
بسته فرهنگی الکترونیکی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
 مرداد ماه 1395   سال دوم    شماره یازدهم 

گاز ایران از طریق خط لوله به اروپا می رسد



صنعت گاز از محور تا پيشران توسعه اقتصاد ايران
صنعت گاز ايران در حالي نيم قرن 
كه  سرگذاشته  پشت  را  خود  فعاليت 
تاكنون دستاوردهاي بزرگي در حوزه هاي 

مختلف به دست آورده است.
شركت مهندسي و توسعه گاز ايران 
نيز بعنوان بازوي اجرايي شركت ملي گاز 
ايران در طول سال هاي گذشته توانسته 
در توسعه اين صنعت حضور چشمگيري 

داشته باشد و در اين مسير از ظرفيت شركت هاي توانمند داخلي بهره برده است.
حركت صنعت گاز در گذر زمان و بويژه در سال هاي گذشته با تمركز بر افزايش 
توانمندی داخل و توسعه بومی اين صنعت استوار بوده و شاهد اين مدعا نيز دستيابی به 
ساخت دو نوع توربوكمپرسور در داخل كشور است كه از جمله پيشرفته ترين تجهيزات 
صنعت گاز بشمار مي رود. شركت ملی گاز ايران اين افتخار را دارد كه نخستين توربين ملی 
را با عنوان تجاري IGT25 در آبان ماه پارسال در ايستگاه تقويت فشارگاز دهق نصب و اين 

توربين هم اكنون تمام آزمايش هاي مورد نياز را طي كرده و در مدار قرار دارد.
همسو با تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي و با هدف اشتغالزايي و بهره گيري از 
توان داخل، قرارداد ساخت 200 دستگاه توربوكمپرسور با دوشركت توانمند داخلي امضا 
شده و تاكنون حدود 50 دستگاه از اين توربوكمپرسورها در تاسيسات تقويت فشار گاز 
كشور نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است.از سوي ديگر، با افزايش برداشت گاز از 
فازهاي جديد پارس جنوبي، برنامه ريزي براي ايجاد ظرفيت هاي جديد انتقال گاز به 
مبادي مصرف در دستور كار قرار گرفته و شركت مهندسي و توسعه گاز ايران در اين مسير 
توانسته پروژه هاي كليدي اين بخش را نيز به بهره برداري برساند كه اجراي اين پروژه 
ها در افزايش گازرساني به بخش هاي مختلف از جمله نيروگاه ها تاثيرگذار بوده و سبب 
كاهش آلودگي هوا شده است.شركت مهندسي و توسعه گاز ايران در مسير اجراي خطوط 
انتقال گاز، تاكنون همكاري قابل مالحظه اي با شركت هاي داخلي داشته و از ظرفيت اين 

شركت ها حداكثر بهره برداري را برده است.
فعاليت های يادشده باعث شده كه شركت مهندسی و توسعه گاز ايران در طول سه 
سال گذشته با استفاده از روشهای جديد تامين سرمايه و با استفاده از ظرفيتهای بند »ق« 
و قانون رفع موانع توليد ضمن جذب حدود 2.5 ميليارد دالر سرمايه، حدود 600 كيلومتر 
خط لوله و پنج ايستگاه تقويت فشار را با بهره گيری از توان شركت های داخلی احداث 
و به بهره برداری رساند.از سوي ديگر گسترش صنعت گاز در مناطق كمتر توسعه يافته و 
روستاها سبب مي شود نيروي كار جوان در اين مناطق باقي بمانند و از مهاجرت آن ها به 
شهرها جلوگيري مي كند كه اين برنامه از جمله اهداف كالن نظام جمهوري اسالمي ايران 

در حوزه عدالت محوري و محروميت زدايي است.
به موازات اقدامات يادشده و به منظور تقويت توان مشاوران و پيمانكاران داخلی در 
زمينه طراحی، ساخت و تامين تجهيزات مورد نياز صنعت گاز كشور، اقدامات و حمايت 
های گسترده ای انجام شده بطوريكه در شرايط فعلی همه اقدامات در حوزه اجرای طرح 
های صنعت گاز از سوي پيمانكاران و مشاوران داخلی انجام مي شود. در يک تصوير 
ساده می توان گفت وضعيت صنعت گاز ايران از يک صنعت كامال خارجی و وابسته، به 
يک صنعت كامال بومی و توانمند تبديل شده است كه اين مهم افزون بر خودكفايي و 

خوداتكايي، ظرفيت بي نظيري نيز در زمينه اشتغال زايي ايجاد كرده است.
صنعت گاز، امروزه در بخش داخلی بيش از نياز، توسعه يافته و فرصت بسيار مغتنمی 
است كه طی سال های پيش رو و زمينه های فراهم شده در پسابرجام، با استفاده از 
توانمندی های كيفی موجود و افزايش اين توانمندی ها، قابليت آمادگی ورود به بازارهای 
منطقه ای و بين المللی، بويژه بازارهای رو به توسعه در كشورهای منطقه از جمله عراق، 
افغانستان و تركمنستان را ايجاد كند و موجب ارتقاي جايگاه صنعت گاز ايران در منطقه 

و جهان شود. 
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شرکتمهندسیبرایورودبهبازارهایبینالمللیآمادهمیشود

رویداد

مراسم باشكوه پنجاهمين سالروز تاسيس شركت ملی 
گاز ايران چندی پيش با حضور رئيس جمهوری، رئيس 
سازمان حفاظت محيط زيست، وزير نفت، وزير صنعت، 
اصلی،  شركت  چهار  عامل  مديران  تجارت،  و  معدن 
نمايندگان مجلس شورای اسالمی و مديران ارشد كشور 

برگزار شد.
دست  از  تشكر  با  مراسم  اين  در  جمهوری،  رئيس 
از قدرت هر  اندركاران صنعت گاز كشور گفت: بخشی 

كشور وابسته به خوداتكايی در زمينه انرژی است.
زمستان  اين كه  به  اشاره  با  روحانی  حسن  دكتر 
پارسال نخستين سالی بود كه مديران شركت ملی گاز 
ايران به مردم اعالم كردند كه بدون نگرانی می توانند 
گاز مصرف كنند، افزود: در سال های گذشته همواره 
به مردم در زمينه قطع گاز هشدار داده می شد و اين 
در حالی است كه مردم، زمستان پارسال را با آرامش و 

آسايش سپری كردند.
وی تاكيد كرد: امروز با درايت و تالش مديران نفتی و 
گازی كشور به سمت اصالح سوخت و استفاده از سوخت 
پاک گام برداشته ايم، به طوری كه مصرف سوخت مايع 
نيروگاهها از ٤٣ درصد در سال ٩2 به ١٨ درصد در سال 

٩٤ و امسال به ٩ درصد خواهد رسيد.
میلیون ها دالر برای احداث هر کیلومتر خط لوله 

هزینه می شود
در ادامه، وزير نفت با بيان اين كه خوشحالم كه امروز از 
طرف كاركنان صنعت نفت و به ويژه كاركنان شركت ملی 
گاز ايران به رئيس جمهوری و همراهان ايشان خوشامد 
می گوييم، ادامه داد: حضور رئيس جمهوری در اين جمع 
و اهتمام ايشان به پيشبرد فعاليتهای صنعت نفت و گاز پيام 

مهمی برای اين صنعت دارد.
بيژن زنگنه با اشاره به اين كه شركت ملی گاز ايران 
يكی از گسترده ترين شبكه های خدمات رسانی در سطح 
كشور را در اختيار دارد، اظهاركرد: هم اكنون حدود ٩0 
درصد جمعيت كشور كه شامل ٩٩ درصد جمعيت شهري 
و بيش از 60 درصد جمعيت روستايی می شود تحت 

پوشش شبكه گازرسانی قرار دارند.
وی اعالم كرد: در تالشيم تا سال ٩6 بيش از ٩5 درصد 
جمعيت كشور، تحت پوشش شبكه گازرسانی قرار گيرند 
و با توجه به وجود نقاط پراكنده در كشور كه گازرسانی به 
آنها نيازی نيست، پوشش بيش از ٩5 درصدی به معنای 

گازرسانی به كل كشور است.
برای  كه  ای  هزينه  دالر  ها  ميليون  به  اشاره  با  وی 
احداث هر كيلومتر خط لوله صرف می شود، افزود: هم 
اكنون خطوط لوله عظيمی برای انتقال گاز عسلويه به نقاط 
مصرف در حال اجراست و برای صادرات نيز برنامه های 

زيادی داريم.
وزير نفت در پايان تصريح كرد: از همه همكاران در 
شركت ملی گاز ايران كه سختی های زيادی را متحمل 
شده اند و كاركنان شركت ملی نفت ايران كه در عرصه 
توليد گاز نقش آفرينی كرده اند و كاركنانی كه در مجموعه 
پااليشگاه ها و طرح های توسعه ای گاز طی اين سالها 

تالش كرده اند قدردانی می كنم.

قول رئیس جمهوری به مردم سیستان و بلوچستان 
محقق می شود

در ادامه، معاون وزير نفت در امور گاز با اشاره به ركورد 
گازرسانی به بخشهای مختلف در سال ٩٤ گفت: شركت 
ملی گاز ايران تا پايان امسال همسو با سياستهای دولت 

تدبير و اميد به دو هزار و ٨00 روستا گازرسانی می كند.
حميدرضا عراقی افزود: پارسال، گازرسانی به پنج هزار 
روستا در دستور كار قرار گرفت كه از اين تعداد دو هزار 

روستا به بهره برداری رسيد.
وی با بيان اين كه هم اكنون گازرسانی به پنج هزار 
قول  به  اشاره  با  اجراست،  دست  در  نيز  ديگر  روستای 
رئيس جمهوری به مردم استان سيستان و بلوچستان برای 
برخورداری آنها از نعمت گاز، اظهاركرد: شركت ملی گاز 
ايران تا پيش از پايان فعاليت دولت يازدهم، گازرسانی به 

شهر زاهدان را به بهره برداری می رساند.
ساخت ١0 ايستگاه تقويت فشار گاز در دست اجراست

مديرعامل شركت مهندسی و توسعه گاز ايران نيز در 
پنل چشم انداز صنعت گاز در نيم قرن آينده كه در حاشيه 
از ٣٤ هزار  تاكنون بيش  اين مراسم برگزار شد، گفت: 
كيلومتر خط لوله گاز در كشور اجرا شده و ساخت يكهزار و 

6٨0 كيلومتر خط لوله نيز در دست اجراست.
حسن منتظر تربتی با اشاره به اجرای ايستگاه های 
تقويت فشار گاز نيز افزود: تاكنون ٧6 ايستگاه تقويت فشار 
گاز در سطح كشور احداث شده و ساخت ١0 ايستگاه نيز 

در دست اجراست.
وی ادامه داد: با هدف توسعه صنعت گاز در سالهای 

آينده، ٣6 ايستگاه نيز در برنامه ساخت قرار دارد.
مديرعامل شركت مهندسی و توسعه گاز ايران با اشاره 
به روند ساخت پااليشگاه ها و خطوط لوله گاز سراسری 
در ايران از ابتدا تاكنون و توانمندی های شركتهای ايرانی 
در اين حوزه ها اظهار كرد: هم اكنون 66 مشاور و ١٣٩ 
پيمانكار رتبه ١، امكان مشاركت در ساخت پااليشگاه ها، 

خطوط لوله و تاسيسات تقويت فشار گاز را دارند.

وی با بيان اين كه خوشبختانه ظرفيت ساخت ساالنه 
2,5 ميليون تن لوله در كارخانه های اهواز، سديد و صفا 
وجود دارد، يادآور شد: با دستور كار قرار دادن برنامه های 
خودكفايی و كاهش وابستگی به خارج از كشور، هم اكنون 
توانمندی ساخت دو نوع توربوكمپرسور 25 مگاوات در 

ايران وجود دارد.
 تربتی با بيان اين كه هم اكنون امكان توليد بيش از 
٩0 درصد اقالم خطوط انتقال گاز و تاسيسات تقويت فشار 
در كشور را داريم، ادامه داد: طراحی و اجرای ساالنه يكهزار 
و 500 كيلومتر خط لوله انتقال گاز فشار قوی و  طراحی 
و اجرای پنج ايستگاه تقويت فشار از ديگر قابليت های 

صنعت گاز ايران بشمار می رود.
 وی در ادامه به موانع و مشكالت موجود نيز اشاره 
تخصيص  مالی  منابع  نبودن  متناسب  گفت:  و  كرد 
يافته با حجم پروژه های تعريف شده، عدم بهره گيری 
نوين در طراحی  از روش های  پيمانكاران  و  مشاوران 
پيمانكاری  و  مشاوره  فضای  نبودن  ای  حرفه  اجرا،  و 
های  كارخانه  مالی  و  ساختاری  مشكالت  و  ايران  در 
 لوله سازی از جمله موانع و مشكالت پيش روی اين

 صنعت است.
با  ايران   مديرعامل شركت مهندسی و توسعه گاز 
راهكارهايی  اين مشكالت،  از  برای عبور  اين كه  بيان 
مستندسازی  شرايط  اصالح  كرد:  تصريح  دارد،  وجود 
مالحظات  رعايت  با  طراحی  شرايط  بهبود  طرحها، 
های  فناوری  از  استفاده  محيطی،  زيست  و  اقتصادی 
جديد در اجرای خطوط لوله و تاسيسات تقويت فشار 
گاز، استفاده از روشهای جديد از قبيل BOT،BLT و 
... برای تامين منابع مالی پروژه ها از جمله راهكارهای 

عبور از مشكالت است.
 وی با اشاره به ترسيم چشم انداز اين شركت گفت: 
ورود به بازارهای منطقه ای و جهانی بعنوان يكی از شركت 
های فعال در ساخت و اجرای طرحها از جمله برنامه هايی 

بشمار می رود كه برای اين شركت ترسيم شده است.
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نگاه دوربین
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گفتگو

گازایرانازطریقخطلولهبهاروپامیرسد

اجرای خطوط لوله سراسری برای انتقال گاز با حجم و 
فشار باال از جمله برنامه های شركت ملی گاز ايران بوده و 
در اين مسير تاكنون بيش از ٩ خط لوله در سطح كشور 

اجرا شده است.
از سوی ديگر با توجه به برنامه های كالن صنعت گاز 
برای افزايش سهم خود در تجارت جهانی اين سوخت، 
اجرای خطوط نهم و يازدهم سراسری كه امكان افزايش 
ظرفيت انتقال و صادرات گاز را فراهم  می كند در دستور 

كار قرار گرفته است.
اجرای اين خطوط با بهره گيری از روش های نوين 
می تواند افزون بر مقرون به صرفه بودن، تاثير چشمگيری 
نيز در زمينه افزايش حجم و فشار گاز داشته باشد و می 
تواند پتانسيل صادرات گاز به اروپا را از طريق خط لوله 

ايجاد و افزايش دهد.
در ادامه، گفت و گو با عبدالرحيم نجمی، رئيس امور 
پژوهش و فناوری شركت مهندسی و توسعه گاز ايران را 

می خوانيد.
صنعت  های  برنامه  جمله  از  اروپا  به  گاز  صادرات 
لوله  از طريق خط  گاز است. لطفا در زمينه صادرات 

توضيحاتی ارائه كنيد.
بحث استفاده از لوله های پر فشار برای انتقال گاز يكی 
از پروژه های بسيار مهم اين واحد به شمار می آيد. هم 
اكنون گاز با فشار ١٣50 psi در خطوط انتقال جابجا می 
شود و اين در حالی است كه برای انتقال گاز به خصوص 
برای خطوط صادراتی، خطوط با فشار زياد و كيلومتر 
زياد )سه هزار كيلومتر( از آلياژهای با فناوری باالتر شامل 

x٨0،   x١00و   x١20در دنيا استفاده می شود.
 2500psi با توجه به اينكه از فشار گاز باالی 2000 و
استفاده می شود، با استفاده از اين فناوری می توانيم 
سايز لوله را كوچک كنيم كه منجر به صرفه جويی در 
مصرف ورق می شود. نكته بعدی اينكه هرچه سايز لوله 

ما كوچک تر باشد، هزينه اجرا نيز كمتر و سرعت انجام 
پروژه ها بيشتر خواهد شد. يک بحث خيلی كليدی كه 
 LNG در استفاده از لوله های پرفشار وجود دارد، بحث

است. 
با توجه به محاسباتی كه انجام شده، توصيه می شود 
انتقال گاز تا چهار هزار كيلومتر توسط خط لوله و پس از 

آن به صورت LNG انجام شود.
بر همين اساس، اگر ما از خطوط پرفشار استفاده 
كنيم، اين چهار هزار كيلومتر را حتی می توانيم تا 6 يا 
هشت هزار كيلومتر افزايش دهيم. يعنی می توانيم گاز 
را توسط خط لوله به غربی ترين نقطه اروپا صادر كنيم 

بدون اينكه احتياج به فناوری LNG داشته باشيم.
در شرايط حاضر، فناوری توليد LNG )به خصوص 
توربين های تبريدی( در كشور وجود ندارد و بيش از ١0 
سال به دنبال احداث اين واحدها هستيم ولی تا به امروز 

موفق به تحقق اين امر نشده ايم.
بر اين اساس شايد بتوان گفت يكی از راهكارهای 
صادرات گاز به اروپا استفاده از خطوط پرفشار است و می 

توانيم گاز را توسط خط لوله تا هلند صادر كنيم.
با مديرعامل شركت مهندسی و  در جلسه ای كه 
توسعه گاز ايران نيز داشتم، وی ابراز كرد كه به دليل 
اينكه هم اكنون در حال اجرای خط لوله صادراتی گاز 

هستيم، اين پروژه را بايد هرچه زودتر انجام دهيم.
آیا امکان استفاده از خطوط پرفشار گاز در همه 

مناطق و شرایط وجود دارد؟
خطوط لوله پرفشار گاز در مكان هايی مورد استفاده 
قرار می گيرد كه امكان برداشت گاز از خط، محدود بوده 
يا هيچگونه برداشتی از آن انجام نشود و عموما خطوط 

صادراتی اين چنين خصوصيتی دارند.
بر اين اساس، عمال از خط لوله دو هزار كيلومتری 
صادرات گاز در داخل كشور برداشتی انجام نمی شود و 

برداشت گاز در خارج از كشور آغاز می شود.
در اين زمينه، خطوط پرفشار، بسيار كاربردی است و 
ما می توانيم از اين خطوط لوله پرفشار با سايزهای كم 
تر، ايستگاه های تقويت فشار كمتر و طبيعتا مصرف گاز 

كمتر برای صادرات استفاده كنيم.
کرده  طی  را  خود  قانونی  مراحل  پروژه  این  آیا 

است؟
بله، اين پروژه در هيات مديره تصويب و ابالغ شده 

است. 
كه  است  پرفشار  شيرهای  تامين  ما  مشكل  تنها 
نيز  آن  كه  هستند  آن  سازنده  محدودی  كشورهای 
قابل حل بوده و می توانيم از شيرهای پرفشاری كه در 
تاسيسات سرچاهی استفاده می شود؛ در خطوط انتقال 

گاز نيز استفاده كنيم. 
اشاره ای به دیگر دستاوردهای این واحد داشته 

باشید.
هم اكنون چند پروژه ملی وجود دارد كه بحث بهينه 
سازی مصرف انرژی را دنبال می كند. با فعاليت مفيد 
شركت  اهداف  از  درصد  حوزه ٨0  اين  در  مستمر  و 
حاصل می شود. يكی از بحث هايی كه به آن اشاره شد 
و مطالعات آن را انجام و مهندسی پايه آن را به پايان 
رسانده ايم، صرفه جويی انرژی در ايستگاه های تقويت 

فشار گاز است.
يكی از پروژه های اين طرح استفاده از سيكل تركيبی 
در ايستگاه های تقويت فشار گاز است كه فوايد زيادی 

دارد.
اين پروژه در نيروگاه های گاز و پااليشگاه های نفت 
ايران اجرا می شود و جای تاسف دارد كه با توجه به 
اينكه ما هم اكنون نزديک به ٨0 ايستگاه تقويت فشار 
گاز داريم در هيچكدام از اين ايستگاه ها حتی به عنوان 

طرح پژوهشی و پايلوت اجرا نشده است.

براساس محاسبه انجام شده، با اجرای اين طرح، ٣0 
درصد از اتالف انرژی جلوگيری می شود.

يک طرح ديگر كه باز هم از طرح های ملی شركت 
گاز و وزارت نفت به شمار می آيد، بحث ازدياد برداشت 
از چاه های نفت با تزريق CO2 بوده كه اين پروژه نيز از 

جمله طرح های شركت است.
در مجموعه پااليشگاه های عسلويه ميزان قابل توجهی 
CO2 وجود دارد و اين گاز به اتمسفر آسيب می زند و 
اين در حالی است كه می توان به عنوان يک منبع و 
درآمد برای ما محسوب شود و از آلودگی محيط زيست 

نيز جلوگيری می كنيم.
در صورتی كه از انتشار اين گاز در اتمسفر جلوگيری 
نكنيم، عالوه بر وجود مباحث زيست محيطی داخلی، در 
آينده نزديک از لحاظ قوانين و پيمان های بين المللی نيز 

با جرائم بسيار بااليی روبرو خواهيم بود.
به صورت كلی CO2 از سه منبع پااليشگاه، نيروگاه و 
صنايع پتروشيمی مستقر در عسلويه توليد می شود و با 
استحصال اين گاز و تزريق به ميدان های نفتی پذيرنده 
می توانيم باعث افزايش فشار چاه و در پی آن افزايش 

برداشت نفت شويم.
اين پروژه با توجه به لزوم همكاری شركت های ملی 
نفت و گاز ايران، يک طرح در سطح وزارت نفت است. به 
صورت كلی استحصال و انتقال CO2 از سوی شركت 
ملی گاز ايران و بخش تزريق نيز توسط شركت ملی نفت 
انجام می شود و به شكلی فعاليت مشترک شركت ملی 

گاز و شركت ملی نفت را می طلبد.
آيا اجرای اين پروژه در ديگر كشورها مرسوم است؟

بله، اين طرح در يكی از كشورهای خاورميانه انجام 
شده و اين در حالی است كه باوجود منابع و امكانات 
اجرای اين طرح در ايران هنوز در فاز اوليه بوده و تنها 

تعريف پروژه انجام شده است.
هم اكنون استحصال CO2 از يكی از نيروگاه ها و 
شركت های پتروشيمی انجام شده و اين تجربه در كشور 
وجود دارد. خوشبختانه دانش فنی اين كار در كشور 
وجود دارد و اجرای اين پروژه از نظر اقتصادی می تواند 
تاثير قابل توجهی در توليد درآمد و افزايش برداشت نفت 

داشته باشد.
امکان تزریق CO2 به همه میدان های نفتی وجود 

دارد؟
همه چاهها پذيرنده همه گازها يا فشار افزارها نيستند. 
بعضی از چاهها پذيرنده CO2 نيستند و در حقيقت 
ممكن است تركيباتی ايجاد شود كه برای چاه مضر باشد 
به همين دليل است كه با شركت ملی نفت ايران مكاتبه 
كرده ايم تا آن ها چاه های مدنظر خودشان كه پذيرنده 
CO2 باشند را معرفی كنند. اينكه چه مخلوطی از گاز 
مجاز است كه به چاه تزريق شود بحث مهمی است كه 
شركت ملی نفت ايران بايد به ما اعالم كند و اين موضوع 

در بحث هزينه اجرا تاثير می گذارد.
اين بحث در دنيا مطرح و اجرا شده است و يكی از 
كشورهای خاورميانه نيز آن را اجرا كرده و متاسف هستم 
باتوجه به اينكه اين طرح می تواند اثرات بسيار زيادی از 
نظر اقتصادی برای كشور داشته باشد و دانش آن را نيز 

در اختيار داريم، تا كنون فعاليتی انجام نداده ايم.
پس طی مراحل اشاره شده، اين فرايند در مدت دو 

يا سه سال آينده می تواند قابل اجرا باشد و ما بتوانيم 
حداقل يک نمونه از آن را انجام دهيم.

یکی از اولویت های شرکت ملی گاز ایران همکاری 
با دانشگاه ها است. هم اکنون با چه دانشگاه ها و 

شرکت های دانش بنیانی همکاری دارید؟
براساس نظامنامه پژوهش وزارت نفت، سه ركن برای 

اجرای پروژه های پژوهشی در نظر گرفته شده است.
ركن نخست، هاب يا مجری سطح يک پژوهش به 
شمار می آيد كه عهده دار تجميع دانش است. پژوهشگاه 
صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، مركز مطالعات انرژی، 
مركز ازدياد برداشت، پژوهشكده سالمت شركت ملی 
نفت ايران و... مجريان سطح يک يا هاب های پژوهشی 

به شمار می آيند كه عهده دار تجميع دانش هستند.
به عنوان مثال، يک مجموعه فعاليت پژوهشی در 
حوزه كاتاليست تعريف و بخشی از آن توسط شركت 
ملی گاز ايران، بخشی توسط پتروشيمی و بخشی نيز 
توسط پااليش و پخش انجام می شود ولی تجميع اين 
فعاليت ها از سوی يک مركز صورت می گيرد كه از 

پراكنده شدن اطالعات و منابع جلوگيری شود.
هستند.  پژوهشی  دو  سطح  مجريان  بعدی؛  ركن 
مجريان سطح دو پژوهشی می تواند هاب ها، دانشگاه ها، 

پژوهشگاه يا شركت های دانش بنيان باشند. 
به  هستند.  دهندگان  توسعه  سه،  سطح  مجری 
عنوان مثال يک پروژه پژوهشی تعريف می شود؛ هاب 
است،  دانش  تجميع  دار  عهده  يک  سطح  مجری  يا 
مجريان پژوهشی، پروژه را انجام می دهند و پس از اينكه 
مطالعات به پايان رسيد و قرار شد كه تجاری سازی يا 
پايلوت اجرا شود، مجری سطح سه در اين مرحله به 

پروژه ورود می كند.
به صورت كلی، مجريان درجه سه، توسعه دهندگان 
هستند و وظيفه تجاری سازی محصول را برعهده دارند.

عالوه بر سه مورد اشاره شده، با دانشگاه تهران، پرديس 
دانشكده فنی دانشگاه تهران، دانشگاه كرمان، دانشگاه 
صنعتی شريف، دانشگاه علم و صنعت و مركز بين المللی 

مطالعات زلزله شناسی و... همكاری داريم.
اشاره ای به پروژه های اجرا شده داشته باشید.

محاسبات فنی بلوک های مهار يكی از پروژه هايی 
به شمار می آيد كه با 600 ميليون تومان صرفه جويی 

انجام شده است.
اين بلوک های مهار به تعداد ايستگاه های تقويت 
فشار )هر ١00 كيلومتر( به كار گرفته شد و مبلغ قابل 
توجهی صرفه جويی به دست آمد و تاثير چشمگيری در 

زمان و كيفيت اجرای پروژه ها داشته است.
از سوی ديگر، پروژه های بزرگ ما مربوط به ايستگاه 
های تقويت فشار می شود و در اين زمينه با چالش روبرو 

هستيم.
برای تعريف اين پروژه يک سال و نيم زمان گذاشتيم 
مركز  ايران،  گاز  انتقال  شركت  با  زيادی  جلسات  و 
ديسپچينگ و معاونت عمليات برگزار شد تا اين پروژه را 

مصوب و مطالعات مربوط به آن را انجام دهيم.
حدود دو سال است كه مطالعات تمام شده و برای 
اجرای پروژه ها با چالش روبرو هستيم. زمانی كه پروژه 
در فاز مطالعاتی بود، مبلغ، اثرگذاری و حساسيت كمتری 
داشت و اين در حالی است كه برای اجرا به اعتبار چند 

صد ميليون دالری نيازمند بوده و اثرگذاری آن نيز بيشتر 
از بخش مطالعات است.

اين قبيل چالشها اين واحد را از فعاليت های سريع 
برای به دست آمدن نتيجه باز می دارد ولی پژوهش در 
كشور ما از ابتدای كار با اين موانع، مشكالت و چالشها 
روبرو بود و با صبر و بردباری سعی می كنيم بدون اينكه 

حساسيتی ايجاد شود، فعاليت ها را به نتيجه برسانيم.
سهم پژوهش در برنامه ششم توسعه دیده شده 

است؟
هماهنگ كننده اين فعاليت ها شركت های اصلی 
هستند و در بحث پژوهش نيز مديريت پژوهش و فناوری 
شركت ملی گاز ايران اين اطالعات را از شركتهای فرعی 
از تجميع، به عنوان فعاليت های  جمع آوری و پس 

پژوهشی در برنامه ششم توسعه ثبت می كند.
شامل  خود  های  پروژه  از  عنوان  سه  اكنون  هم 
جلوگيری از اتالف انرژی در ايستگاه های تقويت فشار 
گاز، بكارگيری فناوری های نوين در ايستگاه ها و بحث 
استحصال و تزريق CO2 به ميدان های نفتی برای 

ازدياد برداشت است.
اگر نکته ای باقی مانده که به آن اشاره نشده است 

بفرمایید.
در گذشته انتقال گاز از نقطه A به B انجام می شد و 
شماتيک انتقال گاز به صورت درختی بود. امروز با توسعه 
خطوط انتقال گاز به سمت شبكه ای بودن انتقال گاز 

حركت می كنيم.
هم اكنون حدود ٣5 هزار كيلومتر خط انتقال گاز در 
كشور وجود دارد و شبكه انتقال گاز كشور را شكل می 
دهد و در حقيقت اين شبكه می تواند يک ظرفيت و 

پتانسيل را برای انتقال گاز ايجاد كند.
به دليل شبكه بودن خطوط، می توان از ايستگاه ها و 
خطوط لوله برای اثرگذاری روی يكديگر بهره برد و اين 

موضوع از جمله خصوصيات مهم شبكه است.
نکته بعدی استفاده از سیکل ترکیبی در ایستگاه 

های تقویت فشار گاز است.
های  ايستگاه  در  تركيبی  سيكل  از  استفاده  پروژه 
تقويت فشار گاز زمانی اقتصادی است كه ايستگاه كامال 
بهره  مورد  باالی ٧0 درصد  و  باشد  بار  و  فشار  تحت 
برداری قرار گيرد. يكی از مشكالتی كه ما داريم اين است 
كه گفته می شود كه تنها از 50 درصد ظرفيت ايستگاه 

های تقويت فشار مورد بهره برداری قرار می گيرد.
از لحاظ فنی به هر ميزان بهره برداری باالتر باشد، 
راندمان ايستگاه باالتر خواهد بود بر اين اساس مديريت 
صحيح اقتضا می كند كه ما ضريب بهره برداری ايستگاه 
را افزايش دهيم كه با استفاده از ظرفيت و پتانسيل شبكه 

اين امكان فراهم می شود.
در حقيقت دنبال اين نباشيم كه برای انتقال گاز از 
نقطه A به ١0 ،B ايستگاه تقويت فشار احداث كنيم تا 
گاز را هزار كيلومتر منتقل كند بلكه با استفاده از ظرفيت 

شبكه آرايش ايستگاه ها را تغيير دهيم.
ما می توانيم طراحی تاسيسات تقويت فشار گاز را با 
آرايش ١+٣ انجام دهيم ولی در اجرا ١+2 اجرا كنيم و 
در صورتی كه مصارف افزايش يافت توربين سوم را وارد 

مدار كنيم.
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اجرای خطوط لوله سراسری برای انتقال گاز با حجم و 
فشار باال از جمله برنامه های شركت ملی گاز ايران بوده و 
در اين مسير تاكنون بيش از ٩ خط لوله در سطح كشور 

اجرا شده است.
از سوی ديگر با توجه به برنامه های كالن صنعت گاز 
برای افزايش سهم خود در تجارت جهانی اين سوخت، 
اجرای خطوط نهم و يازدهم سراسری كه امكان افزايش 
ظرفيت انتقال و صادرات گاز را فراهم  می كند در دستور 

كار قرار گرفته است.
اجرای اين خطوط با بهره گيری از روش های نوين 
می تواند افزون بر مقرون به صرفه بودن، تاثير چشمگيری 
نيز در زمينه افزايش حجم و فشار گاز داشته باشد و می 
تواند پتانسيل صادرات گاز به اروپا را از طريق خط لوله 

ايجاد و افزايش دهد.
در ادامه، گفت و گو با عبدالرحيم نجمی، رئيس امور 
پژوهش و فناوری شركت مهندسی و توسعه گاز ايران را 

می خوانيد.
صنعت  های  برنامه  جمله  از  اروپا  به  گاز  صادرات 
لوله  از طريق خط  گاز است. لطفا در زمينه صادرات 

توضيحاتی ارائه كنيد.
بحث استفاده از لوله های پر فشار برای انتقال گاز يكی 
از پروژه های بسيار مهم اين واحد به شمار می آيد. هم 
اكنون گاز با فشار ١٣50 psi در خطوط انتقال جابجا می 
شود و اين در حالی است كه برای انتقال گاز به خصوص 
برای خطوط صادراتی، خطوط با فشار زياد و كيلومتر 
زياد )سه هزار كيلومتر( از آلياژهای با فناوری باالتر شامل 

x٨0،   x١00و   x١20در دنيا استفاده می شود.
 2500psi با توجه به اينكه از فشار گاز باالی 2000 و
استفاده می شود، با استفاده از اين فناوری می توانيم 
سايز لوله را كوچک كنيم كه منجر به صرفه جويی در 
مصرف ورق می شود. نكته بعدی اينكه هرچه سايز لوله 

ما كوچک تر باشد، هزينه اجرا نيز كمتر و سرعت انجام 
پروژه ها بيشتر خواهد شد. يک بحث خيلی كليدی كه 
 LNG در استفاده از لوله های پرفشار وجود دارد، بحث

است. 
با توجه به محاسباتی كه انجام شده، توصيه می شود 
انتقال گاز تا چهار هزار كيلومتر توسط خط لوله و پس از 

آن به صورت LNG انجام شود.
بر همين اساس، اگر ما از خطوط پرفشار استفاده 
كنيم، اين چهار هزار كيلومتر را حتی می توانيم تا 6 يا 
هشت هزار كيلومتر افزايش دهيم. يعنی می توانيم گاز 
را توسط خط لوله به غربی ترين نقطه اروپا صادر كنيم 

بدون اينكه احتياج به فناوری LNG داشته باشيم.
در شرايط حاضر، فناوری توليد LNG )به خصوص 
توربين های تبريدی( در كشور وجود ندارد و بيش از ١0 
سال به دنبال احداث اين واحدها هستيم ولی تا به امروز 

موفق به تحقق اين امر نشده ايم.
بر اين اساس شايد بتوان گفت يكی از راهكارهای 
صادرات گاز به اروپا استفاده از خطوط پرفشار است و می 

توانيم گاز را توسط خط لوله تا هلند صادر كنيم.
با مديرعامل شركت مهندسی و  در جلسه ای كه 
توسعه گاز ايران نيز داشتم، وی ابراز كرد كه به دليل 
اينكه هم اكنون در حال اجرای خط لوله صادراتی گاز 

هستيم، اين پروژه را بايد هرچه زودتر انجام دهيم.
آیا امکان استفاده از خطوط پرفشار گاز در همه 

مناطق و شرایط وجود دارد؟
خطوط لوله پرفشار گاز در مكان هايی مورد استفاده 
قرار می گيرد كه امكان برداشت گاز از خط، محدود بوده 
يا هيچگونه برداشتی از آن انجام نشود و عموما خطوط 

صادراتی اين چنين خصوصيتی دارند.
بر اين اساس، عمال از خط لوله دو هزار كيلومتری 
صادرات گاز در داخل كشور برداشتی انجام نمی شود و 

برداشت گاز در خارج از كشور آغاز می شود.
در اين زمينه، خطوط پرفشار، بسيار كاربردی است و 
ما می توانيم از اين خطوط لوله پرفشار با سايزهای كم 
تر، ايستگاه های تقويت فشار كمتر و طبيعتا مصرف گاز 

كمتر برای صادرات استفاده كنيم.
کرده  طی  را  خود  قانونی  مراحل  پروژه  این  آیا 

است؟
بله، اين پروژه در هيات مديره تصويب و ابالغ شده 

است. 
كه  است  پرفشار  شيرهای  تامين  ما  مشكل  تنها 
نيز  آن  كه  هستند  آن  سازنده  محدودی  كشورهای 
قابل حل بوده و می توانيم از شيرهای پرفشاری كه در 
تاسيسات سرچاهی استفاده می شود؛ در خطوط انتقال 

گاز نيز استفاده كنيم. 
اشاره ای به دیگر دستاوردهای این واحد داشته 

باشید.
هم اكنون چند پروژه ملی وجود دارد كه بحث بهينه 
سازی مصرف انرژی را دنبال می كند. با فعاليت مفيد 
شركت  اهداف  از  درصد  حوزه ٨0  اين  در  مستمر  و 
حاصل می شود. يكی از بحث هايی كه به آن اشاره شد 
و مطالعات آن را انجام و مهندسی پايه آن را به پايان 
رسانده ايم، صرفه جويی انرژی در ايستگاه های تقويت 

فشار گاز است.
يكی از پروژه های اين طرح استفاده از سيكل تركيبی 
در ايستگاه های تقويت فشار گاز است كه فوايد زيادی 

دارد.
اين پروژه در نيروگاه های گاز و پااليشگاه های نفت 
ايران اجرا می شود و جای تاسف دارد كه با توجه به 
اينكه ما هم اكنون نزديک به ٨0 ايستگاه تقويت فشار 
گاز داريم در هيچكدام از اين ايستگاه ها حتی به عنوان 

طرح پژوهشی و پايلوت اجرا نشده است.

براساس محاسبه انجام شده، با اجرای اين طرح، ٣0 
درصد از اتالف انرژی جلوگيری می شود.

يک طرح ديگر كه باز هم از طرح های ملی شركت 
گاز و وزارت نفت به شمار می آيد، بحث ازدياد برداشت 
از چاه های نفت با تزريق CO2 بوده كه اين پروژه نيز از 

جمله طرح های شركت است.
در مجموعه پااليشگاه های عسلويه ميزان قابل توجهی 
CO2 وجود دارد و اين گاز به اتمسفر آسيب می زند و 
اين در حالی است كه می توان به عنوان يک منبع و 
درآمد برای ما محسوب شود و از آلودگی محيط زيست 

نيز جلوگيری می كنيم.
در صورتی كه از انتشار اين گاز در اتمسفر جلوگيری 
نكنيم، عالوه بر وجود مباحث زيست محيطی داخلی، در 
آينده نزديک از لحاظ قوانين و پيمان های بين المللی نيز 

با جرائم بسيار بااليی روبرو خواهيم بود.
به صورت كلی CO2 از سه منبع پااليشگاه، نيروگاه و 
صنايع پتروشيمی مستقر در عسلويه توليد می شود و با 
استحصال اين گاز و تزريق به ميدان های نفتی پذيرنده 
می توانيم باعث افزايش فشار چاه و در پی آن افزايش 

برداشت نفت شويم.
اين پروژه با توجه به لزوم همكاری شركت های ملی 
نفت و گاز ايران، يک طرح در سطح وزارت نفت است. به 
صورت كلی استحصال و انتقال CO2 از سوی شركت 
ملی گاز ايران و بخش تزريق نيز توسط شركت ملی نفت 
انجام می شود و به شكلی فعاليت مشترک شركت ملی 

گاز و شركت ملی نفت را می طلبد.
آيا اجرای اين پروژه در ديگر كشورها مرسوم است؟

بله، اين طرح در يكی از كشورهای خاورميانه انجام 
شده و اين در حالی است كه باوجود منابع و امكانات 
اجرای اين طرح در ايران هنوز در فاز اوليه بوده و تنها 

تعريف پروژه انجام شده است.
هم اكنون استحصال CO2 از يكی از نيروگاه ها و 
شركت های پتروشيمی انجام شده و اين تجربه در كشور 
وجود دارد. خوشبختانه دانش فنی اين كار در كشور 
وجود دارد و اجرای اين پروژه از نظر اقتصادی می تواند 
تاثير قابل توجهی در توليد درآمد و افزايش برداشت نفت 

داشته باشد.
امکان تزریق CO2 به همه میدان های نفتی وجود 

دارد؟
همه چاهها پذيرنده همه گازها يا فشار افزارها نيستند. 
بعضی از چاهها پذيرنده CO2 نيستند و در حقيقت 
ممكن است تركيباتی ايجاد شود كه برای چاه مضر باشد 
به همين دليل است كه با شركت ملی نفت ايران مكاتبه 
كرده ايم تا آن ها چاه های مدنظر خودشان كه پذيرنده 
CO2 باشند را معرفی كنند. اينكه چه مخلوطی از گاز 
مجاز است كه به چاه تزريق شود بحث مهمی است كه 
شركت ملی نفت ايران بايد به ما اعالم كند و اين موضوع 

در بحث هزينه اجرا تاثير می گذارد.
اين بحث در دنيا مطرح و اجرا شده است و يكی از 
كشورهای خاورميانه نيز آن را اجرا كرده و متاسف هستم 
باتوجه به اينكه اين طرح می تواند اثرات بسيار زيادی از 
نظر اقتصادی برای كشور داشته باشد و دانش آن را نيز 

در اختيار داريم، تا كنون فعاليتی انجام نداده ايم.
پس طی مراحل اشاره شده، اين فرايند در مدت دو 

يا سه سال آينده می تواند قابل اجرا باشد و ما بتوانيم 
حداقل يک نمونه از آن را انجام دهيم.

یکی از اولویت های شرکت ملی گاز ایران همکاری 
با دانشگاه ها است. هم اکنون با چه دانشگاه ها و 

شرکت های دانش بنیانی همکاری دارید؟
براساس نظامنامه پژوهش وزارت نفت، سه ركن برای 

اجرای پروژه های پژوهشی در نظر گرفته شده است.
ركن نخست، هاب يا مجری سطح يک پژوهش به 
شمار می آيد كه عهده دار تجميع دانش است. پژوهشگاه 
صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، مركز مطالعات انرژی، 
مركز ازدياد برداشت، پژوهشكده سالمت شركت ملی 
نفت ايران و... مجريان سطح يک يا هاب های پژوهشی 

به شمار می آيند كه عهده دار تجميع دانش هستند.
به عنوان مثال، يک مجموعه فعاليت پژوهشی در 
حوزه كاتاليست تعريف و بخشی از آن توسط شركت 
ملی گاز ايران، بخشی توسط پتروشيمی و بخشی نيز 
توسط پااليش و پخش انجام می شود ولی تجميع اين 
فعاليت ها از سوی يک مركز صورت می گيرد كه از 

پراكنده شدن اطالعات و منابع جلوگيری شود.
هستند.  پژوهشی  دو  سطح  مجريان  بعدی؛  ركن 
مجريان سطح دو پژوهشی می تواند هاب ها، دانشگاه ها، 

پژوهشگاه يا شركت های دانش بنيان باشند. 
به  هستند.  دهندگان  توسعه  سه،  سطح  مجری 
عنوان مثال يک پروژه پژوهشی تعريف می شود؛ هاب 
است،  دانش  تجميع  دار  عهده  يک  سطح  مجری  يا 
مجريان پژوهشی، پروژه را انجام می دهند و پس از اينكه 
مطالعات به پايان رسيد و قرار شد كه تجاری سازی يا 
پايلوت اجرا شود، مجری سطح سه در اين مرحله به 

پروژه ورود می كند.
به صورت كلی، مجريان درجه سه، توسعه دهندگان 
هستند و وظيفه تجاری سازی محصول را برعهده دارند.

عالوه بر سه مورد اشاره شده، با دانشگاه تهران، پرديس 
دانشكده فنی دانشگاه تهران، دانشگاه كرمان، دانشگاه 
صنعتی شريف، دانشگاه علم و صنعت و مركز بين المللی 

مطالعات زلزله شناسی و... همكاری داريم.
اشاره ای به پروژه های اجرا شده داشته باشید.

محاسبات فنی بلوک های مهار يكی از پروژه هايی 
به شمار می آيد كه با 600 ميليون تومان صرفه جويی 

انجام شده است.
اين بلوک های مهار به تعداد ايستگاه های تقويت 
فشار )هر ١00 كيلومتر( به كار گرفته شد و مبلغ قابل 
توجهی صرفه جويی به دست آمد و تاثير چشمگيری در 

زمان و كيفيت اجرای پروژه ها داشته است.
از سوی ديگر، پروژه های بزرگ ما مربوط به ايستگاه 
های تقويت فشار می شود و در اين زمينه با چالش روبرو 

هستيم.
برای تعريف اين پروژه يک سال و نيم زمان گذاشتيم 
مركز  ايران،  گاز  انتقال  شركت  با  زيادی  جلسات  و 
ديسپچينگ و معاونت عمليات برگزار شد تا اين پروژه را 

مصوب و مطالعات مربوط به آن را انجام دهيم.
حدود دو سال است كه مطالعات تمام شده و برای 
اجرای پروژه ها با چالش روبرو هستيم. زمانی كه پروژه 
در فاز مطالعاتی بود، مبلغ، اثرگذاری و حساسيت كمتری 
داشت و اين در حالی است كه برای اجرا به اعتبار چند 

صد ميليون دالری نيازمند بوده و اثرگذاری آن نيز بيشتر 
از بخش مطالعات است.

اين قبيل چالشها اين واحد را از فعاليت های سريع 
برای به دست آمدن نتيجه باز می دارد ولی پژوهش در 
كشور ما از ابتدای كار با اين موانع، مشكالت و چالشها 
روبرو بود و با صبر و بردباری سعی می كنيم بدون اينكه 

حساسيتی ايجاد شود، فعاليت ها را به نتيجه برسانيم.
سهم پژوهش در برنامه ششم توسعه دیده شده 

است؟
هماهنگ كننده اين فعاليت ها شركت های اصلی 
هستند و در بحث پژوهش نيز مديريت پژوهش و فناوری 
شركت ملی گاز ايران اين اطالعات را از شركتهای فرعی 
از تجميع، به عنوان فعاليت های  جمع آوری و پس 

پژوهشی در برنامه ششم توسعه ثبت می كند.
شامل  خود  های  پروژه  از  عنوان  سه  اكنون  هم 
جلوگيری از اتالف انرژی در ايستگاه های تقويت فشار 
گاز، بكارگيری فناوری های نوين در ايستگاه ها و بحث 
استحصال و تزريق CO2 به ميدان های نفتی برای 

ازدياد برداشت است.
اگر نکته ای باقی مانده که به آن اشاره نشده است 

بفرمایید.
در گذشته انتقال گاز از نقطه A به B انجام می شد و 
شماتيک انتقال گاز به صورت درختی بود. امروز با توسعه 
خطوط انتقال گاز به سمت شبكه ای بودن انتقال گاز 

حركت می كنيم.
هم اكنون حدود ٣5 هزار كيلومتر خط انتقال گاز در 
كشور وجود دارد و شبكه انتقال گاز كشور را شكل می 
دهد و در حقيقت اين شبكه می تواند يک ظرفيت و 

پتانسيل را برای انتقال گاز ايجاد كند.
به دليل شبكه بودن خطوط، می توان از ايستگاه ها و 
خطوط لوله برای اثرگذاری روی يكديگر بهره برد و اين 

موضوع از جمله خصوصيات مهم شبكه است.
نکته بعدی استفاده از سیکل ترکیبی در ایستگاه 

های تقویت فشار گاز است.
های  ايستگاه  در  تركيبی  سيكل  از  استفاده  پروژه 
تقويت فشار گاز زمانی اقتصادی است كه ايستگاه كامال 
بهره  مورد  باالی ٧0 درصد  و  باشد  بار  و  فشار  تحت 
برداری قرار گيرد. يكی از مشكالتی كه ما داريم اين است 
كه گفته می شود كه تنها از 50 درصد ظرفيت ايستگاه 

های تقويت فشار مورد بهره برداری قرار می گيرد.
از لحاظ فنی به هر ميزان بهره برداری باالتر باشد، 
راندمان ايستگاه باالتر خواهد بود بر اين اساس مديريت 
صحيح اقتضا می كند كه ما ضريب بهره برداری ايستگاه 
را افزايش دهيم كه با استفاده از ظرفيت و پتانسيل شبكه 

اين امكان فراهم می شود.
در حقيقت دنبال اين نباشيم كه برای انتقال گاز از 
نقطه A به ١0 ،B ايستگاه تقويت فشار احداث كنيم تا 
گاز را هزار كيلومتر منتقل كند بلكه با استفاده از ظرفيت 

شبكه آرايش ايستگاه ها را تغيير دهيم.
ما می توانيم طراحی تاسيسات تقويت فشار گاز را با 
آرايش ١+٣ انجام دهيم ولی در اجرا ١+2 اجرا كنيم و 
در صورتی كه مصارف افزايش يافت توربين سوم را وارد 

مدار كنيم.
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فرزندان بايد در كانون توجه برنامه ريزان قرار گيرند

سرپرست  نيكتا،  اميرحسين 
اجرايي خطوط لوله در بخش خدمات 
مهندسي مكانيک، مي گويد: بيشتر 
اهداف معاونت مهندسي در رابطه با 
بررسي طراحي پايه و تفصيلي است، 
اصلي،  وظايف  بر  عالوه  آنكه  ضمن 
فعاليت هاي ديگري در كميته هاي 
حريم، ليست سازندگان مورد تاييد و 

بررسي مدارک كيفي ساخت هم در امور مهندسي انجام مي شود.
نيكتا، گروه هدف اصلي در فعاليت هاي فرهنگي را فرزندان مي داند و مي افزايد: شخصيت و 
عادات رفتاري كارمندان شكل گرفته است و ايجاد تغييرات اساسي ميسر نيست، اما بايد با تمركز 

برنامه هاي فرهنگي روي فرزندان، آنها را در كانون توجه قرار داد.
وي با اشاره به تغيير نام جشن آينده سازان و برگزاري آن در ايام ملي يا مذهبي تاكيد می كند:  
نام آينده سازان، براي كودكان و نوجوانان الهام بخش است و مسير ذهني آنها را به سمت ساختن 
فرداهاي بهتر و درس خواندن سوق مي دهد.سرپرست اجرايي خطوط لوله در بخش خدمات 
مهندسي مكانيک، در ادامه ضرورت انجام برنامه هاي محتوايي را خاطرنشان مي كند و مي گويد: 
جشن فرزندان نبايد تنها در ارائه بسته، هديه و برنامه هاي روتين محدود شود؛ جوان هاي امروز با 
نسل پيشين بسيار تفاوت كرده اند و متوليان فرهنگي مي توانند با كار تيمي فرهنگي، مهارت هاي 
رفتاري را در شخصيت آنها نهادينه كنند.نيكتا مي افزايد: برخي خانواده ها به دليل عدم آشنايي با 
تكنيک هاي تربيت فرزند، در آموختن رفتارهاي پسنديده به آنان توفيقي كسب نمي كنند و در 

ارتباط با فرزندان دچار مشكالت جدي مي شوند. 
وي، اجراي برنامه هاي فرهنگي را نوعي سرمايه گذاري با بازگشت سرمايه در كوتاه مدت 
ارزيابي مي كند و مي گويد: كارمندي كه دغدغه كمتري در خانواده دارد، مسلما كارايي 
بيشتري در تحقق اهداف شركت خواهد داشت، بنابراين روابط عمومي يا نهادهاي مشابه 
بايد آسيب شناسي كنند چرا برخي خانواده هاي تحصيل كرده در ارتباط با فرزندان دچار 
مشكل اند.نيكتا، الزمه اثرگذاري برنامه هاي فرهنگي را انتخاب افرادي دانست كه خود ماهر و 
مجرب باشند و ادامه می دهد: بايد متناسب با سن افراد خانواده برنامه ها تدارک ديده شوند، 
در حاليكه مي بينيم در برنامه هاي جشن فرزندان همه اقشار و سنين توامان حضور دارند و 
ازدحام و شلوغي جمعيت از اثر بخشي محتواها مي كاهد.وي همچنين خواستار شكل گيري 
انجمن هاي صنفي، فرهنگي در شركت شد و تاكيد كرد: افراد داراي سابقه و ذوق فرهنگي 
مي توانند در كنار هم جمع شوند، كارگروهي شكل دهند و موضوعات ادبي، كتابخواني و 

پياده روي را گسترش دهند.
نيكتا، آشنايي خانواده ها با محيط كاري والدين را از ديگر اقدامات فرهنگي قابل اجرا 
دانست و افزود: آشنايي فرزندان با محل كار والدين، مشاهده سختي هاي كار، خطرات گاز و 
ارزشمند بودن اين انرژي باعث خواهد شد درک بهتري در ذهن جوانان شكل گيرد و قدردان 

زحمات والدين باشند.

نخستين قدم در انگيزه بخشي، مبارزه با فرهنگ رابطه ساالري 
است

نژاد،  هاشمي  اسماعيل  سيد 
مهندس مكانيک اجراي پروژه، انجام 
١٩ پروژه را در اجراي خطوط لوله در 
كارنامه دارد، ضمن آنكه در فاز ١و2 
پارسيان هم نقش آفرين بوده و در 
سال هاي ٧0-٧٨ هم بازرس خانگي، 

تجاري بوده است.
وي با ابراز ناخشنودي از قطع دسترسي همكاران به روزنامه ها كه سابقا از طريق سايت و 
شبكه ميسر مي شد، مي گويد: مطبوعات ضمن آگاهي بخشي درباره مسائل جاري كشور و 
وزارتخانه، از بروز برخي شايعات و حاشيه ها جلوگيري مي كنند، بنابراين شايسته است امكان 

مطالعه اين رسانه پر محتوا از نو براي همكاران فراهم شود.
هاشمي نژاد، بهره گيري از ظرفيت امام جماعت براي برگزاري جلسات آموزشي قرآن را 
پيشنهاد مي كند و مي گويد: در موضوع توزيع بليط سينما، كساني كه در ساختمان پنجم اند 
به دليل دسترسي نزديک، به راحتي بليط  تهيه مي كنند و عده اي كه در ساير ساختمان ها 
هستند به دليل مشغله كاري ممكن است نتوانند در موعد مقرر بليط را تهيه كنند كه اين روال 

بايد قاعده مندتر شود.
وي همچنين با اشاره به عدم وجود وحدت رويه در سياست گذاري و اجراي برنامه هاي 
فرهنگي در شركت گاز مي گويد: واحد هاي مختلف شركت گاز بايد تابع استراتژي هاي يكپارچه 
و يكسان باشند تا از سليقه اي عمل كردن كاسته شود و امكانات جاري عادالنه تر بين افراد 

توزيع شود.
هاشمي نژاد، نخستين قدم در مبارزه با فرهنگ رابطه ساالري را استقرار قانون و شايستگي 
خواند و گفت: شركت براي ايجاد انگيزه و روحيه تالش در كاركنان، بايد از اعمال تبعيض هايي 
كه انگيزه را سركوب مي كنند، جلوگيري كند.وي، ترويج فرهنگ مبتني بر ضابطه را راه عالج 
كاستي هاي سيستم برشمرد و بر استفاده از توانمندي افراد مجرب و شايسته و ارزشگذاري به 

افراد كارآمد براي دستيابي به افق هاي بهتر تاكيد كرد.

اردوهاي خانوادگي باعث انبساط خاطر كاركنان مي شود

كاخدار  عليزاده،  حسين 
ساختمان هفتم با 2٤ سال سابقه 
مسئوليت  مهندسي،  شركت  در 
خدمت رساني به همكاران، پذيرايي 
برپايي  در  همكاري  جلسات،  از 
مراسم ها در نمازخانه را بر عهده 
دارد.وي، در دسترس بودن روزنامه 
ها براي مطالعه همكاران از طريق 
سايت شركت را اقدامي مفيد مي داند كه بايد از سرگرفته شود.عليزاده، گردشي بودن حضور 
روحانيون در نمازخانه را نيز مثبت ارزيابي مي كند و مي گويد: سخنراني نفرات متفاوت با 
نگرش هاي گوناگون، عالوه بر ايجاد تنوع در نحوه بيان موضوعات اعتقادي و مذهبي بر غناي 

مطالب مي افزايد و اثربخشي  بر ذهن مخاطب را بيشتر مي كند.
وي با يادآوري ديگر اقدام فرهنگي شركت در اعطاي لوازم التحرير به دانش آموزان ممتاز 
كه در سال هاي گذشته انجام مي شد، مي افزايد: اعطاي لوح تقدير و لوازم التحرير از سوي 
شركت به فرزندان، انگيزه آن ها را براي تالش تحصيلي دوچندان مي كرد كه اميدوارم اين 
موضوع از نو در دستور كار متوليان فرهنگي قرار گيرد.كاخدار ساختمان هفتم، دعوت خانواده 
ها به سينما را در ارتقای روحيه بسيار موثر مي داند و مي گويد: در دوره اي كه اكثر خانواده 
ها آپارتمان نشين هستند و فرصت كافي براي تفريح ندارند، اردوهاي خانوادگي، سياحتي و 

گردهمايي ها باعث انبساط خاطر كاركنان مي شود.

گردهمايي هاي خانوادگي، پاسخي به نيازهاي اجتماعي انسان است

كارشناس  گنجي،  عباس 
ارشد مشاوره هاي حقوقي، درباره 
فعاليت هايش مي گويد: دعاوي 
مطرح شده عليه شركت و دعاوي 
در  اشخاص  عليه  شركت  كه 
دادگاه مطرح مي كند در اين امور 

رسيدگي مي شوند.
به  مندان  عالقه  از  كه  وي 
فعاليت هاي ورزشي است، برنامه سينما را مناسب ارزيابي مي كند و مي گويد: در 
اردوهاي خانوادگي كه بانوان و كودكان حضور دارند نبايد برنامه هاي فشرده و خسته 
كننده اجرا شوند، بلكه با اختصاص زمان كافي و برنامه ريزي اصولي، مي توانيم بر 

اثربخشي برنامه ها بيافزاييم.
گنجي در ادامه، برپايي گردهايي هاي خانوادگي را پاسخي به نيازهاي اجتماعي انسان 
دانست و گفت: ما انسان ها، موجوداتي اجتماعي هستيم و هر چقدر بيشتر در جمع 
حضور داشته باشيم و از معاشرت همنوعان بهره مند شويم، مسلما بر سالمتي روح و 

جسم مان افزوده خواهد شد.
كارشناس ارشد مشاوره هاي حقوقي شركت، با بيان اينكه برخورداري از جسم و روح 
سالم، ارتباط مستقيم با افزايش كارآمدي پرسنل دارد، می گويد: عدم تحرک جسمي 
و دوري از نشاط روحي باعث فرسودگي و روزمرگي پرسنل مي شود و در دراز مدت به 

دليل افت شديد كارآيي، هزينه هاي بسياري را به شركت تحميل مي كند.
وي با اشاره به نقش خانواده ها در ايجاد آرامش براي كارمندان تاكيد می كند: كارمنداني 
كه از آرامش و حمايت در محيط خانوادگي برخوردارند، دغدغه هاي ذهني كمتر و رواني 

آسوده تردارند و به همين ترتيب در انجام فعاليت هاي سازماني موفق ترند.
به گفته گنجي، ايجاد فضاي مثبت در خانواده ها از طريق حضورشان در دامن طبيعت 
و اجراي برنامه هاي روحيه افزا، در واقع  نوعي سرمايه گذاري براي افزايش راندمان شركت 

محسوب مي شود.

همه كاركنان شركت از فوايد اردوها بهره مند شوند

نوبختي،  احسان  سيد 
خط  در  كاال  ارشد  كارشناس 
لوله چهارم و هشتم مي گويد: 
بخش  اين  در  كاال  هماهنگي 
و  كاالها  تمام  شود؛  مي  انجام 
اين  هاي  پروژه  با  مرتبط  مواد 
امور  اين  هماهنگي  با  خطوط 

تامين مي شوند.
وي با تاكيد بر تداوم و تعميق فعاليت هاي فرهنگي جاري، پررنگ تر شدن حضور 
همكاران در نماز جماعت را از اولويت هاي فرهنگي مي داند كه بايد با ارزيابي و كار 

كارشناسي محقق شود.
نوبختي همچنين فراهم كردن امكان حضور خانواده ها در مسابقات و رويدادهاي 
ورزشي را پيشنهاد مي دهد و مي گويد: كنسرت ها، تاتر و برنامه هاي موسيقي 
هم مي توانند در هدف گذاري متوليان فرهنگي لحاظ و تنوع بيشتر فعاليت هاي 

فرهنگي را سبب شوند.
كارشناس ارشد كاال، در خط لوله چهارم و هشتم در ادامه با اشاره به استرس ها 
و تنش هايي كه زندگي ماشيني در شهرهاي بزرگ بر روح كارمندان وارد مي آورد، 
مي گويد: هر تمهيدي كه باعث كاهش دغدغه هاي فكري كاركنان شود، افزايش 
كارآمدي كاركنان را در پي خواهد داشت كه از اين منظر نقش كميته فرهنگي 

بسيار حائز اهميت است.
وي، الزمه بهره وري و تمركز كاركنان بر فعاليت ها را زدودن استرس هاي شغلي 
مي داند و مي گويد: بايد بستري فراهم شود تا همه كاركنان بتوانند از فوايد اردوها 
بهره مند شوند، چه آنكه با اطالع رساني بهتر و اردوهاي متعدد مي توان تعداد 

بيشتري از همكاران را پوشش داد.  

كاركنان بايد آزادي در انتخاب برنامه داشته باشند

محسن معمار زاده، كارشناس 
ابزار دقيق، با ١٤ سال سابقه كار 
ساختمان  در  سابقه  سال  و 6 
اكنون  هم  مهندسي،  معاونت 
بررسي مدارک فني پروژه هاي 
خطوط لوله انتقال گاز در بخش 

ابزار دقيق را بر عهده دارد.
تاكنون  اينكه  بيان  با  وي 

موفق به حضور در جشن ها و مراسم ها نشده است، مي گويد: بهتر است چند 
روز قبل از اجراي مراسم ها، در خصوص محتواي برنامه ها اطالع رساني شود تا 

همكاران بتوانند با ذهنيت بهتري براي حضور تصميم گيري كنند.  
كارشناس ابزار دقيق معاونت مهندسي در ادامه ضرورت ايجاد حق انتخاب 
آزادانه و تنوع در محل اجراي برنامه هاي فرهنگي را خاطر نشان مي كند 
و مي گويد: در حال حاضر امكان استفاده از سينما و مجتمع هاي ورزشي 
تنها در نقاط مركزي تهران فراهم شده است كه اين موضوع باعث كاهش 
 مشاركت همكاران ساكن در فواصل دورتر به دليل بعد مسافت و طوالني بودن 

مسير مي شود.
معمارزاده با بيان اينكه مي توان امكان استفاده از استخر يا سينما را در ساير 
نقاط تهران فراهم كرد، افزود: ارائه بن هاي تخفيف براي نمايشگاه هاي مختلف 
فصلي نظير نمايشگاه لوازم التحرير يا نمايشگاه هاي بهاره نيز از طريق عقد 
 قرارداد با موسسات مرتبط از ديگر اقدامات تسهيل كننده براي خريد همكاران و

 خانواده ها  است.

برگزاري اردوهاي تفريحي، زيارتي در اطراف تهران 

رئيس  نژاد،  صنگوري  طالب 
خدمات اداري طرح خطوط لوله ٤ 
و ٨ سراسري گاز، وظيفه حضور و 
غياب كاركنان رسمي و قراردادي، 
هواپيما  بليط  تهيه  كاري،  اضافه 
براي ماموريت، اسكان در مناطق، 
براي  درماني  هاي  هزينه  ارسال 
ساختمان پنجم و تهيه البسه ايمني 

وكفش را براي شاغالن بر عهده دارد.
صنگوري نژاد، با اشاره به محدود بودن بليط هاي سينما، رعايت عدالت در توزيع را 
خاطر نشان مي كند و مي گويد: اينكه هر كسي زودتر مراجعه كند، بتواند بليط را تهيه 

كند، براي همكاراني كه از ساختمان پنجم دور هستند چندان مطلوب نيست.
وی ادامه می دهد: بهتر است بليط ها بين ساختمان ها توزيع شوند و هر فيلم به 2 
يا ٣ ساختمان خاص اختصاص يابد تا ساكنان همه ساختمان ها به گونه اي متوازن تر 

از اين امكان بهره مند شوند.
رئيس خدمات اداري طرح خطوط لوله ٤ و ٨ در رابطه با برگزاري اردوهاي سياحتي 
مي گويد: براي كاهش هزينه ها و افزايش برنامه ها مي توان اردوهاي تفريحي و زيارتي 
در مناطق خوش آب و هواي اطراف تهران نظير لواسان يا امام زاده داوود ترتيب داد، 
ضمن آنكه جاذبه هاي شهري نظير باغ وحش، شهربازي، برج ميالد، موزه ها و پارک 
هايي نظير چيتگر هم مي توانند مقصد راهپيمايي همكاران و خانواده ها در روزهاي 

تعطيل باشند.
صنگوري نژاد در ادامه، برگزاري برنامه هاي تفريحي، آموزشي و ورزش خانوادگي را 
اقداماتي مي داند كه باوجود هزينه محدود، اثراتي مفرح و نشاط آور دارد و مي افزايد: 
برخي شركت ها برنامه هاي فرهنگي پر هزينه نظير تهيه بليط كنسرت موسيقي هم 
براي كاركنان انجام مي دهند كه با توجه به محدوديت هايي منابع مالي فراروي شركت، 

بايد ميزان انتظارات را مطابق وضع موجود تنظيم كرد.
وي در ادامه با اشاره به در پيش بودن اعياد قربان و غدير مي گويد: روابط عمومي بايد 
از ظرفيت هاي مذهبي و مناسبت ها به نحو احسن استفاده كند و با برپايي مراسم هاي 

پرمحتوا، زمينه تغذيه فكري مخاطبانش را فراهم كند.

روابط عمومي تريبوني براي انتقال تجربيات باشد

منوچهر نصيري، با ١2 سال 
سابقه در شركت مهندسي، هم 
اكنون در دبيرخانه، بخش پست 

و كپي مشغول به كار است. 
وي، روابط عمومي را تريبوني 
دانش  و  تجربيات  انتقال  براي 
گويد:  مي  و  داند  مي  همكاران 
براي  بايد محلي  روابط عمومي 

تضارب افكار، انديشه ها و انتقال اندوخته ها و مهارت هاي مديريتي و سازماني 
ايجاد كند و از دانش انباشته شده در سينه همكاران براي ارتقای سيستم بهره 

ببرد.
نصيري كه سابقه ١٤ ساله در عكاسي و فيلم برداري دارد براي همكاري با 
روابط عمومي در اين زمينه اعالم آمادگي مي كند و مي گويد: با راهبري روابط 
عمومي، همكاران مجرب مي توانند با سخنراني هاي عمومي در زمينه هاي 
روان شناسي كار، مديريت، ادبيات، شعر و ساير موضوعات مفيد در فعاليت هاي 

فرهنگي مشاركت كنند و تاثيرگذار باشند.   
وي، ابتكار روابط عمومي در تبريک سالروز تولد همكاران را مي ستايد و مي 
گويد: پيشنهاد مي كنم در كنار اهدای شاخه گل به همكاران، كتاب هم در نظر 
گرفته شود، زيرا كتاب در بين اعضاي خانواده فرد دست به دست مي شود و 

افراد بيشتري از مطالعه آن منتفع مي شوند.
به گفته نصيري، روابط عمومي بايد مرزهاي ارتباطي با بدنه شركت و پرسنل 
را گسترش دهد، ارتباط عموم همكاران را با مدير روابط عمومي آسان تر سازد و 

مقدمات عملي شدن پيشنهادهاي سازنده همكاران را فراهم كند.
پيشنهادهاي  از  نيز  ساختمان  هر  در  كتابخانه  كردن  داير  افزايد:  مي  وي 
فرهنگي اينجانب در سال هاي گذشته بوده است كه حاضرم مسئوليت ارسال 

كتاب به دست همكاران و تجهيز آن را بر عهده بگيرم.

کارکنان
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فرزندان بايد در كانون توجه برنامه ريزان قرار گيرند

سرپرست  نيكتا،  اميرحسين 
اجرايي خطوط لوله در بخش خدمات 
مهندسي مكانيک، مي گويد: بيشتر 
اهداف معاونت مهندسي در رابطه با 
بررسي طراحي پايه و تفصيلي است، 
اصلي،  وظايف  بر  عالوه  آنكه  ضمن 
فعاليت هاي ديگري در كميته هاي 
حريم، ليست سازندگان مورد تاييد و 

بررسي مدارک كيفي ساخت هم در امور مهندسي انجام مي شود.
نيكتا، گروه هدف اصلي در فعاليت هاي فرهنگي را فرزندان مي داند و مي افزايد: شخصيت و 
عادات رفتاري كارمندان شكل گرفته است و ايجاد تغييرات اساسي ميسر نيست، اما بايد با تمركز 

برنامه هاي فرهنگي روي فرزندان، آنها را در كانون توجه قرار داد.
وي با اشاره به تغيير نام جشن آينده سازان و برگزاري آن در ايام ملي يا مذهبي تاكيد می كند:  
نام آينده سازان، براي كودكان و نوجوانان الهام بخش است و مسير ذهني آنها را به سمت ساختن 
فرداهاي بهتر و درس خواندن سوق مي دهد.سرپرست اجرايي خطوط لوله در بخش خدمات 
مهندسي مكانيک، در ادامه ضرورت انجام برنامه هاي محتوايي را خاطرنشان مي كند و مي گويد: 
جشن فرزندان نبايد تنها در ارائه بسته، هديه و برنامه هاي روتين محدود شود؛ جوان هاي امروز با 
نسل پيشين بسيار تفاوت كرده اند و متوليان فرهنگي مي توانند با كار تيمي فرهنگي، مهارت هاي 
رفتاري را در شخصيت آنها نهادينه كنند.نيكتا مي افزايد: برخي خانواده ها به دليل عدم آشنايي با 
تكنيک هاي تربيت فرزند، در آموختن رفتارهاي پسنديده به آنان توفيقي كسب نمي كنند و در 

ارتباط با فرزندان دچار مشكالت جدي مي شوند. 
وي، اجراي برنامه هاي فرهنگي را نوعي سرمايه گذاري با بازگشت سرمايه در كوتاه مدت 
ارزيابي مي كند و مي گويد: كارمندي كه دغدغه كمتري در خانواده دارد، مسلما كارايي 
بيشتري در تحقق اهداف شركت خواهد داشت، بنابراين روابط عمومي يا نهادهاي مشابه 
بايد آسيب شناسي كنند چرا برخي خانواده هاي تحصيل كرده در ارتباط با فرزندان دچار 
مشكل اند.نيكتا، الزمه اثرگذاري برنامه هاي فرهنگي را انتخاب افرادي دانست كه خود ماهر و 
مجرب باشند و ادامه می دهد: بايد متناسب با سن افراد خانواده برنامه ها تدارک ديده شوند، 
در حاليكه مي بينيم در برنامه هاي جشن فرزندان همه اقشار و سنين توامان حضور دارند و 
ازدحام و شلوغي جمعيت از اثر بخشي محتواها مي كاهد.وي همچنين خواستار شكل گيري 
انجمن هاي صنفي، فرهنگي در شركت شد و تاكيد كرد: افراد داراي سابقه و ذوق فرهنگي 
مي توانند در كنار هم جمع شوند، كارگروهي شكل دهند و موضوعات ادبي، كتابخواني و 

پياده روي را گسترش دهند.
نيكتا، آشنايي خانواده ها با محيط كاري والدين را از ديگر اقدامات فرهنگي قابل اجرا 
دانست و افزود: آشنايي فرزندان با محل كار والدين، مشاهده سختي هاي كار، خطرات گاز و 
ارزشمند بودن اين انرژي باعث خواهد شد درک بهتري در ذهن جوانان شكل گيرد و قدردان 

زحمات والدين باشند.

نخستين قدم در انگيزه بخشي، مبارزه با فرهنگ رابطه ساالري 
است

نژاد،  هاشمي  اسماعيل  سيد 
مهندس مكانيک اجراي پروژه، انجام 
١٩ پروژه را در اجراي خطوط لوله در 
كارنامه دارد، ضمن آنكه در فاز ١و2 
پارسيان هم نقش آفرين بوده و در 
سال هاي ٧0-٧٨ هم بازرس خانگي، 

تجاري بوده است.
وي با ابراز ناخشنودي از قطع دسترسي همكاران به روزنامه ها كه سابقا از طريق سايت و 
شبكه ميسر مي شد، مي گويد: مطبوعات ضمن آگاهي بخشي درباره مسائل جاري كشور و 
وزارتخانه، از بروز برخي شايعات و حاشيه ها جلوگيري مي كنند، بنابراين شايسته است امكان 

مطالعه اين رسانه پر محتوا از نو براي همكاران فراهم شود.
هاشمي نژاد، بهره گيري از ظرفيت امام جماعت براي برگزاري جلسات آموزشي قرآن را 
پيشنهاد مي كند و مي گويد: در موضوع توزيع بليط سينما، كساني كه در ساختمان پنجم اند 
به دليل دسترسي نزديک، به راحتي بليط  تهيه مي كنند و عده اي كه در ساير ساختمان ها 
هستند به دليل مشغله كاري ممكن است نتوانند در موعد مقرر بليط را تهيه كنند كه اين روال 

بايد قاعده مندتر شود.
وي همچنين با اشاره به عدم وجود وحدت رويه در سياست گذاري و اجراي برنامه هاي 
فرهنگي در شركت گاز مي گويد: واحد هاي مختلف شركت گاز بايد تابع استراتژي هاي يكپارچه 
و يكسان باشند تا از سليقه اي عمل كردن كاسته شود و امكانات جاري عادالنه تر بين افراد 

توزيع شود.
هاشمي نژاد، نخستين قدم در مبارزه با فرهنگ رابطه ساالري را استقرار قانون و شايستگي 
خواند و گفت: شركت براي ايجاد انگيزه و روحيه تالش در كاركنان، بايد از اعمال تبعيض هايي 
كه انگيزه را سركوب مي كنند، جلوگيري كند.وي، ترويج فرهنگ مبتني بر ضابطه را راه عالج 
كاستي هاي سيستم برشمرد و بر استفاده از توانمندي افراد مجرب و شايسته و ارزشگذاري به 

افراد كارآمد براي دستيابي به افق هاي بهتر تاكيد كرد.

اردوهاي خانوادگي باعث انبساط خاطر كاركنان مي شود

كاخدار  عليزاده،  حسين 
ساختمان هفتم با 2٤ سال سابقه 
مسئوليت  مهندسي،  شركت  در 
خدمت رساني به همكاران، پذيرايي 
برپايي  در  همكاري  جلسات،  از 
مراسم ها در نمازخانه را بر عهده 
دارد.وي، در دسترس بودن روزنامه 
ها براي مطالعه همكاران از طريق 
سايت شركت را اقدامي مفيد مي داند كه بايد از سرگرفته شود.عليزاده، گردشي بودن حضور 
روحانيون در نمازخانه را نيز مثبت ارزيابي مي كند و مي گويد: سخنراني نفرات متفاوت با 
نگرش هاي گوناگون، عالوه بر ايجاد تنوع در نحوه بيان موضوعات اعتقادي و مذهبي بر غناي 

مطالب مي افزايد و اثربخشي  بر ذهن مخاطب را بيشتر مي كند.
وي با يادآوري ديگر اقدام فرهنگي شركت در اعطاي لوازم التحرير به دانش آموزان ممتاز 
كه در سال هاي گذشته انجام مي شد، مي افزايد: اعطاي لوح تقدير و لوازم التحرير از سوي 
شركت به فرزندان، انگيزه آن ها را براي تالش تحصيلي دوچندان مي كرد كه اميدوارم اين 
موضوع از نو در دستور كار متوليان فرهنگي قرار گيرد.كاخدار ساختمان هفتم، دعوت خانواده 
ها به سينما را در ارتقای روحيه بسيار موثر مي داند و مي گويد: در دوره اي كه اكثر خانواده 
ها آپارتمان نشين هستند و فرصت كافي براي تفريح ندارند، اردوهاي خانوادگي، سياحتي و 

گردهمايي ها باعث انبساط خاطر كاركنان مي شود.

گردهمايي هاي خانوادگي، پاسخي به نيازهاي اجتماعي انسان است

كارشناس  گنجي،  عباس 
ارشد مشاوره هاي حقوقي، درباره 
فعاليت هايش مي گويد: دعاوي 
مطرح شده عليه شركت و دعاوي 
در  اشخاص  عليه  شركت  كه 
دادگاه مطرح مي كند در اين امور 

رسيدگي مي شوند.
به  مندان  عالقه  از  كه  وي 
فعاليت هاي ورزشي است، برنامه سينما را مناسب ارزيابي مي كند و مي گويد: در 
اردوهاي خانوادگي كه بانوان و كودكان حضور دارند نبايد برنامه هاي فشرده و خسته 
كننده اجرا شوند، بلكه با اختصاص زمان كافي و برنامه ريزي اصولي، مي توانيم بر 

اثربخشي برنامه ها بيافزاييم.
گنجي در ادامه، برپايي گردهايي هاي خانوادگي را پاسخي به نيازهاي اجتماعي انسان 
دانست و گفت: ما انسان ها، موجوداتي اجتماعي هستيم و هر چقدر بيشتر در جمع 
حضور داشته باشيم و از معاشرت همنوعان بهره مند شويم، مسلما بر سالمتي روح و 

جسم مان افزوده خواهد شد.
كارشناس ارشد مشاوره هاي حقوقي شركت، با بيان اينكه برخورداري از جسم و روح 
سالم، ارتباط مستقيم با افزايش كارآمدي پرسنل دارد، می گويد: عدم تحرک جسمي 
و دوري از نشاط روحي باعث فرسودگي و روزمرگي پرسنل مي شود و در دراز مدت به 

دليل افت شديد كارآيي، هزينه هاي بسياري را به شركت تحميل مي كند.
وي با اشاره به نقش خانواده ها در ايجاد آرامش براي كارمندان تاكيد می كند: كارمنداني 
كه از آرامش و حمايت در محيط خانوادگي برخوردارند، دغدغه هاي ذهني كمتر و رواني 

آسوده تردارند و به همين ترتيب در انجام فعاليت هاي سازماني موفق ترند.
به گفته گنجي، ايجاد فضاي مثبت در خانواده ها از طريق حضورشان در دامن طبيعت 
و اجراي برنامه هاي روحيه افزا، در واقع  نوعي سرمايه گذاري براي افزايش راندمان شركت 

محسوب مي شود.

همه كاركنان شركت از فوايد اردوها بهره مند شوند

نوبختي،  احسان  سيد 
خط  در  كاال  ارشد  كارشناس 
لوله چهارم و هشتم مي گويد: 
بخش  اين  در  كاال  هماهنگي 
و  كاالها  تمام  شود؛  مي  انجام 
اين  هاي  پروژه  با  مرتبط  مواد 
امور  اين  هماهنگي  با  خطوط 

تامين مي شوند.
وي با تاكيد بر تداوم و تعميق فعاليت هاي فرهنگي جاري، پررنگ تر شدن حضور 
همكاران در نماز جماعت را از اولويت هاي فرهنگي مي داند كه بايد با ارزيابي و كار 

كارشناسي محقق شود.
نوبختي همچنين فراهم كردن امكان حضور خانواده ها در مسابقات و رويدادهاي 
ورزشي را پيشنهاد مي دهد و مي گويد: كنسرت ها، تاتر و برنامه هاي موسيقي 
هم مي توانند در هدف گذاري متوليان فرهنگي لحاظ و تنوع بيشتر فعاليت هاي 

فرهنگي را سبب شوند.
كارشناس ارشد كاال، در خط لوله چهارم و هشتم در ادامه با اشاره به استرس ها 
و تنش هايي كه زندگي ماشيني در شهرهاي بزرگ بر روح كارمندان وارد مي آورد، 
مي گويد: هر تمهيدي كه باعث كاهش دغدغه هاي فكري كاركنان شود، افزايش 
كارآمدي كاركنان را در پي خواهد داشت كه از اين منظر نقش كميته فرهنگي 

بسيار حائز اهميت است.
وي، الزمه بهره وري و تمركز كاركنان بر فعاليت ها را زدودن استرس هاي شغلي 
مي داند و مي گويد: بايد بستري فراهم شود تا همه كاركنان بتوانند از فوايد اردوها 
بهره مند شوند، چه آنكه با اطالع رساني بهتر و اردوهاي متعدد مي توان تعداد 

بيشتري از همكاران را پوشش داد.  

كاركنان بايد آزادي در انتخاب برنامه داشته باشند

محسن معمار زاده، كارشناس 
ابزار دقيق، با ١٤ سال سابقه كار 
ساختمان  در  سابقه  سال  و 6 
اكنون  هم  مهندسي،  معاونت 
بررسي مدارک فني پروژه هاي 
خطوط لوله انتقال گاز در بخش 

ابزار دقيق را بر عهده دارد.
تاكنون  اينكه  بيان  با  وي 

موفق به حضور در جشن ها و مراسم ها نشده است، مي گويد: بهتر است چند 
روز قبل از اجراي مراسم ها، در خصوص محتواي برنامه ها اطالع رساني شود تا 

همكاران بتوانند با ذهنيت بهتري براي حضور تصميم گيري كنند.  
كارشناس ابزار دقيق معاونت مهندسي در ادامه ضرورت ايجاد حق انتخاب 
آزادانه و تنوع در محل اجراي برنامه هاي فرهنگي را خاطر نشان مي كند 
و مي گويد: در حال حاضر امكان استفاده از سينما و مجتمع هاي ورزشي 
تنها در نقاط مركزي تهران فراهم شده است كه اين موضوع باعث كاهش 
 مشاركت همكاران ساكن در فواصل دورتر به دليل بعد مسافت و طوالني بودن 

مسير مي شود.
معمارزاده با بيان اينكه مي توان امكان استفاده از استخر يا سينما را در ساير 
نقاط تهران فراهم كرد، افزود: ارائه بن هاي تخفيف براي نمايشگاه هاي مختلف 
فصلي نظير نمايشگاه لوازم التحرير يا نمايشگاه هاي بهاره نيز از طريق عقد 
 قرارداد با موسسات مرتبط از ديگر اقدامات تسهيل كننده براي خريد همكاران و

 خانواده ها  است.

برگزاري اردوهاي تفريحي، زيارتي در اطراف تهران 

رئيس  نژاد،  صنگوري  طالب 
خدمات اداري طرح خطوط لوله ٤ 
و ٨ سراسري گاز، وظيفه حضور و 
غياب كاركنان رسمي و قراردادي، 
هواپيما  بليط  تهيه  كاري،  اضافه 
براي ماموريت، اسكان در مناطق، 
براي  درماني  هاي  هزينه  ارسال 
ساختمان پنجم و تهيه البسه ايمني 

وكفش را براي شاغالن بر عهده دارد.
صنگوري نژاد، با اشاره به محدود بودن بليط هاي سينما، رعايت عدالت در توزيع را 
خاطر نشان مي كند و مي گويد: اينكه هر كسي زودتر مراجعه كند، بتواند بليط را تهيه 

كند، براي همكاراني كه از ساختمان پنجم دور هستند چندان مطلوب نيست.
وی ادامه می دهد: بهتر است بليط ها بين ساختمان ها توزيع شوند و هر فيلم به 2 
يا ٣ ساختمان خاص اختصاص يابد تا ساكنان همه ساختمان ها به گونه اي متوازن تر 

از اين امكان بهره مند شوند.
رئيس خدمات اداري طرح خطوط لوله ٤ و ٨ در رابطه با برگزاري اردوهاي سياحتي 
مي گويد: براي كاهش هزينه ها و افزايش برنامه ها مي توان اردوهاي تفريحي و زيارتي 
در مناطق خوش آب و هواي اطراف تهران نظير لواسان يا امام زاده داوود ترتيب داد، 
ضمن آنكه جاذبه هاي شهري نظير باغ وحش، شهربازي، برج ميالد، موزه ها و پارک 
هايي نظير چيتگر هم مي توانند مقصد راهپيمايي همكاران و خانواده ها در روزهاي 

تعطيل باشند.
صنگوري نژاد در ادامه، برگزاري برنامه هاي تفريحي، آموزشي و ورزش خانوادگي را 
اقداماتي مي داند كه باوجود هزينه محدود، اثراتي مفرح و نشاط آور دارد و مي افزايد: 
برخي شركت ها برنامه هاي فرهنگي پر هزينه نظير تهيه بليط كنسرت موسيقي هم 
براي كاركنان انجام مي دهند كه با توجه به محدوديت هايي منابع مالي فراروي شركت، 

بايد ميزان انتظارات را مطابق وضع موجود تنظيم كرد.
وي در ادامه با اشاره به در پيش بودن اعياد قربان و غدير مي گويد: روابط عمومي بايد 
از ظرفيت هاي مذهبي و مناسبت ها به نحو احسن استفاده كند و با برپايي مراسم هاي 

پرمحتوا، زمينه تغذيه فكري مخاطبانش را فراهم كند.

روابط عمومي تريبوني براي انتقال تجربيات باشد

منوچهر نصيري، با ١2 سال 
سابقه در شركت مهندسي، هم 
اكنون در دبيرخانه، بخش پست 

و كپي مشغول به كار است. 
وي، روابط عمومي را تريبوني 
دانش  و  تجربيات  انتقال  براي 
گويد:  مي  و  داند  مي  همكاران 
براي  بايد محلي  روابط عمومي 

تضارب افكار، انديشه ها و انتقال اندوخته ها و مهارت هاي مديريتي و سازماني 
ايجاد كند و از دانش انباشته شده در سينه همكاران براي ارتقای سيستم بهره 

ببرد.
نصيري كه سابقه ١٤ ساله در عكاسي و فيلم برداري دارد براي همكاري با 
روابط عمومي در اين زمينه اعالم آمادگي مي كند و مي گويد: با راهبري روابط 
عمومي، همكاران مجرب مي توانند با سخنراني هاي عمومي در زمينه هاي 
روان شناسي كار، مديريت، ادبيات، شعر و ساير موضوعات مفيد در فعاليت هاي 

فرهنگي مشاركت كنند و تاثيرگذار باشند.   
وي، ابتكار روابط عمومي در تبريک سالروز تولد همكاران را مي ستايد و مي 
گويد: پيشنهاد مي كنم در كنار اهدای شاخه گل به همكاران، كتاب هم در نظر 
گرفته شود، زيرا كتاب در بين اعضاي خانواده فرد دست به دست مي شود و 

افراد بيشتري از مطالعه آن منتفع مي شوند.
به گفته نصيري، روابط عمومي بايد مرزهاي ارتباطي با بدنه شركت و پرسنل 
را گسترش دهد، ارتباط عموم همكاران را با مدير روابط عمومي آسان تر سازد و 

مقدمات عملي شدن پيشنهادهاي سازنده همكاران را فراهم كند.
پيشنهادهاي  از  نيز  ساختمان  هر  در  كتابخانه  كردن  داير  افزايد:  مي  وي 
فرهنگي اينجانب در سال هاي گذشته بوده است كه حاضرم مسئوليت ارسال 

كتاب به دست همكاران و تجهيز آن را بر عهده بگيرم.

کارکنان
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خانواده

وی درباره خاطرات تلخ و شيرين دوران خدمت 
خود می گويد: خاطره ها تلخ و شيرين است ولی 
شيرينی خاطرات بر تلخی ها غلبه می كند. زمانی 
كه پروژه ها افتتاح می شوند و گرمی و لذت راه 
بهترين  نوعی  به  بينيم  را می  پروژه ها  اندازی 
خاطره برای ما محسوب می شود. به هرحال اصل، 

هدف شركت است و كمبودها مهم نيست.
آقای عرفاتی درباره ماموريت های كاری خود 
اظهار می كند: تا سال ٨١ اقماری بودم و ١٤ روز 
كار و هفت روز استراحت داشتيم. پس از آن به 
خطوط لوله سراسری منتقل شدم و تا سال ٨6 
در آن طرح فعاليت كردم. از زمانی كه به بازرسی 
آمدم نيز هرماه چند روز به ماموريت می روم. 

زمانی كه اقماری بودم، امكان حضور در بسياری 
از مراسم و مناسبت ها را نداشتم كه باعث رنجش 
بستگان می شد. به عنوان مثال، آذرماه ٧٤ در 
زمان راه اندازی شركت پااليش گاز فجرجم حدود 
25 روز با تعدادی از همكاران در محل پااليشگاه 
حاضر بوديم تا پااليشگاه به بهره بردار تحويل شود 
و در اين مدت چند مراسم مهم را از دست دادم و 

توانستم در اين برنامه ها حاضر شوم.
وی در ادامه با اشاره به مظلوم بودن صنعت گاز 
تاكيد می كند: متاسفانه گاز با وجود اينكه يک 
صنعت نوپا محسوب می شود ولی مهم است. اين 
صنعت هنوز مظلوم بوده و شناخته نشده است. 
هم اكنون در بسياری از كشورهای دنيا از گاز به 

عنوان يک اهرم سياسی استفاده می شود. از طرفی 
صنايع تبديلی زيادی دارد و خوراک پتروشيمی ها 

نيز از طريق گاز تامين می شود.
و  قالب  در  كند  می  پيشنهاد  عرفاتی  آقای 
برای  تبليغاتی  فيلم  به مناسبت های مختلف، 
پااليشگاه، خطوط لوله و تاسيسات تقويت فشار 
گاز ساخته شود و تالش های كاركنان را در اين 
فيلم به نمايش بگذاريم كه با چه مشقت، سختی 

و هزينه بااليی گاز به دست مردم می رسد. 
وی درباره برنامه های فرهنگی شركت نيز می 
گويد: برنامه ها و سفرهايی كه در قالب گردهمايی 
های خانوادگی برگزار شده اثربخش است. به دليل 
فعاليت های كاری كاركنان شركت مهندسی و 

توسعه گاز ايران امكان هماهنگی برای برگزاری 
اينگونه برنامه ها وجود ندارد از اين رو اين سفرها 
می تواند برای خانواده ها روحيه بخش باشد. از 
طرفی در قالب برنامه های مذهبی و زيارتی می 
توان آموزه های دينی كاركنان و خانواده ها را نيز 

ارتقا بخشيد.
وی با اشاره به برگزاری جشن آينده سازان و 
انقالب می گويد: روابط عمومی در مراسم شكوفه 
ها زحمت می كشد و يک فيلم تبليغاتی پخش 
می كند. برگزاری اين نوع برنامه ها و پخش انواع 
مختلف فيلم های آموزشی برای خانواده ها كمک 
می كند تا آن ها بيشتر با سختی كار همسر و 
برگزاری  با  طرفی  از  شوند.  آشنا  خود  والدين 
بازديد و اردوهای متنوع از تاسيسات گازرسانی 
برای خانواده ها می توانيم آن ها را با فعاليت های 
شركت مهندسی و توسعه گاز ايران بيشتر آشنا 

كنيم.
به گفته آقای عرفاتی، برنامه های فرهنگی به 
عنوان مثال دارالقرآن بسيار خوب است و هرسال 
خانواده ها برای شركت در آن تشويق می شوند. 
هر سال شركت كنندگان افزايش می يابند و بچه 
هايی كه برنده می شوند ديگران را تشويق می 
كند و در ادامه، خانواده ها بيشتر با قرآن رابطه 

برقرار می كنند. 
کانون انتقال تجربه برای فرزندان راه اندازی 

شود
خانم سعيده جعفرزاده، همسر آقای عرفاتی، 
فوق ليسانس MIT )مديريت فناوری اطالعات( 

و معاون هنرستان آزادگان منطقه يک است.
در  همسرش  كه  زمانی  دشواری  درباره  وی 
ماموريت است می گويد: به عنوان مثال زمانی 
كه آقای عرفاتی ايرانشهر بود، پسرم احتياج به 
عمل جراحی داشت و وی بايد رضايت نامه را 
امضا می كرد كه به دليل فوری بودن اين عمل، 
رئيس بيمارستان با او تماس گرفت و با اجازه 

غيرحضوری، جراحی انجام شد.
خانم جعفرزاده درباره فعاليت همسرش می 
گويد: آقای عرفاتی، پوشش لوله های سراسری 
گاز را بررسی می كند و شركت مهندسی و توسعه 
گاز ايران نيز وظيفه اجرای خطوط لوله گاز را 

برعهده دارد.
می  شركت  فرهنگی  های  برنامه  درباره  وی 
گويد: برنامه های فرهنگی شركت بسيار خوب 
است و می توان با برگزاری برنامه های قرآنی و 

عقيدتی، اين برنامه ها را پربارتر برگزار كرد.
از طرفی اگر بتوان مراسم را در چند نوبت و با 
تعداد كمتری از خانواده ها برگزار كرد، اين امكان 
فراهم می شود تا خانواده ها و فرزندان با يكديگر 

ارتباط بيشتری برقرار كنند و فرزندان بزرگ تر، 
فرزندان كوچک تر را هدايت كنند. از طرفی می 
توان يک كانون داخل شركت برای فرزندان راه 
اندازی كرد تا فرزندان حامی هم باشند و تجربيات 

خود را در اختيار يكديگر قرار دهند.
اردوی آبعلی برگزار شود

محمدصالح عرفاتی، پسر آقای عرفاتی متولد 
سال ٧٩ بوده و هم اكنون سال سوم دبيرستان 

و در رشته رياضی تحصيل می كند.
وی كه به رشته مكانيک عالقه دارد، اطالعات 
زيادی در رابطه با فعاليت های شركت مهندسی و 

توسعه گاز ايران ندارد.
محمدصالح كه چندبار در جشن های آينده 
سازان و اردوی آبعلی شركت كرده، سطح برگزاری 
اين برنامه ها را خوب ارزيابی می كند و می گويد: 
همه برنامه هايی كه مدنظر ما بود در اين جشن 

ها وجود داشت.
وی به رشته واليبال عالقه دارد و فوتبال نيز 

بازی می كند. 
محمدصالح درباره مطالعه كتاب نيز می گويد: 
كتاب های مرتبط با درس به ويژه مباحث مرتبط 

با رياضی را مطالعه می كنم.
دوره های عقیدتی برگزار شود

محمد صادق عرفاتی، ديگر پسر آقای عرفاتی 
نيز سال سوم و در رشته رياضی تحصيل می كند 

و در نظر دارد رشته مكانيک را دنبال كند.
و  هستند  دوقلو  محمدصالح  و  محمدصادق 
به داليل روانشناسی و استقالل فكری، كالس 

هايشان را از هم جدا كرده اند.
وی درباره تفاوت هايی كه با برادرش دارد می 
گويد: من كمتر ورزش می كنم و بيشتر كتاب 

های غير درسی مطالعه می كنم. محمدصادق به 
كتاب رمان عالقه دارد و كتاب های نويسندگان 

معاصر را مطالعه می كند.
وی درباره برنامه های فرهنگی و جشن هايی 
كه از سوی شركت مهندسی و توسعه گاز ايران 
برگزار می شود، می گويد: نظم و انضباط برگزاری 
اين برنامه برخالف ديگر شركت ها بسيار مطلوب 

است.
وی پيشنهاد می كند كه شركت مهندسی و 
توسعه گاز ايران برای فرزندان كاركنان نيز دوره 

های عقيدتی، علمی و فرهنگی برگزار كند.
برای قبولی در دانشگاه تهران برنامه ریزی 

کرده ام
سارا عرفاتی، دختر آقای عرفاتی سال ٨١ به 
دنيا آمده و هم اكنون در كالس نهم )تيزهوشان( 

تحصيل می كند.
وی به رشته تجربی عالقه دارد و برای قبولی در 

دانشگاه تهران برنامه ريزی كرده است.
پدرم  گويد:  می  پدرش  فعاليت  درباره  سارا 
بازرس خطوط لوله است و در شهرهای مختلف، 

استاندارد بودن خطوط را بررسی می كند.
وی در جشن های آينده سازان حضور داشته 
و سطح برگزاری اين برنامه ها را خوب ارزيابی 

می كند.
مطالعه تخيلی  درسی  غير  های  كتاب   سارا، 

 می كند.
او درباره نظر دوستان نسبت به صنعت گاز می 
از دوستانم در صنعت نفت  گويد: پدر تعدادی 
كار می كنند و برخی مواقع درباره نفت و گاز با 
 هم صحبت می كنيم و نظر آن ها نسبت به گاز 

مثبت است.

صنعتگاز،مظلوماست

اکنون  هم  سابقه  سال   24 با  عرفاتی،  محمد 
مسئول خوردگی و حفاظت کاتدیک واحد بازرسی 

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران است.
نفت  ملی  در شرکت  سال 72  اوایل  از  که  وی 
ایران استخدام شد، سال 81 با  انتقال طرح کنگان 
)پاالیشگاه فجرجم( به شرکت گاز، وارد این صنعت 
شد. از همان ابتدا )سال 81( به مدیریت مهندسی 

و اجرای طرح ها وارد شد و این مدیریت پس از 
آن به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تغییر 

نام داد.
آقای عرفاتی سال 74 و همزمان با میالد حضرت 
محمد )ص( و امام جعفر صادق ازدواج کرده و ثمره 
این ازدواج دو پسر دوقلو به نام های محمدصادق و 

محمد صالح و یک فرزند دختر به نام سارا است.
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خانواده

وی درباره خاطرات تلخ و شيرين دوران خدمت 
خود می گويد: خاطره ها تلخ و شيرين است ولی 
شيرينی خاطرات بر تلخی ها غلبه می كند. زمانی 
كه پروژه ها افتتاح می شوند و گرمی و لذت راه 
بهترين  نوعی  به  بينيم  را می  پروژه ها  اندازی 
خاطره برای ما محسوب می شود. به هرحال اصل، 

هدف شركت است و كمبودها مهم نيست.
آقای عرفاتی درباره ماموريت های كاری خود 
اظهار می كند: تا سال ٨١ اقماری بودم و ١٤ روز 
كار و هفت روز استراحت داشتيم. پس از آن به 
خطوط لوله سراسری منتقل شدم و تا سال ٨6 
در آن طرح فعاليت كردم. از زمانی كه به بازرسی 
آمدم نيز هرماه چند روز به ماموريت می روم. 

زمانی كه اقماری بودم، امكان حضور در بسياری 
از مراسم و مناسبت ها را نداشتم كه باعث رنجش 
بستگان می شد. به عنوان مثال، آذرماه ٧٤ در 
زمان راه اندازی شركت پااليش گاز فجرجم حدود 
25 روز با تعدادی از همكاران در محل پااليشگاه 
حاضر بوديم تا پااليشگاه به بهره بردار تحويل شود 
و در اين مدت چند مراسم مهم را از دست دادم و 

توانستم در اين برنامه ها حاضر شوم.
وی در ادامه با اشاره به مظلوم بودن صنعت گاز 
تاكيد می كند: متاسفانه گاز با وجود اينكه يک 
صنعت نوپا محسوب می شود ولی مهم است. اين 
صنعت هنوز مظلوم بوده و شناخته نشده است. 
هم اكنون در بسياری از كشورهای دنيا از گاز به 

عنوان يک اهرم سياسی استفاده می شود. از طرفی 
صنايع تبديلی زيادی دارد و خوراک پتروشيمی ها 

نيز از طريق گاز تامين می شود.
و  قالب  در  كند  می  پيشنهاد  عرفاتی  آقای 
برای  تبليغاتی  فيلم  به مناسبت های مختلف، 
پااليشگاه، خطوط لوله و تاسيسات تقويت فشار 
گاز ساخته شود و تالش های كاركنان را در اين 
فيلم به نمايش بگذاريم كه با چه مشقت، سختی 

و هزينه بااليی گاز به دست مردم می رسد. 
وی درباره برنامه های فرهنگی شركت نيز می 
گويد: برنامه ها و سفرهايی كه در قالب گردهمايی 
های خانوادگی برگزار شده اثربخش است. به دليل 
فعاليت های كاری كاركنان شركت مهندسی و 

توسعه گاز ايران امكان هماهنگی برای برگزاری 
اينگونه برنامه ها وجود ندارد از اين رو اين سفرها 
می تواند برای خانواده ها روحيه بخش باشد. از 
طرفی در قالب برنامه های مذهبی و زيارتی می 
توان آموزه های دينی كاركنان و خانواده ها را نيز 

ارتقا بخشيد.
وی با اشاره به برگزاری جشن آينده سازان و 
انقالب می گويد: روابط عمومی در مراسم شكوفه 
ها زحمت می كشد و يک فيلم تبليغاتی پخش 
می كند. برگزاری اين نوع برنامه ها و پخش انواع 
مختلف فيلم های آموزشی برای خانواده ها كمک 
می كند تا آن ها بيشتر با سختی كار همسر و 
برگزاری  با  طرفی  از  شوند.  آشنا  خود  والدين 
بازديد و اردوهای متنوع از تاسيسات گازرسانی 
برای خانواده ها می توانيم آن ها را با فعاليت های 
شركت مهندسی و توسعه گاز ايران بيشتر آشنا 

كنيم.
به گفته آقای عرفاتی، برنامه های فرهنگی به 
عنوان مثال دارالقرآن بسيار خوب است و هرسال 
خانواده ها برای شركت در آن تشويق می شوند. 
هر سال شركت كنندگان افزايش می يابند و بچه 
هايی كه برنده می شوند ديگران را تشويق می 
كند و در ادامه، خانواده ها بيشتر با قرآن رابطه 

برقرار می كنند. 
کانون انتقال تجربه برای فرزندان راه اندازی 

شود
خانم سعيده جعفرزاده، همسر آقای عرفاتی، 
فوق ليسانس MIT )مديريت فناوری اطالعات( 

و معاون هنرستان آزادگان منطقه يک است.
در  همسرش  كه  زمانی  دشواری  درباره  وی 
ماموريت است می گويد: به عنوان مثال زمانی 
كه آقای عرفاتی ايرانشهر بود، پسرم احتياج به 
عمل جراحی داشت و وی بايد رضايت نامه را 
امضا می كرد كه به دليل فوری بودن اين عمل، 
رئيس بيمارستان با او تماس گرفت و با اجازه 

غيرحضوری، جراحی انجام شد.
خانم جعفرزاده درباره فعاليت همسرش می 
گويد: آقای عرفاتی، پوشش لوله های سراسری 
گاز را بررسی می كند و شركت مهندسی و توسعه 
گاز ايران نيز وظيفه اجرای خطوط لوله گاز را 

برعهده دارد.
می  شركت  فرهنگی  های  برنامه  درباره  وی 
گويد: برنامه های فرهنگی شركت بسيار خوب 
است و می توان با برگزاری برنامه های قرآنی و 

عقيدتی، اين برنامه ها را پربارتر برگزار كرد.
از طرفی اگر بتوان مراسم را در چند نوبت و با 
تعداد كمتری از خانواده ها برگزار كرد، اين امكان 
فراهم می شود تا خانواده ها و فرزندان با يكديگر 

ارتباط بيشتری برقرار كنند و فرزندان بزرگ تر، 
فرزندان كوچک تر را هدايت كنند. از طرفی می 
توان يک كانون داخل شركت برای فرزندان راه 
اندازی كرد تا فرزندان حامی هم باشند و تجربيات 

خود را در اختيار يكديگر قرار دهند.
اردوی آبعلی برگزار شود

محمدصالح عرفاتی، پسر آقای عرفاتی متولد 
سال ٧٩ بوده و هم اكنون سال سوم دبيرستان 

و در رشته رياضی تحصيل می كند.
وی كه به رشته مكانيک عالقه دارد، اطالعات 
زيادی در رابطه با فعاليت های شركت مهندسی و 

توسعه گاز ايران ندارد.
محمدصالح كه چندبار در جشن های آينده 
سازان و اردوی آبعلی شركت كرده، سطح برگزاری 
اين برنامه ها را خوب ارزيابی می كند و می گويد: 
همه برنامه هايی كه مدنظر ما بود در اين جشن 

ها وجود داشت.
وی به رشته واليبال عالقه دارد و فوتبال نيز 

بازی می كند. 
محمدصالح درباره مطالعه كتاب نيز می گويد: 
كتاب های مرتبط با درس به ويژه مباحث مرتبط 

با رياضی را مطالعه می كنم.
دوره های عقیدتی برگزار شود

محمد صادق عرفاتی، ديگر پسر آقای عرفاتی 
نيز سال سوم و در رشته رياضی تحصيل می كند 

و در نظر دارد رشته مكانيک را دنبال كند.
و  هستند  دوقلو  محمدصالح  و  محمدصادق 
به داليل روانشناسی و استقالل فكری، كالس 

هايشان را از هم جدا كرده اند.
وی درباره تفاوت هايی كه با برادرش دارد می 
گويد: من كمتر ورزش می كنم و بيشتر كتاب 

های غير درسی مطالعه می كنم. محمدصادق به 
كتاب رمان عالقه دارد و كتاب های نويسندگان 

معاصر را مطالعه می كند.
وی درباره برنامه های فرهنگی و جشن هايی 
كه از سوی شركت مهندسی و توسعه گاز ايران 
برگزار می شود، می گويد: نظم و انضباط برگزاری 
اين برنامه برخالف ديگر شركت ها بسيار مطلوب 

است.
وی پيشنهاد می كند كه شركت مهندسی و 
توسعه گاز ايران برای فرزندان كاركنان نيز دوره 

های عقيدتی، علمی و فرهنگی برگزار كند.
برای قبولی در دانشگاه تهران برنامه ریزی 

کرده ام
سارا عرفاتی، دختر آقای عرفاتی سال ٨١ به 
دنيا آمده و هم اكنون در كالس نهم )تيزهوشان( 

تحصيل می كند.
وی به رشته تجربی عالقه دارد و برای قبولی در 

دانشگاه تهران برنامه ريزی كرده است.
پدرم  گويد:  می  پدرش  فعاليت  درباره  سارا 
بازرس خطوط لوله است و در شهرهای مختلف، 

استاندارد بودن خطوط را بررسی می كند.
وی در جشن های آينده سازان حضور داشته 
و سطح برگزاری اين برنامه ها را خوب ارزيابی 

می كند.
مطالعه تخيلی  درسی  غير  های  كتاب   سارا، 

 می كند.
او درباره نظر دوستان نسبت به صنعت گاز می 
از دوستانم در صنعت نفت  گويد: پدر تعدادی 
كار می كنند و برخی مواقع درباره نفت و گاز با 
 هم صحبت می كنيم و نظر آن ها نسبت به گاز 

مثبت است.

صنعتگاز،مظلوماست

اکنون  هم  سابقه  سال   24 با  عرفاتی،  محمد 
مسئول خوردگی و حفاظت کاتدیک واحد بازرسی 

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران است.
نفت  ملی  در شرکت  سال 72  اوایل  از  که  وی 
ایران استخدام شد، سال 81 با  انتقال طرح کنگان 
)پاالیشگاه فجرجم( به شرکت گاز، وارد این صنعت 
شد. از همان ابتدا )سال 81( به مدیریت مهندسی 

و اجرای طرح ها وارد شد و این مدیریت پس از 
آن به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تغییر 

نام داد.
آقای عرفاتی سال 74 و همزمان با میالد حضرت 
محمد )ص( و امام جعفر صادق ازدواج کرده و ثمره 
این ازدواج دو پسر دوقلو به نام های محمدصادق و 

محمد صالح و یک فرزند دختر به نام سارا است.
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فرهنگ و سالمت

نام » سندرم خستگی مزمن « چند سالی 
است كه در كتابهای پزشكی ديده می شود 
. 20 سال پيش هيچ پزشكی در هيچ جای 
دنيا اين بيماری را نمی شناخت . بر خالف 
بيشتر بيماری ها كه »كشف « می شوند ، 
سندرم خستگی مزمن را در واقع پزشكان 
» اختراع « كردند . البته نه به آن معنی 
كه اين بيماری ساخته ذهن پزشكان باشد 
؛ سندرم خستگی مزمن وجود داشت و 
آنقدر هم شايع بود كه پزشكان را در نقاط 
مختلف دنيا به فكر واداشت . اما از آنجا كه 
هيچ عاملی برای ايجاد آن شناخته نشد ) و 

هنوز هم نشده است)
نام آن را سندرم خستگی مزمن گذاشتند 
و بعد هم گروه های مختلفی از پزشكان 
سعی كردند درست ترين و دقيق ترين 

تعريف را برای آن پيدا كنند .
 حتماً می دانيد كه واژه »سندرم «به معنای 
مجموعه ای از عاليم است . پزشكان معموالً 
وقتی اين واژه را به كار می برند كه مجموعه 
ای از عاليم وجود داشته باشد ، اما نتوان 
همه آنها را به يک عامل بيماری زا نسبت 
داد . قصه سندرم خستگی مزمن هم همين 

است و البته اين قصه، فقط عنوانش
 » خستگی « است ؛ اما به همين كلمه 
ختم نمی شود . مجموعه ای از عاليم ، 
از درد عضالت و مفاصل گرفته تا سر درد 
و خستگی ، ذهنی همه و همه در طيف 
عاليم اين بيماری قرار می گيرند . »مزمن« 
بودن آن هم به اين معناست كه مجموعه 
همه عاليمی كه گفته شد ، فقط به چند 
روز منحصر نمی شود. بعضی از پزشكان می 
گويند عاليم بايد دست كم 6 هفته به طول 
بينجامد تا بشود تشخيص سندرم خستگی 

مزمن را برای بيماری مطرح كرد .
برای  غريب  و  عجيب  و  جديد  اسم   

خستگی 
سندرم خستگی مزمن ، بيش ازهر سن 

ديگری در نوجوانان و جوانان ديده 
می شود . سه چهارم بيماران هم مونث 
هستند . مطالعات مختلف درباره علت اين 
بيماری ، احتمال ارتباط آن با يک عفونت 
ويروسی را مطرح كرده است: ويروسی به 
نام » اپشتين بار « كه عامل ايجاد بيماری 
به نام » مونو كلئوز عفونی « هم هست . 
می گويند وقتی كه آلودگی و عفونت ايجاد 
شده به وسيله اين ويروس به صورت مزمن 
در بيايد ، سندرم خستگی مزمن ايجاد می 
شود ؛ اما هنوز اين فرضيه به اثبات نرسيده 

است .
در واقع درباره سندرم خستگی مزمن هنوز 
هيچ چيز به اثبات نرسيده است. علت ، 

نامعلوم است. حتی تشخيص آن قطعی 
نيست و هيچ تست آزمايشگاهی هم وجود 
ندارد كه بتواند بيماری را با قطعيت تأييد 
كند . با اين وضعيت ، خيلی عجيب نيست 
كه درمان مشخصی هم برای آن وجود 
نداشته باشد . باز هم مطالعات روی بيماران 
مبتال به سندرم خستگی مزمن نشان داده 
است كه بيشترين اشكال به سيستم عصبی 
بيماران بر می گردد . از آنجا كه غدد درون 
ريز و سيستم ايمنی هم در اين بيماری 
از پزشكان  ای  ، عده  مشاهده می شود 
پيشنهاد كرده اند كه نام اين بيماری را 
به »اختالل عصبی. غددی . ايمنی «تغيير 
دهند .اين نام جديد اگر چه به اندازه نام 
قبلی ساده نيست ، اما دقيق تر و با مفهوم 
تر است و از طرف ديگر افراد مبتال به اين 
بيماری احساس بهتری نسبت به آن دارند 
. سندرم خستگی مزمن  اين فكر را برای 
بيماران ايجاد می كند كه ديگر هيچ وقت 
از ّشر اين عاليم خالص نمی شوند ؛ اما 
در حقيقت اين طور نيست و درصد زيادی 
از بيماران بعد از گذشت چند ماه ، از ّشر 
عاليم سندرم خستگی مزمن راحت می 

شوند .
 اگر شما چند وقتی است كه 2-٣ شيفت 
در روز كار می كنيد و هميشه احساس 
خستگی می كنيد و حسرت به دل يک 
استراحت طوالنی هستيد ، بايد بدانيدكه 
خيلی ها مثل شما هستند ، اما نه شما و 
نه هيچكدام از آنهايی كه مثل شما هستند 
، مبتال به اين بيماری نيستيد . سندرم 
خستگی مزمن ، اسمی است كه خيلی از 

ما شايد از آن بدمان نيايد و حتی شايد به 
معنای لغوی درباره ما مصداق هم داشته 
باشد ،اما نبايد فراموش كنيم كه تعريف 
علمی اين عبارت ، كمی پيچيده تر از آن 
است كه ما فكر می كنيم . طبق يكی از 
رايج ترين تعاريف ، كسی مبتال به سندرم 

خستگی مزمن است كه :

عود  يا  پايدار  خستگی  دچار  اينكه  اول 
كننده ای باشد كه از مدتی پيش شروع 
شده و باعث شده كه توانايی فعاليت های 
روزانه فرد تا 50 در صد كاهش يابد . اين 
خستگی دست كم بايد6 هفته ادامه داشته 

باشد .
دوم پزشک بايد بيمار را بررسی كرده باشد 
و تمام بيماری هايی را كه ممكن است 
عاليمی شبيه اين بيماری ايجاد كند را 
مردود دانسته باشد تا بتوان برای بيمار اين 
تشخيص را داد. خيلی از بيماری های ديگر 
از قبيل عفونت ها ، بد خيمی ها ، بيماری 
 ، روانی  های  بيمای   ، ايمنی  های خود 

بيماری های عصبی - عضالنی ، بيماری 
های هورمونی ، اعتياد يا سوء مصرف مواد 
مخدر و حتی عوارض جانبی برخی داروها 

می تواند عاليم مشابهی ايجاد كنند .
 عاليم سوم اين است كه دست كم 6 مورد 
از موارد  تب پايين و در حد زير ٣٨/5درجه 
يا لرز ، گلو درد، غدد لنفاوی دردناک در 
ناحيه زير بغل يا گردن ، ضعف عضالنی 
 ، ناراحتی در عضالت  احساس  يا  ، درد 
خستگی طوالنی ) مثالً 2٤ ساعت ( و 
منتشر بعد از فعاليت ورزشی در فردی 
كه سابقاً اين فعاليت ورزشی در او باعث 
خستگی نمی شده است، درد مفاصل بدون 
عاليم التهاب  مثل تورم يا قرمزی ، عاليم 
روانی يا عصبی مثل فراموشی ، تحريک 
پذيری ، گيجی ، عدم توانايی در تمركز 
فكری ، افسردگی ، اختالالت خواب ) بی 
خوابی يا پر خوابی(، شروع خستگی و ساير 
عاليم در عرض چند ساعت يا چند روز ر ا 

زير بايد در بيمار وجودداشته باشد .

آیا شما مبتال به خستگی مزمن هستید
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