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پیشرفت علمی

ر   زمینه ساز اقتدا

کشور است
نخبگان، نعمت های الهی هستند و باید شکر این نعمت را بجا 
آورد. پیشرفت علمی زمینه ساز اقتدار کشور است. کشور ما با 
وجود سابقه درخشان در زمینه علم، متاسفانه در دوران سلطه 
بیگانگان از قافله علم عقب افتاد که باید این عقب افتادگی جبران 
شود. اصلی ترین راه جلوگیری از غرب زدگی کشور، از بین بردن 
وابستگی بوده و یکی از عناصر اصلی رهایی از وابستگی، پیشرفت 
علمی است. در مسیر پیشرفت علمی و فناوری نباید هیچ مانعی از 

جانب دستگاه های مختلف به وجود آید.
با توجه به ظرفیت های فوق العاده کشور، بستر پیشرفت علمی 
و فناوری مهیا است. البته نباید به این حد از پیشرفت قانع بود  
زیرا تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. در پیشرفت 
علمی باید رویه سازی و جریان سازی شود تا سالیق و روش های 
مدیریتی در دولت های مختلف، در این مسیر تاثیرگذار نباشد 
و پیشرفت علمی کشور متوقف نشود. »افزایش کیفیت ضوابط 

شرکت های دانش بنیان«، »لزوم افزایش بودجه علم و فناوری« 
»مدیریت صحیح منابع مالی در این بخش« و »ضرورت ارتقای 
کیفیت مقاالت علمی«  از جمله مسائل مهم مرتبط با علم و فناوری 
به شمار می آیند. باید برای صنعت کشور، فکری اساسی شود زیرا 
صنعت گرفتار آفت مونتاژکاری شده است و تا وقتی که این آفت 
وجود دارد، نوآوری مورد توجه قرار نخواهد گرفت و تحرک و کار 
علمی نیز متوقف خواهد شد و در چنین شرایطی، میان دانشگاه 
و صنعت، ارتباطی برقرار نخواهد بود. شرایط امروز و جهت گیری 
کشور بهترین فرصت برای جوانان به منظور افزایش ایمان، تالش 
علمی در جهت پیشرفت و برطرف کردن اشکاالت است و مطمئن 
هستم که جوانان ایرانی مراتب بهتر، پیشرفته تر و منظم تر پیِش 

رو خواهند داشت.
بخشی از بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای
 رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی
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همکاران ارجمند
حمد و سپاس بیکران خداوند منان را که شرکت مهندسی 
پرفرازونشیب  مسیر  ادامه  در  توانست  ایران  گاز  توسعه  و 
با  نیز  را  دیگر  ایران، یک سال  ملت شریف  به  خدمت رسانی 
مرهون  که  غروری  و  سربلندی  بگذارد؛  سر  پشت  سربلندی 
همکاران  شما  یکایک  بلند  همت  و  سبز  حضور  راسخ،  عزم 

عزیز و افتخارآفرینان بوده است.
در سالی که گذشت، همچون سال های گذشته، پروژه های 
متعدد دیگری در کارنامه شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
تامین  دغدغه  رفع  و  دامغان-نکا  لوله  خط  افتتاح  شد؛  ثبت 
وابستگی  رفع  و  مازندران  استان  خونگرم  مردم  گاز  پایدار 
اقتدار  و  عزت  حفظ  باعث  که  ترکمنستان  از  وارداتی  گاز  به 

بهره برداری  همچنین  کرد.  مسرورمان  همه  از  بیش  ملی شد 
ظرفیت  افزایش  که ضمن  لوله ششم سراسری  پروژه خط  از 
پایدار  صادرات  شرایط  پارس جنوبی،  تولیدی  گازهای  انتقال 
گاز به عراق را مهیا و شبکه غرب کشور را از پایداری مطلوب 

برخوردار کرد از دیگر موارد است.
 همت شما بزرگواران را می ستایم؛ قدردان صبر و حمایت 
ادامه  با  امیدوارم  و  ارجمندتان هستم  همیشگی خانواده های 
عرصه  در  بیشتری  موفقیت های  آینده  سال  در  روند  این 
و  ایران  گاز  ملی  شرکت  برنامه های  و  اهداف  به  دستیابی 

خدمتگزاری به ملت فهیم ایران اسالمی شاهد باشیم. 
حسن منتظر تربتی

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 

پیام قدردانی مهندس تربتی از کارکنان
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یا محول الحول و االحوال
حول حالنا الی احسن الحال

و  رحمان  خدای  مواهب  از  دیگر  جلوه ای  نو،  سال  حلول 
است  طبیعت  دوباره   تولد  با  همنوایی  برای  مغتنم  فرصتی 
طبیعتی که یک بار دیگر ردای سبز بر تن می کند و هنگامه  

پویش و رویش را برای ایرانیان به ارمغان می آورد. 
امید دارم ضمن بهره مندی از برکات پویایی و طراوت این 
بهار فرخنده، همان گونه که در سال گذشته که به فرموده رهبر 
معظم انقالب »سال 96 سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال« 
نام گرفته بود، در مسیر تولید و اشتغال قدم گذاشتید، در سال 

پیش رو نیز در سایه رحمانیت آفریدگار بی همتا، با توان و همت 
مثال زدنی خود در مسیر تحقق اهداف عالیه صنعت گاز کشور 

همچنان پرقدرت گام بردارید.
فرارسیدن نوروز 97 را به یکایک شما همکاران گرامی در 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و خانواده های گرانقدرتان 
تبریک و تهنیت عرض می کنم و از درگاه احدیت خواستارم 
شما  انتظار  در  سرور  و  معنویت  برکت،  از  سرشار  سالی 

ارجمندان باشد. 
حسن منتظر تربتی
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 

پیام تبریک نوروزی مهندس تربتی
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سال 95
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گفتوگو

مهکاران

خانواده

همکاران مان با دل و جان کار کردند

دید و بازدید، بهترین سنت نوروزی است

نوروز تنها فرصتی است که انسان ها از تکرار روزمرگی جدا می شوند و این امکان را دارند که 
می گیرد؛  شکل  خوبی  خاطرات  همیشه  ایام  این  در  باشند.  خانواده  کنار  در  و  کار  محیط  از  فارغ 

خاطراتی که می توان از آن عطر دلنشین باهم بودن را استشمام و زیبایی زندگی را لمس کرد...

مريم كشتی آرا، كارمند طرح خطوط انتقال گاز با 14 سال سابقه كار در شركت، عيد نوروز را بيش 
از هر چيز يادآور زحمت های خانه تكانی برای خانم ها می داند كه البته خود اين كار بسيار شيرين 

است و وقتی كار به اتمام می رسد می بينيم كه چقدر فضای خانه باطراوت و زيبا شده است...

سود  افزايش  دنبال  به  مالي  مديران  و  بوده  شرکت  مصارف  و  برمنابع  مديريت  مالي،  مديريت 
شرکت در مدت زمان کوتاه و مسئول سالمت مالي سازمان هستند. 

 91 سال  در  كه  طراحی  و  مهندسی  معاونت  در  گاز  لوله  خط  اجرای  كارشناس  عمویی،  حسين 
استخدام شده، پررنگ ترین وجه عيد نوروز را این نكته می داند كه انسان ها متوجه گذشت زمان 

می شوند. او می  گوید: فرارسيدن سال نو برای ما فرصتی پدید می آورد تا...

در  دولت  اساسي  برنامه هاي  از  يکي  به عنوان  کشور  شرق  در  گازرساني  زيرساخت هاي  توسعه 
دستور کار شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران قرار گرفته است.  

مهدی باجالن، مهندس اجرای طرح خطوط لوله در طرح خطوط لوله سراسری، متولد دورود در 
استان لرستان بوده و اولين چيزی كه از عيد به ياد مي آورد دگرگونی زمين، سرسبزي و ...

روشنی گاز پارسي
 در شب هاي بغداد و بصره

اجراي خط لوله ششم سراسري با توجه به تعهدات صادرات گاز به 
بغداد و بصره از اهمیت باالیي برخوردار است، از این رو احداث این 
خط لوله راهبردي به صورت ویژه در دستور کار شرکت مهندسي و 

توسعه گاز ایران قرار گرفت...

فناوري اطالعات
باید تجاري سازي شود

انبوه اطالعات و تبادل آن به صورت هاي مختلف، فناوري اطالعات 
و ارتباطات را در جهان کنوني به ضرورتي مهم بدل کرده و بسیاري 

از کشورها به ویژه کشورهاي ...

عبور 182 شرکت پیمانکاری از 
فیلتر کمیته فنی بازرگانی

حضور شرکت های پیمانکار در عرصه اجرا و تامین کننده تجهیزات 
مورد نیاز پروژه ها از اهمیت باالیی برخوردار است از این رو برای 

تائید این شرکتها فرایندها و ...

نوروز
فراتر از یک جشن 

جشن باستانی نوروز، قرن هاســت که با شروع فصل بهار گرامي 
داشته مي شود. خانه تکاني، خرید سال نو، چیدن سفره هفت سین، 

چهارشنبه سوري، دید و بازدید عید و ...

نوروز ایراني در فهرست
جهاني یونسکو

نوروز جشنی باستاني که در کشــورهاي زیادي رواج دارد اما در 
ایران مشهورترین سنت باستاني به شمار مي رود و هیچ وقت رنگ 

و بوي کهنگي به خود نمي گیرد. ...

نگاهی به چند
جاذبه گردشگری 

دشت شقایق هاي کالپوش که حد فاصل میان شهرستان شاهرود و 
گنبد کاووس واقع شده است، دوستداران طبیعت را همه ساله به 

دیدن جلوه اي از بهشت دعوت مي کند...

ترفندهایی برای خلق لحظه های 
شاد در کانون خانواده

عید نوروز جشــن ملي ایرانیان براي شــروع سال نو، زنده شدن 
طبیعت و آغاز فصل بهار، فرصتي مناســب براي رشد اجتماعي 

کودکان و نوجوانان است. نوروز، تعطیالت و...
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رویکردمان از حسابداری به مدیریت مالی  تغییر می یابد

نوروزي زیبا در طبیعت کوهستانی طالقان

چابهار با گاز جان می گیرد

بهاری دیدنی در جوار دریاچه گهر دورود
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شرکت افتخار آفرین
سال 96 نیز با همه فراز و نشیب هایش سپری 
روان  و  روح  به  تازه  جانی  بهار،  اینک  و  شد 
از فصل خزان  با گذر  بهار،  آدمیان می بخشد. 
و بی روح پاییز و سرمای زمستان، شور و همتی 
مضاعف در وجودمان می دمد و نوید نو شدن و 

به پا خاستن دوباره را می دهد .
در  حضورش  با  بهار،  همچون  نیز  گاز  نعمت 
پیشرفت  و  تازگی  نشاط،  آرامش،  منطقه    هر 
در  زمین  ایران  مردمان   و  می آورد  به  ارمغان 
لحظه  آمدنش  برای  کشور  جای جای  نقاط 

شماری می کنند. 
شرکت  دیگر  بار  گذشت،  که  سالی  در 
بازوی  به  عنوان  ایران  گاز  توسعه  و  مهندسی 

گاز  ملی  شرکت  اجرایی 
برنامه ها  توانست  ایران، 
این  شده  تعریف  اهداف  و 
اجرای  زمینه  در  را  شرکت 
کالن  زیرساخت های 
گازرسانی محقق کند و برای 
افتخارآفرین  شرکت  این 

شود.
سال 96،  اجرای پروژه های 
مختلف  نقاط  در  گازرسانی 
تعداد  بهره مندی  و  کشور 
بسیاری از مردمان ایران زمین 
از نعمت بی نظیر گاز، سبب شد 
تا لبخند بر لبان شان  بنشیند و 

گرما در دل شان و آرامش و نشاط در زندگی شان 
جاری و خستگی از تن همکاران بخش های مختلف 

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به در شود.
و  راهبردی  پروژه های  گذشت،  که  سالی  در 
دامغان-  گاز  انتقال  لوله  ارزشمندی چون خط 
قزوین،  استان  الموت  گاز  انتقال  لوله  نکا، خط 
خط ششم سراسری، خط لوله بافق- بهاباد و... 
با تالش شبانه روزی کارکنان شرکت مهندسی 

و توسعه گاز ایران به بهره برداری رسید و این 
آرامش  و  رفاه  ایجاد  برای  سرآغازی  ها  پروژه 

بیشتر هموطنان مان شد.
تنها با اجرای خط لوله انتقال گاز دامغان-نکا، 
یافت  افزایش  انتقال گاز شمال کشور  پایداری 
و از این پس اهالی استان های شمال کشور در 
زمستان بدون دغدغه و به صورت مستمر از این 

نعمت و سوخت پاک بهره برداری خواهند کرد.
توسعه زیرساخت های کالن گازرسانی که از 
جمله رسالت های شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران به شمار می آید از شمال تا جنوب و از شرق 
تا غرب کشور در جریان بوده و این فعالیت ها در 

سال 97 نیز تداوم خواهد یافت.
برای  که  مسیری 
مناطق  از  محرومیت زدایی 
کمتر توسعه یافته، ایجاد رفاه 
سیاست های  تحقق  عمومی، 
توسعه  و  مقاومتی  اقتصاد 
از  و...  اجتماعی  عدالت 
شده  آغاز  پیش  سال های 
نقطه  به  رسیدن  تا  است، 
گازرسانی  همانا  که  مطلوب 
روستاهای  و  شهرها  همه  به 
است،  کشور  خانوار  باالی 20 
این  در  یافت.  خواهد  تداوم 
مسیر، نیروی انسانی شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران 
با تلفیقی از اندیشه و خالقیت و با بهره گیری از 
فناوری های روز دنیا برای اجرای هدفمند پروژه 
های کالن صنعت گاز گام برداشته تا افزون بر 
برای  را  الزم  زیرساخت های  داخل،  نیاز  تامین 
افزایش حجم صادرات که از جمله سیاست های 
کالن کشور در برنامه ششم توسعه و سند چشم 

انداز 1404 است، فراهم کند.
سردبیر
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گفتوگو بسته فرهنگی ویژه نوروز 97 

نگاهی به گام های بلند شرکت مهندسی و توسعه گاز 
در گفت وگوی صمیمی با حسن منتظر تربتی، مدیرعامل

همکاران مان
با دل و جان
کار کردند
از  ها  انسان  که  است  فرصتی  تنها  نوروز 
تکرار روزمرگی جدا می شوند و این امکان را 
دارند که فارغ از محیط کار و در کنار خانواده 
خوبی  خاطرات  همیشه  ایام  این  در  باشند. 
آن  از  می توان  که  خاطراتی  می گیرد؛  شکل 
عطر دلنشین باهم بودن را استشمام و زیبایی 

زندگی را لمس کرد.
بار دیگر  تا  بهانه ای شد  ایام خجسته  این 
مهمان حسن منتظر تربتی، مدیرعامل شرکت 
ایران باشیم. همچون  مهندسی و توسعه گاز 
همیشه لبخند بر لب دارد و با صحبت هایش 

به اطرافیان، امید و دلگرمی می دهد.
صحبت ها به  خاطرات نوروزی و پروژه های 
نخستین  از  روایتی  می رسد،  که  عملیاتی 
گاز  پاالیش  ازدواج و حضور در شرکت  سال 
شهید هاشمی نژاد در ذهن آقای تربتی زنده 
می شود؛ در زمانی که به صورت نوبت کار در 
به کار  پاالیشگاه مشغول  برداری  بهره  بخش 
نخستین  ماه  فروردین  تا 11  دوم  روز  و  بود 
سال ازدواجش را به دلیل شرایط عملیاتی در 

شیفت و محل کار به سر برد.
با عبور از تونل زمان، به سال 96 می رسیم. 
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
سال  یک  که  می کنم  شکر  خدارا  می گوید: 
شرکت  همکاران  خدمت  در  توانستیم  دیگر 
وظایف مان  به  ایران  گاز  توسعه  و  مهندسی 
در قبال شرکت ملی گاز ایران عمل کنیم و 
تکالیفی را که بر عهده داشتیم به نحو شایسته 

ای به انجام برسانیم.
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اجرای خط لوله ای به طول
 112  برابر کوه اورست 

اجرای  تربتی،  منتظر  حسن  گفته  به 
 96 سال  در  لوله  خط  کیلومتر  یک هزار 
از  پیش  سال های  به  نسبت  می دهد  نشان 
آن از رشد خوبی برخوردار بوده ایم. در عین 
کیلومتر خط  یک هزار  از  برداری  بهره  حال 
و  ها  تالش  از  نشان  کشور  سطح  در  لوله 
زحمات زیادی است که همکارانم در شرکت 

مهندسی و توسعه گاز ایران کشیده اند.
از  تقدیر  جلسه  در  می شود:  یادآور  او 
با  که   95 سال  فعالیت های  بابت  همکاران 
حضور معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت 
قول  یکدیگر  به  شد،  برگزار  ایران  گاز  ملی 
دادیم حداکثر تالشمان را برای بهره برداری 
از پروژه های تعریف شده در سال 96 انجام 
دهیم. با توجه به اجرای ساالنه 250 کیلومتر 
اجرای  این،  از  پیش  در سال های  لوله  خط 
یک هزار کیلومتر خط لوله یعنی تقریبا 112 
برابر کوه اورست در سال 96، تعهد دشواری 
تمام  به  توانستیم  همکارانم  تالش  با  بود. 
قول هایی که داده بودیم عمل کنیم و همه 
پروژه هایی که در ابتدای سال در دستور کار 
به  شده  تعریف  زمان  در  را  بود  گرفته  قرار 
بهره برداری رساندیم. تربتی تاکید می کند: 

کارها یا با دست انجام می شود یا با دل. 
دست  می گوید:  که  است  قدیمی  مثل 
ولی دل شکسته  کار کند  شکسته می تواند 
نمی تواند. تصور می کنم اتفاقی که در شرکت 
که  بود  این  داد  رخ   96 سال  در  مهندسی 
همکارانم در این سال با دل خود کار کردند.

و  حد  نمی توانیم  دل  با  کردن  کار  برای 
دستیابی  و  شویم  قائل  محدودیتی  و  مرز 
تعداد  این  و  لوله  خط  کیلومتر  یک هزار  به 

ایستگاه تقویت فشار بی شک کار دل بود.

سال پرکاری پیش رو داریم
او با بیان اینکه سال 97 نیز همچون سال 
96 سال پرکاری پیش رو داریم می گوید: بقا 
و موجودیت شرکت در اجرای پروژ ه ها است 
از این رو پیش بینی می کنیم که سال 97 نیز 
حدود یک هزار کیلومتر خط لوله و تعدادی 
بهره برداری  به  را  فشار  تقویت  ایستگاه های 

برسانیم. 
با برون سپاری  از سوی دیگر، سال 96، 
قالب  در  خانواده ها  به  رسانی  خدمات 
یک روزه،  اردوهای  و  گردهمایی ها  برگزاری 
فعالیت ها  این  و  آمد  به دست  تجربه خوبی 
استانداردهای  با  و  منسجم تر  صورت  به 
مطلوب تری ارائه شد که تالش می کنیم در 
خانواده ها  از  که  بازخوردی  با  نیز   97 سال 
دریافت کرده ایم، نواقص کار را برطرف کنیم 

و این روند را با شرایط بهتری توسعه دهیم.
تربتی با اشاره به تاثیر برگزاری برنامه های 
و  کارکنان  انرژی  و  روحیه  در  فرهنگی 
پیشبرد اهداف شرکت یادآور می شود: هرچه 
خانواده  ارتباط  و  حضور  و  رضایت  مندی 
نتایج  به  شود  بیشتر  شرکت  با  همکاران  و 

مطلوب تری دست خواهیم یافت.
کردیم  تالش   96 سال  دیگر،  سوی  از 
دریافتی  مزایای  و  حقوق  از  بخشی 
افزایش  را  پیمانکاری  همکارانمان در بخش 
این  رضایت مندی  می کنم  تصور  دهیم. 
همکاران در برخورداری ما از نتایج مطلوب 

نیز اثر داشته است.
توسعه  و  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
از  افزایش رضایت مندی کارکنان  ایران،  گاز 
لطف  را  شرکت  رفاهی  و  کاری  فرآیندهای 
خدا می داند و می گوید: اگر اتفاقی رخ داده 
خداوند  لطف  یافته  افزایش  رضایت مندی  و 
بوده است. نکته دیگر اینکه سعی کرده ام با 
که  بوده  این  هدفم  باشم.  صادق  همکارانم 
در برنامه های کاری میان همکاران تبعیضی 
قائل نشویم. در شرکت قائل به رده سازمانی 
در  سازمان  ارکان  همه  معتقدم  و  نیستم 
یک اندازه در دستیابی به نتایج مطلوب در 
عقیده  موضوع  این  و  هستند  موثر  سازمان 

قلبی من است و شعار نیست.

خط راهبردی ششم سراسری
 سال 97 تکمیل می شود

فعالیت های  به  اشاره  با  ادامه  در  تربتی 
می گوید:   96 سال  در  مهندسی  شرکت 
خوشبختانه سال 96 بخش عمده ای از خط 
ششم سراسری را اجرا کردیم. پیش از این 
و  نداشت  وجود  کریدوری  کشور  غرب  در 
خط ششم سراسری، خطی جدید محسوب 
می شود. با توجه به اینکه این خط هم اکنون 
به کرمانشاه رسیده، تنها از بخشی از ظرفیت 
بتوانیم  اینکه  برای  و  می شود  استفاده  آن 
تولیدات  و  استفاده  آن  ظرفیت  حداکثر  از 
جدید پارس جنوبی در سال 97 را از طریق 
به  کامل  صورت  به  باید  کنیم،  منتقل  آن 

بهره برداری برسد.
از  لوله  خط  این  از  کامل  بهره برداری   
به  شرکت  آینده  سال  برنامه های  جمله 
شمار می آید و این پروژه در کریدور غرب تا 

میاندوآب کامل می شود.

زیرساخت های گازرسانی شرق 
کشور توسعه می یابد

گازرسانی  توسعه  به  اشاره  با  ادامه  در  او 
می گوید:  بلوچستان  و  سیستان  استان  در 
خط لوله انتقال گاز ایرانشهر- زاهدان، سال 

 24 خطوط  رسید.  بهره برداری  به  گذشته 
کلید   97 سال  زابل  به  زاهدان  اینچ   36 و 
می خورد و عملیات اجرایی آن آغاز می شود 
و پیش بینی می کنیم بخش عمده ای از این 

خط لوله سال 97 احداث کنیم.
و  سیستان  استان  در  گازرسانی  توسعه 
شرکت  مهم  پروژه های  دیگر  از  بلوچستان 
 97 سال  در  ایران  گاز  توسعه  و  مهندسی 
خواهد بود. تالش خواهیم کرد از مسیرهایی 
بخش  سرمایه گذاران  و  »ق«  بند  جمله  از 
پروژه  این  مالی  منابع  بتوانیم  خصوصی 
به  و  ایران  گاز  ملی  کنیم. شرکت  دنبال   را 
تبع آن شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
و  پروژه ها  اجرای  بحث  در  خوبی  شتاب 
شایسته  و  داشته  کشور،  کل  به  گازرسانی 
گرفته  دلیل  هر  به  شتاب  این  که  نیست 
یکی  مالی  منابع  بحث  میان،  دراین  و  شود 
از ارکان مهم برای تدام کار است. در شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران تالش کرده ایم 
را  قرار می گیرد  اختیارمان  در  نقدینگی که 
مدیریت  با  دوسال  این  در  کنیم  مدیریت 
نقدینگی توانسته ایم پول را به نقاطی تزریق 
تاثیر  و  اثربخشی  که  دهیم  اختصاص  و 

بیشتری در اجرای پروژه ها داشته اند.
بخش  در  که  است  مهم  نیز  نکته  این   
گاز  فشار  تقویت  تاسیسات  و  لوله  خطوط 
را  نیاز  مورد  کاالهای  عمدتا  اینکه  دلیل  به 
قبال تامین کرده ایم یا در حال تامین است، 
بخش  سرمایه گذاران  برای  انگیزه ای  شاید 

خصوصی وجود نداشته باشد.
 از این رو به دنبال مکانیزم هایی می رویم 
استفاده  کشور  داخل  منابع  از  بتوانیم  که 
ایرانشهر-  گاز  انتقال  لوله  پروژه خط  کنیم. 
چابهار نمونه ای از این دست فرآیندها است 
استفاده  بخش خصوصی  سرمایه های  از  که 

کرده ایم.

خط لوله دامغان- نکا
 شبکه شمال  را بیمه کرد

خط  از  برداری  بهره  به  اشاره  با  تربتی، 
لوله انتقال گاز دامغان-نکا در سال 96 تاکید 
گاز  لوله، شبکه  این خط  اجرای  با  می کند: 
سال های  تا  و  کردیم  بیمه  را  کشور  شمال 
سال این خط لوله پاسخگوی نیاز این مناطق 
خط  این  اجرای  اینکه  ضمن  بود.  خواهد 
و  شود  حفظ  ما  ملی  عزت  شد  باعث  لوله 
استان های شمالی کشور از این پس به گاز 
خط  این  باشند.  نداشته  وابستگی  وارداتی 
لوله عالوه بر اینکه شبکه شمال را بیمه کرد 
برآورده  ها  سال  تا  را  شبکه  آن  نیازهای  و 
شد  خواهد  بهره برداری  نیز  عکس  می کند، 
افزایش دهیم  و اگر بخواهیم واردات گاز را 

می توانیم از ظرفیت این خط استفاده کنیم.

ایران در میان 4 کشور بزرگ
تولید کننده مواد بودار کننده گاز

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران در ادامه به بهره برداری از پروژه تولید 
مواد بودار کننده گاز در پارس جنوبی اشاره 
راهبردی  بسیار  پروژه  این  می کند:  اعالم  و 
داشت،  که  با وجود همه مشکالتی  و  است 
رسیده  است.  پایان  به  آن  اجرایی  مراحل 
فرآیندهای  لحاظ  به  پروژه  این  اجرای 
شرکت های  لیسانس  تحت  باید  پیچیده 
هم  و  می شد  اجرا  و  طراحی  معتبری 
مراحل  معتبر،  این شرکت  با حضور  اکنون 
بینی  پیش  و  می کند  طی  را  راه اندازی 
می  کنیم بتوانیم در نیمه نخست سال 97 به 
محصول نهایی دست یابیم. با راه اندازی این 
پروژه از وابستگی به واردات مواد بودارکننده 
بی نیاز می شویم و در زمره تولید کنندگان 
این ماده قرار می گیریم. در دنیا تنها چهار 
با  و  هستند  ماده  این  کننده  تولید  کشور 
ظرفیت  ما  برای  پروژه  این  از  بهره برداری 

صادرات مهیا می شود. 

اجرای ایستگاه های خط ششم 
BOT سراسری در قالب

آینده  سال  یادشده،  پروژه های  بر  عالوه 
دو ایستگاه تقویت فشار گاز روی خط لوله 
با  هشتم سراسری به بهره برداری می رسد. 
گاز  انتقال  ظرفیت  ایستگاه،  دو  این  اجرای 
می یابد.  افزایش  سراسری  ششم  لوله  خط 
همچنین سه ایستگاه تقویت فشار گاز خط 
لوله ششم نیز در قالب BOT به بهره برداری 

می رسد.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایام  امیدوارم  می کند:  تاکید  پایان  در  ایران 
نوروز همکارانم در کنار خانواده های خود به 
به  فرصت  این  از  و  بگذرد  خوشی  و  خوبی 
انرژی و  با  بتوانند  و  ببرند  دست آمده لذت 
نشاط بیشتر و روحیه بهتر فعالیت های خود 
را در سال 97 آغاز کنند. از خانواده های آن ها 
با ما همراهی و صبوری  تاکنون  اینکه  بابت 
تحمل  را  همسرانشان  دوری  و  کرده اند 

می کنند، قدردانی می کنم. 
همچنین از همکاران مان قدردانی می کنم 
صرف  انرژی  شرکت  فعالیت              های  برای  که 
دعا  یکدیگر  برای  باید  نهایت  در  کرده اند. 
کنیم. دعا می کنم همکاران و خانواده هایشان 
سالمت و شاداب باشند و از آنها نیز درخواست 
می کنم دعا کنند که بتوانیم در مسیر رسیدن 
به اهداف مان موفق و شرکتی سربلند داشته 

باشیم و خودمان نیز سربلند باشیم.



بسته فرهنگی ویژه نوروز 97  8

 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  

گفتوگو بسته فرهنگی ویژه نوروز 97 

ســال 96 چه چالش  هایي در حوزه 
مالي داشتید؟ براي رفع این چالش ها 

چه اقداماتي انجام شد؟ 
امروزه ساختار شرکت مهندسي و توسعه 
از 15  که  است  ساختاري  همان  ایران،  گاز 
سال پیش در دستور کار خود قرار گرفته بود. 
این ساختار دیگر پاسخگوي شرکت مهندسي 
و توسعه گاز ایران نیست. بخشي از منابع مالي 
شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران از خارج 
قراردادها  از  بخشي  مي شود.  تامین  شرکت 
به صورتEPCF، BOT و سایر روش هاي 
انجام  شرکت  از  خارج  در  سرمایه گذاري 
مي شود. ما باید در بخش مالي، رویکردمان را 
از حسابداري و ثبت حساب به مدیریت مالي 
تغییر دهیم. چالشي که سال 96 با آن روبه رو 
بودیم این بود که تقریبا نیروهاي متخصص ما 
بازنشسته شده یا در حال بازنشستگي هستند 
نیروها  این  براي  نتوانسته ایم  تاکنون  وما 

جایگزین داشته باشیم. 
نیروهاي  از  استفاده  توانایي  عدم  نظر  به 
جوان و خالق که با مدارک عالي فوق لیسانس 

فارغ التحصیل  مالي  رشته  در  دکتري  و 
مدیریت  این  چالش هاي  از  یکي  مي شوند 
است. سال 96 چند تغییراساسي در شرکت 
مهندسي و توسعه گاز ایران رخ داده؛ یکي در 
ابتداي سال و الحاق انبارهاي شهید طاهري با 
بیش از 200 نیروي کار و بالطبع انجام مراحل 
انتقال اموال و دارایي ها و موجودي هاي انبار به 
این شرکت که براساس مصوبه مجمع عمومي 
صاحبان سهام باید در کوتاه ترین زمان تعیین 

تکلیف شود. 
شد،  انجام  سال  پایان  در  اینکه  دوم  و 
انحالل شرکت ذخیره سازي گاز ایران و انتقال 
وظایف و اختیارات و اجراي طرح هاي بزرگ 
آن به مهندسي و توسعه گاز ایران که حجم 
و  ساخت  روبه رو  زیادي  افزایش  با  را  کاري 
مهم اینکه در هر دو حاالت فوق در ساختار 
مدیریت مالي نه تنها تغییري حاصل نشد بلکه 
به علت محدودیت جذب نیروي کارآمد نیز با 

چالش جدي روبه رو بودیم. 
سومین تغییر اساسي به وجود آمده، تغییر 
سیستم مالي از حسابداري سیستم ملک به 

سیستم مالي پیوست بود که این مهم در سه 
ماهه پایاني سال اتفاق افتاد که هر چند این 
تغییر در بلندمدت به نفع شرکت است ولي در 
سال 1396 زمان زیادي از وقت مجموعه این 
مدیریت صرف جایگزیني آن شده که هنوز 

هم ادامه دارد. 

با وجود کمبود منابع مالي در کشور، 
چگونه در ســال 1396 تامین مالي 

پروژه ها را محقق کردید؟ 
کل بودجه شرکت مهندسي و توسعه گاز 
ایران در سال 1396 حدود 6 هزار و پانصد 
این بخش ها  بود  منبع  تومان در 6  میلیارد 
شامل، یک هزار و 670 میلیارد تومان در بخش 
عوارض  تومان  میلیارد   440 داخلي،  منابع 
گازبها، یک هزار و 50 میلیارد تومان از محل 
یک هزار  داخلي،  وام هاي  سایر  یا  »ق«  بند 
یک هزار  بانکي،  تسهیالت  تومان  میلیارد 
میلیارد تومان وام خارجي و در نهایت یک هزار 
بخش  سرمایه گذاري  تومان  میلیارد  و 300 
عمومي و خصوصي مي شود. با توجه به اینکه 

این شرکت فاقد ردیف بودجه است دریافت 
تسهیالت بانکي توسط شرکت ملي گاز ایران 
انجام مي شود. در بخش سرمایه گذاري بخش 
عمومي و خصوصي نیز در قالب قراردادهاي 
BOT و SPV انجام شده و مراحل اجراي 
از  مالي خارج  منابع  تامین  از طریق  پروژها 
شرکت در حال انجام است به طوري که بیش 
خدمات  از  استفاده  بخش  در  پیمان  از 22 
است.  شده  منعقد  پیمانکاران  و  مشاورین 
بخش عمده پروژه ها شامل خط ششم، نهم 
سرمایه گذاري  این  که جمع  بوده  یازدهم  و 
و  میلیون دالر مي شود  و 370  میلیارد   10
طریق  از  پروژه ها  این  اجراي  عمده  بخش 
انجام  شرکت  از  خارج  مالي  منابع  و   SPV
در  نیز مي توانیم   BOT در بخش مي شود. 
دو گستره از خط ششم، دو میلیارد و 280 
میلیون دالر جذب کنیم. خوشبختانه امروز 
براي دومین سال متوالي به پیمانکاران بدهي 
نداریم و مطالبات پیمانکاران در بخش جاري 
و مشاوران نیز به موقع پرداخت شده است. 
جذب  در  زیادي  بسیار  تاثیر  مهم  این  که 

گذر از چالش های مالی در مسیر توسعه

رویکردمان از حسابداری 
به مدیریت مالی

 تغییر می یابد
مدیریت مالي، مدیریت برمنابع 
و مصارف شرکت بوده و مدیران 
سود  افزایش  دنبال  به  مالي 
و  کوتاه  زمان  مدت  در  شرکت 
سازمان  مالي  سالمت  مسئول 
این  ساده،  زبان  به  هستند. 
را  این بخش  مدیریت، گزارشات 
سرمایه گذاري  فعاليت هاي  تهيه، 
را هدایت، استراتژي ها را توسعه 
اهداف  به  رسيدن  براي  و  داده 
برنامه ریزي  سازمان  بلندمدت 
مي کند. نقش مدیرمالي با توجه به 
پيشرفت هاي فناوري و نرم افزاري 
گذشته  در  است.  تغيير  حال  در 
نظارت  مدیرمالي  اصلي  وظيفه 
و  بوده  سازمان  مالي  مسائل  بر 

هم اکنون  که  است  درحالي  این 
ارائه  و  داده ها  تحليل  به  بيشتر 
براي  عالي  مدیران  به  مشاوره 
افزایش  و  سود  حداکثر سازي 
مي پردازند.  سهامداران  ثروت 
مدیرمالي همواره به صورت تيمي 
کار کرده به مدیران عالي شرکت 
که  وظایفي  و  مشاوره  سازمان  یا 
مختص آن سازمان یا صنعت است 
عملکرد  درباره  مي دهد.  انجام  را 
توسعه  و  مهندسي  شرکت  مالي 
هادي  محمدرضا  با  ایران  گاز 
هيات مدیره  عضو  و  مدیرمالي 
گاز  توسعه  و  مهندسي  شرکت 
که  داشته ایم  گفت وگویي  ایران 

در ادامه مي خوانيد. 
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پیمانکاران با صالحیت و کاهش قیمت تمام 
شده پروژه هاي شرکت داشته است. 

هم اکنون چه پروژه هایي از سوي بخش 
خصوصي در حال تامین اعتبار است؟ 

در   1396 سال  شد  اشاره  که  همان طور 
بخش خصوصي، قراردادهاي خط ششم، نهم و 
یازدهم را داشته ایم که از طریق SPV انجام 
شد. همچنین یک بخش از خط ششم صادرات 
گاز به عراق را از طریق قرارداد BOT انجام 
داده و پروژه ایرانشهر به چهابهار نیز در قالب 

EPCF در حال انجام است. 

با حضور مدیرعامل شرکت مهندسي و 
توسعه گاز ایران، نرم افزار جدید مالي 
رونمایي شد. کمي درباره  این شرکت 
قابلیت هاي این نرم افزار توضیح دهید. 

یکي از مشکالتي که مجموعه وزارت نفت و 
چهار شرکت اصلي با آن روبه رو هستند، بحث 
مربوط به نرم افزار است. این افتخار را داشته ایم 
که مجموعه وزارت نفت و چهار شرکت اصلي 
در کشور  را  مالي  نرم افزار  مجموعه  نخستین 
زمان  در  آن  قابلیت  به  توجه  با  ولي  داشته 
نرم افزار  به همان  خود طي سال هاي گذشته 
بسنده شده بود و تمام شرکت ها از این سیستم 
استفاده مي کردند. در ادامه، برخي شرکت ها از 
جمله شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران به 

نرم افزارهایي که تحت ویندوز بودند روي آوردند 
ولي به صورت منسجم از این نرم افزار استفاده 
نکردند. هر شرکتي براساس فعالیت کار خود  
براي  آن  از  و  انتخاب  را  حسابداري  سیستم 
انجام امور مالي استفاده مي کرد. تقریبا مي توان 
آمدند  در  یکپارچگي  از  تمام شرکت ها  گفت 
به همین دلیل شرکت ملي گاز ایران از سه سال 
پیش برای رفع مشکالت به وجود آمده از جمله 
تهیه صورت هاي مالي تلفیقي و انجام هماهنگي 
انعقاد  به  اقدام  مالي  بین شرکت ها در بخش 

قرارداد با شرکت پیوست کرد.               
مقدمات کار توسط شرکت ملي گاز ایران 
مقررات  امور  نظارت  با  قرارداد  و  شد  فراهم 
انجام  مرحله  به  مالي  روش هاي  و  سیستم ها 
رسیده و این سیستم مالي قابلیت بسیار خوبي 
دارد ولي یکي از اشکاالت این است که سیستم 
مالي به صورت سفارشي براي شرکت ملي گاز 
ایران و شرکت هاي زیر مجموعه نوشته نشده 
حوزه  در  کلي  صورت  به  نرم افزار  این  است. 
از سوي شرکت هاي  که  بود  تهیه شده  مالي 
گاز استاني، انتقال گاز، ذخیره سازي، پاالیشي و 
شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران اصالحاتش 
انجام شد. از اول بهمن سال 1396، سیستم هاي 
با  ما  همکاران  و  گذاشته ایم  کنار  را  قدیمي 
شرکت طرف قرارداد نرم افزار، انتقال داده ها، به 
سیستم مالي پیوست را انجام داده و در حال 
تکمیل آن هستند. جا دارد از تمام همکارانم در 

مجموعه مدیریت مالي که با تالش هاي بي وقفه 
در حال انجام این مهم هستند، تشکر و قدرداني 

کنم. 

سخن آخر... . 
باید در بخش مالي از شرکت هایي که در این 
حوزه، داراي مجوز هستند همچنین از مشاوران 
تایید سازمان  از شرکت که مورد  مالي خارج 
بیشتر  و...  بهادار  اوراق  بورس،  حسابرسي، 
استفاده کنیم زیرا شرایط بهتري را در بخش 
مدیریت مالي شرکت مهندسي و توسعه گاز 
ایران رقم زده ایم و خود را به روز و از تجربه هاي 
مدیران ارشد نیز استفاده کرده ایم. ما به دنبال 
بزرگ کردن سازمان نیستیم بلکه اعتقاد داریم 
سازمان و سیستم را دربخش دولتي کوچک 
کرده ولي اهمیت بیشتري به ساختار سازمان 
نیروهاي  جذب  با  و  کیفي  دهیم  لحاظ  از 
کارآمد و مجهز به دانش روز  از مدیریت مالي 
بهره مند شویم. شرکت ملي گاز ایران و مجموعه 
در  داراي جایگاه عظیم  آن  گروه  شرکت هاي 
درآمدهاي  عمده  هستند.  بین الملل  و  داخل 
کشور در آینده از طریق صادرات گاز و مشتقات 
گازي انجام مي شود و در داخل کشور بیش از 
طبیعي  گاز  نعمت  از  ما  هموطنان  95درصد 
گستردگي  به  توجه  با  که  شده اند  بهره مند 
وظایف این شرکت و شرکت ملي گاز ایران و 
نقش آن در تعامالت اقتصادي بین المللي جایگاه 

این شرکت باید بهبود یابد. 
جا دارد در پایان سال 1396 یک بار دیگر 
گاز  ملي  شرکت  مالي  مدیریت  مجموعه  از 
این  هیات مدیره  و  محترم  مدیرعامل  ایران 
با پشتیباني، ما را در رسیدن به  شرکت که 
کنم  سپاسگزاري  کردند،  کمک  اهداف مان 
همچنین از همه همکاران خودم در مجموعه 
وجود  با   1396 سال  در  که  مالي  مدیریت 
چالش هاي زیاد وظایف خود را به نحو شایسته 
انجام داده اند قدرداني کنم و همه کمک کنیم 
که سال 1397 را با همدلي و هماهنگي بین 
همه مدیریت ها و امور و واحدهاي مستقل به 
نحو احسن شروع کنیم تا ان شاء اهلل در سال 
آتي که پروژه هاي بزرگي همچون خط ششم، 
نهم، یازدهم شروع یا به مرحله انجام و بهره 
برداري خواهد رسید گام هاي بلند همدلي و 

همراهي را برداریم. 

یکي از مشکالتي که مجموعه 
وزارت نفت و چهار شرکت 
اصلي با آن روبه رو هستند  
بحث مربوط به نرم افزار است. 
این افتخار را داشته ایم که 
مجموعه وزارت نفت و چهار 
شرکت اصلي نخستين مجموعه 
نرم افزار مالي را در کشور 
داشته است
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دوهفته نامه شرکت ملي گاز  شماره 156 

نقش توسعه گازرساني در رونق اقتصادی شرق کشور 

توسعه زیرساخت هاي گازرساني در شرق کشور به عنوان 
شرکت  کار  دستور  در  دولت  اساسي  برنامه هاي  از  یکي 
مهندسي و توسعه گاز ایران قرار گرفته است.  این منطقه 
با بهره گيري از خط لوله انتقال گاز هفتم سراسري و اجراي 
از سوي شرکت مهندسي و توسعه  پروژه هاي توسعه اي 
برنامه هاي  ایران، طي سال هاي گذشته شاهد تحقق  گاز 
به  گاز  از سال ها،  و پس  بوده  در این زمينه  تعریف شده 
به  گازرساني  ميان،  این  در  است.  رسيده  زاهدان  شهر 

شهر زاهدان به عنوان آخرین مرکز استان بدون گاز، یکي 
از راهبردي ترین پروژه هاي صنعت گاز در دولت یازدهم 

توسعه اي  پروژه هاي  دیگر  اجراي  با  و  مي آید  به شمار 
در استان سيستان و بلوچستان طي سال هاي آینده، 

و  محروميت زدایي  شاهد  اشتغالزایي،  بر  افزون 
رونق اقتصادي این مناطق خواهيم بود. در ادامه، 
گفت وگو با عبدالرضا ابوالحسيني، مجري طرح خط 

لوله هفتم گاز را مي خوانيم.

هفتم  لوله  خط  طرح  پروژه هاي 
تحت  را  استان هایي  چه  سراسري، 

پوشش قرار مي دهد؟ 
هفتم  لوله  خط  طرح  پروژه هاي 
محدوده  در  عمدتا  گاز  سراسري 
و جنوب شرق کشور در  جنوب، شرق 
استان هاي هرمزگان، کرمان، سیستان 
که  خراسان جنوبي  و   و  بلوچستان 
محروم  و  یافته  توسعه  کمتر  عمدتا 
هستند با هدف توسعه زیرساخت هاي 
گازرساني از سوي شرکت مهندسي و 

توسعه گاز ایران در دست اجراست.

گاز  انتقال  لوله  خط  بر  عالوه 
پروژه هاي  چه  زاهدان،  ایرانشهر- 

دیگري در این استان اجرا مي شود؟ 
پروژه هاي ایرانشهر، مکران، چابهار 
شمار  به  پروژه هایي  از  کنارک؛  و 
محرومیت زدایي  موجب  که  مي آیند 
از چهره استان سیستان و بلوچستان 
مي شود. این پروژه شامل گازرساني به 
منطقه ویژه اقتصادي مکران، نیروگاه ها 
و شهرهاي چابهار و کنارک مي شود. با 
توجه به وسعت و هزینه باالي، تصمیم 
استفاده  با  پروژه  این  تا  شد  این  بر 
اجرا  داخلي  سرمایه گذاران  توان  از 
یادشده  پروژه  در این زمینه  که  شود 

شده  واگذار  داخلي  سرمایه گذار  به 
است. در قالب این پروژه، 290 کیلومتر 
شامل خطوط لوله 56 اینچ به طول 201 
کیلومتر، 42 اینچ به طول 44 کیلومتر، 
20 اینچ به طول 25 کیلومتر و 16 اینچ به 
طول 20 کیلومتر اجرا خواهد شد. رسالت 
این خطوط، رساندن گاز طبیعي به منطقه 
شهرهاي  و  نیروگاه ها  مکران،  صنعتي 
مسیر  روستاهاي  و  کنارک  و  چابهار 
با سوخت هاي  با جایگزیني گاز  و  است 
در  قابل مالحظه اي  صرفه جویي  مایع، 
هزینه هاي کشور صورت خواهد پذیرفت 
حل  منطقه،  اقتصادي  رونق  بر  عالوه  و 

تحت تاثیر  نیز  سوخت  قاچاق  مسئله 
مثبت این پروژه قرار خواهد گرفت. این 
پروژه هم اکنون آغاز و حدود 30 کیلومتر 
پروژه  طراحي  و  است  شده  اجرا  آن  از 
نیز به صورتي در نظر گرفته شده که در 
صورت صدور مجوز الزم جهت صادرات 
گاز به پاکستان و در ادامه، به کشورهاي 
اسرع  در  اجرایي  و چین، عملیات  هند 
موجب  امر  این  که  شود  میسر  وقت 
بازارهاي جهاني  ایران در  افزایش سهم 
صادرات گاز در منطقه خواهد شد که از 
لحاظ استراتژیکي نیز براي کشور ایران 

از اهمیت باالیي برخوردار است.

چابهار با گاز جان می گیرد

دوراهي  به  زاهدان  لوله  خط  پروژه 
این  به  گازرساني  نیاز  پیش  که  زابل 
شهر است، با قطر 36 اینچ و به طول 
108 کیلومتر در ادامه پروژه خط لوله 
ایرانشهر به زاهدان احداث مي شود که 
نهایي سازي  حال  در  آن  پایه  طراحي 
است. عملیات صحرایي در این منطقه 
با مشکالت زیادي از جمله نزدیکي به 
مرز افغانستان و پاکستان و ناامني آن 
منطقه و نیاز به نیروهاي تامین محلي، 
وجود  دسترسي،  مسیرهاي  از  دوري 
طوفان شن و با طبیعت خشن منطقه 
بدون  خوشبختانه  که  بوده  همراه 
به  امنیتي  مسئله  یا  تلفات  هیچ گونه 
یکي  است.  شده  انجام  احسن  نحو 
دیگر از پروژه ها که در ادامه پروژه خط 
لوله زاهدان به دوراهي زابل است، خط 
لوله دشتک به زابل بوده که با قطر24 
ادامه  در  کیلومتر   110 طول  به  اینچ 
پروژه خط لوله زاهدان، دو راهي زابل 
براي گازرساني به شهر و صنایع زابل 
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دوهفته نامه شرکت ملي گاز  شماره 156 

احداث خواهد شد که طراحي پایه آن 
در  شد  ذکر  که  مشکالتي  باوجود  نیز 

حال نهایي سازي است.
و  خاش  ایرانشهر،  لوله  خط  پروژه 
از شهر  به طول 220 کیلومتر  میرجاوه 
ایرانشهر آغاز شده و با قطر 10 تا 20 اینچ 
میرجاوه  و  خاش  پالیزان،  شهرهاي  تا 
نیز  را  و روستاهاي مسیر  یافته  امتداد 
از نعمت گاز برخوردار خواهد کرد. هم 
طراحي  مشاور  انتخاب  فرآیند  اکنون، 

پایه این پروژه در حال انجام است.
در ادامه پروژه مذکور، پروژه خطوط 
سراوان  و  سوران  سیب،  پالیزان  لوله 
شمال  شهرهاي  به  گازرساني  براي 
شرقي ایرانشهر به طول 310 کیلومتر در 
قطر 6 تا 16 اینچ نیز به این طرح ابالغ 
شده که فرآیند انتخاب مشاور طراحي 

پایه این پروژه نیز در حال انجام است.

این  سوي  از  دیگري  پروژه هاي  چه 
طرح در دست اجراست؟ 

دو ایستگاه تقلیل فشار گاز سرخون 
هماهنگ سازي  منظور  به  بندرعباس  و 
فشار خط لوله 30 اینچ بندرعباس با خط 
لوله 22 اینچ گاز موجود؛ که گاز بخشي 
از شهر بندرعباس و نیروگاه بندرعباس 
مي شود.  اجرایي  نیز  مي کند  تامین  را 
ایستگاه کنترل فشار در ابتداي خط لوله 
30 اینچ بندرعباس و ایستگاه دیگر در 
محل انشعاب خط لوله سرخون از خط 
گازهاي  با  که  گاز  سراسري  هفتم  لوله 
و  ادغام  سرخون  پاالیشگاه  خروجي 
مراحل  هم اکنون  شد.  خواهد  احداث 
پیمانکار  انتخاب  مناقصه  تشریفات 
از  پس  به زودي  و  است  انجام  حال  در 
انتخاب پیمانکار وارد فاز اجرایي خواهد 

شد.
پروژه خط لوله 12 اینچ سربیشه به 
نهبندان به طول 127 کیلومتر با هدف 
جنوب  در  نهبندان  شهر  به  گازرساني 

استان خراسان جنوبي و شهرهاي واقع 
در مسیر این خط لوله هم اکنون در حال 

اجراست.
به   EPC صورت  به  پروژه  این   
تاکنون  و  است  شده  واگذار  پیمانکار 
بوده  برخوردار  مناسبي  پیشرفت  از 
است و خوشبختانه از برنامه زمان بندي 
از  پیش  و  رفته  پیش  جلوتر  مصوب 
خواهد  بهره برداري  به   97 سال  پایان 
غرب  اینچ   30 لوله  خط  پروژه  رسید. 
بندرعباس به طول 36 کیلومتر به همراه 
گازرساني  هدف  با  مربوطه  تاسیسات 
خلیج فارس  ستاره  پاالیشگاه هاي  به 
است  کشور  در  بنزین  تولید  قطب  که 
بندرعباس  نفت  پاالیشگاه  همچنین  و 
و نیروگاه بندرعباس و صنایع واقع در 
غرب شهر بندرعباس از جمله آلومینیوم 
 95 سال  که  فوالد  صنایع  و  المهدي 
تزریق گاز شده و به بهره برداري رسید 
و هم اکنون در مرحله تحویل قطعي به 
منطقه 6 عملیاتي است. پروژه خط لوله 
گاز 30 اینچ گورزین، الفت به بندرعباس 
به طول 57 کیلومتر و انشعاب 16 اینچ 
مربوطه به طول 13 کیلومترکه با توجه 
به عبور حدود سه کیلومتر از خط لوله 
یادشده از زیر دریا به روش HDD، یکي 
محسوب  طرح  این  مهم  پروژه هاي  از 
به طور  عملکرد  قابلیت  که  مي شود 
هدف  با  که  داراست  نیز  را  معکوس 
قشم  و  هنگام  جزایر  از  گاز  دریافت 
جهت انتقال به خط لوله هفتم سراسري 
گاز  منابع  عمر  پایان  از  پس  که  است 
جزایر قشم و هنگام و با افزایش مصارف 
جزیره قشم )شامل نیروگاه ها و شهرک 
صنعتي در حال ساخت در جزیره( جهت 
به سمت  هفتم  لوله  از خط  گاز  جریان 
و  کرده  پیدا  مسیر  تغییر  قشم  جزیره 
شد،  خواهد  تامین  جزیره  آن  مصارف 
خشکي  بخش  پایه  طراحي  هم اکنون 
رو به اتمام بوده و فرآیند انتخاب مشاور 

حال  در  نیز  دریا  بخش  طراحي  برای 
انجام است. چالش اصلي این پروژه برای 
اجرایي شدن، اخذ مجوز زیست محیطي 
در  همکاران  همه  تالش  با  که  است 
بخش هاي مختلف در حال پیگیري بوده 

و به زودي اخذ خواهد شد.

براي اجراي این طرح از سوي دولت 
و نمایندگان مجلس، مورد حمایت قرار 

گرفته اید؟ 
زاهدان؛  به  ایرانشهر  پروژه  در  بله؛ 
همه  بي دریغ  حمایت هاي  بر  عالوه 
گاز  ملي  شرکت  مسئوالن  و  مدیران 
توسعه  و  مهندسي  شرکت  و  ایران 
استان  استاندار  و  فرماندار  ایران،  گاز 
این  اجراي  در  قابل توجهي  همکاري 

پروژه داشتند.
همچنین در پروژه ایرانشهر به خاش 
نیز نمایندگان مجلس به ما قول داده اند 
پروژه  این  اجراي  براي  را  شرایط  همه 

فراهم کنند.

آیا اجراي پروژه هاي کالن گازسازي 
در استان سیستان و بلوچستان تاثیري 
اشتغالزایي  و  رفاه  اقتصاد،  توسعه  در 
داشته  محروم  استان  این  مردم  براي 

است؟ 
اجراي طرح خط لوله هفتم سراسري 
گاز، موجب رشد اقتصادي و اجتماعي 
عزیزمان  میهن  از  بخش  این  در 
آن  اثرات  هم اکنون  از  که  شد  خواهد 
تنها  به طوري که  است  قابل مشاهده 
باعث  مکران  ایرانشهر-  پروژه  اجراي 
این  مردم  از  نفر   400 براي  اشتغالزایي 

استان شده است.

بومي  نیروهاي  به کارگیري  براي  آیا 
در  فعال  پروژه هاي  پیمانکار  سوي  از 
الزام و دستورالعملی صادر  این استان 

کرده اید؟ 
پروژه ها  پیمانکاران  از  بله، 
درخواست کردیم که از نیروهاي بومي 
استفاده  کاري  روند  براي  استان  در 
به  مربوط  فعالیت ها  بیشتر  زیرا  کنند 
کارهاي اجرایي است. همچنین توسط 
در  بومي  نیروهاي  براي  پیمانکارها 
صورت  به  آموزشي  کالس هاي  استان 
ادواري در نظر گرفته شد که بتوانند با 
به نحو احسن  را  آموزش هاي الزم کار 

انجام دهند.

باقیمانده  نکته اي  اگر  پایان  در 
بگویید.

سراسري  هفتم  لوله  خط  اجراي  با 
مناطق  به  گاز  خدادادي  نعمت  گاز، 
کشور  شرق  و  شرقي  جنوب  جنوب، 
رسید و زماني که ما ذوق و شوق مردم 
را  استان  مهربان  و  غیور  زحمتکش، 
مشاهده کردیم بزرگ ترین پاداش براي 
مجموعه ما بود و هیچ چیزي با ارزش تر 
سرزمین مان  مردمان  خوشحالي  از 

ایران نیست.

به زودي دو ایستگاه 
تقليل فشار گاز سرخون 
و بندرعباس به منظور 
هماهنگ سازي فشار خط لوله 
30 اینچ بندرعباس با خط لوله 
22 اینچ گاز موجود که گاز 
بخشي از شهر بندرعباس و 
نيروگاه بندرعباس را تامين 
مي کند نيز اجرایي مي شود
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ســال 96 چند کیلومتر از خط لوله 
ششم سراسري از سوي این طرح به 

بهره برداري رسیده است؟ 
 96 سال  که  پروژه هایي  از  یکي 
ششم  گاز  انتقال  لوله  خط  داشتیم، 
دهگالن  اهواز-  فاصل  حد  سراسري 
زیرساخت ها  توسعه  منظور  به  که  بود 
و  غرب  استان هاي  گازرساني  تقویت  و 
شمال غرب کشور و همچنین صادرات 
گاز به کشور عراق در منطقه نفت شهر 
گرفت.  قرار  کار  دستور  در  شلمچه  و 
افزایش  همچنین  پروژه  این  اجراي 
بیشتر پایداري سامانه انتقال گاز تقویتي 
مورد نیاز استان هاي خوزستان، لرستان، 
ایالم، کرمانشاه و کردستان و پیشگیري 
از افت فشار گاز در فصل هاي سرد سال 
و همچنین تقویت تامین گاز نیروگاه ها 

و... را نیز در پي داشته است. 
انشعابات این پروژه به طول یک هزار 
خاکبرداري  حجم  با  کیلومتر   257 و 
برآورد  50 میلیون مترمکعب و مجموع 
ریال  میلیارد  هزار   73 معادل  هزینه، 
 610 شامل  طرح  این  پروژه هاي  است. 
کیلومتر خط لوله به قطر 56 اینچ، 372 
اینچ، 69  به قطر 48  لوله  کیلومتر خط 
کیلومتر به قطر 30 اینچ، 122 کیلومتر به 
قطر 20 اینچ، 84 کیلومتر به قطر 12 اینچ 
و ایستگاه اندازه گیري گاز به ظرفیت هاي 

40 و 50 میلیون مترمکعب است. 

درباره گستره بیستون- دهگالن این 
پروژه که آذرماه سال 95 تزریق گاز 

شده است، توضیحاتي ارائه دهید. 
خط لوله 56 اینچ، حد فاصل بیستون- 
دهگالن به طول 122 کیلومتر، در آذرماه 
افزون  است.  شده  گاز  تزریق   95 سال 
تزریق گاز خط  این گستره، عملیات  بر 

لوله 56 اینچ حد فاصل اهواز- دهگالن 
دزفول- دزفول،  اهواز-  گستره هاي  در 
و  بیستون  کوهدشت-  کوهدشت، 
اینچ   48 انشعاب  دهگالن  بیستون- 
کوهدشت- چارمله نیز انجام شده است. 
این خط لوله حد فاصل اهواز- دزفول 
اینچ   56 قطر  و  کیلومتر   201 طول  به 
در  اجرایي  برنامه  طي  و  آغاز  اهواز  از 
اینچ   56 لوله  خط  به   96 سال  ماه  دي 
بهره برداري  و  متصل  دزفول-کوهدشت 
بیش  آن  برآورد هزینه  آغاز شد.  آن  از 
 190 و  ریال  میلیارد   250 و  هزار  دو  از 
میلیون یورو است. این خط داراي هفت 
ایستگاه، شیر بین راهي، چهار ایستگاه 
حفاظت کاتدیک، یک ایستگاه ارسال و 
دریافت  ایستگاه  یک  و  توپک  دریافت 
توپک است. این خط لوله در مسیر خود 
دز  رودخانه  و  کارون  پرآب  رودخانه  از 
عبور مي کند. این خط لوله در طول مسیر 
طبیعي  موانع  تقاطع شامل  از 121  خود 
آبروها،  همچون  مختلف  غیرطبیعي  و 
جاده ها  و  دائمي  و  فصلي  رودخانه هاي 
عبور مي کند. این موضوع دقت بیشتري 
و  ایمني  استانداردهاي  رعایت  درباره 

مهندسي براي عبور از موانع را مي طلبید. 
بیش  پروژه  خاکبرداري  عملیات  حجم 
است.  بوده  مترمکعب  میلیون   9 از 
کارون،  رودخانه  با  تقاطع  اجراي  درباره 
ترانشه اي به طول 220 و ارتفاع 80 متر 
برداشت  ترانشه  حجم  که  شده  ایجاد 
شده به یک میلیون مترمکعب مي رسد. 
عرشه فلزي پل، 180 متر طول دارد که 
صد متر آن به صورت عرشه فلزي اجرا 
قرار  تور  و  مابقي آن روي شمع  و  شده 
گرفته است. تناژ کل عرشه فلزي حدود 
540 تن بوده و حجم عظیمي از آن روي 
پایه ها و شمع ها قرار دارد. در ابتدا قرار 
بود لوله به صورت HDD از بستر کارون 
عبور کند که به دلیل سنگي بودن بستر 
تصمیم  نشد.  میسر  برنامه  این  کارون 
بر آن شد تا خط را به صورت هوایي از 
روي پل عبور دهیم که این اقدام با وجود 
حجم عظیم آب در کارون عملیاتي شد به 
گونه اي که در دو خط لوله 56 اینچ )خط 
عرشه  روي  از  نهم(  آینده  در  و  ششم 
دنیا  این دستاورد در  که  عبور مي کنند 
در  پروژه  این  همچنین  است.  کم نظیر 
کیلومتر 171، با رودخانه دز داراي تقاطع 

است که به روش CCW با طول 201 متر 
و در دو مرحله با روش انحراف آب انجام 
عمیق ترین  در  لوله  کاور  است.  گرفته 
نقطه رودخانه سه متر بوده و در برخي 
نقاط به طور متوسط 6 تا 7 متر عمق دفن 

لوله بوده است. 

زماني  چه  دزفول-کوهدشت  گستره 
وارد مدار شد؟ 

کیلومتر   166 طول  به  گستره  این 
در  اجرایي  برنامه  طي  اینچ   56 قطر  و 
دي ماه 96 به خط لوله 56 کوهدشت- 
بیستون متصل و بهره برداري از آن آغاز 
شد. قرارداد اجرایي این پروژه به روش 
و   BOT قالب  در  سرمایه گذاري  تامین 
از  بیش  آن  هزینه هاي  برآورد  مجموع 
انتقال گاز  380 میلیون دالر است. خط 
دزفول-کوهدشت داراي 6 ایستگاه شیر 
بین راهي، سه ایستگاه حفاظت کاتدیک  
دو ایستگاه ارسال و دریافت توپک است. 
پران  و  سمیره  رودخانه هاي  با  خط  این 
پرویز تقاطع دارد. این خط لوله انتقال گاز 
در طول مسیر خود از 86 مورد تقاطع و 
موانع طبیعي و غیرطبیعي مختلف شامل 
و  دائمي  و  فصلي  رودخانه هاي  آبروها، 
منطقه  این  در  مي کند.  عبور  جاده ها 
CCW روي رودخانه کشکان به طول 90 
متر انجام شد و ارتفاع ترانشه 570 متر با 
حجم خاکي 550 هزار متر در طول مسیر 
فعالیت هاي  جمله  از  کیلومتري  یک 
بسیار خاص این طرح به حساب مي آید. 
این خط لوله با رودخانه سمیره نیز داراي 
تقاطع بوده که با روش CCW با طول 138 

متر انجام شد. 
گاز  انتقال  لوله  خط  بعدي  پروژه 
فاصل  حد  سراسري  ششم  اینچ   56
پروژه  این  است.  بیستون   - کوهدشت 

دور خیز بلند خط ششم سراسري

روشنی گاز پارسي
 در شب هاي بغداد و بصره

اجراي خط لوله ششم سراسري با توجه به تعهدات صادرات گاز به بغداد و 
بصره از اهميت باالیي برخوردار است، از این رو احداث این خط لوله راهبردي 
به صورت ویژه در دستور کار شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران قرار گرفت 

و خوشبختانه براساس برنامه زمان بندي وارد مدار شد.  این خط لوله افزون بر 
افزایش پایداري استان هاي غربي کشور از جمله کردستان و کرمانشاه، زمينه ساز 

افزایش حجم صادرات گاز به عراق در دو نقطه نفت شهر و شلمچه مي شود. 
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اینچ   56 قطر  و  کیلومتر   122 طول  به 
برنامه  طي  و  آغاز  کوهدشت  منطقه  در 
اجرایي در آذرماه 96 به خط لوله 48 اینچ 
کوهدشت- چارمله متصل و بهره برداري 
این  اجرایي  قرارداد  شد.  آغاز  آن  از 
برآورد  مجموع  و   BOT قالب  در  پروژه 
در  دالر  میلیون   340 آن  هزینه هاي 
گاز  انتقال  خط  است.  شده  گرفته  نظر 
بین  شیر   6 داراي  بیستون  کوهدشت- 
و  کاتدیک  حفاظت  ایستگاه  دو  راهي، 
توپک  دریافت  و  ارسال  ایستگاه  یک 
لوله در طول مسیر خود  این خط  است. 
مختلف  غیرطبیعي  و  طبیعي  موانع  از 
شامل آبروها، رودخانه هاي فصلي و دائمي 
و جاده ها که حدود 25 مورد است، عبور 
مي کند. حجم عملیات خاکبرداري پروژه 

بالغ بر 12 میلیون مترمکعب بوده است. 
پروژه  دهگالن،  بیستون-  فاصل  حد 
دیگري است که این گستره به طول 122 
کیلومتر و قطر 56 اینچ از منطقه بیستون 
آغاز و برنامه اجرایي آن در آذرماه سال 
95 به خط لوله دهگالن- سنندج متصل 
و به بهره برداري رسید. این پروژه خوراک 
گازهاي استان هاي کرمانشاه و کردستان 
گاز  صادرات  زمینه  و  کرده  تامین  را 
را  بغداد  نیروگاه هاي  و  عراق  کشور  به 
گاز  انتقال  خط  کرد.  خواهد  فراهم  نیز 
بیستون- دهگالن داراي چهار شیر بین 
راهي، دو ایستگاه حفاظت کاتدیک، یک 
یک  و  توپک  دریافت  و  ارسال  ایستگاه 

ایستگاه دریافت توپک است. 
این خط لوله نیز در طول مسیر خود از 

موانع طبیعي و غیرطبیعي مختلف شامل 
و  دائمي  و  فصلي  رودخانه هاي  آبروها، 
عبور  است  مورد   32 حدود  که  جاده ها 
مي کند. ارزش کل پروژه 6 هزار میلیارد 

ریال است. 

یکي دیگر از گســتره هاي این پروژه 
مربوط به خط لوله صادراتي )چارمله- 
نفت شــهر و خرمشــهر- شلمچه( 
اســت. درباره اهمیت این خطوط نیز 

توضیحاتي ارائه کنید. 
لوله  خط  عنوان  تحت  دیگري  پروژه 
انتقال گاز 48 اینچ ششم سراسري حد 
فاصله کوهدشت- چهارمله است که این 
از  اینچ  کیلومتر 48  به طول 131  پروژه 
آباد آغاز و در دي ماه سال  پیاز  منطقه 
و  متصل  نفت شهر  لوله 48  به خط   96
اجراي  قرارداد  رسید.  بهره برداري  به 
این پروژه به روش تامین سرمایه گذاري 
برآورد  مجموع  و  بوده   BOT قالب  در 
دالر  میلیون   320 پروژه  این  هزینه هاي 
است. خط انتقال گاز کوهدشت- چارمله 
داراي هفت شیر بین راهي، سه ایستگاه 
حفاظت کاتدیک، یک ایستگاه ارسال و 
همچنین یک ایستگاه مربوط به دریافت 

توپک مي شود. 
گاز  انتقال  لوله  پروژه خط  نهایت  در 
48 اینچ اهواز - خرمشهر- شلمچه به 
تقویت  و  زیرساخت ها  توسعه  منظور 
گازرساني استان هاي جنوب غربي کشور 
و صادرات گاز به کشور عراق در منطقه 
بیش ازپیش  افزایش  باعث  شلمچه 

پایداري سامانه انتقال گاز تقویتي مورد 
همچنین  و  خوزستان  استان هاي  نیاز 
پیشگیري از افت فشار گاز در فصل هاي 
سرد سال و تقویت تامین گاز نیروگاه ها 
و صنایع این استان ها و صادرات گاز به 
به  پروژه  این  است.  شده  عراق  کشور 
از  اینچ   48 قطر  و  کیلومتر   142 طول 
اهواز و منطقه اهواز آغاز و برنامه اجرایي 
بهره برداري  به   96 سال  مهرماه  در  آن 
رسید. قرارداد اجراي این پروژه به روش 
 BOT قالب  در  سرمایه گذاري  تامین 
آن  هزینه  برآورد  مجموع  شد.  واگذار 
360 میلیون دالر است. این خط داراي 
6 شیر بین راهي، پنج ایستگاه حفاظت 
یک  و  ارسال  ایستگاه  یک  کاتدیک، 
این خط  است.  توپک  دریافت  ایستگاه 
لوله در طول مسیر خود از موانع طبیعي 
آبروها،  شمال  مختلف  غیرطبیعي  و 
جاده ها  و  دائمي  و  فصلي  رودخانه هاي 
که حدود 151مورد است، عبور مي کند. 
حجم عملیات خاکبرداري پروژه بیش از 

دو میلیون مترمکعب بوده است. 

در این پروژه با چه چالش هایي روبه رو 
بوده اید؟ 

بود  سخت  بسیار  ششم  خط  پروژه 
زیرا اکثر مسیرهاي انتقال گاز به کوه ها 
و رودخانه ها ختم مي شد. در این پروژه 
یک  و  دز  از  یک بار  کارون،  از  بار  سه 
از  بار  پنج  همچنین  و  کرخه  از  مرتبه 
پروژه  این  کردیم.  عبور  و...  سیمره 
 256 با  شرکت  پروژه هاي  معدود  از 

تقاطع اصلي است و بیش از 50 میلیون 
داشته  خاکي  عملیات  حجم  مترمکعب 
گاز  چنین  شرکت  تاریخ  در  که  است 
از  است. یکي دیگر  نشده  ثبت  حجمي 
چالش هایي که در این پروژه با آن روبه رو 
بود  بودیم، داشتن 200 متر میدان مین 
همچنین  مي کردیم.  روبي  مین  باید  که 
رفته،  به کار  لوله  سایزهاي  تعدد  بحث 
بود. این پروژه از لوله 12 اینچ تا 56 اینچ 
را در کیلومترهاي مختلف داشت که کار 

را براي ما بسیار سخت مي کرد. 

براي این پروژه چند ایستگاه تقویت 
فشار در نظر گرفته شده است؟ 

سراسري،  ششم  خط  پروژه  براي 
شده  تعریف  فشار  تقویت  ایستگاه   10
به  را  ایستگاه  پنج  تعداد،  این  از  است. 
پنج  این  کرده ایم.  واگذار  سرمایه گذار 
 97 سال  و  احداث  حال  در  ایستگاه 
براساس  رسید.  خواهد  بهره برداري  به 
برنامه ریزي هاي تعریف شده پنج ایستگاه 
در  آتي  نیازهاي  به  باتوجه  نیز  دیگر 

سال هاي آینده اجرا مي شود. 

سخن پایاني... 
با توجه به سختي کار در خط ششم 
سراسري انتقال گاز همه همکارانم با جان 
دل براي مردم سرزمین شان تالش کردند 
تا مردم کشورشان را در آرامش ببینند. 
کمترین  پروژه  این  در  ما  خوشبختانه 
حادثه را داشتیم که این براي ما بسیار با 

ارزش است. 
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»زمستان 96 به طرح مان و شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران باليدم. 
شاید در بعضي  مواقع حين اجراي طرح ها احساس، ترس و مشکل داشتيم 
اما همين که شاهد قطع گاز منطقه مازندران نبودیم و زمستان را بدون 
و  ما  براي  این  کردیم.  آرامش  و  غرور  احساس  کردیم،  گاز سپري  قطع 

این جمالت   بود.«  ارزشمند  بسيار  ایران  گاز  توسعه  و  مهندسي  شرکت 
لذت بخش، حيرت آور و غرورآفرین فرهاد حسني، مجري طرح خطوط انتقال 
گاز است که با حالوت درباره عملکرد خطوط انتقال گاز در سال 96 مي گوید 

که در ادامه از منظرتان مي گذرد. 

سال 96 چه پروژه هایي از سوي طرح 
عملیات  رسید؟  بهره برداري  به  شما 
اجرایي چه پروژه هایي آغاز شــده 
است؟ در مجموع چند کیلومتر خط 
لوله از سوي طرح خطوط انتقال گاز به 

بهره برداري رسیده است؟ 
مساعدت  و  کمک  با   96 سال 
توسعه  و  مهندسي  شرکت  مدیرعامل 
و   10 پروژه  طرح،  پرسنل  و  ایران  گاز 
کیلومتر،   75 طول  به  الموت  اینچ   12
پروژه 20 اینچ بافق- بهاباد به طول 75 
کیلومتر و پروژه 170 کیلومتري دامغان-

نکا به بهره برداري رسید. همچنین پروژه 
خط لوله سیمکان به طول 47 کیلومتر 
افتتاح   96 سال  اواخر  برنامه  براساس 
به  پروژه ها  این  برنامه ریزي  می شود. 
گونه اي بوده که سال 95 آغاز 
بهره برداري  به   96 سال  و 
برسند. سال 96 پنج پروژه 
نیز پیمان سپاري شده که 
طبق برنامه در سال بعد 
این پروژه ها باید افتتاح 
مجموع  در  شوند. 
که  گفت  مي توان 
محصول  امسال  ما 
سال  و  مي کاریم  را 
مي کنیم.  درو  بعد 

با توجه به عملکردي که داشته ایم فکر 
و  تربتي  مهندس  مدیریت  با  مي کنم 
همکاري سایر مدیران در دو سال آینده، 

شاهد جایگاه ویژه و مطلوبي باشیم. 

برنامه سال 97 طرح خطوط انتقال گاز 
چیست؟ 

اینچ کوهدشت- خرم آباد  پروژه 36 
به طول 75 کیلومتر، پروژه دره عباس 
- ماهشهر به طول 65 کیلومتر، پروژه 
و  قزوین  اینچ   30 تقویتي  ایستگاه 
جمله  از  بیرم  گاز  خط  از  بهره برداري 
شمار  به  طرح  این  سال 97  برنامه هاي 
به  پروژه ها  این  امیدواریم  که  مي آید 
بهره برداري  دست  در  خوشي  و  خوبي 

قرار گیرد. 

عالوه بر خط لوله انتقال گاز دامغان به 
نکا،  پروژه فعال دیگري در شمال کشور 

وجود دارد؟ 
در  طرح  این  سوي  از  دیگري  پروژه 
ندارد. تقسیم بندي  شمال کشور وجود 

مدیریت  طرف  از  طرح ها،  واگذاري 
به  توجه  با  مي شود.  انجام  برنامه ریزي 
تصمیم هایی که گرفته مي شود طرح ها 
را واگذار مي کنند و ما شروع به اجراي 
طرح هایمان  بیشتر  مي کنیم.  پروژه ها 
و  اصفهان  شیراز،  مرکزي،  مناطق  بین 

یزد است. 

با چه چالش بزرگي روبه رو  سال 96 
بوده اید؟ 

مسلما زماني که با پروژه هاي بزرگي 
روبه رو هستیم مي توان گفت مشکالتي 
راجع  بخواهم  اگر  داشت.  خواهیم  نیز 
بگویم  مشکالت  این  از  کدام  هر  به 
خدا  واقعا  بنویسم.  کتاب  یک  باید 
دست  به  پروژه ها  که  مي کند  کمک 
کرده ایم  سعي  مي رسد.  بهره برداري 
همکاري  و  استانداردها  رعایت  با 
درجه  در  را  کار  ایمني   ،HHH واحد 
نخست مورد توجه قرار دهیم و تالش 
کرده ایم سال 96 حوادث منجر به کار 
نگراني هایي  از  یکي  دهیم.  کاهش  را 

فتح زمســتان
همت  غرور آفرین شرکت مهندسی در تامین پایدار گاز شمال کشور
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افتتاح  تاریخ  داشته ایم؛   96 سال  که 
اجراي  براي  که  بود  دامغان  پروژه 
مواجه  زماني  محدودیت  با  پروژه  این 
این  در  گذشته  سال  همچنین  بودیم. 
زمان بارش باران را در منطقه داشتیم 
برایمان کمي سخت مي کرد  را  کار  که 
طرح  نتوانیم  که  بودیم  این  نگران  و 
برداری  بهره  به  مشخص  زمان  در  را 
برسانیم. آبان ماه پارسال کارمان را با 
جدیت بیشتر آغاز کردیم و طي6 ماه، 
کار به بهره برداري رسید. اگر پروژه در 
زمان مقرر به پایان نمي رسید از جایگاه 

واقعي آن کاسته مي شد. 

در  اشتغالزایي  میزان  از  گزارشي 
طرح هاي خود در سال 96 دارید؟ 

به طور کلي مي توان گفت در هر کدام 
از پروژه هاي ما در سال 96، تقریبا 500 
نفر مشغول به کار شده اند. از این بابت 
افراد  طرح ها  اجراي  با  که  خوشحالیم 
زیادي به واسطه این پروژه ها به فعالیت 

مشغول شده اند.
 

بهره  دنیا  روز  فناوري هاي  از  آیا 
گرفته اید؟ 

روز  تجهیزات  و  فناوري  از  استفاده 
دنیا باید با برنامه ریزي قبلي باشد و پیش 
از آغاز طرح ها و پروژه ها پیش بیني شود. 
سال 96 براي اجراي طرح ها از فناوري و 

تجهیزات خاصي استفاده نکرده ایم. 

در پایان اگر نکته اي باقیمانده بگویید. 
و  مهندسي  شرکت  فعالیت هاي 
توسعه گاز ایران در کل فعل خواستن، 
توانستن است را به بهترین نحو صرف 
و  مدیرعامل  پیگیري هاي  با  و  کرد 
افتخار،  باعث  شرکت،  ارشد  مدیران 
شدیم.  کشورمان  سربلندي  و  اقتدار 
که  شد  نصیب مان  افتخار  این  هم  ما 
طرح ها را پیگیري و کنترل کرده تا به 
به  زمستان  امسال  برسد.  بهره برداري 
طرح خطوط انتقال گاز، خودم و شرکت 
بالیدم   ایران  گاز  توسعه  و  مهندسي 
طرح ها   اجراي  حین  مواقع  برخي  در 
احساس ترس و مشکالتي داشتیم اما 
همین که امسال شاهد قطع گاز منطقه 
بدون  را  زمستان  و  نبودیم  مازندران 
غرور  احساس  کردیم  گاز سپري  قطع 
و آرامش کردیم. این براي ما و شرکت 
بسیار  ایران  گاز  توسعه  و  مهندسي 

ارزشمند و مایه افتخار است. 

پروژه خط لوله انتقال گاز دامغان-نکا 
به  توجه  با  و  انرژي  بزرگ  منبع  ایجاد  با 
صنایع  توسعه  ظرفیت هاي  آب،  فراواني 
رساند  فعلیت  به  مازندران  استان  در  را 
بزرگ  براي رونق صنایع  با بسترسازي  و 
بر  عالوه  منطقه،  جوانان  اشتغال زایي  و 
و  رفاه  ساز  زمینه  کشور،  گازي  استقالل 
آرامش بیشتر مردم شد. مجموعه مصائب 
تعطیلي  نیز  و  خانگي  کنندگان  مصرف 
صنایع  از  بسیاري  تولید  مدت  طوالني 
 ،86 زمستان  در  استان  کارخانجات  و 
براي حل مشکل  تا  کرد  را مصمم  دولت 
افت فشار گاز مازندران و تثبیت گاز این 
استان، اقدامي اساسي بیاندیشد و احداث 
خط جدیدي را در دستور کار قرار دهد. 
پس از انجام مطالعات فراوان و پیشنهاد 
چندین مسیر، نهایتا کریدوري تعریف شد 
که از کویر سمنان تا کوهستان، جنگل و 
رودخانه در مازندران را در بر مي گرفت. 
اقلیمي  سمنان،  منطقه  خاص  جغرافیاي 
بسیار سرد و صعب العبور داشت. در این 
منطقه شدت سرما به حدي مي رسید که 
گازوییل یخ مي زد و به دلیل عدم تحرک 
ماشین آالت، عمال اجراي کار متوقف مي 
شد. در ادامه این خط حدود 14 کیلومتر از 
مسیري جنگلي عبور  کرد و سپس در یکي 
از کریدورهایش از دهانه دو کوه مي گذشت 

که رودخانه تجن از بین آنها رد مي شد. 

56 تقاطع با رودخانه تجن
خط  با  بار    56 حدود  تجن  رودخانه 
لوله تقاطع دارد و مشکالت بسیاري را در 
مسیر اجراي پروژه پدید آورد. گذشته از 
پرآب بودن و پرپیچ و خم بودن رودخانه 
زمانی که به کیلومتر 107 رسیدیم عالوه 
بر مشکالت قبلي، آب پشت سد ساري 
نیز به حجم آب رودخانه اضافه شد و در 
مابقي مسیر )از کیلومتر 107 تا 130( دوباره 
این رودخانه را که حجم آبش به چندین 
مورد  چندین  در  بود  یافته  افزایش  برابر 
قطع کردیم. با توجه به پیچیدگي طراحي 
و ضرورت عبور از عرض رودخانه، لوله ها 
و  شد  کارگذاري  هم  از  جدا  قطعات  در 
تست هاي هایدرواستاتیک براي همه آنها 
به اجرا در آمد. از سوي دیگر به دلیل اینکه 
بستر رودخانه از سنگ هاي سخت تشکیل 
توسط  رودخانه  بستر  حفاري  بود  شده 
بیل هاي مکانیکي بزرگ و در عمق 5 متري 

و با سختي بسیار انجام شد.

کشف میراث چندهزار ساله
میراث  منطقه  به  لوله  خط  برخورد 
فرهنگي از جمله موارد بازدارنده در روند 
اجراي پروژه بود به طوري که با توجه به 
محدودیت فضاي عملیاتي،تعریف کریدور 
جایگزین و صدور مجوزهاي مرتبط یک 
اینکه هیچ  انجامید. جالب  به طول  سال 
کدام از مراجع ذي ربط از جمله نماینده 
پیشین  جلسات  در  که  فرهنگي  میراث 
وجود  از  اطالعي  داشتند  حضور  پروژه 
چنین مناطقي نداشتند. اما پس از کشف  
بالفاصله نیروهاي انتظامي براي حراست 
در منطقه مستقر شدند و ما ناچار به توقف 
معضل  شدیم.  اجرا  محل  ترک  و  پروژه 
بزرگ در این پروژه اخذ مجوز از راه آهن 
براي احداث خط لوله بود چراکه خط لوله 
نفت قبال یک بار ریل را قطع کرده بود و 
مقررات داخلي راه آهن ما را ملزم به اجراي 
خط لوله جدید در شعاع یک کیلومتري 
مي کرد، در حالي که این پروژه در محاصره 
مسکوني  بافت  و  جنگل  زیست،  محیط 
قرار گرفته بود و راه دیگري وجود نداشت. 
 در هر صورت پس از رایزني هاي بسیار با 
در  گاز  انتقال  خط  شد  مقرر  آهن  راه 

تا  تا  گیرد  قرار  آهن  راه  متري   12 عمق 
ایمني طبق دستورالعمل هاي آنان  اصول 
رعایت شود. حدود 85 متر از حفاري در 
این مرحله به روش کیسینگ انجام شد 
به  زیرزمیني.  مهار  و  حفاري  با  مابقي  و 
استفاده  منطقه  این  خاک  فیزیک  دلیل 
از روش هاي مرسوم حفاري به هیچ وجه 
میسر نبود و و ریزش مستمر جداره هاي 
کانال در آن منطقه، کار را با دشواري هاي 
بسیار همراه کرده بود. این پروژه عالوه بر 
موضوع استقالل گازي ایران که واقعا باعث 
سربلندي کشورمان در عرصه بین المللي 
به  را هم  ارزان  و  پاک  انرژي  منبع  شده، 
مردم شمال هدیه کرده است که با توجه 
به فراواني آب مي تواند باعث تولد و رونق 
صنایع پتروشیمي و اشتغال جوانان مستعد 
استان باشد و این دقیقا همان چیزي است 
تن  از  را  روزي  شبانه  کار  خستگي  که 
گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت  کارکنان 
ایران به در مي کند. مردم سرزمین زیباي 
مازندران با آن تمدن کهن که نشانه هایي از 
گنجینه هاي ارزشمندشان در اعماق تاریخ 
در جریان این پروژه کشف شد الیق زندگي 
بهتر هستند و به تعبیر فرودسي بزرگ: که 
باد....  همیشه بر و  مازندران شهر ما یاد 

بومش آباد باد.

مازندران شهر ما یاد باد                                 همیشه بر و بومش آباد باد

استقالل گازی ایران با بهره برداری از پروژه دامغان-نکا
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نقش خط نهم سراسري در افزایش پایداري انتقال
 گاز غرب کشور و ایجاد زیرساخت هاي صادرات به اروپا

توسعه زیرساخت هاي گازرساني 
در سال هاي گذشته با روند رو به 
رشدي همراه بوده و در این مسير 
توانسته   سراسري  خطوط  اجراي 
شبکه  پایداري  افزایش  بر  عالوه 
الزم  زمينه هاي  کشور،  گاز  انتقال 
را براي حضور بيش ازپيش ایران 

در تجارت جهاني گاز فراهم کند. 
طول  به  سراسري  نهم  خط 
یک هزار و 750 کيلومتر به عنوان 

به شمار  زیرساخت ها  این  از  یکي 
تا  و  آغاز  عسلویه  از  که  مي آید 
یافت  خواهد  ادامه  بازرگان  مرز 
صادرات  امکان  براي  را  شرایط  و 
ادامه  در  و  ترکيه  به  بيشتر  گاز 
آخرین  مي کند.  فراهم  اروپا 
نهم  لوله  خط  اجراي  پيشرفت هاي 
صلواتي  بهرام  از  را  سراسري 
مجري این خط جویا شده ایم که در 

ادامه مي آید. 

هدف، اروپا

سراســري  نهم  لوله  خط  اجراي 
هم اکنون در چــه مرحله اي قرار 

دارد؟ 
سراسري  نهم  اینچ   56 لوله  خط 
پیش ازاین با هدف صادرات به ترکیه 
اینرو  از  و  بود  شده  تعریف  اروپا  و 
شرایط  به  توجه  با  درحال حاضر 
موجود با هدف تامین مصارف داخلي 

فعال است. 
این  اجرایي  عملیات  اکنون  هم 
پروژه در دو بخش در حال اجراست. 
بخش نخست مربوط به خط دهگالن- 
میاندوآب  سقز-  دیگر  بخش  و  سقز 
از دهگالن  لوله  این خط  است. طول 
که  بوده  کیلومتر   230 میاندوآب  تا 
هستند.  فعال  آن  در  پیمانکار  دو 
درصد   20 تاکنون  پروژه  پیشرفت 

است. 

قســمت دهگالن- میاندوآب چه 
زماني به پایان مي رسد؟ 

بود  این  بر  قرار  برنامه  براساس 
سال  خرداد  تا  بخش  این  اجراي 
به  توجه  با  اما  برسد  پایان  به   98
ابالغ  در صورت  سیاست هاي جدید، 
پروژه  این  شرکت  مدیرعامل  توسط 
باید تا پایان مهرماه سال 97 به اتمام 
برسد تا بتوانیم گاز را براي سال آینده 
انتقال  و شمال غرب کشور  به غرب 
دهیم. این پروژه نسبت به پروژه هاي 
دیگر سختي بیشتري دارد زیرا همه 
عبور  آن  از  لوله  خط  که  مناطقي 
همچنین  است.  کوهستاني  مي کند 

احتیاج به مجوزهاي بسیاري داریم. 

عــالوه بــر ایــن خطــوط چه 
فعالیت هایي از ســوي طرح شما 

انجام مي شود؟ 
بر  عالوه  سراسري  نهم  خط  در 
خط دهگالن تا سقز و همچنین سقز 
دیگري  بخش هاي  در  میاندوآب  تا 
بیدبلند  شامل  که  داریم  فعالیت  نیز 
است.  کیلومتر   114 طول  به  اهواز  تا 
این پروژه در مرحله انتخاب پیمانکار 
قرار دارد که پس از انتخاب پیمانکار 
پیش بیني خودمان این است که سال 
آینده این پروژه هم اجرایي شود. در 
بخش مهندسي و طراحي از عسلویه 
با 80 درصد پیشرفت  نیز  بیدبلند  تا 
در دست طراحي تفصیلي قرار دارد. 
کیلومتر   350 حدود  دیگر  پروژه 

مربوط به اهواز تا کوهدشت است. در 
این پروژه اسناد مناقصه EPC آماده 
مدیریت  که  زماني  هر  و  است  شده 
کار  که  داریم  آمادگي  کند،  اعالم 
پروژه  کنیم.  آغاز  نیز  را  پروژه  این 
به  مربوط  طراحي  و  مهندسي  دیگر 
این  که  بوده  دهگالن  تا  کوهدشت 
در  پیشرفت  درصد   90 با  نیز  بخش 
بخش  است.  تفصیلي  طراحي  دست 
دیگر از خط نهم سراسري مربوط به 
خط میاندوآب تا بازرگان است که فعال 
ابالغ  ما  به  پروژه  این  اجراي  اولویت 
نشده ولي طراحي تفصیلي آن انجام 
پروژه های  از  دیگر  یکي  است.  شده 
اجرایي، خط رابط ما بین سایت 1 و 2 
عسلویه با قطر56 اینچ و به طول 27 
کیلومتر است که این پروژه در اصل 
سراسري  نهم  خط  ابتداي  از  بخشي 
هفت  هم اکنون  و  مي شود  محسوب 
تست  حال  در  خط  این  از  کیلومتر 
سراسري  ششم  و  پنجم  خط  است. 
لوپ  یکدیگر  با  خط  این  طریق  از 
با  که  دیگري  پروژه جدید  مي شوند. 
توجه به ضرورت از طرف وزیر نفت به 
ما ابالغ شده، خط انتقال اتان است که 
در قالب آن، اتان تولیدي در فازهاي 
مختلف سایت 2 از طریق این خط 40 
اینچ به مجتمع هاي پتروشیمي واقع 
در سایت یک عسلویه انتقال مي یابد. 
همچنین پروژه مطالعات امکان سنجي 
زیست محیطي  و  اقتصادي  فني، 
نیز  بیدبلند  به  پتاوه  گاز  انتقال  خط 
این  در  که  دارد  قرار  کار  دستور  در 
که  سراسري  اول  خط  تعویض  پروژه 
مرحله  در  است  کیلومتر  حدود 250 
مشاور  و  دارد  قرار  اولیه  مطالعات 
است.  سایپم  ایتالیایي  شرکت  آن 
کنترل  ایستگاه  بخش  در  نهایت  در 
فشار، ایستگاه کنترل فشار اردستان 
عملیات  که  شده  پیمانکار  انتخاب 
است.  شده  آغاز  جدیدا  آن  اجرایي 
دو ایستگاه کنترل فشار آباده و نائین 
نیز در مرحله اخذ مجوز برای برگزاري 

مناقصه است. 

آیا در اجراي طرح هاي خط لوله از 
فناوري هاي نوین بهره گرفته اید؟ 

استفاده از تجهیزات و فناوري هاي 
که  است  تحقیقاتي  بحثي  نوین 
بررسي  مخابرات،  بخش هاي  در 
رادیوگرافي  جدید  مسیرسیستم هاي 
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آزمایشي  به طور  جوشکاري 
اگر  و  مي شود  انجام  شرکت  در 
طرف  از  باشد  جدیدي  روش هاي 
امور پژوهش و معاونت مهندسي و 
بازرسي فني شرکت مورد پیگیري 

قرار مي گیرد.
وجود  زیادي  جدید  روش هاي 
که  است  این  مهم  نکته  اما  دارد 
چه  تا  جدید  فناوري  از  استفاده 
میزان مي تواند کاربردي باشد. در 
کل سعي داریم از فناوري هاي نوین 

روز استفاده کنیم. 

از  درصد  چنــد  اکنــون  هم 
تجهیزات و اقــالم به کارگیري 
شده در طرح شما از شرکت هاي 

داخلي تامین مي شود؟ 
اکثر تجهیزات ما در پروژه ها از 
شرکت هاي داخلي تامین مي شود. 
احتیاج داشته  هر تجهیزي که 
و  شود  تولید  ایران  در  و  باشیم 
استانداردهاي  با  فني  لحاظ  از 
مطابقت  ایران  گاز  ملي  شرکت 
شرکت هاي  از  قطعا  باشد  داشته 

داخلي خریداري مي کنیم. 

 در پایان اگر نکته اي باقیمانده ، 
بگویید. 

پروژه ها  زیاد  حجم  به  توجه  با 
تمام  که  داریم  این  بر  سعي 
انجام  احسن  نحو  به  پروژه ها 
انجام  براي  اول  درجه  در  شود. 
بهینه و به موقع پروژه ها همکاري 
شدیدا  ستادي  مدیریت هاي  کلیه 
موثر بوده و ضمنا به نظر من باید 
پرسنل  براي  انگیزه  یکسري 
به  بتوانند  تا  شود  ایجاد  طرح ها 
خوبي و درستي به کار ادامه دهند. 
ذي ربط  مسئوالن  که  دارم  انتظار 
نیروها،  به  بخشیدن  انگیزه  براي 

تدبیري بیندیشند. 

پروژه مطالعات امکان سنجي 
فني، اقتصادي و زیست محيطي 
خط انتقال گاز پتاوه به 
بيدبلند نيز در دستور کار 
قرار دارد که در این پروژه 
تعویض خط اول سراسري که 
حدود 250 کيلومتر است در 
مرحله مطالعات اوليه قرار 
دارد و مشاور آن شرکت 
ایتاليایي سایپم است

باید  رویال داچ شل،  بنابر هشدارهای 
ده ها میلیارد دالر سرمایه گذاری جدید در 
پروژه های گاز طبیعی مایع )LNG( انجام 
شود تا کمبود عرضه در سال 2020 به وجود 
استرالیا  در  ابرپروژه هایی  اینکه  با  نیاید. 
ساخته شده اند و آمریکا نیز برای اولین بار 
پس از نیم قرن در نقش صادرکننده ظاهر 
شده اما بازار جهانی همچنان منابع عرضه   

LNG بیشتری را می طلبد.
بزرگ ترین  از  یکی  به عنوان  شل   
می گوید  دنیا  در   LNG تامین کننده های 
باید سرمایه گذاری جدید انجام بگیرد تا 
تقاضای فزاینده  چین و سایر کشورهای در 

حال توسعه را برآورده کند.
استیو هیل ، رییس کسب وکار بازاریابی 
 LNG بازار  می گوید،  شل  گاز  مبادالت  و 
به راحتی افزایش بی سابقه  عرضه از طریق 
پروژه های جدید نظیر گورگون شورون  و 

ویتستون  در استرالیا را می پذیرد.
تولیدکنندگان  سایر  و  شورون  شل، 
بزرگ LNG نظیر توتال  و اکسون موبیل  
ایجاد  وقفه  سرمایه گذاری  عملیات  در 
توامان  حضور  می ترسند  زیرا  کرده اند 
افزایش صادرات  و  استرالیایی  پروژه های 

گاز از آمریکا منتج به اشباع عرضه شود.
از سال 2014، قیمت LNG نیز به  موازات 
نفت کاهش پیدا کرده اما هر دو بازار در 
سال گذشته یک بازیابی نسبی را مشاهده 

کردند و هیل می گوید شل، تمرکز مجدد بر 
گسترش ساختارهای جدید را آغاز کرده 

است.
درحالی که سرمایه گذاری های سال های 
 LNG پیش به تامین ساالنه 50 میلیون تن
به  بنا  اما  در دو سال گذشته منتج شده 
هفت  فقط  دوره  همین  در  هیل،  گفته  
توسعه  برای  اضافه  ظرفیت  تن  میلیون 

مورد تایید قرار گرفته است.
او می  گوید: »در دو سال گذشته تعطیل 
بوده ایم. باید اقدامی انجام گیرد تا دهه  بعد 
نشویم«.  مواجه  عرضه  کمبود  مشکل  با 
مارتن وتسالر )رییس کسب وکار یکپارچه  
گاز شل( می گوید تا سال 2030، به ظرفیت 
داریم.  نیاز   LNG تن  میلیون  ساالنه 200 
پروژه    20 با  معادل  تقریبا  ظرفیت  این 
از  کدام  هر  توسعه   که  است  دیگر  بزرگ 
آنها در گذشته، معموال هزینه ای بیش از 

10 میلیارد دالر برمی داشت.
این تجهیزات میعان، گاز را به یک مایع 
که  می کند  )فشرده(  کندانس  سرد  فوق 
انتقال  دور  فواصل  به  کشتی  با  می تواند 
در  را   LNG کارخانه های  شل  شود.  داده 
آمریکا و کانادا پیشنهاد کرده که نیازمند 
تصمیم گیری برای سرمایه گذاری هستند 
اندونزی  در  دیگری  پروژه های  البته  و 
تانزانیا و استرالیا دارد که در مراحل اولیه  

برنامه ریزی هستند.

شل درباره کاهش عرضه  LNG هشدار می  دهد
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در حوزه  را  پروژه هایي  سال 96 چه 
فناوري اطالعات شــرکت مهندسي 

اجرایي کرده اید؟ 
 سال 96 همگام با سایر بخش هاي شرکت 
ایران، در بخش فاوا  مهندسي و توسعه گاز 
پروژه  به  توجه  با  داشتیم.  پرباري  سال  نیز 
گاز  توسعه  و  مهندسي  شرکت  بودن  محور 
تمرکز  نیز  فاوا  پروژه هاي  رویکرد  ایران، 
فراهم  و  در شرکت  گاز  حوزه  پروژه هاي  بر 
در  پروژه ها  نیاز  مورد  زیرساخت هاي  کردن 
این حوزه و سرعت بخشي به اجراي آنهاست. 
توانستیم  امسال  که  پروژه هایي  از  یکي 
مالي  جامع  سامانه  برسانیم،  بهره برداري  به 
پیوست بوده که با پیاده سازي آن، سامانه هاي 
مالي مورد استفاده در شرکت ملي گاز ایران 
و کلیه شرکت هاي تابعه یکپارچه و یکسان 
هدف  با  پیوست  مالي  جامع  سامانه  شد. 
مواد  از جمله  قانون مختلف  تحقق چندین 
24، 7، 5، 4 قانون مبارزه با پولشویي، قانون 
ارتقاي نظام سالمت اداري، ماده 169 قانون 
مالیات هاي مستقیم درباره گزارش معامالت 
فصلي، قانون ارزش افزوده و اعتبارات مالیاتي، 

ماده 1 قانون رفع موارد تولیدي و مطالبات 
این  است.  شده  طراحي  و...  )سماد(  دیون 
سامانه در عین حال، به شفافیت مالي بیشتر 
در سازمان کمک کرده و در نتیجه منجر به 
برقراري ارتباط موثرتر با ذي نفعان کلیدي و 

افزایش اعتبار شرکت خواهد شد. 
انجام  پروژه دیگري که توسط این واحد 
بود.  وضعیت  صورت  جامع  سامانه  شد؛ 
وضعیت هاي  صورت  بررسي  سنتي  فرآیند 
پیمانکاران، فرآیند بسیار زمانبر و پیچیده اي 
است و همین مسئله به گلوگاهي در گردش 
باعث  نهایت  در  و  شده  تبدیل  پروژه  مالي 
فرصت هاي  رفتن  دست  از  اجرا،  در  تاخیر 
به  مي شود.  دیگر  مشکالت  و  پروژه  طالیي 
این  شدن  مکانیزه  گفت  مي توان  عبارتي 
شدن  روان  و  بخشي  سرعت  باعث  فرآیند، 
پروژه ها  مشاوران  و  پیمانکاران  توسط  کار 

مي شود. 
پروژه  دیگري که سال 96 به بهره برداري 
دامنه هاي  تعیین  نرم افزار  سامانه  رسید؛ 
مناقصات  پیشنهادي در  قیمت هاي مناسب 
مهندسي  شرکت  رسالت  به  توجه  با  است. 

برگزاري  با  همواره  ایران،  گاز  توسعه  و 
تعداد زیادي از مناقصات مواجه هستیم که 
برنده،  تعیین  در  سرعت  نظیر  ویژگي هایي 
خطاهاي  از  پرهیز  و  محاسبات  زیاد  دقت 
بیشتر،  شفافیت  ایجاد  به  منجر  انساني 
افزایش اعتماد مناقصه گران و افزایش اعتبار 
شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران خواهد 
سامانه  از  بهره گیري  با  اهداف  این  که  شد 

یادشده قابل تحقق است. 
عنوان  تحت  دیگري  پروژه   ،96 سال 
سامانه کاالي مازاد اجرا شده است. متاسفانه 
محور،  پروژه  شرکت هاي  پروژه هاي  در 
به  اقالم،  برخي    مختلف  دالیل  به  معموال 
صورت کاالهاي مازاد در انبارها دپو مي شود؛ 
بنابراین باید شرایطي را ایجاد مي کردیم که 
این کاالها به چرخه کاربري بازگردند زیرا در 
غیر این صورت، پس از مدتي طول عمر آنها 
مي شود  استفاده سلب  امکان  و  یافته  پایان 
با خسارت مالي مواجه  این صورت هم  و در 
را  آنها  انبارداري  مشکل  هم  و  مي شویم 
خواهیم داشت. با استفاده از سامانه نرم افزاري 
کاالي مازاد، سیستمي مکانیزه طراحي و اجرا 

شد تا مجریان طرح ها بتوانند قبل از شروع 
نیاز  مورد  کاالهاي  موجودي  از  پروژه ،  هر 
در انبار و مشخصات فني آنها مطلع شده و 
کاالهاي  از  کاالها،  آن  مجدد  خرید  به جاي 
موجود در انبار استفاده کنند. به  این ترتیب 
بودجه شرکت، به جاي بخش خرید )P(، به 
سوي بخش اجرایي )C( سوق داده شده و 

سرعت اجراي پروژه ها افزایش مي یابد. 
شرکت  موبایل  نرم افزاري  سامانه  پروژه 
دیگر  از  ایران  گاز  توسعه  و  مهندسي 
پروژه هاي طراحي و اجرا شده در حوزه فاوا 
محور  پروژه  به  توجه  با  است.   96 سال  در 
بودن سازمان و لزوم ارائه اخبار و گزارشات 
درگاه  یک  به  نیاز  ذي نفعان  کلیه  براي 
سازمان  در  وب سایت  بر  عالوه  اطالع رساني 
سریع  حرکت  به  توجه  با  شد.  احساس 
قرارگرفتن  همچنین  و  روز  تکنولوژي هاي 
موبایل  بستر  در  کاربردي  نرم افزارهاي  اکثر 
و همچنین گسترش استفاده از گوشي هاي 
هوشمند، اپلیکیشن موبایل با همکاري واحد 
به  مربوط  موارد  به  اتکا  با  عمومي  روابط 
حوزه هاي اطالع رساني از قبیل اخبار، عکس، 

WAN اتصال ساختمان هاي مهندسي از طریق شبکه

فناوري اطالعات
باید تجاري سازي شود

به  آن  تبادل  و  اطالعات  انبوه 
صورت هاي مختلف، فناوري اطالعات 
به  کنوني  جهان  در  را  ارتباطات  و 
ضرورتي مهم بدل کرده و بسياري 
در  کشورهاي  به ویژه  کشورها  از 
حال توسعه را بر آن داشته است 
پرشتابي  گام هاي  زمينه  دراین  تا 

بردارند. 
که  کشوري  به عنوان  نيز  ایران 
مي گذراند  را  توسعه  سال هاي 
دراین حوزه حرکت پرشتابي را آغاز 

پرشتاب،  این حرکت  است.   کرده 
به عنوان  آن  از  که  گاز  صنعت  در 
مي شود  یاد  کشور  توسعه  محور 
و  گرفته  قرار  کار  دستور  در  نيز 
تحول  طي سال هاي گذشته شاهد 
فناوري  بخش  در  بي سابقه اي 

اطالعات این صنعت بوده ایم. 
الهام  با  گفت وگو  ادامه،  در 
و  ارتباطات  ریيس  ميرخورسندي، 
فناوري اطالعات شرکت مهندسي و 

توسعه گاز ایران را مي خوانيم. 
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پسیو  و  اکتیو  بخش هاي  اجراي  و  طراحي 
انتقال داده ها در بخش هاي LAN و  شبکه 

WAN انجام شد. 

چه  هکرها  حملــه  با  مواجهــه  در 
تدابیري اندیشیده اید و آیا این تدابیر 
بر خدمات رساني مطلوب تاثیر داشته 

است؟ 
دالیل  از  یکي  سیستم ها  نبودن  روز  به 
مي آید  شمار  به  هکرها  نفوذ  موفقیت 
استانداردها  کردن  مشخص  با  به همین دلیل 
به  همچنین  سیستم ها  کردن  مکانیزه  و 
با  توانستیم  یکپارچه  صورت  به  روزرساني، 
مقاوم سازي، احتمال آسیب دیدن را کاهش 

دهیم. 

با توجه به تعدد ساختمان هاي شرکت 
مهندسي و توسعه گاز ایران و دوري از 
یکدیگر چگونه حوزه فناوري اطالعات 

این ساختمان ها را کنترل مي کند؟ 
جغرافیایي  پراکندگي  دلیل  به 
ساختمان هاي شرکت، طرح اصالح توپولوژي 
اجرا   96 سال  در   WAN شبکه  ارتباطي 
امنیت  و  شبکه  پایداري  به این ترتیب  و  شد 

فیزیکي آن ارتقا یافت. 

کاهش مصرف کاغــذ از اولویت هاي 
ایران  گاز  توسعه  و  مهندسي  شرکت 
برنامه اي  چه  در این زمینه  است.  بوده 

داشته اید؟ 
سیستم اتوماسیون اداري شرکت در سال 
نفت  وزارت  کل  با  مطابق  و  تغییرکرد   95
سیستم  جدید،  سیستم  پیاده سازي  با  شد. 
شرکت هاي  با  مهندسي  شرکت  اتوماسیون 
شد.  یکسان  نفت  وزارت  مجموعه  زیر 
به  بزرگي  کمک  سیستم ها  کردن  مکانیزه 
از  استفاده  با  و  کرده  کاغذ  مصرف  کاهش 
این سیستم ها عمال کاغذ کنار مي رود؛ جز در 
مواقع خیلي خاص که حتما باید روي اسناد 

امضاهاي اصل باشد. 

بزرگ تریــن چالش حــوزه فناوري 
اطالعات شرکت مهندسي چیست؟ 

بزرگ ترین چالش مربوط به حوزه IT که 
هستیم  روبه رو  آن  با  نفت  وزارت  سطح  در 
که  است  این  بود،  خواهد  بزرگي  تهدید  و 
واحدی  به عنوان  هنوز  حوزه  این  متاسفانه 
خدماتي محسوب مي شود و این درحالي است 
که در کشورهاي دیگر، IT به عنوان بخشی 
تصمیمات  در  و  شده  محسوب  استراتژیک 

استراتژیک و اصلي سازمان، نقش مستقیم و 
تعیین کننده اي دارد و به عبارتي جزو هسته 
مرکزي مدیریت سازمان است. درحال حاضر 
در وزارت نفت چنین رویکردي وجود ندارد 
و این مسئله مي تواند منجر به بروز خسارات 
سنگیني براي کشور شود. همان طور که امروز 
مشاهده مي کنیم، در حوزه بانکداري با ورود 
IT به هسته مرکزي سازمان و ورود آن به 
از  اثري  دیگر  استراتژیک،  تصمیمات  حوزه 
تحوالت  و  نمانده  باقي  سنتي  بانکداري 

سریعي در این حوزه به وقوع پیوسته است.
 

در پایان اگر نکته اي باقیمانده بگویید؟ 
پروژه ها  تمام  شد  باعث  که  عاملي  تنها 
لطف  شود،  گذاشته  سر  پشت  موفقیت  با 
پروژه ها  رساندن  ثمر  به  است.  بوده  خداوند 
حاصل عملکرد تیمي بوده و نمي توان گفت 
شده  انجام  خاصي  واحد  یا  شخص  توسط 
است. مسیر زندگي همانند کوهي است که 
و  برود  باال  آن  از  پیوسته  به طور  باید  آدم 
همواره  و  ندارد  وجود  درنگ  و  توقف  امکان 
تا رسیدن به قله راه زیادي باقي مانده است. 
نیز  مسیر  بقیه  در  متعال  خداوند  ان شاءاهلل 
همراه ما باشد تا بتوانیم خدمات شایسته اي 

براي کشور عزیزمان انجام دهیم. 

فیلم و همچنین اطالعات مفید براي استفاده 
و  شرکت  کارمندان  مشاوران،  و  پیمانکاران 
عموم  اختیار  در  و  راه اندازي  خانواده هایشان 

قرار گرفته است. 
اجراي ماده 28 قانون ارتقای نظام سالمت 
اداري، اجراي مواد 6 و 8 قانون صیانت از حقوق 
شهروندي، ایجاد درگاهي براي اطالع رساني و 
ایجاد شفافیت بیشتر براي ذي نفعان سازمان 
از  جلوگیري  برای  موقع  به  اطالع رساني  و 
شایعات مخرب فضاي مجازي از جمله اهداف 
در  می آید.  به شمار  سامانه  این  پیاده سازی 
برنامه  بر اساس  نرم افزاري،  پروژه هاي  کنار 
زیرساختي  پروژه  چند  نیز،  ششم  ساله  پنج 
شبکه انتقال داده ها انجام شده است.  نخست 
شبکه  مانیتورینگ  سیستم  توسعه  طرح 
داده هاست که ارزش بسیار زیادي دارد و در 
شبکه،  وضعیت  آنالین  صورت  به  لحظه  هر 
ترافیک، مشکالت و سالمت شبکه، تجهیزات 

سرویس ها و... را نشان مي دهد. 
پشتیباني  سیستم  توسعه  طرح  ادامه  در 
48 ساعته به بهره برداري رسید. در سال هاي 
صورت  به  پشتیبان گیري  سیستم  گذشته، 
سیستم  در  مي شد.  انجام  هفته  در  یک بار 
جدید پشتیبان گیري، عملیات به صورت هر 
48 ساعت یک بار صورت مي گیرد و این مسئله 

حفظ و امنیت اطالعات را بهبود مي بخشد. 
پروژه بعدي، طراحي احداث شبکه انتقال 
داده هاي انبار شهید طاهري به شمار مي آید. 
به   96 سال  ابتداي  از  طاهري  شهید  انبار 
شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران ملحق شد. 
پراکندگي فضا در  و  نفرات  تعداد ساختمان، 
انبار شهید طاهري بسیار زیاد بود و هیچ گونه 
به همین دلیل  نداشت  شرکت  با  ارتباطي 
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فرایند ارزیابی شرکتها چگونه انجام 
می شود و در این فرآیند چه مولفه 

ایی را در نظر می گیرید؟
در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
ارزیابی  نوع  دو  پیمانکار  یک  انتخاب  برای 
و  کیفی  ارزیابی  نخست  می شود.  انجام 
دیگری ارزیابی فنی است که این ارزیابی ها 
و  سازندگان  مشاوران،  پیمانکاران،  برای 
تامین کنندگان به صورت مجزا با فرمتهای 
مناقصات  می شود.  انجام  خود  مخصوص 
شکل  فراخون  آگهی  صورت  به  عموما 
کیفی  ارزیابی  فرم  اساس  این  بر  می گیرد. 
فنی  کمیته  )قسمت  شرکت  سایت  در 
مشخصات،  داشتن  دارد.  قرار  بازرگانی( 
برای  پروژه  براورد  اولیه  مبلغ  و  کار  شرح 
کیفی  ارزیابی  فرم های  است.  مهم  ارزیابی 
و EXCEL در دسترس   PDF در فرمت
بوده و شرکتها پس از تکمیل، آن را برای 
طرحها ارسال می کنند. در مناقصاتی که به 
صورت محدود انجام میشود، به دلیل اعتبار 
دوساله ارزیابی کیفی، فرآیند ارزیابی انجام 
نصاب  حد  در  که  امتیازی  از  و  شود  نمی 

قبولی بوده استفاده می شود. 
با  متناسب  طرح،  مجری  ادامه،  در 
ماهیت، وضعیت و شرایط پروژه، توجیهات 
خود را در فرم مجوز مناقصه محدود برای 
اخذ  از  پس  که  می کند  ارسال  مدیرعامل 
می شود.  آغاز  مناقصه  برگزاری  روند  مجوز 
در مناقصات عمومی از شرکت هایی که در 
ارزیابی کیفی حداقل امتیاز قبولی را کسب 
کرده اند دعوت می شود تا فرم ارزیابی فنی 
تکمیل  را  مناقصه  مدارک  دیگر  همراه  به 
کنند. فرم ارزیابی فنی در واقع چشم انداز 
باید  شرکت ها  می شود.  محسوب  پروژه 
مشخص کنند که در آینده می خواهند چه 
فنی،  توان  و  متدولوژی  زمینه  در  فعالیتی 
روش   ،HSE انسانی،  نیروی  ماشین آالت، 
روش   ، کارگاه  تجهیز  روش  انبارداری، 
انجام   ... و  پروژه  کیفیت  وضعیت  کنترل 

دهند.
ارزیابی کیفی با فنی چه تفاوت های 

اساسی دارد؟
طور  به  شرکت  هر  کیفی،  ارزیابی  در 
بر اساس  مستقل سنجیده می شود؛ یعنی 
از  اعم  گذشته  سال  پنج  حداقل  اطالعات 
و  فنی  توان  مدیریت،  توان  آالت،  ماشین 
که  معیارهایی  به  توجه  با  انسانی  نیروی 
در فرم ها مشخص شده مورد ارزیابی قرار 
می گیرند اما در ارزیابی فنی خط کش اندازه 
گیری نداریم و از لحاظ اینکه کدام پیمانکار 
پالن چشم انداز و اطالعات شناختی خود 
مقایسه  یکدیگر  با  است  داده  ارائه  بهتر  را 
می شوند. در نهایت امتیاز کلی توانایی فنی 
استخراج شده و شرکت هایی که حداقل این 
امتیاز را کسب کرده باشند برای ادامه روند 
مناقصه اعالم می شوند. ارزیابی کیفی و فنی 
برای مشاوران نیز به همین شکل در کمیته 

فنی و بازرگانی انجام می شود. 

در ســال 96 چند شــرکت مورد 
ارزیابی قرار گرفته اند؟

از آذرماه 95 تا دی ماه 96 در مجموع 
برای 54 پروژه ارزیابی انجام شده است. در 
بازه زمانی یادشده، 319 مورد ارزیابی کیفی 
و 143 مورد ارزیابی فنی 182 شرکت انجام 

گرفته است. 

برای ارزیابــی فنی، کیفی و 
تخصصی شــرکت ها از چه 
اســتانداردهای  و  قوانین 

بهره می گیرید؟
در  طوالنی  نشست های 
پیش  کیفی،  ارزیابی  خصوص 
از ورودم به کمیته انجام شده 
در  حضورم  بدو  در  که  بود 

این سمت، قطعی و در آخرین 
نشست تصویب شد. همه قوانین 
قرار  ها  شرکت  اختیار  در  را 

داده ایم از مدل های روز دنیا استفاده شده 
جمله  از  آیتم ها  از  کدام  هر  برای  است. 
ماشین آالت، هیئت مدیره، نیروی انسانی 
ارزیابی کیفی وضع  برای  قوانینی که  و...  
قانون   براساس  و  می شود  استفاده  شده 
آیتم ها  همان  از  نمی توان  فنی  ارزیابی  در 
استفاده کرد، بلکه باید قوانین و آیتم های 

مختص به خود را داشته باشد. 

اســتانداردها  و  قوانین  ایــن  آیا 
کرده  تامین  را  خواسته های شــما 

است؟
در بخش ارزیابی کیفی تقریبا قابل قبول 
است ولی در ارزیابی فنی تمام مواردی که 
کاغذ  روی  دریافت می کنیم  پیمانکاران  از 
است، از اینرو پیمانکار یک پالن از جانمایی 
تجهیزات کارگاه خود، کمپ بسیار مجهز با 
تمام امکانات پیشنهاد می دهد ولی در عمل 
ضمانت اجرایی برای کاغذهایی که دریافت 

می کنیم وجود ندارد.

هم اکنون عملکرد کمیته 
چگونه  را  بازرگانی  فنی 

ارزیابی می کنید؟
 قبل از اینکه در کمیته فنی 
شوم  کار  به  مشغول  بازرگانی 
در  قدیم  روال  طبق  ارزیابی 

طرح ها انجام می شد؛ یعنی مجری 
در  که  فنی  تیم  با  طرح، 

اختیارداشت 

ارزیابی کیفی و فنی را انجام داده و نمرات را 
به کمیته اعالم می کرد و کمیته نیز با توجه 
داشت  پرونده هایشان  در  که  سوابقی  به 
تصویب  و  می دادند  قرار  سنجش  مورد 
مدیرعامل  رویکرد  و  سیاست  می شد. 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران بر این 
پایه بنا شده بود که تمام ارزیابی ها در یک 
بحث  و  شود  انجام  تیم  یک  توسط  و  جا 
سلیقه دیگر مطرح نباشد. کمیته پیش از 
نیروی  و  بود  کرده  کار  شرایط  این  با  این 
تغییر وظیفه سازمان در  این  برای  انسانی 
اختیار نداشت، از این رو سعی داریم برای 
جذب  متخصص  نیروی  جدید  برنامه های 
انسانی  نیروی  آموزش  همچنین  کنیم. 
نیروی  نبود  دارد.  قرار  کار  دستور  در  نیز 
به  پروژه ها  از  متخصص و کارشناسی که 
به  باعث شده  باشد  داشته  خوبی شناخت 
پیشرفت الزم دست پیدا نکنیم زیرا کمیته 
فنی بازرگانی در حال حاضر چارت سازمانی 
ندارد و برای همکاران ما شناخته 

شده نیست.

غربال تخصصـی 
حضور شرکت های پيمانکار در عرصه اجرا و تامين کننده تجهيزات مورد 
نياز پروژه ها از اهميت باالیی برخوردار است از این رو برای تائيد این 
مهندسی  شرکت  کار  دستور  در  ای  ویژه  فيلترهای  و  فرایندها  شرکتها 
و توسعه گاز ایران قرار دارد. ارزیابی فنی وکيفی شرکت های پيمانکار 

برای  انجام و شرایط  نامه های اجرایی  بر اساس قانون مناقصات و آیين 
حضور این شرکت ها در پروژه های شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
فراهم می شود. در ادامه، گفت و گو با مهدی فالح تفتی، ریيس کميته فنی 

بازرگانی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران را می خوانيم.

عبور 182 شرکت پیمانکاری از فیلتر کمیته فنی بازرگانی
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مهکاران

دل تکانی از 
خانه تکانی مهم تر است

سال 96 در حالی سپری شد که همچون سال های پیش از آن 
شاهد ثبت رکوردهای بی نظیری از سوی مجموعه توانمند شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران بودیم. در سالی که گذشت، بار دیگر 
نیروی انسانی این شرکت دست در دست هم نهادند تا با تالش و 
همفکری در مسیر تحقق برنامه های کالن صنعت گاز گام بردارند و 

آرامش و رفاه را مهمان منازل اهالی ایران زمین کنند.
بی شک، برنامه های تعریف شده در حوزه های مختلف صنعت 
گاز با تالش و همت شبانه روزی مدیران، روسا، مجریان و کارکنان 
بخش های مختلف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران محقق شده 

است.
و  مهندسی  شرکت  انسانی  نیروی  مجموعه  از  نمایندگی  به 
توسعه گاز ایران، گفت و گویی با کارکنان بخش های مختلف این 

شرکت داشته ایم که در ادامه می آید.

تالش برای ايجاد
رفاه اهالی ايران زمين
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خطوط  طرح  کارمند  کشتی آرا،  مریم 
در  کار  سابقه  سال   14 با  گاز  انتقال 
چیز  هر  از  بیش  را  نوروز  عید  شرکت، 
یادآور زحمت های خانه تکانی برای خانم ها 
می داند که البته خود این کار بسیار شیرین 
است و وقتی کار به اتمام می رسد می بینیم 
که چقدر فضای خانه باطراوت و زیبا شده 
است. او ادامه می دهد: عید همیشه برای 
بوده  هیجان انگیز  و  جالب  رویدادی  من 
اتمام  برای  بسیاری  اشتیاق  و  عجله  و 
کارهای موردنظر  قبل از فرارسیدن سال 
تحویل داشتم که خوشبختانه همیشه به 

اهدافم در  سر موعد تعیین شده رسیده ام. 
ترجیح می دهم در تعطیالت عید اصال به 
مسافرت نروم زیرا مهمانی رفتن و میزباني 
احساس  و  بسیار می پسندم  را  دیگران  از 
می کنم سفررفتن تا حدی دید و بازدیدها 
از محسنات آن  را  افراد  و  را کاهش داده 
به  معموال  را  سفررفتن  می کند.  محروم 
هفته های پس از عید موکول می کنیم تا 
از رسم و رسوم زیبای ایرانی لذت ببریم. 
طبق رسم قدیمی که همیشه در فرهنگ 
ما جاری بوده دقایق سال تحویل را در کنار 
اعضای خانواده سپری می کنیم و پس از 

آن به دیدار بزرگ ترها در خانواده و فامیل 
می رویم.

و  کودکی  دوران  نوروزهای  کشتی آرا   
دریافت عیدی از بزرگ ترها را از زیباترین 
خاطرات توصیف می کند و می گوید: امسال 
بود  موردعالقه اش  که  کاری  در  پسرم 
مشغول به کار شد که از اتفاقات خوشایند 
و خوب سال 96 بود. از صمیم قلب آرزو 
همه  برای  خوب  سالی   97 سال  می کنم 
آرزوهای شان  به  جوان ها  که  سالی  باشد؛ 
شاهد  حوادث،  برخی  جای  به  و  برسند 

رشد امید و اخبار خوب در کشور باشیم.

خدمات  مسئول  مهریزی،  مجید 
مکانیک،  و  گاز  انتقال  خطوط  مهندسی 
بسیار  را  دور  سال های  در  نوروز  جشن 
پررنگ تر از روزگار کنونی توصیف می کند 
و می گوید: نوروزهای قدیم لطف دیگری 
داشت و رفت وآمدها و دید و بازدیدهای 
آن زمان فواید زیادی برای مردم داشت. 
صمیمیت  بر  ماشینی شدن  درحال حاضر 
بین  روابط  و  انداخته  سایه  افراد  زندگی 
ندارد.  را  گذشته  عمق  دیگر  انسان ها 
کنار  در  اقوام  و  افراد  فیزیکی  حضور 
زیبا خلق می کرد که در  یکدیگر فضایی 

دیگر  امروز  تکنولوژی زده  زندگی های 
دورهم بودن  معتقدم  نمی شود.  یافت 
روحی  نیازهای  خوب داشتن،  روابط  و 
از  افراد پس  برطرف می کند.  را  انسان ها 
دید و بازدیدها با روحیه و انرژی بهتری 
در خدمت جامعه و خانواده قرار می گیرند. 
از مهریزي درباره بهترین هدیه ای که 
در نوروز دریافت کرده می پرسم که پاسخ 
نوجوانی  دوران  هدیه  بهترین  می دهد: 
داد.  عیدی  من  به  پدرم  که  بود  قرآنی 
هنوز هم آن قرآن را دارم و دستخط پدرم 
بعد از گذشت سال ها هنوز روی آن نقش 

بسته و به یادگار مانده است.
حال  در  که  دارم  فرزند  یک  من 
دبیرستان  در  تحصیل  ادامه  برای  تالش 

موردعالقه اش است.
 به لطف خدا امسال همسرم توانست 
بیماری  دوره  یک  از  پس  را  سالمتی اش 
به دست بیاورد و خدا را شکر شادی از نو 
به خانواده کوچک ما برگشته است. نوروز 
تهران  در  گذشته  سال های  مانند  امسال 

هستم.
امیدوارم سال 97 سالی توام با خوبی و 

سالمتی برای همه باشد.

طرح  ارشد  مهندس  بهرام پور،  محمد 
انتقال که سابقه 20 سال فعالیت  خطوط 
در شرکت را داشته و قصد بازنشستگی در 
سال آینده را دارد، عید نوروز را یادآور شادی 
و سرور در فرهنگ ایرانی توصیف می کند و 
می گوید: نوروزهای قدیم حال وهوای دیگری 
ایوان  و  حوض  با  مادربزرگ  خانه  داشت. 
بزرگش صفایی وصف ناپذیر داشت و روابط 

مردم  بود. بین  نزدیک تر  خیلي 
بهترین  را  نوروز  من 
فرصت برای بازگشت 
ایرانی  اصالت  و  ریشه ها  به 
کمک  که  فرهنگی  می دانم. 
برای  دعا  و  همنوع  به  انسان ها 

موفقیت یکدیگر از آموزه های آن است. ما 
نباید نشاط و شادابی را به ایام نوروز محدود 
کنیم بلکه باید در کل سال، روحیه خدمت 
به خلق که خود بزرگ ترین عبادت به شمار 

می آید را داشته باشیم. 
از او می  پرسم کدام یک از عیدی هایی که 
پاسخ  مانده که  دریافت کرده در خاطرش 
می دهد: پدرم که سرهنگ بازنشسته است  
سال 55 یک دستگاه اتومبیل هیوندا کوپه 
برایم خرید. در آن زمان خودروهای بدون 
سقف، کالس اجتماعی باالیی داشت و این 
عیدی به نوعی، جایزه قبولی ام در دانشگاه 
هم محسوب می شد. خوشبختانه در زندگی 
از  عزیزم  فرزندان  موفقیت  هم  شخصی 

بهترین اتفاقات امسال بوده است. پسرم که 
درزمینه خلبانی فعالیت دارد، در حال حاضر 
یکي از جوان ترین کاپیتان های ایران است 
و با هواپیماهایی همچون بوئینگ و ایرباس 
مهندس  نیز  دخترم  می کند.  پرواز   320
شهرسازی است و خدا را شاکرم که یاری ام 
کرد تا در تمام سال هایی که سایه مادر روی 
سر بچه ها نبود، فرزندانی سالم و تحصیلکرده 

پرورش دهم.
نو  سال   برای  می خواهم  بهرام پور  از 
به عنوان  می گوید:  که  باشد  داشته  آرزویی 
یک پدر آرزو می کنم در سال جدید فرزندانم 
سرانجام بگیرند و جامعه ای به دور از بدی ها و 

لبریز از خوبی و صمیمت داشته باشیم.

ديد و بازديد، بهترين سنت نوروزی است

نوروز، فرصتی برای بازگشت به اصالت ايرانی

ديدوبازديد،نيازهایروحیانسانهارابرطرفمیكند
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کتابخانه  مسئول  قادری،  فاطمه 
کار  سابقه  سال   25 که  شرکت 
است  معتقد  دارد،  کارنامه اش  در 
جنبه های  به  فقط  نباید  خانه تکانی  ها 
و  تازه شدن  بلکه  باشد  محدود  ظاهر 
قلب های  در  باید  سیاهی  ها  از  دوری 
می گوید:  او  بیفتد.  اتفاق  هم  انسان 
همان  در  را  کدورت ها  و  کینه ها  باید 
سال گذشته بگذاریم و با صمیمیت و 
دوستي به سال نو وارد شویم. طراوت، 
در  گل ها  روییدن  و  تازگی  سرسبزی، 

در  را  احساسات  ناب ترین  فروردین، 
وجود انسان ها زنده می کند و زنده شدن 
بهترین خاطرات زندگی  دوباره زمین، 
من  براي  بهار  فصل  می زند.  رقم  را 
گناهان  بخشش  تداعی کننده  همیشه 

و تولد دوباره بوده است. 
او گذراندن نوروز در خانه مادربزرگش 
و می گوید: همیشه  به خاطر می آورد  را 
بسیاری  اشتیاق  نو  سال  تحویل  با 
برای پوشیدن لباس نو و رفتن به خانه 
همه  از  زودتر  صبح  داشتم.  مادربزرگ 

از خواب بیدار می شدم و آن قدر دم در 
بیایند  بزرگ ترها  تا  می ایستادم  منتظر 
و مرا به خانه او ببرند. آن زمان ها اکثر 
خانه ها حوض و حیاط داشت و بازی با 
فضا حال و هوای  آن  در  فامیل  بچه های 
دیگری داشت. عیدی هایی که از دایی ام 
است.  مانده  ذهنم  در  هنوز  می گرفتم 
امیدوارم سال 97 سالی خوب برای مردم 
ایران باشد و هموطنان عزیزم سالی پر از 
آرامش و به دور از حادثه پیش رو داشته 

باشند.

دل تكانی از خانه تكانی مهم تر است

اجرای  کارشناس  عمویی،  حسین 
و  مهندسی  معاونت  در  گاز  لوله  خط 
طراحی که در سال 91 استخدام شده، 
پررنگ ترین وجه عید نوروز را این نکته 
می داند که انسان ها متوجه گذشت زمان 
می شوند. او می  گوید: فرارسیدن سال نو 

برای ما فرصتی پدید می آورد تا اتفاقات 
نقاط  و  مرور کرده  را  یک سال گذشته 
پیشرفت یا توقف خود را ارزیابی کنیم. 
اهل طالقان است و بخش  اصالتا  او که 
بزرگی از نوروزهای زندگی اش را در این 
از  یکی  می گوید:  کرده،  سپری  منطقه 
است  سالی  به  مربوط  عید  از  خاطراتم 
مهمان ها  و  شدم  مبتال  اوریون  به  که 
می آمدند و می رفتند و من نمی توانستم 
حتي از جایم بلند شوم و با آنها معاشرت 
با  مصادف  عید  هم  دیگر  یک بار  کنم. 
ایامی شد که به سختی برای کنکور درس 
می خواندم و  نتوانستم آن طور که باید از 
نوروز لذت ببرم. یک بار هم تعطیالت عید 
با آغاز خدمت سربازی ام همزمان شد. در 
آن سال، اسفند به سربازی رفتم و نیروی 
انتظامی ما را به کالنتری های سطح شهر 

فرستاد تا تعطیالت نوروزی ام این بار در 
کالنتری بگذرد.

حال وهوای  درباره  می خواهم  او  از 
که  کند  صحبت  طالقان  در  عید 
برای  خویشاوندان  با  ارتباط  می گوید: 
مهم  و  پررنگ  خیلی  دهه شصتی  ها  ما 
و  بود  بیشتر  بسیار  رفت و آمدها  بود. 
یکدیگر  خانه  در  را  شب ها  حتی  ما 
کوه  از  پسرخاله ها  با  می کردیم.  سپری 
گاو  مانند  حیواناتی  با  و  می رفتیم  باال 
در  عید  می کردیم.  بازی  گوسفند  و 
دلیل  به  دارد.  دیگری  صفای  روستاها 
بین  تردد  روستا  فضای  کوچک بودن 
و  خودرو  به  نیاز  بدون  اقوام  خانه های 
انجام می شود. لذت  پیاده روی  به صورت 
گذراندن تعطیالت نوروز در هوایی کامال 
غنیمت  یک  تهرانی ها  ما  برای  پاک 

واقع شدن  دلیل  به  طالقان  است.  بزرگ 
ناحیه  یک  کوهستانی،  منطقه ای  در 
می آید  به شمار  گردشگری  برای  عالی 
که به دلیل برخورداری از گاز و گرمای 
منازل می تواند در فروردین هم پذیرای 

مسافران باشد.
در  گاز  لوله  خط  اجرای  کارشناس 
معاونت مهندسی و طراحی ادامه می دهد: 
کالس چهارم دبستان بودم که پدرم یک 
به  عیدی  به عنوان  کاسیو  مچی  ساعت 
من هدیه داد. در سال 96 ازدواج کردم 
و  امسال  اتفاق  بهترین  حتم  به طور  که 
در  امیدوارم  بود.  خواهد  زندگی ام  کل 
و  سالمت  هموطنانم  همه   97 سال 
اقتصادی  با رفع مشکالت  باشند و  شاد 
و اشتغال، کشوری قدرتمند بسازیم که 
کمتر در مقابل حوادث آسیب پذیر باشد. 

نوروزي زيبا در طبيعت كوهستانی طالقان
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شرکت  همکاران  از  مقدس  آسیه 
نوروز  جشن   از  خاطراتش  توصیف  در 
می گوید: بهترین نوروزها در دوران کودکی 
اتفاق می افتاد. در آن زمان ها پدربزرگ و 
برای  ما  و  بودند  مادربزرگم ساکن شمال 
دیدن آنها به صورت دسته جمعی از تهران 
گیالن  استان  در  آستانه اشرفیه  راهی 
 – تهران  جاده  به  دل سپردن  می شدیم. 
اتفاقات  شیرین ترین  از  یکی  خود  شمال 
اقوام  از  یکی  هست  خاطرم  بود.  نوروز 
اتوبوس داشت محبت می کرد و همه  که 
فامیل را به شمال می رساند و به این ترتیب 
بود که طی کردن مسیر خود تبدیل به یک 

دورهمی خاطره انگیز می شد.

جاذبه های  درباره  می خواهم  او  از  
که  کند  صحبت  گیالن  گردشگری 
می گوید: پل چوبی کیاشهر، یکی از مناطق 
هرساله  که  است  آستانه  حوالی  در  زیبا 
جذب  خود  به  را  زیادی  توریست های 
می کند. ماهیگیران محلی در بازارهای این 
منطقه ماهی های خود را عرضه می کنند 
که می تواند فرصت خوبی برای خرید ماهی 

تازه باشد.
او ادامه می دهد: بام سبز الهیجان هم 
در مرکز شهر واقع شده و با چشم اندازی 
زیبا از تمام شهر و استخر الهیجان، قاب 
تله کابین  می کند.  پر  را  مسافران  نگاه 
الهیجان که دو کوه را به هم وصل می کند 

مسافران  برای  هیجان انگیز  تجربه ای  نیز 
تله کابین  این  می زند.  رقم  گیالن  شرق 
به جنگلی سرسبز و آرام منتهی شده که 
ارتفاعات  باغ های چای در  استشمام عطر 
نوروزی  سفر  یک  زیبایی  آن،  چشم نواز 
بهترین  الهیجان  می کند.  چندبرابر  را 
شهر ایران برای خرید چای خوش طعم و 
کلوچه های خوشمزه است و همجواری اش 
با آستانه که به دیار برنج و بادام معروف 
انتخاب این خطه  است جای تردیدی در 
باقی  نوروزی  تعطیالت  برای  سرسبز 
از  سرشار   ،97 سال  امیدوارم  نمی گذارد. 
و  دوستان  همه  برای  شادی  و  سالمتی 

همکاران باشد.

حسابداری  همکاران  از  روحانی  پریسا 
می گوید:  است،  زنجان  متولد  که  عمومی 
مهمانی ها و رسم ورسوم عید نوروز در گذشته 
و  اقوام  دورهمی های  و  بود  پررنگ تر  خیلی 
می شد.  به یادماندنی  و  جذاب  واقعا  فامیل 
از  دوری  شده ام،  تهران  ساکن  که  زمانی  از 
و  بیشتر احساس می کنم  را  اقوام  و  والدین 
رفتن  جای  به  می کنم  سعی  به همین دلیل 
به مسافرت، تعطیالت را کنار خانواده ام باشم. 
اهل  که همسرم  آنجا  از  هم  ازدواج  از  پس 
همدان است، تعطیالت را به دو قسمت تقسیم 
کرده ایم تا نیمی را در زنجان و نیمه دیگر را 
در همدان بگذرانیم.  روحانی ادامه می دهد: 
خوشبختانه تعداد زیادی برادر و خواهرزاده 

دارم که یکی از لذت بخش ترین کارهای من 
در نوروز هدیه دادن به آنهاست. خاطرم هست 
یک سال در نوروز بازی فکری هدیه دادم و 
آنقدر بچه ها از این هدایا راضی بودند که کل 
تعطیالت شان به بازی با این وسایل گذشت. 
بهترین عیدی چند سال اخیر را از همسرم 
دریافت کردم که یک کیف پول بود و هنوز 
هم خیلي برایم باارزش است. از او می خواهم 
حال و هوای زادگاهش زنجان را در بهار توصیف 
کند که می گوید: ویژگی بارز زنجان در بهار، 
آسمان آبی اش است. زنجان هوایی فوق العاده 
پاک در فصل بهار دارد و پارک جنگلی و کوه 
گارازنگ از جاذبه های طبیعی این شهر است. 
به لحاظ ابنیه تاریخی هم زنجان شهری بسیار 

عمارت  در  نمکی  مردان  موزه  است.  غنی 
ذوالفقاری و رختشورخانه و بازار سنتی اش که 
در آن می توان اجناسی مانند مس و چاقو را 
خریداری کرد از دیگر نقاط دیدنی زادگاهم 
که  کبریت سازی  کارخانه  همچنین  است. 
مسابقات  و  آذربایجانی  موسیقی  کنسرت 
برگزار  آن  در  عید  تعطیالت  در  مختلفی 

مي شود. گنبد سلطانیه هم بزرگ ترین 
گنبد آجری دنیاست که شهرتی 

که  افرادی  برای  دارد.  جهانی 
به خرید صنایع دستی عالقه 
دارند هم بازار مسگرها و بازار 

مقاصد  عالی ترین  از  قیصریه 
به شمار می آید.

فروردين دل انگيز در باغ های چای الهيجان

گشت وگذار نوروزی در ابنيه تاريخی زنجان

علي کرم شاهی، کارشناس ارشد ایمنی 
اکنون  و  بوده   HSE واحد  در  صنعتی 
اهل  که  او  دکتراست.  مقطع  دانشجوی 
ایالم است، نوروز را با عیدي گرفتن به خاطر 
تنها  نوروزي هم  مي آورد و مي گوید: پیک 
وصله ناجور و عنصر نه چندان دوست داشتني 
عیدهاي دوره کودکي بود و معموال روزهاي 
زحمت  به  حسابي  را  بچه ها  عید،  آخر 
مي انداخت! در تعطیالت عید سال گذشته 
به دلیل بارداري همسرم در خانه بودیم. اما 
به همراه  داریم  قصد  عید 97  در  ان شاء اهلل 
عضو جدید خانواده به زادگاه مان ایالم برویم. 

بدون تردید تولد پسرم کارن، شیرین ترین و 
زیباترین اتفاق خانواده ما در سال 96 بود.  از 
کرم شاهی می خواهم کمی درباره جاذبه هاي 
مي گوید:  که  کند  ایالم صحبت  زادگاهش 
است  ایران  شهرهاي  قدیمي ترین  از  ایالم 
تمدن  از  نشانه هایي  مي توان  هم  هنوز  که 
مشاهده  آن  در  را  ایراني  کهن  و  درخشان 
کرد. پل گاومیشان یک پل باستاني مربوط 
به دوره ساسانیان است که بازدیدکنندگان را 
با شاهکارهاي معماري این دوره تاریخي آشنا 
مي کند. عظمت این پل که روي رودخانه اي 
خروشان و در روستایی بسیار سرسبز و بکر 

تحسین  به  را  بیننده اي  هر  شده،  احداث 
وامي دارد. تنگه بهرام چوبین هم آمیزه اي از 
تاریخ و طبیعت است. در این تنگه باستاني و 
شگفت انگیز مي توانیم در تونل زمان  حرکت 
کرده و ردپاي سرداران ساساني و شکارگاه 
بهرام چوبین را مشاهده کنیم. هرساله هزاران 
استان  باستاني  آثار  از  گردشگران  از  نفر 
ایالم دیدار مي کنند و ساعاتي را به تفریح 
و آرامش در طبیعت و ابنیه تاریخي منطقه 
از  پر  سالی  امیدوارم سال 97  مي گذرانند. 
آرامش و سالمتی برای هموطنان و همکاران 

عزیز باشد.

تولد پسرم، شیرین ترین رویداد سال 96 
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محمدمهدی مروتی، کارشناس ارشد 
کنترل کیفیت در واحد  بازرسی فنی با 
بیش از 35 سال سابقه با یادآوری عید 
می گوید:  کودکی اش  دوران  در  نوروز 
عید در کودکی با عیدی گرفتن و دید 
اما  بود  آمیخته  هم  در  اقوام  بازدید  و 
و  ویژه  بسیار  زندگی ام  در  نوروز  دو 
است.  بوده  نوروزها  دیگر  از  متمایز 
مربوط  سال 61  عید  به  خاطره  اولین 
عملیات  و  منطقه  در  که  می شود 
که  هست  خاطرم  بودیم.  فتح المبین 
ما  و  فروردین عملیات شروع شد  دوم 
تا هشتم فروردین در تنگه ابوغریب و 
دشت عباس در محاصره دشمن بودیم 
که پس از رهایی، باخبر شدم یکی از 
بهترین دوستانم در جبهه که 18 ماه با 

هم در یک چادر بودیم در این عملیات 
به شهادت رسیده است.

امام حسین)ع(  حرم  در  حضور  او 
بهترین  را   88 سال  تحویل  لحظه  در 
می کند  توصیف  نوروز  از  خاطره اش 
که  لحظه ای  در  درست  می گوید:  و 
سال  رسیدم  امام حسین)ع(  ضریح  به 
تحویل شد و من در این لحظه به توفیق 
دست  موالیم  دیدار  آرزوی  به  خداوند 
یافتم.   مروتی، نقبی هم به گذشته های 
دور می زند و می گوید: سال 47 بود که 
عمه ام که از طفولیت مرا پرورش داده 
یک  داشتم  عالقه  او  به  بسیار  و  بود 
اسکناس دو توماني به من عیدي داد. 
من آن اسکناس را سال ها حفظ کرده 
از دوران   ارزشمند  یادگاری  به عنوان  و 

کودکی ام اخیرا به پسرم تحویل دادم.
از او درباره اتفاقات خوب زندگي اش 
می گوید:  که  مي پرسم   96 سال  در 
فرزندانم ازدواج کرده و صاحب چند نوه 
اوقات  بهترین  و  و شیرین ترین  هستم 
مي گذرد  آنها  با  معاشرت  در  زندگی ام 
چهارساله  که  دختری ام  نوه  به ویژه 
مي آید  ما  منزل  به  وقت  هر  و  است 
می گذراند. من  با  را  لحظات  بیشترین 

داریم  قصد  را  عید سال 97  ان شاء اهلل 
آرزوی  برویم.  امام رضا)ع(  زیارت  به 
سالمتي و بهروزي براي همه هموطنان 
عزیزم دارم و امیدوارم 97 سالی عاری 
از تبعیض و اختالف طبقاتي باشد که 
مردم به ویژه جوانان را به آینده کشور 

امیدوار کند.

حضور در مرقد امام حسين)ع( در لحظه تحويل سال

اجرای  مهندس  باجالن،  مهدی 
خطوط  طرح  در  لوله  خطوط  طرح 
لوله سراسری، متولد دورود در استان 
از  که  چیزی  اولین  و  بوده  لرستان 
زمین،  دگرگونی  مي آورد  یاد  به  عید 
سرسبزي و شکوفه هاي درختان است. 
او مي گوید: زماني که در دوره راهنمایي 
بودم آنقدر دید و بازدیدها زیاد بود که 
تا روز  13 فروردین ادامه مي یافت اما 
مرور  به  و صمیمي  نزدیک  روابط  این 
هست  خاطرم  شد.  کمرنگ تر  زمان 
سر  هم  روستاها  به  حتي  گذشته  در 
مي زدیم که این سنت ها امروزه بسیار 
مي دهد:  ادامه  او  است.    شده  کمتر 

به سفر  نوروزها  است  حدود 10 سال 
به ویژه سفرهاي خارجي مي روم اما در 
بازیگوشي  عیدي گرفتن،  کودکي  دوره 
مهم ترین  با همسن و ساالن  و شیطنت 
قسمت عید براي ما بود. خاطرم هست 
کامپیوتر  دیگر  بار  و  دوربین  یک بار 
کردم.  دریافت  پدر  از  عیدي  به عنوان 
و  بود  باارزش  خیلي  کامپیوتر  آن 
به شمار  اولیه  کامپیوترهاي  نسل  از 
امسالم  موفقیت هاي  از  یکي  مي آمد. 
آزمون  در  کشوري  یک  رتبه  کسب 

کارشناسي رسمي دادگستري بود. 
درباره  می خواهم  باجالن  از 
صحبت  دورود  زادگاهش  ویژگي هاي 

همه  از  مي خواهم  مي گوید:  که  کند 
از  بهار  در  که  کنم  دعوت  همکاران 
دورود دیدن کنند چون شهر ما چند 
طبیعت  پایتخت  به عنوان  است  سالي 
نظیر  جاذبه هایي  و  معرفي شده  ایران 
دریاچه گهر، آبشار بیشه، دره نگاه در 
طبیعت  سراسر  که  داده  جاي  خود 
بکر و خدادادی است. افرادي که اهل 
حضور  از  حتما  هستند  طبیعت گردي 
در دورود لذت خواهند برد و سوغاتي 
پسندید.  خواهند  را  عسل  معروفش 
ذوب شدن  فرآیند  بهار،  فرارسیدن  با 
برف ها آغاز مي شود که این امر سبب 

پرآب شدن دریاچه گهر مي شود. 

بهاری ديدنی در جوار درياچه گهر دورود
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طرح های  کارمند  علی نقیان،  محبوبه 
بوي  بهار،  بوي  می گوید:  شرکت  عمرانی 
است  اولین چیزي  و عطر شکوفه ها  سنبل 
که از عید نوروز  به ذهن افراد مي آید. دید 
و بازدیدها، مهماني ها و تعطیلي مدارس هم 
از ویژگي هاي خاص عید بوده که براي همه 
عید  اول  روز  همیشه  ما  است.  خاطره انگیز 
مادري  مادربزرگ  و  پدربزرگ  خانه  به  را 
مي رفتیم. خاله ها، دایي ها و فرزندان شان همه 
دور هم جمع مي شدیم و بچه ها دنبال بازی 
و قایم باشک بازی مي کردند. هر شب در خانه 
یکی از اقوام مهمانی برپا مي شد و بچه ها با هم 

بازی می کردند.
دور  سال هاي  از  خاطره ای  بیان  با  او 
می گوید: یک بار در زمان جنگ و درحالی که 
اعضای  همه  می شد  موشک باران  تهران 

در  هم  کنار  را  سال تحویل  مراسم  خانواده 
پناهگاه گذراندیم و سفره هفت سین را باوجود 
نبود امکانات و کمبود فضا به هر نحوی که 
می دهد:  ادامه  علی نقیان  کردیم.  برپا  بود 
منطقه  در  دور  سال های  در  هست  خاطرم 
شمیرانات آیینی با عنوان نوروزی خوانی رواج 
داشت و من که خانه مادربزرگ پدری ام در 
آن منطقه واقع شده بود این شانس را داشتم 
که این سنت ها را از نزدیک ببینم. مراسم به 
این صورت بود که چند روز مانده به عید، 
پسران نوجوان به پشت در خانه ها می آمدند 
و با خواندن ترانه هایی با مضمون نوروزی خبر 
آمدن بهار را به اهالی می دادند. آنها آنقدر به 
خواندن ادامه مي دادند تا صاحبخانه در را باز 
کرده و با هدیه اي مانند تخم مرغ، آجیل یا 
میوه از نوروزی خوانان استقبال و تشکر کند.

جالب آنکه خانه مادربزرگم دو در داشت که 
رودخانه  به  رو  دیگری  و  کوچه  به  رو  یکی 
از  هدیه  دوبار  نوروزی خوان ها  و  می شد  باز 

مادربزرگ مهربان من دریافت می کردند.
بهترین  کارمند طرح های عمرانی درباره 
کرده،  دریافت  کودکی  زمان  در  که  عیدی 
را  کودکی  دوران  عیدی  بهترین  می گوید: 
ساعت مچی  یک  که  گرفتم  مادربزرگم  از 
کامپیوتری بود و هنوز هم تصویر آن در ذهنم 
مانده است. او ادامه می دهد: بهار 97  به دلیل 
حضور عضو جدید خانواده، یعنی پسرم آرتین 
و پسر بزرگم متین، حال وهوای دیگری خواهد 
داشت و طبق روال هرساله خانواده، حضور در 
مسافرت رفتن  به  را  بهاری  و  خلوت  تهران 
برای  نو  سال  امیدوارم  داد.  ترجیح خواهیم 

همه پر از خیر و برکت و سالمتی باشد.

خاطره نوروز خوانی در شميرانات قديم

که  حراست  کارکنان  از  راسخی  مهدی 
دارد،  را  در شرکت  فعالیت  سابقه 12 سال 
حال وهوا و تکاپوی عید را بسیار روحیه بخش 
توصیف می کند و می گوید: تلفیق سبزه هایی 
که جلوی در مغازه ها چیده شده با ماهی های 
قرمز تنگ بلور، مناظری چشم نواز در روزهای 
منتهی به نوروز برای شهروندان ایجاد می کنند. 
در تعطیالت عید برای دید و بازدید و عرض 
ادب به بزرگان فامیل به زادگاه مان، اصفهان 
کلهرود  روستای  در  ما  اقوام  اکثر  می رویم. 
باصفاست،  و  اصفهان که منطقه ای سرسبز 
ساکن هستند و دورهمی های بزرگ فامیل، 
این  در  نوروز  تعطیالت  در  و  یک بار  سالی 
ناحیه برگزار می شود. در این ایام ما می توانیم 
دوستان و همبازیان دوران کودکی که اکنون 

هریک در گوشه ای از کشور مشغول فعالیت  
هستند و خود دارای همسر و فرزند شده اند 
را ببینیم و از خاطرات و بازیگوشی های دوران 
کودکی در حضور فرزندان مان صحبت کنیم. 
به نظرم دیدار دوستان کودکی پس از سال ها 
دوری، یکي از هیجان انگیزترین لحظات عید 
نوروز است و من از االن برای دیدار زادگاهم 
می خواهم  او  از  می کنم.   لحظه شماری 
درباره خاطراتش از نوروزهای گذشته بگوید 
که پاسخ می دهد: بهترین لحظات نوروز در 
بزرگ ترها  بود. در مهمانی ها  دوران کودکي 
دور هم می نشستند و صحبت می کردند اما 
ما پسربچه ها به محض ورود به مهمانی، بساط 
اتمام  لحظه  تا  و  کرده  برپا  را  گل کوچیک 
دورهمی از بازی فوتبال لذت می بردیم. یکی 

از شیطنت هایم در دوره کودکی دستبردزدن 
به شیرینی ها بود. از آنجا که عاشق شیرینی 
بودم و هرچه می خریدند در عرض یک ساعت 
نوش جان می کردم، مادرم شیرینی های عید 
را در نقطه ای از خانه به دور از چشم من پنهان 
می کرد اما من معموال این مناطق مخفی را 
هم شناسایی می کردم و در غیاب مادرم به 
شیرینی ها ناخنک می زدم. او که دو دختر به 
نام های حنانه و حلما دارد و بیشتر اوقاتش 
را با آنها می گذراند، می گوید: وقتی به خانه 
می رسم و فریاد شادی بچه ها را می بینم که 
از آمدنم به خانه شاد شده اند، خستگی کار 
از تنم در می رود.امیدوارم سال 97 برای همه 
سالی خوب باشد و وضعیت کارکنان قراردادی 

پس از چند سال بالتکلیفی مشخص شود. 

ديدار دوستان كودكي در ديدارهای نوروزی 

پروژه  کنترل  کارشناس  غیاثی،  الهه 
مقطع  در  را  تحصیالتش  که  شرکت 
پایان  به  صنایع  مهندسی  فوق لیسانس 
یادآور خانه تکانی  را  نوروز  رسانده، عید 
نوروز،  درعین حال  می گوید:  و  می داند 

تداعی کننده خاطرات خوب هم است.
 در دوره نوجوانی عادت داشتم تمام 

ایام را به خواندن کتاب بگذرانم. 
کتاب  کتابخانه  از  تعطیالت  از  قبل 
اوقاتی مفید  تا در طول عید  می گرفتم 

از  کنم.  سپری  مهربان  یار  محضر  در  را 
آنجا که خانواده همسرم در مشهد ساکن 
هستند، چند سالی است بیشتر تعطیالت 

عید را در این شهر می گذرانیم. 
خوب  اتفاقات  درباره  غیاثی  از 
که  می پرسم   96 سال  در  زندگی اش 
می گوید: بزرگ شدن فرزندانم و همچنین 
مایه  بزرگ ترین  خود  سالمتی شان، 
به شمار  مادر  یک  زندگی  در  خوشبختی 

می آید. 

دوقلوی مان  فرزندان  می بینم  اینکه 
قد  )النا(  دیگر دخترم  و  مارال(  و  )غزال 
بر  تازه ای  واژه های  روز  هر  و  می کشند 
اتفاقات  لذت بخش ترین  از  می آورند  زبان 

زندگی ام است.
 تمام اوقات زندگی من در اوقاتی که 

بچه هایم می گذرانند خالصه می شود.
و  همه سالمت  سال 97  در  امیدوارم 
نعمتی  بزرگ ترین  سالمتی،  باشند.  شاد 
است که انسان ها می توانند داشته باشند.

عيد نوروز، تداعی  کننده خاطرات خوب است
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   HSE مسئول  حسن پور،  محمد   
اصالتا  که   HSE واحد  از  طرح ها 
خوزستانی است، عید را در زادگاهش 
سرسبزی   گیاه،  و  گل  رویش  فصل 
هوای خوب و شکوفه توصیف می کند. 
او می گوید: یکی از بهترین عیدی هایی 
که دریافت کردم مبلغ 20 تومان پول 
تومانی  اسکناس 2  بود که شامل 10 
قابل  مبلغ  زمان  آن  در  که  می شد 

توجهی بود. 
همکار واحد HSE  که سابقه حضور 
ایران و اسالم را در  از  در جبهه دفاع 
هشت سال جنگ تحمیلي در کارنامه 
در  نوروز  حال وهوای  توصیف  با  دارد، 

جبهه می گوید: هنگام عملیات والفجر 
عید  بزرگداشت  آیین  ما  که  بود    8
در  و  عملیات  بحبوحه  در  را  نوروز 
سنگر برگزار کردیم. به دلیل نبود همه 
در  هفت سین  سفره  مرسوم  عناصر 
جبهه سعی کردیم با ابزار موجود نظیر 
این  سیم بر،  و  سیم خاردار  سیم چین، 
سنت زیبای ایرانی را با حضور برادران 

رزمنده گرامی داریم.
حسن پور فارغ التحصیلی فررزندانش 
رشته های  فوق لیسانس  مقطع  در 
مهندسی  و  مخابرات  مهندسی 
سال  رویدادهاي  بهترین  از  را  شیمی 
می دهد:  ادامه  و  می کند  توصیف   96

گیالن  در  را  عید  تعطیالت  پارسال 
خوش  خیلي  که  گذراندیم  سرسبز 
گذشت و تصمیم داریم امسال نیز به 
این منطقه خوش آب و هوا برویم؛ البته 
خوزستان  زادگاه مان  که  نماند  ناگفته 
هم مقصد همیشگی سفرهای نوروزی 
از  سرسبزتر  بهار  فصل  در  و  بوده 
در  امسال  احتماال  است.  همیشه 
و دزفول  دانیال  مانند شوش  مناطقی 
که بهاری باطراوت تر دارند هم حضور 
داشته باشیم. امیدوارم سال 97 سالی 
باشد که همه هموطنان در بهروزی و 
رفاه باشند و مشکالت اقتصادی مردم 

کمتر شود. 

خاطره برپايی مراسم عيد نوروز در جبهه
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دوهفته نامه شرکت ملي گاز  شماره 156 

حمل ترافیکي جاده اي از ایستگاه راه آهن تا دپوي خط 2 قطار شهري- مشهد مقدس 
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که  نفتی  اجرایی  مدیران 
کنترل  را  دنیا  کاالی  پرمبادله ترین 
جاذبه های  بزرگ ترین  معموال  می کنند 
اجالس »هفته  بین المللی نفت« هستند 
اما این بار، رهبران بخش گاز هستند که 

مورد توجه عموم قرار گرفتند.
صنعتی  گردهمایی های  در  سال ها 
و  شده  گاز  بخش  به  اندکی  توجه 
بازار  یک  به عنوان  را  آن  بسیاری 
دست دوم می دانند که فاقد نفوذ جهانی 
مجموع  از  بزرگ تر  نفت،  بازار  است. 
سایر بازارهای کاالست و صنعت همواره 
آن را به چشم یک سوگلی نگاه می کند.

مشاهده  واضح  تحولی   اکنون 
ماشین  انقالب  به  توجه  با  می شود؛ 
سمت  به  دولت ها  گرایش  و  الکتریکی 
نیروی  تامین  برای  سبزتر  سوخت های 
انرژی  و  گاز  در حال رشد،  اقتصادهای 
تجدیدپذیر توانسته اند نفت را به شکل 

بیشتری به چالش بکشند.
بین المللی  )هفته    IP هفته   همایش 
تاجر  هزاران  است  دیربازی  نفت( 
نفتی، مدیر اجرایی و مقام دولتی را به 
می کند.  جلب  رخدادها  از  مجموعه ای 
به  کامل  روز  یک  روز،  سه  از  امسال 
پاک تر  سوخت های  و  گاز  متخصصان 
اختصاص یافت تا مخاطبانی که تمرکز 
اصلی شان  روی نفت بود را به سمت این 
انرژی  بخش  در  تغییرات جدید  الگوی 

جلب کند.
انستیتوی  از  پیک   ووک  کئون 
نقش  که  آکسفورد  استودیوز  انرژی 
این  را داشت، می  گوید  مشاور همایش 
صنعت  بازخوردهای  به  توجه  با  رویه 

و  درازمدتشان  آینده   درزمینه   نفت 
رقیب  از سوخت های  ناشی  تهدیدهای 

به کار گرفته شد.
او همچنین می  گوید: »در سال 2013، 
اصال  گاز  برای  جداگانه  برنامه   ایده  
وجود نداشت. برنامه ریزها هیچگاه فکر 
از  اکنون  اما  باشد  مهم  گاز  نمی کردند 

محتواهای محوری محسوب می شود«.
را  گاز  پیش  از  بیش   نفت  صنعت 
بزرگ  کمپانی های  و  می کند  تجلیل 
نفتی نظیر رویال داچ شل و BP بخش 
صرف  را  خود  آینده   از  بزرگ تری 
انرژی های  و  گاز  تولید  برنامه های 
تجدیدپذیر می کنند. براساس گفته های 
وود مک کنزی  )مشاور انرژی(، در میان 
در  که  آینده  سرمایه گذاری  برنامه های 
سهم  دارند،  قرار  پیش توسعه  مرحله  
نفت  از  بیش  درصد  گاز 25  پروژه های 

است.
شرکت های  بزرگ ترین  در این میان 
مستقل دنیا ازجمله ویتول  و ترافیگورا  
گاز  بازاریابی  سمت  به  را  خود  منابع 
زیرا گازی  مایع سوق می دهند  طبیعی 
سرد  مافوق  سوخت  به صورت  که 
محموله   به صورت  می تواند  درآمده، 

دریایی به کل دنیا مبادله شود.
اینجاست  در  تغییر  بزرگ ترین  اما 
که صنعت فکر می کند تقاضای نفت در 
دهه های آتی به اوج خود خواهد رسید، 
ارزش های  باید  کمپانی ها  به این ترتیب 
طوالنی مدت مدل های کسب وکارشان را 

مورد تجدیدنظر قرار دهند.
ارشد  اجرایی  مدیر   ، آلورا  مارکو 
 Snam ایتالیایِی  طبیعی  گاز  کمپانی 

ایتالیا   Eni در  پیشین  تجاری  مدیر  و 
می گوید: »این روایت در 12 ماه گذشته 
و  دیده  خود  به  شگرفی  تغییرات 
کمپانی های سنتی نفت باالخره مجبور 
فکر  انرژی  آینده   و  گاز  درباره  شده اند 

کنند«.
آقای آلورا می افزاید که کمپانی های 
انرژی اکنون خواهان سخنرانی عمومی 
هستند.  نفت  از  پس  دنیای  درباره 
این  اجرایی  مدیران  راستا،  همین  در 
فرصت هایی  و  پیامدها  باید  کمپانی ها 
سوخت های  خیزش  و  گاز  توسط  که 
جایگزین ایجاد می شوند را درک کنند.

بخش انرژی همچنان در تالش است 
که  ببیند  تا  شود  متوجه  را  گاز  نقش 
انرژی های  و  نفت  میان  پلی  صرفا  آیا 
تجدیدپذیر است یا اینکه می تواند کعبه  
پاک تر  سوخت های  برای  نهایی  آمال 
توانست  نخواهند  فناوری ها  و  باشد 
پابه پای تقاضاهای فزاینده حرکت کنند.

پیش بینی  انرژی  بین المللی  آژانس 
از  دولت ها  استفاده   صورت  در  می کند 
سیاست های اقلیمی جدی تر، سهم گاز 
انرژی  عرضه   از  تجدیدپذیر  منابع  و 
می تواند سال 2040 به 54 درصد برسد 
 2016 سال  سهم،  همین  درحالی  که 

حدود 36 درصد است.
برخی تولیدکنندگان بزرگ نفت خام 
می  گویند حتی با گسترش سهم منابع 
تجدیدپذیر و گاز از مخلوط انرژی، باز 
داشت  خواهد  را  غالب  وجه  نفت  هم 
اما آنها هم آمادگی بازنگری درباره این 

استدالل را دارند.
سرپرست  رانگاراجان،  پراتیما 

دالری  میلیارد  سرمایه گذاری  دستگاه 
»طرح اقلیمی گاز و نفت« )مجموعه ای 
از 10 کمپانی بزرگ انرژی برای پیشبرد 
عملیات مربوط به تغییر اقلیم( می گوید 
موضع  در  نمی  خواهند  اجرایی  مدیران 
درباره  همچنین  او  بگیرند.  قرار  ضعف 
کمپانی هایی که می خواهند در مباحثات 
شرکت  خام  نفت  جایگزین  انرژی  های 
واقعی  تغییر  »این  می گوید:  کنند، 
مشکالت  به  اجرایی  مدیران  است. 
اقلیمی باور داشته و دوست دارند نقش 
باید درزمینه  آنها  کنند.  ایفا  را  پیشرو 
نحوه  تحویل انرژی به شکل پایدار فکر 
کنند«. باب دادلی ، مدیر اجرایی ارشد 
BP و اندرو براون ، سرپرست تولید شل، 
هر دو بررسی تغییرات مخلوط انرژی و 
بازار را در فهرست  به  دیدگاه  وسیع تر 

انتظارات شان دارند.
لوئیس کینگهام ، مدیر ارشد اجرایی 
هفته   سازماندهی  که  انرژی  انستیتوی 
IP را برعهده دارد، می گوید که انستیتو 
را  گاز  مشوق  نقش  صرفا  نمی خواهد 
سردمداران  از  دارد  دوست  و  کند  ایفا 
بررسی مسئله  جایگزینی نفت و سایر 
در  انرژی  انستیتوی  باشد.  سوخت ها 
قالب بخشی از کار خود مقاله ای منتشر 
باید  انرژی  صنعت  می گوید  و  کرده 
متان  نشت  درزمینه   را  بررسی هایی 
حین تولید و انتقال سوخت انجام دهد 
سوخت  یک  به عنوان  گاز  اعتبار  از  تا 

پاک محافظت کند.
 کینگهام همچنین می گوید: »دوست 
داریم نقش یک دوست حیاتی را بازی 

کنیم«.

از تحول عظیم گاز ضـربهنفـت
 می خورد
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خانواده

خـانواده
ضامن موفقـیت 

نیروی انسانی در مسیر توسعه و اجرای پروژه های شرکت موفق 
داشته  و همگام  ای صبور، همراه  آنکه خانواده  مگر  بود  نخواهد 
باشد.  بر این اساس، هرچه رضایت  مندی، حضور و ارتباط خانواده 
و همکاران با شرکت بیشتر شود، آن مجموعه به نتایج مطلوب تری 
دست خواهد یافت، از این رو شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
در سال 96، با برون سپاری خدمات رسانی به خانواده ها در قالب 
برگزاری گردهمایی ها و اردوهای یک روزه، تجربه خوبی به دست 
استانداردهای  با  و  منسجم تر  صورت  به  فعالیت ها  این  و  آورد 
تالش  شده،  تعریف  برنامه های  براساس  شد.  ارائه  مطلوب تری 
می شود در سال 97 نیز با بازخوردی که از خانواده ها دریافت شده، 
نواقص کار را برطرف کرده و این روند با شرایط بهتری توسعه یابد.

تکريم خانواده همگام با 
توسعه فعاليت های شرکت
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و  صنعت  آقایي  رویاهایش  براي  از 
ایراني  در آوردگاه  جهاني  مي گوید   جامعه 
دستیابي  قابل  است  معتقد  که  رویایي 
ایران  نام  وقت  هر  بخواهیم.  اگر  است 
و  کند  مي  قطع  را  حرفم  مي آید  میان  به 
در  کشور  مهندسان  نبوغ  از  اشتیاق  با 
بزرگ  صنعتي  پروژه هاي  از  گشایي  گره 
باوجود  را  قلبش  جراحي  عمل  مي گوید. 
انداخته  تاخیر  به  پزشکان  هشدارهاي 
 )Odorant( پروژه  راه اندازي  از  پس  تا 
خیال  با  طبیعي  گاز  بودار کننده  ماده 
از  مي گوید  او  برود.  عمل  اتاق  به  راحت 
استراتژیک  ماده  این  واردات  آینده  سال 
بهانه اي  هیچ  بنابراین  مي رسد  پایان  به 
پذیرفته شده نیست و باید هرچه سریع تر 
افتخاري  رسیدتا   تولید  به   Odorant
ثبت  کشور  صنعت  خودکفایي  در  دیگر 

شود.
سیامک پوري، رییس ساختمان و نصب 
 1344 متولد  پاالیشگاه ها،  توسعه  طرح 
پدرش  اشتغال  به دلیل  است.  آبادان  در 
خانه هاي  در  آبادان،  نفت  پاالیشگاه  در 
داشتند  سکونت  نفت  شرکت  سازماني 
منزل شان   59 سال  بمباران  با  اینکه  تا 
تخریب شد و به تهران آمدند. از نوجواني 
عالقه به برق و طراحي الکترونیک داشت 
و توانست ایده هایش در ساخت میکروفن 
در  را  فرستنده  به  رادیو  تبدیل  و  بیسیم 
بر  نظارت  براي  او  کند.  عملي  سالگي   13
ساخت تجهیزات ابزار دقیق در کارخانجات 
سازنده غربي، بخشي از عمر حرفه اي اش را 
در کشورهاي کانادا فرانسه، اسپانیا، آلمان، 
ایتالیا و هلند سپري و همیشه سعي کرده 
در مواجهه علمي با همتایان غربي، تکنیک 

و هوش ناب ایراني را به رخ شان بکشد.
قدیمي  مهندسان  چرا  مي پرسم  او  از 
که  بسیار قوي داشتند  و علمي  فني  شم 
مي گوید:  و  مي کند  اشاره  نوجواني اش  به 
در  نو  قطعات  و  اینترنت  زمان ها  آن  در 

الکترونیک  بردهاي  ما  و  نبود  دسترس 
رادیوضبط هاي قدیمي را از میدان توپخانه 
پایین  قیمت هاي  با  شهرداري(  )پشت 
طراحي  براي  آن  قطعات  از  و  خریداري 
مي کردیم.  استفاده  جدید  مدارهاي 
 IC یک  سالمت  تست  براي  اوقات  گاهي 
طراحي  ساده  مدار  یک  مي شدیم  مجبور 
کنیم. کارها به آساني امروز نبود که همه 
اطالعات فني قطعات با یک جست وجوي 
بیاید و همین  به دست  اینترنت  ساده در 
مهندسان  و  تکنسین ها  که  مي شد  باعث 
آن دوران بنیان قوي عملي و وسعت دید 

فني داشته باشند. 
او مي افزاید: عالقه و کنجکاوي دائمي ام 
ابتکاراتي  و  الکترونیک  تحقیقات  به 
ساخت  و  فرستنده  به  رادیو  تبدیل  نظیر 
سالگي،   13 در  پرقدرت  المپي  فرستنده 
براي  را  من  که  کرد  متقاعد  را  خانواده 
بفرستند.  هنرستان  به  تحصیل  ادامه 
کارشناسي  مدرک  اخذ  با  همزمان  سپس 
مهندسي برق سال 70 در شرکت مهندسي 
آقاي  شدم.  استخدام  ایران  گاز  توسعه  و 
نخستین  در  و  استخدام  بدو  در  پوري 
ماموریت به پاالیشگاه خانگیران توانست 
نبوغش را در حل مشکل ابزار دقیق واحد 
حضور  بخش  نوید  و  دهد  نشان  نم زدایي 
مهندسي جوان و آینده دار براي سال هاي 
آتي شرکت باشد. او در سال هاي دهه 80 
نیز مدت ها در کشور کانادا سکونت داشت 
شرکت هاي  طراحي  روند  بر  نزدیک  از  تا 
اصالحات  و  باشد  داشته  نظارت  خارجي 
الزم را انجام دهد. او در یکي از ماموریت ها 
به این نتیجه رسید که گروه طراح کانادایي 
تبحر الزم را ندارد ازاین رو، با درج آگهي 
از  نفر  با 12  از مصاحبه  در روزنامه و پس 
براي  کانادا  مقیم  ایرانیان  از  متقاضیان، 
تیم  به این ترتیب  کرد.  استفاده  طراحي 
خلع  بعدي  پروژه هاي  براي  کانادایي 
لطف  به  شدند.  گذاشته  کنار  و  شده  ید 

سپردن کار به مهندسان ایراني هم اکنون 
واحد 500 تصفیه گاز سال هاست که بدون 
کوچک ترین مشکل و با فناوري ایراني در 

پاالیشگاه در حال کار است.
توسعه  طرح  نصب  و  ساختمان  رییس 
در  موفقیتش  رموز  درباره  پاالیشگاه ها 
صنعت مي گوید: عالقه به کار باعث عمق 
بخشي به دانش و وسعت دید فرد مي شود، 
یک  با  و  شوي  صاحبنظر  مي تواني  آنگاه 
بحبوحه  در  کني.  پیدا  را  کار  عیب  نگاه 
چگونه  که  دیده ام  پروژه ها،  تنگناهاي 
نیت همکاران براي توسعه کشور به کمک 

مي آید و بن بست ها را باز مي کند. 
با  ازدواج  و  آشنایي  نحوه  درباره  او 
و  مي دهد  ارائه  جالبي  روایت  همسرش 
مي گوید: سال 74 ما در خیابان ستارخان 
ساکن بودیم. هر روز صبح که سر خیابان 
مي آمدم و منتظر تاکسي مي ماندم دختر 
همانند  که  مي دیدم  را  کارمندی  خانم 
بیشتر  و  مي شود  تاکسي  سوار  خودم 
بودیم.  هم سفر  ولیعصر  میدان  تا  اوقات 
روزهاي متمادي به همین منوال مي گذشت 
و من هر روز صبح او را مي دیدم. من هم که 
در اوج جواني و سن ازدواج بودم عاقبت 
تصمیم گرفتم قبل از اینکه دیر شود یک  
روز موضوع درخواست ازدواجم را با او در 
میان بگذارم. روز موعود فرا رسید و من او 
را از میدان ولیعصر تعقیب کردم تا اینکه 
نفت شد  وارد ساختمان جدید شرکت  او 

متوجه شدم که او هم از همکاران است.
دو  و  خانواده  فضاي  درباره  سپس  او 
و  مي کند  پانیذ صحبت  و  پارسا  فرزندش 
مي گوید: از همان کودکي سعي کردم علوم 
پایپینگ،  برق،  الکترونیک  مانند  مختلف 
مکانیک و حتي نجاري را به پسرم آموزش 
دهم و سعي کرده ایم که محیط خانواده به 
غیر از مسائل فني فضایي صمیمي و آکنده 
پسرم  هم اکنون  باشد.  داشته  محبت  از 
زمینه طراحي  در  یادشده  فنون  بر  عالوه 

و ماکت هایي  بدنه خودرو هم کار مي کند 
جذاب را براي مسابقات مختلف مي سازد. 
تالش داشتم براي همسرم عالوه بر نقش 
جبران  نیز  را  پدرش  خالي  جاي  دوست، 

کنم. 
او در پایان ضمن قدرداني از مدیرعامل 
که  زماني  مي گوید:  مهندسي  شرکت 
توجه  اهمیت  مي گذراندم  را   MBA دوره 
به  بیشتر درک کردم.  را  انساني  منابع  به 
آقاي مدیرعامل صمیمانه تبریک مي گویم 
به  را  استراتژي هوشمندانه، صنعت  با  که 
کردن  نزدیک  است.  برده  خانواده ها  دل 
خانواده ها به سازمان و بازدید ها از سطوح 
کارکنان  با  دیدار  حتي  و  شرکت  مختلف 
غیررسمي، روحي تازه را در کالبد سازمان 
به  توجه  که  دارم  یقین  است.  دمیده  ما 
منابع انساني، موتور محرک براي سازمان 
است. از آقاي جانسریان که از سال 70 در 
پاالیشگاه خانگیران همکار بودیم و انساني 
قدرداني  است  نیت  خوش  و  قلب  خوش 
مي کنم. در پایان هم یادي مي کنم از مادرم 
امیرالمومنین )ع(  منش  و  مرام  با  مرا  که 
به ویژه  و  همنوع  به  کمک  ساخت.  آشنا 
عالیق  و  خصوصیات  جزو  نیازمندان 
معنوي ام است که با هیچ لذتي قابل قیاس 
انساني  اعمال  واالترین  از جمله  و  نیست 

است.

همسرم شیفته ایران است
پوري  آقاي  همسر  بختیاري،  پروانه 
متولد خرمشهر و بزرگ شده اهواز است. 
کنکور  در   14 رتبه  کسب  با   64 سال  او 
علوم  رشته  در  و  دانشگاه  وارد  سراسري 
اخذ  به  موفق  بازرگاني  گرایش  اقتصادي، 
مدرک کارشناسي شد. سال 70 در شرکت 
تدارکات  بخش  پتروشیمي  بازرگاني 
بخش  به  سپس  شد.  مشغول  خارجي 
حسابداري حقوق مامورین خارج از کشور 
در شرکت نفت رفت. او به زودي در شرکت 

دست رد بر سینه بیگانگان 
راز شیفتگی مهندس سیامک پوري و خانواده اش به امور فني و مهندسي
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نفت به کارمندي کاربلد و پرتالش مشهور 
شد به طوري که حتي برخي ایام تعطیل هم 

به محل کار مي رفت.
او با ذکر خاطره اي از حال وهواي شرکت 
زمان  آن  در  مي گوید:   70 دهه  در  نفت 
از  خارج  در  بسیاري  دفاتر  نفت  شرکت 
کشور داشت که به تبع آن مکاتبات زیادي 
نیز با این نمایندگي ها رد و بدل مي شد. یک 
سیستم  در  اصالحاتي  گرفتم  تصمیم  روز 
که  نامه هایي  که  به این ترتیب  کنم  ایجاد 
سابقا در یک صفحه نوشته و ارسال مي شد 
صورت  به  بازرگاني،  تخصصي  حروف  با  را 
براي چند  خالصه و در سه سطر نوشته و 
این  خوشبختانه  کردم.  ارسال  کشور 
ابتکار نتیجه داد به نحوي که رییس دفتر 
نمایندگي لندن تماس گرفت و شخصا از من 

به دلیل نگارش قوي نامه ها تشکر کرد. 
نفت،  هوایي  حمل و نقل  در  که  او 
و پخش  پاالیش  بودجه  و  نفت  حسابداري 
سال  سرانجام  است،  داشته  اشتغال  هم 
بازنشسته  شخصي  درخواست  به  بنا   85
از  خارج  و  طوالني  ماموریت هاي  زیرا  شد 
فرزند  دو  از  نگهداري  و  همسرش  کشور 
دیار  بانوي  مي کرد.  سخت  بسیار  را  کار 
خرمشهر در برهه اي از زندگي اش به عنوان 
در  و  کرده  نقش  ایفاي  جنگ  امدادگر 
در  رمضان  و  بدر  خیبر،  عملیات هاي  اوج 
مجروحان  یاري  به  اهواز  بیمارستان هاي 
روزهاي  درباره  او  است.  شتافته  جنگ 
جنگ مي گوید: برادرم ناصر قبال در جنگ 
فرزند  به عنوان  هم  من  و  بود  شده  شهید 
خوزستان سعي کردم با فراگیري دوره هاي 
امداد، سهم کوچکي در کمک به هموطنانم 

داشته باشم.
او در ادامه درباره ویژگي هاي همسرش 
مي گوید: عالقه به کار همیشه اولویت اصلي 
اش در زندگي بوده است. با اینکه پزشکان 
فورا  باید  قلبش  جراحي  عمل  مي گویند 
انجام شود اما او مي گوید تا وقتي که پروژه 
ادورانت به سرانجام نرسد، ریسک عمل را 
نمي پذیرم. او براي اجراي این تجربه جدید 
در کشور آنچنان لحظه شماري مي کند که 
راه اندازي آن را حتي بر سالمت خود مقدم 
موج  وجودش  در  ایران  به  عرق  مي داند. 
مي زند. در همه محافل و مهماني ها ماجراي 
خلع ید خارجي ها و موفقیت هاي مهندسان 
ایراني را با اشتیاق و لذت توصیف مي کند. 
هرموقع که به خارج مي رود براي بازگشت 
مي کند.  لحظه شماري  وطن  آغوش  به 
پیشنهادهاي  به  نوبت  چند  در  همسرم 
در  کار  و  اقامت  براي  خارجي  شرکت هاي 

اروپا و کانادا پاسخ منفي داده است.
و  خصایص  به  اشاره  با  بختیاري   
خانواده  محیط  در  همسرش  رفتارهاي 
هم  خیلي  و  مهربان  بسیار  او  مي گوید: 
مهندس  به  که  است  دقیق  و  ریزبین 
عاشق  فوق العاده  برمي گردد.  بودنش 
خانواده است و باوجود خستگي هاي کاري 

همیشه براي بچه ها وقت مي گذارد.

پدر، محبت محض است
پوري  آقاي  ارشد  فرزند  پوري،  پانیذ 
رشته  آخر  ترم  و  بوده   75 سال  متولد 
معماري در دانشگاه آزاد قزوین است. او 
درباره خانواده اش چنین مي گوید: والدین 
را  زندگي  راه هاي  معایب  و  مزایا  همه  ما 
انتخاب  ولي  مي دهند  نشان  روشني  به 
مي کنند.  واگذار  خودمان  به  را  نهایي 
تجربه  دوره هایي  در  را  نقاشي  و  طراحي 
المپیاد  در  مي نوازم.  هم  گیتار  و  کرده ام 
کردم.  را کسب  رتبه 14 کشوري  ریاضي 
در خانواده زمان هایي را براي دورهم بودن 
تعیین کرده ایم که همگي دورهم نشسته 
جمله اي  پدرم  مي کنیم.  صحبت  هم  با  و 
ندارید  زمان  آنقدر  مي گفت:  که  داشت 
که همه چیز را تجربه کنید بنابراین باید 
همیشه به راه هایي که دیگران پیموده اند  
بنگرید تا درست انتخاب کنید. پدر چون 
مردي دقیق است همیشه خوب و بد هر 

براي  ما  و  به دقت مي سنجد  را  پدیده اي 
بیان مي کند. او همه مسائل زندگي و حتي 
مسائل کاري خودش را با اعضاي خانواده 
به مشورت مي گذارد. در هر موضوعي نظر 
همه را مي پرسد و عالیق جمع را در نظر 

مي گیرد.
فرزندانش  به  نسبت  پدر  او مي افزاید: 
بیشتر  مسئولیت  است.  محض  محبت 
عهده  بر  پدر  را  مسافرت ها  و  تفریحات 
چند  روز  یک  در  حتي  کودکي  در  دارد. 
بار ما را به بیرون براي تفریح مي برد و به 
درخواست هاي بازي و تفریح ما هیچ وقت 
نه نمي گفت. پدرم با مشارکت دادن ما در 
مسائل خانواده و کار، به ما اعتماد به نفس 
داد. آنقدر که پدر عاشقانه ایران را دوست 
برخالف  و  گرفته ایم  الگو  نیز  ما  مي دارد 
هم نسالن خود از بودن در خاک وطن لذت 

مي بریم. 
عالقه به امور فني را از پدر آموخته ایم

پوري  آقاي  دوم  فرزند  پوري،  پارسا 
متولد سال 80 بوده و اکنون سال یازدهم 
رشته ریاضي است. او نیز همانند پدرش 
عالوه  و  دارد  فني  کارهاي  در  دستي 
کشي  لوله  الکترونیک،  امور  عمران،  بر 
جوشکاري و نشتي گاز را در خانه انجام 
کودکي  از  پدرم  مي گوید:  او  است.  داده 
در  را  مهندسي   - فني  امور  به  عالقه 
که  خاطرم هست  داد.  پرورش  وجودمان 

از کودکي اسباب بازي ها را با پیچ گوشي 
باز مي کردم تا ساز و کارش را کشف کنم. 
همیشه به صحبت هاي پدر با عالقه گوش 
در  بودم.  ایده هایش  شیفته  و  مي دادم 
بازي  اسباب  با  هم سن هایم  که  دوره اي 
کیت  من  براي  پدرم  مي گذراندند  وقت 
ساعات  من  و  مي گرفت  الکترونیکي 
کار  از  سر  تا  مي گذاشتم  وقت  متمادي 
اعتقاد  پدر  در  آوردم.  مدارها  و  قطعات 
داشت که تعمیر یک دستگاه، زنده کردن 
منتقل  ما هم  به  را  تفکر  این  و  است  آن 
کرد. پارسا که سال ها در میادین مختلف 
فوتبالي دروازه بان بوده است، مي گوید: از 
بازي  آنجا که به طور همزمان والیبال هم 
داشتم  سریعي  واکنش هاي  و  مي کردم 
توانایي ام  از  دروازه بان  به عنوان  مربیان 
استفاده مي کردند تا بتوانم با و اکنش هاي 
در  شوم.  دروازه  بازشدن  از  مانع  سریع، 
و  داشتم  فعالیت  میداني هم مدتي  و  دو 
مدارس  در سطح  فجر  دهه  مسابقات  در 
منطقه کاپ گرفتم. او درباره موفقتیش در 
طراحي بدنه خودرو مي گوید: با عالقه اي 
سعي  مدرسه،  مسابقات  در  داشتم  که 
جزییات  تمام  با  را  ماشین  ماکت  کردم 
بسازم. گاهي اوقات ساعت ها پاي ساختن 
یک دستگاه مي نشستم و حتي در سفرها 
خود  همراه  را  فني  ابزار  و  تجهیزات  هم 

مي بردم.

33خانواده
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دیدار با خانواده محمدعلی بابایی، غایب همیشگی مهمانی ها

افسر کارکشــــته
توابع شهر  از  روستاي سهزاب  اهل 
شرقي  آذربایجان  استان  در  سراب 
هوایي  با  سردسیر  منطقه اي  است؛ 
پاکیزه و کوهستاني که در دامنه سبالن 
واقع شده و مملو از باغ ها مراتع سرسبز 
علي  محمد  است.  پرآب  چشمه هاي  و 
از  ارشد حراست  نگهبان  افسر  بابایي، 
کودکي تاکنون شیفته  جادوي توپ گرد 
بوده است. دفاع چپ تکنیکي و تیزپاي 
نشیب هاي  و  فراز  در  سبز  مستطیل 
صبوري  اکسیر  با  توانسته  هم  زندگي 
علي  بگذرد.  زیادي  موانع  از  تدبیر  و 
دغدغه هاي  و  سختي ها  باوجود  بابایي 
هم  خانواده  براي  حراست  شغل  خاص 
کم نگذاشته و در قامت پدري مهربان 
با  و  تحصیلکرده  فرزنداني  کرده  سعي 
 اراده پرورش دهد تا جایگاهي شایسته 

را در جامعه کسب کنند.
گاز  شرکت  در   67 سال  که  او 

دوران  اعظم  قسمت  و  شده  استخدام 
شهید  انبار  حراست  در  را  خدمتش 
 110 انبار  مي گوید:  گذرانده،  طاهري 
هکتار مساحت و ده ها سوله دارد و در 
زمان اوج تحریم ها برخي روزها تعداد 
دستگاه   300 به  ورودي  تریلي هاي 
کارکشته  نگهبان  افسر  مي رسید.  هم 
مي آورد  خاطر  به  را  روزهایي  حراست 
آسفالت  انبار  خیابان هاي  هنوز  که 
بار  هر  از  پس  مي گوید:  و  بود  نشده 
گل آلود  انبار  محوطه  باران،  بارش 
لندرور   قدیمي  ماشین هاي  و  مي شد 
الي  و  گل  انبوه  و  راه  میانه  در  گاهي 
متوقف مي شد. ما هم به ناچار از ماشین 
به صورت  و  پوش  و چکمه  پیاده شده 
مي دادیم.  ادامه  را  گشت زني  پیاده 
انبار هنوز هم سازماني محروم به شمار 
و  قدیمي  بسیار  امکاناتش  و  مي آید 
زمستان  اخیر  برف  در  است.  مستعمل 

96 هم دیدیم که چگونه روند فعالیت ها 
انبار مختل شد، درحالي که شرکت  در 
باید  افتخار  این همه دستاورد و  با  گاز 

انباري توسعه یافته داشته باشد.
علي بابایي تا سن نوجواني، والیبال 
بازي مي کرد و سپس به ورزش فوتبال 
به  عالقه اش  درباره  او  آورد.  روي 
مستطیل سبز مي گوید: در دوران جواني 
در باشگاه ساحل شهر سراب عضویت 
پایتخت هم  به  انتقال  از  داشتم و پس 
عالقه ام را در تیم هشترودي هاي مقیم 
که  دقایقي  انصافا  کردم.  دنبال  تهران 
جزو  مي شود  سپري  فوتبال  سالن  در 
زمین  هیجان  و  جاذبه  و  نیست  عمر 
بازي همه نگراني ها و استرس ها را براي 
مي برد.  خاطر  از  شده  که  هم  ساعاتي 
تیم  ترکیب  در  هم  متمادي  سالیان 
گاز  ملي  شرکت  پیشکسوتان  فوتبال 
دفاع  در پست  و  مختلف  مسابقات  در 

چپ به میدان رفته ام.
نگهبان  افسر  هم اکنون  که  او 
نگرش  به  است،  پنجم  ساختمان 
همکاران به حراستي ها اشاره مي کند و 
مي گوید: همکاران باید توجه کنند که 
سالمت  از  حفاظت  مسئولیت  حراست 
سازمان  و  اموال  کارکنان،  امنیت  و 
وقوع  صورت  در  و  دارد  عهده  بر  را 
حراست  در  این زمینه،  اتفاق  هرگونه 
افراد  ورود  از  اگر  باشد.  پاسخگو  باید 
جلوگیري  سیستم  به  هماهنگي  بدون 
از  جلوگیري  فقط  هدف  مي کنیم 
مشکالت احتمالي بعدي و حفظ آرامش 
همکاران  رفاه  براي  سازمان  محیط 
برخي  اوقات  گاهي  است.  محترم 
و  دارند  گالیه  ما  برخورد  از  همکاران 
مي کنیم  سخت گیري  ما  که  معتقدند 
آنهاست  نفع  به  ما  اقدامات  درحالي که 
و توسعه اقتصادي در محیطي امن و با 
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ثبات ممکن است.
افسر نگهبان ارشد حراست، در ادامه 
از صبوري همسرش در سال هاي زندگي 
مي گوید:  و  مي کند  قدرداني  مشترک 
بیمار شد  به سختي  همسرم  سال 72 
بیمارستان  در  ماه  چند  به طوري که 
بستري بود. دخترمان را که در آن زمان 
چهار سال داشت نزد اقوام مي گذاشتیم 
مستاجر  و  جدیداالستخدام  که  من  و 
بودم براي تهیه داروهاي همسرم دائما 
کار  محل  و  بیمارستان  داروخانه،  بین 
که  همه سختي هایي  با  بودم.  تردد  در 
لطف  به  کردیم  تحمل  زندگي  آغاز  در 
خداوند همسرم شفا یافت و او توانست 
دهد.   پرورش  موفقیت  با  را  فرزندانم 
و فرزندانم راضي ام زیرا  از همسر  قلبا 
بسیار قانع هستند و در همه این سال ها 
همراه و حامي ام بوده اند. خدا را شاکرم 
که دختر ارشدم در تحصیل و کار موفق 
بوده و دختر کوچکم نیز با سختکوشي 
شغلي اش  آینده  براي  خوبي  مسیر 

ترسیم کرده است. 

از خانواده هاي موفق تقدیر شود
علي  آقاي  همسر  پنجه اي،  فهیمه 
سال  و  است  سراب  متولد  که  بابایي 
67 با او ازدواج کرده ، مي گوید: به دلیل 
همشهري بودن و داشتن نسبت فامیلي 
به لحاظ فرهنگي و فکري خانواده هایي 

مشابه داشتیم.
سراب،  زادگاهم  مي گوید:  او 
داشتن  به دلیل  و  دارد  لطیف  هوایي 
و  عسل  باکیفیت  لبني  فرآورده هاي 
سرشیر معروفی دارد. نزدیکي سراب به 
چشمه هاي آبگرم سرعین و جاذبه هاي 
هزاران  ورود  باعث  منطقه،  طبیعي 
تابستان  و  بهار  فصول  در  گردشگر 

مي شود.
همسرش  کاري  مشغله هاي  به  او 
مي گوید:  و  مي کند  اشاره  حراست  در 
که  مناسبت ها  و  تعطیالت  اغلب  در 
دیگران به مسافرت مي روند، ما به علت 
بودن فعالیت هاي  حساسیت و شیفتي 
بمانیم.  منزل  در  ناچاریم  حراست 
همسرم در اغلب مهماني ها غایب است 
این  به  اقوام  سال ها  این  طي  البته  و 

موضوع عادت کرده و کنار آمده اند.
از  خاطره اي  ذکر  با  پنجه اي  خانم 
مي گوید:  فرزندش  کودکي  دوران 
که  بود  کوچک  خیلي  سمیرا  دخترم 
در  روزه   45 ماموریتي  به  همسرم 

سفر  از  او  که  هنگامي  رفت.  کنگان 
بازگشت و در را گشود دخترم دیگر او 
را به خاطر نمي آورد و از او فرار مي کرد! 
برنامه هاي  به  پنجه اي  خانم 
خانوادگي شرکت در سال هاي گذشته 
گذشته  در  مي افزاید:  و  مي کند  اشاره 
تا  مي شد  برگزار  خانوادگي  تورهاي 
آشنا  شرکت  فعالیت هاي  با  خانواده ها 
مي شد  باعث  برنامه ها  این  شوند. 
مسافرت  به  کمتر  که  خانواده هایي 
فرصت  رویدادهایي  چنین  در  مي روند 
را  مفرح  و  شاد  روز  یک  از  بهره مندي 
نظیر  مراسم هایي  در  باشند.  داشته 
از  مي رود  انتظار  هم  انقالب  جشن 
فرزندان ممتاز به صورت ویژه قدرداني 
شود تا آنها انگیزه بیشتري پیدا کنند 
باالتر  به سطوح  را  خود  هم  دیگران  و 

ارتقا دهند.
باید  بزرگي  مراسم هاي  چنین  در 
به  سالن  در  ممتاز  فرزندان  عکس 
با  جمعیت  حضور  در  و  در آید  نمایش 
قرار  تشویق  مورد  هدیه  و  گل  اهدای 
گیرند نه اینکه تجلیل از دانش آموزان 
سختکوش در هیاهوي آیتم هاي جشن 

گم شود.
قدرداني  پیشنهاد  ادامه  در  او 
شرکت از خانواده هاي کارکناني که در 
اشتغال  خاص  و  ارزشمند  حرفه هاي 
براي  باید  و مي گوید:  را مي دهد  دارند 
که  خانواده هایي  اعضاي  از  دسته  آن 
و  پرستاري  پزشکي،  سنگرهاي  در 
معلمي سعي در ارائه خدمت ماندگار به 
همنوعان و جامعه دارند مراسم ویژه اي 
روحیه  اقشار  این  تا  داده شود  ترتیب 

بگیرند و به ادامه کار دلگرم شوند.

خانم مهندس
و عرصه فناوري هاي نو

ارشد  فرزند  بابایي،  علي  سمیرا 
رشته  دانش آموخته  بابایي  علي  آقاي 
پنج  مدت  و  بوده    ICT مهندسي 
بزرگ  شرکت  یک  در  که  است  سال 
کامپیوتري، اشتغال به کار دارد. متولد 
ورودي هاي  نخستین  جزو  و   68 سال 
فضاي  مي گوید:  است،  رشته  این 
کاري ICT بسیار پویا و در حال تحول 
است. این طور نیست که مجموعه اي از 
و  شود  تکرار  روز  هر  روتین  روال هاي 
فعاالن این عرصه دچار روزمرگي شوند. 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  ماهیت 
گذراندن  با  تنها  که  است  گونه اي  به 

دوره هاي تخصصي در حین کار مي توان 
به روز بود و در جریان تغییرات مستمر 

این عرصه، موفق شد.
بازي  والیبال  مدرسه  دوران  در  او 
مي کرد و به موسیقي هم عالقه زیادي 
اکثر  کودکي  دوران  در  مي گوید:  دارد، 
و  بودم  پدر  کار  محل  در  تابستان ها 
عکاسي  نظیر  مهارت ها،  از  بسیاري 
آموزشي  کالس هاي  در  را  بازیگري  و 
همیشه  پدرم  گرفتم.  فرا  گاز  شرکت 
وقت  ما  درس  به  رسیدگي  براي 
حوصله  با  را  ریاضیات  و  مي گذاشت 
حساس  آنقدر  مي داد.  آموزش  فراوان 
بود که اگر 20 نمي شدم جرات نمي کردم 
به خانه بیایم. به خاطر اینکه پدر ما را 
با روحیه اي تربیت کرده بود که همیشه 
موج  وجودمان  در  بودن  اول  به  میل 
میزد. پدر حتي در دوران دانشگاه هم 
با دقت پیگیر وضعیت درسي ام بود که 

بهترین رتبه ها را کسب کنم.
ایجاد  به تدبیر پدر در  سمیرا خانم، 
استعدادهاي  همه  پرورش  در  توازن 
فرزندان اشاره مي کند و مي گوید: پدر 
بار  بعدي  تک  بچه ها  که  نمي خواست 
ازاین رو  شوند  زده  درس  از  و  بیایند 
خیلي اوقات با وجود خستگي کاري ما 
را به مسافرت، تفریحات و پارک مي برد 
تا به دلیل نیاز به سرگرمي و بازي هم 

تخلیه شویم.
پدر  تربیتي  الگوهاي  از  دیگر  یکي 
بزرگ کرد  به گونه اي  را  ما  بود که  این 
که همیشه روي پاي خودمان بایستیم 

و مستقل باشیم. همان روحیه باعث شد 
گلیم  جامعه  در  توانستیم  بعدها  ما  که 

خودمان را از آب بکشیم.
من هم پس از تحصیل توانستم بدون 
با موفقیت در  و  بازي  پارتي  و  سفارش 
مصاحبه فني، تخصصي در زمینه مورد 

عالقه ام مشغول به کار شوم.

رسالت ارزشمند خانم پرستار 
آقاي  دوم  دختر  بابایي،  علي  الهه 
علي بابایي متولد سال 77 بوده و اکنون 
دانشجوي کارشناسي پرستاري است. او 
برخالف خواهرش به جاي رشته ریاضي 
است،  کرده  تحصیل  تجربي  رشته  در 
در  قبولي  ترجیحم  اگرچه  مي گوید: 
دندان پزشکي بود اما از رشته پرستاري 
به  کلي  به طور  و  راضي ام  خیلي  هم 
پیراپزشکي هم عالقه داشتم.  وقتي براي 
بیشتر  مي روم  بیمارستان  به  کارآموزي 
متوجه مي شوم که چه رسالت دشوار و 
درعین حال ارزشمندي را براي خدمت به 

همنوعانم برگزیده ام.
نمونه  در  هم  دبیرستان  دوره  من   
دولتي گذراندم و خوشحالم که توانستم 
ثمر  به  را  والدینم  زحمات  تالشم  با 
از  تقدیر  پیشنهاد  ادامه  در  او  برسانم. 
کارکنان شایسته را مي دهد و مي گوید: 
با  پروژه محور  سازمان هاي  معموال 
قدرداني  در  برپایي همایش هایي سعي 
گوناگون  سطوح  در  موفق  کارکنان  از 
اداره دارند که جاي خالي این رویداد در 

مهندسي احساس مي شود.

35خانواده
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وکیل جـان برکـف
و  دادگستري  یک  پایه  وکیل 
انتقال  خطوط  طرح  حقوقي  مسئول 
مهندسي  شرکت  موفقیت هاي  گاز، 
اعجاب  مشابه  سازمان هاي  براي  را 
براي  او  مي داند.  باور  غیرقابل  و  انگیز 
بار  کارشناسي مراحل اولیه پروژه، سه 
مسیر 170 کیلومتري خط لوله دامغان- 
است.  کرده  پیاده طي  پاي  با  را  ساري 
اکبر میرزا رحیمي چندین بار در جریان 
مناقشات تحصیل اراضي مورد ضرب و 
شتم قرار گرفت و در یکي از این حوادث 
به شدت زخمي و دو ماه در بیمارستان 

بستري شد.
شاید او تنها کارمند شرکت مهندسي 
شهرستان  در  خانواده اش  که  باشد 
بر  موضوع  این  و  مي کنند  زندگي 

خانواده اش  و  او  براي  اوضاع  دشواري 
زمستاني  سرد  روز  یک  در  مي افزاید. 
تاریخي  و  زیبا  شهر  در  ایشان  مهمان 
اردبیل بودیم تا برایمان از رموز موفقیت 
صبوري  و  اراضي  تحصیل  در  شرکت 

خانواده بگوید.
او که متولد سال 56 در شهر اردبیل 
است پس از اخذ مدرک لیسانس حقوق 
حکومتي  تعزیرات  در  مدتي  قضایي، 
شهر رشت به قضاوت پرداخت. سپس 
سال 83 به شرکت مهندسي پیوست و 
فعالیت هایش را در قالب تحصیل اراضي 

آغاز کرد.
فعالیت هاي  درباره  میرزا رحیمي 
اراضي  تحصیل  زمینه  در  شرکت 
اراضي  تحصیل  موضوع  در  مي گوید: 

طیف هاي  و  فرهنگ ها  با  واسطه  بدون 
فکر  هستیم.  رو  در  رو  مردم  مختلف 
نمي کنم شهر یا روستایي در ایران باشد 
که گذر شرکت ما به آنجا نیفتاده باشد. 
بیابان هاي  در  ما  همکاران  که  کارهایي 
دوردست انجام مي دهند منحصربه فرد 
است و براي احداث یک خط لوله واقعا 
زحمت کشیده مي شود. از همان ابتداي 
پروژه باید آنقدر خوب با مردم برخورد 
کنیم تا اعتمادشان جلب شده و زمین 
که تمام هستي و زندگي شان است را به 
تملک درآوریم. تعامل با مردم نیازمند 
تسلط به علوم روانشناسي است و عدم 
پرداخت به موقع و تفاوت در کارشناسي 
بي اعتمادي  و  نارضایتي  باعث  قیمت ها 
نیز  گاهي  مي شود.  زمین  صاحبان 

نفر  چند  و  دارد  مشکل  مردم  اسناد 
بر سر مالکیت یک قطعه زمین مدعي 
و  مغرض  افراد  میان  این  در  هستند. 
تحریک کننده هم هستند که البته همه 
این موانع با تدبیر پشتوانه اي بزرگ به 
نام شرکت مهندسي برطرف شده است.
همچون  شرکت هایي  مي افزاید:  او 
پتروشیمي  و  مخابرات  و  لوله  خطوط 
در  مشابه  مشکالت  به  مقاطعي  در  که 
مي کنند  برخورد  اراضي  تحصیالت 
حل وفصل  در  مهندسي  موفقیت هاي 
مي دانند  اعجاب برانگیز  را  موانع  این 
حجم  بر  غلبه  در  ما  توفیقات  از  و 
نه تنها  شده اند.  متحیر  مشکالت  انبوه 
شرکت  بلکه  شده  یاد  سازمان هاي 
به قدرت  بقیه موسسات هم  راه آهن و 

مروری بر موفقیت های شرکت مهندسی  در مدیریت تعارض ها 

خانواده 36
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منظم  اجراي  در  مهندسي  شرکت 
عملیاتي  مانع  ده ها  باوجود  پروژه ها 

اذعان دارند.
خاطره اي  بیان  با  میرزارحیمي 
 5 هنگام ساخت خطوط  در  مي افزاید: 
مجموعه  با  عسلویه  در  سراسري   6 و 
پتروشیمي  شرکت  ورزشي  عظیم 
منطق  با  توانستیم  که  داشتیم  تالقي 
مدیران، حقانیت شرکت  تدبیر  و  قوي 
برسانیم.  اثبات  به  مناقشه  این  در  را 
محدودیت  مي دانیم  همه  درحالي که 
و  باالست  چقدر  عسلویه  در  زمین 
سازمان  یک  مسئوالن  کردن  متقاعد 
در  نیست.  آساني  این  به  دیگر  مدعی 
حقوقي  موضوعات  زماني  مقطع  یک 
نکا  دامغان-  پروژه رشت- سنگر،  سه 
صورت  به  را  کوهدشت  خرم آباد-  و 
همزمان پیگیري مي کردم و خوشحالم 

که تاکنون شرمنده شرکت نشده ام.
حمایت هاي  را  موفقیتش  عامل  او 
همسرم  مي گوید:  و  مي داند  خانواده 
ایراد  از هیچ چیزي  تاکنون  در زندگي 
نگرفته است و در غیاب من دو فرزند 
کوچک را با صبوري بزرگ کرده است. 
زنگ  پروژه ها  از  آنقدر  اوقات  گاهي 
که  مي دهم  تلفن  جواب  و  مي زنند 
صورتم بي حس مي شود. از او مي پرسم 
بیشتر چه قشري با شما تماس مي گیرند 
که مي گوید: بیشتر مردم یعني صاحبان 
زمین، اشخاص معارض تماس مي گیرند 

که عمدتا هم لحن و برخورد 
آنها  البته  ندارند  خوبي 
مي کنند  احساس  هم 
زندگي شان  سرمایه  که 
بین  رفتن  از  حال  در 

هم  تعدادي  است. 
ي  سته ها ا خو

در  ما  درحالي که  دارند  غیرمنطقي 
فعالیت  کشور  قوانین  چارچوب 

مي کنیم.
زخمي  ماجراي  مي خواهم  او  از 
که  کند  تعریف  را  یاسوج  در  شدنش 
لوله 56  اجراي خط  حال  در  مي گوید: 
اینچ لوپ )دهم سراسري( در روستایي 
یاسوج  اطراف  در  دوراهان  نام  به 
بودیم. در ادامه این مسیر به منطقه اي 
را  آن  کشاورزان  که  رسیدیم  عمومي 
مي کردند.  کشت  برنج  و  کرده  تصرف 
اشتباه  به  منطقه  مسئوالن  متاسفانه 
شرکت  که  بودند  گفته  کشاورزان  به 
پرداخت  را  زمین  تملک  خسارت  گاز 
ما  به  وقتي کشاورزان  اما  کرد.  خواهد 
نظر  از  که  اعالم کردیم  مراجعه کردند 
ملي،  اراضي  براي  نمي توانیم  قانوني 
روز  همان  ظهر  کنیم.  پرداخت  مبلغي 
از  مملو  میني بوس  دو  دیدیم  که  بود 
و سنگ  با چوب  کشاورزان خشمگین 
یاسوج  در  مهندسي  شرکت  کارگاه  به 
حمله کرده و ما را مضروب کردند. بر اثر 
این حادثه حدود دو ماه در بیمارستان 

بستري شدم.
در  مي پرسم  میرزارحیمي  آقاي  از 
خط لوله دامغان- نکا هنگامي که خط 
به محدوده شهري ساري رسید چطور 
تخریب  را  خانه  دستگاه   50 توانستید 
مي گوید:  پاسخ  در  که  کنید  تملک  و 
براي  بزرگ  دغدغه اي  به  موضوع  این 
اما  بود.  شده  تبدیل  استان  مدیران 
ما با تجربیات قبلي و تدبیر آقاي 
امور حقوقي که  ناصري، رییس 
نیروي  ورود  با  کار  بود  معتقد 
نخواهد  نتیجه  به  انتظامي 
رسید و روال باید از طریق ریش 
سفید هاي محلي پیش برود، اقدام 

را  روستا  شاخص  اشخاص  ما  کردیم. 
تربتي  عراقي،  آقایان  و  کردیم  پیدا 
گفت وگوهایي  در  ساعت ها  حسني  و 
که  دادند  اطمینان  اهالي  به  صمیمانه 
دچار  مردم  زندگي  هم  روز  یک  حتي 
در  گفت وگوها  شد.  نخواهد  اختالل 
چند  ناگهان  که  بود  دادن  نتیجه  حال 
تن از کاندیداهاي شوراي شهر منطقه 
را به هم ریختند. کار به جایي رسید که 
مردم دیگر به قیمت تعیین شده راضي 
دستور  با  صورت  هر  در  نمي شدند. 
تعدیلي  قیمت هاي  و  دادستان  قاطع 
توانستیم دل اهالی را به دست بیاوریم 
و براي آنها، خانه اجاره کنیم. در همین 
حال براي خانواده اي که فرزندان معلول 
در  نیز  بودند  بدسرپرست  و  داشته 
عرض یک روز کفالت گرفتم و با کمک 
شوراي محل، به مکاني بهتر نقل مکان 

کردند.
انتقال  مسئول حقوقي طرح خطوط 
به  پرداختن  در  مدیرعامل  منش  از 
پرسنل  به ویژه  و  انساني  نیروي  امور 
مي گوید:  و  مي کند  تقدیر  غیررسمي 
وقتي خبر دیدار مهندس تربتي با اقشار 
غیررسمي را شنیدم با اینکه کیلومترها 
دورتر و در بیابان بودم بسیار خوشحال 

شدم. همین که درددل اقشار ضعیف تر 
است  بزرگ  افتخاري  مي شود،  شنیده 
بیشتر  انگیزه  و  انرژي  حتم  به طور  و 
را در پي دارد. دیگر موفقیت  کارکنان 
شرکت مهندسي در زمینه تربیت مدیر 
محدودیت هاي  باوجود  است.  مجري  و 
ما  سازمان  اما  انساني  نیروي  شدید 
همچنان قدرتمند و مستحکم در قلب 

صنعت گاز به پیش مي رود.

 ماموریت طوالني پس از عروسي
آقاي  همسر  محمدي،  برزگر  مهرناز 
بوده  اردبیل  اهل  هم  میرزارحیمي 
کرده  ازدواج  ایشان  با   84 سال  و 
از  خاطره اي  ذکر  با  برزگر  خانم  است. 
مي گوید:  همسرش  کاري  مشغله هاي 
مدت  طوالني  ماموریت هاي  به  اعزام 
و  شد  آغاز  عروسي مان  روز  فرداي  از 
همسرم یک ماه بعد از مراسم به منزل 
که  مواقعي  در  بازگشت. همسرم حتي 
در منزل هم هست دائما به تماس هاي 
البته  مي گوید  پاسخ  معارضان  تلفني 
سعي  ماموریت  از  بازگشت  از  پس  او 
جبران  را  مانده  عقب  کارهاي  مي کند 
امور بچه ها رسیدگي کند. همسر  به  و 
آقاي میرزارحیمي ادامه مي دهد: هنگام 
ماموریت هاي طوالني، تنها راه ارتباطي 
من و بچه ها با همسرم ارتباط تصویري 
هست  خاطرم  است.  موبایل  طریق  از 
ساري  پروژه  در  پیش  سال  دو  حدود 
هر کاري کردیم او زیربار تماس تلفني 
نرفت و متوجه شدیم که اتفاقي برایش 
او  بعد چند روز همکاران  افتاده است. 
متوجه  تازه  ما  و  آوردند  اردبیل  به  را 
وخیمي  طرز  به  او  آپاندیس  که  شدیم 
را  سنگیني  جراحي  عمل  و  ترکیده 
پشت سر گذاشته بود که با کمک خدا 
پروژه  عازم  هم  اخیرا  گذشت.  خیر  به 
بود که در منطقه المرد تصادف کرد و 

پایش چند ماه در گچ بود. 
او درباره فرزندانش مي گوید: خداوند 
)متولد88(  آتنا  نام هاي  به  فرزند  دو 
است.  داده  ما  به  )متولد94(  پارسا  و 
خاطرم هست دخترم که کوچک تر بود 
وقتي پدرش از ماموریت برمي گشت او 
و  مي کرد  فرار  و  نمي آورد  خاطر  به  را 
نیز  درباره پسرم  اکنون  این قضیه هم  
اتفاق افتاده است. دخترم آتنا تصویري 
و  کشیده  نقاشي  را  پدرش  چهره  از 
مواقعي که پدر نیست به تصویرش نگاه 

کرده و با آن درددل مي کند.

وقتي خبر دیدار مهندس تربتي 
با اقشار غيررسمي را شنيدم 
با اینکه کيلومترها دورتر و در 
بيابان بودم بسيار خوشحال 
شدم. همين که درددل اقشار 
ضعيف تر شنيده مي شود، 
افتخاري بزرگ است و به طور 
حتم انرژي و انگيزه بيشتر 
کارکنان را در پي دارد
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شرکت  کارمند  حیدري،  حبیب 
مهندسي و توسعه گاز ایران با 25 سال 
سابقه از بدو استخدام در بخش تدارکات 
به  مشغول  طاهري  شهید  انبار  و  کاال 
 72 سال  از  که  او  است.  بوده  خدمت 
وارد شرکت شده ابتدا در پست انباردار 
مشغول به کار شد و سپس طي دوره هاي 
نفت  دانشکده  در  کاال  آنالیز  تخصصي 
کاال  آنالیست  و  متخصص  به عنوان 

نقش آفریني مي کند.
و  مردمداري  به دلیل  که  حیدري 
خوشرویي در بین بچه هاي انبار به حاج 
بزرگ ترین  است،  شده  معروف  حبیب 
دستاورد انبار را نجات بسیاري از پروژه ها 
و  مي کند  عنوان  تحریم  تنگناهاي  در 
مي گوید: سابقا بخش عظیمي از کاالهاي 
پروژه ها با صرف هزینه هاي گزاف از خارج 
وارد مي شد درحالي که این کاالها در انبار 
موجود بود. ازاین رو، ما در نخستین گام 
کامل  و  جامع  اطالعات  تولید  به  اقدام 
کاال کرده و این داده ها را به کل مناطق 
ایران اعالم کردیم. به این ترتیب بسیاري 
انبار  استراتژیک  با موجودي  پروژه ها  از 
و بدون دغدغه کاال به مرحله راه اندازي 

رسید و به ثمر نشست.

او از تدبیر مدیرعامل شرکت مهندسي 
به  دهي  اولویت  در  ایران  گاز  توسعه  و 
استفاده از کاالي انبار و کمک به مناطق 
تقدیر مي کند و مي افزاید: مهندسي مانند 
همیشه در کمک به پروژه هاي صنعت گاز 
پیش قراول بوده و نگذاشته سرمایه ملي 
این مملکت بدون استفاده در گوشه انبار 
من  اعتقاد  به  بخورد.  خاک  و  شده  رها 
مهندسي  شرکت  نام  به  را  گاز  شرکت 
مي شناسند؛ سازماني که همانند رگ هاي 
خون رسان، گاز را از پاالیشگاه ها دریافت 
کرده و با خطوط انتقال گسترده به سراسر 
شرکت  مي کند.  صادر  یا  رسانده  ایران 
با   با تکیه بر توان متخصصان  مهندسي 
داخلي  سازندگان  از  حمایت  با  و  دانش 
جریان  توانسته  شرایط  سخت ترین  در 
و  آسایش  و  کرده  حفظ  را  گازرساني 

آرامش را به مردم و صنایع هدیه دهد.
انبار  بر  او درباره حال وهواي حاکم  از 
بچه هاي  مي گوید:  که  مي پرسم  شرکت 
انبار طي سال هاي خدمت با تالش فراوان 
توانسته اند در علوم انبارداري به دانش، 
یابند.  دست  کافي  اطالعات  و  تخصص 
سال ها فعالیت در کنار هم و رفاقتي که 
بي نظیر  دارد،  وجود  انبار  بچه هاي  بین 

است و باعث شده انبار فضایي همچون 
باشد.  داشته  کارکنان  براي  خانواده 
باوجود اینکه کمترین رسیدگي به انبار 
به  همکاران  که  عالقه اي  اما  مي شود 
باعث شده  دارند  ملي  دارایي هاي  حفظ 
از کاالها مراقبت کرده و در  با دلسوزي 
مواقع نیاز این اقالم را به پروژه ها برسانند.

مهندسي  از  کاال  تدارکات  کارمند 
و  حاشیه  کمترین  که  شرکتي  به عنوان 
بیشترین فایده را براي کشور داشته نام 
مي برد و مي گوید: کدام سازمان را سراغ 
تا  تبلیغاتي،  هیاهوهاي  بدون  که  دارید 
به این اندازه براي توسعه کشور در ابعاد 
ملي تالش کند. آقاي حیدري، خانواده را 
توصیف مي کند  زندگي  زیباترین بخش 
همسري  که  شاکرم  را  خدا  مي گوید:  و 
ما  است.  شده  نصیبم  شایسته  و  خوب 
بسیار با هم سازگاریم و ثمره این ازدواج 
پسرم است که اکنون خدمت سربازي را 
مي گذراند و دخترم که کالس اول ابتدایي 
است. اگرچه اوایل زندگي، مستاجر بودیم 
و مقداري سخت مي گذشت اما به تدریج 
و  صبوري  با  توانستیم  و  شده  پخته تر 
گذشت فراز و نشیب هاي زندگي را پشت 

سر بگذاریم.

کارمند تدارکات، مهندسی را سازمانی نمونه و پیشرو در سطح کشور می داند

همسرم، انساني شوخ طبع 
و خوش سفر است

حیدري  آقاي  همسر  قمشلو،  مهري 
درباره نحوه آشنایي با همسرش مي گوید: 
از  آقاي حیدري هم  و  بودیم  ما همسایه 
از  پس  که  بود  برادرم  صمیمي  دوستان 
طرفین  موافقت  و  خانواده ها  پیشنهاد 
در  او  رسید.  انجام  به  ازدواج  مراحل 
همسرش  اخالقي  ویژگي هاي  توصیف 
و  باخداست  انساني  همسرم  مي گوید: 
موضوع  این  که  دارد  محکمي  اعتقادات 
براي من بسیار باارزش و قابل احترام است. 
شوخ طبعي او بین اقوام و نزدیکان زبانزد 
است و همه دوست دارند که در مسافرت ها 
را  خوش  ساعاتي  تا  باشند  او  همسفر 
تجربه کنند. از خانم قمشلو درباره ارتباط 
همسرش با فرزندان مي پرسم که مي گوید: 
با  صمیمانه اي  ارتباط  همیشه  همسرم 
دخترم  و   )76 )متولد  محمدرضا  پسرم 
رها )متولد 89( داشته است به گونه اي که 
بچه ها بیشتر از من با پدرشان صمیمي اند. 
متاسفانه در 13 سال  اخیر سفر به مجتمع 
تفریحي، ساحلي محمودآباد نفت قسمت 
ما نشده است که امیدوارم براي این قضیه 

فکري شود.

حيدري که به دليل مردمداري 
و خوشرویي در بين بچه هاي 
انبار به حاج حبيب معروف 
شده است، بزرگ ترین 
دستاورد انبار را نجات 
بسياري از پروژه ها در 
تنگناهاي تحریم عنوان مي کند 
و مي گوید: سابقا بخش عظيمي 
از کاالهاي پروژه ها با صرف 
هزینه هاي گزاف از خارج وارد 
مي شد درحالي که این کاالها 
در انبار موجود بود

مهندسـی بدون حاشـیه
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نفيسه سادات موسوي، همسر 
آقاي موسوي که سال 72 
با او ازدواج کرده، مي گوید: 
عالقه مند به مطالعه و تحصيل 
به ویژه در رشته هاي مذهبي 
بودم و به همين دليل تحصيالت 
حوزوي را تا سطح خارج فقه در 
حوزه علميه قم ادامه دادم. 
اما پس از اینکه خداوند 
فرزند به خانواده ما عطا کرد 
تصميم گرفتم از ادامه تحصيل 
صرف نظر کرده و تمام وقتم 
را به رسيدگي فرزندانم 
ریحانه سادات و محمد سجاد 
اختصاص دهم

همکاران  از  موسوي،  امیرعباس 
سال  متولد  طاهري«  شهید  »انبار 
1347 در شهرري بوده و دوره کودکي 
فعالیت هاي  مسیر  در  را  نوجواني اش  و 
در  است.  گذرانده  هنري  و  فرهنگي 
و  بوده  نقاشي  به  عالقه مند  جواني 
اکنون نیز فرزند ارشدش راه پدر را در 
خلق آثار هنري و ترسیم زیبایي دنبال 
به  ورود  چگونگي  درباره  او  مي کند. 
اخذ  از  بعد  مي گوید:  مهندسي  شرکت 
هواپیمایي،  در  استخدام  امکان  دیپلم، 
که  داشتم  را  گاز  شرکت  و  صداوسیما 
جذب  آزمون  در  شرکت  به  تصمیم 
شرکت گاز گرفتم و پس از قبولي و طي 
به  تا  و  شده  رسمي  استخدام  مراحل 

امروز 26 سال سابقه دارم.
درباره  طاهري  شهید  انبار  کارمند 
زندگي خانوادگي اش مي گوید: بحمداهلل 
خیلي از زندگي خانوادگي راضي هستم. 
با توجه به مشغله هایم در انبار و اشتغال 
به  پروژه ها  اجناس  تحویل  به  دائمي 
همسرم  شرکت،  امور  و  پیمانکاران 
به  رسیدگي  زندگي،  زحمت  بیشتر 
به عهده  را  امور خانه  درس فرزندان و 
کرده  زندگي  وقف  را  خود  و  داشته 
است. عالقه همسرم به کانون خانواده، 
عامل موفقیت زندگي ما بوده و او همه 
تالشش را براي گرم نگه داشتن زندگي 

به کار بسته است.
برنامه هاي  از  تمجید  با  موسوي 
تورهاي  مي گوید:  شرکت  گردشگري 
با  همکاران  آشنایي  باعث  ایرانگردي 
مختلف  فرهنگ هاي  و  رسوم  و  آداب 
مي شود.  ایران  پهناور  سرزمین  در 
چنین برنامه هایي فضایي مفرح و خوب 
فراهم  فرزندان  به ویژه  خانواده ها  براي 

مي کند.

گذراندن وقت با هنر و کتاب
نفیسه سادات موسوي، همسر آقاي 
موسوي که سال 72 با او ازدواج کرده، 
مي گوید: عالقه مند به مطالعه و تحصیل 
و  بودم  مذهبي  رشته هاي  در  به ویژه 
تا  را  حوزوي  تحصیالت  به همین دلیل 

پاي صحبت خانواده اي از جنس هنر و مطالعه

قم  علمیه  حوزه  در  فقه  خارج  سطح 
خداوند  اینکه  از  پس  اما  دادم.  ادامه 
تصمیم  کرد،  عطا  ما  خانواده  به  فرزند 
گرفتم از ادامه تحصیل صرف نظر کرده 
و تمام وقت را به رسیدگي به فرزندانم 
ریحانه سادات و محمد سجاد اختصاص 

دهم.
صداقت   از  تمجید  با  موسوي  خانم 
مهرباني و صبوري همسرش در زندگي 
مشترک مي گوید: تلفیق روحیه هنري 
با  همیشگي ام  انس  و  موسوي  آقاي 
کتاب، مطالعه و هنر خوشنویسي باعث 
شده، زندگي بسیار آرامي داشته باشیم. 
رابطه همسرم با بچه ها بسیار صمیمانه 
است و باوجود خستگي محل کار، پس 
براي  منزل سعي مي کند  به  از رسیدن 
وقت  فرزندان  با  هم صحبتي  و  بازي 
امورشان  به  رسیدگي  در  و  بگذارد 

خوشبختانه  دهد.  خرج  به  حوصله 
بودن  دورهم  به  خانواده  وقت  بیشتر 
پاي  نشستن  تا  مي گذرد  هنر  و  کتاب 

تلویزیون یا چرخیدن در اینترنت.
محیط کار پدر، پویا و فعال است

موسوي  آقاي  دختر  ریحانه سادات، 
در  هم اکنون  و  بوده   76 سال  متولد 
حسابداري  رشته  کارشناسي  مقطع 
مشغول به تحصیل است. او با بیان اینکه 
از کودکي والدین  براي بازي و پرورش ما 
از  پس  مي گوید:  مي گذاشتند،  وقت 
نقاشي،  تخصصي  دوره هاي  گذراندن 
به  را  زیبا  این هنر  که  یک سالي است 
صورت حرفه اي تر دنبال مي کنم. عالوه 
هم  را  خوشنویسي  و  خیاطي  این،  بر 
دنبال مي کنم. تاکنون چند بار به محل 
کار پدر رفته ام که محیطي پویا، فعال و 

حرفه اي به نظر مي آید.

فرزند ارشد آقاي موسوي که همچون 
مادرش اهل کتاب است، مي گوید: براي 
دوستان  که  کتاب هایي  معموال  مطالعه 
معرفي مي کنند یا پرفروش اند را انتخاب 
مي کنم. ضمن آنکه برنامه هاي فرهنگي 
-گردشگري شرکت بسیار عالي هستند 
فرهنگ  با  خانواده ها  آشنایي  سبب  و 
ایراني  قدیمي  و  زیبا  اصیل،  معماري  و 

مي شوند.

خـانواده، ضامن موفقـیت 
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دفتر کار ما ایران است 
 پاي صحبت خانواده ای از جنس صنعت و مدیریت

از کودکي آرزو داشت مهندس شود 
و سر انجام توانست رویاي کودکي اش را 
در شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران 
تحقق بخشد. در نوجواني کارهاي سیم 
پیچي ماشین لباس شویي و لوله کشي 
ساختمان انجام مي داد و اغلب مسائل 
فني و برقي خانه را هنوز خودش انجام 
متولد  حسني،  مهدي  محمد  مي دهد. 
1357 در شهر آشتیان است. در سال 
1383 وارد شرکت مهندسي و توسعه 
به مدت  ورود  بدو  در  و  ایران شد  گاز 
را  جوشکاري   NDT دوره  سال  یک 
گازي  تاسیسات  در  ري  آموزشگاه  در 

منطقه 3 گذراند. او که فارغ التحصیل 
مهندسي بازرسي جوش است، پس از 
و  رادیوگرافي  تخصصي  دوره هاي  طي 
ناظر  عنوان  به  غیرمخرب  تست هاي 
در  و  رفت  عملیاتي  مناطق  به  جوش 
آفریني  نقش  ارسنجان-کرمان  پروژه  
از آن زمان تاکنون  کرد. آقاي حسني 
به عنوان کارشناس کنترل کیفیت در 
به خدمت  مشغول  فني  بازرسي  واحد 
از  بازدید  در  مستمر  طور  به  و  بوده 
کاالها  و  کارخانه ها   بازرسي  پروژه ها، 

حضور دارد.
مهندسی  درباره جایگاه شرکت  او   

انجام  مي گوید:  گاز  صنعت  در 
پروژه هاي بزرگ صنعت گاز باعث شده 
دانش فني بسیار خوبي در سازمان ما 
به  حساس  مواقع  در  و  شود  تجمیع 
کمک شرکت مادر بیاید. واحد بازرسي 
فني هم فضایي بسیار دوستانه دارد و 
ماست  واحد  بچه هاي  بین  که  رفاقتي 
به  ستاد  و  صف  در  واحدي  کمتر  در 

چشم مي خورد.
حسني درباره عدم حضور کارکنان 
پروژه ها در برنامه هاي فرهنگي شرکت 
به دلیل کمبود وقت  تاکنون  مي گوید: 
و اشتغال دائم در سایت هاي عملیاتي 

به نوبه خود در هیچ کدام از برنامه هاي 
ام.  نبوده  حاضر  شرکت  تفریحي 
نیز  کارفرما  مقیم  نمایندگان  اغلب 
نمي توانند  و  داشته  مشابهي  وضعیت 
شرکت  برنامه  فوق  فعالیت های  از 
استفاده کنند. اخیرا شرکت در اقدامي 
خوب کانال تلگرامي راه اندازي کرده تا 
همکاران مناطق عملیاتي و خانواده ها 
هم بتوانند از رویدادهایي نظیر سینما 
و  مطلع  ورزشي  فرهنگي،  مسابقات  و 

حتی المقدور بهره مند شوند.  
شغلي  دشواري هاي  درباره  او 
دلیل  به  مي گوید:  پروژه ها  کارکنان 
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فعالیت هاي  جغرافیایي  قلمرو  وسعت 
بسیاري  کشور،  سراسر  در  شرکت 
ماموریت ها  بین  فواصل  در  اوقات 
به  فرودگاهي  از  و  آیم  نمي  منزل  به 
فرودگاه دیگر مي روم. واحد بازرسي 
فعالیت هاي  براي  معیني  منطقه  فني، 
خود ندارد و این تنوع کاري تجربه های 
این بخش  برای کارکنان  گران قیمتی 

رقم زده است. 
فرهنگ هاي  و  با شرکت ها  مواجهه 
گوناگون در مناطق مختلف خود نوعي 
هیدرواستاتیک  تست  است.  تنوع 
از  که  ماست  عمده  کارهاي  از 
خطوط  در  عملیات ها  خطرناک ترین 
بروز  و  مي آید  شمار  به  انتقال 
به حوادث  مي تواند  کوچک ترین خطا 
انساني جبران ناپذیري منجر شود. به 
ترجیح  طرح ها  مجریان  دلیل  همین 
فني  بازرسي  کارکنان  از  مي دهند 
کنند.  استفاده  اند  تجربه  صاحب  که 
پروژه ها  اتمام  با  مشاوران  معموال 
بازرسي  هاي  بچه  اما  مي کنند،  تغییر 
فني پابرجا هستند و در خالل اجراي 
پروژه هاي گوناگون کارکشته و آبدیده 

شده اند.
آقاي حسني درباره استرس کار در 
فشار باالي سامانه هاي گازي  مي گوید: 
استرس تست ها قابل توصیف نیست. 
در  گاز  فشار  که  بگیرید  نظر  در  فقط 
پروژه  در  ما  اما  است.   psi1 ها  خانه 
هنگام تست یک سامانه فشار باال، از 
نزدیک با 3 هزار psi سر و کار داریم.

در  انگاري  پیامد سهل  کوچکترین 
هنگام کار با شلنگ تست، قطع عضو 
موارد  از  »پیگراني« یکي دیگر  است. 
خطرآفرین در کار ماست که مي تواند 

خطرات جاني داشته باشد.
در یک کالم مي توان گفت نظارت 
و  هیدرواستاتیک  آزمایش هاي  بر 
فعالیت هاي  بخش  مهم ترین  پیگراني 
کنترل  و  کاال  بازرسي  بخش  در  ما 
را  فني  بازرسي  واحد  در  کیفیت 

تشکیل مي دهد.
این  از  پیش  می گوید:  پایان  در  او 
در  شرکت  قرارداد  طرف  استخرهای 
همکاران  پذیرای  نیز  جمعه  روزهای 
ارائه  است  مدتی  متاسفانه  که  بود 
است.  شده  متوقف  تسهیالت  این 
نیز  مجموعه ورزشی ساختمان ششم 

امر  این  که  شده  تعطیل  است  مدتی 
برخالف توصیه های رایج در رسیدگی 

به سالمت کارکنان است.

مدیریت در صنعت فوالد
آقاي  همسر  شعباني،  صدیقه 
فیزیک  کارشناسي  مدرک  حسني 
دارد و اکنون مشغول ادامه تحصیل در 

مقطع ارشد مدیریت بازرگاني است.
 او که مدیر یک هلدینگ بازرگاني 
خوزستان  فوالد  زیرمجموعه هاي  از 
زمینه  در  ما  شرکت  گوید:  مي  است، 
فوالد  اولیه  مواد  و  قطعات  تامین 
و  اولیه  مواد  واردات  و  خوزستان 
به  توجه  با  دارد.  فعالیت  افزودني 
فوالد  کشور،  اقتصاد  کنوني  وضعیت 
را  تولیداتش  بیشتر  اکنون  خوزستان 

به خارج صادر مي کند.
خانم شعباني که در سال 84 با آقاي 
مي گوید:  است،   کرده  ازدواج  حسني 
شخصیتي  ویژگي هاي  ما  خوشبختانه 
را  کار  که  داریم  به هم  نزدیک  بسیار 
است.  کرده  آسان  بسیار  خانواده  در 
مسائل  همفکري  با  ایم  کرده  سعي 
زندگي را حل کنیم و تعامل دوستانه 

را بر هر مسئله دیگري ارجح بدانیم.
نحوه  درباره  شعباني  خانم  از 
طوالني  ماموریت هاي  با  آمدن  کنار 
از  گوید:  مي  که  پرسم  مي  همسرش 
ویژگي هاي  با  ازدواج  ابتداي  همان 
هم  خودم  آمدم.  کنار  همسرم  کاري 
از خانواده صنعت هستم و نگاه مثبتي 
همسرم  کار  محل  فعالیت هاي  به 
مدتي  لیسانس  اخذ  از  پس  دارم. 
کیفیت  کنترل  آزمایشگاه هاي  در 
سازندگان قطعات خودرو کار کردم و 
با ماهیت کارهاي همسرم آشنا هستم.
عالقه  همسرم  کار  به  شخصا 
فعالیت هاي  جغرافیایي  تنوع  و  مندم 

تلقي  مثبت  امتیاز  یک  را  مهندسي 
فرهنگ ها  بطن  در  فعالیت  کنم.  مي 
فرد  ایستایي  از  مختلف  شهرهاي  و 
پویایي فکر  و موجب  جلوگیري کرده 
و اندیشه مي شود. هرچند در برهه اي 
ایشان  مدت  طوالني  ماموریت هاي 
از  فرزندم  نگهداري  براي  شد  باعث 
خانواده ها ي مان کمک بگیریم و سپس 

او را به مهد کودک بفرستیم.
در  که  تربیتي  سبک  درباره  او 
اند،  گرفته  پیش  در  فرزند  پرورش 
امیدرضا در سال 89  مي گوید: پسرم 
به دنیا آمد و ما با درک شاغل بودنمان 
سعي کردیم طوري برنامه ریزي کنیم 
که براي نیازها و بازي و تفریح کودک 
نگذاریم. زمان هایي که پدرش در  کم 
از این  کنار ماست خیلي مغتنم است 
رو حتما سعي مي کنیم که یک برنامه  
براي فراغت خاطر تدارک ببینیم چرا 
که فرصت دورهم بودن خیلي کم براي 

خانواده ما پدید مي آید.
همبازي  بهترین  خوشبختانه   
امیدرضا پدرش است و ساعات بسیار 
خوبي را با سرگرمي هایي نظیر شطرنج 
و فوتبال دستي در کنار هم سپري مي 
کنند.  سعي کرده ایم فضاي آرامي را 

براي امید رضا ایجاد کنیم.
سبک تربیتي نیز باید به روز باشد. 
و  مدار کرد  این دوره  بچه هاي  با  باید 

زمانه  اقتضائات  با  متناسب  را  آنها 
درباره  شعباني  خانم  داد.  پرورش 
برنامه هاي فرهنگي، تفریحي شرکت 
جشن  در  بار  چند  تاکنون  مي گوید: 
انقالب و سینما شرکت کرده ام. اخیرا 
که  گردي  قزوین  برنامه  عکس هاي 
را  بود  شده  منتشر  شرکت  کانال  در 
دیدم که به نظر برنامه جذابي مي آمد. 
برنامه  این  از  حتما  بود  همسرم  اگر 
در  مي کنیم  سعي  مي کردم.  استفاده 
بعدي  تفریحي  و  سیاحتي  برنامه هاي 

حضور داشته باشیم.
به عنوان سوال آخر از خانم شعباني 
خصوصیات  از  یک  کدام  مي پرسم 
که  است  پررنگ تر  همسرش  اخالقي 
البته  و  شجاعت  صداقت،  مي گوید: 
در  که  همسرم  باالي  نفس  به  اعتماد 
بسیار  هم  اش  کاري  پیشرفت هاي 

تاثیرگذار بوده است.

صدیقه شعباني، همسر آقاي 
حسني مدرک کارشناسي 
فيزیک دارد و اکنون مشغول 
ادامه تحصيل در مقطع ارشد 
مدیریت بازرگاني است.
 او  مدیر یک هلدینگ بازرگاني 
از زیرمجموعه هاي فوالد 
خوزستان است

به عنوان سوال آخر از خانم 
شعباني مي پرسم کدام یک از 
خصوصيات اخالقي همسرش 
پررنگ تر است که مي گوید: 
صداقت، شجاعت و البته 
اعتماد به نفس باالي همسرم 
که در پيشرفت هاي کاري اش 
هم بسيار تاثيرگذار بوده است
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 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  

مهندس خوش اخالق و پرکار شرکت 
مهندسي و توسعه گاز ايران بر ضرورت 
استراتژي هاي  در  نو  رويکردهاي  اتخاذ 
از  استفاده  و  دارد  تاکيد  سازمان 
را  شرکت  فرهنگي  و  ورزشي  امکانات 
به  خانواده اش توصيه می کند. غالمرضا 
هفتم  لوله  مهندسان خطوط  از  خانزاده 
شرکت  وارد   71 سال  از  سراسري 

مهندسي و توسعه گاز ايران شد.
او ليسانس عمران داشته و در ارتباط 
با اجراي پروژه هاي خط لوله گاز فعاليت 
در  شرکت  جايگاه  درباره  خانزاده  دارد. 
وزارت نفت مي گويد: جايگاه شرکت در 
صنعت گاز کامال ويژه و رفيع است زيرا 
با  انرژي کشور  انتقال  از  بخش عمده اي 
دستان تواناي همکاران ما منتقل مي شود. 
پروژه هاي  اجراي  براي  زيادي  سرمايه 
با  همکاران  و  مي شود  هزينه  شرکت 
و  مرتب  را  پروژه ها  ممتاز  نقش آفريني 

منظم به راه اندازي مي رسانند.
به نظرم بهتر است روي انتقال انرژي 
و  کار  برق،  توليد  نيروگاه هاي  به  گاز 
پاک تر  انرژي  تا  کرده  سرمايه گذاري 
انرژي  کنيم.  توليد  آاليندگي  بدون  و 
برق کامال ايمن است و با قيمت مناسب 
بايد  برسد.  مردم  منازل  به  مي تواند 
ايران  در  را  انرژي  از  استفاده  سيستم 
متحول کنيم. اگرچه خطوط لوله، انتقال 
زمستان  در  و  مي دهند  انجام  را  انرژي 
اما  مي کنند  ايجاد  را  مطلوبي  گرمايش 
خطرات خاص خود را دارند چه آنکه در 
زمان اتفاقاتي چون زلزله و ديگر حوادث، 

وقوع اتفاقات همچنان محتمل است.
او انرژي برق را عاري از انواع مخاطرات 

مي کند  توصيف  گاز  انرژي  با   مرتبط 
برق  کنتور  يا  فيوز  وقتي  مي افزايد:  و 
عمل کند ديگر هيچ گونه خطري منازل 
نمي کند.  تهديد  را  صنعتي  واحد هاي  و 
ازاين رو، اگر بتوانيم به سمت استفاده از 
و  جديد  کاري  کنيم  حرکت  برق  انرژي 
جذاب را انجام داده ايم که ژاپني ها سال ها 
پيش آن را به مرحله اجرا رسانده اند. طبعا 
با راهبرد جديد، مشاغل جديدي ايجاد 
مي شود.  بازار  وارد  نو  توليدات  و  شده 
انرژي  جديد  شکل  اينکه  بر  عالوه 
امکان  و  بوده  محيط زيست  دوستدار 

توسعه پايدار را محقق مي کند.
خاطره هايش  درباره  خانزاده  از 
که  مي پرسم  لوله  خط  پروژه هاي  از 
مي گويد: در جريان احداث خط لوله 48 
از  شديم  مجبور  تاکستان-زنجان  اينچ 
باغات و تاکستان هاي مسير عبور کنيم. 
رسيديم  باغي  به  اراضي  اين  از  گذر  در 
در  و  بوده  محروم  فردي  به  متعلق  که 
منطقه اي دورافتاده و بن بست واقع شده 
بود. اما به لطف عبور خط لوله، آن باغ در 
مجاورت خط قرار گرفته و با گشوده شدن 
مسيرهاي مسدود اطراف، رفت وآمد در 
سرعت  آباداني  و  شد  آسان  حوالي  آن 

گرفت.
 در پي اين تحوالت، ارزش زمين آن 
خانواده محروم افزايش يافت و وضعيت 
تا  موضوع  اين  شد.  بهتر   معيشت شان 
اين  و  مي شد  نقل  محله  آن  در  مدت ها 
تحصيل  مثبت  پيامدهاي  از  که  اتفاق 
از  يکي  به عنوان  مي شد  تلقي  اراضي 
خاطرات خوبم از پروژه ها در ذهنم مانده 

است.

 از مهندس خطوط لوله هفتم سراسري 
درباره خانواده اش مي پرسم که مي گويد: 
تدريس  در  اما  است  خانه دار  همسرم 
سابقه  و  بوده  فعال  رياضيات  و  شيمي 
دبيري در دبيرستان هاي تهران را دارد. 
مشکلي  همسرم  وجود  با  خوشبختانه 
تاکنون  فرزندان  درس هاي  بابت  از 
معلم خصوصي  او همچون  و  نداشته ايم 
تمام وقت با جديت و عالقه بر فعاليت هاي 
هر  است.  داشته  نظارت  بچه ها  درسي 
چهار عضو خانواده در فعاليت هاي ورزشي 
و مسابقات قرآن شرکت حضور داريم و 
من و پسرم عالوه بر شنا در پينگ پونگ و 

فوتسال هم دستي بر آتش داريم.

از تدريس شيمي تا فعاليت هاي 
ورزشي، فرهنگي

آقاي خانزاده  فاطمه گروسي، همسر 
سال 80 با او ازدواج کرد که حاصل اين 
پيوند دو فرزند به نام هاي تارا متولد 82 
درباره  او  است.   86 متولد  اميرپارسا  و 
نحوه آشنايي و ازدواج با مهندس خانزاده 
در  شاغل  که  همسرم  خواهر  مي گويد: 
روز  يک  بود  چمران  شهيد  بيمارستان 
مرا ديد و براي اين وصلت پيشقدم شد. 
از خانم گروسي که فوق ليسانس شيمي 
تجزيه دارد و سال ها چه در دبيرستان ها 
را  شيمي  خصوصي  صورت  به  چه  و 
به  نگاهش  درباره  است،  کرده  تدريس 
محل کار همسرش مي پرسم که مي گويد: 
درک مي کنم که کار احداث خطوط لوله 
دشوار  و  سنگين  مسئوليتي  سراسري، 
اکثر  در  همسرم  مي شود  باعث  و  است 
اما مفيد بودن  اوقات در ماموريت باشد 

اتصال گاز به سیم های برق 

سبب  کشور  و  جامعه  براي  اقدامات  اين 
مي شود راحت تر با نبودنش کنار بياييم.

او درباره عالقه همسرش به فعاليت در 
محل پروژه ها و مناطق عملياتي صحبت 
مي کند و مي گويد: همسرم اهل پشت  ميز 
نشيني و گذراندن وقت در اداره نيست و 
ترجيح مي دهد در سايت و پيشبرد پروژه ها 
مثمر ثمر باشد. از اينکه همسرم اين همه 
رضايت مندي اش  و  دارد  عالقه  کارش  به 
مي شود،  حاصل  مفيد  امور  به  اشتغال  با 
بسيار خوشحاليم. از خانم گروسي درباره 
مي پرسم  همسرش  اخالقي  ويژگي هاي 
اقوام  که در پاسخ مي گويد: همسرم بين 
و دوستان به خوشرويي و خوش اخالقي 
اينکه معموال وقت کمي  با  معروف است. 
براي گذراندن با فرزندان دارد اما در همان 
زمان کوتاه هم خيلي تالش مي کند اوقات 
خوبي براي بچه ها فراهم کند. به نظر من 
آنها  درک  و  بچه ها  با  ارتباط  کيفيت  هم 
مهم است نه لزوما داشتن زمان طوالني که 
خوشبختانه فرزندانم هم از پدرشان راضي 
هستند. همسر آقاي خانزاده درباره فوايد 
فرهنگي  ورزشي،  برنامه هاي  در  حضور 
يکي  مي گويد:  و  مي کند  شرکت صحبت 
در  حضور  گروهي  فعاليت هاي  فوايد  از 
جامعه است و اينکه فرصتي براي محک 
هم  بچه ها  مي آورد.  پديد  توانايي ها  زدن 
در سني هستند که بايد آمادگي مشارکت 
در جامعه را پيدا کنند و اين گونه رويدادها 
تمرين خوبي به شمار مي آيند. هم اکنون 
در کالس هاي شطرنج شرکت حضور دارم 
استفاده  رشته  اين  مربي  تجربيات  از  و 
هم  شرکت  شناي  مسابقات  در  مي کنم. 
به همراه دخترم تارا مشارکت مي کنم که 
خوشبختانه دخترم سال گذشته رتبه سوم 
اخير  در سال هاي  حائز شد.  را  مسابقات 
در مسابقات قرآن هم شرکت داشته ايم و 
بچه ها را بسيار تشويق کرده ايم به حضور 
در اين محافل که قطعا پيشرفت شان را در 

پي خواهد داشت.

به نظرم بهتر است روي انتقال 
انرژي گاز به نيروگاه هاي توليد 
برق، کار و سرمایه گذاري 
کرده تا انرژي پاک تر و بدون 
آالیندگي توليد کنيم. انرژي 
برق کامال ایمن است و با قيمت 
مناسب مي تواند به منازل 
مردم برسد
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ترکمن صحرا
که  است  رسم  تکاني،  خانه  از  پس 
در  و  مي بافند  هم  با  را  سیاه  و  سفید  نخ 
نمک  منجوق،  نظر چشم،  اسپند   آن  میانه 
قرار  است(  چوب  نوعي  )که  داغدان  و 
مي دهند و آن را به نشانه برکت، باالي در 

خانه ها مي آویزند. 
از دیگر سنت هاي اهای ترکمن صحرا، 
چهارشنبه  در  پسرها  سر  موي  تراشیدن 
مقداري  به طوري که  است،  بوده  آخر سال 
یا  گوش  روي  سر،  طرف  دو  در  را  مو 
آن  به  و  مي گذاشتند  باقي  سرها  پشت 
که  رسومي  دیگر  از  مي گفتند.  »قولپاق« 
امروزه کمرنگ تر شده، رفتن به صحرا ها در 
به  نگریستن  آنها  است.  چهارشنبه سوري 
چشمه هاي آب را به فال نیک مي گرفتند 
بر  سنگ ریزه  تعدادي  بازگشت،  راه  در  و 
مي داشتند و هفت بار به طرفي غیر  از قبله 

پرتاب مي کردند تا بدي ها دفع شود.
بازي  نوروز،  سرگرمي هاي  جمله  از 
دانه  انداختن  معناي  به  آتدي«  »منجوق 
منجوق است. در این بازي دختران ترکمن 
دور هم جمع مي شوند و منجوق هاي خود 
را با عالمتي مشخص مي کنند و دانه دانه 
یکي  سپس  مي اندازند.  آب  پر  ظرفي  در 
سر  باالي  مي گیرد،  را  ظرف  دختران  از 
بیت  یک  درحالي که  و  مي برد  دوستانش 
قاطي  هم  با  را  منجوق ها  مي خواند  شعر 
مي کند و بعد یکي را از ظرف در مي آورد، 
باشد،  که  دختري  هر  به  متعلق  منجوق 
معناي شعر در ارتباط با او قلمداد مي شود. 

ورامین
از حدود بیست روز مانده به عید مراسم 
همسایه ها  و  اقوام  همیاري  با  پزان  سمنو 
برگزار مي شود. در این مراسم، زنان حین 
طلب  )س(  زهرا  حضرت  از  سمنو،  پخت 
حاجت مي کنند. همچنین رسم است که 
در روز پخت سمنو که 15 ساعت به طول 
مي انجامد، آشي هم بار مي گذارند و از آن 
که  معتقدند  ورامیني ها  مي دهند.  خیرات 
به گندم  نباید  ناپاک  افراد  و  چشم مردها 

خیس خورده سمنو بیفتد. 
این  از دیگر خوراکي هاي شب عید در 
کرد  اشاره  کسمه  نان  به  مي توان  منطقه 
آن  پختن  به  باز  دیر  از  ورامین  اهالي  که 
بسیار مقید بوده اند. کسمه ناني است مانند 
تافتون، با این تفاوت که در تهیه خمیر آن 
از شکر یا خاک قند هم استفاده مي شود. 

ورامیني ها،  زیباي  رسوم  دیگر  از 
سوري  چهارشنبه  شب  در  اندازي  شال 

بعضي  در  که  صورت  این  به  است. 
داشته  سقف  وسط  سوراخ هایي  خانه ها، 
خانه  داخل  به  را  شالي  رهگذري،  است. 
به  را  چیزي  هم  صاحبخانه  و  مي انداخته 
است؛  مي پیچیده  شال  در  وسعش  اندازه 
و  باال   کشیده  به  را  شال  رهگذر  سپس 
عموما هم این تحفه را براي شفاي مریض 

مفید مي دانسته اند.

بانه
و  مراسم  با  را  نوروز  دیرباز  از  ُکردها 
مناسک بسیاري جشن مي گرفته اند. یکي از 
آنها، رسم کوسه گردي است. کوسه گردي 
دارد،  رواج  کردستان  روستاهاي  در  که 
آخرین  در  است  فردي  گشتن  درواقع 
روزهاي پیش از عید با لباسي مانند کوسه 
که باعث سرگرمي و تفریح و خنده مردم 
مي شود. کوسه با سخناني جالب حضار را 
متوجه حضور خود مي کند. عامه مردم آن 
را رسمي فکاهي مي دانند اما باید گفت که 
برخوردار  بسیاري  قدمت  از  گردي  کوسه 
است. در حقیقت شخص در هیات کوسه، 
با زباني طنزگونه از عمیق ترین واقعیات تلخ 
رنج ها  از دردها،  و  بر مي دارد  پرده  جامعه، 
سخن  قوم  یک  نیافته  تحقق  آرزوهاي  و 
رسم  بانه،  شهر  در  همچنین  مي گوید.  
سوري،  چهارشنبه  در شب  زنان  که  بوده 
دسته اي از موي کودکان خود را مي بریدند 
به  آسیبي  هر  از  تا  مي انداختند  دور  به  و 
دور باشند و معتقد بودند که انجام ندادن 
این کار موجب انتقال بالها به سال جدید 

مي شود. 

همدان
سبزه انداختن یا به گویش محلي »سبزه 
ِرختن« با وسواس بسیاري انجام مي شود. 
به طوري که در زمان قدیم معتقد بودند که 
فرد  از  باید  حتما  سین،  هفت  سبزه  دانه 
مومني خریداري شود که این موضوع باعث 
رشد بهتر سبزه و نماد محصول بیشتر در 
فروشنده اي  اگر  پس  است.  آینده  سال 
او  با  شانس  داشت  قبله  به  رو  مغازه اي 
او  سراغ  به  بیشتر  مردم  و  بود  یار  بیشتر 
مي رفتند. از غذاهاي پیش از نوروز مي توان 
نبي  خضر  غذاي  یا  نبي«  خدر  »قوت  به 
اشاره کرد که از اواسط اسفند ماه هر سال، 
ظرفي  با  خیابان ها  و  کوچه ها  در  افرادي 
و  نبي مي فروختند  روي سر، غذاي خضر 
فریاد مي زدند »عید آمده خدر نبي یادت 
نره.« این غذا از ترکیب نان خشک، گردو، 
پنیر و شیر تهیه مي شد و باورشان بر این 
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حضرت  بخورد،  را  غذا  این  هرکس  که  بود 
خضر بر او نظر دارد.

از دیگر رسوم جالب همداني ها در لحظه 
تحویل سال این است که دست خود را در 
تنگ ماهي مي برند، آن را مي گیرند، آرزویي 

کرده و سپس او را آزاد مي کنند. 

تاسکوه ماسال
نوروز  عید  حلواي  تهیه  براي  تالشي ها 
گـویش  در  کــه  قائلنـد  زیـادي  اهمیت 
مي گویند.  »حلبــا سازي«  آن  بـه  تالــشي 
در پخت این حلواي خاص و خوشمزه، بانوان 
و دختران خانه با شـور زیـاد و سـلیقه سـعي 
عیـد،  مخـصوص  خـوردني  این  ميکنند 
خوشـرنگ باشد. شب چهارشنبه سوري هم، 
خانم خانه از تمام غذاهایي که براي این شب 
تدارک مي بیند، بشقابي را هم در ایوان خانه، 

در جاي بلندي به نام تجر مي گذارد. 
چهارشنبه  نام  به  بانویي  معتقدند  آنها 
خاتون در سه شنبه آخر هر سال به روستاي 
آنها مي آید. وقتي خانه ها را پس از رسم خانه 
تکاني، تمیز مي یابد از غذاي گذاشته شده در 
تجر مي چشد و براي اهالي خانه دعاي خیر 
برایشان به  مي کند و برکت و رزق و روزي 
از روي آب  ارمغان مي آورد. همچنین رسم 
پریدن در روزهاي پایاني سال در این خطه 
از کشورمان رواج دارد؛ صبح روز چهارشنبه، 
و  نهري مي پرند  از روي  تا هفت مرتبه  سه 
خانواده شان  و  خود  برای  سالمتي  طلب 
از  نیز  خشابندان  جالب  رسم  مي کنند.  را 
مراسم زیباي این منطقه است. خشابندان در 
حقیقت، مراسم رفتن داماد براي اولین بار به 
خانه والدین عروس براي دید و بازدید عید 

است.

میناب
و  پیشاني  نوروز،  عید  در  میناب  مردم 
شاخ گاو و گوسفندان و همچنین در منازل 
در  رنگین مي سازند.  )گل سرخ(  با گلک  را 
که  داشته اند  باور  منطقه  این  مردم  گذشته 
زمین روي شاخ گاوي قرار دارد و نوروز روزي 
براي رفع خستگي، زمین  این گاو  است که 
ميکند.  منتقل  شاخ  آن  به  شاخ  این  از  را 
همچنین فکر مي کردند که هرگاه در آسمان، 
رنگین کماني درآید سال تحویل شده است. 
کمان  رنگین  رویت  انتظار  به  به همین دلیل 

مي ماندند. 
همچنین در ایام نوروز، در باغ هاي اطراف 
به  که  مي روید  بنفش  رنگ  به  گلي  میناب 
که  است  رسم  است.  معروف  کو«  »بهار 
دخترها و پسرها این گل را به بند مي کشند 

و به گردن مي آویزند. 
مردم  گذشته  در  که  نوروزي  غذاهاي  از 
میناب براي نوروز تدارک مي دیدند، مي توان 
است،  چاشني  نوعي  که  سوراغ  و  پیاز  به 
اشاره کرد.  به طور کلی مردم معتقد بودند 
که غذاي سال نو باید با مواد تازه طبخ شود؛ 
بنابراین اگر گندمي از قدیم در خانه داشتند، 
از آن استفاده نمي کردند و براي دروي گندم 
تازه به مزارع مي رفتند. باورشان بر این بود 
از  پر  دیگر سفره شان  کار، سال  این  با  که 

دسترنج خودشان خواهد بود. 

مراسم عروس گوله
در این خطه بهار، عالوه بر صداي خوش 
زیباي  گل هاي  و  به سرها  شانه  و  فاخته ها 
گوله«  »عروس  زیباي  مراسم  با  پامچال 
نمایش  عروس،  گل  یا  گوله  عروس  مي آید. 
نازخانم  و  پیربابو  غول،  که  است  گونه اي 
پیربابو  مي کنند.  ایفا  را  آن  اصلي  نقش 
شخصي است که خود را به هیات پیرمردي 
کالهي  که  است  مردي  غول  و  مي آورد  در 
از ساقه هاي خشک شالي )کلش یا کلوش( 
بر سر مي گذارد و نقش ناز خانم را هم یکي 
اجرا  به تن دارد،  زنانه  لباس  از جواناني که 
شادي  میداني  نمایش  این  موضوع  مي کند. 
بخش، دعواي غول و پیربابو بر سر نازخانم 
مي انجامد.  دو  این  بین  کشتي  به  که  است 
غول، مظهر سیاهي و زمستان و پیربابو، نماد 

باغباني و زیبایي پسندي است. 
و  مي شود  پیروز  غول  کشتي،  این  در   
پایان  به  را  بازي  رقص کنان  نازخانم  همراه 
روستاهاي  در  نمایش  برگزاري  مي برد. 

از حدود نیمه دوم اسفند   شروع  مختلف، 
آفتاب  غروب  از  پس  نمایش  گروه  مي شود. 
از خانه اي به خانه دیگر مي روند و در حیاط 
را  برنامه خود  باز جلوي هر خانه،  فضاي  و 
این  که  هم  خانه اي  هر  در  و  مي کنند  اجرا 
نمایش شادي بخش را انجام دهند، هدایایي 
مثل برنج، تخم مرغ، شیریني و گاهي هم پول 
از تفریحات مردم روستاي شیخ  مي گیرند.  
بازيهاي  نوروز،  تعطیالت  در  شفت  محله 
و  مفرح  بسیار  آنان  براي  که  بوده  گروهي 
قبیـل  از  بازي هایي  است؛  بخش  شادي 
»مرغانه جنگ یـا جنگـه جنگـه«، »قـیش 
بـازي«، »گودک بازي«،  »قطار   زني« و .... 

بوشهر
با اینکه در گذشته در این شهر عید فطر 

نوروز برخوردار  به  بیشتري نسبت  اهمیت  از 
از  یکي  بوشهري ها  اما سفره هفت سین  بوده 
جالب ترین سفره ها در میان اقوام مختلف است. 
آنها عالوه بر سفره هفت سین، یک سفره هفت 
میم نیز متشکل از ماهي، میگو، میوه، مرغ، مربا، 
ماست و مسقطي بر خوان نوروزي برپا مي کنند.  
همچنین عالوه بر شیریني هاي خانگي، تهیه 
»قراپیچ« و »بي بي گلي« نیز از رسوم نوروزي 

مردم جنوب کشورمان است. 

قوچان
پیش  روز   17 که  است  رسم  قوچان  در 
از آمدن بهار، براي گردش به دشت و صحرا 
مي روند و سنگي را در محلي قرار مي دهند. یک 
یا دو هفته پس از عید دوباره به سراغ همان 
از  زیر آن گیاهي سر  اگر در  سنگ مي روند؛ 
خاک درآورده باشد یا حشره اي در آنجا باشد، 
آن را به فال نیک مي پندارند و بر این باورند 
که سال پر خیر و برکتي در پیش رو خواهند 
داشت.  در چهارشنبه سوري هم آشي مي پزند 
به نام »آش هفت رنگ« که در آن به یمن عدد 
هفت، هفت چیز مي ریزند: نخود، لوبیا، عدس، 
سبزي و ... همچنین رسم است که مهره اي هم، 
پس از پخته شدن آش، در آن مي اندازند که 
هرکس آن را بیابد، نشان برکت و رحمت براي 
خانواده است.  »عرفه« از دیگر رسوم قوچان 
است؛ دو روز مانده به شب اول فروردین، در 
فرهنگ قوچاني ها روز عرفه یا روز اموات نام 
شیر  درگذشتگان  یاد  به  روز  این  در  دارد. 
مي دهند.  خیرات  و  مي کنند  درست  برنج 
شب بعدي به »عرفه زنده ها« معروف است و 

این بار، شیر برنج نصیب همه مي شود.

از جمله سرگرمي هاي نوروز 
بازي »منجوق آتدي« به معناي 
انداختن دانه منجوق است. در 
این بازي دختران ترکمن دور 
هم جمع مي شوند و منجوق هاي 
خود را با عالمتي مشخص 
مي کنند و دانه دانه در ظرفي 
پر آب مي اندازند سپس یکي 
از دختران ظرف را مي گيرد، 
باالي سر دوستانش مي برد 
و درحالي که یک بيت شعر 
مي خواند منجوق ها را با هم 
قاطي مي کند و بعد یکي را از 
ظرف در مي آورد



نوروزنامه 52

 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  

بسته فرهنگی ویژه نوروز 97 

در  که  باستاني  جشنی  نوروز 
کشورهاي زیادي رواج دارد اما در ایران 
شمار  به  باستاني  سنت  مشهورترین 
مي رود و هیچ وقت رنگ و بوي کهنگي 
دیرینه  جشن  این  نمي گیرد.  خود  به 
بدون شک براي هر ایراني در هر کجاي 
مي رسد.  نظر  به  آشنا  و  ملموس  دنیا 
جشني که به صورت عمیق در باورهاي 
ما ریشه دوانده تا امروزه به آن افتخار 
کنیم. در اهمیت نوروز همین بس که به 

ثبت جهاني یونسکو رسیده است.
همین ابتدا ریشه نوروز را در واژه آن 
میانه  فارسي  در  می کنیم.  جست وجو 
 no: g/ زبان پهلوي(، نوروز به صورت(
احتماال  تلفظ مي شده است که   /ro: z
navaka rao� )آن را از زبان اوستایي 
دو  امروزه  البته  که  برگرفته اند   )cah

کاربرد متفاوت دارد.
و  نوروز  خاستگاه  و  پیشینه  از 
آیین هاي آن در دوران کهن آگاهي هاي 
مکتوبي در دست نیست. بي تردید نوروز 
کهنسال  آیین  یک  نوروزي  جشن  و 
همگاني و مربوط به پدیده نوگشتي سال 

و دگرگوني طبیعت از حالتي به حالتي 
و  جهان  مختلف  اقوام  میان  در  دیگر 
بومیان ایران، پیش از آمدن آریایي ها به 
این سرزمین بوده است. برخی مورخان، 
فرهنگ  در  همگاني  جشنی  را  نوروز 
نوروزي  آیین  و  بین النهرین  و  ایران 
در  رایج  محتمال  و  کهن  سنت  یک  را 
منطقه  در  میالد  از  پیش  سوم  هزاره 

مي نویسند؛  و  دانسته 
با  همراه  آیین  این 
نجد  بومیان  کوچ 
بین النهرین،  به  ایران 
رفته  سرزمین  آن  به 
سراسر  در  همزمان  یا 
داشته  وجود  منطقه 

است.
خاستگاه  از  ایران  مردم  براي  نوروز 
این،  باوجود  است،  برخوردار  خاصي 
جشن  این  نام گذاري  افسانه ها،  طبق 
به نوروز به زمان جمشید باز مي گردد. 
آثارالباقیه  کتاب  در  بیروني  ابوریحان 
بیان داشته دلیل اینکه این روز را نوروز 
مي نامند این است که چون جمشید به 

تجدید  را  خود  دین  رسید،  پادشاهي 
کرد و چون این کار خیلي بزرگ به نظر 
آمد و آن روز، روز تازه اي بود، جمشید 
عید گرفت. اگرچه، پیش ازاین هم نوروز 
بزرگ و معظم بود. برخي دیگر مي گویند 
که جمشید زیاد در شهرها گردش کرد 
داخل  آذربایجان  به  خواست  چون  و 
مردم  و  نشست  زر  از  سریري  بر  شود 
خود  دوش  بر  را  او 
مي بردند و چون آفتاب 
و  بتابید  تخت  آن  بر 
این  دیدند  را  آن  مردم 
و  گرفتند  عید  را  روز 
است  رسم  روز  این  در 
یکدیگر  به  مردمان  که 
مي فرستند.  هدیه 
نوروز  پیدایش  نوروزنامه،  در  هم  خیام 
را از زمان جمشید )نخستین انسان در 
اساطیر مزدیسنا( دانسته است. برخي 
شاهنامه  جمله  از  کهن  نوشته هاي 
جمشید  هم  طبري  تاریخ  و  فردوسي 
بنیانگذار  را  و در برخي دیگر کیومرث 

نوروز معرفي کرده اند.

داشتني  دوست  جشن  این  گرچه 
در کشورهایي مانند ایران و افغانستان 
در  اما  مي شود  محسوب  نو  سال  آغاز 
که  قفقاز  و  میانه  آسیاي  کشورهاي 
تنها  آن  از  دارد،  رواج  میالدي  تقویم 
به عنوان سرآغاز فصل بهار و نه سال نو 
یاد مي شود. موردي که بیش از هر چیز 
آیین هاي  مي برد  باال  را  نوروز  اهمیت 
مختلفي است که در طول هزاران سال 
به وجود آمده و اغلب آنها تا به امروز هم 
حفظ شده اند. شاید بتوان همین آیین ها 
به عنوان  نوروز  انتخاب  اصلي  دلیل  را 
دانست.  یونسکو  در  جهاني  میراثي 
این  به  ویژه  بسیار  مراسمي که هویتي 

جشن باستاني بخشیده.
به  گذرا  نگاهي  بخواهیم  اگر 
این  باشیم،  داشته  فردوسي  شاهنامه 
جم  که  هنگامي  که:  است  آمده  گونه  
روي  مي کرد،  عبور  آذربایجان  از  )یما( 
تخت جمشیدي ارگ جمشید فرود آمد 
و با تاجي زرین روي تخت نشست، در 
این حین نور خورشید به تاج برخورد و 
از درخشش آن، جهان نوراني شد که به 

نوروز ایراني در فهرست جهاني یونسکو

میراث ماندگار
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پرداختند  به شادماني  سبب آن مردم 
جمشید  را  جم  و  نو  روز  را  روز  آن  و 
عظیم  پیروزي  روز  نوروز  نامیدند. 
پلیدي هایي  )نماد  دیوان  بر  جمشید 
چون سرما، تاریکي، جهالت و خشونت( 
به شمار مي رود. همچنین می گویند که 
این روز  عروج جمشید و کیخسرو در 
جهان  جمشید،  و  است  افتاده  اتفاق 
)همان  نما  جهان  جام  در  را  غیب 
بیژن  جاي  کیخسرو  آن  در  که  جامي 
را مشاهده کرد و رستم را به دنبال او 

فرستاد( مشاهده کرد.
کورش   میالد،  از  قبل   538 سال 
نوروز را جشن ملي اعالم کرد. در زمان 
داریوش یکم، تخت جمشید را به عنوان 
در  برگزیدند.  جشن  این  اجراي  محل 
زمان ساسانیان نوروز دست کم 6  روز 
به  کلي  به طور  و  مي انجامید  طول  به 
دو دوره نوروز کوچک و بزرگ تقسیم 

مي شد.
)از  روز  پنج  عامه  یا  نوروز کوچک   
یکم تا پنجم فروردین( طول مي کشید 
در روز ششم فروردین )خردادروز( نیز 

در  مي شد.  اجرا  بزرگ  نوروز  جشن 
هر یک از پنج روز جشن نوروز عامه، 
دهقانان،   شامل  مردم  عادي  طبقات 
براي  اشراف  و  وران  پیشه  سپاهیان، 
شاه  دیدار  به  مشکالت شان  ابراز 
تنها  اما  ششم  روز  در  مي رفتند. 

نزدیکان شاه اجازه حضور مي یافتند.
تکاني،  خانه  لباس نو،  پوشیدن 
پیش  نوعي  )به  سوري  چهارشنبه 
کردن  پهن  نوروز(،  بر  درآمدي 
سفره هاي نوروزي )مانند هفت سین در 
ایران، هفت شین در میان زرتشتان و 
هفت میوه در شمال افغانستان(، پخت 
پلو  سبزي  )مانند  مخصوص  غذاهاي 
از  بازدید  و  دید  و  سمنو(  و  ماهي  با 
جمله رسم هاي زیبایي است که در این 
مدت اجرا مي شوند. همه مطالب گفته 
تاریخچه  از  کوچکي  بخش  تنها  شده 
و  بزرگ  جشن  ارزشمند  آیین هاي  و 
تا  اما  مي آیند  شمار  به  نوروز  باستاني 
به عنوان  آن  انتخاب  دالیل  حدودي 

میراث جهاني را نمایان مي کنند.
مهر 1388 خورشیدي  تاریخ 8  در 

برابر با 30 سپتامبر سال 2009 میالدي 
با  نوروز  ازبکستان،  پیشنهاد  به 
و  علمي  سازمان  توسط  کد»00282« 
فرهنگي سازمان ملل متحد )یونسکو( 
به  جهاني  و  معنوي  میراث  به عنوان 
 4 سه شنبه  تاریخ  در  و  رسید  ثبت 
 2010 فوریه   23 با  برابر   1388 اسفند 
با  متحد  ملل  سازمان  عمومي  مجمع 
تصویب قطعنامه اي روز 21 مارس برابر 
 49 ماده  چارچوب  را  فروردین  اول  با 
به عنوان  فرهنگ صلح  عنوان  تحت  و 
روز جهاني نوروز به تصویب رساند و در 
تقویم خود جاي داد. طي این اقدام که 
براي نخستین بار در تاریخ این سازمان 
به عنوان  ایراني  نوروز  گرفت،  صورت 
رسمیت  به  بین المللي  مناسبت  یک 
قطعنامه اي،  طبق  شدو  شناخته 
به  را  مارس(   21( فروردین  اول  روز 
مناسبتي  نوروز  جهاني  روز  عنوان 
بین المللي به رسمیت شناختند. در این 
 Novruz, نام هاي  با  را  نوروز  سازمان 
 Nowrouz, Nooruz, Navruz,
مشخص   Nevruz یا   Nauroz

کرده اند. کشورهاي عضو این قطعنامه 
ایران  جمهوري آذربایجان،  هم شامل 
و  ترکیه  پاکستان،  قرقیزستان    هند، 
ازبکستان مي شوند که البته کشورهایي 
بسیار  مي گیرند  جشن  را  روز  این  که 
فهرست هستند. مجمع  این  از  بیشتر 
با  نوروز  روز  ملل،  سازمان  عمومي 
ریشه ایراني را در تقویم خود ثبت کرد. 
مجمع  در  رسیده  تصویب  به  متن  در 
جشني  نوروز  ملل،  سازمان  عمومي 
سه  از  بیش  قدمتي  که  ایراني  باریشه 

هزار سال دارد، توصیف شده است.
مارس   21 را  نوروز  تقویم،  این  در 
ریشه  و  فرهنگ  با  جشني  به عنوان 
ایراني معرفي کرده اند که قدمتي بیش از 
سه هزار سال دارد و امروزه بیش از 300 
میلیون نفر در سراسر این کره خاکي آن 

را جشن مي گیرند. 
همچنین سال 1391، نوروز را در صحن 
عمومي سازمان ملل و یونسکو با میزباني 
ایران جشن گرفتند که جاي پاي نوروز 
به عنوان جشني با ریشه ایراني را تثبیت 

کرد.

53نوروزنامه

 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  

بسته فرهنگی ویژه نوروز 97 



نوروزنامهبسته فرهنگی ویژه نوروز 97  54

 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  

نوروزنامهبسته فرهنگی ویژه نوروز 54

 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  

نگاهی به چند جاذبه 
گردشـــگری

بسته فرهنگی ویژه نوروز 97 



بسته فرهنگی ویژه نوروز 97  55نوروزنامه

 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  

دشت شقایق کالپوش که حد فاصل میان 
شهرستان شاهرود و گنبد کاووس واقع شده 
به  ساله  همه  را  طبیعت  دوستداران  است، 

دیدن جلوه اي از بهشت دعوت مي کند.
مشابه  نمونه هاي  از  را  دشت  این  آنچه 
آن  بارز  ویژگي هاي  از  و  ساخته  متمایز 
چشمه ها  آبشارها،  وجود  مي شود  محسوب 
آن  درمحدوده  جنگلي  درختان  گونه هاي  و 
)نام  زو  آبشار  قشقلته،  زیباي  مناطق  نیز  و 
نیک(، آبشار حسین آباد در پیرامون آن است. 
منطقه سرسبز و جنگلي کالپوش با 14 هزار 
هکتار جنگل 30 هزار هکتار مرتع و 34 هزار 
و  کافي  بارندگي  با  کشت  زیر  مزارع  هکتار 
اراضي مستعد براي کشاورزي و جنگل داري، 
از گل هاي  مملو  با دشت هاي  بهار  در فصل 
شقایق، در شهریور ماه با گل هاي آفتابگردان، 
در پاییز و زمستان با مناظر زیبا و در مجاورت 
با پناهگاه حیات وحش خوش ییالق و پارک 
گردشگري  ممتاز  موقعیت  از  گلستان  ملي 

برخوردار است.

ایل گلي
شهر  در  باغي  نام  گلي  شاه  یا  گلي  ایل 
زیبایي اش  و  قدمت  به دلیل  که  است  تبریز 
یکي از نماد هاي اصلي این شهر نیز به حساب 

مي آید و در کنار نماد هایي نظیر مقبره الشعرا 
باغ  مي کند.  جلوه نمایي  ساعت،  میدان  و 
در  و  تبریز  شهر  اصلي  بخش  در  گلي  ایل 
و  است  شده  واقع  شهر  مرکز  کیلومتري   7
و  استراحت  براي  عالي  مکاني  درحال حاضر 

تفریح به حساب مي آید.

معبد آناهیتا
از  بعد  ایران  سنگي  بناي  بزرگ ترین 
تخت جمشید است که از آثار باستاني دوران 
در  و  به شمار مي آید  میالد مسیح  از  پیش 
گرفته  قرار  کرمانشاه  استان  کنگاور  شهر 
است. بنابر نوشته هاي تاریخي، این معبد که 
به عنوان آتشکده اي براي احترام و پاسداشت 
قرار  استفاده  مورد  آناهیتا  آب،  الهه  مقام 
اسالم  مبین  دین  ظهور  از  پس  مي گرفت، 
در کشور ایران دچار تغییرات بسیاري شد و 
همین امر ابهامات زیادي را در مورد تاریخچه، 
معماري و نوع استفاده از بنا به وجود آورد. 
اما با توجه به نوشته ها و مستندات تاریخي، 
قدمت این بناي تاریخي عظیم به سه دوره 
باز  ساسانیان  و  اشکانیان  هخامنشیان، 
تاریخي  مجموعه  یا  آناهیتا  معبد  مي گردد. 
قدیم  کنگیار  محل  به عنوان  که  کنگاور 
خرابه هاي عهد اشکاني نام گذاري شده است؛ 

آثار  به عنوان   1310 سال  در   31 شماره  به 
ملي به ثبت رسید.

روستاي زرده
زبان  به  و  بوده  ُکرد  زرده  روستاي  مردم 
ُکردي هورامي صحبت مي کنند. مردم زرده 
به  روستا  این  هستند.  یارسان  آیین  پیروي 
شخصیت هاي  بارگاه هاي  داشتن  قرار  سبب 
آیین  این  مقدس  اماکن  از  یارسان،  مقدس 
آیین نقش  این  تاریخ  به شمار مي آید و در 
باغداري،  به شغل  روستا  اهالي  دارد.  مهمي 
تا  هستند.  مشغول  دام پروري  و  کشاورزي 
که  مکان  یک  در  روستا  اهالي  سال 1355 
آن  اطراف  و  مي گویند  زرده  آن  به  اکنون 
تا  بودند  ساکن  بود،  برگرفته  در  باغات  را 
اینکه یک گروه باستان شناسي به این روستا 
آمدند و اولین خانه مسکوني را در بان گنبد 
ساختند و با رشد روز افزون جمعیت، کم کم 
نسل جوان روستا به اینجا نقل مکان کرده و 
امروزه روستاي زرده به دو قسمت زرده و بان 
گنبد تقسیم شده است و بیشتر جمعیت در 

بان گنبد زندگي مي کنند.

چشمه هفت رنگ
منطقه فرحزاد، تاش و چشمه هفت رنگ 

در شهرستان شاهرود واقع شده است. چشمه 
هفت رنگ به دلیل تنوع رنگ آب چشمه هاي 
از  درماني،  خواص  با  معدني  مواد  از  جاري 

دیرباز مورد توجه اهالي منطقه بوده است.

پارک ملي کویر
پارک ملي کویر در جنوب گرمسار و حد 
فاصل کویر مرکزي ایران و دریاچه نمک واقع 
شده است. جاده سنگفرش به عنوان یکي از 
جاذبه هاي  از  تاریخي  آثار  شگفت انگیزترین 
بهرام  قصر  مشهور  بناي  است.  منطقه  این 
است،  عباسي  شاه  کاروانسراي  درواقع  که 
سیه  سنگي  آبراه  الرشید،  عین  کاروانسراي 
تامین  را  بهرام  قصر  نیاز  مورد  آب  که  کوه 
و  آب  سفید  کاروانسراهاي  بقایاي  مي کرده، 
جاذبه هاي  دیگر  از  قیلوقه  آب انبار  و  لکاب 

تاریخي این منطقه به شمار می آید.

قلعه اسماعیلیان
در زمان سلجوقیان، اسماعیلیان بر طبس 
استیال یافتند و قلعه هاي محکمي در کوه هاي 
آن ساختند. قلعه اسماعیلیان طبس که یکي 
فراز  بر  است،  فرقه  این  معروف  قلعه هاي  از 
کوهي ایجاد شده که در مجاورت آن روستاي 

خراوان پایین قرار دارد.
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از فراز قلعه به هر طرف که چشم بدوزیم، 
کوهستان است و افق بازي وجود ندارد و تنها 
را  پایین  و  باال  خراوان  روستاهاي  مي توان 
مشاهده کرد. درون قلعه چهار آب انبار وجود 
دارد که سالم ترین آنها در باالترین سطح کوه 
قرار دارد و تنها پوشش گنبدي آن در وسط 

بنا از بین رفته است.

قلعه فورگ
روستاي  شمالي  جبهه  در  فورگ  قلعه 
فورگ در بیرجند و متصل به روستا به همراه 
همگون  مجموعه اي  روستا،  تاریخي  بافت 
در  عمده  تغییرات  بدون  و  توجه  جالب  و 
است.  آورده  وجود  به  را  روستا  بافت سنتي 
وسعت قلعه حدود 9 هزار و 300 مترمربع و 
گستردگي آن از شرق به غرب است. ورودي 
اصلي قلعه در حصار شرقي آن قرار گرفته که 
البته پایین ترین نقطه قلعه به شمار مي رود. 
فورگ به دلیل داشتن یکي از قلعه هاي بسیار 
خاصي  اهمیت  از  ایران  ارزشمند  و  زیبا 
از  حاصل  دره  و  است  برخوردار  منطقه  در 
کوه هاي اطراف، قلعه و زیباسازي بافت روستا 

به فورگ، سیمایي رویایي داده است.
الموت مهم ترین  از قلعه  قلعه فورگ بعد 
حساب  به  اسماعیلیان  حضور  مقر 

مي آمده و در این محل فداییان مطلق را تحت 
تعلیم و آموزش هاي مخصوص قرار مي دادند. 
فضاهاي داخلي قلعه از شرق به غرب شامل 
محل  اول،  قسمت  که  است  قسمت  سه 
نگهداري  محل  و  آذوقه  انبار  خدمه  زندگي 
زندگي  محل  دوم،  قسمت  است.  احشام 
نظامیان و نگهبانان و محل نگهداري تدارکات 
نظامي و سومین قسمت که مهم ترین بخش 
قلعه است، محل زندگي حاکم و اطرافیانش 
که  بوده  برج  داراي 18  مجموعا  قلعه  بوده. 
اکنون تعدادي از آنها باقیمانده است. مصالح 

به کار رفته در ساخت قلعه بیشتر سنگ، آجر 
باالي صخره اي  بر  قلعه  این  است.  و خشت 
در  همچنان  متمادي  قرون  از  پس  سنگي 
تاریخ بیرجند قامت خود را استوار نگه داشته 
برج ها،  و  حصار  بلنداي  بر  همچنین  است. 
منافذي  و  دارد  وجود  کنگره داري  سازه هاي 
دیده  دفاع  و  دیده باني  جهت  )تیرکش( 
معماري  بقایاي  و  آثار  به  توجه  با  مي شود. 
داخل قلعه چنین استنباط مي شود که قلعه 
مزبور در چندین مرحله بازسازي و بر وسعت 
آن افزوده شده است. آخرین مرحله معماري 
که حصار  است  افشاریه  دوره  به  مربوط  آن 
فعلي قلعه و هشت برج مدور آن یادگاري از 

این دوره است.

قلعه بیرجند
و  ته ده  قلعه  نام هاي   با  که  بیرجند  قلعه 
بزرگ ترین  مي شود،  شناخته  نیز  پایین شهر 
و قدیمي ترین بناي تاریخي بیرجند به شمار 
مي رود. این قلعه که از جمله نقاط گردشگري 
بر  است،  جنوبي  خراسان  استان  و  بیرجند 
فراز بلندترین نقطه غربي تپه ماهورهاي شهر 

بیرجند قرار دارد.
 این قلعه با وسعتي بالغ بر 3000 مترمربع 
در دوره صفویه ساخته شده و درواقع هسته 

البته  مي شود  محسوب  بیرجند  شهر  اولیه 
برخي نیز بناي این قلعه را به پیش از آن دوره 
نسبت مي دهند. قلعه بیرجند از خشت، گل و 
چینه ساخته شده و از دوره صفویه تا قاجاریه 
مردم این شهر را در مقابل تهاجم دشمنان 
به ویژه ترکمن ها و ازبک ها محافظت مي کرده 
به طور  قاجاریه  دوره  در  بیرجند  قلعه  است. 

کامل بازسازي و مورد استفاده قرار گرفت.
وسیله  به  موجود  شواهد  به  توجه  با 
نقاط مهم شهر مثل  به  نقب هاي زیرزمیني 
ارگ بهارستان، ارگ کاله فرنگي و قنات قصبه 
مرتبط بوده است. همچنین این قلعه دارای 
دو در ورودی است که یکی از آنها در ضلع 

شمالی و دیگری در ضلع غربی قرار دارد.

روستاي وردیج
غرب  شمال  حریم  روستاي  بزرگ ترین   
متعددي  چشمه  از  آن  آب  و  است  تهران 
تامین  پااورزا  چشمه  و  شاه  چشمه  به ویژه 
این روستا  مي شود. حوضچه هایي در شمال 
تعبیه شده اند که براي جمع آوري آب رودها، 
آبیاري  جهت  سطحي  آب هاي  و  چشمه ها 
قرار  استفاده  و آب شرب روستا مورد  باغ ها 
وسیع  باغ هاي  روستا،  میانه  در  مي گیرد. 
گردو، سیب، خرمالو، توت و شاتوت منظره 

 بزرگ ترین روستاي حریم 
شمال غرب تهران است و آب 
آن از چشمه متعددي به ویژه 
چشمه شاه و چشمه پااورزا 
تامين مي شود. حوضچه هایي در 
شمال این روستا تعبيه شده اند 
که براي جمع آوري آب رودها، 
چشمه ها و آب هاي سطحي جهت 
آبياري باغ ها و آب شرب روستا 
مورد استفاده قرار مي گيرد. 
در ميانه روستا، باغ هاي وسيع 
گردو، سيب، خرمالو، توت و 
شاتوت منظره زیبایي را به 
وجود آورده است.
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خانه هاي  است.  آورده  وجود  به  را  زیبایي 
دارد  قرار  بخش  جنوبي ترین  در  روستاییان 
که پنجره هاي شکسته تعداد زیادي از آنها، 
مي دهد.  نشان  را  بودن شان  از سکنه  خالي 
در میان خانه هاي اهالي و بومیان ویالهاي 
که  دارد  وجود  رنگارنگي  و  کوچک  بزرگ، 
صاحبان شان  هفته  آخر  تعطیالت  محل 
به  ناجوري  این روستا وصله  براي  است که 
حساب مي آید. به دلیل قرارگیري در منطقه 
فصول  در  روستا  این  آب وهواي  کوهستاني 
گرم سال خنک و مطبوع و در فصول سرد 
سرد و خشک است. سرماي منطقه به حدي 
سخت است که موجب خروج روستاییان از 
روستا در فصول سرد مي شود. آبشار لت مال 
و دامنه ارواح سنگي دو جاذبه منحصربه فرد 

منطقه وردیج هستند.

آبشار آسیاب خرابه
خرابه  ترکي  )به  خرابه  آسیاب  آبشار 
بي نظیر  جاذبه هاي  از  یکي  دییرمان( 

گردشگري استان آذربایجان شرقي است.
)کمچي  کیامکي  کوه  از  آبشار  این  آب 
داغ(، یکي از کوه هاي بلند منطقه ارسباران، 
در  جاري شدن  از  پس  و  گرفته  سرچشمه 
سرریز  زیبا  آبشار  این  باالي  از  دره،  مسیر 

شدن  سرریز  از  پس  آبشار  آب  مي شود. 
به صورت جویباري به هم پیوسته به سمت 

شمال دره جریان مي باید.
آسیاب  به دلیل  مکان  این  تسمیه  وجه 
آبي است که سال ها قبل به منظور استفاده 
آبشار  این عنصر طبیعي در محل  انرژي  از 
استفاده  آن  از  مردم  و  بود  شده  تعبیه 
تخریب  به دلیل  حاضر،  حال  در  مي کردند؛ 
از  را  خود  کاربري  آن  قسمت هاي  بیشتر 
دست داده ولي بقایاي آن همچنان در محل 

باقي مانده است.

دهکده توریستي گنج نامه
تفریحي،  مجموعه اي  همدان،  شهر  در 
از  که  دارد  قرار  ورزشي  و  گردشگري 
یاد  همدان  گنج نامه  دهکده  نام  به  آن 
دلچسب  طبیعت  مناسب،  اقلیم  مي شود. 
مجموعه  این  پیرامون  زیباي  مناظر  و 
آن  محبوبیت  دالیل  مهم ترین  از  تفریحي 
و  بوده  خارجي  و  داخلي  گردشگران  بین 
همواره میزبان جمع زیادي از توریست هاي 
سراسر جهان است. تله کابین، پیست اسکي 
آبشار، سنگ نبشته هاي کهن، تیرول )پرواز 
فردي روي کابل( تنها بخشي از برنامه هاي 

تفریحي و ورزشي این مکان است.
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جلوه های یک آیین 
باستانی در میان ملل

تنها  ایراني ها  بدانید  باشد  جالب  شاید 
اقوامي نیستند که براي رویارویي با عید نوروز  
یکي  به عنوان  نوروز  مقدمه  چیني مي کنند. 
به  که  است  سال  هزاران  باستاني،  اعیاد  از 
زیباترین حالت ممکن در کشورهاي شوروي 
مي شود.  گرفته  جشن  خاورمیانه  و  سابق 
اگرچه امروزه ایران خاص ترین خاستگاه نوروز 
است و به عنوان عید اصلي این قوم به حساب 
هستند  که  داشت  نظر  در  باید  اما  مي آید 
طوایفي که همچون ایران، ورود اولین روزهاي 
بهار را جشن مي گیرند و با مراسم های ویژه 
با طراوت خوشامد  مي گویند.  به بهار زیبا و 
اولین جشن  از  ساله  هزار  باستاني سه  عید 
عشق  و  پاکي  از  مظهري  به عنوان  امروز  تا 
ایراني ها برپا شده است و امروزه شاهد  بین 
اوج شکوه و منزلت آن در خانواده هاي ایراني 
هستیم. از بوي سمنوي تازه گرفته تا سفره 
هفت سین و قرآن، از جمع شدن کل خانواده 
و حال  و هواي باورنکردني خانه هاي نوروزي 
در روزهاي اولیه بهار تا سیزده به در و شروع 
یک سال جدید، همه و همه حکایت از عیدي 

باستاني در سرزمین هاي نوروزي دارند.

ترکمنستان
از کشورهاي استقالل یافته شوروي سابق 

با  نزدیک  فرهنگي  ارتباط  بنابر  که  است 
ایران، هر ساله در روزهاي 21 و 22 مارس 
تعطیالتي رسمي را به جشن نوروز اختصاص 
داده است. به این ترتیب مردم مي توانند با فراغ 
بال اولین روزهاي ورود بهار را جشن گرفته 
خاص  مراسمات  طي  را  دوچندان  لذتي  و 
همچون  نیز  ترکمنستاني ها  کنند.  تجربه 
غذاهاي  انواع  طبخ  با  را  بهار  آمدن  ایرانیان 
ویژه محلي، برپایي مجالس رقص و پایکوبي 
خاص  مسابقات  ترتیب دادن  همچنین  و 

خوشا مد  مي گویند.

تاجیکستان
تاجیک ها از دیگر اقوامي هستند که نوروز 
مي گیرند  حرارتي خاص جشن  و  با شور  را 
و با برپایي مراسم های خاص از لحظه لحظه 
کرد  اشاره  باید  اگرچه  مي برند.  لذت  آن 
استقالل  اعالم  از  قبل  نوروز  گرفتن  جشن 
تاجیکستان در این کشور ممنوع بوده است. 
قالب  در  این جشن  از سال 1991  اما پس 
تاجیکستان  در  رسمي  تعطیلي  روز  چهار 
برگزار شده و شور و حرارتي خاص را به این 

سرزمین وارد کرده است.
نوروز در تاجیکستان یک جشن خانوادگي 
محسوب مي شود. رایج است که کل خانواده 

از  قبل  مردها  کنند.  خانه شرکت  نظافت  در 
روزهاي اولیه بهار اقدام به کاشت بوته هاي گل 
در باغچه ها مي کنند و همین مسئله موجب 
شکوه بیشتر خانه هاي تاجیکي در فصل بهار 
مي شود. دید و بازدید خانواده ها در اولین روز 
بهار از رایج ترین عادات تاجیکي هاست. از جهت 
لحظات  اولین  در  تاجیکي  خانواده هاي  دیگر 
شروع فصل بهار و روز سال نو به دور یک میز 
مي نشینند و در کنار هم منتظر ورود سال نو 
ایراني ها  همچون  نیز  تاجیکي ها  مي شوند. 
شامل  که  معروف  سین  هفت  قراردادن  با 
سیر،سرکه، سیب و... است روي میز، سالي مملو 
از برکت، زیبایي و نشاط را آغاز مي کنند.  پس 
از سال نو مرسوم است که با آویزان کردن یک 
پارچه قرمز رنگ سردر خانه را مزین کنند. این 
جریان براي تاجیکي ها به منزله آمدن روزهایي 
خوش یمن و با شکوه خواهد بود. تاجیکستان در 
روزهاي عید مملو از آهنگ است و مي توان در 
هر ناحیه از کشور، گروه هایي را مشغول رقص و 
پایکوبي دید. از جهت دیگر متداول است که در 
عید نوروز غذاهایي خاص در تاجیکستان طبخ 

شود.

عراق
که  است  مناطقي  دیگر  از  عراق  کشور 

شکوه ترین  شکل  با  به  آن  در  نوروز  جشن 
پنج روز  برگزار مي شود. دولت عراق  ممکن 
اختصاص  نوروز  عید  به  را  تعطیالت رسمي 
به ویژه  و  مردم  به این ترتیب  است.  داده 
بال  فراغ  با  مي توانند  کشور  این  ُکردهاي 
جشني با شکوه را برگزار کنند. در این بین 
توجه  جالب  عراق  ایزدي هاي  رسوم  و  رسم 
بر  قوم  این  مي رسد.  نظر  به  بسیار خاص  و 
نو به دشت ها  باورند که اگر صبح سال  این 
بروند و با قطرات شبنم دست و روي خود را 
مسح بکشند بیماري از آنها دور شده و شفا 
مي یابند. از دیگر رسم هایي که بین ایراني ها 
و ایزدي ها در عید نوروز یکسان است؛ برپایي 
مشاهده  چنانچه  است.  در  به  سیزده  آیین 
خانه  از  روز  این  در  نیز  ایزدي ها  مي کنیم 

خارج شده و به رقص و پایکوبي مي پردازند.

جمهوري آذربایجان
مي توان گفت که آذربایجان پس از ایران 
جشن  را  نوروز  ممکن  شکل  زیباترین  به 
شباهت هاي  طبق  آذربایجاني ها  مي گیرد. 
را  نوروز  دارند،  ایران  با  که  خاصي  فرهنگي 
به  و  کرده  قلمداد  خود  اصلي  عید  به عنوان 
گرامي  را  آن  ممکن  شکل  باشکوه ترین 
مي دارند. جشن نوروز در آذربایجان 44 روز 
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قبل از شروع  فصل بهار آغاز مي شود.
باستاني،  باورهایي  بنابر  آذربایجاني ها 
معتقدند که آب در اولین چهارشنبه از آخرین 
ماه سال جاري مي شود. در چهار شنبه دوم 
آتش جان مي گیرد. در چهارشنبه سوم زمین 
بارور مي شود و چهار شنبه چهارم که آخرین 
چهارشنبه سال است نسیم مي وزد و درختان 
شکوفه مي دهند. در این چهارشنبه زمین به 

استقبال بهار مي رود.
سال،  چهارشنبه  آخرین  بعدازظهر   
آذربایجاني ها به پشت بام مي روند و به تعداد 
مي کنند.  روشن  مشعل  خانواده  جمعیت 
روي  از  شخصي  هر  که  است  این  بر  رسم 
بعد  بپرد،  براي خود روشن کرده  آتشي که 

از خاموش شدن آتش ها مردان و زنان جوان 
 باید خاکسترها را جمع آوري کرده و در خارج 
از روستا یا شهر رها کنند. این کار به صورت 
سمبلیک به منزله از یاد بردن شکست ها و 
خانواده هاي  در  رسم  است.  گذشته  غم هاي 
آذربایجاني بر این است که روز اول عید تمام 
خانواده در خانه بزرگ خاندان جمع مي شوند.
در این روز غذاهایي خاص پخته مي شود 
گذاشته  باز  کامل  صورت  به  خانه  در  و 
به آن معناست که مهمانان  این  خواهد شد. 
در تمام طول روز مشغول رفت وآمد به خانه 
که  مي شود  گفته  هستند.  دیدني  عید  و 
به  بهار  فصل  از  روز  اولین  در  آذربایجاني ها 
رودخانه ها مي روند و آبتني مي کنند، به هم 

آب مي پاشند و با این کار به صورت سمبلیک، 
جاني دوباره مي گیرند و تازه مي شوند زیرا آب 

در آذربایجان سمبل پاکي و طراوت است.
ساعات  اولین  در  که  است  رسم   
خانه هاي  در  شیرین  خوراکي هاي  نوروز 
آذربایجاني ها سرو شود. این قوم اعتقاد دارند 
که با این کار بدي ها از آنها دور شده و سالي 

سراسر از لذت را تجربه خواهند کرد.

قرقیزستان
از  شباهت هایي  با  هم  قرقیزستان  نوروز 
نوروز آذربایجان از یک هفته قبل از آغاز فصل 
بهار جشن گرفته مي شود. اولین نوید آمدن 
فصل بهار در این کشور با نخستین غنچه هاي 

بهاري و جریان شدید رودهایي که با آب شدن 
آغاز  پیدا مي کنند،  ارتفاعات جریان  از  برف 
نسل  نوروزي که  از رسم هاي  یکي  مي شود. 
شده،  منتقل  امروزي  قرقیزهاي  به  نسل  به 
 Ulak( تارتیش شرکت در مسابقات اوالک 
قبل  هفته  یک  از  تیم ها  است.   )Tartysh
پیست هاي  در  تمرین  به  مسابقه  شروع  از 
مسابقات  اگرچه  مي پردازند.   اسب سواري 
برگزار  قرقیزستان  در  نوروز  ایام  در  دیگري 
معروف ترین   از  یکي  بازي  این  اما  مي شود 
مي آید.  شمار  به  قرقیزها  بین   بازی ها 
پوشیدن  با  را  بهار  آمدن  قرقیزستاني ها 
لباس هاي نو و محلي و همچنین طبخ انواع 

غذا و شیریني جشن مي گیرند.
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سالمت  نوروز  عید  که  است  درست 
اما  مي اندازد  خطر  به  را  گوناگون  افراد 
براي  نباید  فقط  را  افتادن  خطر  به  این 
در  هم  کودکان  بلکه  دید  بزرگساالن 
والدین  که شاید  دارند  قرار  زیادي  خطر 
مانند  مشکالتی   نبینند.  را  خطرات  این 
مسموم شدن با مواد شوینده، نگاه کردن 
مدت،  طوالني  صورت  به  تلویزیون  به 
را  کودکان  نوروز  عید  در   ... و  خفگي 

تهدید مي کند.

پرخوري کودکان در نوروز
آجیل،  زیاد  مصرف  عوارض  مورد  در 
شیریني، شکالت، آبنبات، کیک و تنقالت باید 
در ضمن خوب  و  کرد  کودک تان صحبت  با 
است در مورد فواید میوه هاي تازه و اثرات آنها 
در سالمتي کودک و پیشگیري از بیماري ها، به 
او آگاهي دهید. مصرف زیاد تنقالت و کاهش 
خطر  کودک  در  میوه ها  و  مایعات  مصرف 
دل درد و یبوست دارد، همچنین مهماني هاي 
مداوم و پرخوري ها، علت افزایش وزن کاذب 

کودکان است.

استفاده از میوه هاي خشک شامل: کشمش، 
برگه میوه ها، توت، آلو، خرما و گردو عالوه بر 
تنوع و جدید بودن بسیار مقوي و مغذي است 

که باید جایگزین شکالت و شیریني شود.

تماشاي بیش از حد تلویزیون و 
بازي هاي کامپیوتري

انجام  یا  تلویزیون  حد  از  بیش  تماشاي 
نوروزي،  تعطیالت  در  کامپیوتري  بازي هاي 
یکي دیگر از عوامل کاهش تحرک کودکان و 
خطر چاقي به ویژه در کودکان مستعد چاقي 
یا  پیاده روي  با  مي توان  را  مشکل  این  است، 

ورزش جبران کرد.

خطر خفگي در کودکان
نکته دیگري که در هنگام مصرف آجیل، 
شکالت، آبنبات و... الزم است مورد توجه قرار 
گیرد شرایط کودکان نوپاست که ممکن است 
به  را  مواد  این  به شرایط سني شان،  توجه  با 
به گلو و خفگي  پریدن  برده که خطر  دهان 

نکاتی برای مراقبت از کودکان

جانبیعوارض
نــوروز

افتادن،  بر زمین  یا  به ویژه در هنگام دویدن 
دارد.

مصرف آب یا غذاي آلوده
مسئله دیگر در مورد کودکان موقع سفر 
مصرف  است.  آلوده  غذاي  یا  آب  مصرف  و 
مي شوند  تهیه  منزل  از  خارج  که  غذاهایي 
از  بعضي  بروز  احتمال  غیر بهداشتي  آب  یا 
عفونت هاي گوارشي از جمله اسهال و استفراغ 
را با توجه به حساسیت بیشتر سیستم گوارشي 
افزایش مي دهد. به عالوه باید به خاطر داشت 
غذایي که قبال پخته شده  با اصول صحیح 

بهداشتي نگهداري و سپس گرم شود.

آلرژي
افشاني  گرده  آغاز  و  بهار  فصل  شروع  با 
گیاهان و همچنین خوردن برخي خوراکي ها 
مثل شکالت و آجیل )به ویژه بادام زمیني( و 
هم  آلرژي  انواع  بروز  میزان  عید،  ایام  در   ...
جمله  از  مي شود.  شایع  بسیار  درکودکان 
شایع ترین آلرژي ها حساسیت پوستي یا کهیر 
است که با خارش و بي قراري شدید کودک 
همراه است. از آنجایي که برخي انواع آلرژي ها 
مورد  این  در  باید  هستند،  خطرناک  بسیار 

مراقبت خاص کرد.

حضور در مکان هاي شلوغ
حضور در مکان هاي شلوغ و پر رفت وآمد 

یا داراي هواي آلوده به ویژه در مورد کودکان، 
یا  به ویژه کودکان مبتال به حساسیت ریوي 

آسم کودکان باید به حداقل رسانده شود.

انتقال ویروس ها
و  مکرر  بازدید هاي  و  دید  نوروز  ایام  در 
تماس با افراد متعدد، احتمال انتقال بسیاري 
از ویروس ها را افزایش مي دهد که این مسئله 
و  توجه  مورد  بیشتر  که  کودکان  در  به ویژه 
بوسیدن قرار مي گیرند، بیشتر است لذا عالوه 
بر ممانعت از این تماس هاي مکرر الزم است 
در برخورد با اقوام یا دوستاني که بیمار هستند 
صمیمانه از آنها خواهش کنید کودک تان را در 
آغوش نگرفته و نبوسند، همچنین به کودکان 
باید یادآوري کرد، قبل از خوردن هرگونه ماده 

غذایي دستان خود را به دقت بشوید.

مسمومیت با مواد پاک کننده و 
شوینده ها

الزم  آن  ذکر  اینجا  در  که  نکاتي  ازدیگر 
است خطراتي است که قبل از ایام نوروز )در 
زمان خانه تکاني( کودکان را تهدید مي کند 
انواع  با  مسمومیت  خطر  مهم ترین شان  که 
پاک کننده ها و مواد شوینده است که به دلیل 
در دسترس بودن ممکن است توسط کودکان 
مورد مصرف قرار بگیرد. همچنین سقوط از 
بلندي و وسایل نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

کاهش خواب عالوه بر بدخلقي کودکان باعث 
افزایش احتمال بيماري ها مي شود.
تعریق و قرارگرفتن در معرض هواي سرد
رعایت پوشش کودکان و به ویژه شيرخواران 
باید مورد توجه قرار گيرد، خروج از محيط بسته 
خانه و آپارتمان به فضاي باز و طبيعت همراه با 
جست وخيز کودکان ممکن است باعث تعریق آنها 
شده و در معرض باد یا هواي سرد حرارت بدن 
آنها تغيير یابد.
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از اصیل ترین و جذاب ترین سنت های 
نوروزی مي توان به سفره هفت سین اشاره 
کرد. ایرانیان با فراهم کردن هفت سین به 
شماره   12 یا  امشاسپند  هفت  شماره 
مقدس برج ها، اقالمي را روی سفره اي 
در خانه یشان براي حلول و شکوفایي روز 

نخست بهار فراهم مي آورند.
قبیل  از  چیزهایي  سفره  این  در   
آب و سبزه نماد )روشنایي و افزوني(، 
گرما(  و  نور  )پایداري  نماد  آتشدان 
که بعدها به شمع و چراغ مبدل شد، 
شیر )نوزایي و رستاخیز و تولد دوباره(، 
تخم مرغ نماد )نژاد و نطفه( آینه نماد 

)شفافیت و صفا( گذاشته مي شد. 
و  زایش  دلدادگي،  نماد  سنجد 
عشق،  رازوارگي  نماد  سیب  باروري، 
تازه ضرب نماد  انار نماد تقدس، سکه 
برکت و دارندگي، ماهي نماد ماه سپري 
نارنج نماد گوي زمین  شده ) اسفند(، 
و گل بید مشک گل ویژه  اسفند، نماد 
امشاسپند سپندارمز از دیگر سمبل های 
این سفره  است. گالب که بازمانده رسم 
پخته  نان  و  است  یا آب پاشان  آبریزان 
شده از هفت حبوب، خرما  پنیر، شکر، 
بید،  انار  مقدس  درخت  از  شاخه هایي 
زیتون، انجیر در دسته هاي )سه، هفت 
دیگر  از  مقدس  کتاب  و  دوازده(  یا 
هفت سین  سفره  در  که  بود  مواردي 

گذاشته مي شد.
جاي  به  رسوم  از  ایرانیان  اکنون   
مانده آن دوران، به هفت سین برگرفته 
سمنو   سنجد،  سماق،  سرکه،  سیر،  از 
سبزه، سیب و گل هاي خوشبو از قبیل 
سنبل و سوسن بسنده مي کنند. دکتر 
کتاب  در  ،تاریخ شناس  فره وشي  بهرام 
را  هفت سین  مبناي  فروري،  جهان 
قاب  هفت  یا  سیني  هفت  چیدن 

بیان  نوروزي  خوان  بر 
مي کند. 

 ، هفت سیني
حذف  با  بعدها 

در  سین  هفت  صورت  به  )ي( 
بعضي  در  است. هنوز هم  آمده 
از روستاهاي ایران این سفره را، 

سفره هفت سیني مي گویند.

عمو نوروز و حاجي فیروز 
نوروز،  آمدن  نمادهاي  دیگر  از 
به  فیروز  حاجي  است.  فیروز  حاجي 
با میر نوروزي پیوند داده شده  نوعي 
ایرانیان  کهن  اسطوره هاي  از  که  
است و با نام خواجه پیروز، یک چهره 
در  که  ایرانیان  فولکلور  در  افسانه اي 
نخستین روزهاي هر سال، کنار عمو 
آمدن  از  تا  مي آید  شهرها  به  نوروز، 

نوروز به مردم آگاهي دهد.

نــوروز
ونمادهایش

رمز و راز ماندگاری یک رسم شیرین 
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براي  ایرانیان  ملي  جشن  نوروز  عید 
و  طبیعت  زنده شدن  نو،  سال  شروع 
براي  مناسب  فرصتي  بهار،  فصل  آغاز 
نوجوانان  و  کودکان  اجتماعي  رشد 
نوروز، تعطیالت و مسافرت هایش  است. 
همان طور که براي کودکان، لذت بخش و 
خاطره انگیز است، متعلق به کودکان هم 
هست.  اجازه دهید کودکان، در این ایام 
خاطره هاي  و  سپری  را  خوشی  روزهای 
مراقب  دقت  به  کنند.  تجربه  را  خوشي 
هر  از  بیشتر  کودکان،  زیرا  باشید  آنان 
هستند.  آسیب پذیر  دیگري،  زمان 
والدین  به  را  کودکانه  بازي   14 ازاین رو، 
نوروز  تعطیالت  در  تا  مي کنیم  معرفي 
بچه ها  کنند.   سرگرم  را  خود  کودکان 
را  خمیربازي  سني،  رده هاي  بیشتر  در 
دوست دارند به ویژه اگر همراه آنها شوید 
یا با همسن و ساالن دیگر باشند، بیشتر 

خوش شان مي آید.
با  و  همراه شوید  آنها  با  اگر  هم  شما 

متفاوت  اشکال  رنگي  خمیر هاي  انواع 
بسازید، بچه ها استقبال بیشتري خواهند 
براي  هم  چاي  تفاله هاي  با  بازي  کرد. 
مراقب  فقط  است.  سرگرم کننده  آنها 
را  تفاله ها  که  باشید  کوچک تر  بچه هاي 

در دهان شان نگذارند.

بچه ها را با خود به آشپزخانه ببرید
بسیاري  ساده  غذایي  دستور هاي 
وجود دارد که مي توانید هنگام آشپزي، 
آنها  از  و  دهید  شرکت  هم  را  کودکان 
عصرانه،  براي  مثال  بگیرید.  همکاري 
درست  بچه ها  با  کوچکي  ساندویچ هاي 
صرف  براي  چاي،  کنار  در  و  کنید 

دسته جمعي به جمع خانواده ببرید.
تهیه  به منظور  کار  این  درواقع 
تایید  مورد  هم  حتما  که  ساندویچ هایي 
مسئله  بیشتر  بلکه  نیست  باشد،  آنها 
و  خانه  در  کودکان  همکاري  و  آموزش 
جنبه سرگرمي آن است که اهمیت دارد.

بازي هاي کاغذي مهیج انجام دهید
موشک هاي  باطله،  روزنامه هاي  با 
دهید،  تشکیل  گروه  و  بسازید  کاغذي 
این  هیجان انگیز  پرتاب  به  شروع 
موشک ها کنید از پنجره طبقات باال آنها 
را به پایین پرتاب کرده و مسابقه دهید یا 
به حیاط بروید و بازي کنید. بچه ها این 
اگر  به ویژه  دارند  دوست  بسیار  را  بازي 

تعدادشان زیاد باشد.

داستان نویسي کنید
با  و  گیرید  به کار  را  تخیل تان  قوه 
با  داستان  یک  و  شوید  همراه  بچه ها 
نباید  حتما  بنویسید.  یکدیگر  کمک 
واقعي باشد. بچه ها دوست دارند از قوه 
خیالبافي  و  کرده  استفاده  تخیل شان 
کنند. ایده خوب دیگر، مي تواند نوشتن 
داستان هاي زنجیره اي باشد. از یک نفر 
یک  نوشتن  با  هرکس  و  کنید  شروع 
پاراگراف به داستان ادامه دهد. نفر بعدي 

بخش  یا  دوم  پاراگراف  مي خواهد  که 
آخر  خط  باید  فقط  بنویسد،  را  بعدي 
داستان  و  بخواند  را  قبل  نفر  پاراگراف 
دهند  ادامه  همین طور  و  دهد  ادامه  را 
داستان  آخر،  در  شود.  تمام  داستان  تا 
بسیار  و  مي شود  خوانده  بلند  صداي  با 

جالب و معموال خنده دار خواهد بود.

لباس هاي عجیب  وغریب
لباس هاي کهنه و بدون استفاده خود 
دهید  اجازه  و  آورید  بیرون  را  بچه ها  و 
بچه ها با آنها به فرم هاي عجیب  و  هرطور 
ممکن  بپوشند.  لباس  دارند،  دوست  که 
است کمي غیر طبیعي باشد اما براي آنها 

خیلي مهیج و پر از خالقیت است.

شکار و شکارچي
هم  و  داخل  محیط  در  هم  بازي  این 
بچه ها  براي  دارد.  کاربرد  خانه  از  خارج 
مواردي را انتخاب کنید و از آنها بخواهید 

ترفندهایی برای خلق لحظه های 
شاد در کانون خانواده

کم خرج  نوروزیهیجان های 

نوروزنامه بسته فرهنگی ویژه نوروز 97 62



63نوروزنامه

 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  

بسته فرهنگی ویژه نوروز 97 

مدتي کم خرج   ظرف 
را  کودکان  تعیین شده 
خارج  به  مثال  کنند.  پیدا 
بخواهید  آنها  از  و  بروید  از خانه 
سنگ هاي قرمز، کرم خاکي، حلزون 

یا پر پرندگان و...را پیدا کنند.

گلکاري کنید
بسیار  کاري  گیاهان،  کاشت 
اگر  به ویژه  است  لطیف  و  انرژي بخش 
گیاهاني که کودکان مي کارند در معرض 
دید آنها بزرگ شود و خودشان مسئول 
آنها  از  مراقبت  و  آب دادن  یا  نگهداري 
باشند. حتي اگر حیاط ندارید، مشکلي 
نیست.  شما مي توانید با بچه ها گیاهان 
را در گلدان بکارید و پشت پنجره قرار 
دهید. کاشتن سبزي هایي مثل جعفري 

یا ریحان ایده  خوبی است.

ورزش کنید
خوبي  فرصت  نو  سال  تعطیالت 
فراهم  ورزشي  فعالیت هاي  براي 
و  مهماني ها  که  این گونه  می کند 
جاي  پرخوراکي،  دیدوبازدید هاي 
بچه ها  و  ما  به  بیشتر  را  تحرک  خالي 
باشگاه هاي  به  رفتن  مي کند.  گوشزد 
امکانات شان  از  استفاده  و  ورزشي 
همچنین  است.  خوب  گزینه ای 
مثل  گروهي  ورزش هاي  راه انداختن 
و...  بدمینتون  دو،  فوتبال،  تپه نوردي، 
اطراف  مناسب  فضاي  در  بچه ها  براي 

مي تواند  بهاري  پاک  هواي  و  منزل 
بسیار مسرت بخش باشد.

دیدن مناطق جدید
اگر در شهر یا حومه زندگي مي کنید، 
بسیاري  زیباي  مکان هاي  هم  هنوز 
آنها  بچه ها  که  دارد  وجود  شما  اطراف 
تاریخي  قدمت  با  مناطقي  ندیده اند.  را 
یا مناظر زیباي طبیعي. بچه ها را به آنجا 

ببرید.

حیوانات را به بچه ها معرفي کنید
از روستاهاي  به یکي  بردن بچه ها  با 
با  را  آنها  خود،  سکونت  محل  نزدیک 
زندگي روستایي و حیوانات خانگي آشنا 

کنید. تعطیالت 
فرصت  نوروز، 
مناسبی  بسیار 
بچه ها  که  است 
آشنا  حیات وحش  با 
شوند و از نزدیک آن را لمس 
کنند زیرا فقط در کتاب ها و فیلم هاست 

که آنها را مي بینند.

به دیدن موزه ها و مناطق تاریخي بروید
با  تاریخي  بناهاي  و  موزه ها  دیدن 
بچه ها  براي  آنها  از  تاریخچه اي  بیان 
از لطف نیست زیرا آنها در ذهن  خالي 
زندگي  از  زیادي  تصورات  کوچک خود 
پیشینیان دارند و بازدید از این مراکز به 

درک بهتر آنها از گذشته کمک بسیاري 
مي کند.

نقشه بازي کنید
کاغذ سفید بزرگي آماده و بچه ها را 
مي دانید  که  را  محدوده اي  بزنید.  صدا 
بچه ها خوب مي شناسند، انتخاب کنید. 
و  بکشید  کاغذ  روي  را  آن  از  بخشي 
سپس از بچه ها بخواهید مناطق اطراف 
آن را بکشند و نام گذاري کنند.  آنها باید 
خود را مانند پرنده اي از باال تصور کنند 
قدرت  کودکان  دهند.  ادامه  را  نقشه  و 
نقشه یابي  این  از  و  دارند  خوبي  ذهني 

احساس اعتمادبه نفس مي کنند.

با انگشت ها رنگ آمیزي کنید
بسیار  بچه ها  براي  رنگ آمیزي 
آبرنگ  یا  پاستل  است.  لذت بخش 
استفاده اي  بدون  دیوار  اگر  کنید.  تهیه 
دارید که چه بهتر. اگر نه، صفحه بزرگ 
بچه ها همگي  با  و  سفیدي فراهم کنید 
با هم انگشت ها را درون آبرنگ بزنید و 
آنها  بکشید.  دارید،  دوست  طرحي  هر 

عاشق این کار مي شوند.

درخت خانوادگي درست کنید
و  پدربزرگ  از  است.  زیبایي  کار 
مادربزرگ ها شروع کنید. عکس هایي پرینت 
بگیرید و در اختیار بچه ها قرار دهید. به 
بچه ها کمک کنید تا درخت فامیلي شان را 

بسازند. آنها بسیار شگفت زده خواهند شد.
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رنگ آمیزی دنیاي کودکان در نوروز

آیین هویت ساز
آداب ، رسوم   فرهنگ   و هر  هر کشور 
و سنت هایي با قدمت  تاریخي  دارد که  از 
است.  یافته   انتقال   دیگر  نسل   به   نسلي  
به   و  این  آداب  و سنن  بسیار معنا دارند 
بیاني  وجه  مشترک  افراد یک  مرزوبوم را 
تشکیل  مي دهند. بخشي  از این  سنت ها 
هویت  ملي  یک  قوم اند و به  وسیله  آن در 
اعیاد  از  بسیاري   دنیا شناخته  مي شوند. 
ملي  و مذهبي  ما با آداب  و رسوم  خاصي  
مراسم   این   از  کدام   هر  مي شوند.  برگزار 
و رفتارهاي  مرتبط  با آن، فلسفه  خاصي  
تشریفات   با  سنت ها  این   برپایي   دارند. 
جشن ها و آیین هاي مربوط  به  خود براي  
کودکان  نیز لذت بخش و خاطره ساز است. 
به  یاد  و  خوب   لحظه  هاي  آوردن   یاد  به  
ماندني  همواره  باعث  تقویت  و زنده  شدن  
آن خاطرات  مي شود و به  انسان ، شادي  و 

نشاط  مي بخشد.
مطلوب   خاطراتي   که   انسان هایي 
افرادي   اصوال  دارند،  کودکي   دوران   از 
سالم  ترند.  رواني   به لحاظ  و  سازگارتر 
خاطرات   آن  داشتن   از  همیشه   به عالوه 
پیدا  خاطر  انبساط   ذهني  شان   مرور  و 

مي کنند.
بدي   خاطرات   که   کساني   برعکس   
آنچه  همیشه   دارند،  کودکي   دوران   از 
نامطلوب   مي  کند،  خطور  ذهن شان   به  
قبیل   از  حاالتي   دچار  آنها  نازیباست.  و 
یکي   مي  شوند.  عصیان   و  تنفر  خشم، 
کودکان   که   مثبتي   و  خوب   خاطرات   از 
مي توانند همیشه  در ذهن  داشته  باشند، 
عطر شکوفه ها  است.  نوروز  عید  مراسم  
و گل هاي بنفشه، جیک  جیک  پرندگان، 
سفره  هفت  سین  با عطر سنبل  و زیبایي  
خانه   به   رفتن   شده،  رنگ   تخم مرغ هاي 
مادربزرگ  و پدربزرگ  و عیدي  گرفتن  از 
دست  آنها و بسیاري  از آداب  دیگر رنگ  
این   مي دهد.  کودک   زندگي   به   تازه اي  
در  خوش   خاطره اي   نه تنها  مراسم   قبیل  

حافظه  کودک  برجا مي گذارد بلکه  در رشد 
عاطفي  و اجتماعي  او تاثیر بسزایي  دارد.

و  تا در دید  را تشویق  کنیم   کودکان  
بازدیدهاي  عید شرکت  فعال  داشته  باشند. 
همراه   از  بعضا  که   نوجوانان   به   همچنین  
بودن  با والدین  و پرداختن  به  دید و بازدید 
خودداري  مي کنند، باید این  آموزش  داده  
شود که  براي  این گونه مراسم  حتما وقت  
و  بروند  بزرگ ترها  دیدن   به   بگذارند؛ 
تبریک   آنها  به   را  عید  ادب   و  احترام   با 
و  ببوسند  را  بزرگ ترها  دست   بگویند. 
چنانچه  عیدي  دریافت  کردند، قدرداني  و 
تشکر کنند.  والدین  بهتر است  سعي  کنند 
تمام  آداب  و رسوم  این  عید ملي  را به  جا 
آورند و همراه  با چیدن  هفت  سین  سفره  
عید، براي  یکدیگر هفت  سین  خوشبختي  
آرزو کنند که  عبارت  است  از »سالمتي، 
َسرَوري،  سرور،  سربلندي  سرافرازي، 
این   آوردن   جا  به   سبزبختي«  و  سعادت  
سنت ها بر استحکام  پیوند افراد با یکدیگر 
مي  افزاید. جشن هاي ملي، شادي هاي ملي  

و این که  همه  با یک  هدف  
ارتباط   خوشحال اند، 

را  یکدیگر  با  افراد 
عمیق تر و وسیع تر 
در  معموال  مي کند. 
چنین  ایامي  اعضاي  

هم   دور  خانواده ها 
جمع  مي  شوند حتي  اگر 

فاصله   با  مکان هایي  در 
زیاد از یکدیگر زندگي  کنند، 

از این  فرصت  استفاده  مي کنند 
و به  دیدار هم  مي روند و چند روزي  

را با یکدیگر مي  گذرانند. همین  دور هم  
جمع  شدن، براي  یکدیگر ارزش  قائل  شدن  
و به  بزرگ ترها احترام  گذاشتن  از مسائل  
مهم  براي  کودکان  محسوب  مي  شود. آنها 
ضمن  این که  از این  فضاي  گرم، صمیمي  
این   به   مي  برند،  لذت   خانوادگي   شاد  و 
معناي  مهم  در زندگي  مي رسند که  افراد 
براي  یکدیگر ارزش  دارند و این  ارزش ها 
را باید حفظ  کرد. آنها مي  آموزند که  براي  

قائل   ویژه اي   احترام   بزرگ ترها 
که   مي  بینند  زیرا  شوند 
این گونه  نیز  والدین شان  
عمل  مي کنند. بسیاري  از 
مسائل  تربیتي  را مي شود 
غیرمستقیم   به  صورت  

و به طور عملي  توسط  
همین  آداب  و رسوم  

آموزش  داد.

این  از  خانواده ها  از  بسیاري   امروزه  
که  فرزندان شان  به لحاظ فرهنگي  از آنها 
گرچه   دارند.  شکایت   گرفته  اند،  فاصله  
و  پدر  موارد،  پاره اي   در  که   است   الزم  
مادرها خود را به  فرهنگ  فرزندان  نزدیک  

بتوانند  تا  کنند 

هم  صحبت   و  کنند  درک   را  آنها 
باشند  آنها  براي   و راهنماي  خوبي  
اما باید به طور غیرمستقیم  بچه ها 
به   نیز  و  والدین   به  فرهنگ   نیز  را 
کرد.  نزدیک   خود  ملي   فرهنگ  
برگزاري   گوناگون،  مراسم   اجراي  
اهمیت  و  آنها  باشکوه تر  هرچه  
 دادن  به  فلسفه  وجودي  سنت ها و 
رسوم  به  ما این  امکان  را مي  دهد که  
بتوانیم  نقش  خاص  و مهم  این  آداب  
را در زندگي  براي  فرزندان مان  روشن  
عید،  سفره   هفت  سین   چیدن   با  و 
براي  یکدیگر هفت  سین  خوشبختي  
رسوم   و  آداب   حفظ   کنیم.  آرزو 
براي  سالمت  رواني  و رشد فردي  و 
اجتماعي  فرزندان  ضروري  است؛ 
به   ویژه این که  از این  طریق  ما به  
حفظ  هویت  ملي  خود نیز کمک  

مي کنیم.
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