل 
طرح در ارتباط تلفني، تلگرامي و ... نیس��ت در دیدارهاي 
رودررو حل و فصل شود. حضور افراد در زیر یک سقف به 
ایجاد نزدیکي بین انسان ها کمک مي کند و کدورت هاي 
 احتمالي را برطرف کرده و بر ش��ادي ها و الفت بین ش��ان

 مي افزاید. باید توجه کنیم که ارتباط رودررو کامل ترین 
شکل ارتباط است و ارتباط هاي تلگرامي، اینستاگرامي، الیک 
کردن و کامنت گذاري در رس��اندن احساسات و درونیات 
واقعي انسان ها به یکدیگر ناکارآمد است، بنابراین تعطیالت 
عید فرصتي مغتنم در احیای پیوندهاي فامیلي و دورهمي 
است. امیدوارم همه در سال جدید براي هم خوبي بخواهند 

و با هم مهربان تر رفتار کنند.

زیباترین اتفاق سال 95 ، تولد فرزندم بود

غالمرضا رحیم زینالي، مسئولیت حفاظت فیزیکي، عملیات 
و CCTV حراست را بر عهده دارد؛ مسئولیت هایي همچون 
کنترل تردد پرسنل، کنترل ورود و خروج کاالهاي مربوط به 
شرکت، تردد اتباع خارجي، ارباب رجوع و بحث دوربین هاي 
مداربسته و همکاري با ضابطین قضایي و مراجع انتظامي در 

حیطه ماموریت هاي او است.
او عید نوروز را فصل نو شدن طبیعت توصیف مي کند و 
مي گوید: انسان ها هم همگام با طبیعت نونوار مي شوند و 
 رخت و لباس جدید بر تن مي کنند. از همه موضوعات مهم تر 
»صله رحم« است که ریشه اي عمیق در فرهنگ ما دارد. صله 
 رحم و رفت و آمدها کدورت ها و کینه ها را از قلب ها پاک 

مي کند و نزدیکي انسان ها به یکدیگر را در پي دارد.
یکي از مسائلي که در طول تعطیالت به چشم مي آید رفتن 
به ویال یا اماکن مشابه و اقامت طوالني مدت در این فضاهاست 
در صورتي که باید دامنه ارتباطات با اقوام و بستگان همواره 

حفظ ش��ود و محدود شدن در یک جغرافیاي خاص و عدم 
ارتباط کافي با دیگران در کل ایام تعطیالت برنامه اي جامع 

االطراف محسوب نمي شود.
 او صف��اي عید نوروز را به تحکیم س��نت هاي گذش��ته 
مي داند و مي افزاید:  خانواده ها در اثناي دید و بازدید ها عالوه 

بر کسب شادابي مي توانند در حد امکان مشکالت یکدیگر 
را حل کنند. این رفت و آمدها برکات زیادي دارد که انتقال 
تجربیات بزرگ تر ها به نسل نو و پدید آمدن فرصت هاي 

ازدواج و امر خیر از جمله فواید آن است.
زینالي در ادامه با گالیه از ازدحام جلوي در سفارتخانه هاي 
خارجي براي اخذ ویزاي س��فرهاي خارجي براي تعطیالت 
عید مي گوید:  کشور خودمان آثار باستاني و مناطق دیدني 
بسیار دارد چه آنکه همین شهر تهران در نوروز هوایي صاف و 
دلچسب دارد و موزه ها و پارک ها پذیراي عالقه مندان هستند.

او در پایان با یادآوري ضرورت احترام به محیط زیست در طول 
تعطیالت عید مي گوید: باید قدرش��ناس طبیعت و افرادي 
باشیم که در آن زحمت مي کشند. رفتار مسئوالنه نسبت به 
زیبایي ها و نماد هاي طبیعت از وظایف هر شهروندي است 
که امیدوارم در سال جدید در محبت و معنویت از هم سبقت 

بگیریم و مسبب آرامش و آسایش براي هم باشیم.

رفت و آمدهاي نوروزي کینه را از دل مي زداید

واحد افزار  سخت  تکنیسین  حسیني،   عمار 
فناوري  فعالیت هاي واحد  اینکه  بیان  با   آي تي 
اطالعات به سه بخش سخت افزار، نرم افزار و شبکه 
تقسیم مي شود، مي گوید: عید نوروز همیشه تداعي 
گر دورهم بودن است. چون از دوران کودکي حتي 
کساني که سالي یک بار همدیگر را نمي دیدند در 

این ایام دور هم جمع مي شدند. آنقدر در مهماني ها 
خوش  دوران  آن  کودکان  ما  به  ها  دورهمي   و 
مي گذشت که هیچ وقت دوست نداشتیم تمام شود 
و فرصت بازي با همسن و ساالن مان از دست برود. 
یادي کنیم که در  باید  نوروزي هم  از پیک  البته 
اکراه و فشردگي زیاد  با  روزهاي آخر تعطیالت و 
انجام مي شد و همیشه اولویت آخر دانش آموزان 
بود. عالوه بر این موارد عیدي گرفتن از بزرگ تر 
ها و بوي اسکناس نو همیشه از خاطره انگیز ترین 

رویدادهاي نوروز به شمار مي آمد.
افزاید: در  حسیني که اصالتا شیرازي است، مي 
آن زمان ها شیراز زندگي مي کردم، شهري که یکي 
از زیبا ترین نوروزها را دارد. عطر بهار نارنج در سطح 
خیابان ها و کوچه هاي شهر مي پیچد و مشام را 
مي نوازد و نارنجستان ها در فصل بهار شکوفه هایي 
بسیار زیبا و خوشبو به مهمانان نوروزي هدیه مي دهند. 

البته شیراز اماکن تاریخي زیادي هم دارد و مردمانش 
به آسان گرفتن کارها معروفند و بسیار مهمان نوازند. 
به همین دلیل شیراز در طول تعطیالت نوروز یکي 
از مقاصد اصلي هموطنان مان است که مي خواهند 
اوقاتی خوش و لذت بخش را در کنار خانواده بگذرانند.
تکنیسین سخت افزار واحد آي تي مي افزاید: سال 
95 تجربیات خوبی کسب کردم به خصوص در نحوه 
برخورد و حل و فصل مشکالت و چگونگي مدیریت 
موانع و مسائل فراروي زندگي هم اکنون پخته تر و 
با تجربه تر عمل مي کنم البته این قضیه از مزایاي 
افزایش سن و تغییر نگاه به زندگي است. امیدوارم سال 
96 در زمینه مشکالت اقتصادي که گریبانگیر بسیاري 
از هموطنان است گام هاي اساسي ای برداشته شود 
چراکه این مشکالت همه اقشار را درگیر مي کند و به 
زحمت مي اندازد. امیدوارم خبرهایي خوب از بهبود 

اوضاع اقتصادي جامعه بشنویم.

فروردین، عطر بهار نارنج و کوچه باغ هاي شیراز

لیال قاضي مرادي، کارمند گزارشات مدیریت برنامه ریزي 
کنترل طرح ها در زمینه تهیه گزارش پیش��رفت پروژه ها 
و جم��ع آوري گ��زارش از واحد ها ب��راي ارایه به مدیریت 

فعالیت مي کند.
او عید نوروز را عیدي باستاني توصیف مي کند و مي افزاید: 
بیشترین وجه عید نوروز همان سفره هفت سین است، از 
کودکي براي خرید ماهي قرمز و چیدن س��فره اش��تیاق و 

هیجان بسیاري داشتم. 
س��ال هایي که پدربزرگ و مادرب��زرگ در قید حیات 
بودند را بس��یار دوست مي داشتم. هر سال عیدها اجتماع 
بزرگ فامیلي در خانه این عزیزان برگزار مي ش��د اتفاقي 
که دیگر هیچگاه پس از آنها تکرار نش��د. همیشه بهترین 
عیدي را از پدربزرگ و مادربزرگ مي گرفتم چراکه مرا به 

دلیل بازیگوش��ي و شیطنت هاي کودکانه ام بیش از سایر 
نوه ها دوست داشتند و باالترین میزان عیدي به من تعلق 

مي گرفت.
قاضي مرادي مي افزاید: عید نوروز، همیش��ه تداعي گر 

زندگي جدید بوده است. 
مردم در خیابان ها در تکاپوي خرید عید هستند و این 
یعن��ي امید به زندگي در دل جامعه جریان دارد که باعث 
خوش��حالي است. در س��ال 95 با اخذ مدرک کارشناسي 
 در رش��ته گرافی��ک فارغ التحصیل ش��دم ک��ه از اتفاقات

 خوشحال کننده زندگی ام بود. عیدها معموال به دلیل شغل 
همس��رم که شاغل در حراست شرکت گاز است در تهران 

هستیم و بعد از نوروز به مسافرت مي رویم.
 امیدوارم سال 96 سالي پربار و پربرکت براي همه باشد؛ 

س��الي که بتوانیم بیش از گذشته سبب خیر و فایده براي 
همنوعان مان باشیم.

تکاپوي عید یعني جریان زندگي

ایرج نوروزي، کارمند حراست شرکت و سرپرست اداره 
پشتیباني و آموزش این امور معتقد است: هر روزي که فرد 
در کنار خانواده آرامش داشته باشد و ساعاتي خوب را سپري 

کند، عید واقعي محسوب مي شود.
که  ما  براي  گوید:  مي  است،  گیالني  اصالتا  که  او 
شهرستاني هستیم ایام عید فرصتي مغتنم است تا پس از 
سپري کردن یک سال پرکار در تهران در زمان تعطیالت 
براي دید و بازدید از اقوام و دوستان قدیمي به سرزمین آبا 

و اجدادي برویم.
 حضور در کنار ساحل در اسکله و پل چوبي کیاشهر با 
توجه به همزماني با فصل ماهیگیري لحظاتي خوش را در 

کنار سواحل زیباکنار و کیاشهر مي آفریند.
نوروزي مي افزاید: معموال در طول تعطیالت یکي از 
نهایت  نوروز  از فرصت  تا  برنامه ریزي مي کند  دوستان 

غني  به  توجه  با  بکنیم؛  گذار  و  گشت  براي  را  استفاده 
بودن گیالن از جاذبه هاي توریستي و طبیعي مقاصدي 
مانند قلعه رودخان فومن، ماسوله و پارک جنگلي سراوان 

 رشت از مقاصد پرجاذبه شمال براي گردشگران نوروزي به 
شمار مي رود. 

البته من منطقه امامزاده ابراهیم شهرستان شفت را هم 
به دوستان پیشنهاد مي دهم؛ منطقه اي کوهستاني به غایت 
باصفا با چشم اندازهاي دل انگیز که ساختمان هاي چوبي و 
آبشار دارد و به خصوص در فصل تابستان تجربه اي بي نظیر 

براي اقامت و فراغت خاطر به شمار مي آید.
البته نوروز امسال همانند سال هاي پیش دیگر پدر 
نازنینم در کنارمان نیست که این قضیه خیلي دردناک 
است و من از هم اکنون در انتظار دیدار مادر عزیزم بي 
تابي مي کنم و پس از درگذشت پدرم، تنها دلم به حضور او 
خوش است. امیدوارم در سال جدید به همه در کنار خانواده 
و عزیزان شان خوش بگذرد و در نهایت سالمتي و خوشي 

لحظات خوبي را سپري کنند.

کوه، ساحل و آبشار مي خواهید  به گیالن بیایید

حوریا افسه زاده، کارشناس برنامه ریزي در مجموعه 
مدیریت برنامه ریزي است که هم اکنون مسئولیت 
مباحث کنترلي پروژه ها براي سه طرح را بر عهده 
دارد. او لذت بخش ترین عیدهاي زندگي اش را دوراني 
مي داند که در اولین روز نوروز به دیدار پدربزرگ و 

مادربزرگ مي رفتند.
او می گوید: به نظرم از موقعي که این عزیزان از 
بین ما رفتند دیگر هیچ وقت آن روزها تکرار نشد. 
 وقتي روز اول عید همه گرداگرد بزرگان فامیل حلقه 
این  گرفتند،  مي  عیدي  ترها  کوچک  و  زدند  مي 
صمیمیت تا انتهاي تعطیالت برقرار بود و همه فامیل 

دورهم بودند.
او مي افزاید: بهترین عیدي ای که گرفتم در سال 

اول ازدواجم بود چراکه آن سال مراسم ازدواجم با عید 
نوروز همزمان شده و این تقارن بر شیریني و زیبایي 

نوروز افزوده بود.
کارشناس برنامه ریزي شرکت که معموال تعطیالت 
عید را در منطقه لواسان سپري مي کند، مي گوید: 
لواسان منطقه اي خوش آب و هواست و روستاهاي 
اطرافش بسیار بکر بوده و بافت روستایي خود را حفظ 
کرده اند، مناطقي زیبا که عاري از خانه هاي مدرن 
بوده و مقصدي عالي براي گذراندن تعطیالت و فراغت 
خاطر در دامن طبیعت محسوب مي شوند. از آنجاکه 
ما در تعطیالت نوروزي در این منطقه ساکن هستیم 
بیشتر اقوام و بستگان براي دیدار با ما به این منطقه 
مي آیند و تازه شدن دیدارها در چنین مکاني بسیار 

لذت بخش تر است. امیدوارم همه سالي پر از خوشي، 
شادي و خبرهاي خوب در کنار عزیزان شان پیش رو 

داشته باشند. 

نوروزي زیبا در روستاهاي اطراف لواسان
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هادي رشیدان، مسئول آمار، گزارشات مدیریت برنامه 
ریزي مي گوید: آمار و گزارش��ات کل شرکت از طریق این 

بخش تولید، تدوین و منتشر مي شود.
او مي افزاید: از هرکسي درباره عید بپرسید با عبارات »عید 
اون زمان ها« دوران کودکي را به یاد خواهد آورد انگار که در 
کودکي عید براي ما رنگ و بویي دیگر داشت و رویدادي نو، 
هیجان انگیز و توام با احساسات قشنگ را تداعي مي کرد. 
گذشته از این در سال هاي نه چندان دور، عید به معناي 

واقعي عید بود. خریدهاي ویژه و نونوار شدن تنها سالي یک 
بار و هنگام نوروز انجام مي شد. اما در دوره هاي اخیر، انگار 
تمام سال عید است. اشتغال دایمي خانواده ها به خرید که 
از ویژگي هاي زندگي مدرن است و خرید رخت و لباس نو 
و تدارک غذا در طول سال انجام مي شود و تازگي عیدهاي 
س��نتي را تحت الشعاع قرار مي دهد و در این رهگذر تنها 
چیزي که تکراري نیست همان تغییر فصل است. نو شدن 
طبیعت و گذر از زمستان که معموال فصلي دلگیر تلقي مي 
شود با سرسبزي و طراوت بهار، انرژي مثبت و فضایي زیبا 

و لذت بخش ایجاد مي کند. 
رشیدان مي افزاید: حدود 26 سال پیش از عمویم یک 
اسکناس 200 توماني به عنوان عیدي دریافت کردم که در 
آن زمان اسکناسي تازه وارد تلقي مي شد و ارزشي بسیار 
زیاد داشت. اما زیباترین اتفاق سال 95 یک ماه قبل بود که 
خداوند فرزندي نازنین به ما عطا کرد و خانواده مان 3 نفره 
شد. این اتفاق زیبا سال 95 را به سالي خاص و برجسته در 
خانواده ما تبدیل کرد و س��ایر اتفاقات در سایه این رویداد 

مبارک قرار گرفته است.
به لحاظ کاري هم در س��ال 95 شرکت موفقیت هاي 

ارزش��مندي کسب کرد که افتتاح خط هفتم و 5 ایستگاه 
تقویت فشار از سوي مقامات کشور در صدر این افتخارات 

قرار دارد.
وي م��ي افزاید: فرصت تعطیالت نوروزي زماني اس��ت 
که کل س��ال به دنبال آنیم تا دیدارها را تازه کنیم و رفت 
و آمدهاي نداش��ته را جبران. گرچه نمي شود در دو هفته 
تعطیالت جبران کرد اما قدمي رو به جلو اس��ت تا روابط 
بین خانواده ها و اقوام گسس��ته نش��ود و مسائلي که قابل 
طرح در ارتباط تلفني، تلگرامي و ... نیس��ت در دیدارهاي 
رودررو حل و فصل شود. حضور افراد در زیر یک سقف به 
ایجاد نزدیکي بین انسان ها کمک مي کند و کدورت هاي 
 احتمالي را برطرف کرده و بر ش��ادي ها و الفت بین ش��ان

 مي افزاید. باید توجه کنیم که ارتباط رودررو کامل ترین 
شکل ارتباط است و ارتباط هاي تلگرامي، اینستاگرامي، الیک 
کردن و کامنت گذاري در رس��اندن احساسات و درونیات 
واقعي انسان ها به یکدیگر ناکارآمد است، بنابراین تعطیالت 
عید فرصتي مغتنم در احیای پیوندهاي فامیلي و دورهمي 
است. امیدوارم همه در سال جدید براي هم خوبي بخواهند 

و با هم مهربان تر رفتار کنند.

زیباترین اتفاق سال 95 ، تولد فرزندم بود

غالمرضا رحیم زینالي، مسئولیت حفاظت فیزیکي، عملیات 
و CCTV حراست را بر عهده دارد؛ مسئولیت هایي همچون 
کنترل تردد پرسنل، کنترل ورود و خروج کاالهاي مربوط به 
شرکت، تردد اتباع خارجي، ارباب رجوع و بحث دوربین هاي 
مداربسته و همکاري با ضابطین قضایي و مراجع انتظامي در 

حیطه ماموریت هاي او است.
او عید نوروز را فصل نو شدن طبیعت توصیف مي کند و 
مي گوید: انسان ها هم همگام با طبیعت نونوار مي شوند و 
 رخت و لباس جدید بر تن مي کنند. از همه موضوعات مهم تر 
»صله رحم« است که ریشه اي عمیق در فرهنگ ما دارد. صله 
 رحم و رفت و آمدها کدورت ها و کینه ها را از قلب ها پاک 

مي کند و نزدیکي انسان ها به یکدیگر را در پي دارد.
یکي از مسائلي که در طول تعطیالت به چشم مي آید رفتن 
به ویال یا اماکن مشابه و اقامت طوالني مدت در این فضاهاست 
در صورتي که باید دامنه ارتباطات با اقوام و بستگان همواره 

حفظ ش��ود و محدود شدن در یک جغرافیاي خاص و عدم 
ارتباط کافي با دیگران در کل ایام تعطیالت برنامه اي جامع 

االطراف محسوب نمي شود.
 او صف��اي عید نوروز را به تحکیم س��نت هاي گذش��ته 
مي داند و مي افزاید:  خانواده ها در اثناي دید و بازدید ها عالوه 

بر کسب شادابي مي توانند در حد امکان مشکالت یکدیگر 
را حل کنند. این رفت و آمدها برکات زیادي دارد که انتقال 
تجربیات بزرگ تر ها به نسل نو و پدید آمدن فرصت هاي 

ازدواج و امر خیر از جمله فواید آن است.
زینالي در ادامه با گالیه از ازدحام جلوي در سفارتخانه هاي 
خارجي براي اخذ ویزاي س��فرهاي خارجي براي تعطیالت 
عید مي گوید:  کشور خودمان آثار باستاني و مناطق دیدني 
بسیار دارد چه آنکه همین شهر تهران در نوروز هوایي صاف و 
دلچسب دارد و موزه ها و پارک ها پذیراي عالقه مندان هستند.

او در پایان با یادآوري ضرورت احترام به محیط زیست در طول 
تعطیالت عید مي گوید: باید قدرش��ناس طبیعت و افرادي 
باشیم که در آن زحمت مي کشند. رفتار مسئوالنه نسبت به 
زیبایي ها و نماد هاي طبیعت از وظایف هر شهروندي است 
که امیدوارم در سال جدید در محبت و معنویت از هم سبقت 

بگیریم و مسبب آرامش و آسایش براي هم باشیم.

رفت و آمدهاي نوروزي کینه را از دل مي زداید

واحد افزار  سخت  تکنیسین  حسیني،   عمار 
فناوري  فعالیت هاي واحد  اینکه  بیان  با   آي تي 
اطالعات به سه بخش سخت افزار، نرم افزار و شبکه 
تقسیم مي شود، مي گوید: عید نوروز همیشه تداعي 
گر دورهم بودن است. چون از دوران کودکي حتي 
کساني که سالي یک بار همدیگر را نمي دیدند در 

این ایام دور هم جمع مي شدند. آنقدر در مهماني ها 
خوش  دوران  آن  کودکان  ما  به  ها  دورهمي   و 
مي گذشت که هیچ وقت دوست نداشتیم تمام شود 
و فرصت بازي با همسن و ساالن مان از دست برود. 
یادي کنیم که در  باید  نوروزي هم  از پیک  البته 
اکراه و فشردگي زیاد  با  روزهاي آخر تعطیالت و 
انجام مي شد و همیشه اولویت آخر دانش آموزان 
بود. عالوه بر این موارد عیدي گرفتن از بزرگ تر 
ها و بوي اسکناس نو همیشه از خاطره انگیز ترین 

رویدادهاي نوروز به شمار مي آمد.
افزاید: در  حسیني که اصالتا شیرازي است، مي 
آن زمان ها شیراز زندگي مي کردم، شهري که یکي 
از زیبا ترین نوروزها را دارد. عطر بهار نارنج در سطح 
خیابان ها و کوچه هاي شهر مي پیچد و مشام را 
مي نوازد و نارنجستان ها در فصل بهار شکوفه هایي 
بسیار زیبا و خوشبو به مهمانان نوروزي هدیه مي دهند. 

البته شیراز اماکن تاریخي زیادي هم دارد و مردمانش 
به آسان گرفتن کارها معروفند و بسیار مهمان نوازند. 
به همین دلیل شیراز در طول تعطیالت نوروز یکي 
از مقاصد اصلي هموطنان مان است که مي خواهند 
اوقاتی خوش و لذت بخش را در کنار خانواده بگذرانند.
تکنیسین سخت افزار واحد آي تي مي افزاید: سال 
95 تجربیات خوبی کسب کردم به خصوص در نحوه 
برخورد و حل و فصل مشکالت و چگونگي مدیریت 
موانع و مسائل فراروي زندگي هم اکنون پخته تر و 
با تجربه تر عمل مي کنم البته این قضیه از مزایاي 
افزایش سن و تغییر نگاه به زندگي است. امیدوارم سال 
96 در زمینه مشکالت اقتصادي که گریبانگیر بسیاري 
از هموطنان است گام هاي اساسي ای برداشته شود 
چراکه این مشکالت همه اقشار را درگیر مي کند و به 
زحمت مي اندازد. امیدوارم خبرهایي خوب از بهبود 

اوضاع اقتصادي جامعه بشنویم.

فروردین، عطر بهار نارنج و کوچه باغ هاي شیراز

لیال قاضي مرادي، کارمند گزارشات مدیریت برنامه ریزي 
کنترل طرح ها در زمینه تهیه گزارش پیش��رفت پروژه ها 
و جم��ع آوري گ��زارش از واحد ها ب��راي ارایه به مدیریت 

فعالیت مي کند.
او عید نوروز را عیدي باستاني توصیف مي کند و مي افزاید: 
بیشترین وجه عید نوروز همان سفره هفت سین است، از 
کودکي براي خرید ماهي قرمز و چیدن س��فره اش��تیاق و 

هیجان بسیاري داشتم. 
س��ال هایي که پدربزرگ و مادرب��زرگ در قید حیات 
بودند را بس��یار دوست مي داشتم. هر سال عیدها اجتماع 
بزرگ فامیلي در خانه این عزیزان برگزار مي ش��د اتفاقي 
که دیگر هیچگاه پس از آنها تکرار نش��د. همیشه بهترین 
عیدي را از پدربزرگ و مادربزرگ مي گرفتم چراکه مرا به 

دلیل بازیگوش��ي و شیطنت هاي کودکانه ام بیش از سایر 
نوه ها دوست داشتند و باالترین میزان عیدي به من تعلق 

مي گرفت.
قاضي مرادي مي افزاید: عید نوروز، همیش��ه تداعي گر 

زندگي جدید بوده است. 
مردم در خیابان ها در تکاپوي خرید عید هستند و این 
یعن��ي امید به زندگي در دل جامعه جریان دارد که باعث 
خوش��حالي است. در س��ال 95 با اخذ مدرک کارشناسي 
 در رش��ته گرافی��ک فارغ التحصیل ش��دم ک��ه از اتفاقات

 خوشحال کننده زندگی ام بود. عیدها معموال به دلیل شغل 
همس��رم که شاغل در حراست شرکت گاز است در تهران 

هستیم و بعد از نوروز به مسافرت مي رویم.
 امیدوارم سال 96 سالي پربار و پربرکت براي همه باشد؛ 

س��الي که بتوانیم بیش از گذشته سبب خیر و فایده براي 
همنوعان مان باشیم.

تکاپوي عید یعني جریان زندگي

ایرج نوروزي، کارمند حراست شرکت و سرپرست اداره 
پشتیباني و آموزش این امور معتقد است: هر روزي که فرد 
در کنار خانواده آرامش داشته باشد و ساعاتي خوب را سپري 

کند، عید واقعي محسوب مي شود.
که  ما  براي  گوید:  مي  است،  گیالني  اصالتا  که  او 
شهرستاني هستیم ایام عید فرصتي مغتنم است تا پس از 
سپري کردن یک سال پرکار در تهران در زمان تعطیالت 
براي دید و بازدید از اقوام و دوستان قدیمي به سرزمین آبا 

و اجدادي برویم.
 حضور در کنار ساحل در اسکله و پل چوبي کیاشهر با 
توجه به همزماني با فصل ماهیگیري لحظاتي خوش را در 

کنار سواحل زیباکنار و کیاشهر مي آفریند.
نوروزي مي افزاید: معموال در طول تعطیالت یکي از 
نهایت  نوروز  از فرصت  تا  برنامه ریزي مي کند  دوستان 

غني  به  توجه  با  بکنیم؛  گذار  و  گشت  براي  را  استفاده 
بودن گیالن از جاذبه هاي توریستي و طبیعي مقاصدي 
مانند قلعه رودخان فومن، ماسوله و پارک جنگلي سراوان 

 رشت از مقاصد پرجاذبه شمال براي گردشگران نوروزي به 
شمار مي رود. 

البته من منطقه امامزاده ابراهیم شهرستان شفت را هم 
به دوستان پیشنهاد مي دهم؛ منطقه اي کوهستاني به غایت 
باصفا با چشم اندازهاي دل انگیز که ساختمان هاي چوبي و 
آبشار دارد و به خصوص در فصل تابستان تجربه اي بي نظیر 

براي اقامت و فراغت خاطر به شمار مي آید.
البته نوروز امسال همانند سال هاي پیش دیگر پدر 
نازنینم در کنارمان نیست که این قضیه خیلي دردناک 
است و من از هم اکنون در انتظار دیدار مادر عزیزم بي 
تابي مي کنم و پس از درگذشت پدرم، تنها دلم به حضور او 
خوش است. امیدوارم در سال جدید به همه در کنار خانواده 
و عزیزان شان خوش بگذرد و در نهایت سالمتي و خوشي 

لحظات خوبي را سپري کنند.

کوه، ساحل و آبشار مي خواهید  به گیالن بیایید

حوریا افسه زاده، کارشناس برنامه ریزي در مجموعه 
مدیریت برنامه ریزي است که هم اکنون مسئولیت 
مباحث کنترلي پروژه ها براي سه طرح را بر عهده 
دارد. او لذت بخش ترین عیدهاي زندگي اش را دوراني 
مي داند که در اولین روز نوروز به دیدار پدربزرگ و 

مادربزرگ مي رفتند.
او می گوید: به نظرم از موقعي که این عزیزان از 
بین ما رفتند دیگر هیچ وقت آن روزها تکرار نشد. 
 وقتي روز اول عید همه گرداگرد بزرگان فامیل حلقه 
این  گرفتند،  مي  عیدي  ترها  کوچک  و  زدند  مي 
صمیمیت تا انتهاي تعطیالت برقرار بود و همه فامیل 

دورهم بودند.
او مي افزاید: بهترین عیدي ای که گرفتم در سال 

اول ازدواجم بود چراکه آن سال مراسم ازدواجم با عید 
نوروز همزمان شده و این تقارن بر شیریني و زیبایي 

نوروز افزوده بود.
کارشناس برنامه ریزي شرکت که معموال تعطیالت 
عید را در منطقه لواسان سپري مي کند، مي گوید: 
لواسان منطقه اي خوش آب و هواست و روستاهاي 
اطرافش بسیار بکر بوده و بافت روستایي خود را حفظ 
کرده اند، مناطقي زیبا که عاري از خانه هاي مدرن 
بوده و مقصدي عالي براي گذراندن تعطیالت و فراغت 
خاطر در دامن طبیعت محسوب مي شوند. از آنجاکه 
ما در تعطیالت نوروزي در این منطقه ساکن هستیم 
بیشتر اقوام و بستگان براي دیدار با ما به این منطقه 
مي آیند و تازه شدن دیدارها در چنین مکاني بسیار 

لذت بخش تر است. امیدوارم همه سالي پر از خوشي، 
شادي و خبرهاي خوب در کنار عزیزان شان پیش رو 

داشته باشند. 

نوروزي زیبا در روستاهاي اطراف لواسان
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همکاران

مهدي مختاري از کارکنان حراست خود متولد فروردین 
بوده و اصالتي بروجردي دارد.

او درباره تعطیالت نوروز مي گوید: معموال ما تعطیالت 
عید را در شهرستان بروجرد مي گذراندیم اما پس از ازدواج 
به دلیل اینکه همسرم اصالتا شاهرودي است عید را به دو 
بخش تقسیم کرده ایم تا نیمي را در شاهرود و نیمه دیگر 

را در بروجرد سپري کنیم.
وي مي افزاید: از بهترین لحظات عید، گرفتن عیدي از 
دست پدرم است. عیدي ای که پدر مي دهد از هرچیزي 

برایم باارزش تر و شیرین تر است. سال 94 خداوند فرزندم 
ترمه خانم را به ما هدیه داد و به این ترتیب عید 95 اولین 
سالي بود که در قالب خانواده سه نفره پاي سفره هفت سین 
نشستیم و سال را تحویل کردیم. عضو جدید و کوچولوي 
خانواده، حال و هواي نوروز را به کلي تغییر داد و شیریني 

خاصي را به عید 95 بخشید.
مختاري ادامه مي دهد: موقعي که پدربزرگ و مادربزرگم 
در قید حیات بودند همزمان با تحویل سال نو خدمت شان 
مي رسیدیم و آنها گنجینه هایی از تجربه و درس هایي از 

زندگي را برایمان روایت مي کردند که تا به امروز در جریان 
زندگي ما ساري و جاري و تاثیرگذار بوده است.

حضور فرزندم، عید امسال را شیرین تر کرد

محمد مرش��دي، کارش��ناس برنامه ری��زي در واحد 
برنامه ریزي و کنترل طرح ها مي گوید: در امور کنترل پروژه 
پس از ابالغ مصوبه ش��رکت گاز در خصوص برنامه ریزي 
تمام پروژه ها، بودجه، ملزومات، تهیه اسناد مناقصه، اجرا و 
پایان پروژه در این امور انجام مي شود و در نهایت گزارش 
براي مدیران ارش��د ارسال مي شود و اموري مانند تمدید 
پروژه ها و رسیدگي به تاخیرات پروژه ها هم از وظایف این 

امور اس��ت.وي که همانند همه ایراني ها از عید خاطراتي 
خوب دارد، مي گوید: خاطرم هست از کودکي کل سال را 
در انتظار تعطیالت نوروزي بودیم و تعطیلي مدارس، دید و 

بازدیدها و خرید لباس نو همیشه هیجان انگیز بود.
 اما آنچه بیش از همه در ذهنم مانده، دورهم نشستن 
با اقوام و نزدیکان و صحبت کردن تا دیروقت بود چراکه ما 
خانواده اي بزرگ بودیم و هر ش��ب در منزل یکي از اقوام 
دی��دار تازه مي کردیم و گاهي آنقدر مهماني ها طول مي 
کشید که مجبور مي شدیم شب را در خانه میزبان بمانیم. 
دورهم��ي هاي صمیمي و پرجاذبه از ویژگي هاي متمایز 
کننده نوروز از بقیه اوقات سال است و من همواره ساعاتي 
که در بین افراد خانواده مي گذرد را بیش از رفتن به سفر 
دوست مي داش��تم چراکه صمیمیت مهماني ها و دیدار 

فامیل بسیار ارزشمند و مغتنم است.
مرشدي مي افزاید: همیشه عادت دارم که چند ساعت 

مانده به تحویل سال نو برنامه هاي سال جدید را در ذهنم 
مرور کنم؛ اینکه در سال نو به چه اهدافي مي خواهم برسم 
و چه توانایي ها و نقاط قابل بهبودي براي رسیدن به اهدافم 
دارم. این عادت از دوره دبیرستان در وجودم نهادینه شده و 

هر ساله تکرار مي شود.
کارشناس برنامه ریزي ش��رکت درباره بهترین عیدي 
زندگي اش مي گوید: بهترین عیدي را در همین سال 95 
دریافت کردم؛ موقعي که یکي از دوس��تانم چند روز قبل 
از عید در تماسي تلفني خبر ثبت نام در تور زیارت کربال 
را داد و من که سال ها در آرزوي زیارت امام حسین بودم 
س��رانجام عید 95 به آرزوي دیرینه ام رسیدم و به زیارت 
موالیم رفتم. این بهترین عیدي و اتفاق س��ال 95 بود. در 
طول سفر دایم با خودم تکرار مي کردم »سالي که نکوست 
از بهارش پیداست« که اتفاقا همین طور هم شد و باعنایت 

آقا و مرادم سال خوبی برایم رقم خورد. 

محمد تقي عباسي لو، کارشناس ارشد آموزش از نیاز 
سنجي آموزشي و برنامه ریزي آموزشي به عنوان فعالیت 
هاي واحدش نام مي برد و مي گوید: ما نیازها را از افراد 
اخذ و براساس استانداردهاي آموزشي هر شغل، مجموعه 
اي از دوره ه��ا را انتخ��اب و به فراخ��ور منابع و امکانات 

موجود، اهدافي ساالنه را تعریف مي کنیم.
 پس از انتخاب اساتید، موسسات و برگزاري دوره ها، 
ارزیابي انجام مي دهیم تا بدانیم دوره ها تا چه اندازه در 
بهبود عملکرد کارکنان و ارتقای ش��اخص هاي سازمان 

اثربخش بوده است.
او استقبال از عید و خانه تکاني و تکاپوي قبل عید را 
بسیار جذاب توصیف مي کند و مي افزاید: انرژي مثبت 

و حس مهرباني در اواخر اسفند در جامعه موج مي زند. 
همه آماده اند که تحولي جدید بیافرینند و تصمیم به نو 

شدن گرفته اند. 
دی��دن همکاران و مدی��ران که با برخ��وردي بهتر و 
صمیم��ي ت��ر امیدوارانه به خلق ایده ه��ا و افکار نو مي 

اندیشند، حسي مطلوب را القا  مي کند.
 عباسي لو بر ضرورت حفظ عید نوروز به عنوان آیین 
دیرین فرهنگ و میراث ایرانیان تاکید مي کند و مي افزاید:  
به دلیل ازدحام جاده ها و ش��هرها در طول تعطیالت در 
تهران به سر مي برم و ترجیح مي دهم با حضور در دامن 
طبیعت و مناطق کوهس��تاني طراوت بهاري را احساس 
کن��م. از میان عیدي هایي ک��ه در دوران کودکي گرفته 

ام، دوچرخ��ه اي که پدرم به عنوان عیدي داده هنوز در 
ذهنم مانده است.

زیارت امام حسین بهترین اتفاق سال 95 بود

روزهاي منتهي به عید سرشار از انرژي مثبت است

امیرحس��ین آزادان، از کارکنان واحد خدم��ات اداري، 
اجتماعي مدیریت منابع انس��اني شرکت با اشاره به اینکه 
مراس��م جشن انقالب هر سال بهتر از سال گذشته برگزار 
مي شود، مي گوید: مسئوالن مربوطه در واحد هاي روابط 
عمومي و خدمات اداري براي برگزاري با شکوه این مراسم  
تالش بسیاري مي کنند و فعالیت هاي شان در این زمینه 

چشمگیر است.وي با اشاره به گوناگوني مخاطبان حاضر در 
مراسم و تنوع سالیق آنان گفت: به نظر مي رسد که برگزار 
کنندگان مراسم توانس��ته اند به خوبي رضایت گروه هاي 
هدف اعم از کودکان و نوجوانان و همکاران را  کسب کنند 
به گونه اي که روزآمدي و جذابیت برنامه ها ملموس است 

و مسیري رو به پیشرفت را طي مي کند.

نیازهاي سالیق گوناگون مخاطبان تامین شده است

محمد مرادپور، از کارکنان مالي، دورهمي را از سنت  هاي ایراني توصیف مي کند و مي گوید: روابط عمومي 
با گردهم آوردن خانواده هاي کارکنان سعي در ترویج سنت هاي نیکو دارد که امیدوارم حداقل سالي یک بار 

همکاران بتوانند از زیبایي هاي چنین محافلي بهره مند شوند.
او  در ادامه پیشنهاد برگزاري جشن انقالب در مرکز شهر را مي دهد و مي گوید: از اقصي نقاط شهر دسترسي 

به سالني همانند وزارت کشور میسر است.

دورهمي، سنت ایرانیان است

احمد سیانکي، کارمند تدارکات کاال در انبارهاي شرکت مهندسي و توسعه، برنامه هاي فرهنگي شرکت را 
سازنده و رو به پیشرفت توصیف مي کند و مي گوید: امیدوارم برگزاري گردهمایي هاي خانوادگي افزایش یابد و 
عده بیشتري بتوانند در برنامه هایي نظیر بازدید از جاذبه هاي گردشگري تهران و تاسیسات شرکت، پیاده روي 
و کوهنوردي حضور یابند. او راه اندازي کانال تلگرامي شرکت را باعث مشارکت خانواده ها در امور مجموعه 
توصیف مي کند و مي گوید:  در جشن انقالب صندلي به تعداد کافي براي نشستن در البي هاي سالن وجود 

ندارد که امیدوارم در آینده براي حل این مشکل اقدامي شود.

گردهمایي هاي خانوادگي افزایش یابد

مسعود لواساني از کارکنان خدمات امور اداري که در ساختمان ششم مشغول خدمت است، درباره برنامه هاي فرهنگي 
شرکت مي گوید:  برنامه هاي هنري و فرهنگي براي ساعاتي خانواده ها و فرزندان را از فضاي کسالت آور زندگي آپارتمان 
نشیني خارج مي کند و تنوع، تفریح و آسودگي خاطر براي شان مي آفریند.وي مي افزاید: برنامه هایي نظیر جشن انقالب به 
واسطه برخورداري از محتواي مورد پسند کودکان، غرفه هاي هنري، سرگرمي هاي متنوع و اهدایي جوایز  تاثیراتي عالي بر 
 روحیه فرزندان دارد، اما فضاي البي ها و راهرو ها به نسبت جمعیت همکاران مقداري کوچک است و ازدحام حاضران را سبب

 شده است.

برنامه هاي فرهنگي، تاثیراتي عالي بر روحیه فرزندان دارد 

حمید وارعي، کارمند امور پیمان ها با قدرداني از برگزار کنندگان مراسم جشن انقالب مي گوید: در یک 
کالم باید بگویم که برگزارکنندگان گل کاشتند؛ برنامه ها توانسته است رضایت حاضران در سالن در سنین 
مختلف را کسب کند؛ امیدوارم در برنامه هاي بعدي در سالن هاي بزرگ تر برگزار شود تا مخاطبان در 

فضایي بهتر از محتواي برنامه ها بهره مند شوند.

برگزار کنندگان گل کاشتند

علیرضا نظیف، مسئول تدارکات در طرح توسعه دیسپچینگ با بیان اینکه همکاران همواره از برگزاري 
رویدادهاي فرهنگي به گرمي استقبال کرده اند، مي گوید: گرد هم آمدن کارکنان و خانواده ها زیر پرچم شرکت 
مهندسي و توسعه گاز ، محیطي صمیمي و دوستانه ایجاد مي کند که البته براي بهره مندي بیشتر خانواده ها، 

مي توان بازدید از اماکن توریستي، تاریخي و برگزاري دورهمي هاي بیشتر را هدف گذاري کرد.

 ولي ترک بیات، مسئول امور اداري طرح توسعه پاالیشگاه ها که هرساله در مراسم جشن انقالب شرکت
 مي کند، مي گوید: این برنامه ها تاثیراتي بسیار مثبت روي فرزندان دارد و اجراي گروه هاي موسیقي و 
ترانه هاي حماسي و مردم پسند خیلي روحیه بخش است. وي در ادامه به بعد مسافت سالن برگزاري مراسم 
اشاره مي کند و مي افزاید: سال گذشته اجراي ساالر عقیلي را بسیار پسندیدم و فرزندان هم از بخش هاي ویژه 

کودکان و طنز راضي بودند.

همکاران از رویدادهاي فرهنگي استقبال کرده اند

اجراي گروه موسیقي بسیار روحیه بخش است
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همکاران

مهدي مختاري از کارکنان حراست خود متولد فروردین 
بوده و اصالتي بروجردي دارد.

او درباره تعطیالت نوروز مي گوید: معموال ما تعطیالت 
عید را در شهرستان بروجرد مي گذراندیم اما پس از ازدواج 
به دلیل اینکه همسرم اصالتا شاهرودي است عید را به دو 
بخش تقسیم کرده ایم تا نیمي را در شاهرود و نیمه دیگر 

را در بروجرد سپري کنیم.
وي مي افزاید: از بهترین لحظات عید، گرفتن عیدي از 
دست پدرم است. عیدي ای که پدر مي دهد از هرچیزي 

برایم باارزش تر و شیرین تر است. سال 94 خداوند فرزندم 
ترمه خانم را به ما هدیه داد و به این ترتیب عید 95 اولین 
سالي بود که در قالب خانواده سه نفره پاي سفره هفت سین 
نشستیم و سال را تحویل کردیم. عضو جدید و کوچولوي 
خانواده، حال و هواي نوروز را به کلي تغییر داد و شیریني 

خاصي را به عید 95 بخشید.
مختاري ادامه مي دهد: موقعي که پدربزرگ و مادربزرگم 
در قید حیات بودند همزمان با تحویل سال نو خدمت شان 
مي رسیدیم و آنها گنجینه هایی از تجربه و درس هایي از 

زندگي را برایمان روایت مي کردند که تا به امروز در جریان 
زندگي ما ساري و جاري و تاثیرگذار بوده است.

حضور فرزندم، عید امسال را شیرین تر کرد

محمد مرش��دي، کارش��ناس برنامه ری��زي در واحد 
برنامه ریزي و کنترل طرح ها مي گوید: در امور کنترل پروژه 
پس از ابالغ مصوبه ش��رکت گاز در خصوص برنامه ریزي 
تمام پروژه ها، بودجه، ملزومات، تهیه اسناد مناقصه، اجرا و 
پایان پروژه در این امور انجام مي شود و در نهایت گزارش 
براي مدیران ارش��د ارسال مي شود و اموري مانند تمدید 
پروژه ها و رسیدگي به تاخیرات پروژه ها هم از وظایف این 

امور اس��ت.وي که همانند همه ایراني ها از عید خاطراتي 
خوب دارد، مي گوید: خاطرم هست از کودکي کل سال را 
در انتظار تعطیالت نوروزي بودیم و تعطیلي مدارس، دید و 

بازدیدها و خرید لباس نو همیشه هیجان انگیز بود.
 اما آنچه بیش از همه در ذهنم مانده، دورهم نشستن 
با اقوام و نزدیکان و صحبت کردن تا دیروقت بود چراکه ما 
خانواده اي بزرگ بودیم و هر ش��ب در منزل یکي از اقوام 
دی��دار تازه مي کردیم و گاهي آنقدر مهماني ها طول مي 
کشید که مجبور مي شدیم شب را در خانه میزبان بمانیم. 
دورهم��ي هاي صمیمي و پرجاذبه از ویژگي هاي متمایز 
کننده نوروز از بقیه اوقات سال است و من همواره ساعاتي 
که در بین افراد خانواده مي گذرد را بیش از رفتن به سفر 
دوست مي داش��تم چراکه صمیمیت مهماني ها و دیدار 

فامیل بسیار ارزشمند و مغتنم است.
مرشدي مي افزاید: همیشه عادت دارم که چند ساعت 

مانده به تحویل سال نو برنامه هاي سال جدید را در ذهنم 
مرور کنم؛ اینکه در سال نو به چه اهدافي مي خواهم برسم 
و چه توانایي ها و نقاط قابل بهبودي براي رسیدن به اهدافم 
دارم. این عادت از دوره دبیرستان در وجودم نهادینه شده و 

هر ساله تکرار مي شود.
کارشناس برنامه ریزي ش��رکت درباره بهترین عیدي 
زندگي اش مي گوید: بهترین عیدي را در همین سال 95 
دریافت کردم؛ موقعي که یکي از دوس��تانم چند روز قبل 
از عید در تماسي تلفني خبر ثبت نام در تور زیارت کربال 
را داد و من که سال ها در آرزوي زیارت امام حسین بودم 
س��رانجام عید 95 به آرزوي دیرینه ام رسیدم و به زیارت 
موالیم رفتم. این بهترین عیدي و اتفاق س��ال 95 بود. در 
طول سفر دایم با خودم تکرار مي کردم »سالي که نکوست 
از بهارش پیداست« که اتفاقا همین طور هم شد و باعنایت 

آقا و مرادم سال خوبی برایم رقم خورد. 

محمد تقي عباسي لو، کارشناس ارشد آموزش از نیاز 
سنجي آموزشي و برنامه ریزي آموزشي به عنوان فعالیت 
هاي واحدش نام مي برد و مي گوید: ما نیازها را از افراد 
اخذ و براساس استانداردهاي آموزشي هر شغل، مجموعه 
اي از دوره ه��ا را انتخ��اب و به فراخ��ور منابع و امکانات 

موجود، اهدافي ساالنه را تعریف مي کنیم.
 پس از انتخاب اساتید، موسسات و برگزاري دوره ها، 
ارزیابي انجام مي دهیم تا بدانیم دوره ها تا چه اندازه در 
بهبود عملکرد کارکنان و ارتقای ش��اخص هاي سازمان 

اثربخش بوده است.
او استقبال از عید و خانه تکاني و تکاپوي قبل عید را 
بسیار جذاب توصیف مي کند و مي افزاید: انرژي مثبت 

و حس مهرباني در اواخر اسفند در جامعه موج مي زند. 
همه آماده اند که تحولي جدید بیافرینند و تصمیم به نو 

شدن گرفته اند. 
دی��دن همکاران و مدی��ران که با برخ��وردي بهتر و 
صمیم��ي ت��ر امیدوارانه به خلق ایده ه��ا و افکار نو مي 

اندیشند، حسي مطلوب را القا  مي کند.
 عباسي لو بر ضرورت حفظ عید نوروز به عنوان آیین 
دیرین فرهنگ و میراث ایرانیان تاکید مي کند و مي افزاید:  
به دلیل ازدحام جاده ها و ش��هرها در طول تعطیالت در 
تهران به سر مي برم و ترجیح مي دهم با حضور در دامن 
طبیعت و مناطق کوهس��تاني طراوت بهاري را احساس 
کن��م. از میان عیدي هایي ک��ه در دوران کودکي گرفته 

ام، دوچرخ��ه اي که پدرم به عنوان عیدي داده هنوز در 
ذهنم مانده است.

زیارت امام حسین بهترین اتفاق سال 95 بود

روزهاي منتهي به عید سرشار از انرژي مثبت است

امیرحس��ین آزادان، از کارکنان واحد خدم��ات اداري، 
اجتماعي مدیریت منابع انس��اني شرکت با اشاره به اینکه 
مراس��م جشن انقالب هر سال بهتر از سال گذشته برگزار 
مي شود، مي گوید: مسئوالن مربوطه در واحد هاي روابط 
عمومي و خدمات اداري براي برگزاري با شکوه این مراسم  
تالش بسیاري مي کنند و فعالیت هاي شان در این زمینه 

چشمگیر است.وي با اشاره به گوناگوني مخاطبان حاضر در 
مراسم و تنوع سالیق آنان گفت: به نظر مي رسد که برگزار 
کنندگان مراسم توانس��ته اند به خوبي رضایت گروه هاي 
هدف اعم از کودکان و نوجوانان و همکاران را  کسب کنند 
به گونه اي که روزآمدي و جذابیت برنامه ها ملموس است 

و مسیري رو به پیشرفت را طي مي کند.

نیازهاي سالیق گوناگون مخاطبان تامین شده است

محمد مرادپور، از کارکنان مالي، دورهمي را از سنت  هاي ایراني توصیف مي کند و مي گوید: روابط عمومي 
با گردهم آوردن خانواده هاي کارکنان سعي در ترویج سنت هاي نیکو دارد که امیدوارم حداقل سالي یک بار 

همکاران بتوانند از زیبایي هاي چنین محافلي بهره مند شوند.
او  در ادامه پیشنهاد برگزاري جشن انقالب در مرکز شهر را مي دهد و مي گوید: از اقصي نقاط شهر دسترسي 

به سالني همانند وزارت کشور میسر است.

دورهمي، سنت ایرانیان است

احمد سیانکي، کارمند تدارکات کاال در انبارهاي شرکت مهندسي و توسعه، برنامه هاي فرهنگي شرکت را 
سازنده و رو به پیشرفت توصیف مي کند و مي گوید: امیدوارم برگزاري گردهمایي هاي خانوادگي افزایش یابد و 
عده بیشتري بتوانند در برنامه هایي نظیر بازدید از جاذبه هاي گردشگري تهران و تاسیسات شرکت، پیاده روي 
و کوهنوردي حضور یابند. او راه اندازي کانال تلگرامي شرکت را باعث مشارکت خانواده ها در امور مجموعه 
توصیف مي کند و مي گوید:  در جشن انقالب صندلي به تعداد کافي براي نشستن در البي هاي سالن وجود 

ندارد که امیدوارم در آینده براي حل این مشکل اقدامي شود.

گردهمایي هاي خانوادگي افزایش یابد

مسعود لواساني از کارکنان خدمات امور اداري که در ساختمان ششم مشغول خدمت است، درباره برنامه هاي فرهنگي 
شرکت مي گوید:  برنامه هاي هنري و فرهنگي براي ساعاتي خانواده ها و فرزندان را از فضاي کسالت آور زندگي آپارتمان 
نشیني خارج مي کند و تنوع، تفریح و آسودگي خاطر براي شان مي آفریند.وي مي افزاید: برنامه هایي نظیر جشن انقالب به 
واسطه برخورداري از محتواي مورد پسند کودکان، غرفه هاي هنري، سرگرمي هاي متنوع و اهدایي جوایز  تاثیراتي عالي بر 
 روحیه فرزندان دارد، اما فضاي البي ها و راهرو ها به نسبت جمعیت همکاران مقداري کوچک است و ازدحام حاضران را سبب

 شده است.

برنامه هاي فرهنگي، تاثیراتي عالي بر روحیه فرزندان دارد 

حمید وارعي، کارمند امور پیمان ها با قدرداني از برگزار کنندگان مراسم جشن انقالب مي گوید: در یک 
کالم باید بگویم که برگزارکنندگان گل کاشتند؛ برنامه ها توانسته است رضایت حاضران در سالن در سنین 
مختلف را کسب کند؛ امیدوارم در برنامه هاي بعدي در سالن هاي بزرگ تر برگزار شود تا مخاطبان در 

فضایي بهتر از محتواي برنامه ها بهره مند شوند.

برگزار کنندگان گل کاشتند

علیرضا نظیف، مسئول تدارکات در طرح توسعه دیسپچینگ با بیان اینکه همکاران همواره از برگزاري 
رویدادهاي فرهنگي به گرمي استقبال کرده اند، مي گوید: گرد هم آمدن کارکنان و خانواده ها زیر پرچم شرکت 
مهندسي و توسعه گاز ، محیطي صمیمي و دوستانه ایجاد مي کند که البته براي بهره مندي بیشتر خانواده ها، 

مي توان بازدید از اماکن توریستي، تاریخي و برگزاري دورهمي هاي بیشتر را هدف گذاري کرد.

 ولي ترک بیات، مسئول امور اداري طرح توسعه پاالیشگاه ها که هرساله در مراسم جشن انقالب شرکت
 مي کند، مي گوید: این برنامه ها تاثیراتي بسیار مثبت روي فرزندان دارد و اجراي گروه هاي موسیقي و 
ترانه هاي حماسي و مردم پسند خیلي روحیه بخش است. وي در ادامه به بعد مسافت سالن برگزاري مراسم 
اشاره مي کند و مي افزاید: سال گذشته اجراي ساالر عقیلي را بسیار پسندیدم و فرزندان هم از بخش هاي ویژه 

کودکان و طنز راضي بودند.

همکاران از رویدادهاي فرهنگي استقبال کرده اند

اجراي گروه موسیقي بسیار روحیه بخش است
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نیشابوري  اصالتي  که  جانسریان 
دارد، پس از فارغ التحصیلي در رشته 
مهندسي برق در دانشگاه نفت، وارد 
شرکت گاز شد و فعالیتش را با حضور 
تقلیل  هاي  ایستگاه  هاي  پروژه  در 
فشار شهرهاي فومن ، صومعه سرا و 
خطوط انتقال، ایستگاه هاي حفاظت 
کاتدیک و انشعابات شهري و خطوط 
شبکه انتقال شهر رشت آغاز کرد. وي 
پس از چند سال اقامت و کار در دهه 
60 در شمال کشور ، اوایل دهه 70 

به پاالیشگاه خانگیران سرخس رفت 
و همزمان با راه اندازي موفق چندین 
پروژه، بر اجراي پاالیشگاه آغار-داالن 
در فراشبند شیراز هم نظارت داشت 
- جانسریان پس از  آمدن به تهران، 
فعالیت هاي طراحي، مهندسي فاز 2 
پاالیشگاه ایالم را آغاز کرد و سپس 
با پیشنهاد مهندس غریبي، مدیرعامل 
وقت مجري خطوط انتقال سراسري 
شد و از ابتداي سال 95 هم مسئولیت 
طرح توسعه پاالیشگاه ها را عهده دار 

است.
وي که تاکنون در شمال، جنوب، 
شرق و غرب کشور زندگي و کار کرده 
است، مي گوید: نام خانوادگي ما در 
اصل، جهان سیریان به معناي بسیار 
با  سفرکننده بوده است که بعدها و 
گذشت زمان به جانسریان تغییر یافت؛ 
در گذشته هم به دلیل شغل پدرم در 
شهرهاي مختلفي زندگي کردیم و این 
موضوع از دیرباز در اجداد ما موروثي 
به  اوقات هم  البته گاهي  است  بوده 

دلیل پسوند فامیلي، برخي ها فکر مي 
کنند ما از هموطنان ارمني هستیم؛ 
خاطرم هست که در دوره سربازي تا 
مدت ها فرمانده با این تصور که من 
ارمني هستم بنده را به همراه دو تن 
از دوستان اقلیت مذهبي از شرکت در 
کالس هاي قرآن، نمازهاي جماعت و 

کالس هاي عقیدتي معاف مي کرد!
و  مندان  عالقه  از  که  جانسریان 
ایران  فرهنگ  و  ادبیات  شیفتگان 
از  یکي  گوید:  مي  است،  زمین 

تنها تفریح مان این بود که غروب ها براي پیاده روي به نقطه مرزي ایران و ترکمنستان در حوالي برج دیده باني مي رفتیم؛ 
لحظاتي را در بیابان پوشیده از شن اطراف سرخس قدم مي زدیم و به آبي   ای که گاهي اوقات در رودخانه تجن جاري مي شد، 

نگاهي مي انداختیم تا کمي از یكنواختي و خستگي زندگي در غربت بكاهیم.
اینها بخشي از صحبت ها یا شاید درد دل هاي خانواده مهندس جانسریان است که بسیاري از لحظات مهم زندگي شان با 
پروژه ها و مسئولیت هاي مجري فعلي طرح توسعه پاالیشگاه ها در شرکت مهندسي و توسعه گاز عجین شده است؛ فرزند اول 
این خانواده، دوران کودکي و دبستان را در مدرسه و شهرك گاز سرخس گذرانده و فرزند دوم هم در این شهر مرزي  متولد 
شده است؛ پدر نیز در تمام این سال ها با اتكا به پشتیباني همیشگي خانواده، در گوشه و کنار کشور دستاوردهایي بي نظیر براي  
شرکت گاز در راه رفاه مردم و کشور رقم زده است؛ مجیدرضا جانسریان، متولد 1341 در تهران از نسل دوم مهندسان پاالیشگاه 
خانگیران به شمار مي آید؛ وي مي گوید: نسل اولي هاي خانگیران، هسته اولیه شرکت گاز را تشكیل دادند، نیروهایي متخصص 

که در تمامي تخصص هاي صنعت گاز تجربه داشتند و ریشه هاي قطع وابستگي از خارجي ها را بنیان نهادند.  

پاي صحبت خانواده اي که خاطراتي شنیدني از پیوند زندگي شان و شرکت گاز دارند

طوفان شن، لب مرز و تنهایي
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بوده  شعر  و  کتاب  عالقه  مندي هایم 
شاعران  تمام  دیوان  که  طوري  به   ،
از  و  ام  را خوانده  نو  و  کهن، معاصر 
شعر  و  کوتاه  داستان  نوجواني  دوره 
مي نوشتم. خاطرم هست سال 65 و 
دوران جبهه در قرارگاه شهید بهشتي 
سنگین  درگیري  بحبوحه،  میان 
که  نوشتم  شعري  باران  موشک  و 
مطلعش چنین بود: »آسمان تفتیده 
و گرم و هراسان است، امشب/آسمان 
مهمان رگبار مسلسل، غرش توپ و 

تفنگ هاي فراوان است، امشب«.
هاي  سروده  از  دیگر  ابیاتي  وي 
دوران جواني اش را چنین نقل مي 
کند: »کاش مي شد به دیارت سفري 
رویت  به  شوق  سر  از  کردم/و  مي 
خنده  من  کردم/کاش  مي  نظري 
کنان همچو نسیم سحري/از سرکوچه 

عشقت گذري مي کردم«.
پاالیشگاه ها  توسعه  مجري طرح 
اینکه خیلي ها فکر مي  به  اشاره  با 
کنند مهندسان فقط با محاسبات و 
فعالیت هاي تخصصي و دشوار سروکار 
دارند، مي گوید: خداوند گل انسان ها 
را با ترکیبي از عقل، احساس و عاطفه 
سرشته است، بنابراین باید همه ابعاد 
کنیم،آن  شکوفا  متوازن  را  وجودي 
در  ما  مهندس  همکاران  که  گونه 
طبعي  از  و  فعال  ادبي  هاي  انجمن 
لطیف و گرایشات هنري برخوردارند. 
وي مي افزاید: همه توفیقاتي  را که 
در رده هاي شغلي و مسیر پیشرفت 
طي کرده ام، مدیون صبوري همسرم 
این  ایشان طي  تردید  بدون  هستم، 
سال ها به تنهایي و با زحمت فراوان 
و  زندگي  هاي  دغدغه  از  بسیاري 
با  تا من  بر دوش کشید  را  فرزندان 
فراغ بال بیشتري روي ماموریت هاي 

شغلي و تخصصي متمرکز شوم. 
از  بسیاري  در  که  مهندس  آقاي 
فعالیت  تجربه  ورزشي  هاي  رشته 
دارد، مدتي عضو تیم دوچرخه سواري 
نیشابور بوده و در مسابقات کشوري 
شرکت کرده عالوه بر والیبال و تنیس 
روي میز، در سال هاي جواني مدتي 
اي  حرفه  فوتبالیست  یک  قامت  در 
در ترکیب تیم نیروي زمیني تهران 
توپ مي زد. او و همسرش به دلیل 
،اساطیر  ها  قصه  ادبیات،  به  عالقه 
کهن و فرهنگ اصیل ایراني، اسامي 
فرزندان  براي  را  فرهاد«  و  »شیرین 

شان برگزیده اند. 
پاالیشگاه  توسعه  طرح  مجري 

ضمن  هایش  صحبت  پایان  در  ها 
همکاران  همه  به   96 سال  تبریک 
از  لبریز  سالي  شان،  خانواده هاي  و 
موفقیت، سالمتي و سربلندي را  براي 
کارکنان شرکت آرزو مند است و از 
زحمات همکارانش در طرح که تمامي 
فعالیت ها را به نیکوترین حالت ممکن 
به انجام رساندند، صمیمانه قدرداني 

مي کند.
عالق�ه همس�رم به خان�واده  � 

همیشه دلگرم کننده بود
آقاي  همسر  مقریان،  فهیمه 
جانسریان که متولد سال 43 در شهر 
گرگان است، درباره نحوه آشنایي خود 
چند  گوید:  مي  چنین  همسرش  با 
گذشت  نمي  تولدم  از  بیشتر  روزي 
که خانواده آقاي جانسریان  به گرگان 

آمدند و مستاجر ما شدند؛ از همان 
زمان انس و الفت بسیاري بین خانواده 
ها ایجاد شد و مادران ما بسیار با هم 
چندسالي  اینکه  با  شدند؛  صمیمي 
بیشتر در گرگان نبودند و به نیشابور 
خانواده ها  ارتباط  اما  برگشتند 
همچنان پایدار ماند و تابستان ها و 
نوروز رفت و آمد بین ما برقرار بود و 
این روابط سرانجام به ازدواج ام با آقاي 

جانسریان منجر شد.
او مي افزاید: پس از ازدواج در سال 
67 به اقتضاي شغل همسرم به شهر 
فومن رفتیم که فرزند اولم به دنیا آمد 
شهر  در  شان  بعدي  ماموریت  در  و 
سرخس، خداوند فرزند دوم را به ما 

هدیه داد.
همسرآقای جانسریان درباره دوران 
تنها  گوید:  مي  خانگیران  در  اقامت 
تفریح آن دوران پیاده روي عصرگاهي 
و  ایران  مرز  و  تجن  رود  حاشیه  در 
ترکمنستان بود؛ خیلي شرایط سختي 
پایان  به  که   عید  تکاني  خانه  بود، 
شروع  شن  هاي  طوفان   ، می رسید 

مي شد و مجبور مي شدیم اثاثیه ها 
را مرتبا از نو تمیز و مرتب کنیم چرا 
که از درز در و پنجره شن وارد خانه 

مي شد. 
خاطرم هست که وقتي همسرم از 
پاالیشگاه به خانه در شهر سرخس بر 
مي گشت چهره اش از الیه اي از شن 
پوشیده و خاکستري مي شد، از داخل 
جیب و لباس هایش شن به بیرون 
اصرار  خیلي  او  هرچند  مي ریخت؛ 
داشت که من و فرزندان مان به محلي 
بهتر یا نزد خانواده ام در گرگان برویم 
اما من دورهم بودن خانواده را بیشتر 

دوست  داشتم.
بعدها  افزاید:  مي  مقریان  خانم 
آمدیم،  کرج  به  سرخس  از  ما  که 
همسرم مجري پروژه ایالم شد و به 

ماموریت هاي طوالني مدت مي رفت، 
هم  باز  که  بودم  راضي  من  هرچند 
همراه ایشان باشیم اما همسرم اصرار 
بزرگ  مان  فرزندان  دیگر  داشت که 
زندگي  شهري  در  باید  و  اند  شده 
بیشتري  تحصیلي  امکانات  کنندکه 

برایشان فراهم باشد. 
مسئول  همسرم  که  سالي  چند 
مجبور  ما  بود  ایالم  پاالیشگاه  پروژه 
همراه  به  طوالني  دورانی  در  بودیم 
فرزندانم که کوچک بودند تنها زندگي 
کنیم؛ خاطرم هست در زمستان سال 
نتوانست  ماه   2 حدود  ایشان   ،  86
بارش  دلیل  به  زیرا  بیاید،  منزل  به 
در  شدید  یخبندان  و  برف  سنگین 
یخ  احتمال  لحظه  هر  کشور  غرب 
زدگي چاه ها و قطعي گاز در استان 
و  کردستان  کرمانشاه،  ایالم،  هاي 
تازه  داشت؛باوجود  وجود  همدان 
ایشان  اما  پاالیشگاه  بودن  تاسیس 
توانست با حضور شبانه روزي و یاري 
غرب  استان،  مسئوالن  و  همکاران 
کشور را از بروز بحران جدي در فصل 

سرما نجات دهد.
او با بیان خاطره اي ادامه مي دهد: 
که  زمانی  بار  یک  هست  خاطرم 
همسرم در ماموریت بود، شب هنگام 
دخترم که 8 ساله بود بیمار شد ،تب 
شدیدی داشت که قطع نمی شد. با هر 
زحمتي که بود با کمک دیگر فرزندم، 
رساندیم،  بیمارستان  به  را  دخترم 
با  موضوع  از  اطالع  از  پس  همسرم 
اینکه به تازگي به ماموریت رفته بود، 
بالفاصله خودش را به کرج رساند و 
پس از اطمینان از بهبودي فرزندش از 
نو به ماموریت بازگشت. در تمام این 
به  سال ها اهمیت و عالقه همسرم 
کانون خانواده، مرا به تحمل سختي ها 
دلگرم و مصمم مي کرد و حضورش 
تر  راه دور و کیلومترها آن طرف  از 
حس مي شد؛ همسرم حتي در مواقع 
بحراني و جلسات بسیار مهم کاري 
نیز از یاد خانواده غافل نیست و در 
تماس هاي تلفني مدام جویاي احوال 

من و فرزندان مان است.
توصیف  در  مقریان  خانم 
دشواري هاي زندگي در سرخس مي 
گوید: به یاد دارم یک شب زمستاني 
هوا  و  باریده  سنگیني  بسیار  برف 
در  نیز  همسرم  بود؛  سرد  شدت  به 
که  صبح  برد،  مي  سر  به  ماموریت 
برود  مدرسه  به  خواست  مي  پسرم 
برودت هوا  از شدت  متوجه شد که 
شود،  نمي  باز  و  زده  یخ  خانه  در 
من و فرهاد هر چقدر تالش کردیم 
نتوانستیم در را باز کنیم؛ حال تصور 
خداي  اگر  موقعیت  این  در  کنید 
به  افتاد و مجبور  اتفاقي مي  ناکرده 
راه  منزل مي شدیم، هیچ  از  خروج 
سرخس  سرماي   – نداشتیم  فراري 
زمستان  است،  تصور  حد  از  فراتر 
هاي سرد و تابستان هاي گرم – در 
تابستان ها طوفان هاي بسیار شدید 
شن به هوا بلند و پشه سالک وارد خانه 
مي شد، از 15 فروردین کولر روشن 
مي کردیم و گرماي شرجي همچون 
سرزمین هاي جنوبي داشت، در پاییز 
هم بادهاي 120 روزه سیستان برپا 
مي شد و از درزهاي دیوار منزل، شن 
و موریانه به داخل نفوذ مي کرد. با 
این تجربیات ما مي توانیم حال و روز 
مردم عزیز خوزستان را درک کنیم 
ای  بندي   عایق  نوع  هر  با  که  چرا 
باز هم شن به خانه ها نفوذ مي کند. 
امیدوارم به زودي خبرهای خوبی از 
بهبود شرایط زندگي این مردم صبور 
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و مقاوم دریافت کنیم.
فومن، محمود آباد، س�رخس  � 

و کرج 
اول  فرزند  جانسریان،  فرهاد 
خانواده که سال 68 در شهر گرگان 
هم  هنوز  گوید:  مي   ، شده  متولد 
سوال  اصلیتم  درباره  کسي  وقتي 
مي پرسد، براي لحظاتي دچار تردید 
پاسخگویي مي شوم،چرا که در  در 
در  سالگي  آمدم، 3  دنیا  به  گرگان 
 13 تا  و  بودم  محمود آباد  و  فومن 
و  گذراندم  سرخس  در  را  سالگي 

سپس به کرج آمدم.
خانواده  عمیق  پیوند  درباره  وي 
چنین  گاز  شرکت  با  جانسریان 
دبستان  و  دبستاني  پیش  مي گوید: 
را در شهرک گاز سرخس گذراندم، 
پرسنل و دانش آموزان این مدرسه 
همگي از همسران و فرزندان کارکنان 
شرکت گاز بودند، اولین موضوعي که 
مي  تداعي  ذهنم  در  دوران  آن  از 
سرخس  در  ما  است؛  تنهایي  شود، 
نداشتیم  آشنایي  و  دوست  هیچ 
نیشابور  در  ما  اقوام  تمامي  که  چرا 
و گرگان ساکن بودند و این موضوع 
ما  خانواده  براي  را  غربت  و  تنهایي 
هرچند  کرد.  مي  برجسته تر  بسیار 
سختي  به  توجه  با  گاز  شرکت  که 
آب و هوا و دشواري زندگي در آن 
رفاه  براي  مناسبي  امکانات  منطقه، 
و آسایش خانواده ها همچون زمین 
بازي  پارک  استخر،  ورزشي،  هاي 

فراهم کرده بود.
خاطرم هست که پدر براي خانواده 
بسیار وقت مي گذاشت و به محض 
بازگشت از پاالیشگاه خانگیران سعي 
مي کرد خأل نبودنش را با تالش و 
جدیت در رسیدگي به امور خانواده 
در  حتي  پدر  البته  کند  جبران 
زمان هایي که در کنار خانواده نبود 
تمام فکر و ذهنش به ما تعلق داشت 
و قلبش براي خانواده مي تپید، من 
از کودکي احساس مسئولیت پدرم را 
باوجود داشتن مشغله هاي سنگینش 
موضوع  این  و  کردم  مي  حس 
وابستگي ام به او بیشتر مي کرد، پدر 
بر مي گشت،  ماموریت  از  هر وقت 
هدیه اي در دست داشت و  من و 
خواهرم با شوق و ذوق کودکانه در 
انتظار ورود پدر در پشت در لحظه 

شماري مي کردیم.
فرهاد با اشاره به اینکه در دوران 

کرج  به  سرخس  از  دبیرستان 
در سنین حساس  گوید:  آمده، مي 
مرتبا  پدر  که  داشتم  قرار  نوجواني 
مي  جنوب  به  اقماري  صورت  به 
مدت  طوالني  ماموریت هاي  رفت، 
پدر، زندگي را براي ما که به تازگي 
به کرج آمده بودیم و حتي خیلي از 
نقاط شهر را نمي شناختیم، بسیار 
صبورانه  مادرم  اما  مي کرد  دشوار 
دشواري ها را تحمل مي کرد و اجازه 
و خواهرم کمبودهاي  داد من  نمي 
نبود پدر را حس کنیم، خاطرم هست 
در برهه اي مادرم مرا به کالس زبان 
که در  فاصله اي بسیار دور از منزل 
قرار داشت مي رساند، سپس پشت 
تا کالس  در کالس منتظر مي ماند 
گرداند.  برمي  را  من  و  شود  تمام 
من فداکاري هاي مادرم را هیچگاه 
مي کنم  فکر  و  کنم  نمي  فراموش 
نبود پدر با وجود همه دشواري هایي 
و  استقامت  درس  ما  به  داشت  که 

خودساختگي آموخته است.
توسعه  طرح  مجري  فرزند 
پدر  تبحر  به  اشاره  با  ها  پاالیشگاه 
در زمینه آشپزي مي گوید: پدر در 
پخت غذاهاي فانتزي خالقیت زیادي 
دارد، نوآوري هاي پدر در طبخ غذاها 
اگر چه طبق قواعد مرسوم آشپزي 
بر خوش طعمي آن مي  اما  نیست 
افزاید و ترکیب هایي جدید و لذیذ 
با مزه هاي دلچسب  و گوارا به وجود 

مي آورد.
فرهاد که فارغ التحصیل مهندسي 
زبان  و  است  سیاالت   - مکانیک 
انگلیسي را تا حد تافل گذرانده، مي 
گوید: در زمینه موسیقي فعالیت دارم 
و بیش از  12 سال است که دف و 
اخیر  و در 2 سال  نوازم  تنبک مي 

نواختن ساز عود را شروع کرده ام.
وي با اشاره به اینکه خاطرات دوران 
کودکي و نوجواني اش با شرکت گاز 
پیوند خورده است، مي گوید: شرکت 
گاز پرسنلي را تربیت کرده که عالقه 
مند به رفاه مردم، پیشرفت کشور و 
متعهد به کارشان هستند و پدر هم 
از این قاعده مستثني نیست؛ بسیار 
خارج  حتي  پدر  که  ام  بوده  شاهد 
و  رایزني  مجدانه  اداري  ساعات  از 
پیگیري مي کند تا امور پروژه ها را 
به ثمر برساند؛ امیدوارم همه مدیران 
عالقه مند بتوانند برنامه هاي شان 
جامه  را  عزیز  ایران  آباداني  براي 

عمل بپوشانند و شاهد موفقیت هاي 
بیشتري در شکوفایي کشور باشیم.

فرزند هنرمند و خوش ذوق مجري 
طرح توسعه پاالیشگاه ها که همچون 
شاعري  هنر  در  هم  دستي  پدرش 
دارد به عنوان حسن ختام، شعري با 
مضمون »عمو نوروز« از سروده هاي 

خودش را قرائت مي کند:
کشور  یه  اینجا!  بیا  نوروز  »عمو 
چشم برات مونده/یه ملت که تو این 
چند ماه فقط تصنیف غم خونده/بیا 
تا باز به عشق تو یه چند روزي رو 
بزرگ  و  ها  باشیم/کوچیک  خوش 
پاشیم/عمو  سحر  و  بشینیم  هامون 
نو  سال  گفته  کي  اینجا  بیا  نوروز 
سخته/وطن یعني همین ایران، چقدر 

خوشبخته خوشبخته«.
فكر مي کردند در ناز و نعمت  � 

زندگي مي کنیم!
دوم  فرزند  جانسریان،  شیرین 
ها،  پاالیشگاه  توسعه  طرح  مجري 
بوده  سرخس  شهر  در   75 متولد 
مهندسي  کارشناسي  دانشجوي  و 
صنایع است. وي که تا 6 سالگي به 
دلیل شغل پدر در پاالیشگاه خانگیران 
در سرخس زندگي کرده، مي گوید: از 
کالس اول به شهر کرج آمدم؛ گاهي 
اطرافیان  و  ها  کالسي  هم  اوقات 
تولدم  محل  درباره  کنجکاوي   با 
دهم  مي  توضیح  که  مي پرسند 
است  مرزي  شهرهاي  از  سرخس 
که به دلیل موقعیت شغلي پدرم در 
پاالیشگاه در آنجا زندگي مي کردیم.

شهري  سرخس  افزاید:  مي  او 
اي خاک  رودخانه  است که  محروم 
ایران و ترکمنستان را از هم جدا کرده 
و در آن سوي رودخانه هم شهري با 
ترکمنستان  کشور  در  نام  همین 

وجود دارد.
 شیرین خانم ادامه مي دهد: پدرم 
خانواده  که  داشته  آمادگي  همیشه 
اش را به تهران یا شهرهایی با امکانات 
بهتر منتقل کند اما مادرم ترجیح مي 
اعضاي خانواده  داد در هر شرایطي 
کنارهم باشند و یکدیگر را حمایت 

کنند.
توسعه  طرح  مجري  فرزند 
نگرش  به  ادامه  در  پاالیشگاه ها 
هم کالسي ها و اطرافیان به شرکت 
گاز اشاره مي کند و مي گوید: وقتي 
کردم  مي  مطرح  دوستان  در جمع 
که پدرم دائم در ماموریت است،آنها 

مي گفتند که »شما شرکت نفتي ها 
پول تون از پارو باال میره!«و تصورشان 
 این بود که ما در ناز و نعمت زندگي 
امکانات  بهترین  از  و  کنیم  مي 
برخورداریم و احیانا چاه هاي نفت و 
گاز به خانواده ما تعلق دارد! من هم 
توضیح مي دادم که شما پدرهای تان 
را کنارخود دارید و در موعد امتحانات 
و سختي هاي زندگي کمک تان مي 
اندازي  راه  براي  پدرمن  اما  کنند 
پروژه هاي شرکت گاز در شهرهاي 
دوردست، شرایط سخت و به دور از 
خانواده به سر مي برد و براي گرما 
بخشي به منازل هموطنان شب و روز 
نمي شناسد و ما روزهاي بسیاري را 
از درک لذت حضور پدر در خانواده 

محروم هستیم.
هم  که  جانسریان  آقاي  دختر 
صنایع  مهندسي  رشته  در  اکنون 
گوید:  مي  است،  تحصیل  مشغول 
ورزش همواره جزو اصول الینفک در 
خانواده ما بوده است؛ مدتي هندبال 
دوران  در  حتي  و  کردم  مي  بازي 
دانش آموزي به ترکیب تیم منتخب 
استان البرز هم راه یافتم، سپس براي 
مدتي به بسکتبال روي آوردم و عالقه 
شدیدي هم به ورزش شنا دارم. در 
زمینه هنري هم مدتي رنگ روغن 
کار مي کردم و اکنون دوره سیاه قلم 

را مي گذرانم.
مادر  خردسالي  از  افزاید:  مي  او 
حال  در  خواند؛  مي  کتاب  برایم 
حاضر ماهي حداقل یک کتاب مي 
خوانم، پدر معموال تازه هاي نشر را 
رصد مي کند و ماهانه چند کتاب نو و 
جذاب به خانه مي آورد، به نوعي مي 
توان گفت کتاب وارد سبد خانواده 
ما شده است، عالوه بر این هر شب 
پدر روزنامه به خانه مي آورد و بساط 
ما  روزنامه خواني هر شب در خانه 

برپاست.
  شیرین خانم که همچون والدین 
و برادرش عالقه مند به ادبیات است، 
مي گوید: دوستانم مي گفتند تو باید 
کردي  مي  انتخاب  را  ادبیات   رشته 
هاي  مسابقه  در  معموال  که  چرا 
مشاعره هیچ کس به پاي من نمي 
رسید و ابیات بسیاري را از شاعران 
بزرگ به ویژه حافظ از بر بودم، جا 
باوجود  که  پدرم  از  اینجا  در  دارد 
ما  از  همیشه  فراوان،  هاي  مشغله 
حمایت کرده است قدرداني کنم.    
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او  درباره ورود به این رش��ته می گوید: 
در س��ال 80  دایی کوچک و برادرم کاراته 
کار می کردند و من هم به این رشته عالقه 
مند ش��دم و این مسیر را با کمک خانواده 

ادامه دادم.
خانم س��اعتیان درباره تاثیر ورزش بر 
فعالیت های درسی اش اظهار می کند: هم 
اکنون دانشجوی رشته ریاضی دانشگاه الزهرا 
هستم. پیگیری ورزش ضربه ای به درس 
خواندن نزد و پس از تمرین، درس هایم را 
هم پیگیری می کردم. ورزش؛ انرژی مثبتی 

برای درس خواندن به من می داد.
وی درب��اره وضعیت حاکم بر تیم های 
ورزش��ی تاکید می کن��د: تقریبا در همه 
ورزش ها مس��مومیت هایی وجود دارد و 
همیشه عده ای خاص به دالیل خاص باید 
باال بیایند. این موضوع در ورزش کاراته به 
اوج خود رسیده است و در سطح ملی نیز 
همین گونه است. مسابقات انتخابی که برای 
تیم ملی برگزار می کنند به نوعی فرمالیته 
است به دلیل اینکه همیشه نفرات از قبل 

تعیین شده اند.
من این ورزش را با این انگیزه که روزی 
می توانم جلوی آنان بیاستم ادامه دادم و 
این موضوع عالقه من را تش��دید می کرد 

و در ادام��ه آن مادرم همیش��ه می گفت: 
»م��ن دلم می خواهد تو را روی س��کوی 
اول ببین��م«. به همین دلیل من به دنبال 
سکوی جهانی هستم تا رتبه نخست را به 
دست آورم و خانواده ام را خوشحال کنم. 
خانواده، مهمتری��ن انگیزه من برای ادامه 

این کار بود.
خانم ساعتیان درباره محدودیت هایی که 
برای بانوان در رقابت های جهانی وجود دارد، 
می گوید: در سال 85 برای نخستین بار عضو 
تیم ملی شدم و قصد داشتم وارد مسابقات 
بین المللی قطر شوم که به دلیل داشتن 
حجاب این امکان فراهم نشد. در آن سال 

مسابقه برای بانوان با حجاب ممنوع شد. 
پس از این موضوع سبک رشته ورزشی 
خود را تغییر دادم. تقریبا دو سال است که 
بانوان شرکت می کنند و تنها موهای خود 
را می پوشانند و این درحالی است که تعریف 

دین اسالم از حجاب این نیست.
ب��رای حضور در مس��ابقات جهانی به 
طور کامل حجابم را رعایت می کنم و در 
مسابقات گذشته هم با رایزنی مربی و مدیر 
امور بین الملل فدراس��یون امکان شرکت 
م��ن با حجاب فراهم ش��د. از طرفی برای 
مسابقات جهانی بعدی که در کشور اسپانیا 

برگزار می شود هم امکان شرکت بانوان با 
حجاب وجود دارد.

خانم ساعتیان درباره تاثیر حضور بانوان 
در صحنه های اجتماعی و اینکه ورزش می 
تواند چه نقشی در شکوفایی و سالمت آن 
داشته باشد، می گوید: هم اکنون جامعه به 
سمتی می رود که خانم ها خیلی بیشتر از 
آقایان به فساد کشیده می شوند. شاید اگر 
آنان به ورزش روی آورند این درصدها پایین 
تر بیاید و بهداشت و سالمت جامعه و در کل 

روح جامعه سالم تر شود. 
وی به بانوان هم نسل خود پیشنهاد می 
کند که اگر قرار است وارد مسیری شوند، 
نخست دین خود را در نظر بگیرند و با توجه 
به آن مسیر خود را تعیین کنند. از طرفی، به 
تحصیل بپردازند و در آخر وارد ورزش شوند 
و این سه را در کنار هم ادامه دهند تا بتوانند 

به هدفی که دارند برسند و موفق شوند.
وی درب��اره برنامه خود برای حضور در 
مس��ابقات بین المللی اعالم می کند: هم 
اکنون تمرینات سنگین خود را برای حضور 
در مسابقات بهمن ماه جهانی اسپانیا آغاز 

کرده ام.
وی در پایان می گوید: به نوعی از شرکت 
گاز گله دارم. برای مسابقات اندونزی اسپانسر 

من شد و این مسیر قطع شد و در مسابقات 
بعدی حمایت از من صورت نگرفت که این 

موضوع دلخوری ای برای من داشت.
والدی�ن ب�راي ورزش ک�ودکان  � 

سرمایه گذاري کنند
علیرضا س��اعتیان، فرزن��د دیگر آقای 
س��اعتیان هم قهرمان ورزشی است. وی 
متولد س��ال 69 اس��ت و سابقه قهرماني 
جودوی استان تهران و مقام سوم کشور را 

در کارنامه خود دارد. 
ساعتیان، ورزش را عامل تضمین سالمتي 
مي داند و جوانان را به حضور در  باشگاه هاي 
ورزشي به جاي وقت گذراني در فضاهاي 
غیرسودمند مجازي و بازي هاي موبایلي 

ترغیب مي کند.
وی در مورد انگیزه خود برای حضور در 
عرصه های ورزشی می گوید: محیط خانواده 
در گرایش من به ورزش تاثیر داشت. پدرم 
فوتبال بازي مي کرد و خواهرم هم سال های 
متمادي رتبه هاي برتر کشوري در زمینه 
کاراته را کسب کرده و حتي سابقه حضور در 

مسابقات آسیایي را در کارنامه دارد.
البته ناگفته نماند که من قبل از ورود به 
رشته جودو، در دوره دبستان، در آکادمي 
باشگاه انقالب زیر نظر امیر قلعه نوعي به 

گفت و گو با بانوی قهرمان

حجاب محدودیت نیست

زهرا ساعتیان، فرزند رئیس کمیسیون مناقصات شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و متولد سال 75 است. وی از سال 80، با تشویق های 
مادرش کاراته را به طور رسمی آغاز و 11 سال است که قهرمان کشور است. خانم ساعتیان برای دومین بار در مسابقات آسیایی و اقیانوسیه شرکت 

و در این دوره با سه کشور رقابت کرده است.  او در بخش کاتا )حرکات نمایشی( فعالیت می کند و در آن مقام نخست را کسب کرده است.
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مدرس��ه فوتبال مي رفتم و حتي به تیم 
نوجوانان استقالل هم دعوت شدم.

با انتصاب قلعه نوعي به سمت سرمربي 
استقالل، مدرسه فوتبال هم منحل شد و 
چند س��ال بعد از این ماجرا، در محله ما 
باشگاهي دایر شد که ورزش هاي مختلفي 

از جمله جودو را آموزش مي داد.
من هم با تش��ویق پدرم، رشته جودو 
را آغ��از کردم. البته ابت��دا به دنبال ورزش 
به ش��کل حرفه اي نب��ودم، تا اینکه براي 
دریاف��ت کمربند مش��کي در بخش کاتا 

شرکت کردم.
با شرکت در کاتا و دیدن جذابیت هاي 
آن به این شاخه از جودو عالقه مند شدم 
و تنه��ا با دو ماه تمرین، در حالي که براي 
نخس��تین بار در مسابقات کاتا ظاهر مي 
شدم، به مقام نخست در سطح استان تهران 

دست یافتم.
بعد از موفقیت در سطح استان تهران، به 
مسابقات کشوري دعوت شدم که دو مرحله 
داشت. پس از طي مرحله نخست، در مرحله 

نهایي آن به مقام سوم دست یافتم.
با کسب رتبه در مسابقات کشوري، بیش 
از پیش ش��ناخته و مورد توجه مربیان در 
سطح ملي قرار گرفتم و در ادامه به اردوي 

تیم ملي دعوت شدم.
در اردوي تی��م مل��ي با نظر کادر فني، 
مسابقات انتخابي برگزار شد و من به عنوان 
نماینده ایران براي ش��رکت در مسابقات 
جهاني کاتا در شهر سامسون ترکیه برگزیده 
شدم. ضمن اینکه سال آینده هم به عنوان 
عضو تیم ملي به مسابقات المپیک کاتا اعزام 

خواهم شد.
وی درباره تاثیر والدین در انتخاب مسیر از 
سوی فرزندان می گوید: فکر مي کنم والدین 
رسالتي بر دوش دارند تا براي پرورش تمام 
ابعاد روحي، جسمي و فکري فرزندان برنامه 
ریزي کنند. سابقا نوجوانان با بازي در کوچه 

و محله تخلیه مي شدند، اما متاسفانه رونق 
فضاي مجازي، حتي باعث کاهش ثبت نام 
در باشگاه هاي ورزشي براي سنین پایین 
شده است. گرایش به بازي ها و شبکه هاي 
موبایلي و اینترنتي، ذهن نوجوانان را خسته 
مي کند و با اشغال بخش فعال مغز، قدرت 
تفکر و خالقیت را سرکوب مي کند. امیدوارم 
والدین عزیز براي تفریح و ورزش کودکان و 
نوجوانان هم هدفمند سرمایه گذاري کنند 
تا جواناني سالم و خوب براي ورود به جامعه 

پرورش یابند.
بزرگ ترین دس�تمزد، داش�تن  � 

دوستان و همكاران صدیق است
محمدحسین ساعتیان، سال 65 وارد 
صنعت نفت شد؛ سال 69 مسئولیت گزینش 
ش��رکت ملی گاز ایران را برعهده گرفت. 
چند سالی به دلیل شرایط خاصی که به 
وجود آمد به شرکت ملی نفت ایران رفت 
ولی باتوجه به تعلق خاطری که به شرکت 
ملی گاز ایران داشت به طور مجدد به گاز 
بازگشت و تمایل دارد خدمتش را در گاز 

به پایان برساند.
آقای ساعتیان از سال 85 وارد شرکت 
مهندس��ی و توس��عه گاز ایران شد و هم 
اکنون ریاست کمیسیون مناقصات این را 

برعهده دارد.
وی درباره خاطرات خوب دوران کاری 
خود می گوید: دوستان خوبی دارم و همه 
اف��رادی که با آن ه��ا کار کردم برایم باقی 
مانده اند. یک فرد، بزرگ ترین دستمزدی 
که می تواند از یک مجموعه بگیرد این است 
که دوستان و همکارانی خوب و صدیقی را 
پیدا کند و پس از پایان دوران کاری هم با 
آن ها ارتباط داشته باشد که خوشبختانه این 

شرایط برای من کامال مهیاست.
وی درب��اره تربیت فرزن��دان خود می 
گوید: معموال سلس��له نصیحت هایی را 
برای فرزندان داش��ته ام. اعتق��اد دارم که 

بخشی از نصیحت هایی که داشتم، تاثیر 
گذاشته است.

به عنوان مثال از آن ها خواسته ام یا وارد 
کاری نشوید یا اگر وارد شدید آن کار را به 
نحو احسن انجام دهید و سعی کنید در آن 
کار بهترین باشید. این موضوع می تواند در 
حوزه کاری، خانوادگی و ورزش هم باشد 
که خوش��بختانه فرزندانم در حوزه درس، 
اخالق و ورزش س��عی خود را کرده اند که 

به نصیحت من توجه کنند.
ب��ا توجه به اینکه هردو فرزندم عالقه 
خاصی به ورزش نشان دادند و استعداد 
نیز داش��تند، توصیه ک��ردم که اگر می 
خواهند در این حوزه باقی بمانند از نتیجه 
کارشان به جز مدال هایی که کسب می 
کنند، بتوانند نتیجه دیگری هم به دست 
آورند. هم اکنون جامعه ورزشی کشورمان 
به عوارضی مبتال شده که نمی شود آن را 
کنترل کرد. تاکید من به آنان این بود که 
سعی کنند این پیام را به دیگران بدهند 
که می شود با اخالق، دین، رفتار مثبت 
و ممتاز هم در همه محافل ورزشی حضور 
داشته باشیم و به دنیا ثابت کنیم که دین 

محدودیت نیست. 
برخی فکر می کنند اگر بخواهند دین 
ش��ان را حفظ کنند بای��د همه فعالیت 
های اجتماعی خود را کنار بگذارند. برای 
اینک��ه اثبات کنیم که با س��الح و ابزار 
دی��ن می توانیم پیام خ��ود را به جامعه 
برس��انیم خواهش کردم که اگر در این 
حوزه وارد شدید اثبات کنید این موضوع 
هی��چ محدودیتی برای م��ا ایجاد نمی 
کند. با وجود همه آزاری که کشورهای 
استبدادی برای فرهنگ و ورزش ما دارند 
توانستیم در این موضوع نشان دهیم که 
این محدودیت نبوده و نتایج خوبی هم 

به وجود آورده است. 
امیدواریم که مسئوالن کشور هم نسبت 

به مسائل اخالقی که در حوزه ورزش اتفاق 
می افتد هوش��یارتر باش��ند و گروه های 
فرهنگی این حوزه چش��م خود را بیشتر 

باز کند.
والدین به مسائل معنوی فرزندان  � 

هم توجه کنند
سرور عجمی، همسر آقای ساعتیان با 
اش��اره به حضور فرزندان خود در محافل 
ورزشی و کسب مقام قهرمانی می گوید: 
زهرا؛ س��ه سال و نیم داش��ت که او را به 
همراه برادرش در رشته ژیمناستیک ثبت 
نام کردم. در چهار س��الگی به دلیل اینکه 
قوای جسمی پیدا کند و از لحاظ فکری هم 
تمرکز بیشتری داشته باشد او را در ورزش 
های رزمی ثبت نام کردم. البته پسرم زودتر 

وارد این عرصه شده بود.
ورزش در روحیات زهرا تاثیر داشت و سه 
س��ال از سوی آموزش و پرورش به عنوان 

دختر نمونه سال کشور انتخاب شد.
خانم عجمی درب��اره تربیت فرزندان و 
اخ��الق گرایی در خانواده م��ی گوید: در 
دوران طفولی��ت فرزندانم عادت داش��تم 
مطالب اخالقی و فرهنگی کوتاه از نصایح 
ائمه اطهار را روی برگه نوش��ته و در نقاط 
مختلف منزل بچسبانم و مطالب اخالقی را 
از این طریق به فرزندانم آموزش دهم. البته 
پدرشان بیش��ترین نقش را در این حوزه 

برعهده داشت.
وی درب��اره داش��تن حجاب از س��وی 
دخترش می گوید: در مورد دخترم حجاب 
را به انتخاب خود او گذاشتیم و هیچ اجباری 
در کار نبود. خوشبختانه خداوند فرزندان 
نیکویی به ما داده است. برای این کار باید از 
سال ها قبل برنامه ریزی و همفکری کرد.

وی در پای��ان تاکی��د می کن��د: پدر و 
مادرها همانطور که به مادیات فرزندان خود 
اهمی��ت می دهند به معنویات آن ها هم 

توجه کنند.
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بخش  به  ورود  چگونگي  درباره  او 
گوید:  مي  چنین  خارجي  سفارشات 
ازآنجایي که به زبان انگلیسي و کار اداري 
تسلط داشتم پس از مصاحبه تخصصي 
به بخش سفارشات خارجي منتقل شدم 
و تاکنون به عنوان »رییس حمل و نقل 
محموالت خارجي« مشغول فعالیتم، به 
دوره  طي  از  پس  هم  تحصیالت  لحاظ 
در  بازرگاني  مدیریت  کاربردي  کارداني 
اوایل دهه 70،  دانشگاه صنعت نفت در 
کارشناسي را هم در همین رشته گذراندم 
مدیریت  ارشد  دانشجوي  اکنون  هم  و 
بازرگاني در دانشگاه شهید بهشتي ام که 
بیشتر اوقاتم به تالیف و ترجمه مقاالت و 

مشغله هاي علمي مي گذرد.
رییس حمل و نقل محموالت خارجي 
اش  ورزشي  هاي  فعالیت  درباره  شرکت 
چنین مي گوید: پس از سال ها فعالیت 

از بدو ورود به شرکت  در زمینه فوتبال 
مهندسي و توسعه به عضویت تیم والیبال 
این مجموعه در آمدم  و به عنوان پاسور 
و   داشتم  شرکت  مختلفي  مسابقات  در 
مقام هایي را نیز به همراه این تیم کسب 

کرده ام.
کاویاني درباره عالیق هنري اش مي 
گوید: از آنجا که به هنر خطاطي بسیار 
عالقه مندبودم از ابتداي حضور در شرکت، 
خوشنویسي با خط نستعلیق شکسته و 
ثلث را آغاز کردم؛  در آن زمان کامپیوتر 
و نرم افزارهاي واژه پرداز مانند امروز در 
به شکل  مکاتبات  اکثر  و  نبود  دسترس 
کاغذي انجام مي شد، بنابراین همکاراني 
که درخواست نامه نگاري اداري داشتند 
به  کردند،  مي  مراجعه  اتاقم  به  معموال 
همین دلیل زودتر از سایرین از اتفاقات 
مجموعه مطلع مي شدم و همیشه پذیراي 

همکاراني بودم که براي نوشتن نامه ها با 
مضامین گوناگون مهمانم مي شدند. 

وي درباره خاطراتش از دوران خدمت 
در شرکت مهندسي و توسعه گاز مي گوید: 
در سال هاي نخست فعالیت در شرکت، 
به  بنا  ما  و  بود  باال  بسیار  واردات  میزان 
ماهیت کار در اداره حمل و نقل محموالت 
گیري  تحویل  و  ترخیص  براي  خارجي 
زیادي  ماموریت هاي  به  بنادر  از  کاالها 
و  انزلي  بنادرعباس،  شدیم.  مي  اعزام 
نوشهر از جمله شهرهایي بودند که  به 
طور مکرر براي ماموریت در آنجا حضور 
همکاران  با  شدن  همسفر  و  داشتیم 
عنفوان  در  برایم  را  خوبي  بسیار  دوران 
یک  هست  خاطرم  زد.  مي  رقم  جواني 
نیاز شرکت  توربوکمپرسورهاي مورد  بار 
 از طریق شرکتي اوکرایني وارد بندرانزلي 
مي شد، باري که بسیار حجیم  و بزرگ بود 

و براي حمل نیاز به کامیون هاي مخصوص 
120 و 80 چرخ داشتیم و انعقاد قرارداد 
و تهیه جرثقیل مناسب براي بارگیري و 
جابه جایي امري  تخصصي و حساس بود، 
منتهي در سال هاي بعد این امور مهم به 
به طور مستمر  و  آمد  روتین در  شکلي 
ابعادي  در  شرکت  نیاز   مورد  کاالهاي 

بزرگ از بنادر کشور تخلیه مي شد. 
از  هم  خارجي  ماموریت هاي  البته 
محسوب  ما  وظایف  مهم  بخش هاي 
مي شد که چندین بار حضور در آلمان 
ژاپن  و  اینچ   56 هاي  لوله  حمل  براي 
تجربیاتم  از  فوالدي  ورق  حمل  براي 
نیز  ماموریتم  شود،آخرین  مي  محسوب 
سفر به هندوستان بوده که علیرغم تمام 
سختي هاي ماموریت هاي خارجي، فرصت 
آشنایي با فرهنگ و تمدن کشوري جدیدرا 
فراهم می کندو در نوع خود تنوع به وجود 

مهدي کاویاني، متولد 1347 در محله حشمتیه تهران است؛ وي سال 66 به خدمت سربازي رفت و در روز 24 مهر 67 و در 
حالي که تنها یک روز به امضاي قطعنامه 598 و پایان جنگ مانده بود در عملیات مرصاد از ناحیه پهلو مورد اصابت ترکش قرار 
گرفت و  مجروح شد. کاویاني که در عملیات هاي مختلفي به عنوان فرمانده دسته ایفاي نقش مي کرد پس از بازگشت از جبهه، 
خبر استخدام شرکت نفت را از طریق پایگاه بسیج مسجد محل دریافت کرد و بعد از قبولي در آزمون ورودي و طي مراحل 

گزینش در آبان  69 به استخدام شرکت گاز در آمد.

رییس حمل و نقل محموالت خارجي شرکت مهندسي و توسعه گاز:

باید در رعایت اصول فرهنگي و اخالقي سرآمد باشیم
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می آوردواز سختي سفر مي کاهد.رییس 
حمل و نقل محموالت خارجي بسیار اهل 
مطالعه بوده و رمان و تاریخ  از زمینه هاي 
مورد عالقه اش به شمار مي آیند: طي 
نوشته هاي  از  »کلیدر«  کتاب  روز   3
کردم؛  مطالعه  را  آبادي  دولت  محمود 
همیشه کنجکاو هستم که هرچه زودتر 
به انتهاي کتاب برسم و ببینم آخر قصه 
وقتي  دلیل  به همین  به کجا مي رسد 
کتابي جدید خریداري مي کنم تا دیروقت 
بیدار مي مانم تا کتاب را به انتها برسانم. 
آبادي،  بر »کلیدر« محمود دولت  عالوه 
کتاب »تاریخ تهران قدیم« به نویسندگي 
جعفرشهري را خوانده ام و به دیگران هم 
توصیه می کنم، کتاب هایی که در ارتباط 
قدیم  تهران  در  مردم  رسوم  و  آداب  با 
نگاشته شده و موقعیت هاي محله هاي 
شهر در اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوي را 

توصیف مي کند،مطالعه کنند.
وي که اشعار بسیاري از شاعران ایراني 
را از بر کرده است، مي گوید: دیوان اکثر 
شعرا را مطالعه کرده ام؛ در این میان اشعار 
سعدي در اوج زیبایي سروده شده اند و 
به لحاظ تکنیک هاي شعري بسیار غني 
دلنشیني  موسیقي  ابیات  و  بوده  ناب  و 
دارند، عالوه بر این زیبایي ها حکایت هاي 
بوستان بسیار پندآموز و جالب است. دیوان 
شمس و مثنوي موالنا و منطق الطیر عطار 
هم از دیگر گنجینه هاي ادبیات ایران اند 
که به شدت مرا مجذوب خود کرده است.

محموالت  نقل  و  حمل  رییس  از 
 96 سال  براي  آرزویش  درباره  خارجي 
مي پرسم که در پاسخ مي گوید: همانند 
جزو  کشورم  که  دارم  دوست  ایراني  هر 
ممالک پیشرفته باشد و امکان آسایش و 
آرامش براي همه فراهم باشد؛ مردمي که 
به پیشینه و سابقه فرهنگي خود افتخار 
مي کنند باید در رعایت اصول فرهنگي و 

اخالقي سرآمد باشند. 
در سطح خانواده هم امیدوارم فرزندانم 
بتوانند افرادي مفید فایده و منشا خدمت 
که  بودیم  نسلي  ما  باشند.  کشور  براي 
حرارت  پر  هاي  سال  در  مان  جواني 
انقالب، جنگ تحمیلي و عواقب پس از آن 
گذشت و اکنون که به یاري خدا کشور از 
گردنه هاي حساس به سالمت عبور کرده 
و از نعمت ثبات و امنیت برخورداریم تمام 
سرمایه گذاري ها را معطوف به فرزندان 
کرده ایم که صد البته نسبت به نسل ما 
از شناخت و آگاهي باالتري بهره مندند.  
و  موفقیت  از  سرشار  سال 96  امیدوارم 
شادکامي براي هموطنان باشد و چرخ هاي 

اقتصاد مملکت بچرخد. 
در  عزیزمان  رهبر  که  طور  همان 
اند  فرموده  تاکید  مرتبا  اخیر  سال هاي 
باید براي رفع تنگناهاي معیشتي مردم 
شود.  انجام  ملموس  و  عملي  اقداماتي 
و  منابع  لحاظ  به  که  کشورم  امیدوارم  

دغدغه  دیگر  است  غني  بسیار  ذخایر 
کمبود آب و کاهش قیمت نفت مردمش 
را نگران نکند تا با تالش و کوشش بتوانیم 

مملکتي مستقل و پیشرو داشته باشیم.
خانم دامپزشک � 

و  حمل  رییس  فرزند  کاویاني،  مهتا 
نقل محموالت خارجي شرکت مهندسي 
و توسعه گاز و متولد سال 76 است. وي 
که هم اکنون دانشجوي رشته دامپزشکي 
اش  علمي  هاي  کنجکاوي  درباره  است 
مي گوید: از کودکي به مطالعات علمي 
عالقه داشتم و کنجکاو بودم که سازوکار 
عملکرد  پدیده هاي پیچیده و عمیق را 
بدانم، مطالعات بدن انسان و جانوران هم 
همیشه یکي از حیطه هاي جذاب برایم 
بوده که سرانجام تصمیم گرفتم با تحصیل 
در این رشته در سطحي باالتر به نیازهاي 
علمي ام پاسخ دهم و قلمرو هاي جدیدي 

را کشف کنم.

او که همچون پدرش از عالقه مندان 
به موسیقي و ادبیات اصیل ایراني  است، 
مي گوید: هر عنصري که با هنر در پیوند 
باشد مرا مجذوب خود مي کند، ازآنجا که 
پدر بسیار به موسیقي سنتي عالقه داشت 
از کودکي همیشه نواي آواهاي اصیل و 
پرمغز ایراني در خانه طنین انداز و ذهن 
شوریده ما با این مفاهیم متعالي سیراب 
در  ارف،  نواختن  بر  عالوه  من  شد.  مي 
تار هم شرکت  کالس هاي آموزش سه 

مي کردم. 
خانم کاویاني محیط خانواده اش را بسیار 
صمیمي توصیف مي کند و مي افزاید: پدرم 
همیشه در کنارم بوده و همچون مشاوري 
و  ها  گیري  تصمیم  هنگام  در  دلسوز 
 موانع پیشقدم شده و با راهنمایي هایش 

دغدغه هایم را برطرف کرده است.  
از محل کار پدر  او درباره اطالعاتش 
چنین مي گوید: در همان حد حرفه حمل 

و نقل از فعالیت هاي پدر اطالع دارم البته 
در مراسم هایي که شرکت برگزار مي کند 
معموال ویدئویي هایي پخش مي شود که 
فعالیت هاي مجموعه را با جزییات بیشتر 
تر  آگاه  ها  خانواده  تا  کنند  مي  تشریح 
شوند. ناگفته نماند که پدر مسائل اداري 
را خیلي به خانه نمي آورد که البته کار 
چندان بدي هم نیست چرا که باید مسائل 
کاري را بیرون در خانه گذاشت تا اعضاي 

خانواده از کنار هم بودن لذت ببرند.
پیانیست کنكوري � 

رییس  دوم  فرزند  کاویاني،   پارسا 
نقل محموالت خارجي شرکت  حمل و 
پیش  مقطع  در  و  بوده  سال 77  متولد 
وي  است.  تحصیل  مشغول  دانشگاهي 
محیط خانواده را بسیار صمیمي توصیف 
خانواده ها  برخي  مي افزاید:  و  کند  مي 
براي کنترل کردن فرزندان بیش از حد 
به فرزندان فشار مي آورند اما خانواده ما 

همیشه حالت اختیار در انتخاب را براي 
فرزندان قائل شده اند.

پارسا که در رشته فوتسال هم فعالیت 
دارد مي گوید: تصمیم گرفته ام که ورزش 
فوتسال و عالقه مندي ام در موسیقي  و 
نواختن پیانو را به بعد از کنکور موکول و 
فعال تمرکزم را به کسب رتبه خوب  در 

این آزمون معطوف کنم. 
مطالعه کتاب هاي رمان و داستان هم 
جزو عالقه مندي هایم است که مشترکا 
تاکنون  در خانواده استفاده مي کنیم و 
رمان هایي از آلبرکامو، مارکز، پائولو کوئیلو 

را مطالعه کرده ایم.
باید الگوي فرزندان باشیم � 

فاطمه محمدي، همسر آقاي کاویاني 
مدیریت  لیسانس  و  بوده  تهران  متولد 

بازرگاني است. 
ازدواجش  و  آشنایي  نحوه  درباره  وي 
مي گوید: ما در یک کوچه زندگي مي 

کردیم و به نوعي همسایه بودیم؛ از سویي 
برادرم هم با آقاي کاویاني در شرکت گاز 
همکار بود که این ارتباطات سرانجام منجر 
به آشنایي و ازدواج مان در سال 75 شد؛ 
پس از آن در سال 76 دخترم مهتا و سال 
77 پسرم پارسا به دنیا آمدند و من که تا 
آن زمان شاغل بودم تصمیم گرفتم وقت 
بیشتري را براي فرزندان اختصاص دهم و 

خانه دار شوم. 
هم  دستي  که  کاویاني  آقاي  همسر 
در هنر قنادي و آشپزي دارد مي گوید: 
در امور زندگي به گونه اي برنامه ریزي 
کرده ایم که موضوعاتي که در حد توانم 
است را بر عهده بگیرم تا آقاي کاویاني پس 
از برگشت از کار و روزهاي تعطیل براي 

امور بچه ها و خانواده وقت بگذارند. 
وي در توصیف ویژگي هاي همسرش 
مي گوید: همسرم مصداق » کم گوي و 
اهل  زیاد  است،  در«  چون  گوي  گزیده 
صحبت کردن و حرافي نیست اما آنگاه که 
زبان به سخن مي گشاید مخاطبانش از 
حرفاي پرمغز و پرمعنایش لذت مي برند. 
بسیار با هوش و عاقل است و علیرغم سن 
باال و مشغله هاي کاري با عالقه و پشتکار 
مثال زدني در یکي از بهترین دانشگاه هاي 
و  ادامه تحصیل، تحقیق  کشور مشغول 

پژوهش است. 
که  روشي  مورد  در  محمدي  خانم 
اند،   گرفته  پیش  در  فرزندان  تربیت  در 
مي گوید: ما در وهله اول به عنوان والدین 
سعي کردیم الگوي خوبي براي فرزندان 
باشیم و از رفتارهاي اشتباه پرهیز کنیم 
رفتار  چگونگي  عمل  در  هم  آنها  تا 
که  شاکرم  را  خدا  بیاموزند،  را  درست 
فرزنداني سر به راه داریم که اهل مطالعه 
و  سنتي  موسیقي  ارزشمند،  کتاب هاي 

ورزش هستند. 
ما باور داریم که ایجاد ترس و دافعه 
در پرورش فرزند راهگشا نیست. بچه ها 
باید والدین را دوست و محرم خود بدانند 
تا با همدلي براي حل مشکالت راه حل 
پیدا کنند. وي درباره نگاهش به شرکت 
مهندسي و توسعه گاز مي گوید: به نظرم 
نوع کار شرکت بسیار مهم بوده و نقشي 
مردم  رفاه  و  جامعه، صنعت  در  کلیدي 
دارد؛ احساس مي کنم که خانواده شرکت  
گاز از محیطي بسیار صمیمي برخوردار 
است و با برگزاري مراسم ها و جشن ها، 
آرامش و صمیمیت را به خانواده ها هدیه 

مي کند. 
ساالنه  هاي  جشن  مستمر  برگزاري 
اهمیت  از  نشان  بسیار  موانع  باوجود 
مسئوالن به کانون خانواده دارد؛ در پایان 
هم  دار  خانه  هاي  خانم  براي  امیدوارم 
مراسم هایي نظیر جشنواره غذا و رویداد 
هاي مشابه برگزار شود تا  بانوان عالوه بر 
مشارکت در جامعه و ارایه هنرهاي شان 

لحظاتي متنوع و شاد را سپري کنند. 
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خانواده

و  کودکي  شیرین  دوران  یادآوري  با  او 
نوجواني اش چنین مي گوید: پس از گذشت 
سال ها هنوز خاطرات آن دوران، گرما بخش 
محافل فامیلي و دوستانه است؛آن زمان ها 
مسابقات گل کوچک بین محله هاي همجوار 
برگزار مي شد و با حضور تیم هاي مختلف، 
فضایي بسیار صمیمي، دوستانه و جذاب بین 
نوجوانان نسل ما حاکم بود، به طوري که در 
اکثر کوچه ها و محله هاي مجاور، جوانان 
یکدیگر را مي شناختند و بازار دورهمي هاي 

ورزشي داغ و پررونق بود.
محمدزاده مي افزاید: پس از اتمام دوره 
دبیرستان، تب و تاب جنگ تحمیلي بر جامعه 
سایه افکنده بود، من هم به عنوان سرباز سال 
64 و از طریق پادگان پل چوبي به جنگ اعزام 
شدم و در گردان مهندسي رزمي که وظیفه 
خنثي سازي و تخریب مین را بر عهده داشت 
فعالیتم را آغاز کردم، خاطرم هست که ابتداي 
دوره آموزشي  دستان مان هنگام در دست 
گرفتن مین مي لرزید تا اینکه چند ماه بعد به 
منطقه جنگي سومار اعزام شدیم و متناسب 
با دستورات براي جمع آوري مین ها اقدام 

کردیم.
را  سربازي اش  خدمت  ادامه  در  وي 
چنین توصیف کرد: دوره سربازي به دلیل 
سازي  خنثي  حساس  بسیار  ماموریت هاي 

مین بسیار پراسترس سپري مي شد تا اینکه 
یکي از دوستان و هم رزمان مان که تنها یک 
ماه به پایان سربازي اش مانده بود روي مین 
رفت و شهید شدپس از این واقعه بخشنامه اي 
که  سربازاني  آن  موجب  به  که  شد  صادر 
آخرین ماه خدمت را مي گذراندند دیگر نباید 
در کارهاي عملیاتي به کار گرفته مي شدند و 

به پادگان برمي گشتند.
محمدزاده با بیان اینکه ارتباطات انساني 
بخش  آرامش  فامیلي،  هاي  دورهمي  و 
است،مي گوید: شاید نگاهم کمي سنتي به 
بسیار  ما  در سنت  رحم  بیایداما صله  نظر 
سفارش شده است و زندگي در دل ارتباطات 
انسان ها با یکدیگر معنا مي یابد سرگرم شدن 
هیچگاه  تلویزیون،  و  موبایلي  با شبکه هاي 
لذت واقعي مصاحبت هاي دوستانه را ایجاد 
نمي کند و چه بسا ذهن و فکر را خسته تر 
مي سازد، باید از مناسبت ها و اعیاد به عنوان 
فرصت هایي مغتنم براي دورهم بودن بهره برد 
چرا که از دل همین جلسات، فرصت هایي 
فکري،  هم  مشکالت،  حل  براي  ارزشمند 
وشانس هایي براي یافتن شغل و همسر آینده 

پدید مي آید.
وي که از عالقه مندان به شعراي ایراني 
است،مي گوید: از میان شعراي ایراني،صائب 
تبریزي تک بیتي هاي بسیار پند آموز و دالویز 

دارد که یکي از آنها همیشه آویزه گوشم در 
زندگي بوده است:

)چندان که در کتاب جهان مي کنم نظر/
یک حرف بیش نیست که تکرار مي شود/آن 
نونهال را چه دماغ شکایت است/این باغ از 

شکوفه، گران بار مي شود(
این شعر در همه ابعاد زندگي صادق است، 
اگر بتوانیم فرزنداني خوب را پرورش دهیم و 
شکوفا سازیم، آنگاه زندگي ارزشمند مي شود 
دهي  ثمر  و  شکوفایي  ترتیب  همین  به  و 
شرکت گاز در گروی گرمابخشي به منازل 

مردم است.   
محمدزاده با بیان اینکه دائما فرزندانش  
تشویق  هنر  و  مطالعه  کتاب،  خواندن  رابه 
براي  گذاري  سرمایه  گوید:  مي  مي کند، 
کتابخواني فرزندان نتایج ارزشمندی را در پي 
دارد؛ پسرم معموال اشعاري که مي سراید را 
اول از همه براي مادرش مي خواند ونظر او 

را جویا مي شود. 
وي مي افزاید: باید از برخوردهاي خوب و 
پرسنل خونگرم شرکت مهندسي قدرداني کرد 
زیرا در بسیاري از مجموعه هاي مشابه افراد با 
هم غریبه اند و صمیمیتي این چنین حاکم 
نیست؛ عالقه ام به کار و شرکت مهندسي به 
حدي است که همسرم معتقد است به همین 

دلیل کمتر مرخصي مي گیرم.

هیچگاه خستگي را به منزل نمي آورد � 
پرستو رحمتي نژاد،  که  سال 70 با آقاي 
محمدزاده ازدواج کرده درباره نحوه آشنایي و 
ازدواج شان مي گوید: همسرم برادر دامادمان 
بود و با این ازدواج برادرها با هم باجناق شدند،از 
آنجا که فامیل یکدیگر بودیم و دائما رفت و 
آمد مي کردیم، نسبت به هم شناخت خوبي 
داشتیم، سرانجام رفت و آمد هاي خانوادگي 
باعث شد پدر ایشان پیش قدم شودو موضوع 
ازدواج مان را مطرح کند. البته همسرم در آن 
زمان به تازگي در دخانیات شاغل شده بود و 
به لحاظ مالي چندان متمکن نبوداما پدرش 
که مردي بسیار مهربان و دلسوز بود،طبقه 
پایین خانه اش را در اختیارمان گذاشت تا 

زندگي مشترک را آغاز کنیم.
وي مي افزاید: پدر همسرم به مسجدي 
که خود در محله بنا کرده بود، تعلق خاطر 
اکثر  خاطر  همین  به  و  داشت  بسیاري 
فرزندانش سال ها در حوالي مسجد سکونت 
داشتندلذا اکثر روزهاي هفته اقوام یکدیگر 
را مي دیدند و فرزندان مان نیز در فضایي 
صمیمي و بین اعضاي فامیل پرورش یافتند.  
و  اخالقي  هاي  ویژگي  توصیف  در  وي 
اینکه  باوجود  گوید:  مي  همسرش  رفتاري 
بسیار  ماهیت،  لحاظ  به  حسابداري  کار 
از  زیادي  تمرکز  و  انرژي  و  است  سنگین 

علیرضا محمد زاده، سال 1344 در خانواده ای پرجمعیت درمحله قلعه مرغي به دنیا آمد؛ او که حدود 30 سال سابقه مدیریت و فعالیت تخصصي در زمینه حسابداري 
را در کارنامه دارد، سابقا حسابدار ارشد و کارمند رسمي شرکت دخانیات بود که بنا به توصیه دوستان در سال 70 به حسابداري طرح هاي عمراني شرکت گاز وارد   و پس 
از طي دوره هاي تخصصي مرتبط، مسئولیت هاي مالي در طرح هاي ایستگاه ها، خطوط انتقال و خطوط پنجم و ششم سراسري را عهده دار شد. محمد زاده در همه این 

سال ها از تجربیات خوبي که در شرکت اندوخته، راضي است و دوستان صمیمي و مورد اعتماد را ارزشمندترین دارایي دوران شغلي اش مي داند. 

پاي صحبت خانواده اي اهل کتاب و شعر:

دورهمي هاي دوستانه آرامش مي آورد
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فرد مي برداما وي هیچگاه خستگي را به 
منزل نمي آورد و این موضوع از هر چیزي 
برایم با  ارزش تر است؛ انگار که تمام دغدغه 
هایش را بیرون منزل مي گذارد و سپس به 
خانه وارد مي شود،بسیار به خانواده، فرزندان 
و دورهمي هاي فامیلي عالقه مند است  و از 
زمان درگذشت پدرش، مرتبا به مادرش سر 

مي زند و رسیدگي مي کند.
 ارتباطات اجتماعي گسترده اي داردو وقت 
مي گذراندو  وآشنایان  بابستگان  را  بسیاري 
همیشه در برگزاي گردهمایي هاي دوستانه 

پیشقدم مي شود.
خانم رحمتي نژاد با اشاره به حمایت هاي 
امور  به  رسیدگي  در  همسرش  همیشگي 
فرزندان،مي افزاید: موقعي که دختر بزرگم 
6 ساله بود، فرزندان دوقلوي خانواده)آیلین و 
محمدرضا( به دنیا آمدند؛ طبیعتا نگهداري 3 
کودک بسیار دشوار بود و به صبر و شکیبایي 
زیادي نیاز داشت، اما همسرم هروقت از محل 
کار برمي گشت، تمام وقت در خدمت کارهاي 
بچه ها بود و تا دیروقت هم پاي من وقت و 

انرژي براي زندگي مي گذاشت.
دشواري  درباره  محمدزاده  همسرآقاي 
هاي اداره زندگي در هنگام ماموریت هاي 
همسرش مي گوید: در مقطعي همسرم بسیار 
زیاد به ماموریت هاي اداري اعزام مي شد که 
با توجه به دشواري هاي نگهداري از فرزندان 
و دلتنگي شان براي پدر همیشه با دشواري ها 
کنار مي آمدم، چرا که پذیرفته بودم اقتضاي 
شغلي اش چنین است و او براي پرداخت هاي 
تحصیل اراضي و صدور چک براي روستاییان 
خسارت دیده ماموریت هاي طوالني مدتي را  

در شهرستان ها سپري مي کرد.
از طراحان مد و  نژاد که  خانم رحمتي 
شکلي  به  را  خیاطي  حرفه  و  است  لباس 
تلقي  گوید:  کند،مي  مي  دنبال  حرفه اي 
اطرافیان و آشنایان از شرکت گاز،  مجموعه 
با ماموریت هاي  با پرستیژو  اي تخصصي، 
براي  مجهز  باشگاهي  ارزشمنداست؛سابقا 
ورزش بانوان در ساختمان ششم دایر بود که 
امیدوارم از نو امکاناتي متناسب براي  ورزش 

خانم ها فراهم شود.
دغدغه هاي خانم  پژوهشگر � 

  73 سال  متولد  زاده،  محمد  آیسان 
دختر بزرگ خانواده است، وي که ترم آخر 
پژوهشگري  گرایش  اجتماعي،  علوم  رشته 
در دانشگاه الزهرا است، هم اکنون در حال 
نگارش پایان نامه با عنوان » دالیل گرایش 
جوان ها به شغل هاي آزاد نسبت به مشاغل 
دولتي« است، آیسان خانم به دلیل عالقه به 
واکاوي پدیده هاي اجتماعي، رشته پژوهش را 
برگزیده و همیشه کنجکاو بوده که بداند چرا 
نسل جدید کارهاي آزاد را به دولتي ترجیح 

مي دهند.
بسیار  را  والدین  با  ارتباطش  نوع  وي 
و  کند  مي  توصیف  دوستانه  و  صمیمي 
با ما خیلي خوب  ارتباط والدین  مي افزاید: 
است، درک متقابل بین ما وجود دارد و حرف 

یکدیگر را راحت مي فهمیم. 
بعد از اینکه خداوند دوقلوها را به خانواده 
ما هدیه داد، توجه والدین به من حتي بیشتر 

هم شد، نوع رفتار والدین به گونه اي است که 
فرقي نمي گذارند و به هرکدام از بچه ها به 

تناسب نیازشان توجه نشان مي دهند. 
دختر بزرگ آقاي محمدزاده که همانند 
دیگر اعضاي خانواده از عالقه مندان به کتاب 
و مطالعه است، مي گوید: آخرین کتابي که 
رماني  کرد  را جلب  نظرم  بسیار  و  خواندم 
اي  نویسنده  از  زمان«  هاي  عنوان«شن  با 

خارجي به نام دنیل استیل است.
آقاي شاعر و فوتبالیست � 

هم   78 متولد  محمدزاده،  محمدرضا 
اکنون در کالس سوم دبیرستان و در مدرسه 
تیزهوشان عالمه حلي درس مي خواند؛ وي 
همچون پدرش فوتبالیست است و در پست 
دروازه بان بازي مي کند و تاکنون چندبار 
دچار آسیب دیدگي در مسابقات مختلف شده 
است، محمد رضا معموال در روزهاي تعطیل 

به همراه دوستان زمین چمن یا سالن اجاره 
مي کند تا ساعاتي را با هم سن و ساالن به 

تفریح و ورزش بپردازد.
وي مي افزاید: خانواده ما به طرز عجیبي 
اهل کتاب و هنر هستند، من هم از طفولیت 
و با تشویق هاي پدرم که هرساله هنگام تولد 
کتاب هدیه مي داد، به یارمهربان عالقه مند 
تاریخي، رمان،  تاکنون کتاب هاي  و  شدم 
داستان و شعر پاي ثابت هدایاي خانوادگي 
ما بوده است، آخرین کتاب را هفته پیش 
از پدربزرگم هدیه گرفتم که درباره جنگ 
 هاي ایران و روم در زمان ساسانیان نگاشته 

شده است.
 محمدرضا که از دنیاي مجازي به پیگیري 
اخبار دست اول عالقه مند است و به روز 
اطالع  اعضاي خانواده  به  را  رویدادها  ترین 
رساني مي کند، مي افزاید: از محل کار پدرم 

اطالعات و تصویري کلي دارم، اما گاهي اوقات 
از اصطالحات تخصصي حسابداري که در 
 مکالمه با همکارانش به کار مي برد از وي

 مي پرسم و او برایم توضیح مي دهد، گاهي 
اوقات هم درباره ماموریت هایش سوال مي 
نحوه  و  ها  زمین  درخصوص  وي  و  کنم 

تحصیل اراضي برایم توضیح مي دهد.
وي مي افزاید: از آنجا که پدر اهل فوتبال 
تیم منتخب  است، همواره عضو  والیبال  و 
شرکت بوده است و من براي تماشاي بازي 
اش به شرکت مي رفتم و در بین دو نیمه وارد 
زمین شده و با فرزندان همکاران پا به توپ 
مي شدیم. اطالع دارم که امکانات ورزشي 
مناسبي در شرکت فراهم شده که تصمیم 
آن  از  شرایط  فراهم شدن  در صورت  دارم 
استفاده کنم. ناگفته نماند که پدر، بهترین 
و قابل اعتماد ترین رفیق زندگي ام بوده و  
در بسیاري از مسائل دلسوزترین راهنمایم به 

شمار مي آید.
محمد رضا که از طبع شعر هم برخوردار 
است، یکي از شعرهایي که سروده را در این 

لحظه در جمع خانواده قرائت مي کند:

)پس از پایان این شعر، اشک بر گونه هاي 
مادر جاري مي شود(

پدر، بهترین مشاور در درس و زندگي است � 
آیلین، خواهر دوقلوي محمدرضا که پنج 
دقیقه دیرتر از برادرش به دنیا آمده است، هم 
اکنون در کالس سوم دبیرستان در مدرسه 
نمونه دولتي الزهرا و در رشته علوم انساني 

تحصیل مي کند. 
از  انساني بیش  اینکه علوم  بیان  با  وي 
روحیاتش  با  تجربي  و  فیزیک  و  ریاضي 
سازگار است، مي گوید: با اینکه معدلم باال 
بود و مي توانستم در ریاضي ادامه تحصیل 
دهم، اما خانواده به هیچ وجه اجبار نکردند 
و من را در انتخاب رشته مخیر گذاشتند.

وي با اشاره به اینکه پدر در ابعاد مختلف 
زندگي و رفع دغدغه هاي درسي بسیار به 
فرزندانش کمک مي کند، مي گوید: پدر، 
بهترین مشاور درسي است؛ همیشه صبور 
است و در کمال آرامش و منطقي صحبت 
مي کند  و راهکارهایي ارایه مي کند که در 
شیوه هاي مدرن خیلي از مشاوران معروف و 

کاربلد یافت مي شود. 
خطاطي،  هنرهاي  در  که  خانم  آیلین 
تذهیب و نقاشي هم دستي بر آتش دارد و از 
عالقه مندان به کتاب و شعر است، مي گوید:  
از میان انواع شعر به شعر نو بسیار عالقه مندم 
و سبک سهراب سپهري را خیلي مي پسندم، 
چرا که سهراب برخالف برخي شعرا، ابیاتي 
پر از لطافت و روشنایي دارد؛ به مخاطب امید 
بخشد و در دل تاریک ترین شرایط روزگار، 
قایقي مي سازد که تو را به سوي سرزمین نور 

و زیبایي رهنمون مي شود. 
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تهران  از  مکان  نقل  دلیل  درباره  او 
به گرمدره کرج مي گوید: فرزندانم در 
یوسف آباد متولد شدنداما نیازمند مکاني 
آشنایان  از  یکي  که  بودیم  تر  بزرگ 
گرمدره را معرفي کرد و ما سال 73 به 
این منطقه خوش آب و هوا آمدیم. این 
منطقه اوایل از امکانات کمي برخوردار 
توانست  صبوري  با  همسرم  ولي  بود 
با  دهد.  پرورش  را  کوچک  بچه هاي 
گذشت زمان رفته رفته شرایط بهتر شد 
و سال 84  گاز وارد محله ما شد. با ورود 
یافت  بزرگ  جهشي  منطقه  اوضاع  گاز 
از  را طي کرد. دیگر  و مسیر شکوفایي 
بخاري نفتي، بوي نفت، آبگرمکن نفتي و 
کپسول گاز خبري نبود چرا که گاز پا به 
محله هاي ما گذاشته و رونق و آباداني 
را به ارمغان آورده بود. براي من که از 

بودم  کوهنوردي  به  مند  کودکي عالقه 
و این عالقه را پس از ازدواج به همسر 
و فرزندانم منتقل کرده بودم، سکونت در 
تعبیر یک  منطقه اي کوهستاني بسان 
با همسایگاني خونگرم  بود؛ محلي  رویا 
و پوششي سرسبز که در دامنه کوه واقع 
ایده آل و جذاب براي  شده و محیطي 

ورزش کوهنوردي محسوب مي شود.
هاي  جرقه  یادآوري  با  زاده  کریم 
کوهنوردي چنین  به  اش  مندي  عالقه 
در  کوهي  وقتي  کودکي  از  گوید:  مي 
افق دیدم قرار مي گرفت، کنجکاو بودم 
بدانم آنسوي کوه چه مناظر و طبیعتي 
وجود دارد با بزرگ شدن بچه ها عمال 
تبدیل به گروهي 4 نفره شدیم و مرتبا 
به صورت خانوادگي به کوه مي رفتیم؛  
با ورود به شرکت مهندسي و توسعه گاز 

ایران شرایط را براي پرداختن به ورزش 
عضویت  به  و  یافتم  مساعد  کوهنوردي 
تیم کوهنوردي شرکت درآمدم،  امیدوارم 
با حسن نظر مسئوالن در سال 96 گروه 
کوهنوردي شرکت از نو احیا شود، اگر 
چه هم اکنون در قالب هیات کوهنوردي 
شرکت گاز در صعود ها شرکت دارم اما 
ظرفیت هاي بسیاري همچون همکاران 
شرکت  در  کوهنوردي  به  مند  عالقه 
حضور دارند که مي توان با برنامه ریزي، 
آموزشي،  هاي  دوره  تشکیل  مدیریت، 
نام  با  اي  حرفه  و  مستقل  گروهي 

مهندسي و توسعه  گاز تشکیل داد.
وي که در سوابق ورزشي اش سابقه 
چندین بار صعود به قله دماوند به چشم 
چه  اگر  دهد:  مي  توضیح  خورد،  مي 
شمار  به  کشور  قله  بلندترین  دماوند 

این  به  روزه  یک  توان  مي  اما  آید  مي 
اي  قله  اما  بازگشت  و  کرد  صعود  قله 
ارتفاعات کالردشت  الم کوه در  همانند 
تجهیزاتي  وبه  است  دور  از شهر خیلي 
ویژه نیاز دارد و متفاوت بودن مسیرهاي 
رفت و برگشت مدت صعود را به 3 روز 
افزایش مي دهد، خاطرم هست که  در 
فصل تابستان به این قله صعود کردم اما 
دما سنج، هواي اطراف قله را 10 درجه 
یخ  زمین  و  داد  مي  نشان  را  صفر  زیر 

زده بود.
ورزش  فواید  تشریح  در  زاده  کریم 
کنیم  توجه  باید  گوید:  مي  کوهنوردي 
بسته  محیطي  در  که  اداري  کار  که 
بر  عالوه  شود؛  مي  انجام  میز  پشت  و 
ها  صبح  کالنشهرها  در  کارمندان  این 
 منازل را ترک مي کنند و شب هنگام باز

احمد کریم زاده، متولد سال 41 در محله یوسف آباد تهران است، در دوره کودکي همپاي پدرش که مردي زحمتكش بود 
شروع به کار کرد. سپس به شغل خیاطي روي آورد و چند سالي در این حرفه فعالیت کرد تا اینكه با ورود محصوالت چیني و 
کسادي بازار تولیدکننده هاي ایراني شغلش را تغییر داد. در سال 81 وارد شرکت گاز شد و تاکنون نیز در بخش خدمات این 

شرکت فعالیت دارد. 

خانواده اي ورزش دوست و کوهنورد

ورزش در ارتقاي روحیه و ایجاد شادابي معجزه مي کند
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مي گردند، بنابراین خانه براي بسیاري از 
ما تبدیل به خوابگاه شده است؛ در این 
شرایط حضور در محیطي با هواي پاکیزه، 
فراغت ذهن ، فکر و شادابي جسم و روح 
کالم  یک  در  داشت،  خواهد  پي  در   را 
ارتقای  در  ورزش  که  بگویم  مي توانم 
روحیه و ایجاد شادابي معجزه مي کند.
به  نسبت  را  شرکت  فضاي  وي 
تر  مثبت  بسیار  مشابه  سازمان هاي 
محیط  مي گوید:  و  کند  مي  ارزیابي 
کاري ما بسیار صمیمي و همکاران اغلب 
دلیل  که  هستند  محبت  با  و  خونگرم 
رسالت  بودن  تخصصي  در  باید  را  آن 
باال  تحصیالت  با  کارکناني  و  مجموعه 
مدیران  آنکه  ضمن  کرد؛  وجو  جست 
مدبرانه  اي  گونه  به  را  شرکت  فضاي 
مدیریت مي کنند و برخوردهاي شان با 
کارکنان بسیار محترمانه است، در چنین 
شرایطي طبیعي است که سایر کارکنان 
هم در رفتارهایشان از باالدستي ها الگو 

مي گیرند.
گوید:   مي  پایان  در  زاده  کریم 
دغدغه  ها  خانواده   96 سال  امیدوارم 
زندگي  گذران  براي  کمتري  نگراني  و 
از  خارج  در  که  آنجا  باشنداز  داشته 
ها  تفاوت  برخي  داریم  سکونت  تهران 
و فاصله هاي طبقاتي را از نزدیک لمس 
مي کنیم؛ راحتي و آسایش دیگران، به ما 
آرامش و حس خوب مي دهد، آرزومند 
سالي هستم که در آن جوان ها بتوانند 
شروع  براي  درآمدي  منبع  اشتغال،  با 

زندگي و ازدواج داشته باشند.
به طبیعت عادت کرده ایم � 

راسخي درسال 65  درنطنز  بي  بي 
ازدواج کرده است. وي که  با همسرش 
سابقه شرکت در مسابقات قرآن شرکت 
مسابقه  در  بار  یک  گوید:  مي  دارد،  را 
شرکت  سوي  از  که  واقعه  سوره  حفظ 
حضور  شد  برگزار  توسعه  و  مهندسي 
یافتم؛ سوره اي آموزنده و پرمحتوا که 
ویژگي هاي بهشت و جهنم و اصحاب 
و  تصویرسازي  جذاب  زباني  به  را  آن 

روایت کرده است.
وي با اشاره به اینکه محل زندگي شان 
در دامن طبیعت قرار گرفته، مي گوید: 
این منطقه سعي کردم  به  بدو ورود  از 
بانوان محل  را در  به کوهنوردي  عالقه 
توانسته ایم  خوشبختانه  کنم؛  تقویت 
به تشکیل یک گروه کوهنوردي  موفق 
متشکل از 20 تن از خانم ها با برنامه هاي 
منظم شویم به گونه اي که هم اکنون 
یک  روزانه  محل  هاي  خانم  همراه  به 
ساعت برنامه پیاده روي را اجرا مي کنیم. 
نماز  همچون  باید  را  ورزش  معتقدم 
شمار  به  روزانه  واجبات  از  خواندن 
زندگي  آخر  اولویت  در  اینکه  نه  آورد 
قرار دهیم؛ چرا که تاثیر آن در کیفیت 
زندگي، ارتقای سالمتي و بهبودي سریع 

تجربه  عینه  به  را  بیماري ها  از   پس 
کرده ام.

تابستان  افزاید:  مي  راسخي  خانم   
قله  به  خانوادگي  صورت  به  امسال 
سبالن صعود کردیم؛  شب در پناهگاه 
قله  سمت  به  صبح  و  داشتیم  اقامت 
طي  را  بازگشت  مسیر  عصر  و  حرکت 
اي  تجربه  قله  این  به  صعود  کردیم، 
تکرارش  براي  که  بود  بخش  لذت  بس 
لحظه شماري مي کنم. سحرخیزي در 
صبح هاي جمعه و رفتن به دل طبیعت 
به عادت همیشگي خانواده ما بدل شده 
و  کرج  عظمیه  دربند،  درکه،  و  است 
ارتفاعات منطقه جزو مقاصد همیشگي 

خانواده به شمار مي آید.  
 وي که به عنوان رابط مرکز بهداشت 
ارتقای  منطقه، فعالیت هاي مثبتي در 
سالمت اهالي انجام داده است، مي گوید: 
داریم  سعي  بهداشت  مرکز  کمک  با 

مفاهیم و اصول سالمتي نظیر پیشگیري 
خون،  فشار  تغذیه،  مختلف،  امراض  از 
قند و بهداشت را در بین مردم منطقه 
و  سالمت  ارتقای  در  تا  کنیم  ترویج 

کیفیت زندگي مردم سهیم باشیم.
تیم  در  که  زاده  کریم  آقاي  همسر 
هم  گاز  شرکت  بانوان  کوهنوردي 
فعالیت دارد، مي گوید: ماهي یک بار در 
مشارکت  این شرکت  برنامه هاي صعود 
کنندگان  برگزار  دلسوزي  از  و  مي کنم 
دارم؛  رضایت  خانوادگي  برنامه هاي  و 
برنامه هاي خانوادگي اعضاي خانواده را 
را در  تا ساعاتي  دور هم جمع مي کند 
امکانات  این  بگذرانند،  تفریح  و  شادي 
به ویژه براي خانواده هایي که بچه هاي 
کوچک دارند و آپارتمان نشین اند، بسیار 
شادي آفرین است.خانم راسخي درباره 
اکثر  مي گوید:  خانواده  بر  حاکم  فضاي 
فعالیت هاي خانواده ما به صورت گروهی 

انجام مي شود؛ روابط با فرزندان تحکمي 
فراهم  ایم فضایي  نیست و سعي کرده 
کنیم تا آنها مسائل شان را خیلي راحت 
با ما در میان بگذارند، جا دارد در همین 
جا از همسرم که بسیار زحمتکش است 
و 18 سال روزانه مسیر طوالني گرمدره 
– تهران را به خاطر آسایش و آرامش ما 

طي مي کند قدرداني کنم.
 � در خان�ه م�ا ان�رژي مثبت موج 

مي زند
زاده  کریم  آقاي  اول  فرزند  سعید، 
کارشناسي  آخر  ترم   ،67 سال  متولد 
کامپیوتر بوده و در حراست شرکت گاز 
یک  است.  کار  به  مشغول  البرز  استان 
سال است که به جرگه متاهلین پیوسته 
کوهنوردي عالقه  و  فوتبال، شنا  به   و 
مند است. وي درباره نگاهش به شرکت 
گاز  توضیح مي دهد: شرکت هاي  گاز 
ها،  فعالیت  ماهیت  تناسب  به  استاني 

خدمت رساني به عموم مردم را بر عهده 
مردمي  ما  سازمان  مخاطبان  و  دارند 
مراجعه  شرکت  به  روزانه  که  هستند 

مي کنند. 
در  البرز  که  زماني  از  خوشبختانه 
عنوان  به  کشوري  هاي  بندي  تقسیم 
بهبود  به  رو  وضعیت  شد  اعالم  استان 
به  بوده است؛ خاطرم هست زماني که 
یوسف  تفاوت  آمدیم،  گرمدره  منطقه 
آباد تهران و اینجا زمین تا آسمان بود 
و منطقه بیشتر حالت روستایي داشت، 
البته ناگفته نماند که همسایگاني بسیار 
بسیار  اي  محله  و  ریا  بي  و  خونگرم 
دوست داشتني داریم و همسرم هم از 

اهالي همین منطقه هستند.
وي در توصیف فواید ورزش بر کانون 
پدرم  وقتي  گوید:  مي  چنین  خانواده 
را مي بینم روحیه مي گیرم که چقدر 
نشاط و سرزندگي در خانه ایجاد کرده 

است؛ هر وقت که به خانه مي آیم پدرم 
لوازم  با  برادرم  است،  ورزش  حال  در 
بدنسازي به پرورش جسم مي پردازد و 
مادرم به همراه دوستانش با پیاده روي 
در  به  تن  از  را  خستگي  کوهنوردي  و 
مي کند، انرژي مثبت در خانه ما موج 
مي زند و همه این فواید را ورزش به ما 
هدیه داده است. وقتي برخي خانواده هارا 
بادیگر خانواده ها که  مقایسه مي کنم 
متوجه  نیستند،  ورزش  به  مند  عالقه 
می شوم ورزش چگونه تحوالتي مثبت 
در زندگي مي آفریند و افسرگي و افکار 

منفي را از خانه دور مي کند. 
سعید با بیان اینکه شرکت گاز برکت 
بسیاري را به زندگي شان بخشیده است، 
با  مجموعه اي  گاز  شرکت  مي گوید: 
شخصیت و منفعت رسان به عموم مردم 
خوشحالي  کار  محل  در  وقتي  است؛ 
به  که  طالقان  سردسیر  منطقه  اهالي 
تازگي گاز گرمابخش منازل شان شده 
را مي بینم، شادمان مي شوم و بابت کار 
براي  مفید  و  پرثمر  شرکتي  چنین  در 

هموطنانم شکرگزار خداوند هستم.
ورزش در خان�واده م�ا نهادینه  � 

شده است
کریم زاده،  آقاي  دوم  فرزند  محمد، 
البرز،  گاز  شرکت  حراست  کارمند 
متولد سال 70 بوده و ترم آخر کارداني 
وي  است.  شبکه  گرایش  کامپیوتر 
ورزش بدنسازي را به عنوان اصلي ترین 
عالقه اش نام مي برد و مي افزاید: عالقه 
خانواده  اعضاي  همه  به  ورزش  به  پدر 
منتقل شده است، من عالوه بر بدنسازي، 
به کوهنوردي، دوچرخه سواري و فوتبال 
در  پدر  با  کودکي  از  عالقه مندم.  هم 
طبیعت و تپه ها مي دویدیم و در حرکت 
و  درخت  از  قدرتي   و  استقامتي  هاي 
عناصر طبیعي هم استفاده مي کردیم. 
که  است  حدي  در  ورزش  به  عالقه ام 
تمرین میسر نشود  امکان  اگر یک روز 

احساس کسالت مي کنم.
 خوشبختانه شرکت گاز هم امکانات 
فوتبال،  شنا،  هاي  ورزش  براي  خوبي 
یک  من  که  دارد  بدنسازي  و  فوتسال 
روز در میان از باشگاه بدنسازي استفاده 

مي کنم.
به دلیل اشتغال  را  وي محیط خانه 
عالي  بسیار  ورزش  به  خانواده  دایمي 
توصیف مي کند و مي افزاید: بدنسازي 
را با وسایل پدر همچون دمبل و هالتر 
آغاز کردم؛  پدر به گونه اي ورزش را در 
خانواده نهادینه کرده است که اکثر اوقات 
شاداب و سرحال هستیم و این موضوع 
و  یکدیگر  با  ما  بیشتر  باعث صمیمیت 
پدرم  است.  خانه شده  محیط  جذابیت 
خود بسیار اهل مطالعه است و این عالقه 
به ویژه درباره کتب تاریخي به خانواده 

هم منتقل شده است.
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ناظمي در خصوص انگیزه اش از حضور در جبهه مي گوید: 
همانند دیگر جوانان آن دوران، از دست درازی متجاوزان خونم 
به جوش آمده بود، با وجود مخالفت خانواده به ویژه پدرم که 
خود از بس��یجیان قدیمي و با سابقه بود، شناسنامه خواهر 
بزرگ ترم را دستکاري کردم و با کپي کردن آن از طریق تیپ 
موسي بن جعفر کمیته انقالب اسالمي به جبهه اعزام شدم. 
البته ناگفته نماند که از ترس ممانعت والدین، بدون اطالع  شان 
به منطقه رفتم؛ آنها هیچ اطالعي از اعزامم به جبهه نداشتند و 
پس از 3 ماه جست وجو سرانجام موفق شدند در جبهه پیدایم 
کنند و با ارسال نامه اي ضمن اعالم موافقت با حضورم در 
جبهه، به من اطمینان دادند که مي توانم هر وقت که بخواهم 

به خانه برگردم و تنبیهي در کار نخواهد بود!
وي درباره خاطراتش از مرحله اول عملیات کربالي یک 
و آزادسازي مهران در سال 63 مي گوید: در آن سوي میدان 
مین، عراقي ها سنگرهاي مکانیزه و بسیار مدرنی ایجاد کرده 
بودند، در حالي که در جبهه ایران سنگرسازان بي سنگر اقدام 
به ساخت سنگر مي کردند و اکثر این مردان فداکار در حین 
سنگرسازي مظلومانه به شهادت مي رسیدند. من در عملیات 

با پسر عمویم همرزم بودم و یک آر.پي.جي، چند خمپاره به 
همراه گلوله هاي ش��ان و ماسک، نارنجک و کالشینکف در 

اختیار داشتم.
 ناظمي درباره چگونگي مجروح شدنش چنین مي گوید: 
پس از س��اخت خاکریز، براي پدافند زني در پشت خاکریز 
مستقر شدیم، با اصابت گلوله تانک، بدنم دچار موج انفجار شد 
و بالفاصله با آمبوالنس به بهداري منتقل شدم؛ پس از چند 
روز و با بهبودي نسبي به دوستانم در مرحله بعدي عملیات 
کربالي یک پیوستم، نبردي بسیار سهمگین و نفس گیر که 
به صحنه درگیري هاي تن به تن با عراقي ها بدل و در آن 
موفق به اسارت نیروهاي زیادي از جبهه دشمن شدیم. تیرها 
از هر سو مي آمد و اجساد شهداي ما و نیروهاي عراقي در 
مساحتي گسترده روي زمین پراکنده شده بود، گلوله هاي 
آر.پي.جي ام تمام شده بود؛ مطمئن بودم راه فراري در این 
کارزار مرگبار وجود ندارد و باید براي شهادت آماده شوم، در 
همین حال ناگهان گروهي از عراقي ها تمام قد ایستادند و 
شعار یا زهرا سر دادند، ابر سنگین دودلي و تردید بر رزمندگان 
ایراني سایه افکنده بود، عده اي فکر مي کردیم که این گروه 

40-30 نفره ایراني اند که موفق به تصرف محور مقابل شده اند 
و گروهي بر این باور بودند که عراقي ها قصد فریب ایراني ها با 
حربه تحریک احساسات مذهبي شیعه را دارند؛ در هر صورت 
در این صحنه، یکي از رزمندگان که نوجواني 13 ساله و آذري 
بود بسیار هوشیارانه عمل کرد و حتي یک لحظه دستش را از 

روي ماشه بر نداشت و عراقي ها را به رگبار بست.
این جانباز دفاع مقدس لحظات نفس گیر مرحله دوم 
عملی��ات کربالي یک را این گون��ه توصیف مي کند: در 
حالي که مش��غول بستن چشم هاي اجساد مطهر شهدا 
بودم، پسر عمویم با یک گوني حاوي گلوله هاي خمپاره 
از راه رسید، او این گلوله ها را از سنگر عراقي ها پیدا کرده 
بود زیرا عراقي ها دائما عقب نشیني مي کردند و سنگرها 
یک��ي پس از دیگري به تصرف ای��ران در مي آمد. گلوله 
هاي غنیمت گرفته شده بسیار مدرن و دو زمانه بودند و 
همانند خمپاره عمل مي کردند، بالفاصله خرج را به گلوله 
بستم و شلیک کردم، نتیجه این شلیک باورکردني نبود؛ 
آتشي در جبهه عراقي ها افتاد و بسیاري از سنگرها منهدم 
ش��دند و بعثي هاي زیادي به هالکت رسیدند. بعد از تار 

تمام تارو پود بدنش، مملو از ترکش هاي بر جاي مانده از طوالني ترین جنگ تاریخ است؛ نوجوان 14 ساله دیروز، وقتي که صداي پوتین هاي متجاوزان 
بعثي را در خاك پاك سرزمینش شنید، دیگر طاقت نیاورد؛ اسلحه را در دستان کوچكش گرفت و براي دفاع از میهنش به سوي جبهه ها شتافت.

مهدي ناظمي، متولد 1348 در محله دولت آباد تهران و اصالتا بختیاري است. وطن پرستي و عشق به آب و خاك سرزمینش را از ویژگي هاي بارز هم 
وطنان لر مي داند، پدر جانبازش نیز قبل از وي و از روزهاي اول جنگ با دستان کامال خالي و در حالي که به جز چوب، بیل و کلنگ هیچ سالحي در دست 
نداشت، دوشادوش اهالي مقاوم خوزستان، دشمن تا بن دندان مسلح را در منطقه خرمشهر زمینگیر کرد. جوان رعنا و جودوکار دهه 60 هم اکنون در واحد 
نقلیه شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران خدمت مي کند و در پیچ و خم روزمرگي هاي زندگي، خاطراتش از شهادت دوستان و امواج سهمگین انفجار 
گلوله تانک را مرور مي کند؛ امواجي که هیچگاه نتوانست از عشق این مرد نسبت به ایران بكاهد؛ مردي که هنوز هم قلبش به عشق کشورش مي تپد. 

مهدي نظامي، کارمند جانباز واحد نقلیه:

دوستانم فکر مي کردند شهید شده ام
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و مار کردن عراقي ها، اسیرهاي زیادي از سنگرهاي شان 
گرفتیم و به مسئوالن انتقال اسرا تحویل دادیم. ناظمي 
که در عملیات کربالي یک، بار دیگر از ناحیه پهلو و کلیه 
مورد اصاب��ت ترکش قرار گرفته بود، م��ي گوید: بعد از 
 تخریب جدار کلیه در کربالي یک، دیگر بار در عملیات
 بیت المقدس در س��ال 67 و در اس��تان سلیمانیه عراق 
شیمیایي شدم؛ در همین عملیات بر اثر اصابت خمپاره 
مجروح ش��دم و عمل هاي جراحي متعددي روي روده، 
معده و ریه ام در بیمارستان بقیه اهلل انجام شد؛ البته ناگفته 
نماند که پدرم با احساس مسئولیت و فداکاري، پیگیري 
هاي فراواني براي نجات جانم انجام داد، وگرنه بر اثر شدت 
جراحات وارده شهید مي شدم، وضعیت ام به قدري وخیم 
بود که اکثر دوستانم تصور مي کردند شهید شده ام و حتي 

در منطقه برایم مراسم ختم گرفته بودند. 
برخي نیز با پیدا کردن آدرس منزل مان براي شرکت در 
مراسم ترحیم به تهران آمدند که با دیدن من با تعجب مي 

گفتند: »واقعا تو چطور زنده ماندي!؟« 
کارمند واحد نقلیه مي افزاید: پس از انجام چندین عمل 
سنگین، دوران نقاهت را در بیمارستان بقیه اهلل مي گذراندم 
که خبر صدور قطعنامه 598 و سپس عملیات مرصاد را از 
تلویزیون شنیدم؛ خبر پیشروي منافقان در خاک کشور و تا 
نزدیکي کرمانشاه بسیار نگرانم کرد و از اینکه در بستر بیماري 
بودم و نمي توانستم از خاک وطنم دفاع کنم خیلي ناراحت 
بودم، البته به لطف دالوري هاي هم رزمانم خوشبختانه آخرین 
تیر متجاوزان هم به سنگ خورد و حسرت تصرف خاک ایران 

بر دل شان ماند.
وي درخصوص آثار باقیمانده از شدت جراحات وارده بر 
روح وجانش مي گوید: تا چند سال، هر شب کابوس مي دیدم؛ 
چون در س��نین پایین، صحنه هاي بس��یار تکان دهنده و 
مرگباري را تجربه کرده بودم و از طرفي موج انفجار خمپاره ها، 

ضربات شدیدي را به اعصاب و روانم وارد کرده است. همسر 
صبور و مهربانم طي این سال ها بار سنگین تحمل رفتارها 
و مریضي هایم را به تنهایي به دوش کشید، زیرا متاسفانه در 
مواقعي کنترل اعصابم از دستم خارج مي شد  اگرچه تاکنون 
بابت جانبازي، مزایایي دریافت نکرده ام، اما به لطف خدا در 
تمام این سال ها کار کردم و اکنون هم هر روز صبح، مسافت 
زیادی از محل سکونتم در شهرک اندیشه کرج را تا شرکت 

مهندسي و توسعه گاز ایران طي مي کنم. 
ناظمي درباره نحوه ورودش به ش��رکت، مي گوید: پس 
از رویت آگهي استخدام راننده در روزنامه، براي مصاحبه و 
جذب به ساختمان ششم مراجعه کردم و از آن روز تاکنون 
در این ش��رکت خدمت مي کنم. محیط شرکت مهندسي 
بسیار صمیمي ودوستانه است، نسبت به سازمان هاي دیگر 
فضاي بهتري براي کار و کارمندان خوبي دارد و من از همه 
افرادي که طي این سال ها نسبت به بنده لطف داشته اند 

قدرداني مي کنم. 
عنایت امام رئوف

وی می گوی��د: اک��رم یزدي، متولد 51 در ش��هر قزوین 
اس��ت. س��ال 68 با همسرم که پس��ر خاله ام است، ازدواج 
 کردم، س��ال70 خداوند فرزندی با ن��ام دانیال به ما داد، اما 
نمي دانستیم که چه سرنوشتي در انتظار اوست، طولي نکشید 
که عوارض جراحات سخت و شیمیایي پدرش در او هم پدیدار 
شد، چراکه بیماري هاي پدرش از طریق ژنتیک به او منتقل 
 ش��ده بود. همسرم هر روز صبح از بیمارستان به محل کار 
مي رفت و من مراقب او بودم، غافل از اینکه این فرشته کوچک 

به زودي از بین ما پر خواهد کشید.
بعد از مدت ها بستري شدن در بیمارستان آسیا، یکي از 
پزشکان حاذق واقعیتي تلخ را براي ما برمال کرد. وي مي گفت 
که مهدي به دلیل آسیب هاي شدید در جنگ، نباید ازدواج 
 مي ک��رد یا حداقل 12 س��ال بع��د از ازدواج، نباید اقدام به 

بچه دار شدن مي کرد. دکتر حتي زمان فوت کودک مان را 
بازگو کرد، کودکي که در اثر بستري طوالني مدت،  زخم بستر 
گرفته بود. یک لحظه دنیا در نظرم تاریک شد و تا مدت ها 
اشک مي ریختم، چون درآن زمان من و همسرم سن بسیار 
کمي داش��تیم و کنار آمدن با این واقعه جانکاه، بسیار غیر 
 قابل هضم بود. با تجربه پیشین چشم مان ترسیده بود و باور 
نمي کردیم صاحب بچه سالم شویم، تا اینکه سال 80 خداوند، 
دختري به نام فاطمه را به ما ارزاني داشت، پزشکان پس از 
معاینات اطمینان دادند که فاطمه کامال سالم است و ما که 
براي تولد فرزندي سالم به امام رضا متوسل شده بودیم، از 
این رویداد فرخنده، خوشحال شدیم، پس از او هم سال 82 
پسرمان محمدرضا به جمع خانواده مان اضافه شد تا تلخي های 

گذشته کمي به شیریني بدل شود. 
شاگرد اول و عالقه مند به موسیقي 

فاطمه، دختر آقاي ناظمي متولد سال 80 است و هم 
اکنون در کالس نهم در مدرس��ه شاهد شهریار مشغول 
تحصیل است. وي که از شاگردان ممتاز مدرسه به شمار 
م��ي آید تاکنون چندین بار در مس��ابقات علمي خوش 
درخش��یده و جوایزي را کسب کرده است. فاطمه عالقه 
مند به موس��یقي و بازیگري است و قصد دارد در آینده 
نزدیک با شرکت در کالس هاي آموزشي، نواختن گیتار 
را فرا بگیرد، او عالوه بر اینکه هر س��اله در جش��ن آینده 
سازان شرکت مي کند، از عالقه مندان به ورزش شناست 
و در اوقات فراغت و فصل تابستان با عضویت در باشگاه 

هاي مختلف، فعالیت ورزشي دارد.
آقاي بدنساز

محمدرضا، پسر آقاي ناظمي متولد سال 82، کالس هشتم 
و از عالقه مندان به هنر نقاشي، طراحي و گرافیک است، او 
هم مانند خواهرش، به شنا و رفتن به باشگاه عالقه مند است 

و در رشته بدنسازي فعالیت مي کند. 
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به بهترین متن های ارسالی به روابط عمومی، جوایزی اعطا می شود.

نام :

نام خانوادگی :

سواالت  نوروزی مهندس تربتی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  � 
 �  اگر مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران بودید برای خانواده )فرزندان و همسران( کارکنان شرکت چه فعالیت هایی انجام می دادید؟

 � مهم ترین اولویت شما برای بهبود جایگاه و توسعه فعالیت های شرکت چه بود؟
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فضای مجازی نسل جدیدی از فضای 
روابط اجتماعی هستند که با اینکه عمر 
بسیار زیادی ندارند ، توانسته اند به خوبی 
در زندگی مردم جا باز کنند. مردم بسیاری 
در سنین مختلف و از گروه های اجتماعی 
قرار  هم  کنار  مجازی  فضای  در  متفاوت 
از فاصله های بسیار دور در  اند و  گرفته 
دنیای واقعی، از این طریق با هم ارتباط بر 

قرار می کنند.
امروزه روش های ارتباطی با دیگران از 
طریق اینترنت افزایش یافته است. پست 
الکترونیک، پیام های کوتاه، چت روم ها، 
وب پایگاه ها و بازی ها، روش هایی برای 

گسترش و حفظ روابط اجتماعی شده اند.
روزانه نزدیک به 400 میلیون نفر در 
سراسر دنیا از اینترنت استفاده می کنند و 
یکی از کاربرد های اصلی اینترنت، برقراری 
ارتباط اجتماعی با دیگران است. شاید یکی 
از معایب اصلی ارتباط های اینترنتی آن 
است که ارتباط در فضای مجازی، اساسا بر 
متن استوار بوده و از نشانه های بصری و 
شنیداری در تعامل های رو در رو خبری 

نیست.
سبد  در  ایرانی  های  خانواده  امروزه 
ای،  ماهواره  با شبکه های  فرهنگی خود 
فضای مجازی، رسانه های مدرن و ... مواجه 
هستند که هر کدام به نوبه خود بخشی 
از فرآیند تاثیر گذاری در خانواده را هدف 

گرفته اند.
گسترش فضای مجازی در حوزه رابطه 

وجود  به  تغییراتی  نیز  والدین  و  فرزندان 
آورده است که از جمله می توان به کاهش 
نقش خانواده به عنوان مرجع، کاهش ارتباط 
والدین با فرزند، شکاف نسلی به دلیل رشد 
تکنولوژی، از بین رفتن حریم بین فرزندان 
و والدین و ایستادن در برابر یکی از والدین 

یا هر دو اشاره کرد.
یکی از بزرگ ترین مسائل اجتماعی که 
جوامع امروزی به آن مبتال هستند، ضعف 
بنیاد خانواده است. از آنجایی که مشکالت 
های  ناهنجاری  صورت  به  ها  خانواده 
اجتماعی بروز می کند، خانواده و سالمت 
آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. 
آماده کردن فرزندان برای پذیرش مسئولیت 
های اجتماعی یکی از وظایف مهم و اساسی 

خانواده ها به شمار می رود. جوانان باید 
های  زندگی  برای  خصوص  به  بتوانند 
مشترک آماده شوند و سعی کنند روابط 
خود را با پیرامون شان در حد متعارف و 

قابل قبولی تنظیم کنند.
یکی از زمینه های اصلی بروز مشکالت 
زندگی  از  نارضایتی  اصوال  و  خانوادگی 
مشترک، فضای مجازی است که تحت تاثیر 
تولیدات رسانه ای به وجود آمده و باعث آن 
شده تا سطح توقع و رضایت از زندگی های 
مشترک را به خصوص در میان نسل جوان 
باال برود. تحت تاثیر این فضا آنچه جوانان 
باید از زندگی مشترک انتظار داشته باشند 
به نوعی تحریف می شود. لذت و صمیمیتی 
که از برنامه ها و محتویات رسانه ها مانند 

فیلم ها و سریال ها در ذهن جوانان نقش 
زندگی  در  زیادی  بسیار  تا حد  بندد  می 
طبیعی قابل دستیابی نخواهند بود و این 
آینده  برای  باری  زیان  تبعات  تواند  می 

جوانان به همراه داشته باشد.
اعتیاد به اینترنت � 

یکی از آسیب های اینترنت، اعتیاد به 
آن است. در جامعه ما نیز با گسترش روز 
افزون اینترنت شاهد این مسئله هستیم. 
نتیجه تحقیقات انجام شده در کشور نشان 
می دهد که بیشترین استفاده کنندگان از 
اینترنت، جوانان هستند و 35 درصد از آنها 
به خاطر حضور در چت روم، 28 درصد 
به  درصد   30 اینترنتی،  های  بازی  برای 
منظور چک کردن پست الکترونیکی و 25 
درصد نیز به دلیل جست و جو، در شبکه 

جهانی حضور دارند.
تواند مشکالت  اینترنت می  به  اعتیاد 
جدی تحصیلی و خانوادگی برای مخاطبان 
از  کنندگان  استفاده  اگر  آورد.  وجود  به 
اینترنت نتوانند به مدت یک ماه دوری از 
اینترنت را تحمل کنند در معرض خطر 
اعتیاد به آن قرار دارند. متاسفانه ما شاهد این 
پدیده در میان جوانان هستیم، به طوری که 
برخی جوانان، شب ها را تا صبح با اینترنت 
می گذرانند و تمام صبح را خواب هستند و 
این مسئله آغازگر آسیب های متعدد دیگر 
نیز می شود. از جمله این آسیب ها می توان 
به آسیب های خانوادگی، ارتباطی، عاطفی، 

روانی، جسمی و... اشاره کرد.

آسیب شناسی فضای مجازی و خانواده 
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کودکانه

هنگامی کودک ما بیمار می ش��ود که می��زان ویروس ها و میکروب ها در 
بدن او به حد معینی برسد. بهترین راه انتشار ویروس ها و میکروب ها، تماس 

مستقیم است که بیشتر در مراکز و محل های پر تراکم اتفاق می افتد. 
با توجه به روزهای نوروز وافزایش دید و بازدیدها و مسافرت ها، عوامل ایجاد 

کننده بیماری بیشتر می شوند. در این موارد:
تا آن جا که ممکن است از بوسیدن کودکان پرهیز کنید. چون شما از این 

طریق  ویروس ها و میکروب ها را به آن ها منتقل می کنید.
اگر می خواهید به کودکان و حتي بزرگساالن دست دهید، حتما مطمئن 
 باش��ید که دس��ت های تان تمیز اس��ت. گاهی دس��تان آلوده بهترین ناقل 

بیماری ها هستند.

از بزرگان و سالمندان که دچار بیماری اند، بخواهید در دید و بازدید های 
نوروزی، کمتر با کودکان تماس داش��ته باش��ند. همچنین بهتر است شما نیز 

کودکان بیمار خود را به مهمانی ها نبرید.
 هنگامی که به س��فر می روید، چون از محیط بس��ته خانه و آپارتمان وارد 
فضای باز و طبیعت ش��ده اید، جس��ت و خیز کودکان بیشتر می شود. در این 
هنگام آن ها ممکن است عرق کنند، در فضای باز و طبیعت بهاری که همواره 
دمای هوا متغیر اس��ت، کودکان در معرض باد یا هوای س��رد به سرعت سرما 

می خورند. دراین ایام  برای آن ها پوشاک مناسب به همراه داشته باشید.
 اگر کودکان در طبیعت و فضای باز بازی کرده اند و تن شان پوشیده از عرق 
است، هنگام سوار شدن دوباره در اتومبیل یا مینی بوس و خودروهای عمومی، 

نوروز با همه شادی ها و خوشی هایش می تواند گاهی برای خانواده ها و کودکان دردسرساز باشد. در روزهای نوروز گروهی 
از خانواده ها از مهمان پذیرایی می کنند یا خود به مهمانی می روند. گروهی دیگر هم راه سفر پیش می گیرند. جابه جایی و 
زیست در مكان هایی که گاهی پاکیزه و بهداشتی نیست، سبب آسیب هایی به فرزندان ما می شود. چگونه می توان از این 
آسیب ها پرهیز کرد؟  در این روزها کودکان با مواد خوراکی روبه رو می شوند که در روزهای عادی کمتر در دسترس شان است. 
خشكبارها ، شیرینی ها و تغذیه در رستوران ها و مسافرخانه ها، هتل ها و در پیرامون مراکز گردشگری وضعیت ویژه ای پدید 
می آورد که اگر به آن بی توجه باشیم، کودکان را درگیر بیماری می کند و خوشی های مهمانی و سفر به کام ما تلخ می شود. از 
این رو بهتر است توصیه های ارائه شده در این مطلب را  جدی بگیریم چرا که  رعایت و پیشگیری این موارد می تواند کودکان 

و خانواده ها را از دردسرهای نوروزی رها سازد.

رعایت بهداشت و تغذیه کودکان  در تعطیالت  نوروزی
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کودکانه

تا مدتی که تن ش��ان عرق دارد از باز کردن شیشه خودروها خودداری کنید 
و به آن ها هم اجازه این کار را ندهید. این موقع بدترین زمان ممکن است تا 

کودکان سرما بخورند و باعث شوند برنامه سفر شما به هم بریزد.
 هنگام سفرباید، فكری به حال هوای ابری و بارانی بكنید؟

 اگ��ر ب��اران ببارد، و کودکان به مدت نیم تا یک س��اعت در زیر باران قرار 
بگیرند لباس هایشان خیس شده امکان مریض شدن یا سرما خوردگی آن ها 
افزایش پیدا مي کند. همیشه به یاد داشته باشید که تغییرات ناگهانی درجه 
حرارت، بدن را  دچار تنش می کند و در این وضعیت، عوامل بیماری زا بیشتر 

رشد می کنند.
 از عوامل دیگر شیوع بیماری ها می توان به مراکز خرید،  زیارتی و تاریخی 
اشاره کرد. کودکان در این محیط ها بیشتر در معرض عوامل بیماری زا قرار 
می گیرند. با توجه به کوتاه بودن قد آن ها و عادت به لمس اجسام با دست و 
دهان خود، زمانی که در کنار میزها و لبه های راه پله ها قرار می گیرند، دهان 
خود را روی آ ن ها قرار می دهند یا دس��ت آلوده خود را بعد از تماس های 
مکرر با وسایل و مکان های آلوده وارد دهان شان می کنند، چون کودکان به 

ویژه خردساالن هنوزعادت هاي دهانی شان را فراموش نکرده اند.
ملحفه ها یا پوش��اک خواب کودک باید مناس��ب باشد که اگرازهتل ها یا 
مسافرخانه ها استفاده می کنید، ملحفه های تخت ها را بررسی کنید که پاکیزه 
باش��د. اگر در مکان های غیر از مس��افرخانه ها و هتل ها شب را می گذرانید، 
پاکیزگی بسترها را بررسی کنید و سپس به کودکان خود اجازه دهید از آن ها 

استفاده کنند.
به پدران و مادران توصیه می کنیم اگر در محیط های زیارتی که به طور 
س��نتی عادت به بوس��یدن ضری��ح و درهای ورودی آن ها دارن��د، از این کار 
خودداری کنند و نگذارند  کودکان ش��ان نیز این کار را انجام دهند. فراموش 

نکنید که خطر آنفلوآنزای انسانی هنوز برطرف نشده است.
 ب��ا توجه به اینکه امکان تماس را هم��واره نمی توان به طور کامل از بین 
برد، بهترین شیوه برای مقابله با بیماری ها برای کودکان و خانواده ها رعایت 
نظافت و شس��ت وشوی مکرر دست با صابون اس��ت. در سفر از صابون های 

خمیری شکل که به صورت تیوب هستند، استفاده کنید.
بیماري کودکان در سفر

ک��ودکان هم��واره درگیر دو گونه از بیماری های گوارش��ی می 
شوند.

ال��ف : پرخوری و خوردن مواد پ��ر انرژی با میزان فیبر پایین و 
یبوست

ب: تغذیه در مسیر مسافرت و مشکالت گوارشی به دلیل اختالالت 
حرکتی دستگاه گوارش )اسهال و یبوست(، ایجاد عفونت های دستگاه 

گوارش
 برای پیش��گیری از مورد اول که بیش��تر برای کودکان پیش می آید 

وآن ها را دچار یبوس��ت و در مرحله بعد دل پیچه می کند، مصرف 
کمتر مواد پر انرژی مانند پسته،  فندق، گردو و شیرینی ها توصیه 
می شود.  گاهی نمی توان جلوی پرخوری کودکان را در مهمانی ها  
گرفت. بنابراین، بهتر است آجیل عید خود را از انواعی تهیه کنید 
ک��ه ترکیبات ملی��ن و فیبردار مانند انجیر،  آلو، کش��مش و توت 

داش��ته باشد. اگر شما نقش��ی در تهیه این مواد ندارید، می توانید در روزهای 
عید غذاهایی درست کنید که دارای فیبر باال هستند، مانند خورش های حاوی 
سبزی، کوکو سبزی و ... تا اگر کودک تان پرخوری کرد، سبزی ها به تحریک 

دستگاه گوارش کمک کنند.
 رعایت بهداشت مواد غذایی نیز بسیار اهمیت دارد. در درجه اول بهتر است 
در غذا خوری های بین راه که کیفیت بهداشتی مطلوبی ندارند غذا نخورید. 
گاهی ش��ما فکر می کنید که چون غذا پخته شده عامل میکروبی کمتری 

دارد، پس خطری شما و کودکان تان را تهدید نمی کند. 
در حال��ی که در بیش��تر اوق��ات  ظرف ها و محیط غذاخ��وری ها به ویژه 
غذاخوری های بین راهی دارای میزان باالیی از میکروب هستند که دستگاه 

گوارش را دچار عفونت می کنند.
در این موارد بهتر اس��ت تا جایی که امکان دارد از غذاهای س��بک مانند 
لبنیات و غذاهای بسته بندی شده ی سالم که بیشتر به شکل کنسرو هستند، 

استفاده کنید.
 اگر غذا را خودتان تهیه می کنید، بهتر اس��ت در یخدان های اس��تاندارد 
نگهداری شود که مانع از رشد آلودگی میکروبی می شود، بعضی ها عادت دارند 

غذا های پخته شده را گرم نگه دارند تا در وقت مناسب استفاده کنند.
 گاهی به س��بب مش��کالت و مسائل غیر قابل پیش بینی، مصرف آن ها به 
تاخیر می افتد و غذای پخته شده در محیط گرم خیلی زودتر فاسد می شود، 
زیرا رشد میکروب در گرما سریع تر انجام می گیرد. در این حالت بهتر است 
از غذای های سرد و با انرژی کمتر استفاده کنید و استفاده ازمواد پروتئینی 

را که زودتر و بیشترفاسد می شوند، کاهش دهید.
در طول سفر حتما آب معدنی بنوشید و هرگز از آبخوری های عمومی که تنها 
یک لیوان دارند و همه از همان لیوان آب می نوشند، استفاده نکنید. شایع ترین 

علت عفونت های دستگاه گوارش، مصرف آب و غذای آلوده است.
 چه در خانه، چه در س��فر، میوه های نوبرانه بهاره خیلی طرفدار دارند، از 
جمله چاقاله بادام که در ظاهر خیلی تمیز به نظر می رسد و اکثر مردم بدون 
شس��تن آن و با افزودن نمک مصرف می کنند. شس��ت و شوی اولیه بیشتر 
این نوبرانه ها غیر بهداش��تی است و الزم است دوباره آن ها 

را به دقت شست.
 در بیش��تر مراکز گردشگری و زیارتی، دوره گردها 
و دس��تفروش ه��ا از فرصت اس��تفاده م��ی کرده و 
خوراکي های ناسالم خود را به مشتریان و مسافران 

تشنه و گرسنه عرضه مي کنند.
هنگام اس��تفاده از خوراکي هایی مانند لواشک، 
آب میوه های سنتی مانند آب زرشک و آب آلو بسیار 
مراقب باشید. این خوراکي ها همواره به گونه ای غیربهداشتی 
و در محیط های آلوده تهیه می شوند. همچنین از مصرف 
بس��تنی یا فالوده سنتی نیز خود داری کنید، زیرا تهیه و 
جابه جایی آن ها بیشتر با افزایش بار میکروبی همراه 

است.
 در این موارد بهتر است از بستنی های بسته بندی 

شده وپاستوریزه استفاده کنید.
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تعطیالت عید فرصت خوبی اس��ت برای اینکه بچه ها 
برنامه اي  منظم و مفرح داش��ته باشند. باالخره تعطیالت 
نوروزي از راه می رس��ند؛ روزهایی که بچه ها از همه بیشتر 
عاشق شان هستند. در دنیای بچه ها هیچ چیز لذت بخش تر 
از این نیست که از صبح تا شب تعطیل باشند؛ نه  مدرسه 
می روند، نه مهدکودک و تمام روز را خوش می گذرانند. در 
ایام عید کلی خوراکی خوشمزه، مهمانی و دیدوبازدید، بازی 
و شیطنت با بچه های دیگر فامیل و کارتو ن ها و سریال های 
قشنگ و شاد هم هست که لذت بچه ها را کامل می کند؛ 

خالصه 2هفته فقط خوشی و تفریح و تعطیلی.
 این تعطیالت طوالنی پشت سر هم یک عیب کوچک 
هم دارد و آن این که برنامه زندگی بچه ها در این ایام به کلی 
به هم می ریزد و همین باعث می شود که آنها نتوانند بهترین 
استفاده و بیشترین لذت را از این ایام ببرند. برای اینکه بتوانید 
ایام عید را به روزهایی بهتر و لذت بخش تر تبدیل کنید، باید 

چندکار ساده کوچک انجام دهید.
ببخشید، االن شبه یا روز

یک��ی از عادت های نه چندان خ��وب روزهای تعطیل 
همه ما این اس��ت که شب ها را تا دیروقت بیدار می مانیم 
و صبح ها تا ظهر خواب هس��تیم! طبیعی است که بچه ها 
هم تحت تاثیر این بی نظمی، خواب و بیداری ش��ان به هم 
می ریزد. نتیجه این موضوع آن است که بچه ها تقریبا موقعی 
از خواب بیدار می شوند که دیگر وقت صبحانه نیست و کمی 
بیش��تر به زمان ناهار نمانده. به همین دلیل وعده صبحانه 
 از غ��ذای بچه ها حذف می ش��ود و آنها ش��روع به خوردن 

هله هوله می کنند.

بی انضباطی ممنوع
نتیجه بد دیگر این عادت، کسالت و بی حوصلگی بچه ها 
و بداخالقی آنهاس��ت. چه شب ها که دیروقت از مهمانی و 
دیدوبازدید برمی گردید و چه صبح ها که تقریبا نزدیک ظهر 

آنها را از خواب بیدار می کنید.
این عادت دیر خوابیدن و دیر بیدار ش��دن یک دردسر 
دیگر هم به دنبال دارد و آن این است که با رسیدن به پایان 
تعطیالت و نزدیک شدن زمان مدرسه یا مهد کودک، شما 
به سختی می توانید فرزندتان را به همان نظم اولیه برگردانید 
و او را وادار کنید تا شب ها به موقع بخوابد و صبح ها زود از 

خواب بیدار شود.
بنابراین تم��ام زحماتی که برای منظ��م کردن برنامه 
فرزندان ت��ان و عادت دادن آنها به زمان مناس��ب خواب و 

بیداری کشیده بودید، هدر می رود.
فرمول تنظیم ساعت خواب در تعطیالت

برای اینکه دچار دردسرهای به هم خوردن برنامه خواب 
فرزندانتان نشوید، بد نیست چند نکته را رعایت کنید:

شام فرزندانتان را در ساعت همیشگی و معین به او دهید.
به فرزندان تان اجازه دهید شب ها فقط یکی، دو ساعت بیش 

از حد معمول بیدار بمانند.
زمانی که احساس می کنید، کودک تان خسته و بهانه گیر 
شده، سعی کنید، محیطي آرام برایش فراهم کنید تا بتواند 
بخواب��د.در دیدوبازدیدها و منزل اقوام هم از آنها بخواهید 
تا جای س��اکتی را به خواب و استراحت بچه ها اختصاص 

دهند.
صبح ها نیز کاری کنید که بچه ها فقط یکی، دو ساعت 

بیشتر از حد معمول بخوابند.
در چند روز پایانی تعطیالت سعی کنید، برنامه خواب و 
بیداری کودک تان را کم کم به ساعت معمول نزدیک کنید. 

مثال هر شب او را 20دقیقه زودتر بخوابانید.
وقتی بازی کامپیوتری بالی جان تان می شود

تلویزیون در این ایام از صبح تا شب پر از برنامه های شاد 
و قشنگ است و معموال هم بچه ها دوست دارند همه این 
برنامه ها را دنبال کنند. نشستن طوالنی مدت 
بچه ه��ا پای تلویزیون، اتفاقی اس��ت که 
اصال خوب نیست در ایام عید بیفتد، 
چون باعث کسالت 

بچه ها می ش��ود و آنها را از بازی  و جنب وجوش بازمی دارد. 
بازی ه��ای کامپیوتری هم دقیقا همین اثر را دارند و حتی 
تاثی��ر بازی های کامپیوت��ری در درازمدت از تلویزیون هم 
بدتر است. چون کودک غالبا زمان زیادی از طول روز با آنها 
سرگرم می شود بدون آنکه تحرکی داشته باشد. آن هم در 
شرایطی که برنامه غذایی و خوابش به هم ریخته و مدام در 

حال خوردن هله هوله است.
با تلویزیون دیدن افراطی چه کنیم؟

ب��رای این که بتوانی��د بچه ها را در روزه��ای تعطیل از 
چس��بیدن به کامپیوتر و تلویزیون منص��رف کنید، باید 
جایگزین خوبی برای آنها پیدا کنید. بنابراین؛سعی کنید، 
ساعت تماشای تلویزیون و بازی با کامپیوتر را به 4 یا 5ساعت 

در روز محدود کنید.
ساعت برنامه های مخصوص کودکان را  بدانید.کودکان 
را برای بازی و جنب وجوش در هوای بهاری به فضای آزاد 

ببرید.
یاد پیک شادی به خیر!

ش��اید ش��ما والدین عزیز که االن مشغول خواندن این 
صفحه هات هستید، پیک شادی را به یاد داشته باشید. یک 
دفتر مشق بزرگ از پیش چاپ شده که برای بچه ها بیشتر 
مایه عذاب بود تا ش��ادی! هدف از پیک شادی این بود که 
بچه ها  در ایام عید درس و مشق را فراموش نکنند. هر چند 
این روزها پیک شادی به آن شکل وجود ندارد اما هنوز هم 
بسیاری از معلم ها تکالیفی را برای بچه ها در ایام عید مشخص 
می کنند، چون این مشکل وجود دارد که بچه ها وقتی دو 
هفته یا بیشتر از درس و مدرسه فاصله می گیرند، مطالب 

درسی را فراموش می کنند.
چه کنیم که درس خواندن را فراموش نكنند؟

مه��م این اس��ت که کاری کنید تا ای��ن تکالیف باعث 
دردسر بچه ها نش��ود بنابراین اجازه ندهید تا فرزندان تان 
همه تکالیف را یک  شبه انجام دهند. خیلی از بچه ها دوست 
دارن��د در روزهای اول تعطیالت همه تکالیف ش��ان را حل 
کنند تا خیال شان راحت شود! در مقابل نباید بگذارید همه 
این تکالیف به ش��ب آخر تعطیالت موکول ش��ود. هر روز 
زمان کوتاهی، مثال نیم ساعت را برای رسیدگی به تکالیف 
بچه ها اختصاص دهید.  ب��ه فرزندان تان برای حل کردن 
 درس��ت و به موقع تمرین ها و نوش��تن تکالیف جایزه های 

کوچکی بدهید.

تعطيالت را براي كودكان لذت بخش  كنيم  
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خانواده

افتتاح پروژه گازرسانی به زاهدان 
با حضور رییس جمهوری
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خانواده

افتتاح پروژه گازرسانی به زاهدان 
با حضور رییس جمهوری
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خانواده

 بهره برداری از پروژه  5 ایستگاه تقویت فشار خط هشتم 
 با حضور معاون اول رییس جمهوری



www.nigceng.ir

51
بسته فرهنگی ویژه نوروز96

خانواده



www.nigceng.ir

52
بسته فرهنگی ویژه نوروز96

خانواده

جشن انقالب شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
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عیدانه

 خانه تمیز است. لباس های نو بر تن کرده ای 
و حاال کنار سفره هفت سین درکنار اعضای 
خانواده ات هستی. صدای ملکوتی تالوت قرآن 
به گوش می رسد. سفره زیبایی است. همه 
منتظر حلول سال نو هستند. هیجانی تمام 
وجود اعضای خانواده را در برگرفته. همه جا 
آیا  ولی  نو.  و همه چیز  است  و خوب  تمیز 
به راستی همه چیز را نو کرده ای؟ آیا سراغ 
ذهنت نیز رفته ای؟ گرد و غبار سالیان سال را 
از گنجینه های ذهنت زدوده ای؟ آیا برای روح 
و روانت نیز رختی نو و پاک دوخته ای؟حتما که 

همین طوراست.
 به صندوقخانه دل مان برویم و آن را برای 
آنجا چیزهایی  اگر  کنیم  گردگیری  نو  سال 
یافتیم که به دردمان نمی خورد چه بهتر که 
آن ها را به دور بیندازیم و منتظر ورود افراد 
و اتفاق های خوب و نو باشیم. برای افکار تازه 
جا باز کنیم. شاید بعضی خاطره ها را دوست 
داشته باشیم پس آن ها را گردگیری کرده سر 
جایش بگذاریم ولی خاطرات بد ممکن است 
آینده مان را هم آلوده کند آن ها آلوده هستند 
و باید دور بریزیم شان. درسال نو کینه، خشم و 
نفرت را دور بریزیم تا ذهن، روح و قلب مان را 
فاسد نکنند، به جای آن دوستی، مهر و محبت 

را جایگزین و گذشته را رها کنیم.

هفت سین نوروزي و
 تاثیرات آن بر
 جسم و روح 

 � چیدن سفره هفت سین
  این سفره یک سفره خیالی، پوچ و بی معنی نیست. نشانه ای 
است از آغاز  سال که در آن روز و سال نو می شوند ما نیز نفس 
خویش را تهذیب می کنیم و برآن تزکیه ارج می نهیم تا خداوندی 
که هفت آسمان را آفریده و هفت دریا را زیر آن نشانیده و بدین 
وسیله هفت نماد را فرا روی ما قرار داده به ما نشان می دهد که 
به کدامین وجه زندگی خویش را سپری کنیم و با نشستن و 
برخاستن کنار این سفره اسطوره ای عشق، صفا و پاکی ای را که 

درآن وجود دارد در جسم وروح خود منعکس کنیم.
سین اول، سنجد � 

   نماد سنجیده عمل کردن است. سنجد را بر این باور بر 
سفره می گذارند که هرکس با خویشتن عهد کند که در آغاز سال 

هرکاری را سنجیده انجام دهد. 
سنجد نشانه گرایش به عقل است. احترام به تفکر و ترویج 
خردمندی. اولین چیزی که خداوند آفرید عقل بود پس عقالنیت 

را ارج می نهیم و خردمندی را بزرگ می داریم.

سین دوم، سیب � 
نماد  نهند سیب است که  برسفره می   دومین سینی که 

سالمتی است.
سین سوم، سبزه � 

 سبزه پس از سنجد و سیب بر سفره گذاشته می شود که نشانه 
خرمی، شادابی و خوش اخالقی است. 

سبزه با خود شادابی  نیکویی و زندگی را به همراه می آورد. من با 
خویشتن عهد می کنم که در این سال شاد، خوش خلق و خوش اخالق 

باشم. 
رنگ سبز ارتعاش افکار ما را موزون نگه می دارد و به ما آرامش 

می دهد.
سین چهارم، سمنو � 

سمنو مظهر صبر، مقاومت، عضو عدالت و قدرت است.
سین پنجم، سیر � 

به نشانه دست نگه داشتن از دست درازی به سفره هفت سین 
راه یافته تا پای را از گلیم خویش بیرون ننهیم .

سیر نماد مناعت طبع است یعنی انسان باید همواره با قناعت 
بر جهان بنگرد که انسان قانع از نفس کریحش برتر از انسان قانع 

به دارندگی ثروت است.
پس سیر که نشانه قناعت و یادآور امتناع ازدست درازی است 
را بر سر سفره می نهیم تاانسانی عاقل، سالم، شاداب، قوی و قانع 
باشیم. سیر چشمی و چشم سیری از بزرگترین صفات انسان 

برتر است.
سین، ششم، سرکه � 

نماد پذیرش نامالیمات و نماد رضا و تسلیم است. واقف بر این 
نکته هستیم که زندگی پیوسته توام بارنج، مشقت و زحمت است 
و هیچ انسان متعهد و با مسئولیتی نیست که بدون دغدغه بتواند 
به زندگی ادامه دهد. خداوند زمین و آسمان  و انسان را آسوده 
و بی غم نیافرید و سرکه نمادی است از تسلیم شدن در برابر 

رخدادهای ناگوار زندگی و پذیرش قسمت و تقدیر الهی.
سین هفتم، سماق � 

و  صبر  نماد  است.  سماق  سین  هفت  سفره  سین  آخرین 
بردباری و تحمل دیگران است. صبر به انسان می آموزد که درگذر 

زندگی خستگی را باید خسته کند و کام را بیابد.
  پس با ایمان به چنین ارزش هایی باید سال نو را آغاز کنیم 
و با گرایش به عقل و غلبه بر ترس و اضطراب تصمیم بگیریم 

زندگی را از نو بسازیم.
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 در ایام قدیم تقریبا تمام کارهای مربوط به عید، توسط 
اعضای خانواده انجام می شد که در بیشتر مواقع، همه در یک 
خانه زندگی می کردند و دست به دست هم داده به خیاطی، 
خانه تکانی، خرید و پخت و پز می پرداختند، باغچه را صفا داده 
و گلکاری می کردند و خالصه با آغاز سال نو، همه با احساس 
رضایت از نتیجه کوشش های خود، پذیرای مهمانان شده و 
خود به دیدار فامیل می رفتند و روزهای خوشی را در کنار 

یکدیگر می گذراندند. 
عید نوروز برای کودکان از حال و هوایی استثنایی برخوردار 
بود و اکثر آنان تنها در همین زمان صاحب یک دست لباس 
نو می شدند و شاید یکی، دو اسکناس تا نخورده عیدی می 
گرفتند و برای آن هزار تا نقشه می کشیدند. ناگفته نماند که 
در بیشتر موارد این اسکناس ها به جیب والدین می رفت و 
خرج گوشه ای از اجاره خانه یا یک مورد ضروری دیگر می شد 

که آن را به بعد موکول کرده بودند. 
در این روزها هیچ کس از خرج کردن پول کم نمی گذاشت 
و ضرب المثل »چو فردا شود فکر فردا کنیم« در این مواقع 
خیلی صدق می کرد! اما تمام اینها چیزی از لذت عیدی کم 
نمی کرد و بچه هایی هم که می دانستند قرار است عیدی نقد 
آن ها صرف کار دیگری شود، با این ایده که کمک خرج پدر و 
مادر خود شده اند به خود دلگرمی می دادند و حتی بادی به 

غبغب می انداختند و احساس بزرگی می کردند. 
پیشواز نوروز 

رخت نو : از آغاز ماه اسفند کم کم اندیشه عید نوروز موجب 
شادی اغنیا و نگرانی فقرا می شد و در این میان اوضاع کسبه 
بازار از همه بهتر و فصل رونق بازار فرا رسیده بود. اولین کار که 
زمان و دقت بیشتری الزم داشت تهیه رخت و لباس نو بود. 
البسه کودکان معموال از رنگ های شاد و زنده تهیه می شد 
که معموال توسط خانم های خانه دوخته می شد و کفش و 
کاله تنها مواردی بودند که از بازار خریداری می شدند. خانم و 

آقا هم )در خانواده های متوسط( معموال به نو کردن چند تکه 
اصلی لباس خود که شامل چادر مشکی و چادر نماز، کفش و 
عبا بود، می پرداختند و در صورت امکان البسه دیگر را شسته 
و رفو می کردند، یقه ها را آهار می زدند و خالصه برای سال 

نو، نو نوار می شدند. 
خانه تكانی 

هر چند که تهیه لباس نو در بعضی از خانواده های بی بضاعت 
انجام نمی شد ولی رسم خانه تکانی، فقیر و غنی نمی شناخت 
و برای انجام شدن آن، تمام وسایل خانه باید بیرون ریخته شده 
و تمام خانه شسته، جارو و گردگیری می شد و بعد تمام اسباب 
پس از تمیز شدن به داخل برده شده و چیده می شد. در همین 

خانه تکانی ها، دو کار مهم انجام می گرفت، یکی دل کندن از 
لوازم و اسباب کهنه و شکسته که پس از یک یا چند سال کار 
کردن و تعمیر شدن، دیگر نفس های آخر را کشیده و تنها به 
درد دور انداختن می خورد و همچنین تغییر و تحول شکل 
چیدن اثاث منزل که با بیرون ریختن و دوباره چیدن، شکل تازه 
ای به خانه داده و موجب تنوع می شد.خانه تکانی در آن ایام 
زمان بسیاری می گرفت زیرا از تکاندن فرش، گلیم و قالی شروع 
می شد و با صیقل دادن لوازم فلزی، شستن پارچه ها )مالفه، 
پرده، روتشکی، پشتی ها و...(، شستن در و پنجره ها و ظرف و 
ظروف و دوده گیری از اتاق ها به پایان می رسید و بعد همه چیز 

دوباره چیده می شد تا سال بعد، که روز از نو، روزی از نو. 

سبزه سبز کردن 
سبزه عید از 20 روز تا 10 روز مانده به عید 
باید سبز می شد. به این ترتیب که خانم خانه 
به تعداد جمعیت خانواده مشت مشت گندم یا 
عدس یا هر دانه سبز کردنی دیگر را برداشته و 
در ظرفی سفالی می ریخت، این کار باید طوری 
با دقت انجام می شد که از دست شان دانه ای به 
زمین نیفتد و در ضمن با هر مشت دانه باید برای 
سالمتی، خوشی، سعادت و گشایش بخت و مال 
آن شخص دعا می کردند، سپس روی دانه ها را 
با آب نیم گرم پوشانده و در جایی نه گرم و نه 
سرد قرار می دادند و هر روز آب تازه رویش می 

ریختند تا جوانه بزند.
این دانه های جوانه زده را در دستمال مرطوبی 
نگه می داشتند تا برگ های آن نیش بزند و باال 

بیاید، سپس سبزه را در یک سینی یا بشقاب زیبا قرارداده و هر 
روز آب می دادند تا سبز شده و برای هفت سین آماده شود، 
سپس آن را با روبانی قرمز و گل های پارچه ای تزیین کرده و 

سر سفره می گذاشتند. 
خانم های با سلیقه با تخم تره تیزک )شاهی( سبزه سبز 
می کردند و با دانه های شاهی که پس از خیس شدن لعاب 
پیدا می کند، روی پارچه ای جمالتی چون »سال نو مبارک« 
یا »یا مقلب االلقلوب و االبصار« را می نوشتند و سبزه خود را 

به این شکل سبز می کردند. 
خوردنی های شب عید 

سبزی پلو: یک شب مانده به تحویل سال، زمان خوردن 
سبزی پلو با کوکوی سبزی، سیر تازه و ماهی فرا می رسید. باور 
و اعتقاد برای پلوی سبزی دار این بود که می گفتند خوردن 
آن دل را زنده، احشا را تازه و بدن را رطوبت مفید می بخشید 
و روح تازه به تن می دهد. با توجه به اینکه در تهران قدیم 
سبزی تازه نیاز به زمان داشت برای رسیدن و وسایل تندرو 

برای رساندن ماهی تازه به تهران موجود نبود، بیشتر تهرانی ها 
از سبزی خشک و ماهی دودی استفاده می کردند. سبزی تازه 
در گلخانه ها عمل می آمد و به قیمت گزافی فروخته می شد و 
تازه به دوران رسیده ها برای آنکه نشان بدهند سبزی و ماهی 
تازه استفاده کرده اند، آشغال سبزی و کله ماهی را کنار در 

خانه خود می گذاشتند. 
یاری  به  شب  این  در  خیر  افراد  از  بسیاری  طرفی  از 
مستمندان شتافته و با بردن برنج، روغن، ماهی و تخم مرغ به 

در خانه آن ها، دل شان را شاد می کردند. 
رشته پلو 

شب سال نو، یعنی شب تحویل سال، وقت خوردن رشته پلو 
بود که خوردن آن آدابی داشت. رشته پلو که با رشته پلویی 
و همراه با خرما و کشمش سرخ کرده آماده می شود، غذایی 
باور  و  اعتقاد  بنابر  که  مزاج  کننده  و گرم  مقوی  است که 
گذشتگان خوردن آن موجب می شود که »سر رشته کارها« تا 

آخر سال در دستان تان باشد.

آداب تهیه و خوردن رشته پلو از این قرار 
بود: اگر مرد و سرپرست خانه دچار مشکلی 
در کار و کسب شده بود، بشقاب اول برای 
او کشیده می شد، اگر در خانه دختر بخت 
بسته ای بود، او باید زیر دیگ را روشن و موقع 
کشیدن در دیگ را باز میکرد. رشته خشک 
کرده این پلو، برای رفع بی پولی داخل کیف 

قرار می گرفت. 
دختر یا پسر بخت بسته در هنگام کشیدن 
پلو باید از منزل خارج می شد و بعد مادر یا 
مادر بزرگ او بشقابی از برنج برایش می کشید 
و پشت در برده و می پرسید کی هستی؟ و او 
جواب می داد باز کن، مادر در را باز می کرد و 
بشقاب را به دستش می داد، آن شخص باید 
دو لقمه پلو را همان بیرون می خورد و بعد به 

داخل می آمد تا بختش گشوده شود. 
چراغ های شب عید 

از دیگر عقاید شب سال نو این بود که باید شعله و نور در 
خانه زیاد باشد که این شامل اجاق یا منقل و چراغ ها بود 
که باید تا صبح روز دوم سال روشن نگه داشته می شد به 
طوری که باید با کمال دقت نفت گیری می شد تا دود نزده 
و خاموش نشود. از طرفی، شیوه سوختن این چراغ ها، خود 

تعبیر و تفسیری داشت که شنیدن آن خالی از لطف نیست.
اگر چراغ ها از ابتدا تا انتها روشن و سالم باقی مانده بود، 
سالی پربرکت با دلخوشی و تندرستی در انتظار اهل خانه 
بود، اگر لوله چراغ ها دود زده می شد یا شمع درون آنها 
به یکسو می افتاد، تاریکی و کدورت در زندگی رخنه می کرد، 
اگر خاموش می شد، مالی از دست شان می رفت یا امیدی 
به نا امیدی مبدل می شد و بدتر از همه اینکه اگر لوله چراغ 
می شکست یا چراغ واژگون می شد، به معنای درگذشت کسی 

از نزدیکان یا زیر و رو شدن زندگی اهل خانه بود.

آداب عید نوروز در تهران قدیم
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 در ایام قدیم تقریبا تمام کارهای مربوط به عید، توسط 
اعضای خانواده انجام می شد که در بیشتر مواقع، همه در یک 
خانه زندگی می کردند و دست به دست هم داده به خیاطی، 
خانه تکانی، خرید و پخت و پز می پرداختند، باغچه را صفا داده 
و گلکاری می کردند و خالصه با آغاز سال نو، همه با احساس 
رضایت از نتیجه کوشش های خود، پذیرای مهمانان شده و 
خود به دیدار فامیل می رفتند و روزهای خوشی را در کنار 

یکدیگر می گذراندند. 
عید نوروز برای کودکان از حال و هوایی استثنایی برخوردار 
بود و اکثر آنان تنها در همین زمان صاحب یک دست لباس 
نو می شدند و شاید یکی، دو اسکناس تا نخورده عیدی می 
گرفتند و برای آن هزار تا نقشه می کشیدند. ناگفته نماند که 
در بیشتر موارد این اسکناس ها به جیب والدین می رفت و 
خرج گوشه ای از اجاره خانه یا یک مورد ضروری دیگر می شد 

که آن را به بعد موکول کرده بودند. 
در این روزها هیچ کس از خرج کردن پول کم نمی گذاشت 
و ضرب المثل »چو فردا شود فکر فردا کنیم« در این مواقع 
خیلی صدق می کرد! اما تمام اینها چیزی از لذت عیدی کم 
نمی کرد و بچه هایی هم که می دانستند قرار است عیدی نقد 
آن ها صرف کار دیگری شود، با این ایده که کمک خرج پدر و 
مادر خود شده اند به خود دلگرمی می دادند و حتی بادی به 

غبغب می انداختند و احساس بزرگی می کردند. 
پیشواز نوروز 

رخت نو : از آغاز ماه اسفند کم کم اندیشه عید نوروز موجب 
شادی اغنیا و نگرانی فقرا می شد و در این میان اوضاع کسبه 
بازار از همه بهتر و فصل رونق بازار فرا رسیده بود. اولین کار که 
زمان و دقت بیشتری الزم داشت تهیه رخت و لباس نو بود. 
البسه کودکان معموال از رنگ های شاد و زنده تهیه می شد 
که معموال توسط خانم های خانه دوخته می شد و کفش و 
کاله تنها مواردی بودند که از بازار خریداری می شدند. خانم و 

آقا هم )در خانواده های متوسط( معموال به نو کردن چند تکه 
اصلی لباس خود که شامل چادر مشکی و چادر نماز، کفش و 
عبا بود، می پرداختند و در صورت امکان البسه دیگر را شسته 
و رفو می کردند، یقه ها را آهار می زدند و خالصه برای سال 

نو، نو نوار می شدند. 
خانه تكانی 

هر چند که تهیه لباس نو در بعضی از خانواده های بی بضاعت 
انجام نمی شد ولی رسم خانه تکانی، فقیر و غنی نمی شناخت 
و برای انجام شدن آن، تمام وسایل خانه باید بیرون ریخته شده 
و تمام خانه شسته، جارو و گردگیری می شد و بعد تمام اسباب 
پس از تمیز شدن به داخل برده شده و چیده می شد. در همین 

خانه تکانی ها، دو کار مهم انجام می گرفت، یکی دل کندن از 
لوازم و اسباب کهنه و شکسته که پس از یک یا چند سال کار 
کردن و تعمیر شدن، دیگر نفس های آخر را کشیده و تنها به 
درد دور انداختن می خورد و همچنین تغییر و تحول شکل 
چیدن اثاث منزل که با بیرون ریختن و دوباره چیدن، شکل تازه 
ای به خانه داده و موجب تنوع می شد.خانه تکانی در آن ایام 
زمان بسیاری می گرفت زیرا از تکاندن فرش، گلیم و قالی شروع 
می شد و با صیقل دادن لوازم فلزی، شستن پارچه ها )مالفه، 
پرده، روتشکی، پشتی ها و...(، شستن در و پنجره ها و ظرف و 
ظروف و دوده گیری از اتاق ها به پایان می رسید و بعد همه چیز 

دوباره چیده می شد تا سال بعد، که روز از نو، روزی از نو. 

سبزه سبز کردن 
سبزه عید از 20 روز تا 10 روز مانده به عید 
باید سبز می شد. به این ترتیب که خانم خانه 
به تعداد جمعیت خانواده مشت مشت گندم یا 
عدس یا هر دانه سبز کردنی دیگر را برداشته و 
در ظرفی سفالی می ریخت، این کار باید طوری 
با دقت انجام می شد که از دست شان دانه ای به 
زمین نیفتد و در ضمن با هر مشت دانه باید برای 
سالمتی، خوشی، سعادت و گشایش بخت و مال 
آن شخص دعا می کردند، سپس روی دانه ها را 
با آب نیم گرم پوشانده و در جایی نه گرم و نه 
سرد قرار می دادند و هر روز آب تازه رویش می 

ریختند تا جوانه بزند.
این دانه های جوانه زده را در دستمال مرطوبی 
نگه می داشتند تا برگ های آن نیش بزند و باال 

بیاید، سپس سبزه را در یک سینی یا بشقاب زیبا قرارداده و هر 
روز آب می دادند تا سبز شده و برای هفت سین آماده شود، 
سپس آن را با روبانی قرمز و گل های پارچه ای تزیین کرده و 

سر سفره می گذاشتند. 
خانم های با سلیقه با تخم تره تیزک )شاهی( سبزه سبز 
می کردند و با دانه های شاهی که پس از خیس شدن لعاب 
پیدا می کند، روی پارچه ای جمالتی چون »سال نو مبارک« 
یا »یا مقلب االلقلوب و االبصار« را می نوشتند و سبزه خود را 

به این شکل سبز می کردند. 
خوردنی های شب عید 

سبزی پلو: یک شب مانده به تحویل سال، زمان خوردن 
سبزی پلو با کوکوی سبزی، سیر تازه و ماهی فرا می رسید. باور 
و اعتقاد برای پلوی سبزی دار این بود که می گفتند خوردن 
آن دل را زنده، احشا را تازه و بدن را رطوبت مفید می بخشید 
و روح تازه به تن می دهد. با توجه به اینکه در تهران قدیم 
سبزی تازه نیاز به زمان داشت برای رسیدن و وسایل تندرو 

برای رساندن ماهی تازه به تهران موجود نبود، بیشتر تهرانی ها 
از سبزی خشک و ماهی دودی استفاده می کردند. سبزی تازه 
در گلخانه ها عمل می آمد و به قیمت گزافی فروخته می شد و 
تازه به دوران رسیده ها برای آنکه نشان بدهند سبزی و ماهی 
تازه استفاده کرده اند، آشغال سبزی و کله ماهی را کنار در 

خانه خود می گذاشتند. 
یاری  به  شب  این  در  خیر  افراد  از  بسیاری  طرفی  از 
مستمندان شتافته و با بردن برنج، روغن، ماهی و تخم مرغ به 

در خانه آن ها، دل شان را شاد می کردند. 
رشته پلو 

شب سال نو، یعنی شب تحویل سال، وقت خوردن رشته پلو 
بود که خوردن آن آدابی داشت. رشته پلو که با رشته پلویی 
و همراه با خرما و کشمش سرخ کرده آماده می شود، غذایی 
باور  و  اعتقاد  بنابر  که  مزاج  کننده  و گرم  مقوی  است که 
گذشتگان خوردن آن موجب می شود که »سر رشته کارها« تا 

آخر سال در دستان تان باشد.

آداب تهیه و خوردن رشته پلو از این قرار 
بود: اگر مرد و سرپرست خانه دچار مشکلی 
در کار و کسب شده بود، بشقاب اول برای 
او کشیده می شد، اگر در خانه دختر بخت 
بسته ای بود، او باید زیر دیگ را روشن و موقع 
کشیدن در دیگ را باز میکرد. رشته خشک 
کرده این پلو، برای رفع بی پولی داخل کیف 

قرار می گرفت. 
دختر یا پسر بخت بسته در هنگام کشیدن 
پلو باید از منزل خارج می شد و بعد مادر یا 
مادر بزرگ او بشقابی از برنج برایش می کشید 
و پشت در برده و می پرسید کی هستی؟ و او 
جواب می داد باز کن، مادر در را باز می کرد و 
بشقاب را به دستش می داد، آن شخص باید 
دو لقمه پلو را همان بیرون می خورد و بعد به 

داخل می آمد تا بختش گشوده شود. 
چراغ های شب عید 

از دیگر عقاید شب سال نو این بود که باید شعله و نور در 
خانه زیاد باشد که این شامل اجاق یا منقل و چراغ ها بود 
که باید تا صبح روز دوم سال روشن نگه داشته می شد به 
طوری که باید با کمال دقت نفت گیری می شد تا دود نزده 
و خاموش نشود. از طرفی، شیوه سوختن این چراغ ها، خود 

تعبیر و تفسیری داشت که شنیدن آن خالی از لطف نیست.
اگر چراغ ها از ابتدا تا انتها روشن و سالم باقی مانده بود، 
سالی پربرکت با دلخوشی و تندرستی در انتظار اهل خانه 
بود، اگر لوله چراغ ها دود زده می شد یا شمع درون آنها 
به یکسو می افتاد، تاریکی و کدورت در زندگی رخنه می کرد، 
اگر خاموش می شد، مالی از دست شان می رفت یا امیدی 
به نا امیدی مبدل می شد و بدتر از همه اینکه اگر لوله چراغ 
می شکست یا چراغ واژگون می شد، به معنای درگذشت کسی 

از نزدیکان یا زیر و رو شدن زندگی اهل خانه بود.

آداب عید نوروز در تهران قدیم
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چیدن سفره هفت سین یکی از مهم ترین 
آن  نچیدن  که  بود  نو  سال  استقبال  آداب 
معادل با نگون بختی در سال جدید به شمار 
معموال  سین  هفت  سفره  پارچه  آمد.  می 
سفید و تمیز بود که هفت نوع خوردنی که 
با حرف سین آغاز می شد  روی آن چیده 
می شد، هفت سین عبارتند از : سیر، سرکه، 
سماق، سمنو، سبزی، سنجد و سیب که و با 

اشیا و مواد دیگر تکمیل می شود. 
اما آداب چیدن از این قرار بود که ابتدا 
سفره را در محل مناسبی در باالترین قسمت 
اتاق پهن می کردند و یک جلد کتاب مقدس 
) با توجه به اینکه عید نوروز عید ایرانیان 
است و مختص مسلمانان نیست، هر خانواده 
می  سفره  بر  را  خود  دین  مقدس  کتاب 
گذاشت( در وسط سفره گذاشته، کاسه آب 
و یک گالب پاش در دو طرف آن قرار داده، 
آیینه را در باال و بشقابی آرد و نان بریده را در 
دو طرف آب و گالب قرار داده و چهار گوشه 
سفره را با چهار شمعدان روشن می کردند 
که نشانه رحمت، گشاده دستی، روشنایی و 

خیر و برکت بود. 
هفت سین نیز  روی سفره قرار داده می شد 
که نشان از برکت، سالمتی، زایش، زیبایی و 
شادابی دارد. اسفند برای رفع چشم زخم و 

شیرینی برای شیرین کامی بر سر سفره آورده 
آن  در  نارنجی  که  آب  کاسه  می شد. یک 
قرارداشت هم جزو ضروریات سفره بود زیرا 
نام نارنج )نا-رنج( را به معنی بدون رنج معنا 
می کردند و حضور این میوه را دافع درد و 

رنج می دانستند. 
آداب نشستن بر سر سفره هفت سین  � 
از زمانی که خانواده با بهترین لباس های 
خود بر سر سفره گرد هم جمع می شدند، 

دیگر تمام حواس ها متوجه خیر خواهی و 
خوش اقبالی بود و همه باید با خلق خوش، 
بر لب بر سر سفره  ابروی گشاده و لبخند 
می نشستند و همه گفت وگوها درباره خیر 
و خوشی و ذکر و دعا برای رفع بیماری، روا 
شدن حاجت و دفع بال باشد.خواندن دعای 
»یا مقلب القلوب و االبصار« نیز بسیار مطلوب 

بوده است. 
با تحویل شدن سال و به صدا درآمدن توپ 

سال نو، همه به دیده بوسی و تبریک سال نو 
مشغول می شدند، کام خود را شیرین کرده و 

به شادی می پرداختند. 
تفریحات نوروز تا روز سیزده  � 

روزهای عید به دید و بازدید و شادی و 
تفریح می گذشت و رسم بر این بود که در 
این روزها کسی بداخمی و تندی نکند، پول 
یا مالی قرض نکند، نزد پزشک و دوا فروش 
هم نرود و خالصه از هر مورد غم افزا و مکدر 
کننده اي  دوری کند. البته زیارت اهل قبور و 
پخش نذری برای رفتگان، جزو آدابی بود که 
هرچند غم افزا محسوب مي شود ، اما موجب 
شادی روح رفتگان و در نتیجه بسیار پسندیده 

به شمار می رفت. 
دو، سه روز اول عید برای دیدار از بزرگترها 
بود که از منزل پدر و مادر آغاز می شد و به 
منازل دایی ، عمه و دیگر بزرگان و دوستان 
می رسید. در این دید و بازدیدها عیدی هایی 
هم رد و بدل می شد به خصوص عروس و 
دامادها در اولین عید پس از ازدواج عیدی 

فراوانی می گرفتند. 
گشت و گذار و سفر هم در برنامه های روز 
چهارم به بعد بود و تفریح و استراحت معموال 
تا روز سیزده ادامه داشت و در این روز به اوج 

خود می رسید.

سین هاي سنتی هفت سین 
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روستای »نگل« کجاست؟
نگل نام روستایی در دهستان نگل از توابع بخش »کالترزان« 
سنندج است که در 65 کیلو متری شهر سنندج  و در مسیر 
سنندج - مریوان قرار دارد. روستای نگل به یمن و برکت وجود 
قرآن تاریخی آن یکی از قطب های گردشگری استان و کشور 
بوده و ساالنه پذیرای زائرین و گردشگران زیادی ازتمام کشور 

حتی خارج از کشور نیز است.
موقعیت جغرافیایی روستا

روس��تای »نگل« در میان دره  اي زیبا قرار دارد و رودخانۀ 
»شوشیر« از جنوب آن می گذرد. این روستا از طرف شمال به 
کوه »حسن عالی«، از جنوب شرقی به کوه »پل چرمو«، از جنوب 
به کوه »قژاکان«، از ش��مال غربی به دره »کانی چرمو« و کوه 
»کوره میانه«، از غرب و جنوب غربی به دره »کاچول« و از شمال 
شرقی به »رسنی دره« محدود می شود. مردم روستای نگل به 

زبان کردی سورانی سخن می گویند و اهل تسنن هستند.
این روستا جاذبه های گردشگری زیادی دارد که می توانید از 
آنها دیدن کنید. در ادامه به معرفي این جاذبه ها مي پردازیم.

قرآن مبارك و خطی مربوط به دوران صدر اسالم
قرآن مبارک و خطی روستای نگل که با خط کوفی نوشته 
و با آب طال اعراب گذاری ش��ده است یکی از 4 نسخه خطی 
قرآن در صدر اس��الم اس��ت که در دوره خالفت عثمان به 4 
اقلیم مسلمان نشین دنیا فرستاده شد که ایران یکی از آنها بود. 
این اثر فاخر در فهرست آثار ملی ثبت شده است و در مسجد 
جامع روستای نگل نگهداری می شود. همچنین این قرآن برای 
دوره ای طوالنی گم شده بود که داستان پیدا کردن آن بسیار 

جالب توجه است.  

موزه روستای نگل
موزه روستای »نِِگل« در سال 1392 با همکاری اداره کل 
میراث فرهنگی و گردشگری استان کردستان تاسیس شده است. 
می توان گفت با تاسیس این موزه که اولین موزه روستایی کشور 
نیز هست، مجموعه توریستی نگل کامل شده است.موزه نگل از 
دو بخش قرآنی و مردم شناسی یا معیشتی تشکیل شده است 

که اقالم باستانی نیز در آن به چشم می خورد.
همه اجناس موزه را مردم به صورت خود جوش تهیه و به 
موزه نگل اهدا کرده اند که شامل کلیه اقالم معیشتی و فرهنگی  
منطقه از 50 تا 200 سال پیش بوده و شامل  زیورآالت اجناس 
و ابزار کشاورزی ،منزل و ...می شود.موزه نگل داخل صحن اصلی 
مسجد جامع واقع شده است.این اقالم در کل، زندگی روستایی 

این منطقه را به تصویر کشیده است.
دریاچه »چال ئاو«

  یک��ی از نق��اط  گردش��گری ن��گل، دریاچ��ه طبیع��ی 
»چال ئاو« در مسیر صعود به قله »کوره میانه« در 1/5 کیلومتری 

روستای نگل است.  
 آبشار »قه لوه زه«

در مسیر روستای نگل به قله »کوره میانه« و در دره »کانی 
چه رمو« آبش��اری زیبا و بلند به نام »قه لوه زه« قرار دارد که 
در تمام فصول س��ال جاری است و از آب برف های دامنه قله 

تغذیه می شود.
تنگه مهریان یک دشت زیبای پای کوهی

مهریان نام روس��تایی دراستان کهگیلویه وبویراحمد است 
که در شهرستان بویراحمد ، بخش مرکزی ، دهستان سررود 

شمالی قرار دارد.

ارتفاع متوسط آن ازسطح دریا 1850متراست و از نظرطبیعی 
نیزمیان رودخانه مهریان درشرق و کوه های دناکه درشمال آن 

قرار دارد محصورشده است .
در واقع روس��تای مهریان یک دشت پای کوهی است که 
سه عنصر اصلی طبیعی یعنی کوه،دشت ورودخانه اقلیم آن را 

خاص ترین جاذبه های گردشگري ایران
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کنترل می کند . به گونه ای که با داشتن اقلیم سرد ومرطوب 
کوهستانی یکی از مناسب ترین اقلیم های قابل زیست کشور را 

به وجود آورده است.
در این مکان رودی با کش وقوس و پیچیدگی خاص با رنگ 
آمیخته به سبز و فیروزه ای، در دره ای نه چندان عمیق انگاری 
فرش سبز مواجی را به نمایش گذاشته است. درختان زیبایی 
اطراف این رودخانه سر خم کرده اند، گویی عاشقانی هستند 
که به ستایش این فرش فیروزه ای می پردازند. ارتفاع متوسط 
روستای مهریان ازسطح دریا 1850متراست ، امامزاده ای به نام 
امامزاده ش��اه حسن)ع( در این منطقه وجود دارد که پذیرای 

زائران است.
در این منطقه درخت ها کج و معوج درکنار هم قرارگرفته اند، 
آب زاییده از برف که در منطقه کاکان می گذرد، مسیری جدا 

از رود مهریان را طی می کند.
تنوع درختانی نظیر س��پیدار، بلوط، افرا، چنار، کاج، انگور 
وحشی و بنه در تنگ مهریان از ویژگی های این منطقه است.

تنگه مهریان در زمستان هم محل رفت و آمد عالقه مندان به 
اسکی است، این تنگه در این فصل همچنین شاهد تشکیل یخی 
بزرگ روی صخره ای مقابل بارگاه امامزاده حسن است که این 
توده یخ روز شصتم زمستان شکسته شده و روز هفتادم )حدود 
دهم اسفندماه( با صدایی که از کیلومترها شنیده می شود، از 

صخره فروریخته و مژده بهارمی دهد.  
 تنگ مهریان در فصل تابستان و بهار گردشگران زیادی را 
به سوی خود جذب می کند. آب زالل و شفاف رودخانه مهریان 
که بخشی از آن از چشمه های تنگه معروف به کبوتری است 
پس از طی مسیر به رودخانه بشار یاسوج و رودخانه کارون در 

استان خوزستان می ریزد.
سفر به معبد مهر در ایران

»معبد مهر« در شهرستان مراغه در آذربایجان شرقی قرار 
دارد. معبد تودر تو و زیبایی که زیر یک گورستان تاریخی قرار 
داشت و که با خاکبرداری از آن محدوده قسمت هایی از معبد 

نمایان شد، اما هنوز بخش هایی از آن زیر خاک است.
ع��رض دهانه این معبد حدود 4/5 متر اس��ت. این معبد 
به لحاظ حجم کار و دقت س��ازندگانش در حجاری آن جزو 
نمونه های ارزنده ستایش��گاه های کهن به شمار می رود. این 
مجموعه باستانی شامل قبرستان، معبد و یک محوطه تاریخی 
است. باستان شناسان از فرم و برخی عناصر تزئینی داخل آن 
احتمال می دهند این معبد مربوط به دوره اش��کانی و آیین 
میترائیسم باشد. اشکانیان و ساسانیان اعتقاد داشتند مهر در 
غاری متولد شده که برای همین مراسم آیینی این فرشته در 

غارها به جا می آورده است.
معبد مهر در دوره ایلخانان تبدیل به خانقاه و در دوره صفوی 
با دفن مال معصوم مراغی، به یکی از مکان های زیارتی مبدل 
ش��د. معبد مهر همچنین آیاتی از قران را از دوره اسالمی به 
یادگار دارد. این بنا را از نظر حجم کار و دقت هنرمندانی که 
در ام��ر حجاری آن دخیل بوده اند می توان جزو نمونه های 
ارزنده ستایشگاه های کهن دانست که در دوره های اسالمی 
نی��ز تقدس خود را حفظ کرده. این معبد هم اکنون به دلیل 
ساخت و سازهای انجام گرفته در اطراف آن و نیز نفوذ آب های 

سطحی به داخل آن در حال تخریب است.
با ونیز ایران آشنا شوید

 ت��االب بین المللی ش��ادگان به عنوان ی��ک تاالب مهم 
بین المللی شناخته شده، با وجود تنوع زیستی غنی و جاذبه هاي 
گردش��گري فراوان، متاس��فانه هنوز در کشور و حتي استان 
خوزستان ناشناخته مانده است. کوچه پس کوچه های روستای 
سراخیه در میان آب هستند به همین دلیل، می گوییم اینجا ونیز 
ایران است البته به جز آب هیچ شباهت دیگری به ونیز ندارد.

تاالب شادگان با وجود نعمت و ظرفیت های بی شمارش 
هیچگاه توس��عه و احیای قابل توجه را به خود ندیده است و 
تاکنون تمام برنامه های ایجاد شده برای آن در حد آرزو و رویا 

مانده اس��ت این در حالی اس��ت که اخیرا به علت شرایط بی 
نظیر تاالب حتی سرمایه گذاران خارجی نیز برای توسعه آن 

ابراز عالقه کرده اند.
این تاالب یک سیستم زیست محیطی وسیع متشکل از 
تاالب های ش��یرین و شور، به عالوه خلیج جزر و مدی خور 
موسی و جزایر آن است. تاالب در پایین دست حوزه رودخانه 
جراحی بین شهرهای ش��ادگان، آبادان و ماهشهر در استان 
خوزستان قرار داشته و در سمت پایین دست، به خلیج فارس 

می پیوندد.
از ویژگی های مهم و بی نظیر تاالب شادگان می توان به 
مقیاس بزرگ، طبیعی بودن، تنوع زیس��تگاهی و نقشی که 
در تامین معاش ساکنان محلی ایفا می کند، اشاره کرد. سه 
شهر بزرگ ش��ادگان، آبادان و ماهشهر در حاشیه این تاالب 
و تعدادی روس��تا نیز در مجاورت آن قرار دارند، همچنین دو 
روستا داخل این تاالب قرار گرفته اند. جمعیت شهر شادگان 
و روستاهای اطراف از نظر تاریخی برای تامین معاش وابسته 

به تاالب هستند.
از مهم ترین تهدیدات این تاالب می توان به وجود جریانات 
ورودی زهکش ها، آلودگی آب، کاهش جریان های سیالبی، 
تغییرات اقلیمی، خشکسالی طوالنی مدت، معرفی گونه های 
غیربومی، نشت مواد نفتی از لوله ها و اختالل و ایجاد مزاحمت 

برای حیات وحش اشاره کرد.
جزیره ای عجیب و سحر کننده

خیلی ها انتظار دارند وقتی به یک جزیره سفر می کنند، به 
دیدن محل هایی بروند که با آب سروکار دارد. بنابراین کمی 
عجیب است اگر خاک، کوه و پرتگاه های مرتفع، ترغیب کننده  

شما برای سفر به جزیره باشد.
کوه های رنگارن��گ، صخره های ش��کل گرفته در طول ها 
میلیون ها س��ال فرسایش زمین، س��نگ های باشکوه نمکی 
و زیبات��ر از همه، خاک س��رخ؛ این ها جاذبه های تماش��ایی 

جزیره یهرمزهستند.
الهه نمک

هرمز را بیشتر با »خاک سرخ« آن می شناسند اما در کنار 
این خاک دلربا، رنگی که در هر گوشه به چشم می آید، سفید 

است؛ سفیدی نمک.
اگر دس��ت خ��ود را در آب های جمع ش��ده در جای جای 
جزیره یا آب های جاری فرو کنید، به س��رعت یک الیه نمک 
روی پوست تان می نشیند که نشان دهنده  میزان اشباع آب با 
نمک است. در واقع، این نگین زمین شناسی خلیج فارس روی 
یک گنبد نمکی اس��تقرار یافته و سنگ نمک متبلورشده در 

این منطقه به وفور یافت می شود. در بخش جنوبی جزیره نیز 
بلورهای عظیم نمک وجود دارد.

از جمله جاذبه های دیدنی جزیره  هرمز، پستی و بلندی های 
ش��کل گرفته براثر فرسایش اس��ت که سطوحی دیدنی را در 
مقیاس های مختلف شامل می شود. »الهه نمک« یکی از همین 
دیدنی هاست و شامل کوهی نمکی با رنگ های متنوع و سطحی 

است که به زیبایی تراش خورده.
 از زیر این کوه نمکی، آب در بستری نارنجی رنگ جریان 
دارد و ص��دای آن در فض��ای خالی از هر نوع آلودگی صوتی، 

بسیار دلنشین است.
دره مجسمه ها

ب��ا چندص��د متر پیاده روی به س��مت س��احل، در راهی 
که ماس��ه های نقره ای در آن جل��ب توجه می کند، می توان 
سنگ هایی به اشکال مختلف را دید که هریک با قدرت تخیل 
بینندگان به حیوانی تشبیه می شوند؛ یکی سر گوسفند، دیگری 
مرغ و خروس و تا دل تان بخواهد سنگ هایی شبیه اژدها در 

حالت های مختلف.
ش��کل سنگ ها نش��ان می دهد، در طول هزاران سال که 
جزیره  هرمز به تدریج از آب بیرون آمده، روند فرس��ایش روی 

آن ها نقش ونگار زده است.
 براساس پژوهش های انجام شده، عمر زمین شناسی جزیره   
هرمز به 600میلیون سال قبل و عمر بیرون آمدن آن از آب به 

حدود 50هزار سال پیش می رسد.
در پایان مس��یری که از میان س��نگ های بزرگ و زیبا 
می گذرد، با تحمل کمی س��ختی، به پرتگاه بسیار عمیقی 
می رسید که آنجا می توانید در سکوت مطلق، ساحلی رویایی 
را به تماشا بنشینید. این منطقه که هنوز مانند بسیاری از 
مناطق گردشگری با مشکل هجوم انبوه گردشگران مواجه 
نش��ده، دس��ت نخوردگی و پاکیزگی خ��ود را تاحد زیادی 

حفظ کرده است.
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قلعه پرتغالی ها
یکی از آث��ار تاریخی باقی مانده در جزی��ره  هرمز، قلعه ای 
ساخته شده توسط پرتغالی در زمان اشغال مناطق جنوبی ایران 
است. این قلعه به مراتب سالم تر و بزرگ تر از قلعه  پرتغالی های 
جزیره  قشم اس��ت، هرچند به اندازه ی آن قلعه، بازدیدکننده 

ندارد.
وضعیت کنونی این قلعه نسبتا مناسب است و بخش های 
مختلف آن مانند زندان و سیاهچال های آن، کلیسا، سربازخانه، 
آب انب��ار و … ب��رای بازدی��د عمومی آماده ش��ده اند و مثال 
س��یاهچال های زندان قلعه به شکلی با نورپردازی و قرار دادن 
اسکلت هایی مصنوعی به بازدیدکننده معرفی می شود که رعب 
و وحش��ت هزاران نفری که در آنجا زندانی بوده اند و تا زمان 
مرگ نیز همان جا نگه داش��ته می ش��دند، در عمق وجود هر 

کسی نفوذ می کند.
در بخش های مختلف این قلع��ه، دریچه هایی روبه خلیج 
فارس تعبیه ش��ده که به دلیل موقعیت اس��تراتژیک جزیره و 
قلعه، دیده بانی در آن ها از جمله وظایف سربازهای پرتغالی بوده 
است. به عالوه، توپ های معروف پرتغالی ها در گوشه ای به شکل 

نمادین چیده شده اند.
خانه موزه نادعلیان

موزه و نگارخانه  دائمی احمد نادعلیان در جزیره  هرمز، محلی 
است که آثار این هنرمند محیطی شناخته شده در عرصه های 
 بین الملل��ی در آنجا به نمای��ش درآمده اند. این مکان در محله

 قدیمی ش��هر هرم��ز و در نزدیکی قلعه  پرتغالی ها 
قرار دارد.

خاك سرخ
مهم ترین جذابیت جزیره   هرمز که در هر گوشه ای که چشم 
بچرخانید، می توانید از آن لذت ببرید، خاک دلربایش اس��ت. 
براس��اس مطالعات انجام شده، در هرمز حدود 85 طیف رنگی 
را می توان تفکیک کرد؛ قرمز، زرد، آبی، سبز، قهوه ای، سفید، 
خاکس��تری، نقره ای، نارنجی، صورتی، طالیی و … که شامل 
موادی مانند اکسید آهن، نمک، ترکیبات آتشفشانی هستند. 
مردم بومی از خاک سرخ به عنوان ادویه نیز برای پختن یک نوع 
ماهی استفاده می کنند؛ اما مردم غیربومی آن را به کشورهای 

دیگر صادر می کنند!
تنگه هرمز

در بخش جنوبی جزیره هرمز، پرتگاه قوسی شکلی قرار دارد 
که نزدیک ترین نقطه به خشکی آن سوی خلیج فارس است. 
در بلندای این نقطه، به دلیل جلو آمدن زمین نسبت به دریا، 
ساحل دیده نمی شود و تا جایی که چشم توان دیدن دارد، آب 
است و چون زمین های اطراف عقب تر هستند، در دو طرف نیز 

فقط آب دیده می شود.
تنگه  هرمز، یکی از مهم ترین آب راه های دنیاست. براساس 
آمارها، دس��ت کم 88 درصد نفت عربستان، 90 درصد نفت 
ایران، 98 درصد نفت عراق، 99 درصد نفت امارات و همچنین 
100 درصد نفت کش��ورهای کویت و قطر برای صادر شدن، 
از تنگ��ه  هرمز عبور می کند. بر مبنای همین آمار، در کل 90 
درصد صادرات نفت تولیدکنندگان منطقه   خلیج فارس توسط 

تانکرهای نفتی از این مسیر عبور می کند.
در این نقطه از جزیره   هرمز می توان عظیم ترین و باشکوه ترین 
جاذبه   طبیعی جزیره را که همان خلیج فارس است در بهترین 
قاب تماشا کرد. عظمتی که میلیون ها مترمکعب آب پیش رو 

دارد، هر تازه واردی را شوکه می کند.
روی سنگ های این نقطه  دیدنی، احمد نادعلیان، هنرمند 
محیطی  حکاکی کرده و نقش یک زن و مرد یا به عبارت دیگر 

»آدم و حوا« کنده کاري کرده است .
دیدنی های هرمز کم نیست

از جمل��ه دیگر مناطق دیدنی در جزیره  هرمز به س��احل 
رنگین کمان، قدمگاه حضرت خضر، بقایای بنایی تاریخی به نام 
قصر »بی بی گل« و »بی بی صورت«، دشت آهوان و جنگل های 

مانگرو می توان اشاره کرد.
سوباتان

ییالق س��وباتان یکی از زیباترین نقاط طبیعت ایران است 
که به دلیل س��ختی دسترس��ی برای عموم، کمتر ش��ناخته 
شده ولی در بین 

ماجراجویان ایرانگردی به زیبایی بی وصف شهره است. سوباتان 
در ارتفاعات تالش قرار دارد ولی عموما گردشگران از ضلع جنوب 
غربی ارتفاعات و از دریاچه نئور راهپیمایی به سمت این دهکده 
بی نظیر را آغاز می کنند. بهترین زمان برای سفر به سوباتان 
خردادماه اس��ت که گل های تازه شکفته و عطرآگین زیبایی 

بهشتی این منطقه را دو چندان می کنند.
باداب سورت

چشمه های باداب سورت در کنار کوه دماوند و سرو ابرکوه 
جزو س��ه اثر طبیعی ملی ایران است. باداب سورت در بخش 
چهاردانگه س��اری در مازندران قرار دارد. چش��مه های باداب 
سورت بعد از پامو کاله در ترکیه دومین چشمه آب شور جهان 
با ساختار جالب و رنگین است. رسوب مواد معدنی طی سال ها 
در شیب کوهپایه صدها طبقه حوضچه بسیار زیبا به رنگ های 

نارنجی، زرد و قرمز ایجاد کرده است.
اورامان

اورامان، ماسوله کردستان و مهد زرتشت از جمله نقاط دیدنی 
ایران هستند که هر گردشگر باید در لیست سفرهای خود قرار 
دهد. اورامان نام ناحیه ای کوهستانی در مرز ایران و عراق در 
اس��تان کردستان است. دره های زیبا با رودخانه های پرآب و 
ناظر بدیع به همراه معماری جالب طبقاتی روستاهای اورامان 
از دیدنی های جالب این منطقه به ش��مار می آید. زبان کهن 
اورامانی همان زبان اوستاست. اگر به اورمان سفر کردید حتما 
نان محلی خاص این منطقه را امتحان کنید و بازدید از مریوان 

و دریاچه زریوار را فراموش نکنید.
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س��یری، جزیره ای مسکونی در 
ایران است که به دلیل شرایط سخت 
زندگی، تنها مردان شاغل در صنعت 
 نف��ت در آن حضور دارن��د و زنان
 نمی توانند در آنجا زندگی کنند.

جزیره 18 کیلومتر مربعی سیری 
که در محدوده شهرستان ابوموسی 
و در اس��تان هرمزگان قرار گرفته، 
پذیرای بیش از یکهزار مردی است 
که در تاسیس��ات نفتی متعدد این 
جزیره شاغل هستند. مردان شاغل 
ب��ه مدت 14 روز در این جزیره که 
حدود 72 کیلومتری خط ساحلی 
ای��ران در جنوب بن��در لنگه و 40 
کیلومتری غرب جزیره ابوموس��ی 
واقع ش��ده اس��ت، کار می کنند و 
14 روز نی��ز برای اس��تراحت نزد 
خانواده های خود می روند.کارکنانی 
که در جزیره سیری مشغول فعالیت 
هس��تند، به میل خود سیري  را به 
عنوان مح��ل کار خود انتخاب می 
کنن��د و به تبعیدی خودخواس��ته 

می روند.
اگرچ��ه در برخی دیگر از جزایر 
خلیج فارس نیز زنان حضور ندارند، 
اما در آن جزایر تنها تاسیس��ات و 
پایگاه های نظامی مستقر هستند 
و هیچ کدام مانند جزیره س��یری، 

مس��کونی نیستند، بنابراین سیری 
 را م��ی توان تنها جزیره مس��کونی 
خیلج فارس دانست که زنان در آن 

اقامت ندارند.
در جزیره مرجانی س��یری تنها 
کارکنان صنعت نفت و یگان های 
نظامی مس��تقر هستند و هیچ فرد 

بومی اي در آن زندگی نمی کند.
ب��ا وج��ود اینکه هم��ه امکانات 
زندگی در جزیره سیری فراهم است 
اما به دلیل شرایط سخت زندگی، 
میانگین دمای 45 درجه، رطوبت 
ه��وای بیش از 90 درصد و کمبود 
امکانات رفاهی که معموال مورد نظر 
بانوان است، آنها از اقامت در سیری 
استقبال نکرده درنتیجه، حضور آنها 

در این جزیره منتفی شده است.

جال��ب این اس��ت که ب��ه دلیل 
نبود بان��وان، در این جزی��ره نه از 
فروشگاه های بزرگ خبری است و نه 
از عابر بانک و شعب متعدد بانکی و 
تنها یک فروشگاه کوچک شب ها به 
مدت چند ساعت، اجناس معدودی 
را که مردان بیشتر می پسندند به 

فروش می رساند.
در ای��ام اقامت نف��ت مردان در 
جزیره س��یری، 600 آهو، تعدادی 
الک پشت دریایی کمیاب، مرغان 
دریایی، زاغ ه��ا، مرغ های مینای 
وحش��ی و گربه هایی که ترکیبی 
از نژاد گربه ایرانی و گربه س��یامی 
هستند، همنشین آنها بوده و چهره 
این جزی��ره را از یکنواختی خارج 

می کنند.

حضوربانوان تنها در نوروز � 
تعطیالت ن��وروز، تنها روزهایی 
هس��تند که درهای این جزیره به 
روی زن��ان و خانواده های کارکنان 
صنعت نفت ش��اغل در این جزیره 

باز می شود.
در تعطی��الت نوروز ک��ه آب و 
هوای جزیره بهاری شده و تلطیف 
می شود، کارکنان شاغل در سیری 
می توانند برای مدتی محدود همسر 
و خان��واده خود را ب��رای بازدید از 

جزیره، همراه بیاورند.
پنج میدان نفتی سیری � 

اگرچه سیری جزیره ای دورافتاده 
در میان خلیج فارس به ش��مار می 
آید اما نقشی مهم در استخراج نفت 
داشته و همه ساله درآمد هنگفتی 
را نی��ز عاید ملت ایران می کند، به 
طوری که براس��اس آمار، در سال 
1392 حدود 2/3 میلیون بش��که 
نفت خ��ام به ارزش بی��ش از 2/3 
میلی��ارد دالر از ای��ن منطقه نفتی 

صادر شده است.
اس��تخراج نف��ت در این منطقه 
نفتی نخس��تین بار از دهه 1350 
شمس��ی آغاز شد و در حال حاضر 
از 5 می��دان نفتی این منطقه نفت 

استخراج می شود.

جزیره ای مخصوص مردان در ایران
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افقی : 
1-  امروزه این سوخت به خاطر پاکیزگي و تمیز بودن آن و اینکه به میزان بسیار 
کمتري محیط زیس��ت را آلوده مي کند مورد توجه قرار گرفته اس��ت – قیمت گاز 

مصرفي 
2-  دومین کشور جهان از جهت دارابودن ذخایر گازي ،پس از روسیه – مکاني در 

زیرزمین که در آن نفت همراه گاز یا گاز همراه مایعات نفتي وجود دارد 
3-  کرم خونخوار- بافته شده – صد مترمربع – من و تو 

4-  پراکنده – مهره اي در ش��طرنج – س��ختي و مشکل بودن – صداي شکستني 
چیزي

5-  سگ پاچه گیر – تکیه دادن – وسیله نواختن ویولن –
 اندام تولید مثل قارچ ها 

6-  نوعي تلویزیون – میداني در شرق تهران – خودي و شناس 
7-  اثر چربي – از روزنامه ها و نام یکي از جهت هاي اصلي – رشته اي در شمشیر 

بازي – جانوري با پوست گرانبها 
8-  حرف انتخاب – ساده لوح – حرف یازدهم الفباي یوناني 

9-  »تکاپو«ي در هم ریخته – مددکار – شهر و تیمي در آلمان 
10-  داستان کوتاه هنري – لحظه – وسیله احتیاطي براي روز مبادا- سوره قرآني 

11-  کاش��ف »آبله « با نام ادوارد – در کپس��ول هاي گاز به عنوان سوخت به 
کار مي رود و در تولید پالس��تیک مصنوعي نیز کاربرد دارد ،فرمول ش��یمیایي 

آن)C4H10 (   است – کاله پادشاهي
12-  شهر زیارتي نزدیک تهران- خط کش مهندسي- بخش مرکزي اتم – غیر قابل 

تغییر،سستي ناپذیر
13-  پیوسته،دائم- نام »باقري«از مربیان پرسپولیس- آهنگ

14-  حق اشتراکي که مصرف کنندگان گاز پرداخت مي کنند- زهر – کوزه بزرگ 
15-  هر متربع گاز طبیعي به صورت متوسط  حدود هشت هزارو ششصد کالري ......

دارد،مقدارگرمایي که از سوختن کامل یک واحد جرم از آن سوخت در دما و فشاري 
خاص آزاد مي شود- از سوخت هاي فسیلي که به »طالي سیاه« شهرت دارد

عمودی :
1-  اصطالحا به گاز گفته مي شود که از طریق خط لوله از یک مجتمع تولید گاز به مصرف کنندگان 

تحویل مي شود – حدود 40 درصد از اتالف انرژي ساختمان از طریق ...... صورت مي گیرد
2-  گازي که بیشتر در صنعت استفاده مي شود ،از نکات ایمني درباره مصرف گاز ،طول شلینگ 

از ).......(مترنباید بیشتر باشد 
 3-  صفت پدر رس��تم – وس��یله کاهش فش��ار گاز که معموال روي کپسول هاي گاز نصب

 مي شود – همان »باز«خودماني است 
4-  پرندگان – اولین عدد – خاندان – شعاع هایي که از منبع تابنده پراکنده مي شود ،نور

5-  آغوش – نیمه دیوانه – خداي درویش – آنچه احساس 
بر نمي انگیزد – بي حالت و خشک و بي لطف 
6-  پیدا کن- سرچشمه – محل پیدایش –

 مادر ورزش ها – نزد ایرانیان است 
7- مخالفت و لجاجت – لقب اشرافي اروپاییان – درل-

 صداي گاو
8- براي وصل کردن بخاري حتما از شیلنگ ..... استفاده کنید – جایزه معتبر سینمایي

9- باد کرده- شبکه جهاني براي برقراري ارتباط بین 
شبکه هاي مختلف کامپیوتري 

10- هنوز گیج نشده !- چشم گریان – خطاب نزدیک 
11- مدیریت کردن – نوعي پوشش کف ساختمان ،چوب فرش- نخستین فلز کشف شده 

12- گریه بلند – فلز سخت و پر مصرف- دوست – ضمیر اول شخص مفرد 
13- ریشه – مخفف هوش – دفع مزاحم – نیروي زندگي 

14- گازي که در منازل ،محل ها ي کسب و کار و بخش هاي صنعتي استفاده مي شود در واقع 
...... است که گازي است بي رنگ و بي بو با شعله هایی  که کم مي سوزد- نوع فسیلي آن 

شامل نفت ،زغال سنگ و گاز طبیعي است 
15- از وسایل گاز سوز منزل که چنانچه به ترموکوپل حرارتي مجهز باشند ایمني بشتري 

دارند- سوخت قرن  بیستم بود که باعث توسعه اقتصادي در جهان شد    
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جدول با جایزه

نام :                              نام خانوادگی :

شماره تماس: 

بزرگ ترین میدان گازی جهان که بین 
وسیله ای که برای کنترل و تنظیم فشار ایران و قطر مشترك است

انواع گازها مورد استفاده قرار می گیرد

راهكاری مناسب 
برای جلوگیری از 

اتالف انرژی

از کلمات پرسشی
بخشی از شبكه 
گاز جهت مصرف 

کننده

وسیله روانشناسی

مخفف الی آخر

شاعر گفته از 
همزبانی بهتر است

کشور صادر کننده 
گاز به ایران

به همراه بوتان 
از گاز طبیعی 

زبردستاستخراج می شود
بنابر اظهارات 

کارشناسان، مخازن 
گازی ایران تا این 
سال قابل استفاده 

هستند سالح زنبور

بخش نمایان 
لوله گاز

 طایفه غیور

 سگ
 به انگلیسی

 نقش بازیگر

جعل کننده
جمع خادم

 لشكر

جادوگر
رود مرزی

رفوزه

عدسی

 پایتخت ایتالیا

هواپیمای عجول

 فهرست غذا

از آنسو بچه 
گوسفند است

نام دخترانه

میهن

ضربه سر

 استان زیارتی

قرض بانكی

 از مناطق گازی 
کشور

خیس

پیمانه مایعات

کبوتر چاهی

H2O 

سرزمین

 ماه سرد

حیوان شیرده

مرگ جانكاه

جایی پر از گاز 
و نفت

 گاز مرداب

علم

 مقابل ذلت

مذهب

 امر آوردن

خرد

پژواك صدا

بعد از )س(

کاخ

واحد والیبال

 پایه ها

طاقت

مصرف گاز ما به 
نسبت چین

موضوع این جدول!
کمبود و کاستی

دست کم

یگانه

 از میوه های 
گوشتی

اولین 3 رقمی

 شهر فردوسی

از درختان

پزشكی

تجویز پزشک

 بله روسی

سومین کشور 
ذخایز گاز

بازداشت

این برچسب انرژی 
یعنی بهترین 

انتخاب

عاقل

وسیله ایمنی 
بخاری

پیش

 مزه اول خرمالو
شهری در بلژیک

علت و موجب
یار »قوری«

از میدان های گازی 
کشور
 وی

فریاد چوپان

شک و شبهه

کم وزن

 خیرگی

گل سرخ

 گونه

غزوه پیروز 
مسلمانان

خداوند

 نفوذ رایانه ای
ضمیر خارجی

محل پختن نان

 سدی در خوزستان

باکتری سوخت 
فسیلی برای 

طبیعت

کشور وارد کننده 
گاز از ایران

لوله های شبكه 
شهری برای هدایت 

گاز به محل های 
مصرف

حرف بعد از »گ«
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بین الملل

دوران طالیی گاز طبیعی در راه است ولی 
به نظر می رسد مصرف کنندگان بیشتر از 

تولیدکنندگان خود را آماده  آن کرده اند. 
روزی روزگاری، در جهانی که نفت گران 
بود و منابع انرژی به نظر محدود می رسید، 
آژانس بین المللی انرژی، اتاق فکر کشورهای 
وارد کننده سوخت های فسیلی، یک گزارش 
ویژه منتش��ر کرد که نویدبخش رس��یدن 
دورانی طالیی در صنعت گاز بود. این گزارش 
در سال 2011 منتشر شد و نشان می داد 
که تقاضای به س��رعت رو به رشد از سوی 
اقتصاد ه��ای نوظهور و در بخش تولید برق 
می تواند س��بب شود که گاز تا سال 2030 
جای ذغال س��نگ را در مع��ادالت انرژی 

جهان بگیرد. 
شرکت های بزرگ انرژی هم در این خوش 
بینی سهیم بودند. قیمت های باال و تقاضای 
روبه رش��د در آسیای ش��رقی مخصوصا از 
سوی کش��ورهای چین و ژاپن موجب شد 
تا این شرکت ها طرح های عظیمی را برای 
تولید گاز مایع در کشورهایی مانند استرالیا 
و گینه نو در نظ��ر گیرند. قرار بود خوراک 
این پروژه ها از طریق حفاری های فراساحلی 
یا پروژه 20 میلیاردی کویینزلند توسط گروه 
BG بریتانیا، به دست  آید. قاره آمریکا که به 
لطف اکتشاف های اخیر میدان های شیل، 
پر از منابع گاز اس��ت و آمریکا هم شروع به 
تغییر ساختار پایانه های ساحلی خود که برای 
واردات گاز مایع ساخته شده بودند کرد تا آنها 

را آماده صدور این فرآورده سازد. 
ولی در این میان اتفاقی رخ داد که همه 
چیز را عوض کرد. ذغال سنگ، که خیلی ها 

آن را به عنوان 
آل��وده ترین س��وخت فس��یلی قلمداد 
می کنند، وارد یک انقالب پیش بینی نشده 
خصوصا در اروپا شد و جای گاز را در تولید 
برق گرفت. این رخداد تا حدی به این دلیل 
بود که مقادیر بسیار زیادی از ذغال سنگ 
وارد بازارهای جهانی ش��د. از س��وی دیگر،  
قوانین مربوط به جلوگیری از انتشار گازهای 
گلخانه ای اتحادیه اروپا در صدور مجوزهای 
الزم برای انجام معامالت ذغال س��نگ به 
قدری پر اش��کال بود که عمال بس��یاری از 
معامالت ذغال سنگ بدون اینکه مشمول 
پرداخت مالیات ش��ود انجام می ش��د، که 
البته به نظر می رسد این کار کامال با هدف 
قبلی صورت گرفت. البته بعدا این اتحادیه 
تصمیماتی مبنی بر ایجاد تغییر در این رویه 

اتخاذ کرد. 
در نتیجه تقاضا برای گاز مایع طی س��ه 
سال منتهی به سال 2015 تا حد زیادی ثابت 
باقی ماند و در نتیجه بازار، بازار خریداران شد 
و مشکالتی که ناشی از قیمت پایین نفت 
بود در بازار گاز بیش��تر خود را نشان داد و 

قیمت های گاز طبیعی کاهش بیش��تری 
پیدا کرد. در همین راستا، در ماه ژانویه سال 
2015، قیمت گاز در بازار لحظه ای آمریکا 
در حدود 2 دالر و 75 س��نت برای هر یک 
میلیون واحد حرارتی بریتانیا )BTU( بود 
که از سال 2012 بی سابقه بوده است. قیمت 
نقطه ای گاز مایع شده هم در بازار ژاپن که 
بازاری مهم در این صنعت به شمار می رود 
ه��م به 6 دالر و 65 س��نت در هر میلیون 
BTU رس��ید که در پنج سال گذشته  بی 

سابقه بوده است. 
 حتما در دورانی طالیی به سر می بریم 
ولی این دوران برای مصرف کنندگان طالیی 
است ولی برای تولید کنندگان دوران رکود 
و زیان دیدن. سرمایه گذاران در تاسیسات 
بزرگ گازی مانند کارخانه های مایع سازی 

متضرر شده اند.
 قیمت گاز ه��م مانند نفت تحت تاثیر 
کاهش تقاضا در بازار و نیز مازاد عرضه قرار 
گرفته است. میلیون ها تن ظرفیت های جدید 
به بهره برداری رس��یده و طرح ها زمانی به 
تولید رسیده اند که قیمت نفت باال بود ولی 
حاال که قیمت ها به شدت کاهش یافته همه 
چیز تغییر کرده و انتظاراتی که سرمایه گذاران 
در سرمایه گذاری های خود داشتند، برآورده 

نمی شود. 
ظرفیت صادرات جهانی هم انتظار می رود 
که تا سال 2018 به میزان یک سوم افزایش 
پیدا کند و از 290 میلیون تن در س��ال تا 
پایان س��ال 2013، به 400 میلیون تن تا 
س��ال 2018 برسد. استرالیا جای قطر را به  
عنوان ب��زرگ ترین صادرکننده ال ان جی 
جه��ان خواهد گرفت و ظرفیت تولید خود 
را تا سال 2020 به 86 میلیون تن در سال 
خواهد رس��اند. ایاالت متحده هم صادرات 
خود را از س��ال 2015 آغاز کرده است. دو 
پروژه عظیم گازی در سواحل غربی استرالیا 
در س��ال 2016 به بهره برداری رس��ید که 
یکی از آنها یک طرح 30 میلیارد دالری بود 
که توسط شورون در مجتمع ساحلی ویت 

اس��تون  Wheatstone به بهره برداری 
رس��ید و دیگری تأسیس��ات گازی پریلود 
Prelude ب��ود که ب��ه ارزش 13 میلیارد 
دالر س��اخته شد و در حقیقت یک کشتی 
عظیم س��اخت ش��ل برای حمل گاز بود. 
در گینه نو هم ش��رکت اکسون یک پروژه 
 19 میلی��ارد دالری را ب��رای حمل گاز در 

ماه مي سال 2015  اجرایی کرد. 
در سال 2015 سرمایه گذاری های جدید 
متوقف شد. هیچ پروژه ال ان جی جدیدی 
تعریف نش��د. این صنعت به قدری محتاج 
س��رمایه های جدید ش��د که قراردادهای 
طوالنی مدت که حدود سه چهارم تجارت 
جهان��ی ال ان ج��ی را تش��کیل می دهد، 
هواداران زیادی پیدا کرد و حیات بس��یاری 
از مجتمع ه��ای گازی ب��ه ای��ن قراردادها 
بستگی داشت. این قراردادها باعث می شوند 
که نوس��انات لحظه ای قیمت در بازار تاثیر 
چندانی بر عرضه نداشته باشد و کشورهای 
تولید کننده گاز خیال راحت تری نسبت به 

تولیدکنندگان نفت داشته باشند. 
ولی برای شرکت های انرژی، این قراردادها 
حاش��یه امنیت الزم را برای انجام سرمایه 
گذاری های بزرگ فراهم نمی کند. خریداران 
از این بازار ضعیف نهایت استفاده را می برند و 

به دنبال چانه زنی های بزرگ هستند.
 ژاپن در سال 2014 قراردادی در حدود 
16 دالر برای هر میلیون BTU امضا کرد. 
این در حالی اس��ت که در سال 2015 این 
قرارداده��ا به ارزش کمتر از 11 دالر در هر 
میلیون BTU  رسید. در همین دوران قیمت 
لحظه ای در بازار در حدود هفت دالر برای هر 
میلیون BTU در نظر گرفته می شد. این 
یعنی تولید کنندگان و صادرکنندگان ال ان 

جی متضرر شدند. 
امیده��ای صنعت ال ان جی بس��ته به 
افزایش تقاضاست. در فاصله زمانی بین اوایل 
سال 2015 تاکنون، آمریکای التین از خود 
اشتهای غیر منتظره ای برای مصرف ال ان 
جی نشان داد. فروش به بریتانیا افزایش یافت 

و اندونزی که زمانی صادرکننده گاز بود حاال 
به وارد کننده این کاال مبدل شده بود. رشد 
اقتصادی چین در سال 2015 کاهش یافت و 
در ژاپن هم تعریفی نداشت. حتی اقتصادهای 
سالم هم در آن سال سعی کردند تا به نحو 
احسن از منابع انرژی خود استفاده کنند و 

چیزی را هدر ندهند. 
سوخت های دیگر هم رقابت سختی با گاز 
دارند. ژاپن اعالم کرده که عالقه مند است 
تولید انرژی را از تاسیسات انرژی خود از سر 
گیرد. چین هم به دنبال آن اس��ت تا تولید 
گاز، ذغال سنگ و انرژی های تجدید پذیر را 
در داخل افزایش دهد که این اقدام ها سبب 

کاهش واردات گاز از خارج شود. 
مصرف کنندگان اروپایی هم می توانند 
با فراغ خاط��ر ال ان جی مورد نیاز خود را 
از تولید کنندگانی که تعدادشان روز به روز 
بیشتر می شود انتخاب  و هر چقدر دوست 

دارند چانه زنی کنند. 
ولی نکته اینجاس��ت ک��ه تقاضای اروپا 
ه��م ب��رای ال ان جی رو به کاهش اس��ت 

نه افزایش! 
برای مصرف کنندگان زیادی که دوست 
ندارند از منابع فسیلی انرژی دست بکشند 
ولی به دنبال سوختی پاک هستند، صنعت 
تولید گاز با آینده ای روشن به نظر می رسد. 
تقاضا برای گاز در بخش حمل و نقل رو به 
افزایش خواهد بود. برخی خودروسازان، مانند 
فیات، به دنبال تولید خودروهای پایه گازسوز 
هس��تند که اقتصادی بودن آنها را پیش از 
رقبای بنزین سوز خود قرار می دهد. صنعت 
موتورسازی نیز در آمریکا، اروپا، ژاپن و چین 
با استانداردهای سختگیرانه تری در انتشار 
گاز های گلخانه ای مواجه است و یکی از راه 
هایی که می توان به این استانداردها دست 
یافت ،استفاده و گسترش خودروهای گازسوز 
است. حتی فروش کالس��که های موتوری 
که با گاز فش��رده شده )س��ی ان جی( کار 
می کنند نیز در هند و چین به س��رعت رو 

به افزایش است. 
خطوط راه آهن هند اخیرا به مصرف سی 
ان جی در لکوموتیو های خود روی آورده اند. 
نگرانی ها از خطرات زیست محیطی استفاده 
از نفت سنگین در موتور کشتی هایی که در 
مناطق قطبی در تردد هستند سبب شده که 
سازندگان به دنبال استفاده از سوخت های 
پاک ت��ر بروند. این یعن��ی روی آوردن به 

ال ان جی. 
گسترش استفاده از گاز در نیروگاه های 
ب��رق نیز می تواند افزای��ش تقاضا برای این 
کاال را در پی داشته باشد. همه این ها نشان 
می ده��د که تقاضا برای گاز در س��ال های 
آینده به عنوان سوختی پاک افزایش خواهد 

یافت.

گاز طبیعی، سوختی برای رسیدن به آسمانی آبی
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می دیدیم که شرکت های فعال در این 
منطق��ه هزینه های خ��ود را در بخش 
حف��اری بیش از 30 درصد نس��بت به 
سطوح سال 2014 افزایش داده بودند. 
ولی تا پایان س��ال،  ما ش��رکت هایی را 
مانند Oasis Petroleum را مشاهده 
کردیم ک��ه در گزارش های مالی خود 
اعالم کردند که قادرند چاه های جدید 
نفت و گاز را با نصف هزینه های س��ال 
2014 راه ان��دازی کنن��د. دلی��ل این 
کاه��ش در هزینه ها را می توان کاهش 
هزینه ه��ای ش��رکت های ارائه دهنده 
خدمات، زمان کوتاه تر عملیات حفاری 
و همچنین پیشرفت های فنی چشمگیر 

در عملیات های حفاری دانست.
افزایش برآورد ها از نفت و گاز درجا 

در مخازن
یک��ی دیگ��ر از مزایای پیش��رفت 
تکنولوژی در صنعت نفت این بوده که 
برآورد میزان نف��ت و گاز درجا و قابل 
اس��تحصال در مخازن در سال 2016 

افزایش چشمگیری یافت. 
مدت زمان حفاری کاهش پیدا کرد، 
فناوری های نوینی در زمینه شکس��ت 
هیدرولیک تولید کنندگان را قادر ساخت 
تا نقاط جذاب ت��ری را برای حفاری و 
دسترس��ی به ذخایر هیدروکربن پیدا 
کنند و خطوط لوله و زیرس��اخت های 

بیشتری در مناطق عملیاتی راه اندازی 
شد که اجازه داد مقادیر بیشتری نفت و 
گاز طبیعی به مقاصد دلخواه انتقال پیدا 
کند. معرفی فناوری های نوین و کاهش 
هزینه های حفاری سبب شد تا مخازنی 
که تا قبل از این در برنامه بهره برداری 
نبودند در نوبت توسعه قرار گیرند و در 
نتیجه به میزان نفت گاز قابل استحصال 
کش��ور بیفزایند. این ها همه خبرهای 
بس��یار خوبی برای صنعتی اس��ت که 
سال های 2014 و 2015 را به سختی 

پشت سر گذاشت. 
اعالم ورشكستگی صدها شرکت

البته این خبر خوب برای بس��یاری 
از ش��رکت ها مخصوصا آن هایی که در 
بخش باالدس��تی فعالیت داش��تند به 

موقع نرسید.
 بس��یاری از شرکت های نفت و گاز 
اعالم کردند که ت��وان ادامه فعالیت با 
وجود قیمت ه��ای پایین و هزینه های 
باال را ندارند و اعالم ورشکستگی کردند. 
به طور کلی بیش از 200 شرکت نفت 
و گاز ت��ا ماه اکتبر س��ال 2016 اعالم 
ورشکستگی کردند. البته هنوز هم چند 
10 ش��رکت هس��تند که با مقروضات 
س��نگین دس��ت و پنجه نرم می کنند 
و ممکن اس��ت که همین روز ها اعالم 
ورشکس��تگی کنند. با این تعدادی از 

شرکت ها در س��ال 2015 ورشکسته 
شدند، سال 2016 بیشتر به خاطر تعداد 
شرکت هایی که از دور رقابت خارج شدند 

در خاطرها خواهد ماند. 
اثب��ات بی خط��ر بودن شکس��ت 

هیدرولیک برای منابع زیرزمینی آب
در س��ال 2016 ب��ود ک��ه باالخره 
پس از 6 س��ال ک��ش و قوس و صرف 
میلیون ها دالر اعتبار، آژانس محافظت 
از محیط زیس��ت آمریکا اعالم کرد که 
عملیات شکست هیدرولیک هیچ تاثیر 
ثابت شده ای بر آلوده کردن سفره های 
زیرزمینی آب ندارد. انتشار این حکم آب 
سردی بود بر روی بسیاری از مدافعان 
محیط زیس��ت که سال ها خالف این 
مس��ئله را می گفتند. البت��ه در مورد 
صح��ت اطالعات این آژانس هم حرف 
و حدیث های بس��یاری وج��ود دارد و 
مدافعان محیط زیست مدعی هستند 
که این حکم بر اساس اطالعات نادرست 

صادر شده است. 
اعتراضات محیط زیستی از باالدست 

به میان دست انتقال یافت
فعاالن حفاظت از محیط زیست که 
پس از هشت س��ال مبارزه نتوانستند 
خللی در فعالیت های برداش��ت نفت و 
گاز با اس��تفاده از شکس��ت هیدرویک 
ایجاد کنند، تصمیم گرفتند تا به بخش 

میان دس��تی این صنعت حمله کنند. 
این ش��د که این فعاالن به احداث خط 
لوله انتقال نفت و گاز به داکوتا از طریق 
منطقه راک سیوکس اعتراض کردند و 
آن را مستمسکی برای ادامه فعالیت های 
اعتراض آمیز خود قرار دادند. معترضان 
در فصل زمستان آن منطقه را به دلیل 
سرما ترک کردند و به تگزاس رفتند که 

هوای گرمتری داشت. 
صادرات نف�ت خام تقریبا دو برابر 

شد
در همی��ن حین، به دلیل لغو قانون 
منع صادرات نف��ت و گاز خام آمریکا، 
تولید کنندگان داخلی توانستند صادرات 
خود را به دو برابر از ابتدا تا 9 ماه سال 

2016 افزایش دهند.
 بر اساس گزارش های اداره اطالعات 
انرژی آمریکا، ص��ادرات نفت خام این 
کش��ور از 394 هزار بش��که در روز در 
م��اه ژانویه به 694 هزار بش��که در ماه 

سپتامبر رسید. 
رییس جمهوری ترامپ

یکی از شعار های انتخاباتی ترامپ، 
حمایت از پروژه های نفت و گاز این کشور 
بود. این ریاست جمهوری در سال 2016 
رخ داد. باید منتظر ماند تا نتایج حضور 
ترامپ در کاخ سفید را برای صنعت نفت 

و گاز مشاهده کرد.  در تاریخ صنعت نفت و گاز آمریکا، 
س��ال 2016 ب��ه عن��وان یک��ی از پر 
رویدادترین سال های اخیر در توسعه 
بازار، معامالت دارایی ها و توس��عه در 
سیاست های عمومی در یادها خواهد 
ماند. همان طور که به تازگی وارد سال 
2017 ش��ده ایم، بد نیست نگاهی به 
مه��م ترین رویداد های این صنعت در 

سالی که گذشت داشته باشیم.
افزایش صادرات ال ان جی

سال 2016 به این علت که صادرات 
نف��ت و گاز خ��ام آغاز ش��د،در یادها 
خواهدماند. حدود 40 س��ال است که 
آمری��کا قان��ون منع ص��ادرات نفت و 
گاز خ��ام را به دلیل حمایت از صنایع 
داخلی صادر کرده است. مجوز صادرات 
نفت و گاز آمریکا به آن معناس��ت که 
تولید کنندگان این کشور می توانند به 
بازارهای جهانی دسترسی پیدا کنند 
و کاال ه��ای خ��ود را در آنجا به فروش 
برسانند،  چیزی که سال ها منتظر آن 
بوده اند. در صنعت ال ان جی، شرکت 
چنیر انرژی نخس��تین محموله  خود 
را از تاسیس��ات سابین پاس دقیقا در 
ابتدای س��ال 2015 صادر کرد. از آن 
زمان تا کنون صادرات این شرکت به 

شدت افزایش کرده است. سابین پاس 
فعال تنها صادر کنن��ده ال ان جی در 
آمریکاست ولی 4 تاسیسات دیگر سال 

2017 راه اندازی خواهند شد.
آمریكا مبدل به صادرکننده خالص 

گاز طبیعی شد
مهم ترین اخب��ار انرژی در آمریکا 
س��ال 2016 در ماه نوامب��ر رخ دادبه 
این علت ک��ه در این ماه آمریکا برای 
نخستین بار به عنوان یک صادرکننده 
صرف گاز طبیعی معرفی شد. بر اساس 
گزارش های پالتس آمری��کا، این امر 
نه تنها ب��ه دلیل صادرات گاز طبیعی 
مایع شده بلکه به دلیل صادرات گاز از 
طریق خطوط لوله به مکزیک و بعدا به 

کانادا رخ داد. 
اوپک تسلیم شد

س��ال 2016 باالخره اعضای اوپک 
پس از هش��ت س��ال به توافقی برای 
کاهش تولید و عرضه نفت خام در بازار 
رسیدند که در نوع خود بی نظیر بود. 
آن ها برای نخستین بار بود که توانستند 
موافقت و همکاری تولید کنندگان غیر 
عضو سازمان را برای کاهش عرضه در 
بازار جلب کنند. بر اساس توافق اعضا 
و غی��ر اعضای اوپک، قرار ش��د از آغاز 

ماه ژانویه سال 2017 تولید کنندگان 
جمعه یک میلیون 800 هزار بشکه از 
عرضه نفت خام به بازار را کاهش دهند 
تا شاید این کار سبب جلوگیری از افت 
بیش��تر قیمت نفت در بازار شود. این 
سیاس��ت تا ماه فوریه 2017 که این 
گزارش نوشته می شود جواب داده است 
و قیمت نفت در حال حاضر به محدوده 
50 تا 60 دالر در هر بشکه رسیده است 
که از نظر تولید کنندگان سطح منطقی 

برای قیمت نفت است.
رونق در حوزه نفتی پرمیان

در حال��ی ک��ه در این س��ال تمام 
میدان های اصلی نفت و گاز آمریکا از 
جمله میدان های ایگل فورد و هاینسویل 
ش��یل به دلیل افت کسب و کارشان 
روزگار به نس��بت راکدی را س��پری 
می کردند، میدان چند منظوره پرمیان 
حرارتی ب��ه خود دید ک��ه همه را به 
تحرک واداشت. در طول تابستان و پاییز 
شرکت های نفتی بسیاری اقدام به خرید 
دارایی هایی در این حوزه  نفتی کردند و 
 Pioneer برخی از آن ها مانند شرکت
Resources صحبت از توانایی خود 
در اس��تخراج نفت حتی با قیمت های 
حدود 30 یا 40 دالر می کرد. تمام این 

تغییرات با یک رویداد امیدوار کننده 
مواجه شد. قیمت نفت تگزاس غربی 
ی��ا WTI ب��ه دامن��ه 50 دالر در هر 
بشکه رسید و همزمان تعداد دکل های 
حفاری در منطقه از 250 دکل گذشت 
تا نفت بیش��تری تولید ش��ود. در ماه 
سپتامبر همان س��ال شرکت آپاچی 
اعالم کرد که موفق به کش��ف 3 تا 9 
میلیارد بشکه نفت قابل استحصال در 
این حوزه شده است. همچنین اواسط 
ماه نوامبر، سازمان زمین شناسی آمریکا 
اعالم کرد که ذخایر بیشتر از نفت قابل 
 Wolfcamp اس��تحصال در منطقه
این حوزه کشف ش��ده است. تا پایان 
سال، رونق این صنعت در تگزاس غربی 
و نیومکزیکو جنوب شرقی ادامه داشت 
و نفت WTI  حداقل 50 دالر در هر 

بشکه معامله می شد. 
کاهش هزینه های حفاری

یکی از مهم ترین محور های رونق 
بسیار زیاد کسب و کار در حوزه پرمیان 
در کنار رش��د تع��داد دکل های فعال 
در ای��ن منطق��ه در نیمه دوم س��ال 
2016، کاه��ش هزینه های حفاری و 
بهره ب��رداری از چاه های نفتی جدید 
بود. در ابتدای س��ال عجیب نبود اگر 
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می دیدیم که شرکت های فعال در این 
منطق��ه هزینه های خ��ود را در بخش 
حف��اری بیش از 30 درصد نس��بت به 
سطوح سال 2014 افزایش داده بودند. 
ولی تا پایان س��ال،  ما ش��رکت هایی را 
مانند Oasis Petroleum را مشاهده 
کردیم ک��ه در گزارش های مالی خود 
اعالم کردند که قادرند چاه های جدید 
نفت و گاز را با نصف هزینه های س��ال 
2014 راه ان��دازی کنن��د. دلی��ل این 
کاه��ش در هزینه ها را می توان کاهش 
هزینه ه��ای ش��رکت های ارائه دهنده 
خدمات، زمان کوتاه تر عملیات حفاری 
و همچنین پیشرفت های فنی چشمگیر 

در عملیات های حفاری دانست.
افزایش برآورد ها از نفت و گاز درجا 

در مخازن
یک��ی دیگ��ر از مزایای پیش��رفت 
تکنولوژی در صنعت نفت این بوده که 
برآورد میزان نف��ت و گاز درجا و قابل 
اس��تحصال در مخازن در سال 2016 

افزایش چشمگیری یافت. 
مدت زمان حفاری کاهش پیدا کرد، 
فناوری های نوینی در زمینه شکس��ت 
هیدرولیک تولید کنندگان را قادر ساخت 
تا نقاط جذاب ت��ری را برای حفاری و 
دسترس��ی به ذخایر هیدروکربن پیدا 
کنند و خطوط لوله و زیرس��اخت های 

بیشتری در مناطق عملیاتی راه اندازی 
شد که اجازه داد مقادیر بیشتری نفت و 
گاز طبیعی به مقاصد دلخواه انتقال پیدا 
کند. معرفی فناوری های نوین و کاهش 
هزینه های حفاری سبب شد تا مخازنی 
که تا قبل از این در برنامه بهره برداری 
نبودند در نوبت توسعه قرار گیرند و در 
نتیجه به میزان نفت گاز قابل استحصال 
کش��ور بیفزایند. این ها همه خبرهای 
بس��یار خوبی برای صنعتی اس��ت که 
سال های 2014 و 2015 را به سختی 

پشت سر گذاشت. 
اعالم ورشكستگی صدها شرکت

البته این خبر خوب برای بس��یاری 
از ش��رکت ها مخصوصا آن هایی که در 
بخش باالدس��تی فعالیت داش��تند به 

موقع نرسید.
 بس��یاری از شرکت های نفت و گاز 
اعالم کردند که ت��وان ادامه فعالیت با 
وجود قیمت ه��ای پایین و هزینه های 
باال را ندارند و اعالم ورشکستگی کردند. 
به طور کلی بیش از 200 شرکت نفت 
و گاز ت��ا ماه اکتبر س��ال 2016 اعالم 
ورشکستگی کردند. البته هنوز هم چند 
10 ش��رکت هس��تند که با مقروضات 
س��نگین دس��ت و پنجه نرم می کنند 
و ممکن اس��ت که همین روز ها اعالم 
ورشکس��تگی کنند. با این تعدادی از 

شرکت ها در س��ال 2015 ورشکسته 
شدند، سال 2016 بیشتر به خاطر تعداد 
شرکت هایی که از دور رقابت خارج شدند 

در خاطرها خواهد ماند. 
اثب��ات بی خط��ر بودن شکس��ت 

هیدرولیک برای منابع زیرزمینی آب
در س��ال 2016 ب��ود ک��ه باالخره 
پس از 6 س��ال ک��ش و قوس و صرف 
میلیون ها دالر اعتبار، آژانس محافظت 
از محیط زیس��ت آمریکا اعالم کرد که 
عملیات شکست هیدرولیک هیچ تاثیر 
ثابت شده ای بر آلوده کردن سفره های 
زیرزمینی آب ندارد. انتشار این حکم آب 
سردی بود بر روی بسیاری از مدافعان 
محیط زیس��ت که سال ها خالف این 
مس��ئله را می گفتند. البت��ه در مورد 
صح��ت اطالعات این آژانس هم حرف 
و حدیث های بس��یاری وج��ود دارد و 
مدافعان محیط زیست مدعی هستند 
که این حکم بر اساس اطالعات نادرست 

صادر شده است. 
اعتراضات محیط زیستی از باالدست 

به میان دست انتقال یافت
فعاالن حفاظت از محیط زیست که 
پس از هشت س��ال مبارزه نتوانستند 
خللی در فعالیت های برداش��ت نفت و 
گاز با اس��تفاده از شکس��ت هیدرویک 
ایجاد کنند، تصمیم گرفتند تا به بخش 

میان دس��تی این صنعت حمله کنند. 
این ش��د که این فعاالن به احداث خط 
لوله انتقال نفت و گاز به داکوتا از طریق 
منطقه راک سیوکس اعتراض کردند و 
آن را مستمسکی برای ادامه فعالیت های 
اعتراض آمیز خود قرار دادند. معترضان 
در فصل زمستان آن منطقه را به دلیل 
سرما ترک کردند و به تگزاس رفتند که 

هوای گرمتری داشت. 
صادرات نف�ت خام تقریبا دو برابر 

شد
در همی��ن حین، به دلیل لغو قانون 
منع صادرات نف��ت و گاز خام آمریکا، 
تولید کنندگان داخلی توانستند صادرات 
خود را به دو برابر از ابتدا تا 9 ماه سال 

2016 افزایش دهند.
 بر اساس گزارش های اداره اطالعات 
انرژی آمریکا، ص��ادرات نفت خام این 
کش��ور از 394 هزار بش��که در روز در 
م��اه ژانویه به 694 هزار بش��که در ماه 

سپتامبر رسید. 
رییس جمهوری ترامپ

یکی از شعار های انتخاباتی ترامپ، 
حمایت از پروژه های نفت و گاز این کشور 
بود. این ریاست جمهوری در سال 2016 
رخ داد. باید منتظر ماند تا نتایج حضور 
ترامپ در کاخ سفید را برای صنعت نفت 

و گاز مشاهده کرد.  در تاریخ صنعت نفت و گاز آمریکا، 
س��ال 2016 ب��ه عن��وان یک��ی از پر 
رویدادترین سال های اخیر در توسعه 
بازار، معامالت دارایی ها و توس��عه در 
سیاست های عمومی در یادها خواهد 
ماند. همان طور که به تازگی وارد سال 
2017 ش��ده ایم، بد نیست نگاهی به 
مه��م ترین رویداد های این صنعت در 

سالی که گذشت داشته باشیم.
افزایش صادرات ال ان جی

سال 2016 به این علت که صادرات 
نف��ت و گاز خ��ام آغاز ش��د،در یادها 
خواهدماند. حدود 40 س��ال است که 
آمری��کا قان��ون منع ص��ادرات نفت و 
گاز خ��ام را به دلیل حمایت از صنایع 
داخلی صادر کرده است. مجوز صادرات 
نفت و گاز آمریکا به آن معناس��ت که 
تولید کنندگان این کشور می توانند به 
بازارهای جهانی دسترسی پیدا کنند 
و کاال ه��ای خ��ود را در آنجا به فروش 
برسانند،  چیزی که سال ها منتظر آن 
بوده اند. در صنعت ال ان جی، شرکت 
چنیر انرژی نخس��تین محموله  خود 
را از تاسیس��ات سابین پاس دقیقا در 
ابتدای س��ال 2015 صادر کرد. از آن 
زمان تا کنون صادرات این شرکت به 

شدت افزایش کرده است. سابین پاس 
فعال تنها صادر کنن��ده ال ان جی در 
آمریکاست ولی 4 تاسیسات دیگر سال 

2017 راه اندازی خواهند شد.
آمریكا مبدل به صادرکننده خالص 

گاز طبیعی شد
مهم ترین اخب��ار انرژی در آمریکا 
س��ال 2016 در ماه نوامب��ر رخ دادبه 
این علت ک��ه در این ماه آمریکا برای 
نخستین بار به عنوان یک صادرکننده 
صرف گاز طبیعی معرفی شد. بر اساس 
گزارش های پالتس آمری��کا، این امر 
نه تنها ب��ه دلیل صادرات گاز طبیعی 
مایع شده بلکه به دلیل صادرات گاز از 
طریق خطوط لوله به مکزیک و بعدا به 

کانادا رخ داد. 
اوپک تسلیم شد

س��ال 2016 باالخره اعضای اوپک 
پس از هش��ت س��ال به توافقی برای 
کاهش تولید و عرضه نفت خام در بازار 
رسیدند که در نوع خود بی نظیر بود. 
آن ها برای نخستین بار بود که توانستند 
موافقت و همکاری تولید کنندگان غیر 
عضو سازمان را برای کاهش عرضه در 
بازار جلب کنند. بر اساس توافق اعضا 
و غی��ر اعضای اوپک، قرار ش��د از آغاز 

ماه ژانویه سال 2017 تولید کنندگان 
جمعه یک میلیون 800 هزار بشکه از 
عرضه نفت خام به بازار را کاهش دهند 
تا شاید این کار سبب جلوگیری از افت 
بیش��تر قیمت نفت در بازار شود. این 
سیاس��ت تا ماه فوریه 2017 که این 
گزارش نوشته می شود جواب داده است 
و قیمت نفت در حال حاضر به محدوده 
50 تا 60 دالر در هر بشکه رسیده است 
که از نظر تولید کنندگان سطح منطقی 

برای قیمت نفت است.
رونق در حوزه نفتی پرمیان

در حال��ی ک��ه در این س��ال تمام 
میدان های اصلی نفت و گاز آمریکا از 
جمله میدان های ایگل فورد و هاینسویل 
ش��یل به دلیل افت کسب و کارشان 
روزگار به نس��بت راکدی را س��پری 
می کردند، میدان چند منظوره پرمیان 
حرارتی ب��ه خود دید ک��ه همه را به 
تحرک واداشت. در طول تابستان و پاییز 
شرکت های نفتی بسیاری اقدام به خرید 
دارایی هایی در این حوزه  نفتی کردند و 
 Pioneer برخی از آن ها مانند شرکت
Resources صحبت از توانایی خود 
در اس��تخراج نفت حتی با قیمت های 
حدود 30 یا 40 دالر می کرد. تمام این 

تغییرات با یک رویداد امیدوار کننده 
مواجه شد. قیمت نفت تگزاس غربی 
ی��ا WTI ب��ه دامن��ه 50 دالر در هر 
بشکه رسید و همزمان تعداد دکل های 
حفاری در منطقه از 250 دکل گذشت 
تا نفت بیش��تری تولید ش��ود. در ماه 
سپتامبر همان س��ال شرکت آپاچی 
اعالم کرد که موفق به کش��ف 3 تا 9 
میلیارد بشکه نفت قابل استحصال در 
این حوزه شده است. همچنین اواسط 
ماه نوامبر، سازمان زمین شناسی آمریکا 
اعالم کرد که ذخایر بیشتر از نفت قابل 
 Wolfcamp اس��تحصال در منطقه
این حوزه کشف ش��ده است. تا پایان 
سال، رونق این صنعت در تگزاس غربی 
و نیومکزیکو جنوب شرقی ادامه داشت 
و نفت WTI  حداقل 50 دالر در هر 

بشکه معامله می شد. 
کاهش هزینه های حفاری

یکی از مهم ترین محور های رونق 
بسیار زیاد کسب و کار در حوزه پرمیان 
در کنار رش��د تع��داد دکل های فعال 
در ای��ن منطق��ه در نیمه دوم س��ال 
2016، کاه��ش هزینه های حفاری و 
بهره ب��رداری از چاه های نفتی جدید 
بود. در ابتدای س��ال عجیب نبود اگر 
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پس از افزایش قیمت نفت و گاز در سال 2016،  
انتظار می رود که قیمت گاز طبیعی هم سال 2017 باز 
هم با افزایش روبه رو شود که دلیل آن افزایش تقاضا از 

بازارهای نوظهور خواهد بود.
بازار گاز طبیعی سال 2016 افزایش 63 درصدی 
را شاهد بود ولی با این حال قیمت این کاال هنوز در 
پایین ترین سطح خود طی دو دهه  اخیر قرار داشت 
و تنها حدود 2/49 دالر در هر یک میلیون Btu به 
طور میانگین معامله می شد. البته این رقم در پایان سال 
حدود یک دالر افزایش یافت. یکی از دالیلی که قیمت 
این کاال را تا حد زیادی کاهش داد دمای نسبتا باالی 
هوا در طول این سال بود که تقاضا را در بخش خانگی 
و تجاری به ترتیب 7 و 4 درصد در سال 2016 کاهش 
داد. با این حال تقاضا در بخش های دیگر از جمله بخش 
تولید برق و بازار صادرات رشد از خود نشان داد. این دو 
بازار در حال گسترش، به همراه بازگشت دمای متعادل 
می تواند قیمت گاز را در سال 2017 افزایش دهد  و این 
سال را به سالی فوق العاده برای سرمایه گذاری در بخش 

تولید گاز تبدیل کند. 
ترکیش استریم  � 

با وجود اخبار ناگواری که طی دو، سه سال گذشته 
در بازار نفت و گاز منتشر شده بسیاری ازسرمایه گذاران 
ازادامه سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز منصرف 
شده اند  اما هنوز پروژه هایی در جهان در دست اجراست 
که هر بیننده ای را به خود جلب می کند و نوید آینده ای 

پر رونق را در این صنعت می دهد. 
یکی از این طرح های عظیم خط لوله ترکیش استریم 
است که قرار است گاز روسیه را به ترکیه منتقل کند. 

هزینه  این طرح بیش از 15 میلیارد و 100 میلیون دالر 
تخمین زده شده و قرار است که فاز نخست آن طی 

سال های 2017 تا 2019 به بهره برداری برسد. 
کشمکش  ها  سال  از  پس  روسیه  و  ترکیه  البته 
سیاسی بر سر این خط لوله در سال 2016 به توافق 
رسیدند. قرار است 909 کیلومتر از این خط لوله از زیر 
دریای سیاه عبور کند تا به 177 مایل خطوط لوله در 

خشکی متصل شود. 
برنامه ریزی برای این طرح عظیم گازی در سال 
2014 آغاز شد و پس از تکمیل قرار است 63 میلیارد 
مترمکعب گاز طبیعی را ساالنه به ترکیه منتقل کند. 
شرکت گازپروم روسیه و بوتاش ترکیه برای ساخت این 
خط لوله با یکدیگر همکاری خواهند کرد. همچنین 
شرکت بی پی هم ابراز عالقه کرده که در این طرح 
مشارکت داشته باشد. بی پی هم اکنون در ساخت یکی 
دیگر از خطوط مهم انتقال گاز به ترکیه به نام تاناپ 

مشارکت دارد. 
یک طرح نفتی بزرگ! � 

ایجنای  میدان  در  دالری  میلیارد   16 طرح  این 
نیجریه قرار است  سال 2018 به تولید برسد. تولید نفت 
تا کنون تأثیر بسیاری در اقتصاد نیجریه گذاشته است و 
آن را به بزرگ ترین اقتصاد قاره آفریقا بدل کرده است. 
شرکت فرانسوی توتال توسعه میدان ایجنای این کشور 
را از سال 2014 شروع کرده و حفاری بسیار عمیق را 
در این میدان فراساحلی در دست دارد. گفته می شود 
بهره برداری از این میدان درآمد های نفتی نیجریه را 
افزایش چشمگیری دهد. قرار است که در ماه آوریل 
سال 2017، توتال یک کشتی ذخیره سازی و تولید 

)FPSO( را در این میدان مستقر و تا پایان سال تولید 
از آن را آغاز کند. گفته می شود هنگامی که تولید از این 
میدان به حداکثر خود برسد، ظرفیت تولید آن به روزانه 
200 هزار بشکه خواهد رسید. در حال حاضر توتال 
بیش از نیم قرن است که در نیجریه فعال است و سال 
2012 تولید خود را در این کشور به 279 هزار بشکه در 
روز خواهدرساند. میدان اجینا به تنهایی می تواند تولید 

نفت نیجریه را دوبرابر سازد. 
طرح ال ان جی پریلود در غرب استرالیا � 

این طرح قرار است در سال 2017 با هزینه  بیش 
از 10 تا 12 میلیارد دالر به بهره برداری برسد. این 
پروژه در حقیقت بزرگ ترین تأسیسات فراساحلی تولید 
شناوری خواهد بود که تا به حال به دست بشر ساخته 

شده است. 
این پروژه واقعا بزرگ است. تنها عرض آن به اندازه  
طول 4 زمین فوتبال است. مخازن ذخیره سازی این 
تاسیسات فراساحلی می تواند آب موجود در 175 استخر 
المپیک را در خود جای دهند. شل در حال احداث 
این طرح است که پس از تکمیل ساالنه 5 میلیون و 
300 هزار تن مایعات گازی تولید خواهد کرد. به گفته 
مقام های شل،  گاز تولیدی این پروژه 117 درصد از نیاز 
کشوری مانند هنگ کنگ خواهد بود. گاز تولیدی از 

میدان های پریلود و کانچرتو استحصال خواهد شد. 
شل همچنین می گوید تکمیل این پروژه انقالبی در 
تأسیسات فراساحلی از نظر کاهش هزینه ها را محقق 
خواهد ساخت و دیگر نیازی به ساخت خطوط لوله از 
بستر دریا برای انتقال محصوالت به منظور فرآورش 

نخواهد بود.  

طرح های بزرگ گازی در جهان
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توسعه میدان شاه دنیز آذربایجان  � 
هزینه این طرح بیش از 28 میلیارد دالر برآورد شده 
است. این پروژه در حقیقت یکی از بزرگ ترین طرح های 
گازی در این کره خاکی به شمار می رود. این طرح که 
توسعه آن را بی پی بر عهده دارد، از سال 2015 آغاز 
شده و در سال 2018 به بهره برداری خواهد رسید. این 
آذربایجان است،  ترین میدان گازی  بزرگ  میدان که 
بیش از 100 میلیارد مترمکعب گاز در خود جای داده 
و از سال 2007 به تولید رسیده است. طرح 28 میلیارد 
دالری بی پی شامل حفر 26 حلقه چاه، 500 کیلومتر 
خطوط لوله زیردریایی و دو سکوی فراساحی که توسط 
یک پل به هم متصل خواهند شد، می شود. تولید از این 
میدان پس از انجام این طرح به ساالنه 10 میلیارد و 

800 میلیون متر مکعب خواهد رسید. 
سرگذشت عرضه و تقاضا در سال 2016 �

تولید گاز طبیعی آمریکا پارسال با یک میلیارد و 300 
میلیون فوت مکعب در روز به میانگین 77 میلیارد و 500 
میلیون فوت مکعب در روز رسید که از سال 2005، این 
نخستین کاهش تولید در این کشور به شمار می رود. 
کاهش تولید سبب شد که تعداد دکل های حفاری این 
کشور به میزان 19 درصد در مقایسه با سال گذشته 
میالدی کاهش پیدا کند. این افت تولید به دلیل کاهش 
سرمایه گذاری ها بود که در پی افت قیمت گاز در ابتدای 
سال 2016 رخ داد. همچنین یکی دیگر از دالیل این 
افت ،قیمت پایین نفت بود که حفاری ها در آن بخش را 
هم کاهش داد و تولید گاز های همراه را نیز به تبع خود 

دچار افت کرد. 
گاز  برای  تقاضا  و  تولید  این حال، در حالی که  با 

در بخش های تجاری و خانگی کاهش یافت، تقاضا در 
بخش های دیگر افزایش داشت. گاز طبیعی توانست جای 
ذغال سنگ را در تولید برق در آمریکا بگیرد و به منبعی 
تبدیل شود که آمریکا برای تولید 34 درصد از برق مورد 
نیاز خود در مقایسه با 30 درصد برای ذغال سنگ،  به 
آن وابسته بوده است. این امر سبب شد تا تقاضا برای 
گاز در بازار تولید برق از 3/26 میلیارد فوت مکعب در 
به 6/27 میلیارد فوت مکعب در  روز در سال 2015 
روز در سال 2016 برسد. تقاضا برای گاز در خارج از 
افزایش یافت به طوری که  آمریکا هم در طول سال 
این کشور در ماه نوامبر تبدیل به یک صادرکننده  گاز 
طبیعی برای نخستین بار از سال 1957 شد. بیشتر این 
گاز صادراتی به مکزیک روانه شد که بیش از 87 درصد 
از بازار صادرات آمریکا را به خود اختصاص داده است. با 
این حال، راه اندازی پایانه مایع سازی سابین پاس متعلق 
به شرکت چنری انرژی )Cheniere Energy( سبب 
شد تا بازارهای جدیدی رو به تولید کنندگان آمریکایی 

گاز طبیعی باز شود. 
برآوردها حاکی از آن است که صادرات گاز آمریکا 
در سال 2017 همچنان ادامه پیدا خواهد کرد که یکی 
از دالیل آن احداث خطوط انتقال گاز جدید به سمت 

مکزیک است. 
Trans- یکی از این خطوط،  خط لوله  ترانس پکوز

Pecos است که با سرمایه گذاری یک میلیارد و 300 
میلیون دالری قرار است روزانه 2 میلیارد و 300 میلیون 

فوت مکعب گاز را به مکزیک منتقل کند.  
 2017 سال  طبیعی  گاز  بازار  بنیادی  متغیرهای 
قوی تر خواهند شد زیرا تولید کاهش و تقاضا افزایش 

آن  شاهد  گاز  تولید  در  که  روندهایی  یافت.   خواهد 
بوده ایم به نظر می رسد که امسال قیمت ها را افزایش 
دهد، مخصوصا اینکه پیش بینی های وضع هوا نشان 
می دهد آب و هوایی متعادل تر در جهان را شاهد خواهیم 
بود که این یعنی سرمای بیشتر در مناطق مسکونی و نیاز 
بیشتر برای مصرف گاز به منظور گرم کردن خانه ها. 
همین امر سبب خواهد شد که تولید کنندگان دست 
به کار شوند و سرمایه گذاری روی پروژه های جدید را 
آغاز کنند. در آمریکا سه پروژه مهمی که انتظار می رود 
مکان خوبی برای سرمایه گذاری باشد طرح هایی هستند 
 ،)Range Resources(  که شرکت های رنج ریسورسز
انترو ریسورسز )Antero Resources( و رایس انرژی 

)Rice Energy( در دست دارند. 
شرکت رنج ریسورسز سال 2016 یک سرمایه گذاری 
4 میلیارد و 200 میلیونی برای تولید گاز در ایالت لویزیانا 
کرد. این شرکت انتظار دارد که تولید گاز خود را به 33 تا 
35 درصد تا پایان امسال افزایش دهد. گفته می شود 13 
درصد از این رشد تولید از طریق حفاری های جدید این 

شرکت میسر خواهد شد. 
رایس انرژی هم یک سرمایه گذاری 2 میلیارد و 700 
میلیونی کرد که تولید گاز آن را 70 درصد بیشتر از تولید 
آن در سال 2016 خواهد کرد.  انترو انرژی هم انتظار 
دارد که امسال تا یک چهارم تولید خود را افزایش دهد. 
یکی از دالیلی که موجب می شود انتظار تولید گاز 
طبیعی آمریکا بیشتر شود افزایش صادرات این کشور 
است. همین امر افزایش قیمت ها را در پی خواهد داشت 
و سبب خواهد شد که این سه شرکتی که نام شان آورده 

شد سود فراوانی به جیب زنند. 
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حباب های  مدرن  داری  سرمایه 
است  دیده  خود  به  بازار  در  را  زیادی 
الله  گل  حباب های  جنون  شامل  که 

هلندی بین سال های 
وال  سقوط  تا   1637،  1634
بحران  تا   1929 سال  در  استریت 
سال  در  بهره ای  وام های  و  مسکن 

2008 می شود. 
شده  مایع  طبیعی  گاز  تجارت   در 
شروع  تازگی  به  حبابی  جی(  ان  )ال 
دهه  در  است:  کرده  گرفتن  شکل  به 
سازندگان  میان  در  اشتیاقی  گذشته 
وجود  به  آمریکا  در  گازی  پایانه های 
آمد که تعداد زیادی از این سازه ها را 
ایجاد کردند که در نهایت بسیاری از 
آن ها بیکار ماندند. این پایانه ها قرار بود 
محل دریافت ال ان جی باشد که هرگز 
که  اندازه ای  به  محصول  این  واردات 
انتظار آن می رفت رشد نکرد. پایانه های 
تاسیسات  به  باید  ان جی  ال  دریافت 
تبدیل مجدد مایع به گاز مجهز باشند 
این  البته  است.  گرانقیمت  بسیار  که 
گرانی به اندازه پایانه های صادراتی گاز 

نیست که باید آن را به مایع تبدیل کند. 
در سال 2014، یعنی سالی که کمتر از 
240 میلیون تن در سال بین معامله 
تبدیل  ظرفیت  می شد،  معامله  گران 
دوباره مایع به گاز در کل جهان چیزی 
بیش از 724 میلیون تن در سال نبود. 
در همان زمان هم کسانی که بیش از 
بودند  بین  صنعت خوش  این  به  حد 
پایانه های  ایجاد  برای  را  برنامه هایی 
واردات با ظرفیت 750 میلیون تن در 

سال تدارک دیده بودند. 
حباب های  تمام  که  این  وجود  با 
به  باری  فاجعه  مالی  تبعات  اقتصادی 
لزوما  حباب ها  این  خود  دارد،  همراه 
منشاهای مالی ندارند. هر حباب دو والد 
دارد: یک پول آسان و دیگری توهمی 
که قیمت یک کاال یا تقاضا برای آن 
افزایش خواهد یافت یا تا ابد باال خواهد 
اشتباه  دیدگاه  این  از  توهم  این  ماند. 
سر چشمه می گیرد که چون بسیاری 
از مردم یک کار را انجام می دهند در 
نتیجه این کار باید درست باشد. البته 
معموال هم همین طور است تا این که 

ورق برگردد. 
حباب های اقتصادی در زمینه  هایی 
که برای این نوع توهم ها آمادگی داشته 
در  می کنند  رشد  سرعت  به  باشند 
حالی که در بسیاری از مواقع مشخص 
نیست که چه کسی از ابتدا آن ها را 
به وجود آورده است. در این مورد یکی 
انرژی  المللی  بین  آژانس  گزینه ها  از 
واقع در پاریس است که یک گزارش 
ویژه منتشر کرد با این عنوان: »آیا ما 
در  می شویم؟«  گاز  طالیی  عصر  وارد 
با در نظر گرفتن  آژانس  این گزارش، 
فرضیاتی که چشم اندازی مثبت برای 
صنعت گاز پیش روی مخاطبان خود 
این  آینده  که  کرد  اعالم  می داد،  قرار 
بخش بسیار روشن خواهد بود و تا سال 
2035 تقاضای جهانی برای گاز طبیعی 
تا 55 درصد افزایش پیدا خواهد کرد و 
در این عرصه، ال ان جی جایگاه بسیار 

مهمی خواهد داشت. 
در این گزارش این قسمت به صورت 
برجسته آمده بود: تقاضای چین برای 
گاز از سطحی برابر با مصرف آلمان در 

سال 2010 به چیزی نزدیک به مصرف 
کل اتحادیه اروپا در سال 2035 خواهد 
رسید. تقاضا در خاورمیانه هم تا سال 
2015 دو برابر خواهد شد و به تقاضای 
چین در آن سال خواهد رسید. هند هم 
چهار  را  خود  تقاضای  سال 2035  تا 
داد.  افزایش خواهد  فعلی  میزان  برابر 
افزایش تولیدی حدودا سه برابر تولید 
فعلی روسیه تا آن سال نیاز خواهد بود 
تا تقاضا را برای گاز طبیعی  پاسخگو 
باشد. در کوتاه مدت، نیاز زیادی جهت  
تاسیسات  ایجاد  برای  سرمایه گذاری 
وجود  به  طبیعی  گاز  سازی   مایع 

خواهد آمد. 
همچنین  آژانس  ویژه  گزارش  این 
از  استفاده  که  بود  کرده  بینی  پیش 
گاز طبیعی در خودرو ها هم به دلیل 
و  گلخانه ای  گازهای  انتشار  با  مبارزه 
داشت.  خواهد  زیادی  رشد  آلودگی، 
البته مصرف ذغال سنگ و تاسیسات 
در  داشت.  خواهد  افزایش  نیز  اتمی 
ضمن  نیابد فراموش کنیم که در سال 
گزارش  این  که  سالی  یعنی   ،2011

آیا دوران طالیی گاز طبیعی چیزی غیر از یک حباب است 
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برای هم  ژاپن  تقاضای  شد،   منتشر 
 ال ان جی به دلیل فاجعه فوکوشیما 
افزایش چشمگیری یافت. شاید همین 
موضوع سرمستی در بازار ال ان جی را تا 
حد زیادی افزایش داد. پیش بینی های 
دهندگان   ارائه  رسانه ها،  توسط  آژانس 
گسترش  گزارش،  این  رایگان  توزیع  و 
یافت و به باور قریب الوقوع بودن عصر 
طالیی گاز دامن زد. برنامه های خبری 
در  که  مواردی  از  بود  پر  تلویزیون ها 
برای  آینده  خاصی  نویدبخش  حقیقت 
این صنعت نبود ولی انگار همه دوست 

داشتند این طور به موضوع نگاه کنند. 
پیش بینی شده بود که تقاضا برای 
گاز تا سال 2030 از ذغال سنگ پیشی 
بگیرد و یک چهارم از تقاضا را برای انرژی 
را تا سال 2035 پاسخگو باشد. این در 
حالی است که تقاضا برای گاز تنها سالی 
دو درصد افزایش نشان می دهد و این 
دیگر 1.2  انرژی های  تمام  برای  مقدار 

درصد گزارش می شود. 
• معامالت گاز طبیعی میان مناطق 
اصلی تا سال 2035 دو برابر شده و به 

یک تریلیون متر مکعب خواهد رسید.
• تقاضا برای گاز تا سال 2035 بیش 
از 50 درصد افزایش پیدا خواهد کرد که 
25 درصد از انواع انرژی های دیگر بیشتر 

خواهد بود.
در نتیجه حتما باید شاهد عصر  � 

طالیی گاز باشیم.
قطعا در گزارشی که آژانس تهیه کرد 

هشدارهایی هم وجود داشته است. ولی 
گزارش  آن  نشده   فکر  و  متزلزل  لجن 
توصیف  کلمات  از  آن  ناچیز  استفاده 
کننده مانند »می تواند«، »ممکن است« 
یا »احتماال« می توانست سبب شود که 
خواننده این طور برداشت کند که آماری 
که آژانس در اینجا ارائه کرده بیشتر به 
انگار می خواستند  این بوده که  منظور 
مردمی را که در خیابان رو د ال فدراسون 
قرار گرفته  آژانس در آن  )خیابانی که 
است در پاریس( را به وجد بیاورند که 

بله ما گاز داریم، گاز، گاز. 
البته این موضوع جدای از بی استعداد 
بودن کسانی که با اعداد سرو کار دارند 
در نوشتن، دلیل خاص خود را دارد. این 
واقعیت وجود دارد که اکثر گزارش های 
اقتصادی نوشتار هایی خشک و بی روح 
هستند با عناوینی خسته کننده. دنیا، 
از  است  پر  تجارت،  دنیای  مخصوصا 
که  امپراتوری هایی  سازندگان  و  مروج 
تن شان می خارد برای اینکه سری بین 
سرها در بیاورند و ریسک هایی را به جان 
بخرند. البته گاهی اوقات این ریسک ها 
جواب نمی دهد و بهتر است که مشاوران 
داده  جلوه  مقصر  میان  این  در  آنها 
طالیی  عصر  دالیل،  همین  به  نشوند. 
گاز به نظر ایده ای فکر شده نمی آید. به 
نظر می رسد که این ایده با تمام نواقصی 
که دارد واگیردار بوده و نظر موسسات 
انرژی  ایده پرداز در مورد آینده  بزرگ 
جهان را نیز مانند وودمکنزی، E&Y و 

گروه BG  به خود جلب کرده به عالوه 
این حقیقت که برای چند سال برنامه ها 
هم  جی  ان  ال  جدید  تاسیسات  برای 
خصوصا در استرالیا بسیار افزایش یافت. 
توسط  در سال 2013  گزارش  یک 
گروه BG نشان داد که تب ال ان جی 
داشت نشانه های یک حباب تمام عیار را 

نشان می داد. 
با تمام احترامی که برای آژانس قائل 
هستیم، این موسسه بعدها از انتشار این 
گزارش به نحوی پشیمانی خود را اعالم 
کرد. نه تنها در مورد محتوایی که منتشر 
شد، بلکه در مورد نحوه انتشار هم این 

پشیمانی وجود داشت. 
واقعا آن ها از گفتن این که »عصر 
طالیی گاز در پیش است« چه فکری در 
سر داشتند؟ در گزارشی که سال 2015 
توسط آژانس منتشر شد، تا حد زیادی 
از این خوش بینی که در گزارش سال 

2011 عنوان شده بود،کاسته شد. 
در گزارش سال 2015 اینطور اظهار 
شده بود: این که بازار آسیا هر مقدار گاز 
کرد  قیمت خریداری خواهد  هر  به  را 
دیگر صحت نخواهد داشت. تجربه دو 
را  گاز  سال گذشته چشم های صنعت 
در  است:  کرده  باز  واقعیات سختی  به 
انرژی های  و  ارزان  سنگ  ذغال  دنیای 
آن  تولید  هزینه  که  پذیری  تجدید 
رقابت  می شود،  کمتر  روز  به  روز  ها 
مدیر  می شود.  سخت  بسیار  گاز  برای 
بازار ها همیشه  که  اعتراف کرد  آژانس 

قابل پیش بینی نیستند و در دوره های 
پیش  قابل  غیر  عملکرد های  مختلف 
بینی از خود نشان می دهند. همچنین 
شد  خواسته  این صنعت  در  فعاالن  از 
تا خود را با شرایط جدید وقف دهند و 

قیمت های جدید را پذیرا باشند. 
در ماه دسامبر سال 2015 پروژه به 
روز استرالیا که قرار بود در سواحل این 
کشور تاسیسات ال ان جی به راه اندازد 
به عقب افتاد. همانطور که برخی ناظران 
تعویق  به  این صنعت عنوان می کنند، 
افتادن یک طرح در حقیقت به معنی 
در  پروژه  این  است.  آن  شدن  منتفی 
حقیقت متحمل هزینه های زیادی شده 
بود ولی خبر خوب این است که احداث 
آن به تعویق افتاد تا از هزینه های بیشتر 

جلوگیری شود.
 بودند طرح های دیگری در استرالیا 
که بسیار بیشتر پیش رفته اند وهزینه های 
خود  سازندگان  بر  را  بیشتری  بسیار 

تحمیل کرده اند. 
 سال 2018 که پیش بینی می شود 
ظرفیت صادرات ال ان جی استرالیا به 
86 میلیون تن در سال برسد، استرالیا 
ال  کننده  عرضه  بزرگ ترین  عنوان  به 
ان جی در جهان به شمار خواهد آمد و 
جای قطر را در بازار خواهد گرفت. البته 
قطر به دالیلی طرح هایی را تعریف کرده 
که می خواهد هرچه سریع تر ظرفیت 
تولید خود را از 77 میلیون تن در سال 

بیشتر کند. 
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گاز طبیعی منبع جدید تامین کننده نیاز تولیدکنندگان 
برق در جهان خواهد بود در حالی که هیچ منبع دیگری 
حتی به ظرفیت های آن در دهه های پیش رو نزدیک هم 

نخواهد بود. 
کارشناسان معتقدند که ذغال سنگ حداقل تا سال 
2040 به عنوان اصلی ترین منبع تغذیه نیروگاه های تولید 
برق مورد توجه خواهد بود. دلیل این امر هم آن است 
که در اکثر کشورها مخصوصا کشورهای در حال توسعه 

استفاده از این سوخت ارزان و فراوان ادامه خواهد داشت.
گزارش هایی وجود دارد مبنی بر آلودگی های زیست 
محیطی ایجاد شده از نشت متان در جهان. متان با چشم 
غیر مسلح دیده نمی شود. حتی با وجود این که 100 هزار 
تن از این گاز در زمستان گذشته به مدت 112 روز در 
لس آنجلس نشت کرد، در اخبار توجه زیادی را به خود 

جلب نکرد. 
این نشتی سبب شد تا هزاران خانوار مجبور به ترک 
منازل خود شوند و دود ناشی از این حادثه به راحتی از 
فضا و توسط دوربین مادون قرمز قابل رویت بود. حال این 
موضوع را با نشت نفت در آب های عمیق در سال 2010 
مقایسه کنید که هفته ها تیترهای تمامی اخبار جهان را به 

خود اختصاص داده بود. 
البته تعجبی ندارد که شرکت های نفت و گاز سعی 
می کنند اخبار مربوط به نشت متان را از رسانه ها مخفی 
نگه دارند. متان ماده اصلی تشکیل دهنده گاز طبیعی است 
که شرکت های انرژی این روزها آن را به عنوان پلی به 
آینده پس از کربن و ایجاد کننده انقالب انرژی در جهان 
بر می شمارند. وقتی گاز طبیعی سوخته شود، نصف ذغال 
سنگ، دی اکسید کربن تولید کرده و گوگرد و دوده بسیار 
کمتری نسبت به آن منتشر می کند و به طور کلی سوختی 

بسیار پاک تر به حساب می آید  ولی گازهای گلخانه ای به 
شکلی خاص زمین را آلوده می کنند.

مثال دی اکسید کربن بیش از 500 سال در جو زمین 
باقی می ماند در حالی که متان تنها برای 12 سال در جو 
باقی می ماند تا با ترکیبات جو ترکیب شود. اما این در 
حالی است که احتمال نشت متان 25 برابر دی اکسید 

کربن است.
موسسه نفت آمریکا اخیرا اطالعاتی منتشر کرده که 
نشان می دهد نشت متان در جهان بسیار کاهش یافته 

است و جای نگرانی زیادی در این مورد نیست. 
اما گروه های حفاظت از محیط زیست که به طور کلی 
مصرف گاز طبیعی را بر ذغال سنگ ترجیح می دانند، 
معتقدند که نشت متان می تواند بسیار خطرناک تر از 
دی اکسید کربنی باشد که از سوزاندن ذغال سنگ تولید 

می شود.
با این حال مروری بر برآوردهای شرکت اکسون موبیل 
در مورد چشم انداز انرژی در سال 2017، نشان می دهد 
اول  عنوان سوخت  به  را  خود  جایگاه  ذغال سنگ  که 
نیروگاه ها در بیشتر کشورها حفظ خواهد کرد اما سهم آن 
از 40 درصد فعلی برای تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه ها 

به 30 درصد تا سال 2030 خواهد رسید. 
از  جلوگیری  برای  کشورها  فشار  کاهش،  این  دلیل 
استفاده از سوخت های آلوده کننده است. اینجاست که 

پای گاز طبیعی به میدان باز می شود. 
در چشم انداز انرژی اکسون موبیل، رشد چشم گیری 
برای تولید جهانی انرژی پیش بینی شده که بیشتر این 
رشد از آن گاز طبیعی خواهد بود. بله ذغال سنگ پیشتاز 
خواهد بود ولی بخش زیادی از بازار خود را به گاز طبیعی 

واگذار خواهد کرد.

گاز طبیعی سوختی است که تقاضای زیادی دارد و 
در عین حال آلودگی آن بسیار کمتر از ذغال سنگ است. 
بر اساس چشم انداز انرژی اکسون موبیل، تولید و مصرف 
گاز طبیعی جهان تا سال 2040 حدود 45 درصد افزایش 
پیدا خواهد کرد. همچنین با وجود این که طرح های ذغال 
سنگ در تولید برق کمی بیشتر از گاز طبیعی خواهد بود 
اما گاز طبیعی تا سال 2040 از این سوخت پیشی خواهد 
گرفت. ذغال سنگ بیشتر برای تولید برق مورد استفاده 
قرار خواهد گرفت در حالی گاز طبیعی در زمینه های 

مختلف به کار خواهد آمد. 
در ایاالت متحده هزینه تولید گاز کمتر از ذغال سنگ 
خواهد بود. بازار جهانی گاز ولی داستانی جدا دارد. طی 
چند سال گذشته به دلیل پیشرفت هایی که در تولید این 
سوخت ارزان حاصل شده، هزینه های تولید آن باز هم 

کاهش پیدا کرده است. 
ولی در جهان این سوخت آن قدر ها هم فراوان نیست 
و فناوری های مورد استفاده برای تولید آن هم به اندازه  
کافی به روز نیست. به همین دلیل است که تقاضا برای 
این سوخت به دلیل وضع قوانین حفاظت از محیط زیست 
از سوی کشورهای جهان برای تولید برق افزایش خواهد 
داشت نه لزوما کاهش هزینه های تولید آن در مقایسه با 

ذغال سنگ.
بر اساس همین چشم انداز، مصرف گاز طبیعی جهان 
در این دوره از طریق گاز تولیدی صادر شده از روسیه،  
چین و کشورهای دیگر تامین خواهد شد. با این حال 
ایاالت متحده با باز کردن مرزهای خود به روی صادرات 
این محصول به بازیگر مهمی در این عرصه تبدیل شده 
است که به طور قطع سهم مهمی در بازار جهانی صادرات 

گاز طبیعی خواهد داشت.

آینده  انرژی در دستان گاز طبیعی 
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