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تحقق قول رئیس جمهوری در 
گازرسانی به زاهدان

سال 84 بود که برای نخستین 
بار، انتقال گاز از عسلویه به شهرستان 
ایرانشهر به عنوان یکی از مصوبات 
دور نخست سفر استانی هیات دولت 
و با عنوان خط »لوله صلح« مطرح 

و اجرا شد.
این موضوع س��بب ش��د تمام 
ش��هرهای اس��تان سیس��تان و 

بلوچستان امیدوار باشند که از نعمت گاز برخوردار خواهند شد اما 
این پروژه از آن زمان تا سال ٩٢ و آغاز دولت یازدهم روند کندی 

را طی کرد و در واقع مسکوت ماند.
با روی کار آمدن دولت یازدهم بار دیگر روش��ن کردن مشعل 
گاز در سیس��تان و بلوچس��تان بر سر زبان ها افتاد و جان تازه ای 
گرفت. براساس برنامه های تعریف شده، مقرر شد پروژه ای با هدف 
گازرسانی به شهرهای زاهدان، چابهار، خاش و زابل در دو سال اجرا 
و افزون بر گازرسانی به مناطق مسکونی، پنج نیروگاه استان نیز به 

شبکه سراسری گاز متصل شوند.
دکتر حس��ن روحانی، رئیس جمه��وری، فروردین ماه ٩3 در 
سومین سفر استانی هیات دولت، قول گازرسانی به استان سیستان 
و بلوچس��تان را داد و از آن روز، گازرسانی به این استان پهناور با 

اولویت بیشتری در دستور کار قرار دارد.
اینک، با گذشت دوسال از قول رئیس جمهوری و تالش شبانه 
روزی کارکنان شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در تمام بخش 
ها، خط انتقال گاز ایرانشهر به زاهدان بیش از 74 درصد پیشرفت 
فیزیکی کرده و سیستان و بلوچستان با ۱۱ درصد از مساحت کل 
کش��ور و زاهدان به عنوان آخرین مرکز استان کشور قرار است تا 

فروردین ماه سال آینده از نعمت گاز طبیعی بهره مند شود.
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رویداد

سیستان و بلوچستان با ۱۱ درصد از 
مساحت کل کش��ور و زاهدان به عنوان 
آخرین مرکز اس��تان کشور، قرار است تا 
پایان دولت یازدهم از نعمت گاز طبیعی 

بهره مند شود.
گازرس��انی ب��ه اس��تان سیس��تان و 
بلوچستان محقق نمی شد مگر با تالش 
شبانه روزی کارکنان شرکت مهندسی 
و توسعه گاز ایران که برای تحقق وعده 
رئیس جمهوری تاکن��ون فعالیت های 

گسترده ای داشته اند. 
در همین حال، حسن منتظر تربتی، 
مدیرعامل ش��رکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران با اشاره به پیشرفت بیش از 74 
درصدی اجرای خط لوله گاز ایرانشهر به 
زاهدان می گوید: برای ساخت این خط 
لوله تاکنون ٥٥٠ میلیارد تومان هزینه 

شده است.
وی می افزاید: براساس برنامه صادرات 
گاز ایران به پاکس��تان، طرح انتقال گاز 

عسلویه به سیستان و بلوچستان آغاز شد 
به طوری که هم اکنون گاز به ایرانش��هر 

رسیده است.
 تربتی با اش��اره به این که در مجموع 
یکهزار و 3٠٠ کیلومتر خط لوله در قالب 
این طرح اجرا می شود، اظهار می کند: 
برای س��اخت این خط��وط لوله گاز، در 
مجموع ٦ هزار میلیارد تومان هزینه شد 

تا بتوانیم این خطوط را تکمیل کنیم.
پس از س��اخت این خط لوله تصمیم 
براین ش��د تا گاز به شهرهای این استان 
پهناور از جمله زاهدان و زابل نیز برس��د 
به همین دلیل ط��رح های دیگری نیز 
در ای��ن زمینه تعریف ش��د که از جمله 
آن، پروژه خط لوله 3٦ اینچ ایرانشهر به 

زاهدان است.
 مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران با تاکید بر این که به غیر از این 
خط، از طریق یک خط لوله ۱٦ اینچ دیگر 
نیز گاز به شهر زاهدان می رسد، می گوید: 

این پروژه 8٠٠ میلیارد تومان سرمایه الزم 
دارد که تاکنون ٥٥٠ میلیارد تومان برای 

آن هزینه شده است.
وی با اشاره به این که تاکنون این خط 
لوله بیش از 74 درصد پیشرفت داشته 
اس��ت، اعالم می کند: همزمان با افتتاح 
این خط در بهار سال ٩٦ و گازرسانی به 
زاهدان، عملیات اجرایی ساخت خط لوله 
گاز ایرانشهر به چابهار آغازمی شود. تربتی 
ادامه می ده��د: این خط لوله می تواند 
افزون بر گاز مردم چابهار، گاز پتروشیمی 

های مکران را نیز تامین کند.
 مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ای��ران تصری��ح می کند: در اس��تان 
سیس��تان و بلوچستان حدود ٦8٠ هزار 
خانوار ساکن هس��تند که این خط 3٦ 
این��چ می تواند گاز ۱٢٠ ه��زار خانوار را 
در فاز نخست تامین کند و مردم زاهدان 
بعد از سال ها از مزایای گاز طبیعی بهره 

مند شوند.

پیشرفت ٧٤ درصدی اجرای خط انتقال گاز ایرانشهر_زاهدان
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گزارش

طرح گازرسانی به زاهدان اواخر 
امس��ال یا اوایل سال آینده به بهره 

برداری می رسد.
حمیدرض��ا عراق��ی، مدیرعامل 
ش��رکت ملی گاز ایران، در بازدید 
از خط لوله انتقال گاز ایرانشهر به 
زاهدان که با حضور استاندار انجام 
شد، گفت: با تمهیداتی که طی چهار 
ماه گذشته اتخاذ شد و تزریق منابع 
مالی جدید، شاهد شتاب در اجرای 

این خط هستیم.
وی اف��زود: هم اکنون روزانه 7٠ 
تریلی، لوله مورد نیاز خط انتقال را 
به منطقه منتقل می کنند و ۱٢٠ 
جوش��کار به طور همزمان در حال 

کار هستند.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران 
یادآور ش��د: خط ٢3٠ کیلومتری 
انتقال گاز ایرانشهر به زاهدان تا اواخر 

امسال یا فروردین ماه سال آینده به 
بهره برداری می رسد.

مع��اون وزی��ر نفت با اش��اره به 
اجرای طرح های گازرسانی به استان 

سیس��تان و بلوچس��تان گفت: در 
مجموع، یکهزار و 3٠٠ کیلومتر خط 
لوله با ٦ هزار میلیارد تومان اعتبار در 

این استان اجرا می شود.
عراقی ادام��ه داد: از خط هفتم 
سراسری یک انش��عاب به سمت 
چابهار و یک انشعاب نیز به سمت 
زاهدان اجرا می شود و این خط در 
ادامه به زابل می رسد.وی اعالم کرد: 
پس از بهره برداری از خط انتقال گاز 
زاهدان، فازهای بعدی این طرح  نیز 
اجرا می شود.مدیرعامل شرکت ملی 
گاز ای��ران تاکید کرد: تامین منابع 
مالی این طرح ها در اولویت شرکت 

قرار دارند.

معاون وزیر نفت در امور گاز:

زاهدان بهار سال آینده با گاز طبیعی سبز می شود
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گزارش

عراقی با اشاره به تاثیر اقتصادی اجرای این طرح 
در استان گفت: نگاه بخش دولتی در تعریف طرح 

ها، در وهله نخست رفاه مردم است.
به گفته وی با گازرسانی به استان سیستان و 
بلوچستان افزون بر بخش خانگی، بخش های 

نیروگاهی و صنایع نیز گازرسانی می شوند.
معاون وزیر نفت ادامه داد: با تحقق برنامه های 
گازرسانی از مصرف سوخت مایع جلوگیری می 
ش��ود که عالوه بر صرفه جویی اقتصادی، تاثیر 
چش��مگیری در کاهش آلودگی محیط زیست 

دارد.
وی اعالم کرد: از اواخر اسفندماه امسال سوخت 

مایع به نیروگاه ها تحویل داده  نمی شود.
عراقی با بیان این که گاز محور توسعه است، 
گفت: با ورود گاز به این استان شاهد توسعه بخش 

های مختلف از جمله صنایع خواهیم بود.
تحس�ین اراده مدیران صنع�ت گاز در 

جلسه با رئیس جمهوری
استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این بازدید 
گف��ت: اجرای این خط انتقال گاز، اتفاق بزرگی 

برای استان است.
علی اوسط هاشمی افزود: پیام اجرای این خط 
انتقال گاز، توازن و عدالت محوری است که بهره 
برداری از آن بار سنگینی را از دوش مردم و دولت 

در حوزه تامین سوخت بر می دارد.
استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرد: در 

جلسه با دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، 
اراده مدی��ران صنعت گاز در اجرای این طرح را 

تحسین کردم.
هاش��می ادامه داد: این اراده و ن��گاه، فردا را 
روشن می کند و سبب گرم شدن منازل مردم 

می شود.
٦٠٠ هزار خانوار سیستان و بلوچستان از 

مزایای گاز برخوردار می شوند
مدیر گازرس��انی شرکت ملی گاز ایران نیز 
درباره طرح گازرس��انی به استان سیستان و 
بلوچستان گفت: این طرح در مجموع زمینه 
برخورداری٦٠٠ هزار خانوار شهری و روستایی 
برای اس��تفاده از مزایای گازدر این اس��تان را 

فراهم می کند.
ناصر ابراهیمی افزود: ٥٠ درصد خانوار استان 
سیس��تان و بلوچستان شهری و ٥٠ درصد نیز 

روستایی هستند.
 مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران افزود: 
گازرس��انی به شهر زاهدان، اولویت نخست این 
ش��رکت به شمار می رود که نیمی از جمعیت 

شهری استان در آن ساکن هستند.
 ابراهیم��ی اعالم کرد: بر اس��اس برنامه های 
تعریف شده، با اتصال زاهدان به شبکه سراسری 
گاز، ۱٥٠ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گازدار 

شده و ۱٠ هزار انشعاب نیز نصب می شود.
وی ب��ا بی��ان این که هم اکن��ون در مجموع 

،پیمانکار اجرای 7٠٠ کیلومتر ش��بکه گذاری 
گاز در این شهر انتخاب شده است، گفت: 3٥٠ 
کیلومتر ش��بکه باقیمانده نیز در آینده پیمان 

سپاری می شود.
 به گفته مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، 
در مجموع یکهزار و ٢٠٠ کیلومتر شبکه گاز در 
ش��هر زاهدان اجرا و ۱٢٠ هزار خانوار از مزایای 

گاز برخوردار می شوند.
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بازدید معاون وزیر نفت و 
استاندار سیستان و بلوچستان 
 از خط لوله
 ایرانشهر_زاهدان
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حسین قاسمي، رئیس مهندسي و طراحي طرح تاسیسات 
زیربنایي و ساختماني و دبیر کمیته فني، بازرگاني، فارغ التحصیل 
کارشناسي ارشد مهندسي مکانیک از دانشگاه صنعتي شریف 

است.
وي همچنین فارغ التحصیل ارش��د مدیری��ت بازرگاني از 
دانشگاه تهران بوده و در حال حاضر دانشجوي دکتراي رشته 

مدیریت قراردادهاي بین المللي نفت و گاز است.
قاسمي با اشاره به حیطه وظایف مهندسي و طراحي طرح 
تاسیس��ات مي گوید: انجام طراحي ف��از صفر، یک و دو براي 
پروژه هاي ابالغ شده و همچنین تبدیل نقشه هاي بیسیک و 
فاز صفر به تفصیلي، به نحوي که قابلیت اجرا داشته باشند در 

این بخش انجام مي شود.
وي با اشاره به اهمیت پروژه اي که اخیرا با عنوان »مجتمع ادارات شرکت ملي گاز ایران«  
به طرح اضافه شده است، مي گوید: در این پروژه قرار است همه ساختمان هاي شرکت ملي 

گاز ایران، در زمیني که در حال حاضر تحصیل شده، متمرکز شود.
قاسمي مي افزاید: هم اکنون مشغول مطالعات فرصت، نیازسنجي و امکان سنجي این پروژه 

هستیم که یکي از پروژه هاي شاخص شرکت ملي گاز در سال هاي آتي خواهد بود.
دبیر کمیته فني، بازرگاني در رابطه با وظایف این کمیته مي گوید: همه پیمانکاران 
و تامین کنندگان اعم از تولید کنندگان و س��ازندگان یا نمایندگان و فروش��ندگان که 
شرکت ما قصد همکاري با آنها را دارد، باید در این کمیته از نظر کیفي و فني ارزیابي 
شوند.وي مي افزاید: ارزیابي کیفي به این منظور است که صالحیت پیمانکاران و تامین 
کنندگان براي همکاري با ش��رکت احراز ش��ود اما در ارزیابي فني به واجدان صالحیت 
نمره داده مي ش��ود تا مش��خص شود کدام یک با کیفیت ترند و قابلیت بیشتري براي 

همکاري با شرکت دارند.
قاسمي درباره تفاوت کمیته فني، بازرگاني با طرح مي گوید: طرح بیشتر با پیمانکاران و 
مشاوران تعامل دارد، اما کمیته فني، بازرگاني بیشتر با واحد هاي درون سازمان و مجریان 

در ارتباط است.
دبیر کمیته فني، بازرگاني، مهم ترین و بارزترین ثروت سازمان را منابع انساني کارآمد 
مي داند و مي گوید: منابع انساني براي ایفاي نقش به صورت اثربخش و کارآمد باید در وهله 

نخست آموزش ببینند و در فرآیند آموزش، مهارت ها و قابلیت هاي الزم را کسب کنند.
وي مي افزاید: پس از کسب مهارت، نیروي انساني باید به سازمانش متعهد باشد چراکه 
تعهد و وفاداري به سازمان از شاخصه هاي ثروت سازمان است و هر اقدامي که افزایش وفاداري 

را سبب شود، مورد تاکید مدیران سازمان است.
قاسمي، فعالیت هاي فوق برنامه را از جمله اقداماتي مي داند که سازمان براي افزایش 
تعهد سازماني کارکنان به کار مي گیرد و مي افزاید: با توجه به گوناگوني سالیق و رویکردها 
در نیروهاي سازمان، برانگیختگي افراد نیز با اقدامات متفاوتي قابل انجام است، آنچنان که 
برخي با برنامه هاي فرهنگي، قرآني و اردو و برخي دیگر با  شرکت در فعالیت هاي ورزشي، 

برانگیخته مي شوند.
رئی��س مهندس��ي و طراحي طرح تاسیس��ات زیربنایي و 
ساختماني، فعالیت هاي ورزشي را به لحاظ ایجاد تعهد و سالمت 
در نیروي انس��اني مهم توصیف مي کند و مي گوید: مباحث 
رفاهي از آنجایي که با خانواده پرسنل در ارتباط است، مي تواند 
برانگیختگي بیشتري را سبب شود زیرا فرزندان و خانواده را به 
اهمیت شغل کارمند آگاه مي سازد  و درك متقابل خانواده با 

کارمند را افزایش مي دهد.
قاسمي در تشریح تاثیرات روان شناختي اقدامات رفاهي 
بر پرس��نل مي افزاید: همکاراني که مدام در ماموریت و به 
دور از خانواده هستند، مي توانند براي فراغت خاطر، مدتي 
را در مجتمع هاي رفاهي اس��تراحت کنند تا با تازه س��ازي روحیه و تجدید قوا به کار 

برگردند.
دبیر کمیته فني، بازرگاني، برنامه هاي ورزشي شرکت را مناسب توصیف مي کند و انعقاد 
قراردادهاي متعدد با مجموعه هاي ورزشي و برگزاري رویدادها و مسابقات ورزشي را شاهدي 

بر کارآمدي امور ورزش مي داند.
وي با تاکید بر اینکه در زمینه رفاهي، هنوز جاي کار بیش��تري وجود دارد، مي افزاید: 
محدودیت هایي در اس��تفاده از تس��هیالت رفاهي در مجتمع هاي مش��هد و محمود آباد 
وجود دارد و با اینکه بسیاري از کارکنان بدون تسهیالت سازماني به مسافرت مي روند اما 
برانگیختگي و درك متقابل با س��ازمان، تنها زماني ایجاد مي ش��ود که کارکنان از خدمات 

سازمان استفاده کنند.
قاسمي، از شرکت مهندسي به عنوان مجموعه اي پیشرو در فعالیت هاي فرهنگي یاد 
مي کند و مي افزاید: بنده به عنوان حافظ قرآن و دارنده چند رتبه برتر در مسابقات قرآني 
در سطح شرکت گاز و کشور، اقدامات سازمان در زمینه تشکیل شوراي فرهنگي و کمیته 

قرآن را مثبت ارزیابي مي کنم.
وي اقدامات فرهنگي شرکت در برگزاري مسابقات قرآن را باعث ایجاد روندهاي مثبت 
بین همکاران توصیف مي کند و مي گوید: کالس هاي قرآن نباید تنها در ساختمان پنجم 
متمرکز شوند بلکه باید به صورت چرخشي در همه ساختمان ها، به تناسب تعداد نفرات و 

با اطالع رساني قبلي برپا شود.
 رئیس مهندسي و طراحي طرح تاسیسات زیربنایي و ساختماني در ادامه با بیان اینکه 
ماموریت سازمان ما پرورش ورزشکار حرفه اي و قاري قرآن نیست، گفت: مجموعه برنامه 
هاي فرهنگي و ورزشي در برانگیختگي پرسنل براي تالش بیشتر و رسیدن به هدف اصلي 

شرکت، بسیار تاثیرگذار است.
قاسمي در پایان، ضرورت تعامل بیشتر با سازمان هاي تخصصي فرهنگي کشور را یادآور 
مي شود و مي افزاید: استفاده از تجربیات و قابلیت هاي سازمان هایي نظیر وزارت ورزش و 
جوانان، ارشاد و حج و اوقاف، از طریق عقد تفاهمنامه مي تواند افق هاي جدیدي را فراروي 

شرکت ترسیم کند.

منابع انساني كارآمد، مهم ترین ثروت سازمان است

اسماعیل عزیزي، مسئول بایگاني طرح ایستگاه ها از 
بدو ورود به ش��رکت در س��ال 7٦ در ساختمان یازدهم 
فعالیت مي کند. وي از س��ال 7٦ تا 7٩ در بخش مالي 
حضور داشته و هم اکنون در کنار فعالیت هاي مالي، کار 

بایگاني را نیز انجام مي دهد.
وي به دلیل بعد مس��افت، کمتر توانسته از امکانات و 
برنامه هاي فرهنگي شرکت بهره ببرد و بیشتر از استخر 

مجموعه استفاده کرده است.
عزی��زي، یک��ي از عوامل موثر در تش��ویق همکاران 
قراردادي به فعالیت هاي ورزش��ي را، اختصاص مبلغي 

ب��راي ام��ور ورزش این گروه از کارکنان مي داند و مي گوید: بیش��تر فعالیت هاي 
فرهنگي در ساختمان پنجم برگزار مي شود، بنابراین بدیهي است که ساکنان سایر 
ساختمان ها امکان حضور نداشته باشند و تنها به رویت اطالعیه ها ، اخبار و عکس 

هاي رویدادها اکتفا کنند.
وي با اشاره به گوناگوني سالیق و شرایط همکاران در 
مسائل فرهنگي و رفاهي خاطرنشان می کند: برنامه ریزي 
ها و ایجاد امکانات، باید متناسب با دغدغه ها و شرایط 
مختلف تدبیر شوند، همچنان که مي دانیم براي بسیاري 
از همکاران، دغدغه هاي مادي و تامین هزینه هاي زندگي 
و درمان، اولویتي به مراتب باالتر از شرکت در یک مراسم 
دارد و این گونه مسائل، اساسا جایي براي پرداختن به امور 

فرهنگي باقي نمي گذارد.
عزیزي در ادامه به ضرورت حمایت از نیروهاي قراردادي 
اش��اره می کند و افزود: برطرف کردن نیازهاي اولیه کارمندان همچون موضوعات 
مادي همواره باید در اولویت قرار گیرد تا کارکنان با انگیزه و روحیه بهتري در خدمت 

شرکت باشند.

اول معیشت، بعد فرهنگ 

کارکنان
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محمدرضا عزیزپور، از کارمندان قرارداد مستقیم شرکت با 
بیش از ۱8 سال سابقه کار است. وي فعالیتش را از بخش کاال 
در ام��ور اج��را و نظارت طرح ها  آغاز کرد و هم اکنون در امور 

دفتري طرح تاسیسات تقویت فشار مشغول به کار است.
وي که از ورزش��کاران با س��ابقه شرکت در رشته جودو به 
شمار مي رود، مي گوید: در شرکت مهندسي، پتانسیل هاي 
فراواني در زمینه هاي ورزشي وجود دارد که در صورت هدایت 
صحی��ح، ثمرات ارزش��مندي را در کوتاه و بلند مدت نصیب 

شرکت خواهد کرد.
عزیز پور با تاکید بر وجود استعدادهاي ناب ورزشي در شرکت 
مهندسي مي افزاید: عالوه بر وجود ظرفیت هاي مناسب براي 

آموزش فرزندان کارکنان در کالس هاي ورزشي و قهرمان پروري، حتي حضور در مسابقات 
لیگ کشوري در برخي رشته ها دور از دسترس نیست.

وي در ادامه خواهان تجمیع بودجه هاي ساالنه امور ورزش شرکت گاز با هدف احداث 
مرکزي با عنوان »مجموعه ورزشي شرکت ملي گاز« مي شود و تاکید می کند: با متمرکزکردن 
فعالیت هاي ورزشي کارکنان شرکت، عالوه بر صرفه جویي در هزینه ها و عدم نیاز به عقد 
قرارداد ساالنه با مراکز ورزشي، امکان درآمدزایي نیز وجود خواهد داشت و استراتژي هاي 

ورزشي مطابق سالیق و اهداف شرکت تنظیم مي شوند.
کارمند امور دفتري طرح تاسیسات تقویت فشار براي غني سازي اوقات فراغت فرزندان 
کارکنان در تابس��تان، پیش��نهاد فراهم کردن س��رویس ایاب و ذهاب در 4 نقطه از شهر را 
مطرح مي کند و مي گوید: برپایي کالس هاي ورزشي فرزندان کارکنان زیر نظر شرکت، 
دغدغه والدین براي برنامه ریزي تابستاني فرزندان و مشکالت احتمالي بعد مسافت و سالمت 
مجموعه هاي بیروني را رفع مي کند و بر اطمینان خاطر والدین از آرامش و امنیت فرزندان 

شان مي افزاید.
عزیز پور، دعوت از تمام کارکنان شرکت اعم از قراردادي و پیمانکاري به جشن آینده سازان 
را اقدامي مثبت مي داند و مي گوید: در زمینه تقدیر از فرزندان ممتاز، بهتر است امکانات 

بیشتري براي تشویق و ایجاد انگیزه در آینده سازان کشور تخصیص یابد.
وي در ادامه پایین بودن تعداد استفاده کنندگان از کتابخانه هاي شرکت را یادآور مي شود 

و مي گوید: باید به گونه اي برنامه ریزي کنیم تا کتابخانه ها در 
بعد ساعات اداري هم پذیراي همکاران مشتاق کتاب باشند.

 عزیز پور مي افزاید: مي توان با تسهیل دسترسي همکاران 
به کتاب، تشویق همکاران به کتابخواني را سبب شد، به این 
ترتیب که به فرد یا افرادي مسئولیت داده شود تا پس از اخذ 
درخواست ها از سوي همکاران، کتاب ها را به متقاضیان تحویل 

دهند و در موعد مقرر از آن ها پس بگیرند.
وي معتقد اس��ت اردوهاي تفریحي باید متناسب با فصول 
سال در مکان هاي مختلف برگزار شود و مي افزاید: بهتر است 
جاذبه هاي توریستي بکر و کمتر شناخته شده مقصد اردوهاي 
خانوادگي شود، ضمن آن که با مذاکره با مراکز جهانگردي و 
سیاحتي مي توان مناطق جذاب تري را براي افزایش مشارکت همکاران و خانواده ها در نظر 
گرفت.عزیزپور با اشاره به اقدام مثبت شرکت در فراهم کردن استفاده از هتل آپارتمان در 
مشهد مي گوید: با توجه به دریافتي پایین پرسنل قراردادي، امکان برنامه ریزي براي مسافرت 
کمتر میسر مي شود، بنابراین اختصاص بخشي از تسهیالت رفاهي و اسکان به این گروه، در 

ایجاد انگیزه و ارتقای حس وفاداري به مجموعه بسیار موثر است.
وي با گالیه از عدم توجه شرکت به موضوع ارتقای تحصیلي کارکنان قراردادي و ترفیع 
شغلي، خاطرنشان می کند: به لحاظ روان شناسي سازماني، مجموعه هاي موفق براي ارتقای 
کارکنان از نظر حقوق و تحصیالت سرمایه گذاري مي کنند چراکه این موضوع تاثیر مستقیم 

روي عزت نفس فرد و ارتقای منزلت شرکت دارد.
عزیزپور در ادامه با توجه به اهمیت ورزش هاي همگاني، مي گوید: ورزش هاي تخصصي، 
به توانایي ها و انگیزه هاي خاصي نیاز دارند، اما ورزش هاي همگاني مانند ایروبیک و ورزش 
هاي مفرح مانند فوتبال گل کوچک و والیبال، کمک مي کنند تا فرد با تخلیه هیجانات و 
هدایت نیروي جسماني در جهت مثبت، عالوه بر ارتقای اعتماد به نفس، انگیزه ها و انرژي 

خود را در خدمت اهداف سازمان قرار دهد.
وي مي افزاید: مي توان با استعدادیابي از بین نفراتي که براي سالمتي و انگیزه در ورزش 
هاي همگاني مشارکت مي کنند، افراد مستعد را براي ورزش هاي قهرماني شناسایي کرد و 

با سرمایه گذاري هدفمند، افتخاراتي ارزشمند را براي شرکت به ارمغان آورد.

تسهیل دسترسي به كتاب، سبب تشویق همكاران به كتابخواني می شود 

مهرنوش بکایي که از سال ۱38٠ وارد طرح ایستگاه 
ها شده، ابتدا در پروژه نورآباد و سپس در ساختمان نصب 
مشغول به کار شد و اکنون ریاست دفتر طرح ایستگاه هاي 

تقویت فشار گاز را بر عهده دارد.
وي که حدود ٩ سال است در خارج از مجموعه شرکت 
به ورزش مي پردازد، مي گوید: سابقا در برنامه هاي شنای 
شرکت مشارکت داشتم، اما در حال حاضر به دلیل تداخل 
برنامه هاي ورزشي با ساعات کاري، امکان حضور میسر 
نمي شود چراکه باید تا ساعت ٦ عصر به صورت چرخشي 

در دفتر حضور داشته باشیم.
بکایي، تاثیرات ورزش را در ارتقای روحیه کارکنان غیرقابل توصیف مي داند و مي 
افزاید: خاطرم هست زماني که در برنامه ورزشي حضور مي یافتم، باوجود خستگي 
کاري، بسیار با عالقه و اشتیاق به سمت مجموعه ورزشي مي رفتم  و با تزریق روحیه، 

نشاط و شادابي، همه خستگي ها را از تن به در مي کردم.
وي در خصوص اعطاي بلیت سینما به همکاران مي گوید: گذشته از این که رفت 
و آمد به سینما کمي دشوار است، تنها یک عدد بلیت سینما در اختیار بنده قرار 
مي گیرد که طبیعتا امکان حضور در سالن سینما در روز تعطیل به تنهایي و بدون 

خانواده یا دوستان، میسر نیست.
بکایي با اشاره به برگزاري جشن ها در ساختمان پنجم مي گوید: سابقا جشن ها 
بسیار باشکوه تر برگزار مي شدند اما اخیرا از کیفیت مراسم ها کاسته شده و محتواها 

و آیتم ها یکنواخت تر و خسته کننده شده اند.

وي با تاکید بر ضرورت افزایش نشاط در شرکت مي 
گوید: برگزاري مسابقات، افزایش تعداد جوایز و پرهیز از 
سخنراني هاي طوالني، مي تواند راهگشا باشد، ضمن آن 
که اهدای گل به خانم ها در روز زن و ارائه کارت هدیه در 
روز تولد می تواند از اقدامات روحیه بخش محسوب شود 

که شایسته است مد نظر مسئوالن قرار گیرد.
وي در ادام��ه اعطاي کارت اس��تخر به همکاران را با 
ه��دف بهره برداري حداکثري همکاران، پیش��نهاد مي 
کند و مي افزاید: امکانات ورزشي نباید تنها به مجموعه 
ورزشي شیرودي محدود شود بلکه باید با ایجاد تنوع، سایر 
رشته هاي ورزشي نظیر ایروبیک و تنیس هم متناسب با امکانات موجود براي تمام 

همکاران قابل استفاده باشد.
بکایي با اشاره به مراودات برون سازماني شرکت با شرکاي خارجي مي گوید: براي 
برقراري ارتباطات موثر با ذي نفعان خارجي، تسلط کارکنان به زبان انگلیسي ضروري 
است که در این قضیه، برگزاري دوره هاي آموزشي زبان در شرکت براي کارکنان 

مي تواند بسیار موثر واقع شود.
رئیس دفتر طرح ایستگاه های تقویت فشار در پایان با اشاره به سابقه ۱٥ ساله 
اش در شرکت، خواستار ارزش گذاري بیشتر شرکت به کارکنان قراردادي مي شود 
و مي گوید: هم پاي همکاران رسمي براي اهداف سیستم تالش مي کنیم و انتظار 
داریم  شرکت هم متقابال در حد ظرفیت هاي موجود، امکان استفاده از رفاهیات را 

مهیا کند تا با ذوق و شوق بیشتري، کارایي خود را  نشان دهیم.

تاثیر ورزش در ارتقای روحیه كاركنان غیرقابل توصیف است

کارکنان
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حسین نیا با مقایسه شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران نسبت به سال های گذشته می گوید: این شرکت 

به یک پختگی رسیده است. 
سال های نخست فعالیت این شرکت، شرایط مبهم 
بود. در آن زمان هر طرحی مصوب می شد مجبور بودیم 
آن را اجرا کنیم و این در حالی است که هم اکنون پروژه 
ها از حالت بهم ریختگی خارج شده و پروژه های کارا 

معرفی می شوند.
از سوی دیگر، کارکنان شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران با کسب تجربه هم اکنون می دانند باید چه کار 

کنند و قوانین، مقررات و 
آیین نامه ها در این شرکت 

نهادینه شده است.
وی با اشاره به گزارش 
می  اعالم  حسابرسی 
کند: در سه سال گذشته 
بهترین گزارش های ۱٠ 
سال گذشته را داشته ایم 
و تعداد مراجعات به دیوان 
بازرسی کل  و  محاسبات 
کشور کاهش یافته است. 
شاخصه  بهترین  از  یکی 
پرونده  که  است  این  ها 
هایی که در سیستم های 
نظارتی داشتیم طی سه 

سال گذشته کاهش یافته و به تعداد انگشتان دست هم 
نمی رسد که این تعداد نیز در مراحل اولیه حل می 

شود. 
وی در ادامه درباره گردهمایی های خانوادگی، اکران 
فرهنگی  های  برنامه  برگزاری  و  های سینمایی  فیلم 
شرکت می گوید: موافق برگزاری این برنامه هستم. ماه 
گذشته فرزندان کارکنان را به آبعلی بردند که مراسم 

خوبی بود. 
باید برگزاری این برنامه ها را تخصصی کنیم. به عنوان 
مثال المپیادهای ورزشی که در رشته های مختلف در 
شرکت ملی گاز ایران برگزار می شود، در سطح کوچک 

تر در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران نیز برگزار 
کنیم. این گونه مسابقات ورزشی پیش از این در شرکت 
برگزار می شد و مدیریت های شرکت با هم رقابت می 
کردند. این برنامه ها هیجان زیادی در سیستم ایجاد می 

کرد و هم اکنون جای آن ها خالی است.
از طرفی، برگزاری گردهمایی خانوادگی به نظرم عالی 
است. به طور کلی این گردهمایی ها را تایید می کنم و 

برگزاری آن ها تاثیرگذار خواهد بود.
رئیس حسابداری عمومی شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران درباره بهتر برگزار کردن این گونه برنامه ها 

می گوید: برگزاری گردهمایی های خانوادگی در قالب 
پیاده روی و ورزش استقبال بیشتری به همراه خواهد 
داشت و اجرای این برنامه ها، خانواده شرکت مهندسی را 

مستحکم تر می کند.
حسین نیا که رئیس هیئت شنای شرکت مهندسی 
و توسعه گاز ایران است، درباره فعالیت های این رشته 
به  اظهار می کند: کسب مقام در سال های گذشته 
صورت اتفاقی رخ می داد. از سه سال گذشته با همکاری 
مربی شنا، برنامه مشخصی برای کارکنانی که در این 

رشته آمادگی دارند و شناگر هستند تعریف شد.
در این زمینه، بحث شناساسی کارکنانی که شناگر 

هستند در دستور کار قرار گرفت و بر این اساس، تعدادی 
از جوانان که جذب شرکت شده بودند به مرور زمان 

شناسایی و روی آن ها کار شد.
در این مسیر، برای جذب در بخش آقایان، بانوان و 
فرزندان کارکنان برنامه های مختلفی تعریف و در این 

زمینه تبلیغات وسیعی انجام دادیم.
مجموعه این فعالیت ها پارسال نتیجه داد و برای 
نخستین بار در بخش فرزندان مقام نخست را کسب 
کردیم. از طرفی، در بخش کارکنان آقایان و بانوان نیز 
در سطح شرکت ملی گاز ایران مقام دوم را به دست 

آوردیم.
اکنون  هم  خوشبختانه 
تیم منسجم و خوبی داریم. 
فعالیت ها در رشته شنا از 
حالت اتفاقی خارج و تبدیل 

به تیم داری شده است.
وی درباره فعالیت های 
ورزشی خود نیز می گوید: 
هفته ای سه مرتبه به شنا 
تیم  کاپیتان  رویم.  می 
با  و  بودم  دانشگاه  فوتبال 
وجود اینکه به فوتبال عالقه 
که   هاست  سال  داشتم 

فوتبال بازی نمی کنم. 
به  اشاره  با  نیا  حسین 
جایگاه مطالعه در زندگی اش تاکید می کند: به کتاب 
های تاریخی عالقه مندم و تقریبا همیشه یک کتاب برای 

مطالعه در دست دارم. 
به طور کلی، پیگیری اخبار و خواندن کتاب تاریخی 
از سرگرمی های مورد عالقه من است. از طرف دیگر، به 
گل و گیاه عالقه دارم و در باغچه کوچکی که در حیاط 
وجود دارد، محصوالتی مثل خیار، گوجه، انواع سبزی و... 

را کاشته ام.
رئیس حسابداری عمومی شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران درباره تماشای فیلم نیز می گوید: به تماشای 
فیلم نیز عالقه دارم. مجله فیلم را از شماره ٢٠ تا شماره 

گفت و گو با نخبه ای در صنعت گاز

برگزاری برنامه های فرهنگی تخصصی شود
محمد حسین نیا از نخبگان جذب شده صنعت گاز به شمار 
می رود و از سال 8٠ تاکنون در شرکت ملی گاز ایران مشغول 

به فعالیت است.
رئیس  اکنون  هم  مالی  مدیریت  لیسانس  فوق  مدرک  با 

حسابداری عمومی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران است.
گاز  شرکت  به  ایران  گاز  ملی  شرکت  در  جذب  از  پس  وی، 
استان قم می رود و تاکنون سمت هایی از جمله آنالیست ارشد 

کاال، حسابدار اموال، حسابدار کاال و... را داشته است.
حسین نیا، سال 82 به تهران منتقل و در شرکت مهندسی و 

ساختمان گاز ایران به عنوان حسابدار طرح های عمرانی مشغول 
به فعالیت می شود. با تبدیل شرکت مهندسی و ساختمان گاز 
ایران به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، وی به طرح خط 
هفتم سراسری منتقل و در آن جا با سمت رئیس خزانه داری 

مشغول به فعالیت شد.
یکی از بهترین خاطره های کاری وی انتقال از گاز استان قم 

به تهران است.
خاطره خوب دیگر آقای حسین نیا نیز ازدواجش در سال 8٠، 

چند ماه پس از اینکه وارد شرکت شده است.
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4٠٠ به طور پیوسته خوانده و آرشیو کرده ام. از طرفی در 
دوران دانشجویی، برای انجمن فیلم کوتاه تبریز همکاری 

داشتم. 
وی با اشاره به اکران فیلم های سینمایی از سوی 
فیلم  گوید: خوشبختانه  ها می  خانواده  برای  شرکت 
 های مطرح و روز در اولین فرصت برای خانواده ها تهیه

 می شود.
حسین نیا با اشاره به شوخی همسایه ها زمانی که مبلغ 
قبض گاز آن ها زیاد است، یادآور می شود: همسایه ها به 
شوخی قبض های گاز را تحویل می دهند و می گویند 

شماکه در شرکت گاز هستید آن را پرداخت کنید.
پیاده روی در کوهستان برگزار شود

ندا جالل زاده، همسر آقای حسین نیا با مدرك فوق 
لیسانس زمین شناسی نفت، در حوزه مهندسی مشاور 

نفت مشغول به فعالیت است.
وی با اشاره به عکسی قدیمی که مربوط به 3٥ سال 
پیش است و چهره دختر و پسر کوچکی در آن نقش 
بسته، درباره نحوه آشنایی خود با همسرش می گوید: 

خانواده هایمان با هم دوست بودند.
خانم جالل زاده در ادامه با اشاره به دشواری های 
دورانی که همسرش به گاز استان قم منتقل شده بود، 
عنوان می کند: اوایل ازدواج قم بودیم که به دلیل اینکه 
همه خانواده ام تهران بودند، سختی های خاص خود را 

داشت.
خانم جالل زاده درباره دورانی که همسرش در طرح 
خطوط لوله بود و به ماموریت می رفت نیز می گوید: 

زمانی که همسرم شیراز بود، یکی از ماموریت هایش ٢3 
روز طول کشید. 

زمانی که ماموریت بود، یکبار نیز پسرم بیمار شد و تب 
شدیدی داشت که قطع نمی شد. در آن زمان فرزندم 
گریه هایی داشت که قطع نمی شد و کل خانواده از 
گریه های او تعجب می کردند. یکی از پزشکان گفت 
که احتماال یکی از اعضای خانواده اش از بچه دور است 
و برای بهبودی باید او را ببیند. خاطرم هست لحظه ای 
که وارد فرودگاه شیراز شدم، فرزندم پدرش را دید و بغل 
او رفت و یک لحظه در صورت پدرش نگاه کرد و محمد 

حسین نیا تا بعدازظهر  کامل خوابید.
شرکت  فرهنگی  های  برنامه  درباره  ادامه  در  وی 
مهندسی و توسعه گاز ایران می گوید: در جشن هایی که 
هر سال برای بچه ها برگزار می شود، شرکت کرده ام که 

خوب بوده و فرزندم نیز راضی بوده است.
از طرفی، راه اندازی برنامه سینما و اکران فیلم برای 

خانواده کارکنان نیز بسیار عالی است.
وی پیشنهاد می کند: آخر هفته ها که کارمندان 
تعطیل هستند یکسری ورزش های خاص مثل پیاده 
روی در کوهستان برگزار کنند تا خانواده ها در کنار 

یکدیگر باشند. 
در حوزه ورزش نیز هم اکنون در رشته های شنا 
و تنیس برای بانوان برنامه هایی در نظر گرفته شده و 
گسترش این رشته ها مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

پسری کنجکاو که دوست دارد فضانورد شود
عمومی  حسابداری  رئیس  فرزند  نیا،  حسین  آراد 

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، متولد سال 8٢ بوده 
و هم اکنون کالس هفتم است.

وی از ماموریت های پدرش تنها سوغاتی و اسباب 
بازی هایی که برایش آورده را به یاد دارد. 

آراد دوره های فوتبال را سپری کرده و شنا را به طور 
منظم پیگیری می کند. 

آراد کنجکاوی های زیادی دارد و عالقه مند است از 
نزدیک از طرح های گازرسانی بازدید کند.

وی که به نجوم و فضا عالقه مند است، دوست دارد 
زندگی بدون جاذبه را تجربه و آرزو دارد سیارات را از 
نزدیک مشاهده کند. از طرفی وی دوست دارد چتر بازی 

را نیز تجربه کند.
و  فضا  علم  به  مربوط  وی  درسی  غیر  های  کتاب 
سیارات است و به دلیل اطالعات خوبی که در این زمینه 
دارد، در کالس دوم دبستان با معلم خود درباره سرعت 
زمین بحث می کند و در پایان با سند ثابت می کند که 
گفته او درست است و معلم اطالعات اشتباه به بچه ها 

می دهد.
وی، عالقه مند است در آینده پزشک یا فوتبالیست 
شود. از طرفی وی به برنامه نویسی عالقه دارد و هم 
اکنون مراحل تکمیلی ساخت یک برنامه را طی می کند 

که قرار است به زودی در بازار ارائه شود.
فرزند رئیس حسابداری عمومی شرکت مهندسی و 
توسعه گاز ایران پیشنهاد می کند شرکت، برای اوقات 
فراغت فرزندان کارکنان مسابقات فوتبال و بازی های 

رایانه ای برگزار کند.
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بین الملل

از منظر مجموع ذخایر گاز، ترکمنستان رتبه 
چهارم را در میان کشورهای جهان از آن خود 
کرده است از این رو تاکنون نقش این کشور در 
بازار جهانی گاز بسیار محدود بوده است. هرچند 
به نظر می رسد مقامات این کشور قصد دارند 

این وضعیت را تغییر دهند.
در اواخ��ر س��ال ٢٠۱٥ پروژه هایی به اجرا 
درآمدند که می توانند تولید گاز این کش��ور و 
توان صادراتی ش��رکت دولتی »ترکمن گاز« 
را افزایش دهند. این شرکت در حال توسعه، 
خط لوله شرق به غرب است که قرار است گاز 
طبیعی را از میدان های شرقی ترکمنستان به 
سواحل دریای خزر در جنوب کشور برساند. 
انتظ��ار م��ی رود این خط لول��ه در آینده گاز 

ترکمنستان را به اروپا بیاورد. 
خط لوله قفقاز جنوبی در حال گس��ترش 
است و خطوط لوله گاز ترانس آناتولی و ترانس 
آدریاتیک نیز در حال س��اخت هستند. این 
خطوط لوله، ظرفیت انتقال حجم انبوهی از 
گاز آذربایجان و سایر کشورها را تا سال ٢٠٢٠ 
به وجود می آورند و تنها تکه گمشده این پازل 
برای انتقال گاز ترکمنستان، یک مسیر انتقال 
از دریای خزر اس��ت که مذاکرات پیرامون آن 

باال گرفته است.
پیش از این »ماروس سفکوویچ« معاون اول 

کمیسیون اروپا گفته بود که انتظار دریافت گاز 
ترکمنس��تان را برای سال ٢٠۱٩ دارد. بعد از 
تیره شدن روابط با روسیه، اروپا قصد دارد به 
منابع انرژی خود تنوع ببخشد. ترکمن ها قصد 
احداث خط لوله دیگری را نیز برای صدور گاز به 
بازار هند و پاکستان از طریق افغانستان دارند. 
اینها در حالی است که ابتدای سال ٢٠۱٦ 
خبر فسخ یکجانبه و پیش از موعد قرارداد خرید 
گاز از شرکت ترکمن گاز توسط شرکت گازپروم 

روسیه اعالم شد.
ترکمنستان مدت زمان طوالنی ای گاز خود 
را از طریق خط لوله آسیای مرکزی که در زمان 
شوروی سابق ساخته شده بود به روسیه صادر 
می کرده اس��ت و در س��ال ٢٠٠3 طبق یک 
قرارداد ٢٥ ساله، امتیاز آن به شرکت گازپروم 
اعطا شد. تا سال ٢٠٠٩ نیز روسیه بزرگ ترین 
خریدار گاز ترکمنستان بود. در آن دوره روس 
ه��ا عالقه زیادی به خرید گاز ارزان از ترکمن 
گاز داشتند چراکه سود زیادی از محل بازفروش 
آن به کش��ورهای مشترك المنافع و اروپا به 

دست می آوردند.
از س��ال ٢٠٠٩ به بعد همزمان با تصمیم 
عشق آباد به فروش گاز با قیمت معقول تر به 
بازار جهانی، واردات گاز روس��یه از این کشور 
رو به کاهش رفت. به خصوص در این س��ال 

انفجاری در خط لوله آسیای مرکزی رخ داد که 
به قطع موقتی صدور گاز انجامید اما صادرات 
از س��ال ٢٠۱٠ با حجم کمتری از سر گرفته 
شد. از این رو برخالف تدابیر پیش بینی شده 
در قرارداد، حجم صادرات از ۱٠ تا ۱۱ میلیارد 
مترمکعب در س��ال ٢٠۱٠ به چهار میلیارد 
مترمکعب در سال ٢٠۱٥ کاهش یافت. حجم 
صادرات در سال ٢٠٠7 معادل 4٢.٦ میلیارد 

مترمکعب بود.
گازپروم دلی��ل این امر را کاهش تقاضا در 
اروپا و اوکراین اعالم کرده است. به علت افت 
قیمت ها، نرخ ثابت ٢4٠ دالری برای هر یکهزار 
مترمکعب دیگر جذابیتی برای روس ها نداشت. 
به همین دلیل گازپروم در سال ٢٠۱٥ دعوایی 
را در محکمه داوری استکهلم علیه ترکمن گاز 
طرح کرد و خواستار تعدیل قرارداد شد. پس 
از اعالم توقف خرید گاز در اوایل سال ٢٠۱٦ از 
سوی گازپروم، عشق آباد تمایل خود به مذاکره 
مجدد را در راستای همکاری های اقتصادی با 

روسیه ابراز کرد.
مجموع فعالیت های ترکمنستان به ویژه در 
حوزه بازاریابی گاز، ش��اید زنگ خطر تازه ای 
برای ایران باش��د که این همسایه شمالی هم 
دس��ت روی برخی بازارهای بالقوه کشورمان 

برای صادرات گاز گذاشته است.

آیا تركمنستان رقیب جدید ایران است؟
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