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حضـرتآيـتاهللخامنـهایرهبرمعظـمانقـالباسـالمی،هشـتمفروردين
مـاهسـال۱۳۹0دربازديـدازپـارسجنوبی:

گاز ثروت اسـت، نفت ثـروت اسـت؛ امـا از این ثروت هـا خیلى 
مهمتـر، نیروى انسـانِى بااسـتعداد و عالقه منـد و داراى توان کار 
اسـت. ما ایـن ثـروت را داریم؛ اصـل این اسـت. اگر یـک ملتى 
طبیعـى  ثروت هـاى  می توانـد  داشـت،  را  انسـانى  نیـروى  ایـن 
خـودش را هـم اسـتحصال کنـد و در خدمـت ملـت قـرار دهـد؛ 
اما اگـر ایـن را نداشـت، ثروت هـاى طبیعـى اش هـم در خدمت 
دیگران قـرار خواهـد گرفت؛ بـراى دیگران بیشـتر سـود خواهد 

داد تا بـراى خـود او. ما بحمـداللَّ ایـن ثـروت را داریم 
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ايـرانازنظـرذخايـرگازیسـرزمینیاسـتثنائیبهحسـابمـیآيدوبـهتنهايـی۱8درصد
کلذخايرگازدنیـارادراختیـاردارد.

شـرکتملـیگازايـراندرسـال۱۳44درزمینـهصـدورگازهمـراهبـهروسـیهوصرفـًابا
اجـرایيکخـطانتقـالازجنـوبکشـوربـهآسـتاراتاسـیسگرديـدوبعـدازانقـالببنا
بـهضـرورتنیـازکشـوربـهگازطبیعیوبـاکشـفمنبـععظیمپـارسجنوبـیبهمـروربا
اجـرایصدهاکیلومترشـبکهوانشـعابواتصـالکلیهشـهرهاواکثـرروسـتاهاوصنايعو

نیروگاههـابـهگازبـهيکشـرکتبـزرگتبديلشـد.
اينشـرکتبهعنوانبخـشاصلـیوموتورمحرکـهیاقتصـادکشـوردارایظرفیتهای
فراوانیاسـتکـهبهـرهگیریکامـلودرسـتازآنهـامـیتواندراهگشـایبسـیاریاز
مسـائلباشـد،ازجملـهمیتـوانبهافزايـشدرآمـدارزیبـرایکشـورازطريـقصادرات
گازوهمچنیـنکمـکبـهصـادراتنفتبـاجايگزينـیگازبهجـایفـرآوردههـاینفتیو
تزريـقبهچـاههاینفـتوايجـادظرفیـتهـایجديـداقتصـادیوصنعتیوبسترسـازی

برایاسـتفادهازفنـاوریوکسـبتجربـهمديريتکالنکشـورنـامبرد.
بـیترديـددرطـولنیـمقـرنعمـرشـرکتگازمنابـعانسـانیارزشـمندشـرکتمنشـاو
محوررشـداينصنعـتعظیمبـودهوهسـتند.اکنـون،شـروعنیمقـرندومحیاتشـرکت
گازمصـادفاسـتبـاتغییـرماموريـتشـرکتملـیگازوايـنشـرکتبايسـتیخـودرا
بـرایماموريـتمهمترکـههمانامديريـتتامینگازکشـوربـامعیارهـایامنیـت،عرضهو
کسـبرضايتمشـتريانوتعهدبهحفـظمحیطزيسـتازطريـقهماهنگیزنجیـرهارزش
صنعـتگازبرمبنایمحاسـباتتجـاریوتحقـقعملکـردبرتـروازهمهمهمترمسـئولیت

پیشگفتار �



اجتماعیشـرکتآمـادهنمايد.ازسـویديگـرورودبـهبازارهـایجهانیبـابهـرهگیریاز
موقعیـتژئوپولیتیکیکشـوريکـیديگـرازماموريتهـایمهمشـرکتملیگازمیباشـد.
بديهیاسـتبـرایاجـرایماموريـتهایفـوق،تغییـراتاساسـیدرسـاختارشـرکتنیز

بايسـتیمتناسـبباشـرايطبـهوجـودآيد.
برگزاریجشـنپنجاهسـالگیشـرکتملـیگازبهانـهایبودتـاباکسـانیکهدرگذشـته
درايـنشـرکتنقـشاساسـیداشـتهانـدمصاحبـهایانجـامگیـردواينـکخالصـهی
آنبـهصـورتمکتـوبدرچهـارفصـلدراختیارشـماقـراردادهشـدهاسـتتابـادرکو

شـناختازتجربـهگذشـتگان،چراغـیبـرایآينـدهدردسـتوجودداشـتهباشـد.

ایآنکهپسازمابهتومهلتدادنديکچندتورافرصتدولتدادند
خدمتزخلوصپیشهکنکاينملتمارازسپاسخودخجالتدادند

موفق باشید
حمیدرضا عراقی
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ازسـال۱۲86میـالديکـهنخسـتینچـاهنفتايـراندرمسـجدسـلیمانبـهنفترسـید،
حجـمزيـاديازگازهـايهمـراهبهعلـتبعدمسـافتبیـنمنابـعتولیـدونقـاطمصرفو
باالبـودنهزينهسـرمايهگـذاريوپايینبـودنمصرفکـهتنهامحـدودبهمناطـقجنوب
ميشـد،سـوختهوبههدرمـيرفـت،درواقـع،بیـشاز۵0سـالايـنگازهاميسـوخت
واسـتفادهايازآننمـيشـد.درسـال۱۳44شمسـیطـيقـرارداديدرمقابـلاحـداث
کارخانـهذوبآهنتوسـطشـورویسـابقدرايران،قرارشـدگازهـايهمراهنفـتپااليش
وباخـطلولهبهشـورویسـابقمنتقـلشـود.مطالعـاتگسـتردهايانجـاموپـروژهخط
لولـهسراسـرياولموسـومبـهIGAT1اجـراوبهبهـرهبرداريرسـید.بـهدلیـلاينکه
نیازبـودکلیهامـورمرتبطبـاگازتوسـطيکسـازمانانجامشـود،شـرکتملـیگازايران
دراسـفندمـاه۱۳44متولدشـدتـاپاسـخگويمسـئولیتهـاواهدافبـزرگصنعـتنفت
درآيندهباشـد.هماکنـوناينشـرکتيکـيازچهارشـرکتاصلـيوزارتنفتاسـتکه
بهبخـشبسـیاربزرگـیازاهدافخودرسـیدهاسـتوبـانیمقـرنتجربـهآمادهبرداشـتن

گامهـایبلندتـریبـرایشـکوفايیاقتصادجمهـوریاسـالمیايرانمیباشـد.
ازآنجائیکـهدرپايـانسـال۱۳۹4شـرکتملـیگازايـرانواردپنجاهمیـنسـالتاسـیس
خودشـداينضـرورتايجـابمیکـردتاتاريـخشـفاهیپنجاهسـالفعالیتاينشـرکت
گـردآوریشـودتـابـهعنـوانسـندیبـرایآينـدگانباقـیبمانـد.بـرایرسـیدنبهايـن
مقصـودپیشـنهادهایگوناگونـیمطـرحشـدتـااينکـهدرجلسـاتمکـررشـورایمديـران
شـرکتبهاينجمـعبندیرسـیديمکـهبـا۵0نفـرازمديـرانوپیشکسـوتانايـنصنعت
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بهگفتگـوبپردازيـم.کتـابپیـشروحاصلتـالشجمـعزيـادیازهمکارانیاسـتکهبه
اينمهـمجامـهعمـلپوشـاندهاند.

نخسـتکارپژوهشبـرایانتخـابافرادشـاخصباوسـواسزيـادوتوسـطنمايندگان
بخـشهـایمختلـفعملیـات،گازرسـانی،منابـعانسـانی،مهندسـیوتوسـعهگازآغـاز
وافـرادبرگزيـدهشـدند،درايـنمسـیرممکناسـتتنیچنـدازعزيـزانازقلـمافتاده
باشـندويابـرایپديداورنـدگانايناثربـهعللـیتوفیـقحاصلنشـد،تانقطـهنظرات
افـراد بـا گفتگـو بـرای زيـادی تـالش تـوان درحـد امـا گـردد؛ درج کتـاب در آنـان
شـاخصوموثـردررويدادهـایمهـمپنجـاهسـالگذشـتهگازانجـامودرحدودشـش

مـاهتـالشبـیوقفـهجلسـاتمختلفیبـراینشسـتبـاايشـانبرگزارشـد.
ابتـداگفتگوهـایهمهمیهمانـانبصـورتتصويریثبـتوضبطشـد.در6۲جلسـهبـا6۲تن
ازمديـران،پیشکسـوتانومسـئولینشـرکتهـایمرتبطبـاشـرکتملـیگازايـرانبیشاز
سـههزاردقیقـهگفتگـوانجامشـدکـهپـسازبـهرشـتهتحريـردرآمـدنواصالحـاتمتعدد
هماکنـونگزيـدهوپیـشرویشماسـت.پسازمشـورتهـایالزموبـهعلتحجـمباالی
مطالب،قطورشـدنکتـابوتکراربرخـیموضوعاتبـهاينجمعبندیرسـیديمکـهمحتوای
بخشهایغیرضـرورپااليشوبجایسـواالتنیـزازمحتـوایمطالبمطرحشـدهتیترهای
مرتبطانتخـابشـودبنابرايـنتیترهایبرگزيـدهشـده،توسـطگرداورنـدگانکتاببـهنگارش
درآمـدهومیهمانـانارجمنـددخـلوتصرفـیدرآننداشـتهانـد.تجربیـاتارزشـمندمديريتی،
تخصصـی،دانـشفنی،خاطـراتتلـخوشـیرين،نقـاططاليیونیـزفـرازوفرودهـایصنعت
گازدربیـاننخبـگانايـنصنعت،طیپنجاهسـالگذشـته،هـريکبخشـیازتاريخشـرکت
ملیگازايـرانرابهثبترسـاندهانـدواينمجموعهگرانسـنگاکنـونپیـشرویخوانندگان

اسـت. گرامی
ذکرايـننکتهخالـیازلطـفنیسـتکـهانجـاممصاحبـهبـامديـرانومیهمانانمحتـرمتا
اسـفندماه۱۳۹4انجامشـدهاسـتوممکـناسـتدرمقطعزمانـیچاپکتـابکهخـردادماه
سـال۱۳۹۵خواهدبـود،برخـیازايشـانبهافتخـاربازنشسـتگینايـلآمـدهويـادرمديريت

ديگـریبهجـزآنچـهدرزمـانمصاحبهبیـانکـردهاندمشـغولايفـایوظیفهباشـند.
پیشتـرازهمـهمصاحبـهشـوندگانومديـرانارجمندبـهدلیـلاشـتباهاتناخواسـتهایکه
ممکـناسـتدرپیـادهشـدنمطالـب،تايپويـاچینـشمجـددآنهابـهوجـودآمدهباشـد
عذرخواهینمودهوخواهشـمندممـواردمدنظررابـرایاصالحدرچـاپبعدیکتـاببهروابط
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مجید بوجارزاده
رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران

خرداد 1395

عمومیشـرکتملـیگازايـرانارسـالفرمايند.
بدونشـکبسـیاریازهمکارانوکارکنانمحترمشـرکتملیگازايراننیزخاطراتبسـیاری
درطـولدورانخدمـتخـوددارنـدکـهدرصـورتتمايـلومفیـدبـودنبـرایثبـتدرتاريخ

شـرکتازانتشـاروچاپآندرآيندهاسـتقبالمـیکنیم.
ايـنمجموعـهبـهمناسـبتپنجاهمینسـالتاسـیسشـرکتملـیگازايـرانوبـاحمايت
بـیشـايبهمديـرانارجمنـدشـرکتملـیگازايـرانوبـهخصـوصجنـابآقـایمهندس
عراقـیمديـرعامـلمحتـرمشـرکتملـیگازايـرانواعضـایمحتـرمهیئـتمديـرهو
نتیجـهتـالشجمعـیوگروهـیهمـکارانگوناگـوندرمديريـتهـایمختلـفشـرکتو
بـهخصـوصهمـکارانارجمنـددرروابـطعمومـیشـرکتملـیگازايـرانوبـاهمکاری

موسسـههنـریبهادرفیلـممـیباشـدکـهازکلیـهايـنعزيـزانقدردانـیمـینمايیم.
کتـاب"گاز،انرژیپـاک،بانیـمقرنتـالش"باپنجـاهروايـتراتقديممـیکنیمبـهکارکنان

شـريفشـرکتملیگازايران،ازگذشـتهیديـروزتاطلـوعفردایصنعـتگاز.۱

خداياچنانکنسرانجامکارتوخشنودباشیومارستگار

۱. مسئولیتمطالبمندرجوديدگاههایمنتشرشدهدراينکتاببرعهدهبزرگوارانیاستکهباآنانگفتگوصورتپذيرفتهو
بهرسمامانتمطالببدوندخلوتصرفنقلشدهاست.





۲۲

1348/2/11 تا 1357/11/22علی مصدقی

1345/1/3 تا 1348/2/11هوشنگ فرخان

مهر 1360 تا مهر 1361جمشید سرداری کرمانی

1357/11/22 تا 1358/7/9حسن مرشد

از مهر 1361 تا اواخر سال 1364محمد نراقی

1359/6/31 تا 1359/8/11سید حسن سادات

از اوایل 1365 تا مرداد 1365محمدحسن توالیی

1365/5/26 تا 1368/6/12مظفر جراحی

مدیران عامل شركت ملي گاز ایران از ابتداي تأسیس تاكنون
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۲۳

1370/4/4 تا 1374/1/20اسداله صالحي فروز

1368/6/12 تا 1370/4/4محمداسماعیل کراچیان

از سال 1384 تا پایان 1386سید رضا کسایي زاده

1374/1/20 تا 1381/12/29حمداله محمد نژاد

از ابتدای 1387 تا آبان 1388عزیزاله رمضاني

1381/1/1 تا 1384/11/29محمد مالکي

از آبان 1388 تا شهریور 1392جواد اوجی

از شهریور 1392 تا کنونحمیدرضا عراقی

مدیران عامل شركت ملي گاز ایران از ابتداي تأسیس تاكنون
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يکــیازنــامهايــیکــهبــهعنــوانتوســعهدهنــدهاصلــیصنعــتگازدرکشــوروطــراحنــگاه
جديــدبــهصنعــتنفــتوگازدرايــراناســمبــردهمیشــود.بیــژننامــدارزنگنــهاســتدرايــن
برنامــهبــامهنــدسبیــژنزنگنــهصحبــتمیکنیــم.صحبتــیکــهمیتوانــدبــهمــاتصويــر

روشــنتــریازنــگاهايــنوزيــربــهايــنصنايــعخبــربدهــد.
آقای مهندس سالم عرض می کنم خیلی خوشحالم با شما صحبت می کنم 

ــان ــم.درخدمتت ــانســالمعــرضمیکن ــدگانوخوانندگانت ــتشــما،بینن ــنهــمخدم م
هســتم.

مــن قبــل از اینکــه وارد وزارت نفــت و فعالیــت هــای شــما بشــوم دوســت دارم بدانــم کــه 
چــه شــد شــما در دوره دانشــجویی انقالبــی شــدید، بــه انقــالب پیوســتید کــه مقدمــه ای 

باشــد بــرای اینکــه بعــد از انقــالب در پســت هــای مدیریتــی قــرار بگیریــد؟
بسماهللالرحمنالرحیممنمهرسال۵0وارددانشکدهفنیدانشگاهتهرانشدم.

در چه رشته ای؟
ــانراهو ــیهم ــرانول ــدعم ــداالنمیگوين ــعمیگفتن ــاختمانآنموق ــتهیراهوس رش
ســاختمان.عــرضکنــمدانشــکدهفنــیبــهيــکعبــارت،مرکــزانقالبــیگــریدردانشــگاهها
ــارزیکــه ــعآنگروههــایمب ــیوآنموق ــود.بســیاریازســرانانقالب ــیمهــمب ــودوخیل ب

بودنــدازدانشــکدهفنــیدرآمــدهبودنــد.چــهچپــشوچــهمســلمانش.
چپی ها به مسلمان ها می چربیدند یا خیر؟

ــم ــردردانشــگاهبودي ــاديگ ــهم ــرک ــیاواخ ــودول ــرب ــاوزنشــانباالت ــیآنه ــلخیل اواي
مســلمانهــاازنظــرقــدرتوتــواناثرگــذاریدرمحیــطانقالبــیبــهچــپهــاچربیدنــد.ايــن

*اينگفتگوتوســـطعلیاکبرعبدالرشـــیدیدرتاريخ۱۳۹۵/۳/۱۵انجامشـــدهکهبعـــدازانجاممصاحبهو
پیادهســـازیآنبهرويتوتايیدوزيرمحترمنفت)۱۳۹۵/۵/۱(رســـیدهاســـت.

*وزیر نفتمهندس بیژن زنگنه
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يــکمســئلهتاريخــیهــمهســت.وقتــیکــهمــامیخواهیــمبرگرديــمبــه۱6آذررانــگاهکنیــم
ــع ــاآنموق ــهم ــیشــهیدمیشــوند.درآنجــاک ــرازدانشــجويانفن ۱6آذرســال۳۲،ســهنف
بوديــمقبــلازانقــالبجــایگلولههــاراهــمهیــچوقــتنگذاشــتیمدرســتکننــد.گلولههايــی
کــهبــهديــوارزدهبودنــدجايــشدرديــوارورودیدانشــکدهفنــیبــود.بــههــرحــالدرچنیــن
ــی ــنبیعدالتیهاي ــرشــديداي ــیواردشــدموتحــتتاثی ــکبچــهیمذهب ــني ــیم فضاي
کــهدرکشــوربــودقــرارگرفتــموطبیعــیبــودکــهخــوبآنجــافضــایمطالعــاتبرايمــانبــود
گرچــهکتــابوايــنمــواردخیلــیکــمبــودمثــلاالندسترســیبــهايــنفضاهــایمجــازیو
ايــنهــانبــودولــیهمــانکتــابهــایمحــدودوبعــدشايــنبیانیههــاواعالمیههايــیکــه
خیلــیمخفــیمیآمــدايــنهــارامیخوانديــمبــاکســانیکــهبودنــدصحبــتمیکرديــمو
تمــاموجودمــانسرشــارمیشــدازايــنتوقــعبــرایتغییــرواينکــهيــکروابــطســتمگرانــهی
ــدعمومــاازخانوادههــای ــرکشــور.آنموقــعبچههايــیکــهدردانشــکدهفنــیبودن حاکــمب

فقیــریبودنــدالبتــهمــندريــکخانــوادهیمتوســطیبــودم.
اهل کجا بودید؟

مــناهــلکرمانشــاهبــودمولــیازســال47بــهتهــرانآمــدهبوديــم.پــدرمکارمنــدشــرکت
نفــتکرمانشــاهبــودمنتقــلشــدبــهتهــرانومــنازســال47دورهیدومتحصیالتــمرابــه

ــدم. ــولقديمیهــاســیکلدومرادرتهــرانگذران ق
کدام مدرسه؟

مــندبیرســتانهــدفمیرفتــم.مدرســهیهــدفآنموقــعازبهتريــنمــدارستهــرانبــود.
مدرســهیدرسخــوانهــابــود.مــنهــمشــاگردخیلــیزرنگــیبــودموتقريبــادرتمامــیدوران

تحصیلــمشــاگرداولبــودم.
در دوره ی دانشــجویی هــم کالس هایــی داشــتید یــا هم داســتان هایــی کــه در فعالیت های 

انقالبــی بــا شــما بودنــد می توانیــد از کســانی اســم ببرید؟ 
بلــه.مــنازدونفــراســمببــرمکــهتیــربــارانشــدندواينهــاراکــهکشــتندخیلــیجــان
مــراآتــشزدنــد.يــکهمکالســیداشــتیمبــهنــامآقــایمحمــودپهلــوانازيــکخانــوادهی
ــهاســمآقــایمحمــدعلــی ــدب ــازهــميــکزابلــیديگــریبودن ــود.ب ــرزابلــیب خیلــیفقی
باقــریايــندوتــارافکــرکنــمســال۵4تیــربــارانکردنــدوايــنخیلــیآتــشبــهجــانمــا
زد.دوهمــکالسالبتــهکســانديگــریهــمبودنــدکــهســالپايیــنتــرازمــنبودنــدمثــل
آقــایمهنــدسبیطــرفمثــلمرحــومدادمــانمثــلآقــایدکتــررحیمیــانکــهســالهــارئیس
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دانشــگاهتهــرانبــودوهــمکالسمــنبــود.دکتــرمظاهــریکــهبــاايشــانهــمهمــکالس
بوديــم.اتفاقــاايشــانهــمرشــتهشــانراهوســاختمانبــودبعــدارفــتتــویخــطاقتصــاد.

ســالباالتــرهــایمــاکمترشــاندرايــنخــطانقــالبماندنــدوخیلــیهايشــاندرجريانــات
يــارهــاکردنــديــادرجرياناتــیمثــلمجاهديــنوايــنقبیــلدرواقــعتلــفشــدند.

ــی و  ــای سیاس ــث ه ــون بح ــه ی 50 کان ــه ده ــت ک ــرم هس ــن خاط ــدس م ــای مهن آق
تحــوالت صــرف نظــر از مســائل اجتماعــی و عقیدتــی ولــی نفــت هــم بــود نفــت خیلــی قوی 
بــود. بحثــش کــه میــراث دهــه ی30 و اوایــل 40 بــود آنجــا بــا نفــت هــم آشــنا شــده بودید؟
نــهخیلــیمــنازمنظــرنفــتخیلــیريــزنشــدمچــونمــابــاکلآننظــامدعــواداشــتیم.
اصــالســرســازگاریبــاآنهــانداشــتیم،نفــتهــميــکجزئــشبــودخــودنحــوهیهزينــه،
خــوداســرافهايــیکــهبــاآنمیشــد،برنامههــایتوســعهطلبانــهینظامیکــهبــرپايــهی
ــهطــورمشــخصکــه ــهب ــین ــودول درآمدهــاینفتــیمیگذاشــتند.آنجــاجــزودغدغههــاب
مــنازايــنبابــتبــانفــتآشــناشــدهباشــميــاســببيــکارتبــاطذهنــیبیــنمــنونفــت

شــدهباشــد.
ــما در  ــه ش ــید ک ــد رس ــه روزی خواه ــا ک ــال ه ــد در آن س ــر می کردی ــا فک ــره حتم باالخ
مســئولیت وزارت نفــت در همیــن ســاختمانی کــه همــان موقــع هــم بــود وارد خواهیــد شــد؟
مــناصــالازنفــتبیــزاربــودم.مرحــومپــدرمهمیشــهبــهمــنمیگفــتبــرودرسنفــت
بخــوان.میگفتــمنمــیرومنفــتبخوانــمکــهنوکــریبیگانههــارابکنــمواصــالرفتــمرشــته
راهوســاختمانبــرایاينکــهکارمنــددولــتنشــوم.مــنچنــدچیــزراخوشــمنمیآمــديکــی
ــد. ــدممیآم ــیب ــاراخیل ــرقاينه ــدمب ــهمیخوان ــایدانشــگاهمک ــود،دردرسه ــرقب ب

يکــیازکارمنــددولــتشــدن،يکــیهــمازنفــت.
تمــامعمــرمکارمنــددولــتشــدم.۹ســالوزيــربــرقشــدمبعــدازآنهــمتــااالنيــازده
ــد ــهقــوليــکروايتــیهســتکــهمیگوي ــیب ــامقطــعول ــرنفــتشــدمدردوت ســالوزي
ــر ــکتقدي ــداي ــیخ ــشول ــرایزندگی ــدب ــیمیکن ــرهاي ــدر"آدمتدبی ــرواهلليق ــديدب "العب

ــد. ــرباش ــااهللخی ــذارد.انش ــایآدممیگ ــویپ ــریجل ديگ
ــی  ــته های انقالب ــم در هس ــما ه ــود و ش ــروز می ش ــالب پی ــال 57 انق ــدس س ــای مهن آق
ــوید، اول  ــی میش ــی و اجرای ــای دولت ــئولیت ه ــی وارد مس ــد از مدت ــا بع ــتید ام ــال هس فع
می رویــد حــوزه فرهنــگ و بعــد هــم جهــاد و نهایتــا بــرق و نفــت. چطــور از فرهنــگ شــروع 

کردیــد؟
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واهللمــنذهنیــتخــودميــکذهنیــتفرهنگــیبــودهوهنــوزمهســتيعنــیفکــرمیکنــم
ــی، ــرمعناي ــعهراازنظ ــیتوس ــتيعن ــعههس ــهیتوس ــیپاي ــولفرهنگ ــهورزیوتح انديش
ــی ــعههایفیزيک ــرتوس ــی.اگ ــرفیزيک ــهام ــمن ــیمیدان ــرفرهنگ ــیومفهومیام محتواي
اتفــاقبیفتــدامــاپشــتوانهیفرهنگــیوانديشــهایپشــتشنباشــدوايــنانديشــهنــهدرســر
يــکنفــردونفــربلکــهدرســطحگســتردهایوجــودنداشــتهباشــداينهــاکارهايــیهســتند
کــهبــهســرعتممکــناســتازبیــنبرونــدوآنآثــارمثبتــیکــهبــرایزنجیــرهیتوســعه
ایکــهدريــککشــورازابعــادفرهنگــیاجتماعــیسیاســیواقتصــادیداشــتهباشــد،تکمیــل

نشــود.
ولی خیلی سریع رفتید در حوزه ی فنی و مهندسی ؟ و توسعه ای؟

بعــدازانقــالباولیــنکاریکــهکــردمخــوبرفتــمهمــاندانشــگاهیکــهقبــلازانقــالب
ــداشــددانشــگاه ــودمدردانشــگاهیکــهبع ــهب ــوانخدمــتســربازیرفت ــهعن ــودم.مــنب ب
خواجــهنصیرالديــنطوســیآنموقــعبــودمجتمــععلمــیوصنعتــی،آنجــاســربازیبــودمبعــد
ازپیــروزیانقــالبدوبــارههمــانجــارفتــموکارمراادامــهدادم.وســطســال۵۹کــهدولــت
شــهیدمرحــومرجايــیمســتقرشــد،دوســتانیآمدنــدازارشــادبــهمــنگفتنــدتــوبیــاآنجــامــن
هــمبــاعشــقايــنکــهبــرومايــنمــدارکفرهنگــیکــهمربــوطبــهامــامهســتراجمــع
بکنــمکــهايــنکارراکــردميعنــیهمــهیکتــابهايــیکــهبــهنــامصحیفــهنــورچــاپشــد.

صحیفه ی نور ؟ 
ــه ــد.ب ــادیش ــدارزي ــکمق ــردمي ــانراک ــنکارش ــهرام ــورهم ــهین ــهصحیف ــه.بل بل
عــالوهصدهــاهــزارعکــسومــدارکواينهــاازآناوضــاعشــلوغپلــوغاولانقــالبجمــع
شــدازروزنامههــاگرفتــه،مــدارکگرفتــه،بیانیههــاگرفتــهکــهايــنهــاهمــهاشدرمرکــز
مــدارکفرهنگــیارشــادجمــعآوریشــدکــهظاهــرابعــدابــهکتابخانــهملــیمنتقــلشــد.يک
مجموعــهایازايــناســنادجمــعآوریشــد.آنموقــعمــنفکــرمیکــردماالنفرصــتخوبــی

هســتوبايــدايــنهــاراجمــعکــرد.
راضی هستید از کارتان؟ 

بلــهخــوبباالخــرهچیــزیبــودکــهآنموقــعمــامیتوانســتیمکاربکنیــموبعــدشمــناوايل
جهــاديــکچنــدوقتــیبــهجهــادمیرفتــمتقريبــاتابســتان۵8البتــهبــهقــولامــروزیهــانــه
بــهعنــوانکارموظــف.تعطیلــیدانشــگاهبــودمیرفتــم،دوســتانمرادرجهــادکمکمیکــردم.
چــونخیلــیهــارامیشــناختم.اکثرشــاندوســتانســالپايینــیدانشــگاهیمــابودنــدچــون
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ــایاسالمیدانشــگاهای ــنه ــهانجم ــد.اولاتحادي ــادراراهانداختن ــایدانشــگاه،جه بچهه
تهــرانشــروعکــردبقیــههــمپیوســتندبهشــان.درمیانــهســال۱۳6۱بعــدازاينکــهمــنتــوی
ارشــادبــودموراضــیهــمبــودم،مشــکلینداشــتمدوســتانجهــادآمدنــدگفتنــدبیــادرشــورای

مرکــزیجهــاد.مــنهــمرغبــتچندانــینداشــتمچــونازکاریکــهداشــتمراضــیبــودم.
چرا شما ؟

چــونمــنرامیشــناختند.فکــرمیکردنــدمــنبتوانــمکمــککنــمآنجــابــهجهــاد.بعــد
باالخــرهمــنرفتــمدرجهــادزمانــیکــهمــنجهــادرفتــمشــورایمرکــزیجهــادآقــایدکتــر
فیروزآبــادیبــود.آقــایدکتــرحســنهاشــمیبودکــهاالنوزيــربهداشــتهســتندوآقــایدکتر
فیروزآبــادیکــهرئیــسســتادکلنیروهــایمســلحبودنــدومــنرفتــموآقــایفــروزش.آقــای
فــروزشکــهبعــدوزيــرجهــادشــدومــاچهارتــابوديــمبعــالوهنماينــدهامــامکــهحــاجآقــای
نــوریبودنــد.مــنقصــدهــمنداشــتمزيــادبمانــمبــهمــنگفتنــدچنــدماهــیبیــاواينکــه
جهــاداساســنامهاشتــویمجلــسمطــرحاســتشــماباشــیدکــهاحســاسضعــفواينهــا
نشــود.درجهــاديــکمقــداریاختــالفبیــندوســتانجهــادیشــدهبــودمــنايــنراپذيرفتــم
ورفتــم.ايــندرآبــانمــاه۱۳6۱بــود.مــندرايــنمــدتهــردوپســتمراحفــظکــردميعنــیدر

ايــنمــدتمعــاونوزيــرارشــادهــمبــودم.آقــایخاتمــیآنموقــعوزيــرارشــادبودنــد.
در اصل دو شغله بودید؟ 

بلــههــمدرارشــادبــودموهــمدرشــورایمرکــزیجهــادبــودم.بعــداينکــهارديبهشــت6۲ 
ديــدمادامــهايــنوضــعنمیشــود.کاراساســنامهجهــادهــمحــلنشــد،طولکشــید،گیــرکرد.
ديگــرمــنهــماحســاسوظیفــهکــردمتمــاموقــتبــرومجهــادکمــککنــمکــهطــولکشــید
تــااواخــرســال۱۳6۲.درآنموقــعبحــثانتخــابوزيــرمطــرحشــدوبــزرگانکشــورگفتندکــه
خــودجهــادیهــابگوينــدچــهکســانیرامیخواهنــد.يــکهیئــتدوازدهنفــرهتعییــنشــدســه
نفــرراپیشــنهاددادنــدبــهآقــاینخســتوزيــروايشــانهــمبــامشــورتهايیکــهکردنــدمــن

راانتخــابکردنــد.مــناصــالدنبالــشنبــودمواصــاًلفکــرشراهــمنمیکــردم.
خــوب حــاال چــون وقــت مــا کافــی نیســت یــک ســوال بکنــم از دوره ی فعالیــت در جهــاد 

راضــی هســتید؟یا کار ناتمــام زیــاد باقــی مانــد؟
آنطــورکــهکارناتمــامباقــیبمانــدنبــود.ازهمــاناولــشکــهمــنبــهجهــادرفتــماعتقــادم
ايــنبــودکــهبــاايــنوظايــفوديدگاههايــیکــهبــرایجهــادهســتمشــکلبشــودکاررا
ادامــهداد.مــنازســال66بــهايــننتیجــهقطعــیرســیدمکــهجهــادبايــدبــاکشــاورزیادغــام
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بشــود.حــاالبهتــرآنکــهکشــاورزیبیايــددرجهــادادغــامبشــود.چــونايــندوتــاکارمشــابه
ــدبگــذارد ــدتمرکــزشرارویتولی ــقباشــدباي ــدجهــاداگرمیخواهــدموف راانجــاممیدهن
نــهرویخدمــاتجنبــیآبرســانی،بــرقرســانیواينهــا.چــوناينهــاتقريبــابعــدازســه
ــن ــجســالکــهازانقــالبگذشــت،دســتگاههایمســئولشمیتوانســتنداي چهــارســال،پن
کارهــاراانجــامبدهنــدخیلــیهــملزومینداشــتجهــادبــهايــنکارهــابپــردازد.جهــادبايــد
ــدهباشــندمهــمتريــن ــردازد.اگــرمیخواهــدروســتاهازن ــنمســئلهروســتاهابپ ــهمهمتري ب

مسئلهشــانتولیــددرآمــدروســتايیهســتنــهخدمــات.خدمــاتفــرعاســت.
شاید به همین دلیل باشد که شما بعد به وزارت نیرو رفتید؟

ــهدوچیــزپرداختیــميکــی ــمب ــه.ايــنيکــیازداليلــشاســت.چــونمــادرآنجــاآمدي بل
کشــاورزیيکــیآب.آقــایموســوینخســتوزيــر،بعــدکــهايــنمســئلهراديدنــدکــهمــن
خیلــیبــهمســئلهآبمیپرداختــموخیلــیبخــشآبجهــادهــمقــویشــددرايــنزمینــه
بــرایطــرحهــایکوچــک،بعــدشخــوبمــنازمنظــرآببــهوزارتنیــرورفتــمنــهبــرقو
بــرایاينکــهتحولــیدرآبايجــادکننــدمــنرافرســتادندآنجــاکــهدرآبوطــرحهایتوســعه
منابــعآبکاربکنــموتقريبــابعــديکــیدوســالهمــهآبجهــادهــمآمــدبــهوزارتنیــروواين
هــمخیلــیموثــرشــددرکارهــایبعــدینیــروکــهيــکنیــرویزيــادمثــالنزديــکهــزارنفــر
نیــرویجــوانمهنــدسخــوببســیارپــرعالقــهوبــاانگیــزهآمدنــددروزارتنیــروکــههــم
درتشــکیلوفعــالکــردنشــرکتآبوفاضــالبشــهریآنموقــعشــهریبــودخیلــیموثــر

بودنــدهــمدرتوســعهطــرحهــایمنابــعآبکشــور.
ولی خیلی زود شما توجه و تمرکزتان متوجه برق شد؟ 

نــه.ايــندوتــاهمزمــانبــاهــمبودنــدبــرقيــکچیــزیاســتکــهوقتــیمــنواردنیــرو
شــدمتــازهجنــگتمــامشــدهبــودمــنشــهريور67واردوزارتنیــروشــدمتمــامتاسیســات
برقــیمــابمبــارانشــدهبــودهمــهازبیــنرفتــهبــودمــابــهزحمــتســههــزارمــگاواتتولیــد
میکرديــممــنيــادمهســتدريــکشــبزمســتانیتقاضــایکشــور۵هــزارمــگاواتبــودو
مــا۳هــزارمــگاواتتولیــدمیکرديــم.يعنــیشــمامالحظــهبفرمايیــدمــا%40تــوانتولیــدو
تــوانظرفیــتمــانازتقاضــاکمتــربــودوواقعــافاجعــهبــوديعنــیفاجعــهبــهمعنــایکامــل.
خــوبخیلــیتــالششــدبــرایبازســازیتاسیســاتبــرایايــنکــهبــهســرعتظرفیــتتولیــد
بــرقرابــاالببريم.آنجــاخیلــیدعــواهــایمفصلــیبــودازنظــرنظــریکــهمــابرويــمنیــروگاه
ســیکلترکیبــیبســازيميــانیــروگاهبخــاریبســازيمخــوبيــهعــدهبهحســبســنتهمیشــه
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ســنتراجــزوارزشمیگیرنــدســنتهايــیکــهدريــکتشــکیالتاســتيعنــیمیگفتنــد
نیــروگاهبخــاریمهــماســتنیــروگاهبخــاریاهمیــتدارد،حــاالبگذريــم.

شما چند سال در وزارت تشریف داشتید؟
مــن۹ســالدروزارتنیــروبــودهام.يــکســالاولدردورهآقــایمهنــدسموســویوهشــت

ســالدردودورهرياســتجمهــوریآقایهاشــمی.
از کارهایی که در آنجا کرده اید راضی هستید؟

آنچــهکــهبنــدهدرتوانــمبــودکوتاهــینکــردمودرهــرجايــیکــهبــودمهــرآنچــهدرتــوان
داشــتم،ســعیکــردمکاربکنــمونیروهــایخوبــیرابــاالبیــاورمتــابماننــدوبتواننــدکاربکنند.
ــلآن ــاعق ــانانســانب ــرزم ــااله ــیراداشــتموح ــلدفاع ــایمنظــمروشــنقاب برنامهه

ــرد. ــممیگی ــشتصمی زمان
چــه شــد کــه بــه وزارت نفــت رفتیــد؟ ایــن نقطــه مهمی اســت کــه خیلــی فــرق می کنــد 

نفــت و آب...
آنراديگــربايــدازآقــایخاتمیپرســید.چــونوقتــیکــهدولــتعــوضشــدمــندردوره
ــهوزارت ــهب ــدک ــنهادکردن ــنپیش ــهم ــایخاتمیب ــودم.آق ــروب ــمیوزيرنی ــایهاش دومآق

نفــتبــروم.
چرا؟

ــر ــهفک ــودک ــنب ــشاي ــايددلیل ــیش ــید.ول ــانبپرس ــدازايش ــیآنراباي ــمچراي نمیدان
میکردنــدمــندروزارتنیــروجهــتســاختداخــلوتقويــتظرفیــتهــایداخــلکارهــای
مهمیکــردهبــودموبرنامــهريــزیهــایخوبــیدرآنجــاشــدهاســت.عــدهایازدوســتان
ــه ــد.شــايدهــمآنهــاب ــامــنکارمیکردن ــروب ــایخاتمــیدروزارتنی مشــترکمــنوآق
آقــایخاتمیپیشــنهادکــردهباشــندولــیبــههــرحــالبــهمــنگفتنــدبــهنفــتبیــامــنهــم
پذيرفتــمبــهايــندلیلــیکــهفکــرمیکــردمبــانفــتآشــناشــدهبــودمبــهدلیــلايــنکــه
باالخــرهنفــتونیــروهــردودرمقولــهانــرژیبودنــدومــنعضــومجمــععمومیشــرکتهــای
نفــتوگازبــودموبــامســائلآنهــاآشــنابــودموبخصــوصبــامشــکالتیکــهدرزمینــهگاز
رســانیداشــتیموبــاتامیــنگازوفرآوردههــاآشــنابــودم.فکــرکــردمبتوانــمکــهدرآنجــاکاری

انجــامبدهــم.ولــیمجموعــاديــدمــنکلــیوازدوربــود.
چــه وزارت نفتــی را شــما تحویــل گرفتیــد؟ حــاال در نیــرو گفتیــد 3000 مــگاوات داشــتید و 
5000 مــگاوات میخواســتید، امــا در وزارت نفــت چــه تحویــل گرفتیــد؟ چــه وزارتخانــه ای بود؟
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ــی ــهقول ــوزب ــههن ــودگرچ ــیب ــهیخوب ــال76وزارتخان ــتدرس ــنوزارتنف ازنظــرم
ــتنداشــتیم ــرایتوســعهدرنف ــابرکــنب ــکحرکــتازج ــهنوعــیي ــاب ــتم ــوانگف میت
ولــیکارهايــیکــهشــدهبــودخــوببــوديعنــیتمــامظرفیــتمنهــدمشــدهیتولیــدنفــترا
دردورانجنــگبازســازیکــردهبودنــدهمــهیتاسیســاتآســیبديــدهبازســازیشــدهبــوددر
پتروشــیمینیزتاسیســاتآســیبديــدهبازســازیشــدهبــوديــکيــادوپتروشــیمیکوچکنیــز
ماننــداراک،تبريــزواصفهــانســاختهشــدهبــودپتروشــیمیبندرامــامبازســازیشــدهبــودو
صنعــتگازشــروعکــردهبــودوتالششــانايــنبــودکــهدرپــارسجنوبــیکارراشــروعکننــد
ولــیکاریشــروعنشــدهبــودوفقــطدرحــديــکيــاچنــدمخــزنزمینــیراآمــادهکــردهبودند.
ــهای ــود.ازايــننظــروزارتخان ــیبســتهنشــدهب ــارسجنوب ــرایتوســعهپ هیــچقــراردادیب
بــودکــهمشــکالتبــهارثرســیدهجــدیبــرایمــننداشــتيعنــیمــنمیتوانســتمدرايــن

وزارتخانــهکاربکنــم.
در نفــت و پتروشیمی شــاید بــا شــما موافــق باشــم ولــی در حــوزه ی گاز مــا خیلــی عقــب 

ــتیم. ماندگی داش
ــهو ــههــمريخت ــطب ــااينکــهيــکمحی ــمعقــبماندگــیداشــتیمت ــرقداردکــهبگويی ف
بیســامانرابــهمــادادنــدايــنچیــزیاســتکــهبعــداســال۹۲میتــوانگفــتيعنــیاگــر

ــد. ــدر76رانمیدان ــدق آدم۹۲رانبین
عقب ماندگی گاز چگونه قابل توجیه است؟

بــرایگازرســانیشــهرهاوبــرایشــبکهخطــوطاصلــیتــالشکــردهبودنــدودرحــدیکــه
امکاناتــشبــودکارشــدهبــودولــیتوقعــاتخیلــیبیشــتربــود

ولی می دانستید که منابع گازمان چقدر هست؟
مــنحتمــامیدانســتمولــیمشــکالتدورهدومآقــایهاشــمیکهدراواخــرشايجــادشــد
کــهبــازآنمشــکالتروابــطسیاســیبیــنالمللــیبــوديعنــیمــادوبــارهبــهگرفتــاریروابــط
سیاســیبیــنالمللــیافتاديــمکــهبعــدازآمــدنآقــایخاتمیبــهدلیــلتغییــررويکــردیکــه
خارجــیهــااحســاسکردنــدمیتواننــدبــاايــرانکارکننــدبســیاریازايــنمشــکالتحــل
شــدومــاتوانســتیمقــراردادیبــاتوتــالرابــرایتوســعهفازهــای۲و۳پــارسجنوبــیببنديــم
وبعــدازآنتوانســتیمقــراردادیبــااِنــیببنديــمبــرایفازهــای4و۵وبعــدقــرارداد6و7و8 

راببنديــمايــنهــاهمــهتحوالتــیبــودکــهشــد.
یعنی طرح های همه ی این ها بود که شما فقط قرارداد بستید؟اینجوری نبود ؟
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جــزوفازهــای۲و۳پــارسجنوبــیکــهطــرحهايشــانبــودبقیــههمــهراتعريــف،کارودنبال
کرديــمولــیشــبکهداخلــینیــزدرواقــعبــرایتوزيــعوانتقــالتوزيــعگازهــمخــوبکارزيادی
درايــندورهشــد.امــامــنآنچــهکــهمیخواســتمبگويــموزارتنفتــیکــهمــندرنیمــهســال
۱۳76تحويــلگرفتــميــکوزارتنفــتقابــلقبــولبــود.يــکوزارتنفــتبــودکهآشــفتهواز
هــمپاشــیدهنبــودوزارتنفتــینبــودکــهمثــلاينکــهتــازهداعــشبــهآنحملــهکــردهبمبــاران
شــدهوهمــهبهــمريختــههســتند.منظــمبــود،ســامانداشــتومیشــدکارکــردوايــنمهــم
اســتکــههشــتســالقبــلازآنکارشــدهبــود،مديــرانزحمــتکشــیدهبودنــدوســامان
مديريتــیداشــت.ايــنهــامهــمبــوديعنــیامیــدبــهآينــدهدرآنهــابــودومــنکــهآمــدماز
ايــنظرفیــتبــرایيــکجهــشيــابــهقــولخارجــیهــاTake Offبــزرگاســتفادهکــردم.
در دوره شماســت کــه پــارس جنوبــی اهمیــت پیــدا می کنــد و فــاز هــای متعــددی بــرای 
توســعه آن دیــده می شــود چــرا شــما بــر اســاس چــه منطقــی، چــه نگاهــی و چه فلســفه ای 

فکــر کردیــد پــارس جنوبــی خیلــی مهــم اســت ؟
اگــربــهکالنگازنــگاهکنیــميــکظرفیــتعظیــمرامــادرپــارسجنوبــیکشــفکرديــم

ولــینــهازنظــراينکــهکشــففیزيکــیاش،اينکــهمیشــودچــهچیــزیايجــادکــرد.
کشف فیزیکی اش همان موقع ها انجام شد؟

ــود.ولــیاينکــهازنظــرظرفیــتکاروظرفیــتتوســعه،مــا بلــهچنــدســالقبلــششــدهب
همیشــهنفــتراداشــتهايــموحــاالبعــداهــممــنمیتوانــمتوضیــحبدهــمکــهچــراهمیشــه
نفــتنســبتبــهگازاولويــتپیــدامیکــرد.پــارسجنوبــیبــههــرحــاليــکمیــدانمشــترک
بــود،يــکخواســتملــیايجــادکرديــم.عمــالدرايــنســالهــااينخواســتملــیرامــاايجاد

کرديــمکــهمــردمبخواهنــدپــارسجنوبــیتوســعهپیــدابکنــد.
یعنی تحت تاثیر نگرانی از غارت بخشی از آن بوسیله ی کشورهای دیگر بودید ؟

بلــه.مــاايــنراايجــادکرديــم.مــردماالنازمــامطالبــهمیکننــدکــهايــنمطالبــهبســیار
خــوبوموفقــیاســتومــاموفــقشــديمايــنمطالبــهراايجــادکنیــم.پــارسجنوبــیيــک
زمیــنصــافبــوديــکبیابــانبــودمــاآمديــماولواقعیتــشايــناســتکــهمــنفکــرکــردم۵ 
فــازپــارسجنوبــیرااجــراکنیــمکــهمســائلمانحــلشــودزيــرادرآنزمــانهــادرداخــلنیــز
کمبــودگازداشــتیم.مــنهــرچقــدربــهدوســتانشــرکتگازمیگفتــمبرويدشــبکهگازرســانی
داخلــیراتوســعهبدهیــماينهــابــاآمــاروارقــامبــهمــنمیگفتنــدمــاگازنداريــميعنــیدر
بخــشتولیــدکمبــودگازوجــودداردومــانمیتوانیــمبیايیــموگازرســانیراتوســعهبدهیــم.
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ــرای ــودمــاگازنداشــتیم.مــادرآنســالهاب ــرایصــادراتمیرفتیــمخــوبواضــحب ــاب ي
اولیــنبــاررفتیــمقــراردادیکــهدورهآقــایهاشمیبســتهشــدهبــودبــاترکمنســتانعملیاتــی
کرديــموگازواردکرديــميعنــیمــاکمبــودگازداشــتیمبــهشــدتدرداخــلکشــورومــا۵فــاز
پــارسجنوبــیرافعــالکرديــمولــیبعــدکــهحســابکتــابهــاراانجــامداديــمديديــمايــن

بــههیــچوجــهجــوابنمیدهــد.
یعنی آن زمان هنوز سی فاز طراحی نشده بود؟

اصــالبحثــشنشــدهبــود.ايــن۳0فــازيــا۲7-۲8فــازرااولیــنبــارفکــرکنــمســال7۹يــا
80بــودکــهمطــرحشــدکــهاصــالبرويــمرویخــطتوســعهکامــلوبعــدبحــثايــنبــودکــه
درکجــامصرفــشکنیــمکــهبعــديــکبرنامــهکالنوطوالنــیمــدتهــممــابــرایمصــرف
ايــنتعريــفکرديــموبعــدازايــنهــمگفتیــمکــههــرجــاالزمشــدمــاتولیــدازمنابــعداخلــی
رامیخوابانیــمتــاپــارسجنوبــیبیايــدبــهدلیــلاينکــهاقتصــادشخــوباســت.اونموقــع
ــع ــهشــکلبی ــسوچــهب ــهشــکلفاينان ــدچــهب ــدکــهکاربکنن هــمخارجــیهــامیآمدن

متقابــلبیاينــدودرايــنمیــدانکاربکننــد.
یــه ســوال همیــن جــا بکنــم. وقتــی شــما صحبــت توســعه پــارس جنوبــی را می کردیــد 

بــه چــه منابعــی چشــم داشــتید؟ بــه هــر حــال بایــد از یــک جایــی منابــع کســب کنیــد.
ــهاســتفادهازمنابــعحاصــلاز مــندرتمــامطــولعمــرکاريــمدرآنموقــعهیــچوقــتب
صــادراتنفــتفکــرنکــردم.يعنــیمیگفتــمکــهمنابــعحاصــلازصــادراتنفــتبــرایبقیــه
اســت.نفــتوگازهــردوبايــدبــهجايــیغیــرازمنابــعحاصــلازصــادراتنفــتبرونــد.يعنــی
منابعــیبــرایکشــوربیاورنــدکــهاقتصــادرافعــالکننــد،چــرخصنايعــیکــهدرايــنجــابايــد
ــنکــهاقتصــادبچرخــد.بحــثمــنايــناســتروزیکــهنفــت ــااي ــدت ــد،بچرخانن کارکنن
رفــتوگفــتمــنفاينانــسنمیتوانــمبکنــموازمنابــعخارجــینمیتوانــماســتفادهکنــمو
دســتشرابــهمنابــعحاصــلازصــادراتنفــتدرازکــرد،ايــنبــرایکشــوريــکفاجعــهاســت

نــهبــراینفــت.
ولــی شــما در همیــن مقطــع یــک ایــده ی جدیــدی را ارائــه می کنیــد بــه نــام ِبــای َبــک. 

ــد؟  ــده از کجــا می آی ــن ای ــد و ای ــان مطــرح می کنی ــرای آغــاز پروژه هایت ــل. ب ــع متقاب بی
ايــنايــدهبــود.قبــلازآنهــمدرســیریانجــامدادهبودنــد.بــرایســیریAوEوبعــد
بــرای۲و۳پــارسجنوبــیهــمجلــورفتــهبودنــد.مــاقــراردادآنراامضــاکرديــم.بعــدمــاايــن
راادامــهداديــمعلیرغــمفشــارهایزيــادیکــهبــهمــاآمــد.گازرســانیداخلــیدوتــاکاراصلــی
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دارد؛يکــیخطــوطانتقــالوايســتگاههایآناســتويکــیهــمشــبکههایتوزيــعکــهگاز
رابــهشــهرهاونقــاطنهايــیمصــرفبرســاند.خــوبآنموقــعروســتاهاخیلــیمــوردنظــرنبــود
شــهرهابــودوصنايــعوبويــژهنیروگاههــا.خــوبشــرکتگازپــولنداشــت؛شــرکتگازيــک
ــنگازیکــهمیفروخــت ــنکــهاي ــهخاطــراي ــودب ــدنب ــولودرآم ــویازنظــرپ شــرکتق
ــا ــمخــوبم ــمگفتی ــودوجــوابخــودشهــمنمــیداد.آنجــاآمدي ــیارزانب قیمتــشخیل
ــاگاز ــهنیروگاهه ــهب ــنک ــدازاي ــابع ــمي ــرآوردهآزادمیکنی ــیمف ــهمیفروش ــنگازیک اي
میدهیــمفــرآوردهآزادمیشــود.بــهايــندلیــلازمجلــساجــازهگرفتیــميــکونیــممیلیــارد
ــتوگاز ــاالدرنف ــهح ــنک ــارددالر.دردورهم ــممیلی ــدشدوونی ــرایبع ــدب دالراولوبع
معــروفبــودبــهبِیــعمتقابــلاولگازوِبیــعمتقابــلدومگاز.کــهايــنپــولهــارابگیريــمو
درگازهزينــهکنیــموبعــدکــهگازرســانیصــورتگرفــتازمحــلصرفــهجويــیدرايــنمنابــع
بــازپرداخــتکنیــم.ايــندوطــرحبســیارطــرحهــایموفقــیشــد؛بــازبــرایاينهــامــارفتیم
ازخــارجپــولگرفتیــم.آنموقــعايــنامــکانفراهــمشــدهبــودکــهچهــارمیلیــارددالرپــول
ازخارجــیهــابگیريــموبیاوريــمتبديــلکنیــم،جنــسبخريــم،کاالبخريــم،بخشــیازآنرا
تبديــلکنیــمبــهريــالودرداخــلکارکنیــموتوســعهگازرســانیرابدهیــم.ايــنکارخیلــی
موفقــیبــرایمــابــوديعنــیدسترســیبهمنابــعخارجــیبــرایتوســعهدادنصنعتنفــتوگاز.
حــاالطــرحهايــیبــراینفــتهــمدربِیــعمتقابــلاجــراکرديــممثــلســروشنــوروز،بــالل،
دارخويــن،درود،اينهــاراهــمانجــامداديــمکــهعمومــًاموفــقبودنــدوباعــثشــدندظرفیــت
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تولیــدنفــتکشــوربــاالبــرود.
ولــی همینجــا مــن بــاز یــک ســوال دیگــر میکنــم. وقتــی صحبــت توســعه پــارس جنوبــی 
در حــد همــان 5 فــاز هــم کــه مطــرح بشــود، مقاومــت هــا و مخالفــت هایــی را در برابــر ایــن 

کار می شــود. منطــق ایــن مخالفــت هــا چــه بــود؟
ببینیــداصــاليــکعــدهاینمیشــودحــاالگفــتچــرا.شــايدطبیعیــه.هــرحرکــتجديــدی
ــرد، ــرد،بحــثک ــتک ــتگذاشــت،صحب ــدوق ــداریباي ــکمق ــفدارد.ي ــکســریمخال ي
توجیــهکــرد،تمــامنگرانــیهايشــانراســعیکــردرفــعکــردامــابعضــیهايــشهــممــنبــا
ــاهیــچکــدامازاينهــارفــعنمیشــودچــوناصــالمخالــف ــهامديــدهامکــهب ايــنتجرب
هــرحرکــتجديــديــاآمــدنهــرشــرکتجديــدهســتند.بیشــتراينهــامیگفتنــدخارجــی
هــانبايــدبیاينــدومــاخودمــانبلديــم.بســیارخــوبمــاخودمــانبلديــمکــهنیســتیم،نبوديــم
ــدان ــکمی ــموي ــامه ــرایم ــانب ــد،زم ــتمیخواه ــد،مديري ــولمیخواه ــوبپ ــیخ ول
مشــترکاســتويــکدفعــهدرمجلــسگفتــمشــمافــرضکنیــدکــهدرمــرزايــرانبايکــیاز
کشــورهایهمســايهيــککوهــیازســکههایطــالاســتوگفتــهمیشــودکــههــرکســی
ــروی ــرد.حــاالشــمامیخواهــیب ــرایخــودشبب ــرداردوب ــنســکههاراب مجــازاســتاي
لــودربگیــریکــهاينهــارابــارکنــد،کمپرســیبگیــریو...اگــرفکــرايــنباشــیدکــهلــودر
راحــاالمثــالمــنبــهجــایســاعتی۲میلیــون،۱میلیــونو700هــزارتومــانبگیــرموهمــه
فکــرترارویايــنقیمــتلــودروکمپرســیمتمرکــزکنــی،خــوبکارراازدســتمیدهــی!
شــمابــههــرقیمتــیشــدهاينهــارابگیــربــالــودربريــزدرکمپرســیحمــلکــنوبــهعقــب
بیــاور.اينهــامــالشماســت.بعــدکــهآمــداينجــاحــاالايــنآدمهايــیکــهگــرانگرفتنــد
يقــهآنهــارابگیريــدوصحبــتکنیــدتــاببینیــدچــرااينهــالــودرراگــراناجــارهکردنــديــا

چــراکمپرســیراگــرانگرفتنــد.
بعد مخالفان شما با این منطق موافق شدند؟

نــهجمعــیموافــقنشــدند.امــاببینیــديــکبحــثمهمیهســت.دريــککشــوریکهبــرپايه
آرایمــردمادارهمیشــود،رایمهــماســت.تــايــکجاهايــیمــامیرويــمصحبــتمیکنیــم،
اقنــاعمیکنیــم.امــاجاهــایآخــرشايــناســتکــهباالخــرهرایتعییــنتکلیــفمیکنــد.
مجلــسمــادرآندورههــابــهکــراترایدادبــهايــنبرنامههايــیکــهمــاداشــتیموانجــام
داديــمباالخــرهآخــرشايــناســتکــهيــکعــدهایموافــقنیســتند.نمیشــودکــهبــهخاطــر
۲درصــديــا۱درصــدکشــوررامعطــلکــردبــرایاونهــااصــالهیــچکــس،ايــنروشــی
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دردنیــاوجــودنــداردکــههمــهکارهــایحتــیمهــمبــرمبنــایاجمــاعصــورتبگیــرد.حتــی
پنجــاهويــکدرصــدنــه،۵۱درصــد،اصــال۵0درصــدبــهعــالوهيــکرایتصمیــممیگیــرد.
چــارهاینیســت.باالخــرهاکثريــتقاطــعچــهمجلــسپنجــموچــهمجلــسششــموحتــی
مجلــسهفتــمکــهيــکســال،يکســالونیــماولــشرابــادولــتآقــایخاتمیهمپوشــانی
داشــت.آنجــاهــمبــازهمــهیايــنطــرحهــارارایدادنــدورفتیــمعمــلکرديــم.امــاوقتــی
کــهکارســختبشــود،دشــواربشــود،مشــکلبشــود،ممکــناســتســرعتقــراردادها،ســرعت

کارهــاپايیــنبیايــد.
ــه در  ــعه ای ک ــم توس ــت علیرغ ــما در وزارت نف ــه در دوره اول وزارت ش ــود ک ــه می ش گفت
بخــش گاز رخ داد و نتایجــی روشــن شــد و حاصــل شــد بــه خصــوص در اســتخراج و توزیــع 
امــا بدنــه گاز، صنعــت گاز در کشــور چنــدان مــورد اعتمــاد وزارت نفــت نبــود، یــا در تصمیــم 
گیــری هــا دخالــت داده نمی شــد بــه طــوری کــه بخشــی از اکتشــاف و تصمیــم گیــری هــای 
بــاال دســتی در شــرکت نفــت انجــام می شــد و حتــی آن زمانــی کــه رســیدیم بــه فــروش و 
قراردادهــا و مذاکــرات بــاز شــرکت نفــت آمــد در حالــی کــه شــما رئیــس هیئــت مدیــره هــر 

دو بودیــد چــرا ایــن وســط ایــن اتفــاق افتــاد و هنوزهــم دارد می افتــد؟ 
ــودمدهفــازپــارسجنوبــیرا اولمــنيــکبحثــیراتکمیــلبکنــمآنزمانــیکــهمــنب

قــراردادبســتیمودنبــالفازهــایبعــدیقراردادهايــشبوديــمکــهنشــد.
امــادربحــثنحــوهســازماندهیکالننفــت،طراحــیصنعــتنفــتبــرايــنپايــهبــودهکــه
بــاالدســتیيــکجــاباشــد،پايیــندســتیتقســیمبشــود.بــاالدســتینفــتراهمــهدرشــرکت
ملــینفــتديدنــد.اصــالشــرکتملــینفــتايــرانشــرکتبــاالدســتیهســتيعنــیتمــام
اکتشــافوتولیــدنفــت،گازوهیــدروکربورهــاهمــهدردســتشــرکتنفــتاســت.اينهــايک

جــاديــدهشــده.
چه کسی این را دیده است؟ شما دیده اید؟ 

نــهاصــال!ازقديمــشهــمهمیــنطــوربــوده.همیــنطــوربايــدباشــد.ايــنهــميــکروشــی
هســتهیــچاشــکالیهــمدرآننیســت.اشــکالیبــرايــنروشازنظــرمهندســیوطراحــیو
ســاختارنیســت.بعــدشيــکشــرکتپااليــشوپخــشداردکــهنفــتخــامرامیگیــردبعــد
پااليــشمیکنــدوبعــدازطريــقخطــوطلولــهواينهــاآنراتوزيــعمیکنــدويــکشــرکت
ــعگاز ــالهســتوتوزي ــشدســتشهســت.خطــوطانتق ــعبخشــیازپاالي گازیکــهدرواق
هســتايــنيــکتقســیماســتدردنیــاخیلــیجاهــااينطــوراســت.يعنــیاالنشــماعربســتان
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هــمبرويــدهمیــنطــوراســت.درتمــامکشــورهایاطــرافهــمهمینطــوراســت.
در روسیه هم همین طور است؟ 

روســیهفقــطمــوردیهســتکــهآنهــاگازپــرومراجــدادارنــدچــونآنهــامیــدانهــای
گازیمســتقلفــوقالعــادهبــزرگداشــتند،ازاولــشآمدنــديــکشــرکتگازبرايــشدرســت
کردنــدوبعــدهــمبــاصادراتــشهمــهرابــاهــمديدنــدايــنزنجیــرهراازبــاالتــاپايیــنبــاهم
ديدنــد.روســیهيــکنمونــهاشاســت،ولــیاگــرازروســیهبگذريــماالنتعــدادنمونههايــیکــه
بــاالدســتیگازبــاپايیــندســتیاشپیوســتهاســت،خیلــیزيــادنیســت.امــاايــنمعنــیاش
ايــننیســتکــهاينهــايــکچیزهايــیهســتکــهاگــريــکذرهايــنراآنورکرديــممثــال
همــهاصــولســاختاریاشبهــممیخــورد.امــاباالخــرهشــمابايــدآنوقــتدوتــااکتشــاف
داشــتهباشــید.بعضــیجاهــاکــهگازهمــراهنفــتداريــماينهــارابايــددوبــارهتکلیفــشرا
روشــنکنیــمآنجاهايــیکــهگازبايــدبــرایتزريــقبــهمیــدانهــاینفتــیدادهبشــودبايــد
تکلیفــشراروشــنکــردوفعــالطبــقاساســنامهگازکــهقانــونهــمهســتايــنشــرکت،
شــرکتپايیــندســتیگازهســت،يعنــیانتقــال،توزيــعواينهــاهســتيــکاجــازهپااليــش

هــمداردامــااجــازهتولیــدطبــقاساســنامهاشنــدارد.
قرارداد فروش هم ندارد؟

چــرافــروشمیتوانــدداشــتهباشــدمنعــینــدارد.فــروشمیتوانــدداشــتهباشــداالنهــم
بیشــترقــراردادهــایصــادرات،اگــرصــادراتمنظورتــانهســت،بیشــتربــاشــرکتگازهســت
يعنــیاالنقــراردادصــادراتگازبــهترکیــه،قــراردادخريــدازترکمنســتان،قــراردادهايــیکــه

بــاعــراقبســتیماينهــاراشــرکتگازبســتهاســت.
حــاال مــا بــه زمــان حــال کــه رســیدیم مــن دوبــاره ایــن را می خواهــم در همیــن ُبعــدی 
کــه حضرتعالــی فرمودیــد کــه امــکان دارد درمــورد تغییــرش صحبــت بکنیــم، بپرســم امــا در 
آنجــا. امــا برســیم بــه پایــان دوره اول وزارتتــان فرمودیــد 10 فــاز پــارس جنوبــی بــه مرحله 

اجــرا و بهــره بــرداری رســید. 
نــهبهــرهبــردارینگفتــم؛گفتــمعملیــاتاجرايــیشــروعشــدامــافازهــای۱،۲،۳،4،۵درزمان

مــنتمــامشــدندوبهبهــرهبــرداریرســیدند.
حــاال چــه وزارت نفتــی را شــما تحویــل دادیــد اینجــا، هــم از نظــر نفــت، هــم از نظــر گاز؟ 

حــاال پتروشــیمی را می گذاریــم کنــار فعــال. 
يــکنکتــهایهــمتــویپــارسجنوبــیهســتبــرایپتروشــیمی.مــناينجــاالزمهســت
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بگويــم.اولیــنبــاریبــوددرتاريــخنفــتکــههمزمانبــااينکهمــايکمیــدانگازیراداشــتیم
توســعهمیداديــم،يــکمیــدانهیدروکربــوریراتوســعهمیداديــم.زنجیــرهتوســعهایپايیــن
ــابقه ــچس ــاناشپتروشــیمیهاشــروعشــد.هی ــیهمزم ــميعن ــاديدي ــمم دســتیاشراه
نداشــت،يعنــیپتروشــیمیبندرامــامتقريبــا70ســالبعــداز6۵ســالبعــدازکشــفنفــتدر
ايــرانوتولیــدنفــتدرايــرانشــروعشــد.ولــیاينجــادرپــارسجنوبــینــه!همزمــانکــه
پــارسجنوبــیشــروعبــهتوســعهکــرد،هنــوزهیــچتولیــدیمــانداشــتیمدرپــارسجنوبــی،
ــرشهــایگاز ــواعب ــی،ان ــارسجنوب ــرایاســتفادهازگازپ ــتپتروشــیمیهادرآنجــاب فعالی
ازاتــانگرفتــه،متــانگرفتــهوبعــدشپايیــندســتیهــاشکــهمولکــولهــایســنگینتــر
ــر ــنفک ــد.م ــروعش ــاتش ــموعملی ــیکردي ــشطراح ــابراي ــهرام ــاهم ــود،اينه میش
میکنــممــاوزارتخانــهخوبــیراتحويــلداديــم.ازيــکنظــریکــهتعــدادپرســنلخیلــی
مديريــتشــد،پرســنلمــاخیلــیکیفیتــشبــاالرفــتبخــشبــاالدســتیازنظــرپرســنلوارد
ــنواردوزارتنفــتشــدم،درســال۱۳76در ــهم ــیک ــدزمان ــیشــد.ببینی ــکدورانتحول ي
هیــچدانشــگاهايــران،مــنايــنراقاطــعمیگويــم.رشــتهمهندســینفــتوجــودنداشــتو

ــاالدســتیتربیــتنمیشــد،حتــیدردانشــگاهنفــت. دانشــجويیدرب
 دانشگاه آبادان سال ها متوقف شده بود؟

ــاف، ــیاکتش ــاری،مهندس ــیحف ــزن،مهندس ــیمخ ــایمهندس ــیدرحوزهه ــود،ول ــهب ن
ــود،حســابداری ــرقب ــود.ب ــندســتیب ــتنمیکــرد.بیشــتردرزمینههــایپايی ــدستربی مهن
بــود،پرســتاریبــود،همــهچیــزبــودجــزآنچیــزیکــهبايــدباشــد.کــهبــاالدســتینفــتوبعد
هــممعــدلهــایپايیــن،معــدلهــای۱4،۱۲،۱۳تــویخــوددانشــگاهنفــتکــهايــنمعــدل
ــازپايــهای ــد.لیســانسهــمب پايیــنديپلــمباعــثمیشــودبعــدًالیسانســیهــمکــهمیآي
ضعیــفداردونمیتوانــدتعییــنکننــدهوموثــرباشــد.مــاآمديــمشــروعکرديــماز76بــهبعــد
رشــتههایبــاالدســتینفــترادرکشــوردرســتکرديــم،دانشــکدهفنــیدانشــگاهتهــرانرا
آمديــمواردايــنکارکرديــم،اصــالمــااســتادنداشــتیميعنــیجــزپنــجنفــرشــشنفــراصــال
کســیکــهبشــودبهــشگفــتاســتاد،نــهاينکــهبهــشگفــتپروفســوربــهمعنــایکســیکــه
بــهعنــوانکادرهیئــتعلمیباالدســتیباشــد،نداشــتیم.امــادانشــگاههاخیلــیکمــککردنــد،
خیلــیفعــالشــدند.مــابــرایاولیــنمرحلــهشــروعکرديــميــکســریدانشــجوراگرفتیــم،
ازدانشــجوهــایممتــازدانشــکدههایدرجــهاولکشــوروفرســتاديمخــارجکــهبرونــددوره
ببیننــد،تعــدادیازاينهــاهــمتــاحــددکتــریجلــوبرونــدکــهبعــدبرگردنــدوبشــونداســتاد
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ــد. دردانشــگاههایخودمــانوتدريــسکنن
عدالت را در مورد گاز و نفت هر دو رعایت کردید؟

ــه ــیک ــدوقت ــرقنمیکن ــدف ــمتولی ــهمیگويی ــاالدســتیک ــاالدســتی،ب اصــالبخــشب
میرونــدکشــفمیکننــددنبــالهیدروکربــورمیرونــد.حــاالنفــتهســت،گازهســتهــردو
رامیخوانــدهرکســیکــههســت.دردانشــگاهفنــیدانشــگاهتهــرانبــود،دانشــگاهشــريفبود،
دانشــگاهامیــرکبیــربــود.دانشــگاهشــیرازبــود،دانشــگاهســهندبود،دانشــگاهنفــتبــود.اينها
راآمديــمباالدســتیرافعــالکرديــم.الحمــدهللاالنمــاهــزاراننفــردانشــجودرســالدربــاال
دســتیمیگیريــم.نــهتنهــادرلیســانسبلکــهدرکارشناســیارشــددردکتــریاالنافــراددارنــد
فــارغالتحصیــلمیشــوندايــنخیلــیمهــماســت.وبعــدتعــدادپرســنلمتعــادلشــد.يعنــی
پرســنلمــازيــرهشــتادهــزارنفــررســیدهبــود.بــاهمــهبخــشهــایپتروشــیمیونفــتوگاز.

متخصص؟
ــا ــهگازم ــود.درزمین ــیتــالششــدهب ــیخیل ــدمتخصــصهــمداشــتول ــه،همــهبودن ن
بخــشمهمــیرابــاايــنبیــعمتقابــلهــافعــالکــردهبوديــم.۱0فــازپــارسجنوبــیراعــرض
ــاو ــابرنامهه ــود.ب ــونبشــکهدرروزب ــارمیلی ــکچه ــانزدي ــدم ــتتولی ــهنف ــردم.درزمین ک
تولیــدهايــیکــهدردســتبــودمثــلدارخويــن،ايــنچیــزیبــودکــهخیلــیســريعبــهچهــار
)میلیــون(ودويســتبرســد،طــرحهــایديگــرراآمــادهکــردهبوديــم.درپتروشــیمیيکجهشــی
شــدکــهتولیــدايــرانازيــکمیلیــارددالردرســال۱۳76وطــرحهايــیکــهبــودبعــدشبــه
بــاالیبیســتمیلیــارددالرارزشتولیــداتمــاوظرفیــتتولیــدیمــارســیدکــهايــنبزرگترين
جهــشدرصنعــتپتروشــیمیبود.درپااليــشعــرضکنــممــابیشــترســعیکرديــمکــهوزن
فرآوردههــایمايــعســنگینرابیاوريــمپايیــنوطــرحهــایپااليشــیمــانراآمــادهکرديــم
کــهســتارهخلیــجفــارسيکــیاشبــودکــهبعــدًابــرمبنــایمیعانــاتگازیپــارسجنوبــی
بــهانجــامبرســد.آنموقــعمــنفکــرمیکنــمانضبــاطمالــی،اســتحکاممديريتــی،ســالمت
عملکــردجــزوواقعــاشــاخصههايیبــودکــهمــاداشــتیمواينکــهمــابتوانیــمباالتريــنتعامــل
رابــابخــشخصوصــیداخلــیوبــاصنعــتگــرانوســازندگانداخلــیبــرایتولیــدبیشــتر
تجهیــزاتداشــتهباشــیم.االنهمیــنخــودصنعــتگازرااگــرببینیــم،تقريبــامیشــودگفــت
خیلــینیــازکمــیداردبــهخريــدازخــارجچــونبزرگتريــنچیــزیکــهصنعــتگازمیخواهــد
وپیچیــدهتريــنتاسیســاتیکــهنیــازداردتوربیــنکمپرســوراســتکــهتوربیــنکمپرســوردرآن
ســالهــاصنعــتگازمــاآمــديــکقــراردادبســتبــايــکشــرکتیکــهدرســتکرديــمبــهنام
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OTCيــاتوربیــنکمپرســورنفــت،صــددســتگاهقــراردادبســتتــااينکــهبرايــشبســازد،آن
هــمرفــتقــراردادبــايــکشــرکتبرجســتهخارجــیبســتواالنمــاصاحــبظرفیتســاخت
توربیــنکمپرســوردرداخــلهســتیمهمــهاينهــادرداخــلســاختهشــدايــنهــاکارهايــی
بــودکــهخیلــیمهــمبــودکــهدرداخــلکشــورانجــامشــدومــايــکحرکــتبزرگــیرابــرای

اســتفادهازظرفیــتهــایداخلــیايجــادکرديــم.
وزارت نفــت را تحویــل دادیــد و تشــریف بردیــد؛ در ایــن دوره اتفاقاتــی افتــاد بــر صنعــت 
نفــت و گاز، دو تــا! یکــی در بعــد نظــری مباحثــی مطــرح شــد یکــی هــم تحریــم، بالیــی کــه 
تحریــم بــر ســر اقتصــاد مــا آورد. در همیــن زمــان اســت کــه صحبــت از مافیــای نفــت شــد. 
گفتنــد مافیــای نفــت وجــود دارد، مافیــای نفــت هســت و این هــا. چــی بــود ایــن بحــث؟ در 

غیــاب شــما.
خودشــانبگوينــد.مــنهیــچوقــتردنکــردمکــهدرنفــتدلــهدزدیهســت.اصطــالحدلــه
دزدیمیگويــمولــیمافیايــیدرنفــتنبــودبعــدشهــممافیايــینتوانســتندکشــفکننــد.امــا

درايــنســالهــاعــدهایزحمــتزيــادیکشــیدندکــهمافیــارادرنفــتمســتقرکننــد.
 در سال هایی که شما نبودید؟ 

بلــهمافیــامســتقربشــود،مافیــاکســیاســتکــهدومیلیــاردوهفتصــدمیلیــوندالرنفــترا
برداشــتبــرديــکِقــرانهــمنــداد.ايــنمافیاســت،مافیــاکســیهســتکــهدکلنفتــیراگــم
کــرد.مافیــاکســیهســتکــهخیلــیکارهــایديگــرکــرد.يــکمیلیــارددالرخريــدیکــههیچ
مجــوزینداشــتههیچــینداشــتهيــکدفعــهمــیرودآنســمتخــارجخريــدمیکنــديــک
دســتگاهیکــهاصــالربطــیبهــشنــدارد.لولــهایکــهسالهاســتدرداخــلکشــورســاخته
ــه ــیک ــددرحال ــارجمیخرن ــارددالرازخ ــکمیلی ــدي ــفمیرون ــلمختل ــهدالي ــودب میش

ــد. ــهمیخرن ــارجلول ــدازخ ــامیرون ــدآنه ــکارمیمانن ــرانبی ــهســازهــایاي لول
این ها به دلیل تحریم اتفاق افتاد یا نه؟

ــیانضباطــی ــزانب ــیانضباطــیمهــماســت.می ــیب ــماســتول بهانههايــشبعضــاتحري
اصــالقابــلقبــولنیســت.مــنگفتــم76راوقتــیبــا۹۲مقايســهمیکنــمدســتکســانیرا
کــهدر76نفــتتحويــلمــادادنــد،میبوســم.ولــیاينکــهاصــالبــیانضباطــی،رویکاغــذ
يــکچیــزیبنويســیپانصــدمیلیــوندالربــهايشــانعلــیالحســابدادهشــود.نــهيــکبــار
نــهدوبــار،اصــالپولهايــیکــهبــهديگــراندادنــد،اصــالحــاالبايــددنبالــشکــردچطــوری
پولهــارابگیريــم،کجــارفتــه،چطــوررفتــه،چــرااينطــورشــده،اينجــايــکموسســه،يــک
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ســازمانبســیارمنظــمريشــهدارحســابکتــابداربــوده؟افــرادونیروهايــیاضافــهشــدند.بــا
ايــنخصوصــیســازیناســنجیدهکلــیمشــکالتدرســتکردنــدبــرایپرســنلآنجــا،بــرای
خــودمــا،بــرایايــنکشــوردرســتکردنــد،بعــدشهــمپنجــاهودومیلیــارددالربدهــیبــرای
ــومنیســت. ــازپرداختــشمعل ــاردبدهــیکــهاصــالجــایب ــد.پنجــاهودومیلی مــاباقــیمان
بدهــیکــهاصــالبرايــشپیــشبینــیبازپرداخــتنشــدهازکجــابايــدبــازپرداخــتکــرد.بلــه
بنــدههــمکــهرفتــمبدهــیبــود.بدهــیکــهمعلــومبــودازکجــاازمحــلتولیــدیکــهاضافــه
ــاايــنجــدولزمانــیپرداخــتودريافــتپــولمــاايــنرابايــد میشــودپنجــاهدرصــدشب

بازپرداخــتکنیــم.
این مشکالت در گاز چطور بود حاال؟ تمرکز کنیم!

اصلــش،ببینیــداصــلمهمــشبــهمعنــایايــن،مربــوطبــهتولیــدهســت،تولیــددربخــش
گاز،خــوبچیزهــایديگــربــوده.خــوبآنهــاهــمرفتــهبودنــدقــرضگرفتــهبودنــدازبانــک
هــابــرایگازرســانی،خــوببدهــیهايــشافتــادگــردنمــا.امــاايــنزيــادمهــمنیســت،چون
باالخــرهرقــمهايــشخیلــیتعییــنکننــدهنبــود.امــاپنجــاهمیلیــارددالر!"ومــاادراکمــاپنجاه
میلیــارددالر؟"،پنجــاهمیلیــارددالريعنــیچقــدر؟يعنــیصــدوپنجــاههــزارمیلیــاردتومــان،يعنی

نزديــکبودجــهيــکســالکلکشــور.بعــدهــمطــرحهايــیکــهبســیارطوالنــیشــده.
چرا؟ 

چــرا!؟مــنمعتقــدمکــهفقــطتحريــمنیســت.بعــدهزينــهایکــهبــودهآنموقــعمــامثــال
ايــنرادومیلیــارددالردرمیآورديــم.حــاالهفــتونیــم،هشــتمیلیــارددالرشــدهخرجمــان،
بخشــیاشتحريــماســتولــیبخشــیاشمــاواقعــابايــدقبــولکنیــممشــکلمديريتــیبوده
مشــکلبــیانضباطــیبــودهمشــکلولبــودنکاربــوده،مــنوقتــیآمــدمگفتــممشــکلاصلی
پــارسجنوبــیپــولنیســت،مديريــتهســت.بعــدًابعضــیوقــتهــامیگفتــمپــولنداريــم،
بــهمــنمیگفتنــدخــوبشــماگفتــیمشــکلپــولنیســت.گفتــممعنــیاشايــننیســتکــه
میگويــمبــرایاتمــامکارپــولنمیخواهیــم.ولــیاگــرشــماهمــهپــولعالــمراهــمبريزيــد

مديريــتنداشــتهباشــی،ايــنکاربــهنتیجــهنمیرســد.
ــارس  ــم، پ ــه در دوران تحری ــن اســت ک ــد ای ــل می کن ــه طــرف مقاب خــوب اســتداللی ک
جنوبــی متوقــف شــده بــود، پیمانــکار خارجــی رفتــه بــود، مــن بایــد انجــام مــی دادم. مــن 

هــم توانــم همیــن بــوده انجــام دادم کار بــدی هــم نکــردم. 
ــش ــوریداخل ــنط ــدهمی ــالرانباي ــتالم ــولبی ــدارد،پ ــوانن ــیت ــرهآدموقت ــهباالخ ن
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بیفتــد.اگــراعتقــادداردتــواننــدارد.همــانقــدرکــهتــوانداردانجــامدهــد.مــاباالخــرهگاز
میخواهیــميــاطــرحمیخواهیــماجــراکنیــم.ببینیــدآنداســتانمعــروفحــاجمیــرزاآغاســی
اســت.بــهطــرفگفتــهبــودقنــاتبزنــد،خــودشيــکروزرفــتســربزنــدبــهيکــیازآنقنات
هــا،ازبــاالدادزدگفــتکــهمثــالمشــهدیفــالنبــهآبرســیدی؟گفــتنــه،ايــنبــرایحاج
میــرزاآغاســیآبنمیشــود.گفــتبــرایتــوکــهنــانمیشــود.مــاقــرارنیســتفقــطبیايیــم
يــکســریطــرحاجــرابکنیــم،بــهاســمايــنکــهداريــمطــرحاجــرامیکنیــم.بعــدهــمبــه
نتیجــهنرســیمبعــدکــهمــنآمــدمدروزارتنفــتدرســال۹۲مــابیســتوهفــتمیلیــاردلیتــر
يعنــیتقريبــا4۵درصــدازســوختنیروگاههــاراداشــتیمســوختمايــعمیداديــم.آنزمــان
ايــن۲7میلیــاردلیتــرســوخت،۱8میلیــارددالرقیمتــشبــودکــهمیشــدصــادربشــودومــاگاز
کــمداشــتیم.يعنــیگازتولیــدنشــدهبود.گازهايــیکــهآمــدهبــودهمــهاشآنهايــیبــودکــه
زمانــیکــهمــاشــروعکــردهبوديــمبــايــکســاختاردرســت.پیمانــکاریهــایســامانيافتــه،
نظــاماجرايــیدرســت.اينهــابــهنتیجــهرســیديعنــیفــازهــای6و7و8بــودکــهنزديــک
بــهاتمــامبــودو۹و۱0.کــهايــنهــاتمــامشــد.بقیــهاشديگــرهیچــیگازنیامــدهبــود.هــر
چــهطرحــیکــهدربعــدازمــاشــروعشــدهبــودازنیمــهدوم84شــروعشــدهبــودبــهنتیجــه
ــندوران ــیوجــودنداشــت.دراي ــی،هیــچمحدويــتمال ــدونهیــچمحدوديــتمال نرســید.ب
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فقــطمشــکل،مشــکلمديريتــیبــودهمشــکلتحريــمبعــدًاآمــده،ببینیــدتحريــمدرســال۹۱ 
اعمــالشــده،تحريــمکامــل.درســتهقبلــشهــمفشــاربــودهامــاايــنفشــارهــاهمیشــهبــوده
اســت.درواقــععمــالمنابــعرفــت،منابــعزيــرزمینــیمــارفــتآنطــرفهمــهاشرابردنــد
ايــنمنابــعرا.ايــنطــرفهــممــارفتیــمبــهجــایاينکــهازمنابــعخودمــاناســتفادهکنیــم
مــازوتوگازوئیــلمصــرفکرديــمازدوطــرفضــررکرديــمخــوبايــنچــهکاریبــودهکــه
کرديــم؟اگــرچهــارتــافــازرامیآورديــمبــهمــداربــهجــایاينکــههفــدهتــافــازراهمزمــان
نیمــهتمــامبگذاريــم.خــوبچهــارتــارامیآورديــمبعــدچهــارتــایديگــرراشــروعمیکرديــم
بعــدکــهمــنواردنفــتشــدماولیــنکاریکــهکــردماولويــتبنــدیکــردم.گفتــماولويــتيک
فــازدوازده،پانــزدهوشــانزدهوهفــدهوهجــده.خیلــیبــهمــندوبــارهاينهــافحــشوبــدو
بیــراهگفتنــدکــهتــوآمــدیتعطیــلکــردیاينهــارا.گفتــممــنتعطیــلنکــردممــنتمرکــز
مديريتــیامرامیگــذارمرویايــنهفــتفــازاولوبعــداينهــارامــابــهنتیجــهتوانســتیم

برسانیم.
شما وقتی که روی کار آمدید چند فاز در این فاصله به بهره برداری رسید؟

هیــچفــازجديــدازاينهــاجــزفازهايــیکــهنیمــهتمــاممــاتحويــلدادهبوديــمکــههمــه
چیــزشمنظــمبــوديعنــیشــشوهفــتوهشــتهمــهچیــزشمنظــمبــودپیمانکارهايــش
منظــمبــودبــاالدســتیاشمشــخصبــوددرجــهيــکتريــنپیمانــکارهــارامــابــرایعملیات
ــود،تامیــن ــرایخشــکیاشگرفتــهبوديــم،همــهاينهــامشــخصب ــاگرفتــهبوديــم،ب دري
ــعخارجــی. ــودازمناب ــزمشــخصشــدهب ــشهمــهچی ــود.براي ــششــدهب ــیبراي ــعمال مناب
فــازهــای۹و۱0هــمبــازدوبــارهپیمانــکاردرجــهيــکداشــت،همــهچیــزشســامانداشــت
فاينانــساشدرســتشــدهبــودنظــاماجرايــیدرســتیداشــتکــهايــناجــراشــدولــیبقیــه

اشديگــربعــدازآنهیــچفــازیبــهنتیجــهنرســیدهبــود.
االن سه سال بعد از آن سال 92 االن در 95 در چه وضعیتی هست؟ 

مــافــازدوازدهرابــاظرفیــت۳فــازمتعــارفپــارسجنوبــیبــهنتیجــهرســانديم.فــازپانــزدهو
شــانزدهتولیــدگازشآمــده،البتــههنــوزيــکخــوردهريزهايــیداردکــهدوســتانمانانشــااهللبايد
کامــلکننــد.فازهــایهفــدهوهجــدههــمکارمیکننــد.يکــیازدريــاخوراکــشرامیگیــرد،
ــام ــاتم ــالاينه ــااهللامس ــاانش ــردام ــتمیگی ــتوهش ــشوهف ــایش ــازه ــیازف يک
میشــوندمــابرنامــهایکــهگذاشــتیمايــنهســتکــهتقريبــامیشــودگفــتبــهقــولعــوام
ســفرهپــارسجنوبــیرادردولــتاولآقــایروحانــیعمــدهاشراجمــعکنیــم.يعنــیفازهــای
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هفــدهوهجــدهکامــلباشــد،نــوزدهباشــدبیســتوبیســتويــکباشــدوايــنهــاراتمــام
کنیــمقبــلازاينکــهدولــتاولآقــایروحانــیوبقیــهاشهــمانشــااهلل)غیــرازفازچهــارده(در
ســال۹6تمــامبشــود.ايــنکاربزرگــیاســت.مشــکلاصلــیهــم،عــرضکــردمپــولنیســت،
کمبــودپــولتــااوايــلامســالبــود،امــااگــرمــافکــرکنیــمفقــطبــاپــولمشــکالتحــل
میشــوداشــتباهبزرگــیکــردهايــم.بــافکــرومديريــتمشــکالتحــلمیشــود،پــولهــم

يکــیازابــزارهايــیهســتکــهبايــدمديريــتبــروددنبــالکنــدوجــورکنــد
آقــای مهنــدس زنگنــه بــه شــما می گوینــد کــه بــا پیمانــکار داخلــی مخالفیــد، می گوینــد 

شــما پیمانــکار خارجــی را می پســندید تــوی همیــن بحــث ها،جوابتــان چیســت؟
ــی ــد.يعن ــدعکســشعمــلکردن ــدبع ــیهســتکــهکســانیکــهمیگوين ــنتهمت ــهاي ن
کســانیکــهآنقــدرازپیمانــکارداخلــیمیگوينــدآنوقــتبیاينــدمــاآمــاررابدهیــمشــرمنده
خواهنــدشــد.کــهچنــددرصــدازايــنفــازهــایپــارسجنوبــیرفتنــدازخارجــیهــااســتفاده
کردنــدوچنــددرصــدداخلــی،اگــرثابــتشــوداينهــادردريــافقــطچهــاردرصــدازظرفیــت

هــایداخلــیاســتفادهکــردهانــدجوابشــانچــهخواهــدبــود؟
اصال ما پیمانکار داخلی قدر )قدرتمند( داریم؟

پیمانــکارداخلــیداريــم.پیمانــکارداخلــیبــزرگنــه.پیمانــکارداخلــیخــوبداريــم.امــاايــن
پیمانکارهــایداخلــیخــوببايــدهمــانفرآينــدیکــهدرگذشــتههــمشــروعشــدبايــددريک
زمانــیبــامديريــترشــدبکننــدوبیاينــدبشــوندپیمانــکارانبــزرگقابــلاتــکانــهتنهــابــرای

ايــرانبلکــهبــرایمنطقــه.
هنوز نداریم؟

چــراداريــممثــالهمیــنتاسیســاتدريايــیمــاخــوبشــده.االناينهايــیکــهتجهیــزات
دريايــیمیســازندخــوبشــدهانــد.االنمــادرمنطقــهازنظــرلولــهگــذاریدريايــیتقريبــا
بــینظیريــمهیــچکــسبــهپــایايــراننمیرســدبــهپــایتجهیــزاتدريايــیهــمنمیرســد.
االنازنظــرســاختعرشــهها،ســکوهادردريــامــاخیلــیخوبیــمالبتــهبــهدلیــلاينکــهدر
ايــنچنــدســالازتعامــلبــادنیــاوفضــایرقابــتجــداشــديمقیمــتهايمــانباالســت.يعنی
مــااالنغیــررقابتــیعمــلکــردهايــمدرايــنســالهــاقیمــتهايمــانزيــاداســت،گــران
ــیخــوب ــزاتخیل ــویســاختتجهی ــمت ــدعــرضکن ــم،بع ــاریخوبی ــویحف ــد.ت درمیآي
شــدهايــم.درنصــبتجهیــزاتخوبیــم.امــاباالخــرهيــکواقعیــتهــمايــنطــرفداريــمکــه
آنمديريتــیکــهبــاالیســراينهــاقــرارگرفتــهدهســال،يــازدهســالمیبینیــمکــهيــک



 | گـاز، انرژی پاک با نیم قرن تالش �

46

طــرحهنــوزتمــامنشــدهومــاهنــوزنیــازداريــمبــههمــکاریوجلــبهمــکاریومشــارکتبــا
پیمانــکارهــایدرجــهيــکدرســطحجهانــی.

حتی اگر یک درصد قیمت هاشون باال تر باشد؟
باالتــرنیســتاتفاقــاباالتــرنیســت.چــرايــکطرحــیکــهيــکمیلیــارددالر،دومیلیــارد
دالردرمیآمــدهدرزمــانقديــم.درچنــدســالپــرازشــعار،هفــتونیــمتــاهشــتمیلیــارد

دالرکرديــم.
چرا چهار برابر شد؟ تحریم است همه اش؟

ــارا ــمکاریه ــنندان ــایاي ــردمهزينهه ــدم ــدرباي ــمکاريســت.چق ــمنیســت.ندان تحري
ــا ــه؟آي ــد؟چــهکســیگفت ــدبدهن ــراباي ــد؟چ ــدبدهن ــارددالرباي ــدر؟شــشمیلی ــدچق بدهن
مــردمراضــیهســتند؟شــمامگــروکیــلمــردمبوديــدکــهازجانــبمــردمتصمیــمگرفتیــد
ــازه ــد؟ت ــادگرفتی ــد.چــیي ــهبدهی ــارددالراضاف ــهشــشمیلی ــردمراضــیهســتندک ــهم ک
ســاختداخلتــانهــمکمتــرشــدهازفــازهــایقبــل،بــااينکــهپیشــرفتتکنولــوژیدرايــن
مــدتدرشــرکتهایداخلــیوجــودداشــته.مــنمعتقــدمشــرکتهــایداخلــیبايــدکامــالاز
ظرفیتهايشــاناســتفادهکــرد.ازصــددرصــدظرفیــتهايشــاناســتفادهکــردولــیحتمــامــا
بايــدبدانیــمايــنطــرحهــایمــاطــرحهــایســوپرجاينتهســت.بســیاربزرگنــد،طــرحســه
چهــارمیلیــارددالریدردنیــاايــننیســتکــهدوهــزارتــادارداجــرامیشــودتــویايــرانهــم.
اينهــاطــرحهــایبســیاربزرگــیهســتند.اينهــارابايــدبــرایهماهنگــیشــانبــرایبــه
زمــانرســاندنشــانبــرایاينکــهاينهــاهمــهباهــمبتواننــدبــاهــمتولیــدبکننــدوســرزمان
برســندوبــاکیفیــتباشــند.بــاقیمــتمناســبباشــد،بايــدازبهتريــنمديريــتهــااســتفاده

کنیــممــاايــنبخــشمديريتــیرانبايــدکــمارزشبدانیــم.
ســهم کنسرســیوم، کنسرســیوم هایــی کــه بتواننــد از تــوان داخلــی هــم اســتفاده بکننــد 

حتمــا در نظــر شــما محفــوظ اســت
حتمااينطوراستبايدحتما،اصالبايدازظرفیتايرانیاستفادهکنند.شکینیست.

"خــوب آقــای مهنــدس یــک ســوال دیگــر اینکــه مــا تــا کــی می خواهیــم گاز تولیــد کنیــم 
و مصــرف کنیــم؟ مــا وقتــی کــه یــک پنجــم ذخائــر گاز جهــان را حــدودا داریم. ســهم مــا در 
تجــارت بیــن المللــی گاز حــدود یــک درصــد هســت. کــی می خواهیــم وارد عرصــه صــادرات 
ــه  ــی گاز ب ــن الملل ــارت بی ــان را در تج ــه خودم ــهم حق ــم س ــی می خواهی ــویم؟ ک گاز بش

دســت بیاوریــم؟ 
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بايــدتولیــدکنیــمصــادرکنیــم.ايــندرســتاســت.امــاباالخــرهعالئمیکــهمــادراقتصــاد
انــرژیبــهمــردممیدهیــمهمــهغلــطاســت.بــهدلیــلقیمــتهــایبــیربطــیکــهداريــم.
ببینیــدقیمــتهــایمــافــوقالعــادهکــماســت.االنببینیــدايــنطــرحهــایجديــدیکــهدر
پــارسجنوبــیاجــراشــدهقیمــتهــرمتــرمکعــبگاز،قیمــتتمــامشــدهغیــرازقیمــتگاز
تــویمخــزنواينهــاراهــمصفــربگیريــمســیزدهســنتدرآمــدهوايــنطــرحهايــیکــه
ــیقیمــتگــراندر ــیکــهاينهــامیتوانســتهچهــارســنتباشــدول گــراندرآمــدهدرحال
آمــدهاالنببینیــدســیزدهســنتهــرمترمکعــبگازبــرایمــادرمیآيــددرخروجیپااليشــگاه.
ايــنيعنــیچقــدر؟ايــنيعنــیبــاالیچهارصــدتومــانومــامتوســطقیمتانصدوبیســتســی
تومــانبیشــترنیســتبــهتمــامنیروگاهايمــانمــامجانــیمیدهیــم،باالتريــنمصــرفکننــده
ــاگازرا ــیازم ــرد.داردمجان ــاگازمیگی ــبازم ــرمکع ــاردمت ــهســاالنهشــصتمیلی ــاک م

میگیــرد.
که راندمانشان هم خیلی پایین است

حــاالآنيــکبحــثديگــراســت.بلــهبايــدمپايینباشــد.چــرانباشــد؟اصــالچهلزومــیدارد
ــهنظــرمدرســته.مــردم وقتــیکــهمفتــیآدمگازدريافــتمیکنــد.مــردمهــمانتخابشــانب
ــا ــهآنه ــطب ــمغل ــاعالئ ــد.م ــممیگیرن ــادیتصمی ــد.اقتص ــممیگیرن ــتتصمی درس
میدهیــم.آنهــاهــمبــرایآنعالئــمغلطــیکــهمــامیدهیــمترســیمدرســتیمیکننــد.
مثــلاينکــهشــماوقتــیکــهمــردمســرچــراغقرمــزهســتندوقتــیکــهچــراغبايــدقرمزبشــود
شــماســبزشکنیــدمــردمدرســتمیرونــدچــونعالمتــیکــهگرفتنــدمیگويــدســبزوقتــی
کــهســبزهســتبايــدماشــینحرکــتکنــد.امــاآنطــرفمقابــلراهــمشــماســبزمیکنــی
همــهماشــینهــامیرونــدتــویهــم.مــردمتقصیــریندارنــدشــماعالئــمغلــطدادیبهشــان
يعنــیدوطــرفراســبزدادیدرحالــیکــهبايــديــکطــرفراقرمــزمیکــردیيــکطــرف
راســبز،همــهمیرونــدتــویهمديگــرقفــلمیشــوند.همــهچیــزمیشــودترافیــک.همیــن
میشــوديــکترافیکــیکــهاصــالازقفــلدرنمیآيــد.شــماقیمــتغلــطداريــدمیدهیــد.
مــاعالئمیکــهدرقیمــتمیدهیــم.ايــنکــهمــردممیخواهنــدبرونــدجنســیبخرنــد،مثــال
راندمــانالکتريکــیيــاحرارتیــشبــاالباشــد.چــرا؟آنوقــتديگــربرايــشصــرفنمیکنــد
بــاايــنقیمــتپايیــنبــاقیمــتانــرژیکــهداردصــرفمیکنــدجنــسبــاکیفیــتپايیــنتــر
بخــردخــوبمــیروديــکجنــسبــاکیفیــتپايیــنتــرمیخــردديگــر.مــاعالئــمراغلــطبــه
مــردممیدهیــم.مــاقیمــتهايمــانپايیــناســتمتاســفانهبــهداليــلسیاســیهــمهمیشــه
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ــس ــنمجل ــهبعضــًابی ــیک ــد.ناهماهنگــیهاي ــنرادرســتبکنن ــداي ــانمیتوانن ــته دول
هــاودولــتهــاواينهــاهســتکــهنمیتواننــددرســتتصمیــمبگیرنــدمــامشــکلپیــدا
میکنیــمايــنمشــکلفقــطگازنیســت،درمــوردفرآوردههــایمايــعهــمهســت.خــوبهــدر

ــم. ــدرمیدهی ــعراه ــممناب میدهی
خــوب در طــرف مقابــل یــک بحثــی هســت کــه میگویــد وقتــی بــر روی بزرگتریــن مخــزن 

گاز جهــان نشســتم چــرا بایــد قیمــت بــاال بدهــم. یارانــه را اینجــا بدهیــد کــه بهتــره؟"
قیمــتبــاالندهنــد،قیمــتخــودشرابدهنــدباالخــرهايــنپــولکجــامــیرود؟ايــنپــول
مــالخــودمــردماســتايــنپــولکــهمــالدولــتنیســتايــنپــولمــالخــودمــردماســت.
ببینیــدايــنپولــیکــهاالنداردگازتولیــدمیشــوديــانفــتتولیــدمیشــودوبــاقیمــتکــم
دادهمیشــودپــولدولــتکــهنیســت،پــولمــردماســتکــهداردهــدردادهمیشــود.خــوب
ــمدرســتدراقتصــادداده ــدوعالئ ــابیاي ــنپوله ــهاي ــشک ــردماســتدرکالن ــعم ــهنف ب
بشــود.هــرکــسبــهانــدازهاســتفادهایکــهازانــرژیمیکنــد،پولــشرابدهــد،وبعــدايــن

پــولدرســتمصــرفبشــود.
کجا باید تصمیم گیری بشود که این وسیله گاز سوز مصرف بهینه داشته باشد؟

ــر خــوبديگــرآنخــودشعمــلمیشــود.شــمامیآيــیمیگويــیازيــکحــدیپايینت
ــیاينهــا ــرارباشــدبیاي ــیاگــرق ــرول ــنت ــانپايی ــاراندم ــدنمیدهــیي اصــالاجــازهتولی
ــد راکنتــرلســفتبکنــیيــکارتــشمیخواهــد.يعنــیمثــالبخــاری،خــوبکــیمیتوان
ــم. ــورســیکلتهــاراچــکارکنی ــنموت ــد.االنهمی ــدمیکنن ــهبخــاریتولی ــرپل ــازي اينه
موتــورســیکلت،اززيــرپلــهموتــورســیکلتتولیــدمیکنیــم.کارخانــهنیســتدريــکاتــاق

ــد. ــدمیکنن نشســتندتولی
یعنی به نظر شما عالجش واقعی شدن قیمت است؟

ــهطــرح ــدب ــتهمزمــانهــمباي ــهدول ــم.البت ــیواقعــیترينــشراقیمــتمیدان مــنحت
هــایصرفــهجويــیوبهینــهســازیانــرژیپــولبدهــد،سوبســیدنــهتنهــايعنــیپــولبدهــد
اصــالســرمايهگــذاریاينهــارابدانــدبــرایکارهــایخــودش.يعنــیموتــورهــایبهتــرتولید
کنــد،سیســتمهــایبهتــرراتشــويقبکنــدبــرایتولیــدش.امــادرواقــعبحــثمهمیکــهمــا
داريــمکــهشــماگفتیــدهــرچــهکــهتولیــدمیکنیــممصــرفمیکنیــم،ايــندلیــلاصلیــش

ايــنپايیــنبــودنقیمــتوغیــرطبیعــیبــودنقیمــتماســت.
ــر  ــم، زی ــاز داری ــزار هــم نی ــه اب ــی بشــویم ب ــرای اینکــه وارد تجــارت جهان ــا ب خــوب م
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ــی  ــش بین ــه در پاالیشــگاه پی ــد ک ــارا چــی؟ شــما فرمودی ــم. آن ه ــم می خواهی ســاخت ه
ــده ــی ش ــش بین ــه پی ــادرات چ ــا االن در ص ــد ام ــم بیای ــیمی اش ه ــه پتروش ــد ک می کردی
ببینیــدبزرگتريــناهــدافصادراتــیمــابــاخــطلولــهدرزمینــهگازهمســايگانمــاهســتند.
ولــیيــکمقــدارفضايــشسیاســیاســت.امــروزهثابــتشــدهکــهبهتريــنجــابــرایصــادرات
گازدردنیــاهمســايههاهســتند.امــروزديگــرخــطلولههــایچنــدهــزارکیلومتــریبــردنو

عبــوردادنازدههــاکشــور،اينهــابــههمیــنســادگینیســت.
یعنی هند و چین این طرف، و اروپا آن طرف مد نظر نیست؟

چــرا.بــاخــطَنــهولــیبــاسیســتمديگــر.مــااالنعــراق،پاکســتان،ترکیه،کشــورهایجنــوب
خلیــجفــارس،حتــیافغانســتانايــنهــابهتريــنبازارهــایمــاهســتندوبــهمقــدارزيــادیهم
ازگازمــارامیتواننــدببرنــد.حــاالهنــداگــربــالولــهبتوانــدببــردمــااســتقبالمیکنیــمولــی
بقیــهبــاالانجــیبايــدباشــديعنــیبــهشــکلالانجــیبايــداقــدامبشــودواالنهــمدارد
مرتــببــارشــدوارتقــایفنــاوریدربخــشالانجــیچــهمايــعســازیچــهحمــلونقلــش

قیمتــشداردپايینمیآيــدوقابــلرقابتــشمیکنــدبــاخــطلولههــایدور
در نگاه بلند مدت یا میان مدت شما االن سهم بازاری گاز در سهم جهانی هست یا نه؟

بله
کی ؟ برنامه زمانی اش؟ 

هیچکــسدرايــنمنطقــه،اگــرمســئلهسیاســینباشــددرصــادراتگازبامــانمیتوانــدرقابت
کنــداصــالمــارقیــبنداريم.کــیرقیــبماســت؟قطــراصــالگازاضافــهنــداردصادرکنــدهمه
تعهــداســت،تمــامشــد،عربســتانگازنــدارد،عــراقگازنــدارد،پاکســتانگازنــدارد،امــاراتگاز
نــدارد،عمــانگازاضافــینــدارد،مــاهیــچرقیــبنداريــماگــرمســئلهسیاســینداشــتهباشــیم
مــادرمنطقــهرقیــبنداريــماالن۵0تــا60میلیــونمتــرمکعــبعــراقمیخواهــد۲0میلیــون
کويــتمیخواهــد40 – ۵0میلیــونامــاراتمیخواهــدوعمــان۲0تــا۳0میلیــون،پاکســتان
میخواهــدغیــرازهنــد.مــاحســابمانايناســتدوروبــر۲00 -۲۲0میلیــونمترمکعــبدرروز
گازمــابــهراحتــیمیتوانیــمصــادرکنیــمبــهشــکلخــطلولــهچــهبــاالانجــی.الانجــی
حــااليــکبحــثداردولــیخــطلولــهفضــایسیاســیبیشــترمیخواهــدچــونباالخــرهبايــد

روابــطخیلــیاطمینــانبخــشبیــنطرفینباشــد.
آقــای مهنــدس اجــازه بدهیــد یــک بحــث نظــری هــم اینجــا بکنیــم یــک بحثــی هســت 
ــود دو تصــور  ــر ب ــا نفــت نداشــتیم وضعمــان بهت ــوده کــه ای کاش م ــران ب ــم در ای از قدی
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ــدیم  ــا می ش ــا م ــتیم آی ــتیم و گاز نداش ــت نداش ــر نف ــه اگ ــت ک ــه گف ــود در نتیج می ش
اتریــش یــا ســوئد یــا می شــدیم نپــال و افغانســتان نظــر شــما چیســت ؟ شــما نفــت را 

ــد؟  ــت می دانی ــد؟ گاز را نعم ــت می دانی نعم
ــت ــماس ــنمه ــداي ــوردمیکنن ــیبرخ ــاینفت ــادرآمده ــورب ــاچط ــهدولته ــداينک ببینی
درايــنکــهيــکنعمــترانقمــتکننــدويــکنقمــترانعمــتکننــدامــااينکــهاگــرنفــت
نداشــتیممیشــديمژاپــن.مــنيــکدفعــهايــنراسرکالســمگفتــمآخــرمــاچــهاشــتراک
ــیهــرچــهاشــتراکفرهنگــیاقتصــادی ــمول ــنداري ــاژاپ فرهنگــی،تاريخــی،اجتماعــیب
تاريخــیزبانــیبخواهیــدمــابــاافغانســتانداريــم.اگــرمــانفــتنداشــتیمچــراکــهافغانســتان
نمیشــديمحــاالبعضــیهــامیگوينــدنــهمــابــهدريــاراهداريــم.خــوببنــگالدشهــمبــه
دريــاراهداردخــوبشــدهبنــگالدش،مــانبايــدشــکرايــننعمتــیراکــهخــدابــهمــادادهبــه
جــانیاوريــممــااگــرايــنســطحازآمــوزشوپــرورشداريــمايــنســطحازبهداشــتداريــم
ايــنســطحاززندگــیراداريــمبســیاريشبخاطــرنفــتاســت.يــکموقــعيــکآقايــیآمــد
گفــتمــننفــتراســرســفرهمــیآورميکــیازمــنپرســیدنظــرشــماچیهگفتــممگهتــاحاال
چیــزیغیــرازنفــتســرســفرهبــودهکــهحــاالمیخواهنــدبیاورنــد؟مگــهچیــزیجزنفتســر
ســفرهمــابــوده؟همــهاشنفــتســرســفرهمــابــوده.همــهاشخورديــمومصــرفکرديــم
ولــیآيــاايــنبهتريــنشــکلاســتفادهازنفــتبــوده؟قطعانبــوده.يعنــیمــانفــتوگازراصادر
بکنیــموبعــدبــادرآمــدشبیايیــميارانــهبدهیــم؟ببینیــديــکچیــزمهمیکــهفکــرکنــمبرنامه
چهــارمبــودکــهدرسیاســتهــایکلــیآمــدمقــاممعظــمرهبــریابــالغکردنــدکــهنفــت
يــکدارايــیتجديــدناپذيــرزيــرزمینــیاســتکــهبايــدبــهســرمايهتجديدپذيــررویزمینــی
تبديــلبشــودوبــراســاسايــنصنــدوقتوســعهملــیتاســیسشــدوالــزامشــدکــهبخشــی
ازدرآمدهــاینفــتکــههمینطــوریروبــهافزايــشاســتبايــدبــهايــنصنــدوقريختــهبشــود
وايــنصنــدوقهــموامبدهــدبــرایتوســعهوطــرحهــایتوســعهواالنهــممقــاممعظــم
رهبــریرویايــنموضــوعخیلــیســختگیرندوايــنخیلــیخــوباســتکــهنمیگذارنــداز
منابــعصنــدوق،يعنــیاصــالخودشــانحفاظــتمیکننــدازمنابــعصنــدوقکــهجــایديگــر
نــرود.يــکدفعــهمصرفــیخــارجازايــنقضیــهنشــودوايــنمهــماســتکــهبخشــیازايــن
پــولرابیاوريــماينجــاوصــرفتوســعهآتــیخودمــانکنیــم.باالخــرهمــاگرفتــاريــکمريضــی
شــدهايــمضمــناينکــهمــااالنوابســتگیمانبــهنفــتنســبتبــهکشــورهایهمســايههايمان
قابــلقیــاسنیســتمــادوروبــر۳0درصديــماونــادوربــر80تــا8۵درصدنــدبــههمیــندلیــل
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ــه ــاالمیــروديــکدفعــهب ــرازمــادستشــانب ــدآنهــازودت وقتــیقیمــتنفــتپايینمیآي
ــم. ــمآنکاررامیکنی ــنکاررامیکنی ــماي ــتراپايینمیآوري ــتنف ــهقیم ــدک ــنگفتن م
ــايــکمیلیــون گفتــمخودتــانبیشــترازمــاآســیبمیبینیــدمــنطوريــمنمیشــود.مــنب
بشــکههــمتوانســتمزندگــیکنــممــنرانترســانیدازايــنچیزهــا،نفــتبیســتدالرمیشــود
فالنمیشــودمــنرانترســانیدمــنيــکمیلیــونبشــکهتولیــدمیکــردمبــاچهــلدالرحــاال
دومیلیــونبــابیســتدالربــاهمــاندرآمــددارمزندگــیمیکنــمفکــرخــودترابکــنکــه
ــد ــاباي ــکم ــیمــعذل ــهومصــرفمیکنــیمــنرانترســانول ــهخزان ــزیب همــهرامیري
وابســتگیمانراکمتــرکنیــمومهمتــراينکــهســهمنفــترادراقتصــادملــیکوچــککنیــم
ســهمنفــتدراقتصــادملــیکوچــکبشــود،يــکراهــشايــناســتکــهمقــدارتولیــدنفــترا
کــمکنیــميکــیديگــرهــمايــناســتکــهمقــداراقتصــادملــیرابــزرگکنیــم.چطــوراقتصاد
ملــیرابــزرگکنیــميعنــیمخــرجايــنکســرراکــهصورتــشارزشتولیــدنفــتمخرجــش
تولیــدناخالــصملــیاســت،بیايیــمازخــودايــندرآمــدنفــتصرفتوســعهکشــورکنیــمصرف
ســرمايهگــذاریهــایمانــدگارکنیــمبــرایکشــور،وامبدهیــمايــننــروديــکبــارمصــرف
بشــود،يارانــهبشــود،ايــنطــرفبشــودآنطــرفبشــودوبــرود.شــايديکــیازراههــایتبديــل
کــردنذخايــرزيرزمینــیبــهذخايــررویزمینــیيــاســاختارهایروزمینــیايــناســتکــهمابه

فکــرانــرژیهــایپــاکآينــدهوتجديــدشــوندههــمباشــیم
مــنقبــولنــدارمازايــنپــولبــهعنــوانســرمايهگــذاریشــبهعمرانــیبدهیــم.وامعیــب
ــد ــرارنباش ــاق ــمم ــدآنه ــودشبچرخ ــاخ ــدب ــمباي ــونآنه ــداردچ ــکالن ــداردواماش ن
سوبســیدبدهیــميعنــیاگــراالنخوشــبختانهقیمــتانــرژیخورشــیدیخیلــیارزانشــدهکــه
اگــربــازآنقیمــتهــایبــرقهــمدرســتبشــودخــودشاقتصــادخــودشجــوابمیدهــد.
حــاالبلــهصنــدوقبــهآنهــموامبدهــدکــهاينــکاربشــودوچرخــشدراقتصــادبچرخــد.

فکــر نمی کنیــد کــه اگــر شــرکت ملــی گاز ایــران بیایــد بــه ســاکنان مناطــق آفتــاب خیــز 
مثــل کرمــان، یــزد، کاشــان، انــرژی خورشــیدی بدهــد... 

اينکارشرکتگازنیستکارجاهایديگراست.
نه به جای اینکه گاز بدهد وارزان بفروشد به قول شما، کمک کند خورشیدی بگذارند

مــارفتیــمبررســیکرديــمهشــت-نــهروشرابررســیکرديــمتــايــکقیمتــیدرآورديــم
تــايــکقیمــتپنــج-شــشمیلیــونتومــانبــرایهــرانشــعابگازصــرفمیکنــدکــهگاز
بدهیــمبــاالیآنراکــهصــرفنمیکنــدگازبدهیــمبايــدازروشهــایديگــراســتفادهبشــود.



 | گـاز، انرژی پاک با نیم قرن تالش �

۵۲

آقــایمهنــدسيــکبحــثديگــریهــمکــهدرمــوردتوســعهصنايــعنفــتوگازدرکشــور
هســتشــماتاکیــدزيــادیداريــدبــرتوســعهمنابــعانســانیوهمگــنکــردنتوســعهمنابــع
انســانیبــاتوســعهفیزيکــیکــهبايــداتفــاقبیفتــد.يــکاشــارهایکرديــدکــهدردورهاول
ــاتاســیسدانشــگاهوآموزشــگاهوانتقــالفنــاوریدانــشفنــیايــنکارصــورت وزارتتــانب
گرفتــهاالنچگونــهمــامیتوانیــمايــنهمگنــیراايجــادکنیــمبیــنتوســعهمنابــعانســانی
وتوســعهفیزيکــی،توســعهفیزيکــیداردخیلــیســريعحداقــلدرپــارسجنوبــیپیــشمــیرود
ــد ــابســیاردارن ــرویکارشناســی،دانشــگاههایم خوشــبختانهاالندرکشــوردرســطحنی
خــوبعمــلمیکننــدومثــلبیســتســالپیــشنیســتکــهمــانیــروگیــرنیاوريــماالنشــما
بــرایيــکنفــرمهندســیشــیمیآگهیبدهیــددههــانفــربــهشــمامراجعــهمیکننــديعنــی
بــهشــماقــدرتانتخــابمیدهنــدمــادرايــنهــامشــکلینداريــم.االنمــنبیشــترينوقتــی
کــهگذاشــتهامدرايــندورهبــرایتوســعهیمديريــتاســتويــکمرکــزتوســعهمديريــتدر

صنعــتنفــتدرســتکــردهام.
مدیریت چی؟ 

مديريــتمیانــیوعالــی.مديريــتمیانــیراحــاالشــمادرنظــربگیريــدکــهازبیــنايــنهــا
مديريــتعالــیهــمدرمیآيــدومديريــتپروژههــاهــمداخــلآناســت.

مدیریت پیمانکاری نیز داخل آن است؟
درســطحکارفرمايــیمــاکارمیکنیــم.يعنــیمــابــرایصنعــتنفــتکارفرمايــیچــهمديريت
پــروژهاســتچــهمديــرانشــرکتهــاومديريــتبنــگاهداریاســتکــهايــنهــا،افــرادش،
رافعــالازدرونخــودنفــتانتخــابکــردهايــم.کســانیراکــهکانديــداوعالقــهمنــدبودنــد
يــامديريــتهــامعرفــیشــانکردنــدمثــالدرايــنمديريــتپــروژه،۱000نفــربــهمــامعرفــی
شــدولــینهايــتاالنبعــدازهفــتهشــتدهبــارغربــال،رســیديمبــهپنجــاهنفر.کــهايــن
پنجــاهنفــرمیشــوندمديــرپــروژهوظــرفچنــدســالآينــدهجــزومديــرپــروژههــایخــوب
ــادســتیاریشــروعمیکننــد.کالسبرايشــاناالنگذاشــتهايــمحتــیمــن مــامیشــوند.ب
خــودمســهجلســهرفتــهامبــهدلیــلاهمیتــیکــهمیخواســتمبــهايــنکار،ابــرازاهمیتــیکــه
میخواســتمبکنــمهمیشــهوبیــانبکنــمخــودمســهتــادوســاعترفتــمبــرایآنهــاکالس
ــر ــوندمدي ــدبش ــاالنمیآين ــرادح ــناف ــم.اي ــانگفت ــتمبرايش ــهداش ــیک ــتمومطالب گذاش
ــج ــارپن ــرفچه ــواشظ ــواشي ــوندي ــامیش ــتیارپروژهه ــادس ــا،ام ــزرگم ــایب پروژهه
ســالآينــدهمديــرانخوبــیمیشــوند.بســتگیداردکــهخودشــانهــمدرعمــلچــهکارکننــد
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ومديرانــیبــرایبنگاههايمــانتربیــتمیکنیــم.مــناالنفکــرمیکنــمخیلــیبايــدوقــت
بگذاريــماالنهــمکــهکمیفضــابرايمــانبــازمیشــوددريــکتعامــلوکارآمــوزیوايــن
هــاهــماســتفادهبکنیــمتــااينکــهمديــرانمیانــیوبعــدًامديــرانعالــیبــرایصنعــتنفــت

تربیــتکنیــم.
و حتــی شــرکت هــای زیــر مجموعــه مثــال شــرکت ملــی گاز ایــران شــما تعــداد بســیار 

زیــادی شــرکت هــای دیگــر در پایــان خواهیــد داشــت.
ــگاه هــم  ــاه مــدت 2020 و یــک ن ــه کوت ــم ب ــگاه بیاندازی ــه یــک ن ــدس زنگن ــای مهن آق
ــع  ــد در 2020 وض ــر می کنی ــدت 2030 فک ــان م ــه می ــم ب ــوال کن ــم س ــدش می خواه بع

ــود ؟ ــه خواهــد ب صنایــع گاز مــا چگون
ببینیــدمــنآنچــهکــهفکــرمیکنــمايــناســتکــهمــاظــرفيــکســالونیــمدوســال
آينــده،بــهنــودوهفــتهشــتدرصــدکلجمعیــتکشــورازنظــرپوشــشگازمیرســیم.يعنــی

نــودوهفــتهشــتدرصــدملــتمــردمايــرانازگازاســتفادهمیکننــديعنــیهمــه.
 یعنی چهار سال دیگر احتمااًل تمام کشور زیر پوشش خواهد بود؟

نهاصالبهچهارسالديگرنمیرسد.
2020 که من گفتم چهار سال است.

يعنــیفقــطفرآوردههــاینفتــیمايــعبــرایحمــلونقــل.بخشــیازحمــلونقــل.چــون
بخشــیازحمــلونقــلهــمدوبــارهداردســیانجــیپوشــشمیدهــد.يعنــیمــادرصنايــع
ــر ــًاب ــولیتقريب ــاگازکپس ــیي ــیج ــم.الپ ــتفادهنمیکنی ــعاس ــایماي ــرازفرآوردهه ديگ

ــعنیســت. ــرایصناي ــلب ــدگازوئی ــرمیافت ــازوتب ــدم ــرمیافت ــتســفیدب ــدنف میافت
ــی ــذارد.يعن ــرمیگ ــماث ــاه ــگاههایم ــهدرپااليش ــتک ــیاس ــولبزرگ ــکتح ــني اي
پااليشــگاههایمــاهــمهمــهبايــدبرونــدبــهســمتگرايــشصادراتــی.ايــنهــاهــمکــه
داخــلداريــمبخشــیازمحصوالتشــاندوبــارهبايــدصــادربشــودچــونمصــرفداخلــیعــرض
کــردممــااالنحســابکرديــمتــاســال۱4۱0هیــچپااليشــگاهجديــدیديگــربــرایتولیــد
ــمخــودآن ــاالببري ــدکیفیــتمحصوالتمــانراب ــمفقــطباي ــاجنداري بنزيــنوگازويیــلاحتی
پااليشــگاههاهــماقداماتــیمیکننــدکیفیــتتولیداتشــانرابــاالببرنــدبخاطــراقتصــادخــود
پااليشــگاهنــهبــهدلیــلنیازهــایمــا.درنتیجــهمــنآنچــهکــهمیبینــمايــناســتکــهاز
نظــرداخلــیمــابــهايــنوضعیــتخواهیــمرســیدامــاازنظــرصــادراتمــنفکــرمیکنــممــا

ــويم. ــانمیش ــیدرجه ــاینفت ــایفرآوردهه ــادرکنندهه ــنص ــیازبزرگتري يک
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منظور من در همان دوره ی چهار ساله ی بیست بیست است که گفتم.
ــه.يکــیازبزرگتريــنصــادرکنندههــایفرآوردههــاینفتــیدرجهــانمیشــويم.چــون بل
مــايــکمیلیــونبشــکهمیعانــاتگازیتولیدمــانهمــهاشراتبديــلمیکنیــمبــهفرآوردههــا
ــدهی ــدکنن ــدهوتولی ــادرکنن ــنص ــايدبزرگتري ــنش ــیازبزرگتري ــمويک ــادرمیکنی وص
ــا ــیبرنامــهیم ــارددالرفعل ــاتولیدمــانازبیســتمیلی پتروشــیمیمنطقهمیشــويمچــونم
ــن ــامیشــويماولی ــعم ــیدرواق ــارددالربرســديعن ــلمیلی ــاالیچه ــهب ــهب ــناســتک اي
صــادرکننــدهوتولیــدکننــدهپتروشــیمیدرمنطقــهوحــاالصــادراتکــههــرچــهکمتــرباشــد
ــراســتبخاطــرايــنکــهمــاهرچــهمحصــولپتروشــیمیزنجیرهاشراتکمیــلبکنیــم بهت
بهتــراســت.درگازهــممــنفکــرمیکنــمازنظــرصــادراتامیــدوارماگــرمشــکالتمانحــل
بشــوددويســتمیلیــونمتــرمکعــبدرروزصــادراترابتوانیــمبــااحتســابالانجــیمــان
داشــتهباشــیم.دويســتمیلیــونمتــرمکعــبدرروزکــهرقــمخیلــیخوبــیاســتبــرایايــران
وجايــگاهخوبــیرابــهمــامیدهــدودرنفــتهــممــنفکــرمیکنــمتولیــدمــاانشــااهللبــه،

فقــطنفــتخــاممــانبیــن4/6تــا4/8میلیــونبشــکهدرروزبرســد.
 و در نگاه میان مدت به پانزده سال بعد به 2030...

آنديگردرازمدتاست
 حاال شما دراز مدت می فرمایید

مــنفکــرمیکنــم،امیــدوارم،مهمتريــنمســئلهمــانآنموقــعايــناســتکــهمــاچقــدر
ــدهی ــشآين ــنچال ــم.بنابراي ــاالببري ــانراب ــتازمخازنم ــتنف ــببازياف ــمضري میتوانی
ــیو ــارسجنوب ــدازپ ــظتولی ــاناســتوحف ــتازمخازنم ــتبرداشــتنف ــببازياف ــاضري م

گازی. میدانهــای
آقــای مهنــدس یــک ســوال آنجــا مــن گــرو گرفتــم می خواهــم اینجــا بــاز مطرحــش بکنم 
توضیــح بفرماییــد فرمودیــد کــه می شــود در بحــث بــاال دســتی و پاییــن دســتی تغییراتــی 
داد االن بحــث گاز در بــاال دســتی در شــرکت ملــی نفــت ایــران دارد تحقــق پیــدا می کنــد. 
ــروی انســانی و  ــت نی ــد و تربی ــد می گویی ــی کــه االن داری ــگاه مدیریت ــه ن ــا توجــه ب ــا ب آی
توســعه منابــع انســانی، زمــان آن فــرا نرســیده اســت کــه مــا دو شــرکت ملــی نفــت ایــران 
و شــرکت ملــی گاز ایــران را کامــال جــدا از هــم ببینیــم و زنجیــر ه هــای مدیریتــی و تصمیــم 

گیــری آن هــا را از ابتــدا تــا انتهــا جــدا از هــم و مســتقل ببینیــم؟
نمیتوانمقطعیبگويمآریيانه.
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چرا؟ چه تردیدی در آن وجود دارد؟
خــودايــن،مســالهمديريتــیدارد.يعنــیبــیثباتــیدردوطــرفيــادريــکطــرفحداقــل

ــهمصلحــتمــانیســت. ايجــادمیکنــدکــهب
خوب االن هم رنجشی در طرف دیگر فکر نمی کنید؟

نهبهنظرمرنجشیايجادنمیشود.
 یعنــی اصــال تصــور شــما از شــرکت ملــی گاز ایــران االن چیســت در حــال حاضــر ؟ فکــر 

می کنیــد چطــور شــرکتی اســت ؟ راضــی کننــده اســت ؟ شــما راضــی هســتید؟
شــرکتگازازنظــرمــنبــهداليلــیدرهــمپاشــیدگیمديريتــیدرآن،بعــدازســال۹۲خیلی
کنتــرلشــديعنــیهمــانمديــرانارشــدســابقشآمدنــدوازايــننظــرمهــماســتايــنيعنــی
درهــمپاشــیدگیمديريتــیجلويــشگرفتــهشــدودرواقــعتیــمقبلــیونــهتنهــاتیــمقبلــی
بلکــهآنمجموعــهیســرمايهیانســانیبااليــشبرگشــتبــهآنوازيــکجهــتمیشــود
گفــتکــهمثــلبعضــیجاهــایديگــرنشــدکــهمتالشــیشــدهباشــدوازيــکجهــتايــن

نکتــهمثبتــیدرشــرکتگازاســت.
ــا  ــرم ام ــرو می گی ــا گ ــاز اینج ــم ب ــر بپرس ــم آخ ــه می خواه ــوالی دارم ک ــک س ــن ی  م
ــه می شــود  ــد. گفت ــی کار می کنی ــم. شــما خیل یکــی دو ســوال خصوصــی هــم از شــما بکن
کــه ســاعت هــای زیــادی را کار می کنیــد در جلســات، ســفر هــا، هیئــت مدیــر ه هــا و ایــن 
ــاه  ــاس گن ــتید؟ احس ــت نیس ــند؟ ناراح ــختی نمی کش ــان س ــواده ت ــان، خان ــا. بچه هایت ه

نمی کنیــد؟
ــد ــاکالنمیتوانن ــنکاره ــیاي ــتم.ول ــحالنیس ــاخوش ــمام ــاهنمیکن ــاسگن ــهاحس ن

ــند. ــدتباش ــایدرازم کاره
چند تا فرزند دارید شما؟

چهارتا
در فعالیت های مدیریتی این ها هستند یا نه؟

نهالحمدهللدرکارهایمديريتینیستند.
برای خودشان کار می کنند؟

دخترمندکتراینفتداردولیکارنمیکند.
چرا؟

بچهداریمیکند.
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پســرمهــمتــازهدکتــرایحقــوقگرفتــهاســتآنهــمهنــوزخــارجاســتهنــوزنیامدهاســت.
دوتــابچــههــمدارمکــهدبیرســتانیهســتند.پســردومــمامســالدانشــگاهرفتــهاســتهمــان

رشــتهخــودمرفتــهاســتهمــاندانشــگاهخــودم.دختــرمهــمدبیرســتانیاســت.
بلــه. ایــن کــه یادتــان رفــت فکــر کــردم کــه ایــن نتیجــه ی همــان زیــاد 
ــدس  ــای مهن ــوب دارم آق ــوال خ ــک س ــات. ی ــی اوق ــت گاه ــردن اس کار ک
دلــم می خواهــد کــه از زبــان خودتــان بشــنوم. دوســت داریــد کــه در تاریــخ 
توســعه ی نفــت و گاز در ایــران از شــما بــه چــه عنــوان یــاد شــود؟ دوســت 
داریــد چــه نگاهــی بــه شــما بشــود و چــه جملــه ای در موردتــان گفتــه شــود؟

بهترينچیزهمینکهبگويند"خداپدرومادرشرابیامرزد."
همیــن؟ از لحــاظ توســعه ای مدیریتــی کارهایــی کــه کردیــد چــه بخشــی را دوســت داریــد 

یادشــان باشــد؟ یــا بــه یــاد بیاورند؟
مــنفکــرمیکنــمآنچیــزیکــهبــرایانســانمیمانــدبــرایآدم،همــانخــدابیامــرزی

اســت.
 خوب آن که بله.

يعنــیانســانیوآخرتــش.بقیــهاشواقعــاانســانکارشرابايــدبکنــدقضــاوتهــادرســت
ــتانم ــهدوس ــمب ــیازدرسهاي ــنيک ــدم ــهکارمیکن ــانازاولک ــرانس ــد.اگ ــدش خواه
ــانقضــاوت ــننباشــیدکــهچطــوردرموردت ــالاي ــددنب همیــناســتازاولکــهکارمیکنی
میکننــد.شــماکاردرســتتــانراانجــامدهیــدقضــاوتخــودشدرســتمیشــود.روايتــی
اســتکــهمــنآنرابــرایبعضــیازدوســتان،کالسمديريتــیهــمبــود،گفتــم.ازمعصــومکــه

ــاِس ــَنالنَّ ــُهَوَبْی ــَحاهللََُّبْیَن َِأْصَل ــَناهللَّ ــُهَوَبْی ــَحَبْیَن ــْنَأْصَل میفرمايــدَم
اگــرکســیرابطــهخــودشوخــدارادرســتبکنــدخــداهــمرابطــهیاورابــامــردمدرســت
میکنــد.فکــرايــننباشــیدکــهآبرويتــانمــیرود.آبرويتــاننمــیرود.آبــروراخــدامیدهــد
وآبرويــیهــمکــهخــدابدهــدهیــچبنــدهاینمیتوانــدآنراببــرد.اگــرآبرويــیراهــمخــدا
ببــردهیــچبنــدهاینمیتوانــددرســتشبکنــد.لــذامــنمعتقــدمخیلــینبايــددنبــالايــنبــود
کــهچطــوردرمــوردآدمقضــاوتمیکننــد.آدمبايــدکارشرادرســتانجــامبدهــد.آنکاریرا
کــهفکــرمیکنــدبــهنفــعآندســتگاهشوآنسیســتمشاســت،وظیفــهیدرســتانســانی،
وجدانــیوملــیاشراانجــامبدهــدوخــداازاوحمايــتمیکنــد.خــدادرســتمیکنــدبقیــه
اشرااگــربايــدآبــرودرســتشــود،آبــرودرســتمیشــوداگــربايــدآبــروبــرودآبــرومــیرود
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خیلــیدرپــیايــننباشــندمــنآنچیــزیکــهبــهعقلــمرســیدهبــاتمــاموجــودمبــرایايــن
درســتانجــامدادنمســئولیتمبــدوناينکــهبــهفکــرايــنباشــمکــهيکــیخوشــشمیآيــد
يکــیبــدشمیآيــديکــیمیگويــدزنــدهبــاديکــیمیگويــدمــردهبــاد.مــنبــهايــنهــا
بــهايــنزنــدهبــادهــاومــردهبــادهــادرمحیــطکاریامخیلــیتوجــهنکــردم.جوابــمراهــم
گرفتــهامدرهشــتســالدولــتآقــایاحمــدینــژادهمــهیابــروبــادومــهوخورشــیدو
فلــکرابســیجکردنــدکــهآبــرویمــاراببرنــدکــهبگوينــدايــنهــادزدنــدکــهبگوينــداينهــا
فاســدندکــهبگوينــدايــنهــاچــههســتند.هیچکــسبــاورنکــردوخــدانگذاشــتکــهآبــروی
مــابــرودمــاهــمشــاکرخــداهســتیمبعــدهــمآنکــهکــهاصــالآنهــافکــرشرانمیکردنــد
مــاهــمفکــرشرانمیکرديــمدوبــارهاتفــاقافتــادمــندرخوابــمهــمفکــرنمیکــردميــک
بــارديگــربرگــردمبــهوزارتنفــت.آنهــاهــمهرگــزفکــرنمیکردنــديــکهمچنیــنچیــزی

راخــداخواســتوبرگشــتیم.
ــارس  ــد پ ــه می گوین ــن ک ــتید. ای ــی هس ــارس جنوب ــدر پ ــما پ ــد ش ــه می گوین ــن ک ای
ــر  ــا فک ــوید؟ ی ــحال می ش ــما خوش ــود ش ــت می ش ــخ ثب ــما در تاری ــام ش ــه ن ــی ب جنوب

ــت؟ ــن هس ــر ازای ــی بهت ــه نوع ــد ب می کنی
نــهاصــالايــنهــاهیــچاهمیتــیبرايــمنــداردايــنکلمــاتپــدِرکجــاوپــدِرکجــارامــن
قبــولنــدارماصــالايــنچیزهايــیکــهمیگوينــدکــهاگــرشــمانباشــیددنیازيــرورومیشــود
ايــنهــاراهــميکــیاشراقبــولنــدارمدنیــاآمــدهورفتــهوچرخیــده،بــدونمــاهــمخواهــد
چرخیــد.خیلــیهــمايــنچیزهــاواقعــابرايــممهــمنیســتيعنــی...اينکــهمثــالاگــرنگوينــد
ناراحــتمیشــوميــااگــربگوينــدخوشــحالمیشــوم.نــهمــنيــککاریکــردموظیفــهای
داشــتمانجــامدادمحــاالتــاآدمزنــدهاســتهــرچــهکــهمیگوينــدخیلــیتــاوقتــیکــهســر
قــدرتهــمهســتخیلــینبايــدآدمگــوشبدهــدبعضــیچیزهــاراهــمنبايــدآدمبــهآندل
بدهــد.تــاوقتــیکــهآدمســرقــدرتاســت.قــدرتخیلــیچیــزبــدیاســتازيــکنظــرش.
ــدرتنمیشــود ــدونق ــرایادارهیکارهــا.ب ــرایادارهیکشــورب ــدرتب هــمالزماســتق
بــدوناعمــالقــدرتولــیازيــکطــرفديگــرهــمدرکشــورهايــیمثــلمــاتملــقچاپلوســی
وازايــنچیــزهــاهــمدرســتمیکنــدکــهآدمنبايــدبــهايــنچیــزهــاگــوشبدهــدايــن
هــاراآدمبايــددقــتبکنــدکــهگمــراهوهوايــیمیکنــدآدمرا،خیلــیوقــتهــاآدمرادچــار
توهــممیکنــددچــارخیــاالتمیکنــد.خیــال،آدمرابــرمــیداردفکــرمیکنــدخیلــیچیــز
مهمیاســتکارهايــش.وظیفــهایداشــتیمدريــکزمانــیانجــامداديــم.بعــداهــمدرزمــان
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خــودتهــمفــوریهــمايــنقضــاوتهــا،قضــاوتهــایخیلــیخیلــیاحساســیومقطعــی
اســتبايــدگذاشــتزمــانبگــذردهــرچــهکــهدرآمــدآنموقــعاســتاگــرکارشآدمباشــد
درســتاســت.االنخیلــیهــاافــراددرنفــتازقبــلازانقــالباالناسمشــاننیــکاســت
بعضــیهــاهــمبعــدازانقــالبکارکردنــداسمشــاننیــکنیســتبعضــیهــاهــمبرعکســش
بعــدازانقــالبکارکردنــدنیــکاســتاسمشــان.ايــندريــکزمــانطوالنــیتــریوتحــت
شــرايطخیلــیکــمفشــاریقابــلارزيابــیاســتوتوســطآدمهــایمنصــفوبــیطرفــیکــه

تحــتفشــارنباشــند.
ایــن مصاحبــه در پنجاهمیــن ســال تأســیس شــرکت ملــی گاز ایــران پخــش می شــود و 
مطالبــش اســتفاده می شــود انتظــار دســت انــدر کاران و کارکنــان صنعــت گاز ایــران ایــن 
اســت کــه از زبــان شــما در زمینــه جشــن پنجاهمیــن ســال مطلبــی بشــوند هــر توصیــه ای 
راهنمایــی ای کمکــی و هــر مطلبــی کــه می توانــد آن هــا را نســبت بــه کارشــان در وضعیــت 

فعلــی و آینــده هدایــت بکنــد.
مــنازهمــهآنهــاتشــکرمیکنــمازکســانیکــهازاولیــنروزهــایتاســیسايــنشــرکت
ــدبرايشــانآمــرزشطلــب زحمــتکشــیدنداالنبیــنمــابعضــیهايشــاننیســتندازخداون
میکنــمآرامــشروحطلــبمیکنــمآنهايــیکــههســتندبرايشــانســالمتیوطــولعمــر
ــا ــنب ــتندم ــالهس ــرکتگازفع ــهاالندرش ــتندک ــمهس ــاه ــیه ــمخیل ــالتمیکن مس
ــای ــودهآق ــانب ــایکراچی ــومآق ــردهامازمرح ــرکتگازکارک ــددیدرش ــلمتع مديرانعام
صالحــیفــروزبــودهآقــایمحمــدنــژادبــودهآقــایمالکــیبــودهآقــایعراقــیهــمکــهاالن
هســتند.خــوبوهمــکارانوهیئــتمديرههــایزيــادومديــرانشــرکتهــارازيــادديــدهام.
همــهآدمهــایخــوبوزحمــتکشــیهســتندواقعــايعنــیفضــایکاریشــرکتگازفضــای
کاریخوبــیاســتفضــایبــههــمنريختــهایاســتهنــوزيــکســریازاصــولســازمانی
نفــتراکــهاصــولخوبــیهــمهســتدرآنجــامیشــودديــد.ايــنشــرکتانشــااهللخدمــت
اصلــیآينــدهرادرتامیــنانــرژیکشــورايــنداردبیــشازهفتــاددرصــدســبدانــرژیمــاگاز
اســتايــنادامــهپیــداخواهــدکــردوشــايدهــمبیشــتربشــودچــونگفتــمکــهفقــطآندو
تــاحامــلانــرژینفــتگازوبنزيــنبــرایآنهــمبخشــیازحمــلونقــلخواهنــدمانــدبقیــه
همهمــیرودبــهســمتگاز.گازبــرایتوســعهیآتــیايــرانوبــرایتوســعهصنعتــیمــابســیار
ــاســازمان ــدت ــدنقــشداشــتهباشــد.شــرکتگازخــوبعمــلکــردهاســت.مــاچن میتوان
داشــتهايــمکــهخیلــیهمیشــهچیزهايــیکــهبهشــانمیگفتــمخــوبعمــلکــردهانــد.يکــی
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ــههــر ــیکــهکشــیدندپنجــاهســالب ــماززحمات ــودهوتشــکرازشــانمیکن ازآنهــاگازب
حــالعمــرزيــادیاســتازيــکطــرفوازيــکطــرفهــمکوتــاهاســتولــیبــرایيــک
ســازمان،پنجــاهســالعمــرخوبــیاســتوانشــااهللموفــقباشــندروزیکــهشــايدشــروعکــرد
شــرکتگازدرســال۱۳4۵هیچوقــتفکــرشرانمیکردنــدکــهبــهايــنجايگاهــیبرســندو
چنیــنشــبکههاتــاايــنحــدتوســعهپیــداکنــدکــهاالنبیــشازنــوددرصــدجمعیــتايــران
ــتکشــور ــشاز۹0درصــدجمعی ــنســالشــرکتگاز،بی تحــتپوشــشاســتدرپنجاهمی
تحــتپوشــششــبکههایگازکشــورهســتندومــاامســالرابايــدبدانیــدکــهتقريبــادرهمــه
فرآوردههايمــانجــزبنزيــنمصــرفمــاننســبتبــهســالقبــلکاهشــیاســت.يعنــیهمــهرا
کاهــشداديــمدلیلــشهــمتوســعهشــبکههایگازبــودهاســتوداردآثــارشراکامــاًلنشــان
ــودميــک8ســال ــارايــندوســتانب ــهعنــوانکســیکــه۱۱ســالدرکن میدهــدومــنب
قبــلويــک۳ســالاالنمــنعملکــردقابــلقبولــیمیدانــموشــرکتگازرايــکشــرکت

ــم. ــدهمیدان ــاِلزن خــوبفع
ــاب  ــی جن ــت کنون ــبختانه مدیری ــت. خوش ــده اس ــته نش ــوز نوش ــران هن ــخ گاز در ای تاری
ــی در جهــت  ــخ و جمــع آوری اطالعات ــن تاری ــی مشــغول نوشــتن ای ــدس عراق ــای مهن آق
نوشــتن تاریــخ شــرکت ملــی گاز ایــران و تحوالتــی کــه در آن اتفــاق افتــاده هســت. شــما 
چــه توصیــه ای داریــد فکــر می کنیــد چــه چیزهایــی بایــد در ایــن تاریــخ نوشــته شــود و 

حتمــا رویــش تاکیــد شــود حــاال توصیــه تــان چیســت؟
حــاالتاريــخبــهمعنــایروايتــیمیشــودنوشــت.تاريــخهمــراهبــاقضــاوتوارزشــیابیو...
ايــنجــورینمیشــود.ولــیخــوبروايــتهــاراهرچــهصادقانــهبنويســنددرســتبنويســند
دخالــتخواســتهــایشــخصیوُحــبوبغض هــایشــخصیرانبايــددخالــتداددرايــنهــا،

ايــنهــابايــدصادقانــهآنچــهکــهاتفــاقافتــادهجمــعآوریکننــدوروايــتکننــد.
بســیار متشــکر خیلــی ممنــون جنــاب آقــای مهنــدس بیــژن زنگنــه کــه بــا مــا صحبــت 
کردیــد در حقیقــت اطالعاتــی دادیــد کــه می توانــد در انتشــار آن دســت انــدر کاران صنعــت 
نفــت را مطلــع کنــد از نــگاه شــما از نــگاه نظــری شــما از فلســفه ی شــما و همکارانتــان در 
دوره ی تصــدی در ایــن وزارتخانــه کــه انشــاالل راهگشــا باشــد. از توجــه شــما بیننــدگان 

ــز هــم سپاســگزاری می کنم.خــدا نگهــدار عزی





فصل اول
مدیران عامل

از سال 1364 تا کنون
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 از گام نخست تا سه دهه فعالیت در عرصه صنعت گاز �
اينجانبحمیدرضاعراقی،معاونوزيرنفتومديرعاملشرکتملیگازايران،افتخارسهدهه
حضوروخدمتدرعرصههایگوناگونشرکتملیگازايرانرادارم.درسالهای۱۳6۱تا۱۳6۵ 
معاونبازرگانیومديرکلغله یاستاناصفهانوچهارمحالوبختیاری،۱۳6۵تا۱۳68رئیس
منطقه یيکگازخوزستان،درسالهای۱۳68تا۱۳77رئیسمنطقه یدوگازاصفهانوهمینطور
چهارمحالوبختیاریويزد،۱۳77تا۱۳80مديرعاملگازاصفهانورئیسهیئتمديره ی
استانهایيزدوچهارمحالوبختیاری،۱۳80تا۱۳84مديرگازرسانیوعضوهیئتمديره ی
شرکتملیگازايران،۱۳84تا۱۳87مديربازرگانیشرکتملیگازايرانوازسال۱۳87تا۱۳۹۲ 
مشاورمديرعاملورئیسامورتخصصیبازرگانیشرکتملیگازايرانبودموازسال۱۳۹۲تا
کنونمعاونوزيرنفتومديرعاملشرکتملیگازايرانهستم.حاصلهمهتجربههایمديران

عاملشرکتگازرادرکتابیبانام»بیستسالباگاز«شرحدادهومنتشرکردهام.
فعالیـــتهایبندهپسازانقالبشـــروعشـــدودرزمانآغازجنگ،مـــندرحالآموزش
بهعنوانافســـرنیرویدريايیبودم.وقتیجنگشـــروعشـــد۲ســـالبهصـــورتمتناوب
درجبهههـــایجنگبامســـئولیتهایمختلفحضورداشـــتم.پسازســـربازیبهوزارت
بازرگانـــیمعرفیشـــدموبهعنوانمعـــاونبازرگانـــیومديرکلغله یاســـتاناصفهان
منصوبشـــدم.چندماهمعاونوســـپسمديرکلشـــدم.چندســـالیدرآنجاانجاموظیفه
کرديمکهکاربســـیارســـختیبود؛همتجربهامکمبودوهمکارهابســـیارســـنگینبودند.
درآنزماناســـتاندارانمختلفیبودندوبحرانهایشـــديدیدرســـازمانغلهوجودداشت
وکشـــورتقريبًاشـــرايطبحرانیرامیگذراند،جنگشـــدهبودودشـــمنکشتیهایحامل

غلهراموردحملهقـــرارمیداد.

‘‘
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ســـال۱۳6۲حدوددوســـالازجنگمیگذشـــتوگندمبهخیلیازســـیلوهانمیرسید.
اصفهـــانمرکـــزتوزيعگنـــدمدربینکشـــوربودبـــهاينصـــورتکهگنـــدمازبندر
حملمیشـــدومابايســـتیآنرابهسراســـرکشـــورترانزيتکردهوانتقـــالمیداديم.
بحرانهایخیلیشـــديدیوجودداشـــتکهباعثتجربههایســـودمندبســـیارینیزشد.
درحالانجاموظیفهبودمکهازمنخواســـتهشـــدتـــابهگازخوزســـتاندرآغاجاریبروم
کهپااليشـــگاههاوايســـتگاههایتقويتفشـــاربهصورتمداومبمبارانمیشـــد.بیشتر
افرادمســـتقردرآغاجاریدرخواســـتانتقالداشتند.شرايطکشوربســـیاربحرانیوسخت
بودوحتـــیانتقالافرادوبیمـــارانازآغاجاریوخوزســـتانبهتهرانبـــاتوجهبهاينکه
قطارهامعمـــواًلپرازســـربازبود،بهســـختیانجاممیشـــد.اتوبوسهمبـــهاندازه ی
کافـــینبود.بدينترتیبچندســـالدرآنجاودرآنوضعیتمســـئولیتگازخوزســـتانرا

بهعهدهداشـــتم.
پسازقطعنامه،وبعدازبازســـازیپااليشـــگاهبیدبلندکهتقريبًاازاولینتأسیســـاتنفتی

بودکهبهدســـتآقایهاشـــمیرفســـنجانیافتتاحشـــد،بهاصفهانمنتقلشدم.

خدمت در خوزستان، مطابق مقررات روزهای جنگ و مدیریت بحران �
مطابقمقرراتکســـیکهواردصنعتنفتمیشـــوديکدوره یآموزشـــیوکارآموزی
داردکهبســـتگیبهمســـئولیتیکهبايدبـــهاومحولگـــردد،ايـــنکارآموزیهاتعريف
میشـــود.بنـــدهنیزدرآغـــازفعالیتمدرشـــرکتگازبهوســـیله یآمـــوزشفرصتیپیدا
کردمکهبامشـــکالت،مســـائل،جهتگیریهاواهدافشـــرکتملیگازآشـــناشوم.با
توجـــهبهاينکهپیشازآنهمچندســـالیکارمديريتیرادراســـتاناصفهـــانانجامداده
بودم،درآموزشنیزبیشـــترنگاهممديريتیبـــود.دردورانکارآموزیبیـــشازچندينماه

وشـــهرهای اصفهان فارس، خانگیران، به
مختلـــفرفتموســـعیکردمنـــکاتو
مســـائلیراکهبهنظرخودممیتوانســـت
يادداشـــتکنم،که آيندهکمـــککند در

دارم. را يادداشـــتها آن هم هنوز
وقتیمســـئولیتگازخوزســـتانرابهمن
به رفتن بـــرای بازسازی واحد 500، پاالیشگاه بیدبلند سال 1375دادندهیـــچعالقـــهای
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خوزســـتاننداشـــتم،اصاًلاهلخوزســـتاننبودم.بحرانخوزستانهمبســـیارسنگینبود،
پااليشـــگاهبیدبلندايســـتگاههایتقويتفشـــاردائمامـــوردحملهقرارامـــیگرفت.آقای
جراحیمديرعاملشـــرکتملیگازايرانبود.مندراصفهانشـــرايطبســـیارخوبیداشتم
وبهدلیلآنکارســـنگینیکهســـهچهارســـالپیشازآندراصفهانبرایمديريتانجام
دادهبودم،میشـــودگفـــتکهکاربرايمخیلیســـادهتربـــود.ولی"آقایجراحـــی"بعداز
چنـــدبـــارمالقات،وقتیکـــهباهمصحبـــتمیکرديمبهمـــنگفتندماهیـــچچارهای
جزشـــمابرایخوزســـتاننداريـــم،چونبـــاتوجهبهتجربـــهایکهداريـــد،اهلبحران
هســـتیدوبحـــرانرابهخوبیمديريتمیکنیدواکنوندرخوزســـتانآتشاســـتوجنگ.

بهيـــاددارمکهگفتنديـــکمردجنگی
الزمدارم،ياشـــمابايدبرويدوياخودم
از پس نمیشـــود. حل مشکالت وگرنه
صحبتايشـــان،بااينکـــهواقعًاعزمم

راجـــزمکردهبودمبهخوزســـتاننـــروم،چونهمه یآنچهمیشـــنیدموهمه ینشـــانهها
بیانگراينبودکهشـــرايطدرآنجابســـیاربحرانیوســـختاســـت،حتیهمســـرم،خانوادهو
کارشناســـان،همههمینرامیگفتندواصرارداشـــتندبـــههیچعنوانرفتنبهخوزســـتانرا
قبولنکنم.اماايشـــانگفتنديکتکلیفاســـتوشـــرايطجنگاســـتويکمردجنگی
میخواهدکـــهبتواندمشـــکلراحلکند.دراوايـــلانقالبهمبحـــثتکلیفيکبحث
جـــدیبودووقتیيکباالدســـتبهمامیگفتتکلیفاســـت،واقعًاايـــنراتکلیفحس
میکرديـــم.اينبودکـــهقبولکردمتـــابروموگفتماگـــرتکلیفاســـتوکسديگری

نیســـتمنمیروم.
پـــسازچنددقیقـــهرفتمطبقههمکفوخارجشـــدم،نگهبانگفتکهآقـــایجراحیمجددًا
باشـــماکاردارد.فکرکردماشـــتباهکردهاســـت،آنزمانشـــرکتگازروبرویالنه یجاسوسی
بود،مندوبارهبهدفترايشـــانرفتیمگفتندخانـــوادهاتراچهمیکنی؟چـــونخانواده یمندر
اصفهانبودند،خودمهماهلماليربودمودرخوزســـتاننیزکســـیرانداشـــتم.گفتمنمیدانم،
فکـــرشرانکردهام،ولیمهمنیســـتوقتیشـــمامیگويیدتکلیفاســـت،آندراولويتبعدی
اســـت.حاالبعدبهآنفکرمیکنـــمويککاریمیکنـــم.واقعًاهیچتصمیمـــیبرایاينکه

چگونهبايدزندگیکنم،نداشـــتم.
واردخوزســـتانشـــدمودراهوازوآغاجاریوتمامآنمناطقباوجودمشـــکالتومســـائل

 در اوایل انقالب هم بحث تکلیف یک بحث 
جدی بود و وقتی یک باالدست به ما می گفت 

تکلیف است



 | گـاز، انرژی پاک با نیم قرن تالش �

66

انصافًا هم ســـخت بسیار
پیاده شـــرايطخوبـــیرا
کارکنان مســـائل کرديم.
میکردند اظهـــار کـــه
میخواهندمنتقلبشـــوند
تاحـــدودیحلشـــد.به
اينصـــورتکـــهمنبا
انتقـــالاولینکســـیکه
منتقل میخواهـــم گفت
شـــومموافقتکردم.گفتم

برويـــد.براســـاسجمله ی"االنســـانحريصعلیمامنـــع"۱منگفتمکســـیکهمیخواهد
بـــرودمیتواندبرودوباانتقالايشـــانموافقتکـــردم،دومیآمدوبارفتنايشـــانهمموافقت
کـــردم.اينهابعـــدازاينکهبهتهـــرانرفتندوديدنددرتهـــرانهمخبرینیســـت،زمان،زمان
جنگاســـتوشرايطبحرانیاست،برگشـــتندوگفتندماپشیمانشـــديم.گفتمقبولنمیکنم،

وقتیدرخواســـتداديـــدبايدبرويد.پـــسازآنديگرکمترکســـیتقاضایانتقـــالداد.
مشـــکالتديگریهمدرخوزســـتانوجودداشـــت،ازجملهبمبارانهایوسیعپااليشگاه
کهمنجربهشـــهیدشـــدنتنیچنـــدازهمکارانشـــدهبـــودهنگامیبـــاهلیکوپتر
کهمســـیرهارابازديـــدمیکرديمخطـــوطانتقالدروضعیـــتقرمزبودوبـــهناچاربا
وضعیتدشـــواریحرکتمیکرديم.بســـیارشـــرايطخـــاصوبحرانیبـــودکهمندر
ايـــنفرصتکوتـــاهنمیخواهـــمونمیتوانمآنشـــرايطرامطرحکنم.ولـــی"ِاَنَمَع
الُعســـِرُيســـرا"۲،همیشـــهبهدنبالهرســـختیکهپیشمیآيدآســـانیهمهست،و

خوشـــبختانهبـــهتدريجوضعیتیپیشآمدکهشـــرايطبهترشـــد.

کوک چهارم �
بهياددارميکروزدرحالجلســـهایبرایبازســـازیپااليشـــگاهبیدبلنـــدبوديموبحثهای
خیلـــیريزکااليیواجرايیوبازســـازیداشـــتیموواحديـــکرابهپتروشـــیمیدادهبوديمتا

۱.نهجالفصاحه.حديثنبوی.ش۵7۱               
۲.سورهمبارکهالشرح.آيه6
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بازســـازیکند،يکیازواحدهـــارابهمناطقنفتخیز،يـــکترين۱راهمخودمانبازســـازی
میکرديم.حدودســـاعتســـهياچهـــاربعدًازظهربودکههواپیماهاشـــروعکردنـــدبهبمباران
ونزديکبودجلســـهبههـــمبخورد.آنقدرآنجلســـاتبازســـازیبرایمامهمبـــودکهمن
همـــانجابحثخیلیجدیراشـــروعکردهوباآنهامطرحنمودمکهشـــرايطچنیناســـتو
چناناســـت،مابايدتالشکـــردهومقداریتحريـــکوانگیزهايجادکنیم.يعنـــیتاوقتیکه
وضعیتســـفیدشـــدجلســـهرابههمنزديم.واقعًابعضیشـــبهاســـاعتدووسهنیمهشب
جلســـهتماممیشدکهبســـیارطوالنیوخســـتهکنندهبود،اماروحیههابســـیارباالبود،بدون

ذرهایاضافـــهکاریياپاداش،هیچچیزینبود.شـــرايط،شـــرايطجنگبود.
يکیازشـــاگردان"عالمهمحمدتقیجعفری)ره("خیلیحرفقشـــنگیراگفتـــهاندومنفکر
می کنممصداقشـــرايطیبودکهمادرآنروزهاداشـــتیموچهبســـاشـــاملحـــالهرزمانی
باشـــد،کهدراصطالحبهآن»کـــوکچهارم«گفتهمیشـــود.میگوينديکبـــار"محمدتقی
جعفـــری"تعريفمیکردومیگفـــتهمه یمادرکوکچهـــارمماندهايم.میپرســـندکوک
چهـــارمچیســـت؟میگويديکبارپینـــهدوزیبايکمشـــتریقرارمیگذاردکـــهکفشاو
رابـــدوزد.میگويـــددوختاينکفش،ســـهتاکـــوکالزمداردوهرکوکیراهـــمدهتومان
میگیرم،مشـــتریمیپذيـــرد.پینهدوزوقتـــیکفشراتعمیرمیکندوســـهکـــوکبهآن
میزنـــد،فکرمیکنداگرکـــوکچهارمرابزنـــد،کفشخیلیبـــادوامترمیشـــود.دراينجا
بینوجـــدانکاریوقرارقانونیمیماند.اگرســـهتـــاکوکمیزدپولـــشراکاملمیگرفت
وتماممیشـــد،ولیاگرچهـــارتاکوکمیزدپولـــینمیگرفتاماآنکفش،کفشحســـابی
میشـــدووجدانخودشهمراحتمیشـــد.ايشـــانمیگويـــدهمه یپیغمبـــرانماکوک
چهـــارمدارند،يعنـــیآنقرارداداجتماعـــی،وآنپولیکهمیگیريمبرایکارســـرجایخودش،
رعايتقانونســـرجایخودش،امـــاآن"کوکچهارم،کوکدل"اســـت.اينبودکـــهواقعًادر
آنزمـــان"جنـــگ"بچههاباکـــوکدلکارمیکردندوبازســـازیهابهاينســـادگیهاانجام

. شد نمی

مزیت کار گروهی �
درمجمـــوع،درموفقیتهایکلـــیوگامهایبـــزرگ،منیتوخودخواهـــینمیتواند
نقشـــیداشـــتهباشـــد.اينکههرکســـیچهتأثیریمیتوانددرکاریبگـــذاردخیلیمهم

۱.واحدپااليشگاهی
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اســـت.بهنظرمـــنگروهیازنیروهـــایخوبوصـــادقمیتوانندکارهـــایبزرگیانجام
دهند،اماانســـانبهتنهايیچقدرمیتوانددراينکارهامؤثرباشـــد؟منبیشـــتراحساســـم
برايناســـتکهتوانســـتهامدرهرجاکـــهکارمیکنمبهصورتگروهـــیکارکنم،يعنی
همکارانومســـئولینیکهبـــامنکارمیکننـــد،همگیدرجهتمشـــخصیآنهمنهبا
زور،بلکـــهبااقناعودرکعمیقازشـــرايط،برایرســـیدنبهاهدافمانتـــالشمیکنند.
ايـــنبهنظرمخیلیکارخوبیاســـت،مهمايناســـتکهبهاشـــخاصاحتـــرامبگذاريم،
اعتقادشـــخصیبندهبرايناســـتکهانسانهاتشـــنه یاحترامهســـتندووقتیقدرشان
شـــناختهمیشـــودوبهآنهااحترامگذاشـــتهمیشـــودهرکاریرامیتواننـــدانجامدهند
واينخیلیمهماســـتوهمیشـــهســـعیکردهامدرطـــولدورانخدمتخودبهکســـی
بیاحترامینکنم.نگهداشـــتنحرمتانســـانهاکاریبســـیارارزشمنداســـتومیتواند

واقعًامؤثرباشـــد.

دریافت ایزو 9000 و باال بردن کیفیت  �
درزمانمســـئولیتمندراصفهاناولینايزو۹000رادرشـــرکتملـــیگازدريافتکرديم.
امااينکـــهآيامناينکارراکـــردم،قطعًاًچنیننبودهاســـتوايننتیجـــه یکارگروهی

خوبهمه یهمـــکارانبود.
درآنســـالهابرایدريافتايـــزو۹000وباالبردنکیفیت،هنوزايـــنموضوعدرخیلی
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ازبخشهایشـــرکتملیگازاصاًلشـــناختهشـــدهنبود!درســـالهای۱۳68 – ۱۳6۹و
مخصوصًادرکلکشـــورکهاعالمشدشـــرکتگازاســـتاناصفهانايزو۹000گرفتهاست،
پرسشـــیکهپیـــشآمداينبودکـــهايزو۹000چیســـت؟!موضوعشچیســـت؟!وکمکم
اينموضوعدرهمهجاپخششـــد.وزمانیکهپسازچندســـالمديرگازرســـانیشـــدم،
همینقضیهرادرســـطحشـــرکتهاگســـترشداديموپیـــادهکرديمآنهمبـــااصرارو
تأکیدوآمـــوزشپیادهکرديم.بهنحویکهدرشـــرکتملیگازبیشـــترشـــرکتهادارای
۱IMSوگواهینامـــههـــایباالترازايزو۹000وروشهایديگرمديريتیشـــدند.شـــايد

يـــکفرآيندیبودکهباکمکديگرانشـــروعشـــد.

گازرسانی به شهرها و روستاها �
شـــرکتملیگازدرزمانتأســـیس،بیشـــتربهوســـیله یروسهاتأسیسشـــدکهقرار
شـــدخطلولهایراازآغاجاریبهآســـتارابکشـــندبهنام۲IGAT1،8ايســـتگاهتقويت
فشـــارهمازAتاZرویاينايســـتگاهگذاشـــتهمیشـــودکهبتواندبرایارســـالگاز
بهروســـیهفشـــارگازراتقويتکنـــد.درکناراينخـــطانتقالهممقدارناچیزیشـــبکه
گازرســـانیدرتهران،شـــیراز،اصفهانبههمراهصنعـــت،دراصفهانذوب آهن،درشـــیراز
پتروشـــیمیايجادمیشـــودودرتهرانهمچندمحله یقديمیبهوســـیله یفرانســـویها
طراحیوبهشـــبکه یگازوصلوبقیه یگازبهشـــورویصادرمیشـــود.پـــسازانقالب،
نـــگاهانقالب،نـــگاهحاکمیت،نگاهرهبـــری،نگاهمجلسونـــگاهدولتبرايـــنبودکه
بتوانـــدازگازطبیعیدرجهترفاهمردمودرصنعتکشـــوراســـتفادهکند.ازســـویديگر
روســـیههمبعدازانقـــالبديگرگازمـــارانمیخريد،چـــونقیمتینداشـــتوآنهاهم
ديگرچندانعالقهاینشـــاننمیدادندوسیاســـتشـــرکتملیگازبراينشـــدکهبتواند

بهشـــهرهاوروســـتاهاگازرســـانیبکند،بهخصوصبهشهرها.
رشدشرکتملیگازهمراهباانقالب

درقبـــلوابتـــدایانقالبهیچچیـــزمرتبطباصنعتگازدرکشـــورماتولیدنمیشـــد؛
نهتجهیزاتخـــطانتقال،نهشـــبکه،نهحتیلولههـــایمعمولیخانگیبرایلولهکشـــی
درخانههـــا!وهمهچیزبايدازخارجازکشـــورواردمیشـــد.حتیعلمکهـــایجلویدر

۱.گواهینامهسیستممديريتيکپارچه.گواهینامهکیفیتصنعتگاز
۲.خطلولهیسراسریياخطانتقالگازسراسری،بهکلیهخطوطانتقالگاز)قطرباال(درسرتاسرکشورايرانگفتهمیشود
کهازمحلپااليشيا)ذخیرهسازی(گازطبیعیتاايستگاهافتفشارگازدرورودیشهرهاجهتتوزيعبرایمصرفکننده

گستردهشدهاست.
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خانـــهها،رگوالتـــوروکنتورهمـــه یاينهاازخارجازکشـــورمیآمد.طراحیهمتوســـط
خارجـــیهاانجاممیشـــد.بـــهايندلیـــلمیگويندشـــرکتملیگازانقالبیاســـت،
چراکهباانقالبرشـــدکردوبانگاهانقالبیواردعرصه یتوســـعه یکشـــورشـــدوتوانست

آرامآرامشـــهرهاوصنايعرابااســـتانداردهایروزدنیاطراحی،مهندســـیواجراکند.
بنـــدهبهخاطـــردارمکهدراصفهانبـــرایاينکهبتوانیمشـــبکههارااجـــراکنیمحتی
پیمانکاربـــهاندازه یکافیوجودنداشـــت،دســـتگاههاکافـــینبود،اماباهمـــه یاينها
ارادهاشبـــود.همانموقعدراصفهانآگهیتلويزيونیمیداديمکهکســـانیکهجوشـــکاری
بلدنـــدوشـــرکتپیمانکاریدارند،بیاينددرشـــرکتملـــیگازپیمانبگیرنـــد.بعدگروهی
راگذاشـــتهبوديمکـــهباآنهامصاحبـــهمیکردندوتشويقشـــانمیکرديـــمومیگفتیم
اينطـــوریکارراشـــروعکنیدوماهـــمکمکتانمیکنیـــم.بعدواقعًاشـــرکتملیگاز
پیمانکارهـــاراســـاخت،يعنیآموزشمیدادکهاينهاپیمانکاربشـــوندوبیاينـــدکارمردمرا

انجـــامدهند.درواقـــعاراده،قویترازامکانـــاتموجودبود.
ماگازشـــهرهايیراافتتـــاحمیکرديمکـــهنهنیرویکاریداشـــتیم،نهماشـــینونه
ســـاختمان.هیچچیزینداشـــتیمولیآنشـــهريـــاروســـتارادرهرصورتگازرســـانی
میکرديـــم.حتیمـــواردجالبیهمدرشـــرکتگازبرایتامینوســـايلمـــوردنیازاتفاق
افتـــاد.يکبارازتهرانبهمننوشـــتندکه"آقا،اگرماشـــینمیخواهیدچهرنگیباشـــد؟"
چونماشـــینامدادنداشـــتیم،ماشـــینیکهباآنبرويمدمدرخانه یمردمومشکلشـــانرا
حـــلکنیم.ولـــیگازراافتتاحمیکرديم.شـــخصیبودبهنـــامآقای"قدرتیپـــور"کهبعد
ازکلـــیتالشوگرفتارینامهنوشـــتکهماشـــینچهرنگـــی؟اگرمـــابخواهیمبخريم،
تازهآنهـــملندرور،چهرنگیباشـــد؟دوره یجنگبودوکشـــورباچندصـــدمیلیوندالر،
شـــايدباشـــشياهفتمیلیارددالر،ادارهمیشـــدکـــهنصفآنهمبـــرایجنگهزينه
میشـــد.يعنـــیدرواقعباســـهونیممیلیـــارددالرکلکشـــورادارهمیشـــد.بعدباآن
شـــرايطمامیخواســـتیمگازرســـانیهمبکنیم.امکاناتهمنبود.آنوقتبهمننوشـــته
بودنـــدکهچهرنگیخوباســـت؟منهمنوشـــتملطفًا"نـــورنگ"بدهید.بعدايشـــانبه
مـــنزنگزدکـــهآقاايننـــورنگچهرنگیاســـت؟گفتیـــمآقامنظورمايناســـتکه
ماشـــینشنوباشـــدودستدومنباشـــد،هررنگیباشـــدخوباســـت!اينقدروضعخراب
بودکهماماشـــینهایدســـتدومراآمادهمیکرديـــمکهحداقلبرایامداديکشـــهر،

اگـــرنیازباشـــدبتواندبرودوســـرويسدهیکند.
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تأمیـــنکاال،تأمینپیمانکار،بحثبودجه،ســـرويسدهیوهمه یاينهاســـختبود،حتی
کنتـــورورگالتوربايـــدازخارجمیآمد.امـــاباهمه یاينتفاســـیرارادهبـــراينبودکه
گازرســـانیبهشـــهرهابايدانجامشـــودوهمین،خودشبهتحريکانگیزهواراده یبچهها
خیلـــیکمکمیکـــرد،ايـــنارادهکهبچههابـــاتماموجودشـــانبتوانندايـــنکارهارا
انجامدهند.ازيکطرفهمطراحیمهندســـیدرســـتادگازآغازشـــد.طراحـــیراباتعداد
زيادیازمهندســـانداخلیآمادهنمودندوابتداشـــهرهایبزرگ،مثلتهرانطراحیشـــد.
درابتـــدااجـــازه یطراحیبهشـــرکتهایگازاســـتانیدادهنمیشـــدامابـــهمروراين
منتقلشـــد،واکنونماشـــاهدهســـتیمکهشـــرکتملیگازدرسطحوســـیعیازکشور
شـــبکهوانشـــعابداردبیشازبیستمیلیونمشـــترکدارد،تمامشـــهرهاوروستاهايش
گازرسانیشـــدهاست.مشـــاورينوسرمشـــاورينطراحیفراواندرسطحکشـــورکهپايه
آنهمانکتابهاهســـتند.پیمانکارانفـــراوان،ابزارهایفراوان،تأسیســـات،تجهیزاتودر
مجموع۹۵درصدتمامیکاالیشـــرکتملیگازدرحالحاضردرکشـــورســـاختهمیشود
وبـــههیچعنـــواناحتیاجبهخـــارجازکشـــورنداريم.تنهاشـــايدچندوســـیله یظريف
بايـــدازخارجبیايدوگرنهايســـتگاههایتقلیلفشـــار،شـــبکهها،تمامشـــیرهایصنعتی
وپوشـــشهاراخودمـــانتولیدمیکنیم.شـــايدامروزوچهبســـابعضـــیازآيندگانهم
باورشـــاننشـــودکهآننوارزردیکهرویخطوطلولهگذاشـــتهمیشـــودورویآننوشته
خطرهســـتهمدرايرانتولیدنمیشـــد.واقعًاچیـــزعجیبیبود!امروزشـــرکتملیگاز
جداازاينکهجايگزينیســـوختراانجامدادهاســـت،توانســـتهثروتآفرينیکنـــد؛کار،رفاه،
خودکفايـــیوخوداتکايـــیايجادکندکهبهموقـــعتوضیحمیدهمکهبحـــثخودکفايیمربوط

بـــهدهه ی60و70اســـتومااکنونبـــهخوداتکايیاعتقادداريـــمنهخودکفايی.

میزان تحقق اهداف شرکت گاز  �
پسازانقالبودرطول۲۵- ۲0ســـالاخیـــر،تأمینگازکشـــوروجايگزينیگازبهجای
ســـوختهایمیانتقطیـــرازمهمتريناهدافشـــرکتگازبودهاســـت.اصاًلاگرســـیر
گازرســـانیبهروســـتاهارادرمجلسمطالعهکنیم،مثالًًقوانینابتدايیايـــنبودجاهايیرا
کـــه۱۵کیلومتـــرباخطلوله یاصلی،ياباشـــهرفاصلهداردگازرســـانیشـــودو۵0درصد
هزينـــههاراهمبهصورتخودياریتوســـطاهالـــیهمانمناطقتامینکننـــد.بعدقانون
اينشـــدکهاگر۱0کیلومترباشـــهرفاصلهداشـــتهباشـــند،خودياریباخودشـــاناست.
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بعدمحدوديـــتاين۱0کیلومترهمکاًلبرداشـــتهشـــد.درمجموعنـــگاهمجلسودولت،
جايگزينـــیتدريجیگازطبیعیبـــهجایســـوخت هایمیانتقطیربود.

يکـــیديگـــرازداليلاينقضیهايـــنبودکه،مامیدانمشـــترکگازیبســـیارعظیمی
بـــاقطرداريمواگرنتوانیمســـهمخودمانراتولیـــدومصرفکنیمقطـــرگازمارامصرف
میکند.بنابراينفشـــارزيادیرویشـــرکتملیگازدراين۳0ســـالبودهاســـت،همیشه
حتیفشـــارمجلـــسودولتنیزبیشازتوانشـــرکتبـــودهواينخودشبرایشـــرکت
ملـــیگازبزرگتريناقبالبودکهانســـانهايیکـــهدرآنفعالهســـتند،کارکنانومديرانی
کـــهکارمیکنند،همیشـــهبرنامه یجـــدیومحکمداشـــتندوباهـــدفوبرنامهحرکت
کردند.ايناحســـاسبلـــوغوآرامشخاطرراداشـــتندکهمانتیجهوثمـــره یکاریراکه

داريـــمانجاممیدهیـــم،میبینیم.
شـــماشاهداينهســـتیدکهمردمچقدرامســـالگازدارشـــدند،چقدرصنايعوچندنیروگاه
بهگازوصلشـــدند!بـــراینمونهشـــرکتملیگازدرســـال۱۳۹۲حـــدود۳6میلیاردمتر
مکعـــب،در۹۳،۵0میلیاردمتـــرمکعبودرپايانســـال۹4،۵8میلیاردمتـــرمکعبگازبه
نیروگاههایتولیدبرقارســـالکـــردواينمیزاندرحـــدود۹0درصدگازمـــوردنیازکلیه
نیروگاه هـــایگازیمولدبرقدرکشـــوربودهاســـت.بنابراينباتامیناينمیـــزانگازبرای
صنايـــعونیروگاه هـــاهواکمترآلودهشـــد.اينهمیشـــهبـــهمااحســـاسآرامشخاطر
میدهـــدکـــهکاریکهداريممیکنیـــمبرایجامعهمؤثراســـت.اثرآنهمبـــرایفقیرو
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غنینیســـتبلکـــهبرایهمهاســـتوهمهازهوایپـــاکمیتواننداســـتفادهکنندوچه
بســـاازداليلیکههـــوااکنونآلودهترازايننیســـت،همینگازرســـانیبهشهرهاســـت.
يعنـــیتصورکنیداگرهمیـــنگازبهنیروگاههایاطـــرافتهرانياشـــهرهایبزرگ،يابه
خانههـــا،وبهصنايعشـــهرهایبزرگدادهنمیشـــد،آياامکانتنفسپاکوزندگیســـالم
داشـــتیم؟اينبرایکارکنانشـــرکتگازخیلیمايه یافتخاراســـتکهدرشرکتملیگاز
کارمیکننـــدچراکهمنفعتآنبرایهمه یمردماســـتواينبســـیارارزشـــمنداســـت.
بنابرايندر۳0ســـالاخیرمابـــهتأمیننیازهایداخلکشـــورپرداختیم،بـــهدلیلاينکه
ماکشـــوربزرگیهســـتیم؛بیشاز70میلیونجمعیـــتنفرداريم،۲0میلیـــون،۲4میلیون
خانـــوارداريموبـــاقطرمیدانگاز،مشـــترکداريمومهمتراينکهتکنولوژی،فهم،شـــعورو
ارادهاشهـــموجوددارد.همیشـــههمکمبودمنابعمالیداشـــتیم،يعنیايـــنکاریکهبايد
انجاممیداديمهمیشـــهنســـبتبهمنابعمالیکهداشـــتیمبیشـــتربودهاســـت.همیشهبا
تنگنـــاوفشـــارومديريتاينکارهـــاراانجامدادهايمومیشـــودگفتشـــرکتملیگاز
واقعـــًايکـــیازبهترينوموفقترينشـــرکتهایپسازانقالباســـتکهتوانســـتهبه
اهدافـــشکههمانرفاهايجـــادهوایپاک،تولیدثـــروت،خودکفايیوکاردرکشـــوربوده

برسد. است،

چشم انداز صنعت گاز، دیریت تقاضا و مصرف بهینه گاز در قرن 21 �
هـــماکنون۵0ســـالازعمرشـــرکتملـــیگازمیگـــذرد.اگرچهطیاين۵0ســـال،
درســـالهايیمدتیبـــابحرانمواجـــهبودهايمودرســـالهايیهمکارويـــژهایانجام
نشـــدهاســـت.مثالًًدر۵،6ســـالاوايلانقالب،اتفاقخاصینیفتاده،بهعلـــتآتشگرفتن
ســـاختماناصلـــیآندراولانقالبوازبینرفتـــنمدارکزيـــادی،کارمندانشهممعلوم
نبـــودمیخواهنـــدکارکننديانـــه،ازطرفیصـــادراتبهروســـیههمتعطیلشـــدهبود.
ايســـتگاههایتقويتفشـــارضرورتیبهکارنداشـــتند،اصاًلنمی توانگفـــتفعالیتیوجود
داشـــت.ولیبهطورکلیوتدريجیدراين۵0ســـال،شـــرکتملیگازتوانســـتهاستبه
وظايفخودشدرداخلکشـــوربرســـدودوقراردادهمبســـتهاســـت؛يکیقراردادواردات
گازازترکمنســـتانکـــهقراردادبســـیارخوبیبودهويکـــیهمصادراتگازبـــهترکیهکه
اينهمقـــراردادخوبیبودهوهـــردویآنهاهمچنانپابرجاســـت.ويکـــی،دوموردهم

صـــادارتووارداتجزيیوريزودرشـــتداريمکهچندانمهمنیســـتند.
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شـــرکتملـــیگازدرحالحاضربايديـــکتغییررويکـــردانجامدهد،اينکـــهباتوجهبه
حجموســـیعمصرفکنندهوتقاضایباالبرایشـــرکتملـــیگاز،ماوظیفـــهداريمتولید
ثـــروتوخلقارزشکنیم.بهنظرمناســـتراتژیآينده یشـــرکتملـــیگاز؛يکیمديريت
تقاضـــا،ومصرفبهینهگازاســـت.مااگـــرواقعًابتوانیـــمانرژیگازراخـــوبمديريتو
مصـــرفکنیـــم،میتوانیمبیـــشاز۲0درصدمصـــرففعلیمردمبرایمصـــارفعمومی

کنیم. صرفهجويی را خودشـــان
ديگراينکهشـــرکتملیگازبايدبهصـــورتکالنبرایخودشدرنظربگیـــرد،يکیصادرات
گازوتبديـــلآنبـــهارزشافزودهاســـتکهمیتوانـــدافزايشتولیدمحصـــولصنعتیمثل
پتروشـــیمیوغیرهباشـــدوهمچنینتزريـــقگازبهچاههاینفتاســـت.البتـــهدربیناينها
بحثهایخیلیمختلفیمیتوانیمداشـــتهباشـــیم.يکـــیديگرازماموريتهایشـــرکتگاز،
پايداریوامنیتانرژیاســـت.بنابراينماســـهموضـــوعرابايدبرایآينده یشـــرکتملیگاز
تعريفکنیم.بعـــدماموريتمديريتتقاضاومصـــرفبهینه،صادراتگازوتبديـــلگازبهارزش

افـــزودهازطريقتولیدمحصـــولوتزريقبهچـــاههاینفت.
بهنظـــرمدراينقضايامهمتريناصلیکهشـــرکتملـــیگازودولتومـــردم،همگیبايد
بـــرایآنتالشکنیمودرواقعرســـالتیکهبرایهمـــه یماوجودداردايناســـتکه"بهینه
مصرفکنیم"."مصرفبهینه"باعثمیشـــودهواراآلودهنکنیم،ثروترانســـوزانیم،ســـالمتی
بیشـــتریداشـــتهباشـــیم،درگازصرفهجويیکنیمکهبتوانیمآنراصادرکردهوبرایکشـــور

ارزشافزودهبـــهوجودبیاوريم.
مصرفـــهبهینهکمـــکمیکندبهاينکهجامعه یمارفاهداشـــتهباشـــد،امنیتوآســـايش

داشـــتهباشد،ســـالمباشد،
هواآلـــودهنشـــود،ونیزدر
میتوانیـــمصادرات آن پی
داشتهباشـــیموباصادرات
را بیشـــتری ثروت بتوانیم
در کنیم. وارد کشـــور برای
آيندهديگرنفـــتحرفاول
رانمیزند.قرن۲۱،قرنگاز
برای دارد وظیفه گاز و است
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ملـــتتولیدثروتکنـــد.خودملتهـــمبايدکمـــککنندکهاينثـــروتبهوجـــودبیايد.

ایجاد توانمندی های علمی برای تعامالت بین المللی �
مابايـــدبابتامنیتانرژی،درداخلکشـــوروبینهمســـايگانمانآنقدرتوانمندبشـــويم
ودسترســـیها،فضاهـــاوامکاناتمانراباالببريمکـــهبتوانیمامنیتاســـتفادهازانرژیرا

برایهـــممردم،همصنايـــعوهمصـــادراتايجادکنیم.
حالبرایاينکهشـــماواردفضایبینالمللیبشـــويدبهکســـانینیازداريدکهبینالمللی
فکرکنند.وقتـــیمی خواهیـــدواردفضایبینالمللیبشـــويدبايدتعامـــالتبینالمللیرا
بلدباشـــید.وقتـــیواردفضایبینالمللیمیشـــويدبايســـتیاتکایمتقابلرابلدباشـــید،
بايـــدمديريتپـــروژهرابلدباشـــید،بتوانیدبادنیاتعامـــلکنید،بتوانیدخـــوبحرفبزنید،
بتوانیـــدواردمذاکرهومعاملهشـــويد،بتوانیدقـــراردادببنديد.همه یاينهـــاايجابمیکند
کهشـــمادرجهتبینالمللیشـــدن،انســـانهایبینالمللیتربیتکنید،آنهـــاراتوانمند
کنیـــد؛انگیـــزهايجادکنیـــدوجايگزينکنیـــدوهمه یاينهامیشـــوداســـتراتژیمنابع
انســـانی،کهمتأثرازاســـتراتژیاصلیشـــرکتملیگازاست.نمیتوانیدشـــعاربدهیدکه
مـــنمیخواهمبینالمللیبشـــوم،امـــاآدمبینالمللینداشـــتهباشـــید،نمیتوانیدبگويید

مـــنبینالمللیمیشـــوماماباديگرانتعاملنداشـــتهباشـــید.
اينهـــابايدهمســـووهمجهتباشـــد،اســـتراتژینیرویانســـانیمابايســـتیبا
اســـتراتژیشـــرکتملیگازهمخوانیداشـــتهباشـــد.وقتـــیشـــمامیخواهیدوارد

از بايد بینالمللیشـــويد فضاهـــای
تکنولوژیهـــایبینالمللیاســـتفاده
کنیـــد.وقتـــیمیخواهیـــدذخیره ی
تکنولوژیهای از بايســـتی کنید انرژی

بینالمللـــیوازدانشبشـــریاســـتفادهکنیـــد.وقتـــیمیخواهیدازدانشبشـــری
اســـتفادهکنیـــدنمیتوانیـــدبگويیدمنازهمـــهبرترهســـتمومردمدنیـــاهیچچیز
نمیفهمنـــد.مردمدنیاازنظرعلمتقســـیمشـــدهاند،علمدرهمهجاهســـتوشـــما
بايـــدبهترينهايـــشرابگیريـــد.بهصرفايـــنکهمنبهترينهســـتممســـئلهحل
نمیشـــود،مابايســـتیباديگـــرانتعاملداشـــتهباشـــیموبهترينهاراازايشـــان

بگیريـــمدرجهتخلقثـــروتبرایمـــردمخودمان.

 باید ذخیره ی انرژی کنیم و خودمان را برای 
فضاهای بین المللی آماده کنیم. این اصل کار 

است و این، تغییر ساختار و تغییر فضا الزم دارد.



 | گـاز، انرژی پاک با نیم قرن تالش �

76

اهمیت تغییر در الگوهای مصرف گاز و تالش برای ذخیره انرژی �
کشـــورمادرارتبـــاطبااســـتفاده یبهینـــهازانرژیخیلیعقباســـت.بـــهنظرمن
اســـتفاده یبهینهازانرژیاصاًلدرکشـــورتعريفنشـــدهاســـت.دلیلشهمايناستکه
مـــابايدچارچوبهايیرادرســـتکنیـــمکهطرفهایذينفعاحســـاسکنندکهســـود
بردهاند.وقتیکســـیمیخواهـــدتکنولوژیرابـــرایذخیره یانرژیبیـــاورد،ومیخواهد

تکنولـــوژیراوارداينکشـــورکنـــدفرضمابرايناســـتکهشـــعوروعقلدارد.
برایچـــهبخاریبـــابازدهی۹۵درصدبســـازد؟درصورتـــیکهمااکنـــونبخاری۳0 
ســـالپیشراباقیمتارزاناســـتفادهمیکنیم.اگـــربخواهدتکنولوژیرابیـــاوردبايديک
ســـریاســـناد،وســـايلوابزارهايیاســـتفادهکندکهاگرايـــنراگرانترمیکنـــدامابا
يـــکمترمکعب،مقـــدارگرمايیکهبهمامیدهددوياســـهبرابرباشـــد،ولـــوقیمتآن
هممقـــداریگرانترباشـــد.ولیمنوشـــماوقتـــیمیخواهیمبخاریبخريـــممعمواًل
میرويمبخـــاریارزانمیخريم،چـــرا؟چونبهنظرمـــاانرژیقیمتنـــدارد،درصورتی

کهدردنیاانـــرژیقیمتدارد.
يکـــیازمطالبديگریکهخیلیمهماســـتايناســـتکهآنســـازمانیکـــهانرژیرا
میفروشـــدمســـئولیتاجتماعیدارد.میتواندبـــروددرتکنولوژیهايیبـــابازدهیباالکه
هـــواراکمترآلودهمـــینمايدســـرمايهگذاریکند.هرکـــدامازماوظايـــفجداگانهای
داريم؛مـــنگازرامیرســـانم،صنعتمـــیرودبخاریبـــابازدهیپايینتولیـــدمیکند،
صنعـــتوفناوریهمتجهیـــزاتبابازدهـــیباالتولیـــدنمیکنند،چونقیمـــتآنباال
میرودوکســـینمیخرد.بنابرايـــنبرایاينکهذخیـــره یانرژیبکنیمآزادســـازیقیمت
انرژیيکیازبحثهایجدیاســـت،کهمتأســـفانهروشهایهدفمنـــدیوياهدفمندی
انـــرژیبـــرایيارانههابهغلطاجراشـــدومارابهاهـــدافنرســـاند.درصورتیکهبرای
خوداينبـــاآزادکردنقیمـــتانرژی،هزينهانـــرژیبايدمیرفتوبـــهتولیدکنندهکمک
میکـــردکهبخاریبـــابازدهیبـــاالتولیدکندوآنکســـیکـــهمیخواهدفـــرداگاز
مصـــرفکند،بـــابخاریبابازدهیباالهماحســـاستنفـــسراحتتریکنـــد،همهوارا
کمتـــرآلودهکنـــد،همپولکمتریبابـــتگازبدهد.امااينپولمســـتقیمرفـــتدرجايی

میشد. اســـتفاده نبايد که
بنابرايـــنيکاســـتراتژیکلیمیخواهـــد.پساگرقرارشـــودبگويیمبـــرایمصرف
بهینـــهانرژیچهکارشدهاســـت؟مـــنمیگويمهیچکارینشـــدهاســـت.قیمتگذاری،
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تکنولـــوژی،قانونوفرهنگ،چهارعاملیاســـتکهباعثمیشـــودايناتفـــاقبیفتدواين
چهارعامـــل،همگنوهماهنـــگباهماتفاقمیافتـــد.فرضکنیموقتیکـــهبهاصطالح
قیمـــتباالتربرود،کمترمصـــرفمیکنید.وقتیيـــکمقدارتغییربکنـــدتکنولوژیمعنی
پیـــدامیکند.زمانـــیتکنولوژیمعنیپیـــدامیکندکهبرويـــدخانه یبرادريـــاپدرخود،
ايـــنکهمـــندارمازتکنولـــوژینواســـتفادهمیکنميکارزشمیشـــود.اگـــربرودبه
ســـراغتکنولوژیقديم،شـــمابهعنوانيکعقبمانـــدهبهاونگاهمیکنیـــدوهمینخود
بهخـــودتبديلبهفرهنگمیشـــود.وقتیفضا،فضـــایمتعادلباشـــدهنگامیکهکمی
خانـــه یشـــماگرمترازمعمولشـــودبهشـــمابهعنوانکســـیکهعقبافتادههســـتید
نـــگاهمیکنند،چـــونمیگويندانســـانعاقلپولشرانمیســـوزاند.ايننیســـتکهاگر
خانـــه یمنخیلیگرمبود،پـــسيعنیخیلیبخشـــندهامومقاممباالســـت،خیر،بلکهآن
رابـــهعنوانضدارزشنـــگاهمیکنندوهمینبهمرورتبديلمیشـــودبـــهفرهنگ،اينها

اســـت. مربوط هم به همه
بنابراينبـــهنظرمندرمصرفبهینهانرژیکاراصولینشـــدهاســـت،کهحتمـــًابايددر

انجامبشود. بیشـــتری اينقضیهکار

یکپارچگی در اهداف �
ديدگاههـــایمختلفیدرشـــرکتملیگازوجوددارد.درحالحاضراســـتراتژیشـــرکت
ملیگازراخودشـــرکتملـــیگازبهتنهايینمیتوانـــدتعريفکند.ماطـــرحجامعداريم،
ودرطرحجامعآينده یشـــرکتملیگازمشـــخصاســـت.يقینًاوبدونشـــکمابايدوارد
فضاهـــایبینالمللیشـــويم،بايدمصرفبهینهانـــرژیکنیموخودمـــانرابرایفضاهای
بینالمللـــیآمادهکنیم.ايناصلکاراســـتواين،تغییرســـاختاروتغییرفضـــاالزمدارد.
مـــابايدازيکفضـــایعملیاتیبهيـــکفضایتجـــاریوبازرگانـــیوبینالمللیبرويم.
بنابراينشـــرکتگازبرایرســـیدنبـــهاهدافوماموريـــتهایخودکههمـــانايجاد

امنیتانرژیوبینالمللیشـــدناســـتنیازبهتغییرســـاختاردارد.
حـــاالبحثبرايناســـتکهدرهمـــه یدنیاآياتمامیشـــرکتهایملـــیگاز،تمامی
شـــرکتهایخصوصیگازيکجورهستند؟شـــرکتهایگازیانگلســـتانوجودداردکه
فقطمربوطبهتوزيعگازاســـت،شـــرکتهایگازوجـــوددارندکهفقـــطکارصادراتگاز
دارند.ولیاگرشـــماباالدســـت،میاندســـت،صادراتراداشتهباشـــیدبهتريننوعشرکت
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راداريـــد.ازنظـــرســـاختاریوازنظرمديريتیممکناســـت،اماشـــرکتهایخصوصی
هســـتندکهفقطصـــادراتدارند؛ازدهنقطـــه یمختلفگازرامیآورندوبـــهدهجایديگر

صـــادرمیکنند.
درحـــالحاضـــرمابهطوربالقوهاينپتانســـیلراداريـــموبايدهـــمآنرابهعنوانيک
هـــدفتقويتکنیم.برایاينکهمابههدفیبرســـیمحتمًانبايدآنپتانســـیلرادرشـــرايط
فعلیداشـــتهباشـــیم.اتفاقًايکیازکارهایخوبهدفگذاریايناســـتکهانســـانرابه
حرکـــتدرمیآوردتـــابرنامهريزیکندکهخودشرابهآنپتانســـیلوبهآنهدفبرســـاند.
مـــناينطـــورتعريفمیکنم،بـــهعنوانيکاســـتراتژیپیشـــرفته،بـــرایاينکهمابه
هدفیبرســـیموبرایاينکهموفقشـــويمدرابتدابايدهدفداشـــتهباشـــیم.وقتیشـــما
هـــدفنداريـــدانگاربههدفرســـیدهايد.مثـــلاينکهبهشـــماتیریرابدهنـــدوبگويند
بزنیـــدبهاينتابلو.شـــمابـــهآنتابلومیزنیـــدودرآنلحظهدرظاهربههدفرســـیديد.
امـــاموضوعزمانیبرایشـــمامهماســـتکهدراينتابلـــودايرههايیبگذارنـــدوبگويند
هـــردايرهاشيکنمرهداردوشـــمابهتريننمـــرهرازمانیمیتوانیدبگیريـــدکهبهمرکز

دايـــرهبزنیـــد،وگرنهبیهدفبههـــرجايیمیتوانیـــدبزنید.
يـــامثالیديگر،شـــماازخانهبیرونبیايیدوهیچبرنامهوهدفینداشـــتهباشـــید.پسبه
هدفرســـیديد،يعنـــیآمديدبیرون.ولـــیوقتیبهشـــمامیگويندکهبايـــدبرويدبهاين
خیابـــانواينکارراانجامدهید،تازهآنوقتشـــماشـــروعمیکنیدبـــههدفگذاری؛با
متـــروبروم؟بااتوبوسبـــروم؟کدامهزينهاشباالتراســـت؟کداموقـــتکمتریمیگیرد؟
کـــدامبرایشـــمامهمتراســـت؟آياوقتبرایشـــمامهمتراســـتياپـــول؟اگروقت
برایشـــمامهمنباشـــدوپولمهمباشـــد،بـــامترومیرويـــد.اگرپولمهمنباشـــدولی
وقتمهمباشـــدباســـرويسمیرويد.اينهاهمـــهتعريفدارد.بنابراينخودهدفداشـــتن،

است. قضیه اصل
خـــبحاالبرایاينکـــهمابههدفبرســـیم-بهاينســـههدفیکهذکرکـــردم-چه
کاربايـــدبکنیم؟چیزیکهبهعنواناســـتراتژیپیشـــرفتمیگوينداولیـــنبحثآنچنین
اســـتکهشـــمابتوانیدآندرونوبیرونســـازمانرادرجهتايناهدافاتحادببخشـــید.

1. اتحاد بخشیدن: تحقق یکپارچگی �
يکپارچگـــیموضوعیفیزيکیاســـت؛ولیمـــنيکپارچگیذهنیراهـــماضافهمیکنم
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چراکهگذشـــتهازيکپارچگیفیزيکی،يکپارچگیذهنیهمبســـیارمهماســـت.
مـــنمیگويمتوســـعهتنهادرفیزيکنیســـت،توســـعهدرانديشـــهنیزهســـت.
اتحادبخشـــیدنيعنـــیاينکهآقایوزيرنفتوآبدارچیشـــرکتملـــیگازهردودر
طیفهایبیناينهاباورشـــانبشـــودکهشـــرکتملـــیگازبايدبینالمللیبشـــود.
ازکارمنـــدشگرفتـــهتاآبدارچـــیاش،نظافتچـــیاش،رئیسروابـــطعمومیاش،
مهنـــدسپااليشـــگاهش،مديرانش،همـــه یاينهابايدبـــهاينباورذهنیبرســـند
کهالزماســـتشـــرکتگازبینالمللیشود.بايســـتیکســـانیکهذینفعانبیرونی
شـــماهســـتندمثلوزارتنفت،مثـــلدولت،مثلمجلـــس،بهاينباوربرســـندکه
شـــرکتملیگازمزيتیاســـتکهبايدبینالمللیبشـــود.اگرايـــنذهنیتراآماده
کرديدمیشـــوداتحادبخشـــیدن.هنـــريکمدير،هنـــريکمديرعامـــلوهنربنده
ايناســـتکـــهبتوانماليهبـــهاليهبااينهـــاتعامـــلدوجانبهبرقـــرارکنمواين
بـــاوررادريکبســـترزمانیجابیندازمکهشـــرکتملـــیگازبايســـتیبینالمللی
باشـــد.شـــرکتملیگازبايســـتیتغییرســـاختاردهد،بايســـتیامنیتانرژیايجاد

کندوايـــنحااليکشـــروطیراالزمدارد.

همه به سوی یک هدف مهم  �
درهـــرصورتايـــنکهشـــرکتملیگازيـــاهرشـــرکتیبتواندتمـــامعوامل
درونـــیوبیرونـــیراازنظرذهنـــیوازنظـــراراده یتصمیمگیـــریهمجهتبا
هـــدفبکندکاربســـیاربزرگیاســـتکهمـــابهآنهمـــهچیزمیتوانیـــمبگويیم؛
میتوانیـــمهمفکـــریبگويیـــم،نظـــاممشـــارکتبگويیـــم،احترامبـــهکارکنان
بگويیـــم،يکنواختکـــردنُبردارهـــابگويیم.يعنیاگـــربرایاينقضیـــهبخواهیم
تصويـــرفیزيکیدرســـتکنیـــم،تصويرفیزيکیســـاده یآن،ايناســـتکهشـــما
بردارهـــایمختلـــفدرونيکســـازمانرادرجهـــتاهدافبهيکبـــرداربزرگ
تبديـــلکنید.بههمینســـادگی!بـــرایاينکـــهبخواهیدبههدفبرســـیديکفلش
بـــزرگرادرنظـــربگیريدکهاينفلـــشبزرگشـــاملفلشهایکوچـــکمتنافر،
متضـــادومختلفبودهاســـتکهشـــماتوانســـتیديکبرداردرجهتهدفدرســـت
کنید.بـــهاينمیگوينـــداتحادبخشـــیدن،درجهـــتهدفحرکتکـــردن.اولین

قدماســـتراتژیپیشـــرفتهبرایرســـیدنبههدف،اتحادبخشـــیدناســـت.
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اصول اولیه و مهم رسیدن به اهداف �
الف. تخصص گرایی

همیشـــهخلقدومفیزيکیاســـت.خلقاولذهنیاســـتودوخلقدارد.خلقاولذهنی،خلق
دومفیزيکـــی.کهحـــاالاگروارداينهمبشـــويمبحثظريفذهنـــیدارد؛ذهنابتداتخصصی
اســـت،بعدهمافزايیمیکند،ســـپسنوآوریمـــیکند،اختـــراعمیکندوبعـــدازاينتازه
تبديلمیشـــودبهذهـــناحترامگذاروذهـــناخالقمدار.ايـــندوتاخیلیمهماســـت.من
اگـــراينرابازکنـــمواردفضایديگریمیشـــويم،امابـــرایاينکهکارکنان،يکشـــرکت،
يـــکمملکتموفقشـــودابتدابايدتخصصگراباشـــد.تخصصگرايعنیاينکهاگرقراراســـت
کســـیچایبیاورد،اينآبدارچیبايدبلدباشـــدبهترينچایرادمکند،بايـــدارزانترينچایرادمکند،
کهبهترينطعمراداشـــتهباشـــد،دربهترينظرفبیاورد،مؤدبانهبیاوردوآنرادرقسمتیبگذاردتاآدم
احســـاسحظولذتبکند.اينتخصصگرايیاســـت.وحتماًتخصـــصدرفرمولهایپیچیده،و
درتکنولوژیهایپیچیدهنیســـت.مشـــکلماسادههاست.مابلدنیســـتیمبهديگراناحترامبگذاريم.
مـــاوقتیمیخواهیمســـخنرانیکنیمبدوناينکهمقدماتـــیتهیهکنیمدرهرموقعیتـــیودرهر
مکانی،هرچهدلمانمیخواهدمیگويیم.مردم،وقتشـــانارزشـــمنداســـت.شـــماحقنداريد

بهعنوانيکمقاممســـئولهرچیـــزیرابگويید.تخصـــصگرايیيعنیاين.
بهخاطـــردارمکهدرهمـــاناوايلانقالبکهمنافســـرنیرویدريايـــیبودم،يک
کتابچـــه یراهنمابودکهشـــمااگرقراربودســـخنرانیبکنید۵دقیقهيـــا۱۵دقیقهيا
۱ســـاعتازاينراهنمـــایکتاببايداســـتفادهمیکرديد،يعنیبايـــدزمانتانراتنظیم
میکرديـــدتاتمـــامراهنمايیهـــایاينکتابراکـــهدرهرورقشيککلمهنوشـــته
شـــدهبود،رعايتمیکرديـــدودرعرض۵دقیقهســـخنرانیراتمـــاممیکرديد،البته

بـــارعايتاصول.
ايننیســـتکههـــرکاریرابههرطريقیمیشـــوداجراکرد.ذهـــنتخصصگرايعنیآن
کاریراکـــهداريـــدانجاممیدهیدبهخوبیانجـــامدهید.بفهمیدديگرانچـــهکارکردهاند،ياد
بگیريـــديايادبدهید.يامســـئولیبايـــديادبدهديااگـــرخودتانمیخواهیـــدانجامشبدهید،

آنرايـــادبگیريد.ايناصلذهناولتخصصگراســـت.
ب. هم گـــذاری: بحثدومدرايناســـتکهدرُبعدکاریکهشـــماتخصصبهدســـت
میآوری،درحاشـــیه یآنتخصصخودتهمبايديکســـریاطالعاتداشـــتهباشـــیکهبه
آنهممیگويند"ذهنهمگذار"،همرشـــته،میانرشـــتهای،رشـــتههايیکهبـــهاينمربوط
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میشـــود.چیزهايیرااگـــريادمیگیريدآيانبايـــدآنرايادگرفتهوبفهمیـــد؟!يعنیيادبگیريد
کهآموختههايتـــانراچگونهبهديگرانمنتقلکنید.اينچهاســـتفادهایبـــرایديگراندارد؟

ج. نوآور و احترام گذار
بنابرايـــنپـــسازتخصص،اصـــلهمگذاریاضافهمیشـــودوبعـــدازاينخالقیت
ونوآوریايجادمیشـــود.بحثبرايناســـتشـــماکهچیـــزیراايجـــادکرديد،تخصص
داشـــتیدوازذهنهمگذاراســـتفادهکرديدواختـــراعکرديد.مهمتريناصلـــیکهاينجامطرح
میشـــودذهناحترامگذاراســـت.شـــماحقنداريـــدبهديگـــرانتوهینکنید،حـــقنداريد
بهديگـــرانبیاحترامیکنیـــد،فرضکنیدمديـــرادارای،مديـــرمالی،ويامديرپااليشـــگاه
هســـتید،ويژهودرجهيکهســـتید،آيادراينصـــورتحقداريدبهديگـــرانبیاحترامیکنید؟
مهمتريـــناصلانســـانیدرذهـــناحترامگذاربرايناســـتکـــهحتیبهرقیبتـــانهماگر
مخالفشماســـت،احترامبگذاريد.آنهميکشـــرکتاســـت،يککشوراســـت،يکانسان
اســـتوشـــماحقنداريدبیاحترامیکنید.ذهناحترامگذاربهشـــمامیگويدبـــهعقايدوبه
تخصصديگراناحتـــرامبگذاريد.بهصرفاينکهمنمديراداریهســـتم،مديرمالیهســـتم،
منمديرپااليشـــگاههســـتم،مديرعاملشرکتهســـتمحقندارمبهکســـیبیاحترامیکنم.

درنظرداشـــتناينمســـئلهخیلیمهماست.

د. اخالق مداری و تبعیت از اصول
نکته یديگر،اخالقمداریاســـت.شـــمامیتوانیدمتخصصباشید،خالقباشـــید،احترامگذار
باشـــید،ولیازاخـــالقتبعیتنکنیـــدواينخیلیبداســـت.ذهناخالقمـــدارمیگويد
درجهانهســـتیاصولیوجـــودداردکـــهنمیتوانیدازايـــناصولتبعیـــتنکنیدواگر
میخواهیدانســـانوارستهایباشـــید،اگرمیخواهیدشـــرکتوارســـتهوويژهایباشید،
کشـــوروارســـتهایباشـــید،بايســـتیاخالقمداربودهواخالقرارعايتکنید،بايســـتیاز
اصـــولتبعیتکنید."اصولچیزیاســـتکهدرطـــولتاريخودرتمامیدنیـــاتغییرناپذير
اســـت."دروغنگفتنيکیازاصولاســـت،بههیـــچعنوانحقدروغگفتـــننداريد.نبايددر

کارتقلـــببکنید،آنچهحقیقتاســـتاصولاســـتوبايدازآناصـــولتبعیتکنید.
حـــاالبرایاينکهيکشـــرکتبههدفبرســـدچـــهبايدبکنـــد؟گفتیمابتـــدابايديک
ُبـــرداراتحادايجـــادکندواينبـــرداردرجهتهدفحرکـــتکند.آياامامبـــرایانقالب
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غیرازاينکارکرد؟اســـتراتژیايشـــانهمینبود،ســـعیکردويکهدفهمداشت؛شاه
بايدبرود!ســـعیکـــردهمهرادرايـــنجهتهدايتکنـــدکهدرنهايتهمـــهمیگفتند

شـــاهبايدبرود.امامموفقشـــد،پساينيکاســـتراتژیاســـت.

2. پشتیبانی  کردن �
بحثبعدیايناســـتکه،شـــماهمهراازنظرذهنـــیوازبیـــرونودرونآمادهکرده
مامیخواهیمشـــرکتملی ايدکهمامیخواهیمبهيکهدفمشـــخصبرســـیم.مثـــالًً
گازايرانجـــداازايجادامنیتانرژیدرداخلکشـــور،امنیتصادراتهمداشـــتهباشـــد
ودرعیـــنحالتغییرســـاختارهمداشـــتهباشـــد.حاالآياشـــمابعدازاينکـــهاينراجا
انداختید،وبردارهمدرســـتکرديد،میتوانیدبدونپشـــتیبانی،بدوناينکهبســـترهایالزم
ووســـايلیراکهنیازاســـتآمادهکنید،وبـــدونمقدماتبهاينهدفبرســـید؟نمیتوانید.
پسبحثمهمديگردراســـتراتژیپیشـــرفتهپشـــتیبانیکردناســـت؛آمادهکردنبسترها،
مقدمـــاتومؤخراتوآمادهکردنهمه یاينهاســـتتـــابتوانیدبردارهارابهســـویهدف
حرکتدهید.اينبســـترهاراالزمدارد؛نیرویانسانی،پول،فیزيک،ســـاختاروامکاناتالزم

دارد.همه یاينهارابايدبســـیجکنیـــدکهبتوانیددرجهتهـــدفحرکتکنید.

3. ایجاد رقابت  �
مـــنبازهمبـــهعنوانيکاســـتراتژیويکتفکرپیشـــرفتهدارممیگويـــم،مقوله یمهم
ديگرايناســـتکهمـــازمانیمیتوانیـــماينکارهاراانجـــامدهیم،کهرقابـــتايجادکنیم.
يعنیبهطورکلیدرهیچکاریشـــماموفقنمیشـــويدمگـــراينکهرقابتايجـــادکنید،حتی
درايمـــان.احاديثزيادیدرايـــنبارهداريم.شـــماوقتیخیلیبهخودمغرورمیشـــويدبابت
اينکهخیلینمازشـــبمیخوانیـــد،عبادتمیکنید،بخشـــشمیکنید،بهگونـــهایکهمثالًً
ديگرفکرمیکنیدخیلیآدموارســـتهایهســـتید.درحديثاســـتکهدرايـــنمواقعبرويدبه
باالتـــرازخودتاننگاهکنید،آنگاهاســـتکهمتوجهمیشـــويدهنوزخیلیکمداريـــد.وقتیهمکه
"خیلیکـــم"داريد،درواقعهیچچیزنداريد،ناراحتهســـتید،وخیلیناجوراســـت،خیلیوضعخراب
اســـت.پسبـــهپايینترازخودتنـــگاهکن.اينرقابتاســـت.اکنونهمدرکشـــورمابرخیفکر
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میکننـــددرمقاماولهســـتند،بهايندلیلکههرگـــزنرفتهاندودرمســـابقه ایرقابتکنند.بدون
رقابتشـــمااصاًلپیشنمیرويد.اگرشـــرکتیمیخواهدموفقبشـــود،اگرکســـیمیخواهدآدم
موفقیشـــودبايدرقابتايجادکنید.بـــااينحالرقابتدوگونهاســـت؛يکوقتـــیرقابت،رقابت
جنگودشـــمنیوکشـــتناســـت.وزمانیرقابت،رقابتبازیوفهموعلماســـت.مثلدونفرکهبا
هـــمتنیسبـــازیمیکنند،کهدارنـــدرقابتمیکنند.اگررقابتنباشـــدکهآنبـــازیاصاًلمعنی
نمیدهـــد،بايدشـــروعکنندباهمبازیکردنودرهرحالهمدســـتهســـتندوپـــسازآنهم
بروندباهمچایوقهوهبنوشـــند.اينرقابتواقعیاســـتنهرقابتموشـــکوهواپیما.بدونايجاد

رقابتشـــمانمیتوانیدپیشرفتکنید.
پسرســـیدنبههدفســـهمحوردارد؛۱-اتحادايجـــادکردن،همفکریکردن،همـــهرادريک
جهتوبهســـویهدفیمشـــخصحرکتدادن،ايجادانگیزهکردن،ايدئولوژیســـازمانراتعريف
کـــردن.وهمه یاينهـــابرمیگرددبهيکمديريـــتکالن،طوالنی،درازمدتوبـــاآموزشکهبتوانید
اينُبرداررادرجهتهدففلشبزنید.حاالوقتیشـــمابردارســـنگینیمیزنیدممکناســـتيکی
دوتـــابردارکوچـــکهمدرآنبرعکـــسحرکتکندکهايناشـــکالندارد،اينبـــرداربهحرکت
خـــودادامـــهمیدهدوهمـــهچیزراباخـــودمیبرد،مثلرودخانهاســـت.هرچقـــدرهمبخواهد

نرود،بـــردارآنرامیبرد.
۲-آمـــادهکردنبســـترهاوپشـــتیبانیکردناســـت،۳-ايجادرقابتاســـتکهخود
ايـــنرقابـــتدردرونآنبردارباعثمیشـــودايـــنحرکتفعالتروجدیترباشـــد

وايجـــادحرکتکند.
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وضعیت فعلی ما �
مـــادرحالحاضربرایرســـیدنبـــهايناهدافدرحـــالتعريفوتغییرماموريتهســـتیم.
تاکنوندرشـــرکتملیگازهمیشـــهفرضبراينبودهاســـتکهکاربیشـــتر،شبکه یبیشترو
انشـــعاببیشترارزشـــمنداست.درســـتهمهســـت.اکنوننگاهمابرايناســـتکهببینیم
چقـــدردانايیافراددرجهتايناهدافبیشـــترمیشـــود.توانمندکردناشـــخاصاکنونبرای
ماخیلیمهماســـت.يـــکنمونه یعملیآنرامـــنبهطورمختصرمیگويـــم؛IGUيعنی
چـــه؟International Gas Union،انجمنبینالمللیگازاســـتکهايـــراننیزعضوآن
 IGUاســـتودرکمیتههـــایآنکســـانیراداريمکهبايدبروندودرجلســـاتکمیتـــههای
شـــرکتکنند.تاايناواخـــرافرادیکهانتخابمیشـــدندبـــرایحضوردرايـــنکمیتهها
خیلـــیتخصصینبودندوانتخابآنهاخیلیواقعینبود،ماازســـالگذشـــتهوامســـالگفتیم
کســـانیمیتوانندبروندکهداناتر،آگاهترومســـئولترند.نهاينکهمقامشـــانباالتراســـتيا
سابقهشـــانبیشـــتراســـت.اصاًلوابداً.اصاًلنســـلگذشـــتهبهمقاماحتراممیگذاشت.اين
نســـلبهدانايیاحتـــراممیگذارد،بهمقـــاماحتراممیگـــذاردامابهجايگاهعلمـــیودانايی

مقامنهخودمقام.ولیدرنســـلگذشـــتهبهخـــودمقاماحتراممیگذاشـــتند.
 آفتاب ار ندهد گرمی و نور، او بدین  گنبد گردون چه  کند؟  
ماه تابان به جز از خوبی و ناز، چه نماید چه پسندد چه کند؟ 

ماهبايدآنزيبايیراداشـــتهباشـــدوگرنهاگرزيبانباشـــدچهماهیاســـتدرآســـمان؟
انســـانیکهمســـئولمیشـــودبايدداناباشد.

بنابرايـــنســـعیکرديمبرایIGUکســـانیراانتخـــابکنیمکهداناترباشـــند،حداقل
مســـلطبهزبانانگلیســـیباشـــند،هرکسادعاداشـــتوانتخابشـــدبايدبرودامتحان
بدهـــد.قراردادبســـتیم،وازطريـــقمصاحبه یکتبیوشـــفاهیوازيکحـــدیبهباالو

هرکـــسدرهـــرردهایکهبودبـــهعنواناعضـــایکمیتههایIGUانتخابشـــدند.

 ضرورت اعتمادسازی و الگوی سالم بودن در مدیریت �
بنابرايـــنذهنیتهايـــیکهتوضیـــحدادم،"تخصصگرا،همگذار،خـــالق،احترامگذار
واخالقمـــدار"،اينهاآينده یشـــرکتراخواهندســـاختوشـــرکترادرآيندهحرکت
میدهنـــد.توانمندســـازیمیکنیمواعتمادســـازی،کهخیلیمهماســـت.قبلازاينکه
بحثتوانمندســـازیرامطرحکنیم،الزماســـتبگويمدوســـالاســـتدرشرکتملی
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گازبحثهـــایمختلـــفوکارهایمختلفیرابـــابخشهایمختلـــفانجاممیدهیم.
هنوزذهنیتشآمادهنشـــدهاســـتچهبرســـدبهعملیاتش،کهاعتماددرســـازمانبايد
باشـــد.اگردرونســـازمانیاعتمادنباشـــدوبهمســـئولینباالاعتمادنشـــود،سازمان
نمیتوانـــدحرکـــتکند.کشـــورهمهمینطـــور،شـــرکتوخانوادههـــمهمینطور.

ايجاداعتمادبســـیارســـختاست.
يـــکمثالمیزنـــم،درپیشازانقـــالبتحلیلیبودکـــهنوعًامردمايرانچهشـــخصیتو
چهتیـــپآدمهايیرادوســـتدارند؟تحقیقیدرايـــنزمینهصورتگرفتوبـــهقهوهخانهها،
شـــهرهایبزرگ،زورخانههاوبهمســـاجدرفتند،والبتـــهاينهارافقـــطرویايرانیهایاينجا
انجامندادند،دانشـــجويانوفوقلیســـانسهایخارجازکشورنیزشـــاملاينتحقیقمیشدند.
درپـــیآنبهدومطلبرســـیدند؛ديدندمردمايـــرانبهعلیبنابیطالب)ع(خیلـــیاعتقاددارند،
يعنیهـــرکارســـنگینیرامیخواهندانجامدهنـــدمیگويندياعلی!علی)ع(کیســـت؟امامی
اســـتکهمردمايـــرانخیلیبـــاورشدارندوبهناماوقســـممیخورند.کارســـنگینراهمبا
اســـمايشـــانانجاممیدهند.حاالدرکجابیشترازهمهذکرعلیاســـت؟دردوجا؛يکیمسجد،
ويکـــیزورخانـــه!درزورخانههمهاشعلیعلیمیگويند،درمســـجدهمازهمهبیشـــترعلی
میگوينـــد.حالاينمســـجدواينزورخانهکهجايـــگاهبهاصطالحاصلیاســـتچهآدمهايی
راتربیـــتمیکند،وچراعلـــیرامردماينقدردوســـتدارند؟ســـمبلآنجاروحانیاســـتو
ســـمبلاينجاپهلواناســـت!خیلیبررســـیجالبیاســـت.دراينبررســـیهامیبیننداتفاقًا
مردمهمه یاينهارادوســـتندارند؛همـــه یپهلوانهاوهمه یروحانیتراهمدوســـتندارند.

کدامشـــانرادوســـتدارند؟کسانیراکه
ايندوويژگـــیرادارند؛يـــک،قدرتمند
هســـتند.آنکســـیکهاقتـــدارونفوذ
معنویدارد،ارزشمنداســـت،باسواداست،

توانمندوقدرتمنداســـت،ديگـــراناحترامشمیکننـــد،وايناحترامبهخاطـــردانش،اخالقو
تقوايشاســـت،اينهاراخیلیدوســـتدارندوديگریپهلواناســـت،فردیکهاقتداردارد،مقتدر
بـــهعلتاخـــالق،ادب،دانايیوتوانايـــی.چونهمینطـــوریکهآدمهابـــههمديگراحترام
نمیگذارند.رفتارشـــخصیيـــکروحانی،اخالق،دانـــش،کردار،تقوايـــشو...اينهاهمهباعث
میشـــوداحترامخاصـــیبرايشقائلباشـــند.پهلوانهمبرایآن هاکســـیاســـتکهقوی
اســـت،زوروبازويشزياداســـت،امااينتوانمنـــدیپهلوانواينتوانمنـــدیروحانی،درجهت

اکنون در اوج زمستان شرکت ملی گاز 
می تواند بدون نگرانی وظیفه ی خود را انجام 

دهد به دلیل آدم های شایسته  ای است که 
سر جای خودشان نشسته اند
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منافعخودشـــاننیســـت.يعنیآنپهلوانبرایمشکالتمردمپهلواناســـتنهدرمنافعجويی
خـــودشونوچههايش.افـــرادیداريمکهبرایخودونوچههايشـــانبهمـــردمظلمکردهاند
ومردمآنهارادوســـتندارندچوندزدســـرگردنهياالتســـرگردنههســـتند،ياروحانیکهاز
قدرتروحانیخويـــشدرجهتمنافعخودوخانوادهوفامیلخودشاســـتفادهکردهاســـت،که
اينهاازچشـــممردممیافتند.پسمردمآنروحانیرادوســـتدارندکـــهدرجهتمنافعخويش
چیزینمیخواهدولـــیاگرپیرزنی،پیرمردی،ضعیفی،کســـیمشـــکلداردزنگمیزندجايی

ديگروچوناحترامـــشرادارندمســـئلهایراحلمیکند.
بنابرايـــنمردممابهکســـیاعتمادمیکنندکهقدرتمندباشـــدامادرجهتمنافعشـــخصی
خودشحرکـــتنکندوتالشراجهـــتمنافعمردمحرکتدهـــد.اينرامردمدوســـتدارند.
اينيکادبیاتوفرهنگاســـتودرســـازمانهایماهماجراشـــدنیاســـت.منهمیشهبه
همـــکارانومديرانمگفتهاموخودمهمســـعیکردماينطورباشـــمکـــهدرمرحله یاولبايد
الگـــویبقیهباشـــیم.يعنیمديریکهالگونباشـــدبـــهاواعتمادنمیکنند،مگرمیشـــودمن
بگويـــمخوبکاروتالشکنید،شـــبانهروزکارکنیدوهیچچیزهمنخواهیـــد،بعدخودمهمهچیز
بگیرم،کمکارکنـــموهمهچیزرابرایخودمبخواهم،خانه،ماشـــین،ثروت،امکانات،وســـاير
مســـائلمختلف،بعدبگويمبـــهمناعتمادکنیـــد.آنوقتدراينزندگیهایشیشـــهایهمه

مرامیبیننـــد،ازکوچکتابزرگمیفهمندهرکســـیچهکارهاســـت.
اعتمـــاد مثل کاغذی اســـت که اگر شـــما آن را تا بزنید، وقتـــی برگرداندید 
دیگـــر مثل اول نمی شـــود. مثل چک برگشـــتی اســـت که اگر 20 ســـال، 
حســـاب کاری خوبی داشـــته باشـــید، کافی اســـت یک بار چکتان برگشت 
بخورد، دیگر حســـابتان را می بندند. انســـان ها هم همین طورنـــد؛ اگر مدیری 
الگو نباشـــد و تالش نکند کـــه برای دیگران سرمشـــق باشـــد دیگر به او 
اعتمـــاد نمی کنند. وقتی بفهمند او همـــه چیز را دارد برای خـــودش برمی دارد 
و می برد یا  دســـت بـــه هر کاری می زند تـــا امکاناتی برای خـــودش بگیرد، 
و از این قدرت برای منافع شـــخصی اش اســـتفاده می کنـــد، اعتماد بقیه نیز 
ســـلب می شـــود. حتمًا نباید روحانی و پهلوان باشـــید. اکنون هم یک مدیر 
حکم پهلـــوان را دارد؛ باید اعتماد جامعه، کارمندانـــش، و اعتماد مدیران را جلب 
کند. اگر این ویژگی ها را نداشـــته باشـــد بـــه او اعتماد نمی کننـــد.  و اگر 
ایـــن اعتماد ایجاد نشـــد طبیعتاًً کارهای بعدی به ســـرعت پیـــش نمی رود. 
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اعتماد هزینه را پاییـــن می آورد و ســـرعت را باال می بـــرد. بنابراین یکی از 
بحث های من این اســـت که مدیران توســـعه ای، مدیرانی کـــه می خواهند 

تحول  ایجاد بکنند باید سرمشـــق و الگو باشـــند.
دومیـــنويژگیمديـــرانخوبايناســـتکهبايدمربیباشـــند.مربیکیســـتويکمربی
چهويژگیایدارد؟مربیبايداواًلباتماموجودکارکنانرا،بازيکنانرادوســـتداشـــتهباشـــد.
چوناحســـاسانســـانهمچوناشـــعهوانرژیبهاطرافپراکندهمیشـــود.دوماينکهدرحد
کلیراهنمايیشـــانکند.يکمربیقرارنیســـتبهانـــدازه یهمهدوندهباشـــد.دريکتیم،
يکیدونده یخوبیاســـت،يکیدريبلقشـــنگمیکنـــد،يکیدروازهبانخوبیاســـت.مربی
کـــهنمیتواندهمه یاينهـــارابهاندازه یآنهابلدباشـــد،ولـــیکلیاتآنرابايـــدبداند.يک
مربیبايدمشـــوقباشـــد،انگیزهايجادکند،اعتمـــادبهنفسبدهد،هدفتعییـــنکند.يعنیآن
امـــورمهـــمرايکمربیبايـــدبهموقعجابـــهجاکند؛يکموقـــعموفقیتتیـــمراحتمًابايد
بخواهـــد،تمامآرزويشموفقیتتیمشباشـــد.پسمديرجـــداازاينکهبايدالگوباشـــد،کهبه
اواعتمادکنند،بايدمربیباشـــد.مـــاکداممانتالشمیکنیممربیانخوبـــیبرایهمکارانمان
باشـــیم؟فقطخیلـــیازمابهفکرچیزهایديگریهســـتیمکهبايدانجامدهیـــم.پسبنابراين
بـــرایاينکهفضارابرایتحولايجادکنیدبايســـتیالگوباشـــید،مربیباشـــیدوازهمهمهمتر

باشید. مشوق
مشـــوقبودنبحثبســـیارظريفـــیدارد.مثالًًفرضکنیـــدبااينهمـــهگرفتاریهايیکه
شـــرکتگازدارد،ايـــنهمهگرفتاریهايیکهکشـــوردارد،رئیسجمهوريارهبـــریمثالًًبیايد
بگويـــدآقاوضعخیلیخراباســـت،ماديگراينطورشـــديم،يعنیدلهمـــهراخالیکند،اين
درســـتنیست.بايدمشوقباشـــدوروحیهبدهد،تشويقکندکهانســـانباشید،هماهنگیداشته

باشید،اســـتقامت،پیگیریوتولیدکنید.
پشـــتقضیهممکناستخیلیســـختباشـــد.منهم،اکنونبیايمکارمندانوهمهرااينجا
جمعکنمودلشـــانراخالیکنـــم؛بودجهکهنداريم،نفت۳۹دالرشـــده،مملکـــتداردازبین
میرود،شـــمابدبختشـــديد،منهمبیچارهشـــدمو...همیشهمشـــکالتوجوددارد،بايدمثل
پیغمبـــربود.پیغمبرچهکارمیکرد؟دراوجســـختیبهيارانشدلداریمیدادومشـــوقآنهابود،
تـــالشمیکردوموفقهمشـــد.ماهمبهعنـــوانيکمديرنبايدمشـــکالترافرافکنیکنیم.
بايـــدآنهـــارادرخودمانهضمکردهوراهحلپیداکنیموبرایکارکنانخودمشـــوقباشـــیم.
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اهمیت نیروی انسانی در صنعت گاز کشور �
مقولهنیرویانســـانیبحثیبســـیاراساســـیاســـت.منفکرمیکنممهمترينبحثشرکت
ملیگازومهمترينبحثشـــرکتهابحثنیرویانســـانیآنهاســـت.البتهاينراهمهمیگويند
وهـــرکسکـــهمیخواهدادعایفضـــلکندمیگويدآقـــامهمترينمنابعمامنابعانســـانی
اســـت،امامنشـــخصًااعتـــرافمیکنمکهواقعیتايناســـتکـــههنوزبهمنابعانســـانی
نرســـیدهايمچونســـاختارمشـــکلدارد.منآنچیزیراکـــهدرذهنماســـتمیگويم،نه
اينکهکارکنانشـــريفشـــرکتملیگازاکنونناراحـــتيادلخورندياخـــوبکارنمیکنند،نه،
نیروهایشـــرکتملیگازازبهتريننیروهایکشـــورهســـتند.پرانگیزهترينوصالحترينافراد
رامادرشـــرکتملیگازداريم.مناز۳0ســـالپیشکهواردشـــرکتملیگازشـــدمهمیشهو
درهمـــهجاگفتهامشـــرکتگازیهاهمهخوبهســـتند،بعضیهاخوبترندامـــاآنچیزیرا
کهدرشـــأنشرکتملیگازاســـتهنوزنتوانستیمپیادهکنیم.وقتیشـــرکتگازیها70درصد
ســـبدانرژیرادرکشـــورتأمینمیکنند،درشأنشاننیستکهتابعاســـتخدامکشوریبشوند.در
مجلـــسگاهیقانونمیگذارندکهنفتوگازراتابعاســـتخدامکشـــوریکنیـــم،اينبهدلیل
نداشـــتندرکدرستازشـــرکتملیگازاســـت.حاالمننمیخواهمبگويمکهمهمتريناصل
دربهاصطالحانگیزه یکارکنانمســـائلمادیاســـتگرچهبیتأثیرهمنیســـت.مـــاواقعًادر
بعضیجاهاشـــرمنده یهمکارانمانبوديم.نتوانســـتیممتناسبباشـــأنآنهاحرکتکنیمودر
حدتالشهايیکهشـــدبرايشـــانامکاناتفراهمکنیم.اکنونافرادبســـیاریدرپااليشگاههای
ماهســـتندکهواقعًانتوانســـتیممتناسبباشـــأنآنهاخوابگاههارادرســـتکنیموآنجابستر

کنیم. آماده
درقديميکپااليشـــگاهآبادانســـاختهشـــدودرکنارآنيکشـــهرمجهزهمآمادهشد.اما
هنوزنتوانســـتهايمدرعســـلويهيادرجـــم،آنچیزیراکـــهواقعًااليقهمکارانماســـت،که
بهمدت۳0ســـالمـــیرودوباخانـــوادهاشآنجازندگیمـــیکند،آمادهکنیـــم.مثالًًفردی
میخواهدمهندسپااليشـــگاهبشـــود،چگونهمیتواندآنجاتا۳0ســـالزندگیکند،درصورتی

کهماهنوزنتوانســـتهايمشـــرايطايـــدهآلراآمادهکنیم.

 شایسته ساالری؛ عامل پیشرفت و انسجام �
اکنونشـــرکتملیگازتقريبًادرشـــرايطیقرارگرفتهاســـتکهخیلیازهمـــکارانمنکه
ســـالهاتوانايیهایخودشانرانشـــاندادندتوانســـتندبهعنواننیروهایبرترشناختهشوندو
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درحالحاضرانتخابشـــدهاندومابهآنمیگويیمشايســـتهســـاالریويکـــیازويژگیهای
فعلـــی،وظايفومســـئولیتهایافرادايناســـتکهشـــمانمیتوانیدجايیراپیـــداکنیدبه
ندرتمیشـــودپیداکردکهکســـیبهتـــرازاوآنجاباشـــد.يعنیهرکســـیدرجایخودش
نشســـتهاســـت.میگويندشـــرکتملیگازيکمجموعه یمنســـجم،درهمتنیده،همجهت،
همفکروپرتالشاســـتوبهتريناشـــخاصدربهترينجاهانشســـتهاند،کـــهاينخیلیمهم
اســـت.اگرشـــمامی بینیداکنوندراوجزمســـتانشـــرکتملیگازمیتواندبـــدوننگرانی
وظیفـــه یخـــودراانجامدهدبهدلیلآدمهایشايســـتهایاســـتکهســـرجایخودشـــان
نشستهاند.ازپااليشـــگاهیگرفتهتاشرکتانتقالیوتاشرکتگازرســـانی،تامديرانوکارکنان.
نمیتوانـــمبگويمصـــددرصدولیبیـــشازآنچیزیکهديگـــرانانتظاردارندهرکســـیدر
جایخودشنشســـتهاســـتوآنهمبـــهخاطراينبودهکهنگاه،نگاهسیاســـینبودهاســـت.
ظلمـــیکهفقطدريکمقطعبهشـــرکتملیگازشـــد،آنبـــودکهدرشـــرکتگازیکه
همیشـــهانتخـــابنیروهاطیفرآينـــدیمبتنیبرتخصصگرايی،انســـانگرايیوشايســـته
ســـاالریبود،دريکمقطعتاريخیپیشازايندوره،سیاســـتواردشـــرکتملیگازشـــدو
باليیســـراينشـــرکتآوردکهســـالهاطولمیکشـــدتابهحالتاولبرگـــرددآنهمبه
خاطـــراينکهافرادسیاســـیراجايگزينافـــرادتخصصیکردندواينمســـئلهلطمه یروحیو
روانیبســـیاریبهکارکنـــانواردکرد.برایمثـــال"آقایرمضانی"مديـــربینالمللکنونیما
بالســـمتبود،"آقایثمری"مديرعملیاتمابالســـمتبودوخودشرابازنشســـتهکرد."آقای
حســـینی"مديرمنابعانســـانیبالسمتشـــدوخودرابازنشســـتهکرد."آقایامام"مديرعامل
شـــرکتانتقالبیکاربود."آقایغروی"معاونشـــرکتملیگازبالســـمتبود.بهتريننیروهای
باســـابقهوباتجربهراکنارگذاشـــتهبودند،چونآنهاپايبندبهاصولبـــودهوباتخصصوتوانمند
بودند،ودرعوضکســـانیبرســـرکارهایمهمبودندکـــهنهتجربه یکارداشـــتندونهدانش
کار،کهاگرچهاشـــخاصخوبیبودندولیجايگاهشـــانآننبود.خداشـــاهداســـتزمانیکه
آمدمومســـئولیترابرعهدهگرفتمشـــخصیبودکهدررده یباالیاينشـــرکتکارمیکردو
ايشـــانرابراســـاسبعدسیاســـیگذاشـــتهبودندوفردیباچندردهپايینتررابهياددارمکه
دراتـــاقمنگريهمیکـــردومیگفتمنواقعًاشـــرمندهامونمیدانمچهکارکنم،مســـئولش
کردهبودندوشـــرايطکاررانمیدانســـت،بارسنگینیبودهونمیتوانســـتازعهدهاشبرآيد،آدم
خیلـــیخوبیهمبود.دلمبرايشمیســـوختوفکرمـــیکردمچهکارشبکنـــم!نمیخواهم
بگويـــمآدمهايیبدیبودند،ولیآدمیکهدرجايگاهخودشننشســـتهاســـتومســـئولیتها
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فقطبراســـاسمسائلسیاســـیباشـــد،اينظلمبرجامعهاست.
ولیمـــاباوزيرمحترمنفـــت،جنابآقایزنگنه،شـــرطیبرایانتصابافرادداشـــتیم.وآن
ايـــنبودکهگفتمآقـــابحثنیروهایانســـانیچگونهاســـت؟گفتبهمنمربوطنیســـتو
بـــهخودتمربوطاســـت،وهیچدخالـــتنکردکهچهکســـیراکجابگذاريم.واقعـــًابهقولش
عملکردوکاماًلدســـتمرادرانتخابنیروهابازگذاشـــت.درحالیکهقبـــاًلمديرعاملاينجا
میگفتاختیاردردســـتمننیســـت،مـــنتحتفشـــارموازباالبهمـــنمیگويندچهکار
کنم.ولیايشـــان–مهنـــدسزنگنهمیگويدتصمیمباخودتاناســـتوهمـــهمیدانندمن
تصمیممشـــورتیمیگیرم،ازدهنفرمیپرســـمفالنکسراکجامیخواهـــمبگذارموبهترين
آدمهـــارامیآورمباال.ازبهترينمنابعانســـانیاســـتفادهمیکنم،همینطـــورتحقیقمیکنم
تـــابهتريـــنآدمرادرفالنجابگـــذارم.اکنونمیبینیدشـــرکتداردبهراحتـــیوبانرمیکار

میکندچونشايســـتهســـاالریمهماست.
مـــندرکتاب»۲0ســـالبـــاگاز«ازآقايانســـوالمیکنـــمکهآقـــادرزمانجنگ
عدهایشـــهیدمیشـــدند،عدهایمجروحمیشـــدند،عدهایهمباانگیـــزهدراداراتکار
میکردنـــدومیگفتنـــدماکهنمیتوانیمبرويمشـــهیدشـــويم،ماکـــهنمیرويممجروح
شـــويم،پسبگذاردرســـتکارکنیم.منازاينهامیپرســـمبعدازجنگچـــهچیزیباعث
انگیـــزه یهمکارانشـــمابودکهخـــوبکارکنند؟میدانیـــدجواببســـیاریازآنهاچه
بـــود؟اينکهماســـعیمیکرديمبهترينآدمهاراســـرجايشـــانبگذاريم،همانشايســـته
ســـاالری.وقتیکســـیمیديدرئیساوواقعًارئیساســـتاحســـاسخشـــنودیداشتو

میدانســـتکهاوواقعًاازخودشباالتراســـت.
شـــماوقتیشايستهســـاالرینمیکنیـــدضدانگیزهايجـــادمیکنید.يعنـــیدرواقعاگر
چیزینداريـــدبهکارمندتانبدهیدهمیناســـتکهاحســـاسمیکندمديرش،رئیســـش
ازخودشبیشـــتراست،ازخودشسرتراســـت،عدالتنسبیرعايتشـــدهاست،جايگزينی
درســـتانجامشـــدهاســـت،نفسراحتیمیکشـــدومقداریراحتترمیشـــود.ومن
معتقـــدمبیشاز40،۵0درصدپیشـــرفتيککشـــورويکســـازمانايناســـتکهافراد
ســـرجایخودشـــانباشـــند.اصاًلفشـــاروايستايیکممیشـــودوســـازمانخیلینرم

حرکـــتمیکند.
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  انگیزه ی نگارش و چگونگی تألیف کتاب » 20 سال با گاز«  �
داســـتاننـــگارشاينکتاباينبـــودکهدرنظاموسیســـتمهایدولتی،بحثـــیپیشآمده
بودکهيکســـریمافیـــادرنفتوجـــودداردواينمديراننفتهمگیمافیاهســـتند.منچون
بامديرانعاملشـــرکتملـــیگازکارکردهبـــودم،وخودمحاالجایيکیازآنهانشســـتهام،
 میديـــدماين هازندگـــیخیلیمعمولیدارنـــدوحتیازمعمولـــیهمپايینتـــر.گاهیمثالًً
بعضـــیکارمندانرامیبینیـــدکهکارهايیمیکنندکهدرآمدشـــانخیلیبیشـــترازمديرعامل
اســـتحتیدرزندگیشخصیشـــان.گفتمخدايااينمافیاهاچهکســـانیهســـتند؟اصاًلاين
مافیاچیســـت؟منکهنمیفهمـــم!ازقضایروزگارمطابقدســـتوریکهبهايـــنمديردادند
ومـــنمديرگازرســـانیبودم،امادردولتقبلاســـتنباطبـــراينبودکهديگرمديرگازرســـانی
نباشـــمبهتراســـتوفضایمناســـبیبرایبندهبهوجودآمـــدکهبهايـــنکارونگارشکتاب

بپردازم.
مديرعاملشـــرکتهماينجاباتوجهبهشـــناختیکـــهازهمديگرداشـــتیمترجیحدادندکه
منمديرگازرســـانینباشـــمومديربازرگانیباشـــم.انعکاسمديربازرگانیدرمقاماتسیاسی،
اســـتانواســـتانداریهاودرمجموعتنشهايشکمتروبیشـــترتخصصیتراست.لذافرصتی
پیداکردمواينســـوالهمدرذهنمبود.مديرانعاملســـابقشـــرکتملیگازازسال۱۳64و
دوره یآقایجراحیشـــروعمیشـــدوتا۱۳84کهآقـــایمالکیبود،تقريبًا۲0ســـال،کهمن
همه یاينهارامیشـــناختم.رفتمباايشـــانصحبـــتکردمکهاگرممکناســـتمصاحبهای
باهمداشـــتهباشـــیموتجربه یتاريخیوبهاصطالحباهمتاريخشـــفاهیداشـــتهباشیمکه
ديگرانهمازتجربه یشـــمااســـتفادهکنند.ابتدازيربارنمیرفتندومیگفتنـــدنهوبرایچه؟
فضـــاهمخیلیفضایتنگوعبوسوســـختیبود،مـــیگفتندماازکجابفهمیـــماصاًلاگر
راســـتبگويیمچاپمیشـــودواگرچاپهمبشـــودازکجامعلومفردايقه یمـــارانگیرند؟
وچنینداســـتانهايیبـــود.اماباصحبتهـــایمفصلیکهبـــاآقايانداشـــتمواعتمادی
کهبهمنداشـــتند،حاضرشـــدندمصاحبهکنند.بابعضـــیازآنها8،۱0،و۱۲بارمصاحبهشـــده
يکباراتفاقی اســـت،ويرايش،قطع،حذفواضافهشـــدهاســـت،حتیدربعضیازاينهامثـــالًً
رادريـــکتاريـــخمیگفتندبعديکتاريـــخديگروبـــازدرتاريخديگری،ســـپستاريخهابا
همعوضمیشـــد.منهمـــه یاينهارابرشزدموبهآنســـیرتاريخـــیدادم.يعنیبعضیها
راجلوآوردم،بعضیهاراعقببردم،بعدچاپکردم،ودرمجموع۵ســـالطولکشـــید.وشـــايد
اينکتابجزونادرکتابهايیاســـتکهدرتاريخمديريتنوشـــتهشـــدهاســـت،قطعًاًنداريم.
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فقطيکتاريخشـــفاهیگازداريمکهيکیازهمـــکارانماازطريقروابـــطعمومیتهیهکرده
بودندکهخیلـــیهمچیزخوبیاســـت.ولیاينکهمصاحبهبامديرانعاملســـابقشـــرکت
ملـــیگازوبعـــدهمچندتاازکســـانیکهدقیقاًًبااينمديرعاملهادرســـهاليه یمهندســـی
وبازرســـیکارکـــردهبودند،ودوتـــنازکارکنانصنعتنفتوگازکهدرمجلـــسبودند،وآقای
دکترنیلیکهيکاقتصادداناســـتمصاحبهشـــدهاســـتو۵ســـالهمطولکشـــیدتااين
کتابجمعآوریشـــدوبهعنواناولینکتابمســـتندشـــرکتملیگازبرایفروشآمادهشـــد.
درآنزماناجازه یچاپازارشـــاداســـالمیگرفتهشـــد،اماحراستشـــرکتملیگازاجازه ی
توزيـــعآنرانـــدادبهايندلیلکهگفتندهمینکهشـــماســـوالکرديدمافیاکیســـتومافیا
چیســـت،اينخیلیســـوالســـختیبودهاســـتونبايداينســـوالرامیکرديد.ماهمشکر
خدامشـــکلخاصینداشتیم.ســـال۱۳۹0بود،کتابتقريبًاتمامشـــدوخیلیازمديران،خیلی
ازمســـئولین،خیلـــیازآقاياناينهـــارامیخريدندوبهعنـــوانهديهبهديگـــرانمیدادند،و
انتشـــاراتهمضررنکردوتوانســـتهزينه یچاپوزحمـــاتخودرادربیاورد.يکســـیدی
هـــمهمراهشبودکـــهکارخیلیخوبیدرشـــرکتگازبودومنخودمخیلیراضیهســـتمکه

توانســـتمآنرادرمدت۵سالآمادهکنم.
درتألیـــفآنکتـــابمطالبراخودمضبـــطمیکردم،خودمگوشمـــیدادم،گفتو
گوهارادروقـــتتعطیالتمدرمنزلپیادهمیکردهوســـپسآنهـــاراويرايشمیکردم.
بعـــدمطالبرامیدادمخودشـــاننگاهمیکردنـــد،وپسازآنهممیدادمويرايشـــگر
بیـــرونوآنهاراويرايـــشمیکرد.ايـــنيککارشـــخصیبود،يعنـــیانگیزه یمن
بـــرایانجامدادنايـــنکاربراســـاسعالقه یشـــخصیبود،کهايـــنهمانکوک
چهـــارماســـتکهفقطبـــرایدلاســـت.وتجربه یخوبـــیبودومنفکـــرمیکنم
غنـــایايـــنکاریکهاکنونروابـــطعمومیداردانجـــاممیدهد،بیشـــترازآنکتاب
خواهـــدبودوانشـــااهللدومیـــنگامدراينراهاســـتکهمنفکرمیکنـــمگامموفق

ومؤثـــریخواهدبود.

آفت فراموش کردن و بی توجهی به تجربیات گذشته  �
فکـــرمیکنميکیازچیزهايیکهدرکشـــورماوبهخصوصدرشـــرکتملیگازبســـیار
ناديدهگرفتهمیشـــودايناســـتکهمااواًل،تجربـــه یديگرانرافرامـــوشمیکنیم،دوم
اينکهتاريـــخرافراموشمیکنیـــموتاريخرادوبـــارهخودمانتکراروتجربـــهمیکنیم.و
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ســـوماينکهازتجربه یديگراناســـتفادهنمیکنیمچونفراموشـــشمیکنیـــم.بندهاکنون
بهعنـــوانمديرعامل،بعضـــیمواقعکتابخـــودمرامیخوانمکهببینـــممديرعاملقبلی
درايـــنموردچهفکرمیکردهاســـت.خودمضبطـــشکردم،خودمپیـــادهاشکردم،خودم
چاپشکـــردمولیبازهمبعضـــیمواقعبهآنمراجعهمیکنم،فراموششـــدهاســـتکه

ديگرانچـــهکارکردهاند.
وفکرمیکنـــماينکاریکهخوشـــبختانهبـــهمناســـبتپنجاهمینســـالداردآماده
میشـــودبايدمـــاآنرابشـــکافیم،نهفقطبـــهصرفاينکهيـــکمصاحبهباشـــدويا
يکدفعهبخواهنددوســـاعتگوشدهند.بلکـــهقطعًاًمااين بقیهيـــکچیزهايیرامثـــالًً
رابايـــدتجزيهکنیـــم،موضوعیوتکهتکهاشکنیـــم،درجاهایديگرکســـانیراکهتازه
اســـتخداممیشـــوندآموزشدهیم.بفهمندمديـــرپژوهشچهفکرمیکند،مديرمهندســـی
چهفکـــرمیکند،چهاتفاقاتیدراينکشـــورافتادهاســـت،بفهمندکـــهدرزمانجنگ۲4 
ســـاعتکارمیکردنـــدواضافهکاروپاداشهـــمنمیگرفتند.بادلشـــانکارمیکردندکه
اينشـــرکترابهاينجارســـاندند.بفهمندکهمثالًًبايکماشـــینلندروردســـتدوم،۲00 
کیلومتـــررامیآمدندتابرســـندبهمرکزاســـتان.بدانندکهشـــهرهارابـــدوننیرویکافی
ادارهمیکرديـــم،درطـــول۲4ســـاعتفقطيکنفرنیـــرودرآنجامیگذاشـــتیمکهيک
نفربـــهتنهايـــیيکشـــهرراادارهکنـــد،يعنیاينفرآيندخیلیســـختبودهاســـت.من

همیشـــهچیزیدرذهنمهست،شـــاعرمیگويد:
کجا شهد است این آبی که در هر خوشه ی شیرین انگور است

که این اشک است، اشک باغبان پیر رنجور است
 چنین آسان ننوشیدش، چنین آسان مگیریدش.
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درشـــرکتملیگازکارهایســـنگینیانجامشـــدهاست،انسانهایبســـیاریشبانهروز
زحمتکشـــیدند،تالشکردهوازخودگذشـــتگیکردندتاشـــرکتبهاينجارســـیدهاست.

احترام به نیروی انسانی  �
بـــهطورکلـــیدرهرزمانیکـــهدرمجموعتصمیمـــیرامیگیريم،بعدکـــهنتیجه یآن
تصمیـــمرامیبینیمخیلیخوشـــحالمیشـــويم.هرگاهکـــهمشـــکلیرانمیتوانیمحل
کنیـــميابهنتیجهنمیرســـدآدممتأســـفمیشـــود.دربـــاره یيکیازايـــنتصمیمات

خاطـــره یخیلیجالبـــیپیشآمدکهشـــنیدنشخالیازلطفنیســـت.
مامیخواســـتیمدراصفهاننظاممشـــارکتراپیـــادهکنیم.ايزو۹000هـــمگرفتهبوديم.
يکنکتـــه یظريفیواقعـــًاوجودداشـــتدرباره یآقـــای"دکترمحمدعلیطوســـی"که
خداوندايشـــانرارحمتکند،بســـیاراســـتادمتبحریبودند.شـــايدخیلیازدکترهایايران
شـــاگردايشـــانهســـتند،يعنیتزدکترایخودراباايشـــانگذراندهاند.مـــنبهداليلی
ايشـــانرادرحکممشـــاورمديريتیاصفهانجذبکـــردهبودمکهسهشـــنبههابعدًازظهر
فقـــطبیاينداصفهانبهخاطرکارکنانشـــرکتملـــیگازونظاممشـــارکتراآموزشدهند
کـــهمابعـــدبتوانیمنظاممشـــارکتراپیـــادهکنیم.اينگذشـــتتادرآخرينجلســـهکه
تصمیـــمگرفتیـــمخانمهایهمـــکارانرادعوتکنیموايشـــانبرایخانمهاســـخنرانی
کنند.البتهخانمهایهمکاراناصفهاننه،مثالًًســـمیرم،کاشـــان،فريدونشـــهر،شهرهای
اســـتانواطرافاستان.حقیقتشترديدداشـــتیمکهخانمهابیايندســـخنرانیآقایطوسی
راگوشدهنـــد.بهعلتاينکـــهآبرويمانهمنـــرود،گفتیمدرســـاعت۳بعدًازظهرهمه ی
همـــکارانادارههمبروندآنجابنشـــینند.بهمديـــرانهمگفتیمحتمًاخانمهايتـــانرابیاوريد
کهســـالنخالینباشـــدويکیدورديفپرشـــود.ســـالنبزرگیهمدربیرونازشرکتگاز
گرفتهبوديم،چوندرداخلشـــرکتســـالننداشـــتیم.درآنجلســـه،نهتنهاتمامسالنپر

شـــد،بلکهدرراهروهاوکفســـالنواينهاهمنشســـتهبودند.
شـــايداغراقنباشـــداگربگويمحدوديکســـاعتونیـــمخانمهامتأثرشـــدهوگريه
میکردنـــد.چونآقایدکترمحمدعلیطوســـی،اســـتادمديريتدانشـــگاه،بهشـــیوه ی
دلنشـــینومؤثریبهاينخانمهامیگفتکهشـــوهرشـــمابســـیارانســـانبرجستهای
اســـت،رعايتشـــانکنید،وشرکتگازمهماســـتوکســـانیکهدرآنکارمیکنندنیزمهم

هستندوشـــمابايدپشـــتیباناينکارمهمباشید.
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چقدرظريفاســـت!ومنآنروزازگفتههایايشـــانبســـیارلذتبـــردم.وقتیبهترين
شـــخصرابرایبهتريـــنکار،يعنینظاممشـــارکت،انتخابمیکنی،کانـــونآنخانواده
تـــاعمرداردآنســـخنرانیرافراموشنمیکنـــد،بادرکاينکهچقدرنقشهمســـرشمهم
اســـت.يکیازآنچیزهایخوبیکهمناحســـاسمیکنمشـــايدخیلیلطیفوحســـاس
اســـت،همینموضوعبود.شـــايدمربوطبهپروژهوانشـــعابوشـــبکهوپااليشـــگاههم
نیســـت،امابهنظـــرمنهمینکهســـالهااينخانمبرایشـــوهرشاحترامقائلشـــود
کهآقایدکترمحمدعلیطوســـیچنینگفتهاســـتکهشـــوهرشـــمامهماســـتچوندر
شـــرکتگازکارمیکند،وفرزندشـــماهممهماســـترعايتادبشرابکنید،ارزشـــمند

اســـت.آقایمحمدعلیطوسیچنینشـــخصیتیداشت.
به هر صـــورت مـــن فکر می کنـــم ظرافت هـــای نیروی انســـانی، 
رعایت احترام نیروی انســـانی و ارزش قائل شـــدن به نیروی انسانی، و 
انســـان ها را با آن ویژگی هـــای تخصصی و احترام گـــذار و اخالق مدار 
تربیت کردن، این پتانســـیل ها در شـــرکت ملی گاز وجـــود دارد که یک 
برند بین المللی باشـــد، یک شـــرکت برتر باشـــد و بتوانـــد در جهت 
اهدافش منســـجم حرکت بکنـــد و ما خوشـــبختانه این پتانســـیل را 
داریم. نیروهای بســـیار خوب و فهمیده ای  در پاالیشـــگاه ها، در خطوط 
انتقال، در شرکت گاز اســـتانی، در ســـتاد، پژوهش، مهندسی، واحدهای 
مختلـــف، اداری و مالـــی داریم که واقعًا برجســـتگی خاصـــی دارند. و 
صمیمانه معتقـــدم که کارکنان شـــرکت ملی گاز شـــخصًا باید هر جایی 

که هســـتند نمونه و الگو باشـــند. 

ارزش کار ما و لزوم توجه به وظایف شغلی �
بـــهنظرمنشـــرکتملـــیگازامروزنهتنهـــادرايرانبـــهعنوانيکـــیازبزرگترين،
مهمترينوحســـاسترينشـــرکتهایکشـــورمطرحخواهدبود،بلکهدرتمامـــیدنیانیز

اينچنینخواهدشـــد،گازدرقرن۲۱جايـــگاهخاصیدارد.
بنابرايـــنهمینکهآدمدرشـــرکتیکارکندکهاهمیتبینالمللیداردوقرنبیســـت
ويکـــمراقرنگازبنامنـــدودرايراننیز70درصدســـبدانـــرژیرادارد،وهماينکه
کاریاســـتکهدرعینحـــالکهبرایکشـــورمنافعمالیمیآورد،درجهتســـالمتی
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مـــردمهمتـــالشمیکند.بـــرایيکنفـــرفرصتبزرگیبـــهوجودمیآيـــدکهدر
طـــولخدمتودرطـــولزندگـــیاشمیتوانددرچنینشـــرکتیکارکنـــد،خوداين
فینفســـهارزشـــمنداســـت.فکرمیکنماينکهمیگويند»َلِئـــْنَشـــکْرُتْماَلَزيَدَنکْم۱«
بـــرایاينکهشـــکرکنیمايننعمتبـــزرگراکهخداونـــدبهمادادهاســـت؛مهمترين
اصلـــیراکـــهمابايـــددرنظربگیريـــمايناســـتکهواقعًابـــاتمـــاموجودمانبه
کاریکـــهبهماواگذارمیشـــودتوجـــهکنیم.توجهکـــردنواهمیتدادنبهشـــغل
ووظیفـــه،باعثمیشـــودکهغنایشـــغلبـــهوجودبیايـــد.اينهممهمنیســـتکه
مديـــرمن،رئیسمـــنتوجهمیکنديـــانمیکند.گاهیکســـیبهبهانـــه یکوچکی،
آنتوجهوحساســـیتوعالقهمندیبـــرایانجامدادنکارشراازدســـتمیدهد.من
همیشـــهدرعینحالـــیکهموردلطـــفوگاهمـــوردبیلطفیقرارمیگرفتـــم،موارد
بســـیاریوجودداشـــتکهموردبیلطفیقـــرارمیگرفتم،نمونـــهاشهمینتاريخی
کهعرضکردم.ولیهمیشـــهنســـبتبهمديرانوکارکنانممشـــوقبودم.همیشـــه 
می گفتـــم هزار دلیل بـــرای کار نکـــردن وجود دارد ولی بایـــد یک دلیل 
برای کار کـــردن پیدا کنیم. چـــون همین کار کردن، اهمیـــت دادن و کار 
را بـــه بهترین نحو انجام دادن مایه ی رشـــد و بالندگی اســـت و زندگی 
یعنی همیـــن. زندگی یک فرآیند اســـت، شـــدن اســـت. زندگی فقط 
آینده نیســـت، جریان اســـت؛ لحظه لحظـــه ی اکنون ما همـــان زندگی 
اســـت.  آن لحظه ای که شـــما تصمیم می گیرید چیزی یـــاد بگیرید، لذت 
بردید. آن لحظـــه ای که تصمیم می گیریـــد کارتـــان را بهترانجام بدهید 
لـــذت می برید. چرا چیـــزی را که می شـــود به لذت تبدیل کـــرد به نفرت 
تبدیـــل کنیم؟ چرا وقتی می شـــود کاری را بـــه بهترین نحـــو انجام داد، 

سرســـری انجامش بدهیم؟ 
بـــه نظر من اگر کســـی تصویـــر محکمی از خودش داشـــته باشـــد به 
عنوان کســـی که خداونـــد توفیقی به او داده اســـت کـــه در جایی کار کند 
که نقـــش مهمی در جامعـــه اش دارد، این شـــخص اصاًل حـــق ندارد به 
وظیفـــه اش بی توجهی کنـــد و باید با تمـــام وجود به شـــغلش احترام 

 . د ر بگذا
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 ارزش توجه،عالقه و تعهد به کار و عشق به کار در شرکت گاز �
حقیقتـــًااينرابـــاوردارمکهاگرزمانیچرخه یتاريخبرمیگشـــتودوبـــارهحقانتخاب
بـــهمـــنمیدادندکهشـــغلیانتخابکنـــم،فکرمیکنمهمچنانشـــرکتملـــیگازرا
انتخـــابمیکردم.چونبـــههیچعنوانافســـوسگذشـــتهرانمیخورموبهيـــادندارم
کهافســـوسخوردهباشـــم،چراکهگذشـــته،گذشـــت.درتمامیاحوالحـــسمیکنمکه
منوهمـــه یمديرانوکارکنانشـــرکتملیگازعمرشـــانرابیهودهتلـــفنکردهاند،و
اينعمـــریکهمیگذرددرجهـــترفاهمردم،منافعمملکتوآســـايشمردمدرســـالیان
درازخواهـــدبود.وبايـــدخداوندراشـــکرکردکهچنیـــنتوفیقینصیبماشـــدهوواقعًا
هـــمهیچدلیلیجزتوفیقواقبالنداشـــتهاســـت.فکـــرمیکنمخداونـــدفرصتخیلی
خوبیبهماکارکنانشـــرکتملیگازدادهوشـــانسبســـیاربزرگديگرینیـــزدادهواينکه
درزمـــانپسازانقالبتوانســـتهايممســـئولیتهایخاصیرادراينچندســـالبپذيريم.
دراصـــلمانســـلیبوديمکهبـــهمانســـلتکلیفیمیگوينـــد،يعنیبهمحـــضاينکه
اســـمتکلیفمیآمد،کـــممیآورديم.بـــدوناغراقمیگويـــم،خودمنهیچســـمتیرا
نپذيرفتـــممگراينکهبهاجبـــاربهمنگفتندبپذير،حتیهمینســـمتیراکـــهاکنوندارم.
همیشـــهدرچنینشـــرايطیتعدادیداوطلبودرکلکســـانديگریرامعرفیکردم،وبعد
ازبررســـیدوبارهبهخـــودمواگذارکردند.بعضـــیازافرادبرایبهدســـتآوردنموقعیتو
مقاموامکاناتبســـیارحريصهســـتند،درصورتیکهاينهادســـتمنوشـــمانیســـتو
مهمايناســـتکهتعهدداشـــتهباشـــیموکارمانراخـــوبانجامدهیـــم؛فرصتهابه

میآيند. پیـــش خود خودی
واقعًادراينمدتســـیوچندســـالیکهدرشـــرکتملیگازبودمبهکســـیوابســـته
نبـــودم،جـــزاينکهکار،تـــالش،توجهوتعهـــدخودمبودهوبـــاتماموجودمســـعیکردم
وظايفـــیراکهبهمنمحولشـــدهتـــاآنجايیکهبهمنمربوطاســـتودرتـــواندارم،
درســـتانجامدهـــم.اکنونشـــمامیبینیدمثالًًفردیکه۳0ســـالقبلبهشـــرکتملی
گازآمده،طیيکفرآيندمناســـبوشايســـتهبهباالترينمقامشـــرکتمیرســـد.پسهم
شـــدنیاســـتوهمبندهباورمبرايناســـتکهچیزینیســـتجزاينکه؛نخســـتتعهد
بهکارداشـــتهباشـــیدودوماينکـــهدنبالمقامنرويـــد.درواقعاينچندانمهمنیســـت
کهشـــماراکجامیگذارندکـــهکارکنیدوچـــهکاریرامیگويندکهانجـــامدهید،مهم
ايناســـتکهشـــماتعهدکاریواخالقیداشـــتهباشـــیدوبهکارخودتوجـــهکنید.من
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اينتوجهرابســـیارجـــدیمیدانم.يعنی»اصلزندگـــی،کهانســـانازخداوندتبعیتکند
يـــانکند،دوچیزاســـت؛ياغفلتاســـتياتوجه.«ازايندوحالخارجنیســـت.شـــمايا
درغفلتـــیيادرتوجهی.اگـــردرتوجهبهدرسهســـتی،درسراخوبيـــادمیگیریواگر

نمیگیری. ياد غافلی، کالس ســـر
بندهاعتقاددارماگرکســـیکاریرادوســـتنـــداردکهانجامدهد،آنچـــهاوضررمیکند
بیشـــترازضرریاســـتکهشـــرکتخواهدکـــرد.اوعمـــرشراازدســـتمیدهد،ولی
شـــرکتمثالًًيکحقوقـــیراازدســـتمیدهد.پساگربـــههردلیلبـــهکاریعالقه
نداريم،بدونشـــکالزماســـتدنبالکارديگریبرويـــمکهبـــهآنعالقهمنديموحتمًا
هـــمپیداخواهدشـــد.بدونعالقهبهکاریدســـتزدن،زندگیراازدســـتدادناســـت.
يـــکباربیشـــترزندگینمیکنیموايـــنيکباربايـــدازآنلذتببريم.لـــذتزندگیهم
درتوجهبهکارمفیداســـت.بندهبســـیارخوشـــحالهســـتمکهعمرموزندگیکاریامدر
شـــرکتملیگازطیشـــد.هرگزافسوسگذشـــتهرانمیخورموهمیشـــهبهگذشتهوبه
کارمافتخـــارمیکنم.چهدرزمانجنگوچهدرزمانبازســـازی،شـــاهدشـــهادتخیلیاز
دوســـتانبودم.همدرزمانیکهديدهبـــانتوپخانهبودم،همدرزمانیکـــهفرماندهگروهان
بـــودم،همدرزمانیکهدرپااليشـــگاهبیدبلندبودم،کســـانیرامیديدمکهازخوزســـتانو
ازجاهایديگربهجبههمیرفتندوشـــهیدمیشـــدند.امـــادرتماماينهالذتـــیبودوآن

لذتتوجهبـــهزندگی،توجهبـــهکاروتوجهبـــهاعتقادبود.
بســـیارمهماســـتکهقضاياراســـادهنگیريموســـعیکنیـــمبهزندگیتوجهداشـــته
باشـــیم.توجهبههـــرچیزی،حتـــیغذاخوردنمهماســـت.بـــدونتوجـــهزندگیمعنا
نـــداردبهخصوصتوجهبـــهکار.ومنخداراســـپاسمیگويـــمکـــهدردورانیزندگی
کـــردمکهاهـــلتکلیفبوديمونیـــزدرجايیکارکردمکـــهدرآنمنافعملیبودهاســـت.
ودرفرآينـــدکاریخودم،بدونشـــکاگـــربهعقببازگـــردم،دوبارهشـــرکتملیگازرا
انتخـــابمیکنم.وحتیچنانچهقرارباشـــدکارديگـــریراانجامدهم،بازمعتقدهســـتم
همیـــنکارهايمراانجـــامخواهمداد،زيـــرابههرجايیکـــهرفتم،تمامتالشـــمبراين
بودکـــهاتحادیبهوجـــودآورم،باآرامشکارکنم،درســـازمانتنشايجـــادنکنموحتی
تنشهـــایايجادشـــدهرانیزتاحدامکانازمیـــانبردارمودرجهتاهـــدافوبهصورت
مشـــارکتیحرکتبکنم.درشـــرکتگازکســـانیکهبامنکارکردهاندمتوجهشـــیوه ی

کاربندههســـتندوبهنظـــرمناينراهموفقیتاســـت.
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گرچه عقلت هست با عقل دگر         یار باش  و مشورت کن ای پسر
با  دو عقلی  از  بالها  وارهـی            پای خود براوج گردون ها نهی

مشورت کن با گروه  صالحـان          بر پیمبر امر شاور هم  بدان
کین خردها چون مصابیح انورست          بیست مصباح ازیکی روشن ترست

اگرکســـیبـــهنظاممشـــارکتوبـــهانديشـــههایديگرانباورداشـــتهباشـــدوبه
انديشـــههایبشـــریاحترامبگذارد،میتواندموفقشـــود.همینکاریراکهانســـاندر
آرامشانجاممیدهدواثریراکهبدونفشـــارمیگذارد،بســـیاربیشـــترازآناســـتکه

کاررابااســـترسوبافشـــارانجـــامدهد.اينبیفايدهاســـت.
هیچـــگاهکوچکراحقیرنشـــماريد.خاطره یجالبیبرایشـــمابگويم،يـــکبار،يکیاز
کارمندانمشـــکلیداشـــتواينجانبکاریکوچکبرایاوانجامدادم،بعدازحلمشـــکل
گفت:شـــمامشـــکلمراحلکرديـــدومنهممیخواهـــمکاریبرایشـــماانجامدهم.
پـــدرمنپنبـــهزناســـت،خواهشمیکنـــمتشـــکهايتانرابدهیدمنببـــرمکهپدرم

برایشـــماخوبپنبههايـــشرابزند!
خیلیلذتبخشاســـت.اينشـــخصباتمامســـادگیمیخواســـتتشـــکهایمارا
ببـــردکهپدرشخـــوبپنبهبزندچونمـــنکاریبرايشانجـــامدادهبودم.اينهـــارانبايد

کوچکشـــمرد،ايننشانه یانســـانیتوزيبايیاست.

کار مردان روشنی و گرمی است  �
بنـــدهفکرمیکنمشـــرکتملـــیگازهمه یکارهايش،همروشـــنیوهـــمگرمیبوده
اســـت.ماتوانســـتیمدرمدتاين۳0ســـالبهبیـــشاز۲0میلیونخانـــوار،يعنیحدود
70میلیـــوننفـــرگرماوروشـــنايیبدهیم.میدانیدکـــهنیروگاههابدونگازمشـــکلپیدا
میکننـــد.درجاهايـــیکهگاهیاوقـــاتبرققطعمیشـــود،گازجايگزينآنمیشـــود.
بنابراينمـــنبهکارکنـــانگازتبريکمیگويم،چونکارمردانروشـــنیوگرمیاســـت.
همه یکارهـــایمادرجهترفـــاهمردم،امنیتانـــرژی،حفظمحیطزيســـتوباالبردن
ثـــروتملیبـــودهوهمه یاينهاارزشـــمنداســـت.وواقعًانمیشـــودايـــنفرآيندرايک

حادثـــهتلقیکرد.
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عشق و احساس تکلیف محرک موفقیت و حرکت �
معتقدمکهيـــکناپیداهايیدرشـــرکتملیگازايـــرانبودهکهباعثموفقیتشـــرکت
ملیگازاســـت.نقشناپیداها،همانانگیزهاســـت.آنعشـــقیاســـتکهدروجودکارکنان
شـــرکتهســـت.درعرفانبهآنعشـــق،درمديريتانگیزهودرفیزيـــکجاذبهمیگويند
واگرنباشـــد،هیچچیزیحرکـــتنمیکند.اينيعنـــیآنکوکچهارم!بحثعشـــقدر
کار،بســـیارزندگیلذتبخشـــیمیتواندبرایفـــردايجادکند.کارکنانشـــرکتملیگاز
وکســـانیکهبعدهابـــهاينجامیآينـــداگرمیخواهندموفقشـــوندبايدســـعیکنندبه

کارخودعشـــقبورزند.

عشق  کار  نازکان  نرم  نیست      عشق کار پهلوان است ای پسر                
ترجمانی منش محتاج  نیست        عشق خود را ترجمان است ای پسر

عشق ساید کوه را مانند  ریگ        عشق جوشد  بحر را مانند دیگ

اينکاریکهدرشـــرکتملیگازانجامشـــدومیشـــودومیتواندعاملموفقیتآندرآينده
وبـــهعنوانمزيـــترقابتیدرجهانآيندهشـــود،احتیاجبـــهنیروهایعاشـــقوعالقهمندو
متخصصدارد.وحرکتازعشـــقشـــروعمیشـــود.يعنیمافراموشنکنیمکهدرشرکتملی
گازهمکارانمازيربمبارانپااليشـــگاهرابازســـازیمیکردند.زمانیدرپااليشگاهبیدبلندبوديم،
وقتیکهمیخواســـتندايـــنبرجهارابلندکنندوســـرجایخودشبگذارنـــد،بايدچند»کرين
بـــابومبلند«،بـــرجبهاينبلنـــدیرامیگرفتويـــک»ريگربند«)کـــهدرزمانجنگکم
بـــودو4تايـــیدروزارتنفتبودکهازخـــارکبرایماآمد(بايدبادســـتهاونشـــانههايی
کمیاينببردبـــاالوکمیآنبیايـــدپايین،تا خـــاصبهکرينهاعالمتدادهشـــود،مثـــالًً
اينبـــرجبهاينبلندی،درســـتزمانیبیايددرجایخودشبنشـــیندواگريکمقدارنوســـان
وثقـــلاينبـــرجبههمبخـــورد،میتواندحتیکرينراهـــمبزندوبیفتد!يکـــیازبچههادر
باالداشـــتبهايـــنکرينهاعالمتمـــیدادکهنصبانجامشـــود.درآنوقـــتهواپیمای
عراقـــیآمد،آژيـــرقرمزبهصدادرآمـــدوبحرانايجادکـــردهوبمبارانکردنـــد،درصورتیکه
همه یکســـانیکهآنجابودندبـــدوناينکهتکانیبخورندبهکارخودشـــانادامـــهدادندواين

نشانهیعشـــقبهکاربود.
بهيـــاددارميکباردرتهرانکارداشـــتیموشـــايددوروزيايکروزونصفیطولکشـــیدکه
باماشـــینبهتهرانبرســـیم!جلســـهایبوددرموردبازســـازی،پدافندعامل،پدافندغیرعاملو
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چنـــدموضوعديگرکهشـــبانهروزدرگیرکاربوديم.منســـاعت4صبحبهتهرانرســـیدم،کلید
انداختـــمورفتمداخلمنـــزلکهبخوابم،هنوزهمخانوادهرابهخوزســـتاننبردهبـــودموآنهادر
آپادانـــابودنـــدوبههرحالدرتهرانهموضعیتقرمزوســـفیدمیشـــدوبمبـــارانبود.من
رفتـــمداخلمنزلکهکمیبخوابمتاهواروشـــنشـــودوبیايـــماداره.کمیبعـــدزنگزدند
ووقتـــیدررابازکردمديدممعاونتهرانپشـــتدراســـت.ايشـــانگفتديروزکهشـــمادر
راهبوديدپااليشـــگاهبمبارانشـــدهوبايداالنبرگرديدوبلیتهمبرایشـــماگرفتم.ســـاعت۵ 

صبـــحهمانروز،بدوناينکـــهخانوادهراببینم،دوبارهبهبیدبلندبرگشـــتم!
نـــهناراحتبوديمونهازکســـیطلبـــکاربوديم.همیشـــهخودمانرامديوننظـــاموانقالب
میدانســـتیم،خودمانرابدهـــکارومکلفمیدانســـتیم.لذتهمبرديم.مـــنمیگويمکاری
کهانســـانباعشـــقانجامدهدازآنلـــذتمیبردودرهرزمینهایوقتیعشـــقباشـــدآن

حـــظرااولخودفـــردمیبرد.

یادی از گذشتگان �
درپايانجاداردازمديرانومســـئولینیکهبازنشستههستندويامرحومشـــده اند،تالشکردندويقیندارم
اجربســـیاریخواهندبرد،يادیبکنیم.ازآقاینراقیمديرعاملشـــرکتملیگاز،آقایکراچیانمديرعامل
شـــرکتملیگاز،مرحومآقایروشـــنايیمديرمهندسیشـــرکتگاز،آقایيوسفیمديرمهندسیشرکت
ملیگاز،آقایبانوهمهکســـانیکهاکنونبندهدرذهنمنیســـت.آرزودارمخداوندهمگـــیآنعزيزانرا
رحمتکندوانشـــاا...خداوندبههمه یهمکارانفعلیمنوکســـانیکهدرآيندههمکارخوبشـــرکت

ملیگازايرانخواهندشـــد،توفیقدهد.

پاالیشگاه پارس جنوبی 1394
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۱0۳ مــنجــواداوجــیمتولــدســال۱۳4۵ازشــهرشــیرازهســتم.بعــدازاخــذديپلــم،درســال۱۳64در
دانشــکدهنفــت،رشــتهمهندســینفــتپذيرفتــهواواخــرســال۱۳68نیــزفــارغالتحصیــلشــدم.
ــالدر ــدود۱0س ــدموح ــهکارش ــغولب ــواز(مش ــوب)اه ــیجن ــقنفت ــدادرمناط ــانابت ازهم
اداراتمختلــف)ارزيابــیمخــازن،مهندســیپتروفیزيــکزمیــنشناســی،بهــرهبــرداری،حفــاریو
بخشهــایتولیــدیباالدســتوپايیــندســت(کارکــردهام.ازســال۱۳78رئیــسادارهمهندســی
نفــتوبعــدازآنمعاونــتفنــیوازســال8۲بــهعنــوانمديرعامــلشــرکتبهرهبــردارینفــتو
گاززاگــرسجنوبــیکــهآنزمــان6۵درصــدتولیــدگازکشــوررابــرعهــدهداشــت،انتخــابشــدم.

درنهايــتنیــزقريــب7ســالمديــرعامــلآنشــرکتبــودم.
ــون ــر۱۵0-۱40میلی ــغب ــًابال ــهجمع ــاکک ــاووراوی،تابن ــانول،هم ــنگازیش ــعهمیادي توس
متــرمکعــبدرروزمیباشــددرآندورانانجــامگرفــتازآبــانســال۱۳88درشــرکتملــیگاز
بهعنــوانمعــاونوزيــرومديرعامــلشــرکتملــیگازمنصــوبشــدموتــاشــهريورســال۱۳۹۲ 

پســتمعــاونوزيــرومديــرعاملــیشــرکتگازراعهــدهداربــودم.

از دانشکده نفت تا مناطق نفت خیز جنوبی و استحکام ریشه های تجربه �
درآنزمــاندوفاکتــوردرپذيــرشدانشــکدهنفــتبســیارحائــزاهمیــتبــود؛معــدلبــاالیدوره
ــدارمکــهدرآنســالچــه ــهخاطــرن ــردرکنکــورسراســری.دقیقــًاب دبیرســتانواخــذرتبــهبرت
رتبــهاینیــازبــود،امــايــکســقفمعینــیوجــودداشــت،ضمــناينکــهاســاتیدبســیارنخبــهو
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فرهیختــهداخلــیوخارجــیهــمدرآندانشــکدهمشــغولتدريــسبودنــدوازايــنروســطحعلمــی
بــاالیدانشــجويانبســیارحائــزاهمیــتبــود.همچنیــنروالبــرايــنقــراربــودکــهدانشــجويان
ســالاولــیمیبايســتيــکدورهزبــانانگلیســیرامــیگذراندنــد،زيــراعمدتــًاتدريــسبــهزبــان
انگلیســیصــورتمیگرفــتودرصــورتقبولــیمجــوزحــقانتخــابرشــتهوواحــدراداشــتند.
ازخصوصیــاتخــوبديگــرايــندانشــکدهدرآنزمــانارتبــاطتنگاتنــگآنبــاصنعــتنفــتبــود
وتمامــیامکانــاتچــهرفاهــیوچــهتحصیلــیراشــرکتملــینفــتپرداخــتمیکــرد.همچنیــن
مــادرطــیدورانتحصیــلايــنشــانسراداشــتیمکــهدرزمینــهحفــاری؛بهــرهبــرداریمخــازنو
...کارآمــوزیداشــتهباشــیم.درحقیقــتدانشــجويــادمیگرفــتکــهآموختههايــشرادردنیــای
واقعــیصنعــتنفــتمحــکبزنــدوبدانــدکــهآنچــهراکــهفــراگرفتــهدرکجــابايــدبــهکاربنــدد.
ايــنکارآموزیهــاباعــثمیشــدبیشــتردانشــجوهاســعیکننــدکــهپاياننامــهفارغالتحصیلــی
ــادمهســتدرآنزمــانبحــثپلیمــر ــد.ي خــودراازمســائلوپروژههــایصنعتــیانتخــابکنن
اينجکشــن)Polymer Injection(درمیاديــننفتــیکــهمســألهنوينــیبــودرابهعنــوانپايــان

نامــهفارغالتحصیلــیانتخــابکــردم.
ــود،کارورزی ــمب ــتفراه ــینف ــجويانمهندس ــرایدانش ــانب ــهدرآنزم ــریک ــتديگ مزي
ــارغ ــهف ــنموضــوعباعــثمیشــدک ــود،اي ــلب ــدازاتمــامتحصی ــادوســاله(بع گردشــی)يکي
التحصیــالنبــاتمــامبحثهــاینفتــیآشــناشــوند.بنــدهنیــزدربــدوورودمبــهصنعــتنفــتيــک
دورهآموزشــیتقريبــًايــکســالهدراکثــراداراتفنــیمناطــقنفتــیجنــوبگذرانــدمکــهبــهمــن

ــرد. ــیارکمــکک ــمبس درفعالیتهاي
بعــدازانقــالبهیچگونــهدانشــجويیدررشــتهمهندســینفــتگرفتــهنشــدهبــودومــااولیــن
گــروهبعــدازانقــالبدررشــتهمهندســینفــتبوديــم.درآنزمــانبــرایمــنبــهعنــوانيــک
دانشــجوســوالبــودکــهچــرادرکشــوریکــهمجمــوعذخايــرگازونفــتآندردنیــامقــاماول
راداراســتوبحــثمهندســینفــتوبرداشــتازمخــازنوحفــاریانقــدرحیاتــیومهــماســت،
رشــتهمهندســینفــتملغــیشــدهوبعــدازانقــالب،دانشــجويیدرايــنرشــتهنگرفتهاند؟!!!کشــور
جمهــوریاســالمیصاحــب۵00میلیــاردبشــکهنفــتو۳4هــزارتريلیــونگازبــودوباالخــرهچنین
صنعتــیيــکدانشــگاهجامــعوکامــلمیطلبــدکــهبتوانــدنیروهــایبرجســتهوکارآمــدیتربیــت
وتحويــلصنعــتعظیــمنفــتوگازدهــد.بــاتوجــهبــههمیــناهمیت،اســاتیدبرجســتهبــهصورت
پــروازیازشــهرهايیمثــلتهــرانودانشــگاههایمعتبــرداخلــیوخارجــیکشــوربــهدانشــکده
نفــتدعــوتمیشــدندودرايــنمــواردشــرکتملــینفــتهیچگونــهمحدوديــتبودجهاينداشــت.
وقتــیجنــگتحمیلــیتمــامشــددورانســازندگیشــروعشــدوکشــوربــهدلیــلتوســعهمیاديــن
نفتــیوگازیبــهشــدتنیــازبــهنیــرویانســانیمتخصــصداشــت.مــنســربازیامرادرصنعــت
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نفــتگذرانــدم؛يعنــیحــدودســهالــیچهــارمــاهيــکدورهآموزشــیدرارتــشگذرانــدموبعــداز
آنبــرایوزارتنفــتامريــهشــدم)البتــهبــاحقــوقومزايــایکامــل،ماننــديــکمهنــدسنفــت(.
مهمتريــنتجربیــاتدورانکاریمــندرصنعــتنفــتوگازحاصــلهمــان۱0ســالیاســتکــه
درمناطــقنفــتخیــزجنــوبفعالیــتداشــتم.درآنزمــاندســتنیروهــایداخلــیدرامــوروکارها
بســیاربــازبــودوقــدرتعمــلخوبــیپیــداکــردهبودنــد،ضمــناينکــهمديريــتهــمکمکشــايانی
بــهايــنخودکفايــیمیکــرد؛بنابــرايــناگــرمــنتجربــهودانشــیهــمدرايــنصنعــتکســب
ــن ــاری،زمی ــرداری،حف ــهدربخــشبهرهب ــیهســتمک ــاندوران ــونهم ــردمبیشــترآنرامدي ک
شناســی،پتروفیزيــکوشــبیهســازیمخــازنو....کارکــردموبســیارخوشــحالموافتخــارمیکنــم

کــهجــزءاولیــنگروهــیبــودمکــهدرمطالعــاتجامــعمیاديــنحضــورداشــتم.
ــهدردســتشــرکتهای ــازیومطالع ــرایشبیهس ــتوگازب ــننف ــیمیادي ــانتمام ــاآنزم ت
خارجــیبــود،امــادراوايــلســال۱۳7۲درخــودمناطــقنفــتخیــزتیمــیتشــکیلشــدمطالعــه
جامــعشــبیهســازیمیاديــنانجــامگیــرد.شــبیهســازیمخــزنکرنــجاولیــنمیــداننفتــیکشــور
بــودکــهبــهرياســتآقــایمهنــدسباقرپــور،توســطهمیــنتیــمصــورتگرفــتکــهمــنهــمدر

حــوزهمخــازنوبخــشپتروفیزيــکدرآنفعالیــتمیکــردم.
اگــربخواهــمدورانحضــورمدرصنعــتنفــترادرمجمــوعوبــهاختصــاربیــانکنــمبايــدبگويــم
ازســالیکــهبــهدانشــکدهنفــتقــدمگذاشــتمتــازمــانفــارغالتحصیلــیکــهدرصنعــتنفــتبــه
طــورجــدیمشــغولبــهکارشــدم)۱۳68(وتــااالنکــهمديــرهلدينــگشــرکتپتــرومفیــدهســتم
)ايــنشــرکتدرحــوزهنفــت،گازوپتروشــیمیســرمايهگذاریانجــاممیدهــد(؛حــدود۳0ســال

اســتکــهدرخدمــتايــنصنعــتعظیــمهســتم.

سی سال خدمت و تالش بی وقفه در راه وطن �
کارمــندرصنعــتنفــتوگازهمیشــهبــاامــرتولیــدعجیــنبــودهاســت،چــهدرباالدســتوچــه
ــوانيــکصاحبنظــردر ــههمیــنخاطــربســیاریمــنرابهعن دربخشهــایپايیــندســتی،ب

زمینــهمخــزنمیشناســندوقبــولدارنــد.
تــاقبــلازآبــانســال۱۳88کــهمســئولیتتولیــدگازدرمیاديــنمســتقلگازیراداشــتموبعــد
ازآنکــهمســئولیتشــرکتگازرابرعهــدهگرفتــم،حــدود7۵00روســتابیشــتردرکشــورگازرســانی
نشــدهبــودکــهبــهلطــفالهــیوتــالشهمــهپرســنلدرطــولخدمتــمدرشــرکتملــیگازايــران
ايــنآمــاربــه۱۵000روســتاو۱000شــهررســید؛يعنــیمــنبــههمــراهمجموعــهتحــتمديريتــم،
معــادلعمــرشــرکتملــیگازکــهازســال۱۳4۵تــاآبــان۱۳88معــادل7۵00روســتاگازرســانی
شــدهبــوددرمــدت4ســالبــههمــانمیــزانفعالیــتکرديــم،بــهخاطــردارمکــهدرشــهريورماه



 | گـاز، انرژی پاک با نیم قرن تالش �

۱06

۱۳۹۲وقتــیکــهســمتراتحويــلدادمبعضیهــاايــنانتقــادراداشــتندکــهدورهتصــدیمــن
عمــدهتوجــهبــهگازرســانیروســتاهابــوده!ولــیمــنبــهايــنامــرافتخــارمیکنــم!کشــوریکــه
دارایرتبــهاولمیاديــنگازیدردنیــااســتبايــدتمــامملــتآنازنعمــتگازبهرهمنــدباشــند.

درامــرتوســعهگازرســانیبــهروســتاهادومســألهمــدنظــربــود؛يکــیاينکــهگازيــکنعمــت
الهــیاســتوطبــقبحــثعدالــتاجتماعــیهمــهبايــدازايــننعمــتبهرهمنــدشــوند،دومیــن
ــا ــود؛وب ــود.قیمــتنفــتدرآنزمــان۱۲0-۱40دالرب ــهاقتصــادیواهمیــتآنب مســألهصرف
ــلو ــود،گازوئی ــراهب ــتهم ــامحدودي ــعدرپااليشــگاههاب ــنســوختماي ــهاينکــهتأمی ــهب توج
فرآوردههــاینفتــیازخــارجواردمیشــدتــابتوانیــمســوختمايــعراتأمیــنکنیــم.بــهطبــعامــر
گازرســانیمیتوانســت۳0تــا40ســنتدرهــرلیتــربــهنفــعکشــورباشــد؛يعنــیبــههــرجايــیکه
میتوانســتیمگازرســانیکنیــمودرچرخــهمصــرفقــراردهیــم،نفــتيــاســوختمايــعکمتــری
اســتفادهمیشــد.درهمیــنراســتاموفــقشــديمتمامــینیروگاههــا)بــهجــزنیــروگاهچابهــار(را

درطــی4ســالبــهشــبکهگازمتصــلکنیــم.
مــنچــوندربخــشباالدســتنفــتدرحوضــهمیاديــنکارکــردهبــودمبــهبحــثذخیرهســازی
ــههمــتپرســنلدرطــیخدمتــم اعتقــادودرآناهتمــامداشــتم.الحمــدهللخــداتوفیــقدادوب

درشــرکتملــیگازدومیــدانســراجهقــمو
شــوريجهخانگیــرانافتتــاحشــد،البتــهمیــدان
شــوريجهحــدوديکســالبعــدازمديريــتمــن
بــهبهرهبــرداریرســید)درواقــعبرازنــده
ــم ــنحجــمعظی ــااي ــهب ــودک ــانب کشــورم

منابــعگازی،میاديــنذخیــرهطبیعــینداشــتهباشــیم(.درتمــامکشــورهابــهمــدت۹0روزگازرادر
میاديــنمصنوعــیيــاطبیعــیذخیــرهمیکننــد)وقتــیمیگوينــدمیــدانطبیعــیکــهآنمیــدان
ازنفــتوگازخالــیشــدهوبــازدرآنگازذخیــرهمیکننــد(.الحمــداهللايــنهــميکــیديگــراز
افتخــاراتودســتاوردهايیبــودکــهدرطــولخدمــتبنــدهوبــاتــالشپرســنلتحقــقپیــداکــرد.
دســتاوردديگــردرطــولخدمتــمدرشــرکتملــیگازمبحــثنــرخگازوهدفمنــدیيارانههــابــود.
مــنبــهنــکاتمثبــتومنفــیآنکارینــدارم،امــايکــیازداليــلمصــرفبــاالیگاز،نــرخارزان
آنبــود)هــرمترمکعــب۱7تومــان(.بــههــرحــالايــنصنعــتهــمنیــازبــهتوســعهداشــتويکــی
ازمشــکالتمــابــرایتوســعه،تأمیــنمنابــعمالــیبــودونــرخگازیهــمکــهبــهترکیــهصــادر
ــود.پیادهســازی ــهعبارتــی۱۵00تومــانآنزمــانب ــاب میکرديــمهــرمتــرمکعــب۵0ســنتي
ايــنتصمیــم،شکســتنســنتپیشــینوفرهنگســازیايــنرونــدبــرایملتــیکــهبــهنــرخ۱7 
تومــانعــادتکــردهبودنــد،خیلــیکاردشــواریبــودورســاندنآنهــمبــانــرخ70تومــان!!!شــايد

شاید سخت ترین روزهای عمر من همان 
روزهای هدفمندی یارانه ها بود، چون این 
طرح در آذر ماه 1388 کلید خورد و دقیقاً 

همزمان شد با پیک مصرف گاز مردم، البته 
هدفمندی مصرف برق هم استارت خورد، اما 
مردم در زمستان مصرف برق زیادی ندارند.



جواد اوجی |

۱07

ســختترينروزهــایعمــرمــنهمــانروزهــایهدفمنــدیيارانههــابــود،چــونايــنطــرحدرآذر
مــاه۱۳88کلیــدخــوردودقیقــًاهمزمــانشــدبــاپیــکمصــرفگازمــردم،البتــههدفمنــدیمصرف

بــرقهــماســتارتخــورد،امــامــردمدرزمســتانمصــرفبــرقزيــادیندارنــد.
بــهايــنترتیــبمــادرحقیقــتصــفشــکنايــنقضايــاشــديم،امــادرنهايــتمنابــعمالــیبــه
دســتآمــدهازهدفمنــدیباعــثرشــدپلکانــی،توســعهصنعــتگازوکاهــشمصــرفآندرســطح
کشــورشــد.بــهاعتقــادمــناگــرايــنصنعــتتوســعهپیــداکنــدکمــکزيــادیبــهچــرخاقتصــادی

ــورمیکند. کش
ازديگــردســتاورهایايــنمــدتتأمیــنگازبخــشخانگــیبــودکــهخوشــبختانهبــهلطــفالهــی
وتــالشکارکنــان،درايــن4ســالهیچگونــهقطعــینداشــتیم.شــماحســابکنیــدازســال۱۳88 
تــا۱۳۹۲درفصــلســرماوزمســتانبــاتوجــهبــهاينکــهتــرازتولیــدومصــرفگازمــامنفــیبــود،
درهیــچجــایکشــورقطعــیگازنداشــتیم.طــیايــنبرهــههــمهنــوزفازهــای۱6-۱۵-۱۲-۱۱-
۱7و۱8بــهبهرهبــردارینرســیدهبــودومــابايــدبــاهمــانمیــزانموجــودیگاز،نیازهــارابــرآورده
میکرديــموبــهتوســعهوبحــثصــادراتبــهترکیــهوارمنســتانهــمتوجــهخــاصمیطلبیــد.
بــههرجهــتبايســتیايــنشــبکهرامديريــتمیکرديــم.درايــنمــدتهــمدوحادثــهرویخطوط
سراســریکشــوراتفــاقافتــاد.يکــیدر۲۲بهمــنمــاه۱۳8۹وديگــریدرارديبهشــتمــاهســال
۱۳۹0،نیروهــایخرابــکاروضدانقــالب4تــاازخطــوطمــارامنفجــرکردنــد،آنهــمخطــوط۵6 
اينــچکــهازخطــوطاصلــیمــابــود.خداروشــکربــههمــتمديريــتشــبکهوکارکنــانعملیاتــی
شــرکتملــیگازدرکمتــراز۲4ســاعت)کــهايــنزمــاندرهیــچکجــایدنیــاســابقهنــدارد(ايــن
خطــوطبــهمــدارتولیــدآمدنــدوهیچگونــهقطعــیگازاتفــاقنیفتــادودرنهايــتدشــمنهــمبــه
هــدفخــودنرســید.ايــنتــالشدرزمانــیبــهنتیجــهرســیدکــهاگــرتنهــايــکخــطازمــدارخارج

میشــد،بحــرانبعضــیازاســتانهــایکشــوررافــرامیگرفــت.
ــراق، ــاع ــایگازیب ــدقرارداده ــهعق ــمب ــممیتوان ــالهایخدمت ــرس ــمديگ ــواردمه ازم
پاکســتاناشــارهکنــم.چنــدســالیبــودکــهکشــورمــابــاخیلــیازکشــورهاواردمذاکــرهمیشــدو
ازآنجــاکــهسیاســتوزارتنفــتيــکفرمولمشــخصبــرایقیمــتفــروشگازصادراتیداشــت،
ايــنمذاکــراتزمــانزيــادیمیبــردتــابــهمنصــهعمــلبرســد.خوشــبختانهبــاگرفتــنمجــوز
تخفیفــیهــمرویقیمــتگازدادهشــدوازآنحالــتخــارجشــد.درمــوردقــراردادگازیبــاترکیــه
هــمدرســال۹0-8۹طبــقروالهمیشــگیقــرارداد،بايــدگازرادرمــرزبــازرگانتأمیــنمیکرديــم
ــا ــود.خوشــبختانهب ــهپرداخــتخســارتب ــزمب ــراردادکــهکــمکاریمیکــردمل وهــرطــرفق
توجــهبــهتــرازمنفــیوســرمايیکهحاکــمبــود،توانســتیممیــزان۳0میلیــونمترمکعــبدرروزگاز
تأمیــنکرديــموماننــدبســیاریازمواقــعکشــورترکیــهازبــردنايــنمیــزانگازعاجــزبــود،وبــر
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اســاسمفــادقــرارداددرســال۱۳۹0،60۵میلیــوندالرشــرکتبوتــاشترکیــهراجريمــهکرديــمو
خوشــبختانهدريافــتايــنمبلــغ،يکــیازموفقیتهــایمــابــود.

عــالوهبــرايــنامــور،کشــورترکیــهازســال۱۳۹0دوموضــوعرابــهداوریســوئیسبــهقضــاوت
کشــاند؛يکــیموضــوعکاهــشصــادراتگازبــهترکیــه)ســال۱۳86(بــودوديگــریهــممربــوط
ــدقیمــتگازجمهــوریاســالمیگــراناســت.درواقــع ــهقیمــتگازکــهمدعــیبودن میشــدب
ادعــاکــردهبودنــدکــهمــاکمفروشــیکرديــم.موضــوعاولداوری،وقــتبســیارزيــادیازمديريــت
وتیــمبســیارخــوبوکالیمــادرخــارجازکشــورگرفــتوخوشــبختانهدربهمــن۱۳۹۲)درآنزمان
مــن۵مــاهبــودکــهازايــنمجموعــهجــداشــدهبــودموبــرایدفاعیــهآخــر،بــهدعــوتجنــاب
عراقــیبــرای۱۵روزبــهســوئیسرفتــمودردفاعیــهشــرکتکــردم(دردفاعیــهآخــرايــنپرونــده،

خوشــبختانهرأیبــهنفــعجمهــوریاســالمیصــادرشــد.
ــود. ــمنفــتکمــککــرد،توســعهجايگاههــایCNGب ــهصنعــتعظی موضــوعبعــدیکــهب
بــاتوجــهبــهاينکــهکشــورمــاجــزوواردکننــدگانبنزيــنبــودوهنــوزهــمکــموبیــشهســت،
ــرد. ــهکشــورک ــیب ــنکمــکبزرگ ــایبنزي ــهج ــیگازب ــایCNGوجايگزين ــدنجايگاهه آم
شــايددرايــندوران4ســاله۱۵00جايــگاهCNGبــهکشــوراضافــهشــدوايــنهــمبــازيکــیاز

دســتاوردهایخوبــیبــودکــهمصــرفبنزيــنراچیــزیمعــادل۲0میلیــونلیتــرکاهــشداد.
صنعــتنفــتجمهــوریاســالمیايــرانبالــغبــردومیلیــارددالرهزينــهکــردوخطــیبــهطــول
480کیلومتــرراازپــارسجنوبــیفازهــای8-7-6گازتــرشبــهمیــدانآغاجــاریکــهمیــداننفتی
بــودکشــید،تولیــدنفــتمیــدانآغاجــاریبــهعلــتکاهــشفشــارخیلــیکــمشــدهبــود.ايــنخــط
درســال۱۳87بــهاتمــامرســیدهبــود،امــاتزريــقگازتــرشبــهايــنخــطصــورتنگرفتــهبــود؛
چــونتمــامخطــوطدرکشــورمــاحامــلگازشــیرينهســتندوتزريــقگازتــرشآنهــمبــهطــول
480کیلومتــربــهخطــیکــهازدلشــهرهاوروســتاهاعبــورمیکنــد،اصــالکارســادهاینیســت.
بــرایايــنمهــم،نزديــکبــه7-6مــاهزمــانبــردتــادوســتانتمــاماشــکاالتريــزفنــیايــنخط
درايســتگاهورویخــطرابرطــرفکننــد.امــابــهلطــفخــداايــنتزريــقوعملیــاتبهرهبــرداری
ــتیمدر ــاتوانس ــردوم ــکک ــتکم ــورمملک ــهام ــمب ــیاره ــتوبس ــکلگرف ــطپنجــمش ازخ
زمانهايــیکــهفازهــای۱8-۱7-۱6-۱۵پــارسجنوبــیهنــوزبــهبهرهبــردارینرســیدهبــودوتــراز
گازکشــورمنفــیبــود،ازايــنخــط40میلیــونمترمکعــبگازتــرشببريــمدرپااليشــگاهفجــرجمو
شــیرينکنیــم.بــههرجهــتايــناتفــاقخــوبمیســرشــد،بــهاضافــهاينکــهتزريــقگازدرمیــدان

نفتــیآغاجــاریهــمبــهايــنوســیلهشــکلگرفــت.
مســألهديگــریکــهتوســعهوپیشــرفتصنعــتگازرابســیارتحــتالشــعاعقــرارداد،موضــوع
ــی ــاجابهجاي ــرایم ــردادســال۱۳۹0شــروعشــدوب ــروم ــاازتی ــود.اوجتحريمه ــاب تحريمه
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۱0۹ ــروارداتگازاز ــرفديگ ــهوازط ــهترکی ــادراتب ــیص ــراازطرف ــود،زي ــکلب ــیارمش ــولبس پ
ترکمنســتان)روزانــهحــدود40میلیــونمتــرمکعــب(داشــتیم.ترکمنهــابســیاربدقلقــیمیکردنــد
ومیگفتنــداگــرپــولراپرداخــتنکنیــد،گازراقطــعمیکنیــم.بــههرجهــتتأمیــنمنابــعمالــی
شــرکتگازوپرداخــتپــولگازوارداتــیبــرایمــاخیلــیحیاتــیومهــمبــود.بانــکمرکــزیهــم
اعــالمکــردکــهبــرایتأمیــنايــنمنابــعمالــیوپرداخــتبدهیهايتــانخودتــاناقــدامکنیــد.
ضمــناينکــهصــادراتگازمــابــهترکیــهمخصوصــًادرفصــلزمســتانبــرایترکیــهخیلــیحیاتــی
بــودونمیتوانســتندپرداختهــایمــاراانجــامندهنــد.يــادممیآيــددرآنزمــانترکیــهبــهمــا
گفــتحســابهایشــمابســتهشــده.مــنمأموريتــیازوزيــروقــتگرفتــهوبــهترکیــهرفتــموبــه
آنهــااعــالمکــردماگــرپرداختهــایمــاراانجــامندهیــدمــاهــمگازراقطــعمیکنیــم.ترکیــه
درخواســتفرصــتکــردتــابــاطــرفآمريکايــیمذاکــرهکنــد،بعــدازدوهفتــهاعــالمکردنــدکــه
ايــنپرداختهــاراانجــاممــیدهنــد.بــههــرجهــتخوشــبختانهپرداختهــایمــاآزادشــد.امــا
دشــمنازســمتوارداتمــاازترکمنســتانکــهبرايمــانحیاتــیبــود،ضربــهخــودراواردکــردو
بــهترکمنســتانفشــارآوردکــهازمــامطالبــاتخــودرابخواهــدودرغیــرايــنصــورتگازوارداتــی
مــاراقطــعخواهنــدکــرد.بــههمیــنخاطــربدهــیبــاالرفــتومــاتمــامســعیخــودراکرديــمکه
راهکارهــایمختلفــیراشــروعکنیــموتهديدهــارابــهفرصــتتبديــلکنیــم.ســابقهنداشــتهکــه
مديــرعامــلشــرکتملــیگازپیگیــرصــادراتکاالبــهترکمنســتانشــودکــهبتوانیــمگازوارداتــی
رابیاوريــمتــاقطــعنشــود.درآنزمــانجلســهایبــاآقــایگلپايگانــیســفیرايــراندرترکمنســتان
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داشــتموگفتــمترکمنســتانچــهچیزهايــیراازايــرانواردمیکنــد؟لیســتراگرفتیــمومــواردی
چــونخــطلوله)لولههــای۵6اينــچ(،۲۵0دســتگاهاتوبــوسویآیپــی،متانــول،اوره،آمونیــاکاز
پتروشــیمیهاوحتــیطــالهــمدرايــننیازهــابــهچشــممیخــورد.کارراشــروعکرديــمبخشــی
ازپــولراکــهنمیتوانســتیمبــهصــورتمســتقیمبفرســتیمبــاتهاتــرکاالپرداخــتکرديــموبــه
هــرجهــتنگذاشــتیمبدهــیبــاالرود.بــهايــنترتیــبهــمشــرکتهایايرانــیکاالهــایخــود
راصــادرمیکردنــدوهــممــابدهــیوارداتگازازترکمنســتانراپرداخــتمیکرديــم.ازطرفــی

هــمجابهجايــیپــولدرشــرايطســختتحريمهــابــهشــکلبهتــریاتفــاقافتــاد.
شــرکتملــیگازنیروهــایتوانمنــدومتخصــصوخوبــیدارد.مــنيــکعمــردرشــرکتنفت،در
بخشهــایبــاالدســتیوپايیــندســتیحضــورداشــتموزمانــیکــهبــهشــرکتگازآمــدمشــايد
برخــیفکــرمیکردنــدکــهاتوبوســیازدوســتانوهمکارانــمراازصنعــتنفــتبــاخــودممــیآورم؛
امــاازآنجايــیکــهاعتقــادمبــرايــناســتکــهدرهــرمجموعــهایبايــدازتمــامپتانســیلخــودآن
مجموعــهاســتفادهکــرددرهمــانچنــدمــاهاولبــرایمــنمســجلشــدکــهواقعــًانیروهایبســیار

توانمنــدیدرايــنمجموعــههســتوعمدتــًا
ــن ــنلاي ــر(ازپرس ــز4-۳نف ــهج ــايدب )ش
مجموعــهاســتفادهکــردمودوســتانمیداننــد
ــه ــرانوب ــنهمیشــهشــاملمدي ــتم حماي
ويــژهپرســنلوحیثیــتشــرکتملــیگازبوده

اســت.شــايدکمتــرکســیجــرأتداشــتکــهدرحــوزهکارمــادخالتکنــد.
درصنعــتنفــتوگازبايســتیبــرقلــبپرســنلوافــرادمجموعــهخــودحاکــمشــدوبهــادادنبه
نیــرویانســانیبــهايــنصنعــتخیلــیکمــکمیکنــدوداشــتنتکنولــوژیچــهســختافــزاری
وچــهنــرمافــزاریبــهتنهايــیراهگشــانیســت.اعتقــادمايــناســتکــهنیــرویانســانیبســیار
ــارادرک ــننیروه ــهاي ــدک ــاقمیافت ــذاریاتف ــنتأثیرگ ــیاي ــدوزمان ــذارباش ــدتأثیرگ میتوان
کنیــموبرايشــانارزشقائــلشــويمونیازهايشــانرابرطــرفکنیــم.میخواهــمبگويــمکــهاگــر
بــهنیروهــابهــاوارزشبدهیــمودرمیــانآنــانرضايتمنــدیايجــادکنیــمبــهراحتــیمیتوانیــم

درصنعــتپیشــرفتکــرد.
مــنمــدتزيــادیدرجنــوبزندگــیکــردهامومیدانــموقتــیيــکنفــردرگرمــای۵0درجــه
دررویچــاهيــاســکووتأسیســاتآچــاربــهدســتمیگیــرد،يعنــیچــه!!!حفــاریهــمکــردهام
ومیدانــمچقــدرايــنکارســختاســت.شــايدخیلــیمواقــعتنهــاتأمیــننیــازمالــیفــردمهــم
نباشــد.مــنمعتقــدمکــهايــنصنعــتواقعــًانیــازبــهتکنولــوژیآنچنانــینــداردبلکــهبايــدبــه
نیروهــابهــادادوشايســتهســاالریســرلوحهامــورقــراربگیــرد.وقتیشــرکتملــیحفاریدرســال

در صنعت نفت و گاز بایستی بر قلب پرسنل 
و افراد مجموعه خود حاکم شد و بها دادن 

به نیروی انسانی به این صنعت خیلی کمک 
می کند و داشتن تکنولوژی چه سخت افزاری 

و چه نرم افزاری به تنهایی راه گشا نیست
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۱۳۵۹تأســیسشــد)تاقبــلازانقــالبتمــامکارهــایحفــاریچاههــایمــادراختیــارخارجیهــا
بــود(شــرکتTargetانگلیســیاصــالبــاورنمیکــردکــهمــابتوانیــمچــاهافقــیبزنیــم،يعنــی
بتواينیــمچیــزیحــدود۲000متــرعمــودیبــايــکدايرکشــنوحــدود400متــرهــمافقــیحفاری
کنیــم.آنهــاقبــولنمیکردنــدکــهمــاايــنکارراانجــامدهیــمومدعــیبودنــدکــهبايــدابــزارآالت
خــودرابــهپايیــنبفرســتندوتســتبگیرنــد.انگلیســیهاهرگــزفکــرنمیکردنــدکــهجمهــوری
اســالمیايــرانايــنقــدرتراداشــتهباشــد.مــنحــسمیکنــمکــهصنعــتبــااتــکابــهنیــروی
داخلــیبــههــرآنچــهکــهنیــازشداردمــیرســد.منظــورمازبیــانايــنمســايلايــناســتکــه
هرجــانیــازبــودنیــرویداخلــیتوانســتبــااتــکابــهخــودشکارهــایســختراانجــامدهــد.در
هــرجــایايــنصنعــتکــهآســتینهمــترابــاالزديــموخودمــانخواســتیم،توانســتیم.درپــارس
جنوبــیتوتــالوشــلفازهــای۱تــا۵راتوســعهدادنــدوحــاالبــهلطــفالهــیفازهــای۱6-۱۵-
۱8-۱7بــهوســیلهخودمــانتوســعهپیــداکــردهاســت.ايــنمباحثــیکــهمطــرحکــردمبــدانمعنــی
نیســتکــهنبايــدازتکنولــوژیروزدنیــااســتفادهکنیــم،منظــورمايــناســتکــهبايــدبــااتــکابــه
ــروزهــمبهرهمنــدهســتند،امورمــان ــومنويــنوب نیــرویانســانیدانشآموختــهخــودکــهازعل

راپیــشببريــم.

هر کسی از ظن خود شد یار من! بهترین و بدترین تصمیم ها �
بــهنظــرمنتصمیــممهمــیبــود،اهمیــتدادنبــهتوســعهشــبکهگازرســانیکشــورچهروســتايی
وچــهشــهری،کــهگازراجايگزيــنســوختمايــعکنیــم.درشــهريور۱۳۹۲کــهازصنعــتکنــار
ــهام! ــانیپرداخت ــهتوســعهشــبکهگازرس ــطب ــهفق ــدک ــهمیکردن ــنحمل ــهم ــاب ــدمخیلیه آم
گفتــمهمیــنکــهمــردمازايــننعمــتبرخــوردارشــوندوهــماينکــهگازجايگزيــنســوختمايــع
شــودوشکســتنقبــحذخیرهســازیگازهمــهوهمــهامــوریهســتندکــهمــنبــهآنهــاافتخــار
میکنــم.همچنیــنبحــثصــادراتگاز،بــهخصــوصبــهعــراقبســیارحائــزاهمیــتبــود،زيــرابــا
يــکفرمــولقیمتــیواحــدنمیتوانســتیمبــهراحتــیواردمیــدانصــادراتشــويم،ايــنســختگیری

شکســتتــابتوانیــمبــايــکانعطــافخــاصقراردادهــایگازیخودمــانراببنديــم.
ــودش ــانخ ــاتدرزم ــامتصمیم ــرمتم ــهنظ ــمب ــدبگوي ــاباي ــنتصمیمه ــوردبدتري ــادرم ام
درســتوبهجــابــودهاســت.زمانــیکــهمــافازهــایپــارسجنوبــیرااحــداثمیکرديــم،تــوان
توســعهوبرداشــتازمیــدانمشــترکبــاقطــررانداشــتیموحــاالهــمکــهتوســعهداديــموگازرا
بــهپااليشــگاههامــیرســانیمجهــتشــیرينســازیمتأســفانهخطــوطانتقــالکافــینداريــم.درآن
زمــانمــادوخــططراحــیکرديــميکــیخــطنهــمازعســلويهبــهبــازرگانويکــیهــمازعســلويه
بــهدامغــانحــاالبــهلحــاظمشــکالتمالــیايــنخطــوطهنــوزاســتارتنخــوردهاســت.آنروزی
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کــهمــابــهتــوانتولیــدمثــاًل700میلیــونيــاحتــی۱میلیاردمتــرمکعــبازپــارسجنوبیبرســیم،
امــانتوانیــمايــنرابــهمرکــزوشــمالکشــورانتقــالدهیــميــاحتــیصــادرکنیــم،چــهفايــده
دارد!؟احــداثخطــوطجديــدسراســریانتقــالگازامــریاســتکــهدرهــردولــتکــهبــرمســند

مینشــیندبايــدبــهآناهتمــامبــورزد.
ــروگاه ــهمصــارفکشــوردرحــوزهخانگــی؛تجــاری؛نی ــهب ــاتوج ــدیهــماينکــهب ــببع مطل
وتزريــقدرمیاديــننفتــیگزينــهبعــدیصــادراتگازاســت؛يعنــیاگــرازحــاالعجلــهنکنیــم
ــواًلقراردادهــایصــادراتگازاولبســته ــم)چــونمعم ــانرانبندي وقراردادهــایصــادراتگازم
میشــوندوبعــدبــرایانتقــالخطــوطکشــیدهمیشــود(ازبحــثبرداشــتگازازمیــدانمشــترک

ــم. ــبمیافتی ــیعق ــارسجنوب پ
مــامیگويیــمانشــااهللظــرفيکــیدوســالآينــدهبــهظرفیــتتولیــديــکمیلیــاردوســیصد
میلیــونمتــرمکعــبگازدرکشــورمیرســیم،نیــازکشــورهــماگــر۹00تــايــکمیلیــاردباشــد
مابقــیآنرامیخواهیــمچــهکنیــم؟پــسبايــدصــادرکنیــمآنهــمازيــکمیــدانمشــترک؛پس
ــم ــودوه ــایمناســبانجــامش ــرمايهگذاریه ــاس ــدیب ــورج ــبکهبهط ــدخطــوطش ــمباي ه
قراردادهــایصادراتــیگاز.ضمــناينکــهنبايــدبحــثصــادراتگازراصرفــامعطــوفبهکشــورهای
همســايهکنیــم.بــهعنــوانمثــالدرقــراردادبــاترکیــهماکزيمــم۲0میلیــونمترمکعــبگازديگری
نیــزبتوانیــمصــادرکنیــميــاعــراقهــم۳0میلیــونمیتوانــدببــردوکشــورهایحاشــیهخلیــج
فــارسهــمکــهعمدتــا!تامیــنهســتند.پــسمیمانــدصــادراتگازبــهاروپــاازخــاکترکیــه

کــهبســیارمهــماســت..
مــامیگويیــم۳4هــزارمیلیــاردمتــرمکعــبگازقابــلاســتحصالداريــمبــايــکضــربوجمــع
ســادهمتوجــهمیشــويمکــهاگــرتــا80ســالآينــدهمنابــعگازیديگــرپیــدانکنیــم،گازداريــم.
مثــاًلکشــورهایهمســايههــم۱00میلیــونازمــاگازببرنــدکــهنمــیبرند.پــسبهتريــنراهتأمین
انــرژیاروپــاوپیــداکــردنراهــکاربــرایآناســت.شــايدبرخــیفکــرکننــدکــهايــنصــادرات
بــرایمــانمیصرفــد!پــسبــرایروســیههــمنبايــدصــرفداشــتهباشــد؛امــاچــراروســیه4۵ 
درصــدگازاروپــاراتأمیــنمیکنــد؟عمــدهگازاروپــاازروســیهومقــداریهــمازآذربايجــانتامیــن
میشــود.کشــورروســیهبايــد۵هــزارکیلومتــرخــطبکشــدتــابرســدبــهاروپــا.اگــرمــايکــیاز
ــاشــويممیتوانیــمدرآمــدحاصــلازگازراقابــلتوجــهنمائیــم.تأمیــن تأمینکننــدگانگازاروپ
گازاروپــاتوســطمــايــکتأمیــنامنیتــیبــرایکشــورماناســت.کلدنیــاحتــیآمريــکاهــمتمايل
ندارنــدکــهتنهــاتأمیــنکننــدهگازاروپــاروســیهباشــدآنهــادنبــاليــکواردکننــدهديگــرهســتند،

حــاالچــهکشــوریبهتــرازايــران.
درمــوردمقــرونبــهصرفــهبــودنصــادراتبــهاروپــاســوالمیکنــمکــهآيــاروســیهکــهگاز
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ــه ــرخــطلول ــاترکمنســتانکــه۵000کیلومت ــدمتضــررشــدهاســت؟آي ــاصــادرمیکن ــهاروپ ب
ــد؟ ــررمیکن ــتدض ــنگازمیفرس ــهچی ــدوب میکش

اعتقــاددارمکــهاولويــتهــایمصــارفگازمــیتوانــدخــوراکپتروشــیمیهــاباشــد،دومــًااز
ــهازایهــر6هــزارفــوتمکعبــی،درمیدانهــاینفتــی ــهمیاديــننفتــیب طريــقتزريــقگازب
يــکبشــکهنفــتبیشــترخواهیــمداشــتوســومینمســالههــماهمیــتصــادراتاســت.درقضیــه
صــادراتبايــدخیلــیبیشــترازايــنکارکنیــمبــهخصــوصحــاالکــهفضــایتحريمهــاشکســته

شــدهواوضــاعخیلــیبهتــراســتواروپــاهــمبــهايــنگازواقعــًانیــازدارد.

چشم اندازهای ایده آل  برای صنعت گاز امروز �
مــناعتقــاددارمکــهبــاتوجــهبــهاينکــهظــرفدوســالآينــدهدرتولیــدگازبــهدوبرابــرظرفیــت
تولیــدامــروزمیرســیم،بايــدبحــثانتقــال،فــرآوریوقراردادهــایگازیراســرلوحهبرنامههــای
خــودقــراردهیــم.دردهــه70و80عمــدهدغدغــهمــاتأمیــنگازبــرایمصــارفداخلــیبــود،تــراز
منفــیداشــتیمومیاديــنمشــترکوغیــرمشــترکمانراهنــوزبــهبهرهبــردارینرســاندهبوديــم؛ولی
بــاايــنتأمیــنگازیکــهشــکلگرفتــهمــاديگــرتــرازگازمــانمنفــینخواهــدبــود،بهخصــوصدر
ســالهایآتــی.هــماکنــونمــارســیديمبــهجايگاهــیکــهروزیآرزويمــانپیشــیگرفتــنازقطــر

ــودواينکــهبتوانیــمســهمخوبــیاز ب
میاديــنمشــترکبهرهبــرداریکنیــم.

ــط ــکخ ــهي ــدمک ــنمعتق همچنی
ديگــردرکنــارخــطپنجــمسراســری
ازعســلويهبــهمناطــقنفتخیــزبايــد
ــشاز ــابی ــهم ــراک ــود.چ کشــیدهش
ــموهمــهايــن ــداننفتــیداري 70می
ــت ــازدومبرداش ــهف ــمب ــنه میادي

رســیده،يعنــیهمــهآنهــاافــتفشــارپیــداکــردهوســالی۵0تــا۱00پــامافــتفشــارداريــم.
آمــارداريــمکــههمیــنمیاديــناگــرحفاظــتنشــوندواليــهجديــدیبــازنکنیــموهمیــنمیــزان
رابخواهیــمبرداشــتکنیــم،ســالی۲00- ۱۵0هــزاربشــکهکاهــشخواهیــمداشــتوســالبــه
ســالهــمايــنمیــزانکاهــشبرداشــتبیشــترمیشــود.بنابرايــنبــرایتثبیــتتولیــدنفــتبايــد
گازراتزريــقکنیــم،چــونفعــاًلاقتصــادايــنمملکــتبــرايــنپايــهاســت.شــماببینیــددربرنامــه
مــا۲00- ۲۵0میلیــونمترمکعــبتزريــقدرمیاديــنوجــوددارد،درحالــیکــه۱۵0-۱00میلیــون
مترمکعــبداريــمتزريــقمیکنیــم،پــستزريــقگازدرمیاديــننفتــی،يعنــیارزشافــزوده،يعنــی
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بشــکهنفــتبیشــتربرداشــتکــردن.هــروقــتهــمکــهارادهکنیــممیتوانیــمگازرابرداشــت
کنیــم.ضمــناينگــهگازیکــهحــقمــردمماســتازمیاديــنمشــترکهــمبرداشــتمیشــود.
مــاتنهــايــکخــطپنــجرابــرایايــنکارداريــموبايــدبــهمــوازاتهمیــنخــطيــکخــطگاز
شــیرينديگــراحــداثشــودکــهدرفصــلزمســتانهــمکمــکشــبکهکنــد،تزريــقگازشــودکــه
البتــهدنیــاهــمبــههمیــنشــکلاســتامــروزهعلــممخــازندنیــابــهايــنشــکلاســتکــهوقتی
برداشــتازمیاديــننفتــیانجــامشــدهمزمــانتزريــقهــمانجــامشــودکــهکمتريــنافــتفشــار

راداشــتهباشــند.
بحــثديگــرايــنبــودکــهمــادرتابســتان
برداشــتازمیاديــنغیرمشــترکمثــلکنــگان
ــکلی ــهش ــدب ــهباي ــم.برنام ــممیکردي راک

باشــدکــهتــاآنجــاکــهمیشــودازمیاديــنمشــترکبرداشــتکنیــم.پــساحــداثخطــوطجديــد
شــبکههــایسراســریبــهمنظــورتزريــقگازدرمیاديــننفتــیوانتقــالبیشــترگاز،وهمچنیــن

ــرد. ــرایآنســرمايهگذاریشــکلبگی ــدب ــهباي ــسمهــماســتک صــادراتگازموضوعــیب

از آغاز ساختار شرکت ملی گاز تا حفظ اصالت آن �
قبــلازانقــالببــاتوجــهبــهاينکــهکاًل40میلیــونمتــرمکعــبتولیــدداشــتیمســاختارخاصــی
وجــودنداشــت،درحالــیکــهامــروزهحــدود800-700میلیــونمتــرمکعــبتولیــدداريــم.اصــاًل
آمــارشــرکتملــیگازقبــلوبعــدازانقــالبقابــلقیــاسنیســت،اقیانوســیاســتدربرابــريــک
رودخانــه.خوشــبختانهامــروزمیشــنويدکــهشــايدنزديــکبــه۹۵درصــدشــهرهایکشــورو70-
80درصــدازروســتاهابــهشــبکهگازمتصــلهســتند،يعنــی%6۵ســبدانــرژیعمــدهکشــورگاز

اســتوتقريبــاآنچــهکــهازرفــاهعمومــیمدنظــرنظــامبــوده،تأمیــنشــدهاســت.
درزمانــیکــهمــنعهــدهدارمســئولیتبــودم،کامــاًلبــهســاختارمعتــرضبــودم،چــونخــودمهم
درامــرتولیــدکارکــردهبــودموتخصصــمدرمیاديــننفتــیوگازیبــود،اعتقــادمايــنبودکــهتولید
راهــمبايــدبــهشــرکتملــیگازبدهنــد،يعنــیمثــلشــرکتملــینفــتکــهتولیــدنفت،فــرآورش
وفــروشآنراخــودشانجــاممیدهــد،شــرکتملــیگازهــمبايــدخــودشمیاديــنگازیرادر
اختیــاربگیــرد.درزمــانمــنايــنمســالهآغــازشــد.طــیيــکگفتگــوبــاوزيــروقــت،قــراردادیرا
بــادانشــگاهشــريفبســتیم،جنــابآقــایدکتــرنیلــیکــهدرحــالحاضــرمشــاوررئیــسجمهــور
هــمهســتند،متولــیايــنپــروژهدربخــشصنعــتگازکشــورشــدندکــهطــرحجامــعصنعــتگاز
نــامگرفــت.ازبــاالدســت،تولیــد،فــرآورش،انتقــالگازوصــادراتزيــرنظــرشــرکتملــیگازقــرار

گرفــت.شــرکتملــیگازبــهعنــوانپاســخگویگازکشــور،خــودشبايــدتولیدکننــدهباشــد.

 نزدیک به 95 درصد شهرهای کشور و 
70-80 درصد از روستاها به شبکه گاز متصل 

هستند، یعنی 65درصد سبد انرژی عمده 
کشور گاز است
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هــماکنــوننظــرمايــناســتبخــشتوزيــعرابــانظــارتعالــیشــرکتگازبــهبخــشخصوصی
واگــذارکنیــم.مــاايــنکاررادرخراســانرضــوی،قــموچنــداســتانديگــرشــروعکرديــمويــک
روســتايــايــکشــهرکرابهصــورتپايلــوتانتخــابکرديــم.ســپسبــابخــشخصوصــیقــرارداد
ــاروســتاروزیچنــدمیلیــونمترمکعــب بســتیمکــهCGSدروازهورودیانشــهرآنشــهرکي
تحويــلبخــشخصوصــیبدهیــم،آنــانهــمموظــفهســتندکــهگازآنمنطقــهراتأمیــنکننــد.
ــايــکشــهر ــهشــهرکي ــمهــراســتانيــکنمون ــهاســتانهایسراســرکشــوراعــالمکردي ب
يــاروســتاانتخــابواعــالمکنــدNمقــدارمصــرفروزانــهراتأمیــنمیکنــد.ضمنــًاتوســعهآن
شــبکهراهــمبــرگــردنبخــشخصوصــیگذاشــتیم.خیلــیهــمفشــارواردکرديــمکــهبايــدايــن
نتايــجپايلــوتشــودکــهنقــاطضعــفبرداشــتهشــودوکمکــمبتواننــديــکشــهریمثــلشــیراز
يــااصفهــانبــاتأمیــن۱۲يــا۱۵میلیــونمترمکعــبگازتحويــلدهنــد.خیلــیازاســتانهاايــن
ــان ــی۹توم ــا7ال ــانت ــیدوتوم ــرمکعب ــعازمت ــادماســتآنموق ــني ــدم کارراشــروعکردن

حقالعملکاریبــود.
بخــشذخیرهســازیوتوزيــعگازرابــهراحتــیمیتــوانبرونســپاریکــردوبــايــکنظــارت
ــوززوداســت، ــپاریبخــشپااليشــگاههاهن ــمبرونس ــرمیکن ــهفک ــرد.البت ــتک ــهمديري عالی
ــگاههای ــاپااليش ــهبانکه ــهبخشخصوصــیب ــشب ــتديون ــتباب ــتمیخواس ــاندول آنزم
گازرابــهبخــشخصوصــیبدهــد!مکاتبــاتمــندروزارتنفــتموجــوداســتکــهچقــدرتــالش
کــردموخوشــبختانهکاررابــهمقــاممعظــمرهبــریکشــانديموخوشــبختانهدولــتبعــدهــمآمــدو

ازايــنقضیــهمنصــرفشــدند.

میادین گاز همراه و تداخل در تولید نفت و گاز  �
شــايدتولیــدگازهمــراهدرکلکشــوربیشــتراز40تــا۵0میلیــونمتــرمکعــبنباشــد.اواًلاشــتباه
اســتکــهگازهمــراهرادرشــبکهبیاوريــم،ايــنگازبايــدبرگــردددرمخــزنکــهفشــارمخــزنرا
بــاالبیــاورد.متأســفانهورودگازهمــراهبــهشــبکهبخاطــرنیــازماومشــکالتزمســتانیاســت.هیچ
گازیبهتــرازگازهمــراهنیســتکــهدرمیــدانتزريــقشــود؛وقتــینفتتولیــدمیکنیــمودرنتیجه
فشــارکاهــشمیيابــدوگازهمــراهآزادمیشــودبايــدهمیــنگازرادرمخــزنتزريــقکنیــم.پــس
گازهمــراههــمکــهعمدتــًاتکلیفــشمشــخصاســتبايــدبرگــردددرمخــزن.ضمــناينکــهحجــم

گازهمــراهنســبتبــهمیاديــنگازیمشــترکوغیــرمشــترککشــورحجمــینــدارد.

عشق به خدمت، عرق به کار در شرکت گاز �
ــودموازطرفــیپااليشــگاه ــدهگازب ــودمعمــریتأمینکنن ــهنب ــیگازبیگان ــاشــرکتمل مــنب
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گازراهــمتجربــهکــردهبــودم.ازآنجــاکــهواقعــًادوســتدارمدرهــربخــشومجموعــهایکــه
ــدمجهــت ــدیدي ــهدروازهجدي ــهمثاب ــهشــرکتگازراب ــالب ــشروباشــم.انتق ــم،پی کارمیکن
خدمتگــذاری.درحقیقــتمــنازبخــشباالدســتبــهقســمتپايیندســتگازآمــدم.کاردرشــرکت
گازمصــداقبــارزخدمــتبــود.امــکانخدمــتدربخــشپتروشــیمیهــمهســت،امــادرشــرکت
گازجنــسنــابخدمــترالمــسمیکنیــدولــذتمیبريــد.وقتــیشــماگازرابــهيــکروســتايی
ــدو ــانمیبینی ــرقدرخشــانشــادیرادرچشــمانآن ــدوب ــداردمیبري ــواربیشــترن کــه۱۵خان
شــمارادعــامیکننــد،حاضــرنیســتیدايــنرضايــترابــاهیــچحــسديگــریعــوضکنیــد.مــا
درطــولآنچهــارســالواقعــًاســرماهایســختیراتجربــهکرديــم،امــاخداونــدخیلــیبــهمــا
لطــفکــردوبــهتــالشپرســنلبرکــتدادتــاتوانســتیمازآنســختیهاســرافرازبیــرونبیايیــم.
مديريــتشــرکتگازکاربســیاردشــواریاســت؛ازطرفــیبــانماينــدگانوازطرفــیهــمبــاکل
مــردمســروکارداريــدچــهآنکــسکــهدرخانــهاشازگازاســتفادهمیکنــدوچــهآنکــسکــهدر
کســبوکارازآنبهــرهمیبــرد.يــکمديــربايــدتمــامايــنقشــرهاوطیفهــارادرنظــربگیــرد
وبــهثمــررســاندنايــنمهــمدغدغــهکمــینیســتوکاردرايــنعرصــهبهمراتــبخیلــیخیلــی

ــت. ــبتراس ــادلچس ــختتر،ام س
بايــداقــرارکنــمکــهوقتــیبــهگذشــتهبــهخصــوصبــهچهــارســالیکــهدرشــرکتگازنــگاه
میکنــم،بــاخــودفکــرمیکنــماگــربــهگذشــتهبرگــردمبــازهــمهمیــنراهراانتخــابمیکنــم.
درتمــامايــنمــدتلحظــهایدرراهتــالشوخدمــتآرامــشنداشــتم.مــنمســئولیتامــربســیار
خطیــری)بــهخصــوصزمانــیکــهتــرازگازمنفــیبــود(رابــهعهــدهگرفتــهبــودم،هــرجايــیکــه
مخاطــبيــکمديــرومســئولملــتباشــدکارکــردنبســیارســختمیشــود.مــنحتــیشــبها
هــمکــهمیخوابیــدمهــرلحظــهاســترسايــنراداشــتمکــهاالنبــهمــنزنــگبزننــدوگــزارش

قطعــیگازدريــکمنطقــهرابدهنــد.
اگــربرگــردمبــههمــانســال۱۳88قطعــًاهمیــنرويــهرادرپیــشمیگیــرموهمیــنتصمیمــات
راخواهــمگرفــت.البتــهکارکــردنخیلــیراحتتــرشــده،چــونآنزمــانبــاوجودتــرازمنفــیگاز،
چــهدرزمســتانوچــهدرتابســتانکارواقعــاســختبــود،تابســتانبــراینیروگاههــاوزمســتانهم
بــرایمــردم.اضافــهشــدنايــنفازهــایجديــدواقعــًاکارراخیلــیآســانکــرده.گازرســانیدرآن
زمــانبــرای7000روســتاکــمکارینبــود،زيــرامناطــقسردســیریداشــتیمکــهدارایروســتاهای
بســیاریبودنــدواعتــراضداشــتندکــهچــرابــهمــاگازنمیدهیــد؟اســتانیمثــلمرکــزیکــهاالن

همــهاســتانازايــننعمــتبرخــوردارشــدهاند.
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خاطره ها تار و پود روزگاران خدمت هستند �
شــیرينترينخاطــرهدورانکاریمــنمربــوطبــه۲۲بهمــنســال8۹بــودکــهخطــوطانتقــال
منفجــرشــد.ايــنحادثــهزمانــیرخدادکــهمــردمدرراهپیمايــیودشــمنهــمبــهدنبــالايجــاد
نارضايتــیدرکشــوربــود.ايــنفاجعــهدرچهــارخــطاصلــیمــابــهوجــودآمــدهبــودوهیچکــس
انتظــارآنرانداشــتکــهيــکروزهقضیــهتمــامشــود،امــاهنــوزبــهســحرروزبعــدنرســیدهبوديــم
ــارســاعتدومــردمرا ــراطالعــاتوقــتازمــنخواســتکــهدراخب کــهمســألهحــلشــد.وزي
مطلــعکنــمامــاازوزيــرخواهــشکــردمتــاعصــربــهمــافرصــتبدهنــد.ســپسقــرارشــددر
اخبــارســاعتهفــتشــبحضــورپیــداکنــمامــاســعیکرديــمکــهآنرابــهتعويــقبیندازيــم؛
ايــنفرصــتباعــثشــدخوشــبختانهکارزودجمــعشــود.واقعــااگــرايــنقضیــهخــوبمديريــت
ــدر ــهتهــرانقطــعمیشــدديگــرشــماهرچق ــی7اســتانسردســیرازجمل ــودوگاز6ال نشــدهب
ــدیيارانههــاو ــههدفمن ــوطب ــدهنداشــت.ســختترينخاطــرهمرب ــم،فاي ــالشمیکردي هــمت

ــود. ــورب ــازیآندرکش فرهنگس

امتداد نقطه ای طالیی که هرگز رو به افول نبوده �
ــک ــال۱۳۵7وي ــاس ــردت ــهکارک ــروعب ــهش ــال۱۳4۵ک ــاهس ــردادم ــیگازازم ــرکتمل ش
پااليشــگاهويــکخــطلولــهداشــتیمکــهدويــاســهشــهرويــکروســتاراگازرســانینمــودهويک
پتروشــیمیشــیرازهــمبــودکــهازگازاســتفادهمیکــرد.امــاازبعــدازانقــالبتــابــهامــروزايــن
صنعــتهمیشــهروبــهرشــدبــوده،بــهشــکلیکــهامــروزهمــا۱0خــطسراســریداريــموهرجــاکه
ارادهکنیــممیتوانیــمصــادراتگازداشــتهباشــیم.همانطــورکــهمیدانیــدامــروز6۵درصــدســبد
انــرژیخانوارهــاراگازتأمیــنمیکنــدوهمانطــورکــهعــرضکــردمواقعــًاصنعــتگازدرقبــلو

بعــدازانقــالب،بــاهــمقابــلمقايســهنیســتند.
شــرکتملــیگازهیــچگاهحرکــتروبــهعقــبنداشــته،درجــانــزدهوافتهمنداشــتهوهمیشــه
ودرهمــهبخشهــايــکســیرصعــودیداشــتهاســت.بديهــیاســتکــهيــکجاهايــیشــیب
ايــنصعــودتندتــربــودهومواقعــیکندتــر،ولــیهمــهمديــرانوکارکنــانماننــديــکدوامــدادی
آمدهانــدوبــهنوبــهخودشــانتالششــانراکردهانــدوکاررابــهديگــریواگــذارکــردهورفتهانــد.

دور نمایی از آینده صنعت گاز �
کشــورمــادردنیــاازلحــاظذخايــرگازیرتبــهاولراداردويــکســوختپــاکاســتودنیــاهــم
بــهايــنرســیدهکــههیــچســوختیبهتــرازگازنیســت.نیــازدنیــاروزبــهروزبــهانــرژیبیشــتر
میشــودوخــبعمــدهبحــثتأمیــنانــرژیســوختهایفســیلیازجملــهگازاســت؛بنابرايــن
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ــم، ــهاولراداري ــارتب ــیدردنی ــماســت،وقت ــمک ــرمايهگذاریکنی ــتگازس ــهدرصنع ــاهرچ م
چــراازايــنفرصــتنهايــتاســتفادهرانکنیــم.دولــتومجلــسبايــددرتأمیــناعتبــارات،ارزش
افــزوده،مصــرفدرســت،صــادرات،تزريــقمیاديــننفتــیو...کمــککننــدقطعــًاايــنمیتوانــد
يکــیازبحثهــایاصلــیتوســعهاقتصــادیکشــورباشــد.مــنواقعــًادغدغــهحفــظوصیانــتاز
ــم،کاندکــس ــنگازیمیکنی ــهبرداشــتازمیادي ــنگازیرادارم.وقتــیشــروعب برداشــتمیادي
ــع ــدومان ــاdamageايجــادمیکنن ــرافچاهه ــروردراط ــهم ــهب ــودک ــیايجــادمیش باالي
حرکــتگازبــهداخــلچــاهمیشــوندوبــاگذشــتزمــانتولیــدبــهشــدتکاهــشپیــدامیکنــد
وهزينههــایزيــادیرابايــدبدهیــمتــابتوانیــمآنمیــزانگازراتولیــدکنیــمماننــدپــارسجنوبــی
ويــامیــدانتابنــاک.امــروزهخیلــیازکشــورهاازجملــهقطــرهمزمــانبابرداشــتازمیاديــنگازی
يــکتزريــقگازخشــکهــمانجــاممیدهنــد؛يعنــیگازراکــهرویســطحمیآورنــد،مايعاتــش
راجــدامیکننــدوبــهبخشــیازچاههــاهــمگازخشــکتزريــقمیکننــدکــهمیعانــاتآنپايیــن

دردســرســازنشــوند.
بايــدازپتانســیلهایپــارسجنوبــیبــهدرســتیاســتفادهکنیــم،نبايــدبــابرداشــتنادرســتو
غیــرعلمــی،تولیــدرابــهنصــفبرســانیم.بايــدچنــانعمــلکنیــمکــهدرحینبرداشــتدچــارافت
فشــارنشــويموبــرایايــنکاربايــدســرمايهگذاریوهزينــهکنیــموبــاتزريــقگازخشــکجلــوی
کاهــشتولیــدرابگیريــم.ايــنموضــوعنکتــهمهمــیدربرداشــتازمخــازناســتبــهخصــوصدر

میادينــیکــهمیعانــاتبااليــیدارند.
مــنديــدهامکــهدربرخــیازچاههــایپــارسجنوبــی۵تــا6میلیــونتــوانتولیــدداشــتیم،در
صورتــیکــههنــوز۱0درصــدايــنمیــدانراهــمتخلیــهنکردهايــم،ايــنمیــدانهنــوزدچــارافــت

فشــارآنچنانــینشــدهچــرايــکمرتبــهتولیــدبايــدبــه۳میلیــونمترمکعــبيــاکمتــربرســد؟!
درخصــوصاثبــاتتــوانتولیــددرســازنددشــتکوافزايــشتــوانتولیــدبــهمیــزان800میلیــارد
ــازند ــهس ــمک ــههرکــسمیگفتی ــیدرکشــورب ــکزمان ــهي ــمک ــدبگوي ــمباي ــبه ــرمکع مت
دشــتکقابــلبرداشــتاســتوايــناليــههــمگازداردومیتــوانگازشرابرداشــتکــرد،همــه
میگفتنــدايــنيــکpocketاســت.خوشــبختانهمــاايــنســازندرادرســال۱۳8۲-8۳تولیــدی
واثبــاتکرديــمکــهايــنســازنددشــتکدرتمامــیمیاديــنگازیکشــورتــوانتولیــدگازراداردو
gas pocketنیســتوحجمــیمعــادل800میلیــاردمتــرمکعــبگازقابــلاســتحصالاســتبــه

حجــمگازکشــوراضافــهشــد.
درپايــانســخنانمامیــدوارمکــهايــنمطالــبثبــتوضبــطشــودودرآينــدهنســلهابخواننــد
وقضــاوتکننــد.ايــندســتاوردهايیکــهخدمتتــانعــرضکــردماولازهمــهلطــفپــروردگاربــود
ــهامکــهاگــرســالها ــهرادرســخنرانیهايمگفت ــنجمل ومــنخــداراشــاکرهســتم.بارهــااي
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ســربــرســجدهبگــذارمبــازهــمکــمدرلطفــیکــهخداونــددرحــقمــنوپرســنلشــرکتکــرده،
کــماســت.همچنیــنجــاداردکــهازتالشهــایپرســنلتشــکرکنــم،همانطــورکــهگفتــمنیــروی

انســانیبزرگتريــنســرمايهوزارتنفــتوصنعــتگازاســت.
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سی و یک سال تجربه ی مدیریتی در صنعت گاز ایران �
اينجانــبعزيــزاهللرمضانــیدرســال۱۳۳4درشــهرنــراقازتوابــعاســتانمرکــزیمتولــد
ــوان ــاعن ــال۱۳۵7ب ــادان،درس ــتآب ــکدهنف ــگاهیرادردانش ــالتدانش ــدموتحصی ش

ــرانشــدم. ــیگازاي ــهواردشــرکتمل ــردموبالفاصل ــانب ــهپاي مهندســیعمومــیب
زمانــیکــهمــاازدانشــکدهنفتآبــاداندرســال۱۳۵7فــارغالتحصیلشــديم،انتخابهای
ــیدرس ــجویپیمان ــواندانش ــهعن ــتب ــگاهنف ــهدردانش ــاک ــتیموازآنج ــددیداش متع
میخوانديــم،بايــديکــیازمشــاغلوزارتنفــتســابقراانتخــابمیکرديــمودرشــرکت
نفــت،شــرکتگاز،پااليــشوپخــشويــاشــرکتپتروشــیمیخدمــتمیکرديــم.بــاتوجــه
ــی ــهومذاکرههاي ــدازمکاتب ــم،بع ــیکن ــرانزندگ ــتمدرته ــرارداش ــناص ــهم ــهاينک ب
کــهبــرایاســتخدامالزمبــود،نهايتــًادرشــرکتملــیگازايــرانمشــغولبــهکارشــدمو

الحمــدا...وبــارضايتمنــدیتوانســتمخدمتگــزارمــردمباشــم.
ازابتــدایفعالیــتدرشــرکتملــیگازايــران،ازواحدهــایکارشناســی،طراحــی،تبديــل
ســوختوگازرســانیبــهصنايــعشــروعکــردموازســال۱۳6۳،يعنــیبیــشاز۳۱ســال
اســتکــهدرردههــایمديريتــیصنعــتگازکشــورمشــغولبــهکارهســتم.ضمــناينکــه
درحیــنکارموفــقبــهاخــذفــوقلیســانسکســبوکارازدانشــگاه»ولــنگانــگاســپانیا«

شــدم.
ــبکهکارمرا ــعهش ــعوتوس ــهصناي ــانیب ــورگازرس ــسام ــوانرئی ــاعن درســال۱۳6۳،ب
ــر ــانی،مدي ــرگازرس ــپسمدي ــانیوس ــرگازرس ــاونمدي ــوانمع ــهعن ــدب ــهدادموبع ادام
برنامهريــزیشــرکتملــیگازايــرانفعالیتــمراســپریکــردم.درســال۱۳87بــهعنــوان
ــهکارشــدم ــرنفــتومعــاونمديــرعامــلشــرکتملــیگازايــرانمشــغولب معــاونوزي
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ــاون ــوانمع ــهعن ــوذریب ــدسن ــایمهن ــابآق ــدتدوســالدرنیمــه یدوموزارتجن وم
ــرکتگازرا ــلش ــتعام ــتومديري ــئولیتمعاون ــران،مس ــیگازاي ــرکتمل ــاندرش ايش
ــودمواالن ــرنفــتب ــزیوزي ــاونبرنامهري ــاممع ــممق ــودم.مــدت4ســالقائ عهــدهدارب
مــدتدوســالونیــماســتکــهمجــددًابــهشــرکتملــیگازايــرانبرگشــتموبــهعنــوان
رئیــسهیئــتمديــرهصــادراتشــرکتگازوعضــوهیئــتمديــرهشــرکتملــیگازايــران
ــهکار ــام،مشــغولب ــربیــنالملــلشــرکتملــیگازايــران،درايــنصنعــتخوشن ومدي

هســتم.

صنعت خوش نام گاز، تجارت و صادرات  �
کشــورمــاچنــدويژگــیخــاصدارد؛اولاينکــهسرشــارازمنابــعغنینفــتوگازاســت)اگر
ــعمــاگاز ــًا60درصــدمناب بخواهیــممیــزاننفــتوگازرادرکشــورمقايســهکنیــم،تقريب
ــور ــککش ــواني ــهعن ــانب ــامدرجه ــرانازقديماالي ــت(.اي ــتاس ــدآننف و40درص
نفتخیــزشــناختهشــدهاســت؛امــامیخواهــمتأکیــدکنــمکــهکشــورمــا،دروهلــه یاول
يــککشــورگازخیــزاســت.بنابرايــندرآينــده،دنیــاحرفهــایزيــادیدررابطــهبــااينکــه
ايــرانچــهجايگاهــیدرخصــوصتأمیــنانــرژیگازجهــاندارد،ازايــرانخواهــدشــنید.

مقصــودمــنازبــهکاربــردنترکیــب»خوشنــام«بــهدوجنبــه یايــنصنعــتبرمیگــردد؛
جنبــه یداخلــیوجانــبخارجــیآن.درزمــانحاضــرســوختاصلــیکشــورمــاگازطبیعــی
اســتوحــدود88درصــدجمعیــتکشــوردرحــالمصــرفايــنگازهســتند،پــسگازبــه
ــاقیمــتمناســب ــودهوازنظــراقتصــادیب ــلدســترسب ــاکقاب ــرژیپ ــکان ــواني عن
ــاری ــعوتج ــی،صناي ــایخانگ ــربخشه ــالوهب ــراردارد.ع ــردمق ــومم ــارعم دراختی
ــتگاز ــمصنع ــلمیگوي ــندلی ــههمی ــد.ب ــتفادهمیکنن ــزازگازاس ــانی ــایم نیروگاهه
يــکصنعــتخــوشنــاماســت،زيــراعــالوهبــرگازیکــهدراختیــارمــردمقــراردادهســعی
ــوعو... ــابرج ــاارب ــرراتب ــوردومق ــابرخ ــاي ــرتعرفهه ــات،ازنظ ــردهدربخــشخدم ک
خدمــاتمتمايــزیرابــهمــردمارائــهدهــدوايــننشــانمیدهــدکــهگازجايــگاهخوبــی

درکشــوردارد.
ــادراتگاز ــلص ــرکتگازدراص ــادش ــودیايج ــفه یوج ــی،فلس ــدبینالملل ــادربع ام
بــهشــورویســابقبــودهاســت.درســتاســتکــهکشــورروســیهاکنــونبزرگتريــنصــادر
ــده یگاز ــابق،واردکنن ــورویس ــبش ــاًلدرقال ــورقب ــنکش ــیاي ــت،ول ــدهگازدنیاس کنن
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ــه ــرددب ــابرمیگ ــابقه یتجــارتگازکشــورم ــناوصــافس ــااي ــودهاســت.ب ــرانب ازاي
حــدود40يــا۵0ســالقبــل.ايــنخــودنیــزيــکخوشنامــیبیــنالمللــیبــرایصنعــت
ــهمســائلومشــکالتداخلــی ــهدلیــلتوجــهوتمرکــزمــاب گازاســت.بعــدازانقــالب،ب
ــت ــنصنع ــهدرپیشــرفتاي ــداریوقف ــوده،مق ــمب ــهدرســته واتخــاذسیاســتهايیک
پیــشآمــد.بــههــرحــالخوشــبختانهمــاتوانســتیمبخــشداخلــیراگســترشدهیــم؛امــا
ــاره ــادوب ــهعقــببرگرديــموي درايــنروزگاردرشــرايطیقــرارداريــمکــهالزماســتب
ــه ــهجهــانبیــرونوبینالملــلداشــتهباشــیم.براســاسگزارشــاتموثــقمــاب نگاهــیب
ــگاهخودمــان ــدجاي ــعگازدرجهــانمطــرحهســتیموباي ــده یمناب ــندارن ــوانبزرگتري عن
ــی ــه یبینالملل ــده یگازدرصحن ــاتجــارتکنن ــککشــورصــادرکنندهي ــواني ــهعن راب
پیــداکنیــم.البتــهغیــرازمنابــعگاز،کشــورمــايــکموقعیــتژئوپولتیــکخــاصهــمدارد.
ســرزمینمــاحــدودپانــزدهکشــورهمســايهداردوپلــیاســتمیــانشــرقوغــرب،وشــمال
وجنــوب.ازايــنموقعیــتژئوپولتیــکوازآنموقعیــتگاز،اگــربــهنحــواحســناســتفاده
ــده ی ــنکنن ــعتأمی ــکمنب ــی،ي ــاهداخل ــرگســترشرف ــمعــالوهب ــم،مســلمًامیتوانی کنی

غنــیدراقتصــادکشــورهــمداشــتهباشــیم.

 طعم گس خاطرات  �
بهتريــنخاطــره یمــن،درحقیقــتبرمیگــرددبــهرفــعبدتريــنخاطــره یطــولخدمتــم.
درســال۱۳86کشــوربــاســرمایشــديدیمواجــهشــدوبــهخاطــرمصــرفزيــادگازقطــع
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شــدهبــود.درهمــانزمــانوارداتگازازکشــورترکمنســتانهــمقطــعشــد.ايــنکشــور
ــن ــد؛اي ــلمیدادن ــاتحوي ــهم ــبگازب ــرمکع ــه۳0000000مت ــدروزان ــعباي درآنمقط
قطعــیدرزمانــیاتفــاقافتــادکــهمثــالًًدمــایاردبیــل۳0درجــهزيــرصفــر،غــربکشــور
۳۳درجــهزيــرصفــرتهــرانبــرایمدتــیطوالنــیبــادمــای۱6درجــهزيــرصفــرروبــهرو
بــود.فــرضکنیــدبــاايــناوصــافگازوارداتــیهــمقطــعشــدوهموطنــانمــادراقصــی
نقــاطکشــوربــامشــکلمواجــهشــدند.زمســتان86يکــیازتلختريــندورانــیبــودکــهمــا
طــیکرديــم.بــهخاطــردارمکــهمــاطــی۲4ســاعتبــهپنــجاســتانسرکشــیکرديــمکــه
ببینیــموضعیــتچگونــههســتومــردمبــاچــهمشــکالتیروبــهروهســتندوازچــهطريقــی
ــودکــه میشــودايــنمشــکالترابرطــرفکــرد.خاطــره یخــوشدرحقیقــتآنروزیب
مــاگازآخريــنمصرفکننــدهرادرزمســتان86وصــلکرديــمومطمئــنشــديمکــهديگــر
هیــچمصرفکننــدهایبــاقطعــیگازمواجــهنیســت.متاســفانهايــنکارحــدود۳۵روزطــول
کشــید.هــدفشــرکتملــیگازايــرانهمیشــه،خدمــتگــذاریبــودهوهســتوخواهــدبود

وفکــرمیکنــمرســیدنبــهايــنهــدفدرســال۱۳86بــهخوبــینمــودپیــداکــرد.

سیر تحوالت صنعت گاز ایران  �
درتقسیمبندیسیرتحوالتگازدرکشورمیتوانبهچهاردورهاشارهکرد:

الــف(دوره یاول،دوره یپیــشازانقــالباســت.درايــنزمــانمــاعمــدهیگازتولیــدی
ــدو ــادرمیش ــبگازص ــرمکع ــونمت ــدود۳0میلی ــهح ــايدروزان ــم.ش ــادرمیکردي راص
۵ – 6میلیــونهــمدرداخــلکشــوربــهمصــرفمیرســید.ايــنيعنــیکــهمــاصرفــاًًيــک

صــادرکننــدهبوديــم.
ب(دوره یدوم،زمــانبعــدازانقــالبرادربرمیگیــرد.بــاتوجــهبــهاينکــهدرآن
ــاشــورویســابقدچــاراشــکالشــدوگازهــمدردســترسداشــتیم، زمــانقــراردادمــاب
طرحهايــیدرشــرکتملــیگازودولــتبــهتصويــبرســیدکــهقــرارشــدبنــابــرآنهــا
گازرادرداخــلکشــورمصــرفکنیــم.نقاطــیکــهمیشــدايــنگازراســريعاســتفادهکــرد،
نیروگاههــاوصنايــعبودنــد.مــنازســال۱۳۵7تــا۱۳6۳دربخــشگازرســانیبــهصنايــع،

ــال۱۳6۳  ــناسوازس ــوانکارش ــهعن ب
تــا۱۳6۹بــهعنــوانرئیــسگازرســانیبه
صنايــعمشــغولکاربــودم.يعنــیحــدود

ما پیش از انقالب خدماتی چون برق رسانی، 
آب رسانی، مخابرات را هم داشته ایم؛ ولی 

خدمات صنعت گاز بسیار محدود بوده است.
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ــیرا ــعونیروگاههاي ــامصناي ــندورانتم ــردم.دراي ــشکارک ــنبخ ــالدراي دوازدهس
کــهنزديــکخطــوطانتقــالگازبودنــدرابــهگازتبديــلکرديــم.ازگازیکــهموجــودبــود
اســتفادهکرديــمونفــترابــرایمصــارفديگــربــهکاربرديــموبــرایافزايــشصــادرات
نفــت،گازراجايگزيــنآنکرديــم.ازدهــه ی70بــهبعــد،گازرســانیبــهشــهرهاوروســتاها
ــران ــیگازاي ــرکتمل ــمش ــموغ ــامه ــال،تم ــزدهس ــدودده-پان ــايدح ــد.ش ــروعش ش
توســعه یگازرســانیبــهشــهرهاوروســتاهابــود.درهمیــندورهيــکاتفــاقخــاصوبســیار
ــیگاز ــرکتمل ــود.ش ــرکتگازب ــاختارش ــرس ــادوآنتغیی ــتگازافت ــذاردرصنع تأثیرگ
ايــرانازيــکشــرکتمتمرکــزبــه44شــرکتتبديــلشــد؛يعنــی44شــرکتمديريتــیبــا
اختیــاراتکامــلکــههــرکــداممســئولیتقســمتیازکارراعهــدهداربودنــدوهمیــنامــر

توســعه یگازرســانیراســرعتبخشــید.هــر
ــال اســتانيــکشــرکتشــد.شــرکتانتق
گازايجــادشــد.پااليشــگاههاهــرکــدام
يــکشــرکتشــدندوتوانســتندبــااختیاراتــی
کــهبــهآنهــاتفويــضومنابــعمالــیکــهدر
اختیــارآنــانگذاشــتهشــد،درحقیقــتيــک
ــه ــد.هم ــادکنن ــانیراايج ــالبگازرس انق

ــهمــوازاتهــمکارودرواقــعفــداکاری همــکاراندربخــشپااليــش،انتقــالوتوزيــعب
کردنــدتــااينکــهاکنــونمــاشــاهدگازدارشــدننزديــکبــه۱۹000روســتاوبیــش۱060 
ــودکــهدر ــرســاختاریب ــنخدمــاتحاصــلهمــانتغیی شــهردرکشــورباشــیم.تمــاماي

شــرکتگازمــادرايجــادشــد.
ــه ــتک ــناس ــم،اي ــرمیکنی ــهآنفک ــااالنب ــتم ــهدرحقیق ــدیک ج(دورهبع
ــک ــدازي ــیم.باي ــیبرس ــلقبول ــباعوقاب ــداش ــهح ــی،ب ــانیداخل ــرگازرس ــاازنظ »م
ــیهــم، ــدمل ــم؛چــونازنظــرپدافن ــفکنی ــیرامتوق ــدگازرســانیداخل ــهبع ــیب جاي
ــک ــدي ــنباي ــحنیســت.بنابراي ــرژیصحی ــکان ــکســوختوي وابســتگیکشــوربهي

ــیم. ــورباش ــهایرامتص ــدبهین ح
د(آخريــندوره،زمــاننــگاهمــابــهآينــدهاســت.مــانعمــتگازرادراختیــارداريــمواز
ــدگازرا ــاباي ــهم ــندورهوزمان ــرعهــدهماســت.دراي ــیب ــکرســالتجهان ــننظــري اي
بــرایصــادرات،تجــارت،تبديــلبــهانــرژیوصــادرات،تبديــلبــهبــرقوصــادرات،تبديــل
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بــهمحصــوالتپتروشــیمیوصــادراتو...درنظــربگیريــم.نــگاهمــابــهآينــده،توســعه ی
صــادراتوجهانــیشــدنصنعــتگازايــراناســت.

مدیریت بر زنجیره ی کامل تولید تا مصرف؛  ساختار ایده آل شرکت ملی  �
گاز ایران

ــد ــچســاختارینمیتوان ــعشــود.هی ــرواق ــرثم ــامثم ــاباشــدت ــدپوي ــرســاختاریباي ه
بیــشازپنــج-شــشســالدريــکمجموعــهایدوامداشــتهباشــد.بهخصــوصدرجايــی
ــد ــاآنتوســعهباي ــلشــرکتگازکــهبســیارجــایتوســعهوپیشــرفتدارد،متناســبب مث
ســاختار،تجديــدپیــداکنــدونــوشــود.ســاختارايــنشــرکتعظیــمملــیدرحقیقــتبايــد
ــیکــهتنــوع ــی.ازآننظــرطول تنــوعداشــتهباشــد.هــمتنــوععرضــیوهــمتنــوعطول
ــدوارد ــمامیخواهی ــیش ــونوقت ــد.چ ــتهباش ــارداش ــددراختی ــره یارزشگازراباي زنجی
ــد؟ ــارداري ــعگازرادراختی ــامناب ــیگازشــويد،ازشــماســوالمیشــودکــهآي ــازارجهان ب
برنامههــایشــمابــرایتولیــدچگونــهاســت؟آيــازيــرســاختهارادراختیــارداريــد؟آيــا
تجربــه یپايیــندســتراداريــد؟و...هــزارانســوالديگــرکــهنقــشمــادرتجــارتجهانــی
ــم، ــارداري ــرهایدراختی ــد.اينهــاباعــثمیشــودکــهاگــرزنجی ــاتعییــنمیکن گازرادنی
دربعــدجهانــیهــمحرفهــایبیشــتریبــرایگفتــنداشــتهباشــیم.ازنظــرعرضــیهــم،
بــههــرحــالمــابايــددرارائــهخدمــاتتنــوعرالحــاظکنیــم.درحــالحاضــرشــرکتهای
بزرگــیدردنیــاوجــوددارنــدکــهعــالوهبــريــکمحصــولکــهبــهعنــوانمثــالگازهســت،
ــنکارهــارا ــعاي ــد.درواق ــیهــممیپردازن ــووفرآوردههــاینفت ــرق،انرژیهــاین ــهب ب
ــددو ــدانتخابهــایمتع ــدگانبتوانن ــهمصرفکنن ــدک ــوعانجــاممیدهن ــرایايجــادتن ب

آزادانــهداشــتهباشــند.
بنــابــهتجاربــیکــهشــخصًادارمودرمــوردشــرکتهایبــزرگهــممطالعــهکــردهام،
ــه ــناســتک ــراناي ــیگازاي ــاختارشــرکتمل ــارهس ــندرب ــوبم ــیومطل ــدهآلذهن اي
شــرکتزنجیــره یکاملــیازتولیــدتــامصــرفرادراختیــارداشــتهباشــد؛البتــهمنظــورم
ازمصــرف،مصــارفداخلــیوصــادراتاســت؛مصــارفبــاالدســت،میــاندســتوپايیــن

دســت.



قراردادهای بلند مدت و چالش های بین المللی  �
ــونورود ــت؛چ ــلاس ــشبینالمل ــنبخ ــادرهمی ــایم ــنچالشه ــت،بزرگتري درحقیق
ــهبازارهــایبیــنالمللــیقواعــدخــاصخــودشرادارد.مــامدتهــاازايــنقواعــددور ب
بوديــمويــافرصــتنکرديــمکــهبــاآنهــاآشــناشــويم.شــايدهــمتحريمهايــیکــهعلیــه
ــاقواعــدبیــنالمللــیشــده.درحقیقــتتنظیــمواجــرای ــعازشــناختمــاب ــودهمان مــاب
قــرارداد،چالــشبزرگــیاســتکــهبايــدبیشــتربــهآنپرداختــهشــود.قراردادهايــیکــهدر
ــره ــهمذاک ــیک ــدتاســت.اززمان ــدم ــایبلن ــم،قرارداده بخــشصــادراتووارداتداري
شــروعمیشــودتــازمــانتنظیــمشــدنيــکقــرارداد،اجــرایپروژههــاوعملیاتــیشــدن
ــا ــهنتیجــهبرســد.م ــراردادب ــکق ــانالزمباشــدکهي ــا۳۵ســالزم ــا،شــايد۳0ت آنه
هیــچپــروژهایدرســطحشــرکتملــیگازايــراننداريــمکــهبیشــترازپنــج-شــشســال
طــولکشــیدهباشــد،ولــیبــهفــرضيــکقــراردادصــادراتبــاترکیــه،يــاقــراردادواردات
ازترکمنســتان،ازنقطــهابتدايــیتــانقطــهانتهايــی۳۵ســالطــولخواهــدکشــید.درايــن
ــه ــدهک ــیش ــمپیشبین ــاه ــد.درقرارداده ــانمیافت ــادیدرجه ــاتزي ــالاتفاق ۳۵س
متناســببــاتحــوالتجهانــی،ايــنقراردادهــاقابــلتجديــدنظــرواصــالحهســتند.بنــا
برايــنشــرکتملــیگازايــرانبايــدهمیشــهآمادگــیداشــتهباشــدکــهمتناســببــاشــرايط
جهانــیومتناســببــاروححاکــمبــرقراردادهايــیکــهدارد،بتوانــدعکسالعمــلمناســبی

رادرزمانــیمطلــوبانجــامبدهــد.

مهمترین تصمیم در گاز �
ــام ــهانج ــیک ــاومطالعات ــهارزيابیه ــهب ــاتوج ــتگازب ــرانصنع ــهمدي ــیک درمقطع
دادنــدبــهايــننتیجــهرســیدندکــهســاختارشــرکتراتغییــردهنــد،بــرايــناســاسشــرکت
ملــیگازايــرانبــهشــرکت»Holding«يــاشــرکتمــادروچهــلوچهــارشــرکتتابعــه
تبديــلشــد.ايــنمهمتريــنتصمیمــیبــودکــهدرشــرکتگازملــیايــراندردورانخدمــت
ــن ــهتوســطاي ــیک ــاماقدامات ــودم،اتخــاذشــد.تم ــمب ــرهه ــتمدي ــهعضــوهیئ ــنک م
  )Holding(چهــلوچهــارشــرکتانجــاممیشــود،ابتــدادرهیئــتمديــرهشــرکتمــادر
ــرهحفــظشــودو ــنزنجی ــااي ــالغ،نظــارتواجــرامیشــدت ــب،سیاســتگذاری،اب تصوي

خوشــبختانهنتايــجبســیارخوبــیهــمدربرداشــتودارد.
بــاايــنعمــل،توانســتیمســرعتتوســعه یگازرســانیدرکشــورراچنديــنبرابــرکنیــم.
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اگــرامــروزمیبینیــدکــهگازرســانیتوســعهپیــداکــرده،حاصــلهمــانتصمیــممديريتــی
ــت. ــالهای77و78هس درس

خدمتماندگار
اگــردربیــندســتگاههایخدماتــیبخواهیــممقايســهایانجــامبدهیــم،بايــدبگويــمکــه
مــاپیــشازانقــالبخدماتــیچــونبرقرســانی،آبرســانی،مخابــراتو...هــمداشــتهايم؛
ــودهاســت.بنابرايــنبعــدازانقــالب،بیشــترين ــیخدمــاتصنعــتگازبســیارمحــدودب ول
ــی ــرکتمل ــهش ــی،متوج ــتگاههایخدمات ــردس ــارب ــنگینترينفش ــوروس ــهدرکش توج
ــدامیکــرده ــتپی ــودهودرمقاطعــی،گازرســانیبهيــکشــهروروســتابســیاراهمی گازب
وتمــاممســئولینودولتمــردانوحتــیخــودمــردم،متقاضــیانجــامايــنامــوربودنــد.
ــوز ــترکگازس ــدودًا۵0.000مش ــديم،ح ــتگازش ــهواردصنع ــیک ــال۱۳۵7زمان درس
ــور ــتکش ــدجمعی ــروز88درص ــاام ــود؛ام ــوختگازب ــدس ــدود۲/۵درص ــتیموح داش
گازرســانیشــدهوايــنيعنــیرضايــتوبــهثمــررســیدنيــکتحــولاساســیکــهدرطــول
ايــنســیوچنــدســالاتفــاقافتــادهاســت.کشــوریکــهمصرفکننــدهنفــتخــامبــوده
وفراوردههايــیمثــلذغــالوذغــالســنگوغیــرهداشــته،امــروزهبــهکشــوریگازســوز
ــدن ــودهش ــرموآل ــیگ ــایفعل ــوددردنی ــیموج ــیازنگرانیهاي ــدهاســت.يک ــلش تبدي
جهــانوتغییــراتآبوهوايــیاســتکــهطبیعتــاًًتبعــاتواثــراتجبــرانناپذيــریبــرای
بشــريتداردوخوشــبختانهنعمــتگازايــناثــراتمخــربرادرحداقــلممکــنداراســت.
ــی ــاهمراه ــتهايمب ــتتوانس ــم،درحقیق ــوزکردي ــورراگازس ــرکش ــااگ ــن،م ــابراي بن

ــم. همکارانمــانتحــولعظیمــیدرکشــورايجــادکنی
علیرغــماينکــهدرمقاطعــیمحدوديتهــایمنابــعمالــیداشــتیموحتــیبــاتحريمهــا
ــوررا ــلکش ــاتدرداخ ــیتأسیس ــاختبعض ــکانس ــموام ــرممیکردي ــهن ــتوپنج دس
نداشــتیموحتــیبــاوارداتنیــزمشــکلداشــتیم،وچــهبســاکــهبــامصائــباجرايــیهــم
ــه۳00000کیلومتــرخــطانتقــالدر ــهروبوديــم،بحمــداهللدرحــالحاضــرنزديــکب روب
شــبکهتوزيــعداريــم.ايــنخطــوطانتقــالوشــبکههایتوزيــعبايــدازمحــالت،جنگلهــا،
ــدکــهاينهــاهــرکــداممشــکالت ــورگــذرکنن رودهــا،ارتفاعــاتوازمناطــقصعبالعب
ــور ــانیدرکش ــکالت،گازرس ــاومش ــنمحدوديته ــوداي ــاوج ــودشرادارد.ب ــاصخ خ
وضعیــتمطلوبــیداردوبــاافتخــارمیتــوانگفــتايــنکارتــاآنجــاکــهامــکانداشــته
بــهنحــواحســنانجــامشــدهاســت.ايــننتايــجثمــره یتــالشتمــامهمــکارانمــادرهــر
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ــاو ــرازنیروه ــدود7۵000نف ــونح ــماکن ــودهاســت.ه ــیدرشــرکتگازب پســتومقام
کارکنــانمــادراقصــینقــاطوتمــاماســتانهایکشــورمشــغولکارهســتند.مــاحتــیدر
ــیوپااليشــگاه ــم.ايســتگاههایمخابرات ــتفشــارداري ــزايســتگاهتقوي ــاطنی ــننق دورتري
داريــمکــهبنــابــهشــرايطخــاص،درنقــاطخاصــیبايــداحــداثشــوندواالنخوشــبختانه
ــدحجــم ــابتوانن ــدت ــالشمیکنن ــهت ــاعالق ــدهاندوب ــهکارش ــغولب ــامش ــکارانم هم
ــه ــبدرروزهســتراب ــرمکع ــونمت ــشاز700میلی ــزانآنبی ــهمی عظیمــیازگازراک

اقصــینقــاطکشــوربرســانند.

ماهیت اوپک گازی و دست آوردهایش  �
ماهیــتاوپــکبــااوپــکگازیکامــاًلمتفــاوتاســت.اوپــکيــکســازماناســت،امــادر
مــوردصنعــتگاز،يــکمجمــعاســتکــهعــدهایازصادرکننــدگانيــاواردکننــدگانجمــع
ــدورویبحــثقیمتگــذاریوســهمیهبندیکار ــهامــورمشــورتیمیپردازن میشــوندوب
میکننــد.ايــنمجمــعيــاســازمان»۱GECF«نــامداردوهنــوزکاربــرســهمیه یاعضــا
ويــاتعییــنقیمــتگازجــزوظايفــشنیســتکــهايــنتصمیمــاترابگیــرد.ضمــناينکــه
ســازمانمذکــوريــکســازمانجــواناســت.اوپــکبــاعمــربیــشاز۵۵ســالهاش،هنــوزدر
مقاطعــینمیتوانــدوظايــفخــودشراخــوبانجــامدهــد.مــانبايــدانتظــارداشــتهباشــیم
کــه»GECF«بــايــکعمــرکــمو6ســالهودبیــرکلنوپايــیکــهدارد،بتوانــدبعــداز6 
ســالتصمیمــاتتأثیرگــذاردرمــوردگازدنیــابگیــرد.بــههــرحــالراهــیکــهشــروعشــده
ــیگازراتدويــنمیکنــدکــه ــیاســت.ايــنســازماندرحــالحاضــرمــدلجهان راهخوب
براســاسايــنمــدلآينــده یتولیــدومصــرفگازدرنقــاطمختلــفدنیــامشــخصمیشــود.
ــا ــبب ــامتناس ــدواعض ــرارمیده ــودق ــایخ ــاراعض ــدلرادراختی ــنم »GECF«اي
ــد.از ــادهکنن ــانراپی ــرمايهگذاریخودش ــایس ــدبرنامهه ــیمیتوانن ــدلجهان ــنم اي
نظــرديگــر،نظــراتمشــورتیزيــادیبــهاعضــامیدهــدکــهکمککننــدهاســت.رونــدی
ــد ــدهمجمــع»GECF«میتوان ــهدرآين ــدک ــهحــالطــیشــدهنشــانمیده ــاب ــهت ک
ــیاز ــه یجهان ــهجامع ــیک ــانگرانیهاي ــهاالنب ــد،بهخصــوصک ــیباش ــازمانموفق س
ــه ــدب ــازمانمیتوان ــنس ــیدارد،اي ــراتآبوهواي نظــرمســائلزيســتمحیطــیوتغیی

۱.مجمعکشورهایصادرکنندهگازيااوپکگازیکهبهاختصار)GECF(نامیدهمیشود،سازمانتازهبنیانیاستکه
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تقويتگازرسانیدرسطحدنیاکمککند.

نقاط طالیی صنعت گاز  �
ــدود700  ــموح ــتانجــاممیدهی ــینف ــرکتمل ــاندرش ــاهمکارانم ــدگازراب ــاتولی م
ــمازگازرادرداخــلکشــور ــزانعظی ــنمی ــمواي ــدداري ــبدرروزتولی ــرمکع ــونمت میلی
ــده ــارمصرفکنن ــمودراختی ــعکنی ــیتوزي ــم،حت ــالدهی ــمپااليــشکــردهوانتق میتوانی
قــراردهیــم.بنــابــرايــنمــادربخــشپااليــش،انتقــالوتوزيــع،موفــقهســتیم.دربخــش
صــادرات،طــیدوســالاخیــر،تمــامتعهــداتصــادراتگازوآنچــهراکــهدرتجــارتگازبــه
عهــدهمــاگذاشــتهاندراانجــامدادهايــم.البتــهبــاتوجــهبــهشــکاياتیکــهعلیــهمــاشــده
ــا ــرایقرارداده ــااج ــهب ــم.دررابط ــیبودي ــایبینالملل ــرپروندهه ــادرگی ــود،مدته ب
هــمکــهخوشــبختانهايــندوســالاخیــرايــنقضیــهکامــاًلبرطــرفشــدهوتمــامتعهــدات
ــًادربخــش ــهتقريب ــلاينک ــهدلی ــنب ــم.بنابراي ــامدهی ــتیمانج ــمتوانس ــیراه بینالملل
ــم ــمبگويی ــم،میتوانی ــامدادهاي ــودراانج ــفخ ــیوظاي ــنالملل ــطحبی ــیودرس داخل
ــاايــنتفاســیرآنچــهکــهدرآينــده ــم.ب ــهســرمیبري کــهدردورانطاليــیصنعــتگازب
هــدفماســتوبايــدبــرایآنتــالشکنیــم،ايــناســتکــهبــراســاسســندچشــمانداز
بتوانیــم۱0درصــدتجــارتجهانــیگازرادراختیــاربگیريــم.اگــرايــنامــرمحقــقشــود
هــدفطاليیتــریبــرایشــرکتگاز،صنعــتگازوکشــوررقــمخواهــدخــورد.البتــهاالن
۱/۵درصــدتجــارترادردســتداريــمکــهايــنرابــه۱0درصــدبايــدبرســانیم.الحمــدهلل
انرژیهــایبســیارخوبــیدرايــنزمینــهدردســتداريــمکــهبــاتــالشمضاعــفوحمیــت
ملــی،شــرکتی،گروهــی،ســازمانیوســرمايهگذاریمناســبايــنامــرمحقــقخواهــدشــد.
برتــریمــادرجهــانبــرايــناســتکــه۳4تريلیــوندرمتــرمکعــبگازداريــموبــاهمیــن

رونــدفعلــیکــهتولیــدمیکنیــم،انشــااهللبیــشاز۲00ســالگازخواهیــمداشــت.
يکــیازسیاســتهایاســتراتژيکشــرکتملــیگازايــران،صــادراتگازبــهکشــورهای
اروپايــیوشــرقآســیااســت.امیدواريــمکــهتالشــگرانصنعــتگازکشــور،بــراینیــلبــه

ــد. ــرازپیــشعمــلکنن اهــدافخودشــان،موفقت

رعایت مقررات و کاهش حوادث �
مــنچــونســالهادربخشهــایمختلــفکارکــردم،خاطــرمهســتکــهدرزمســتانها،
ــان، ــارکرمض ــاهمب ــتانودرم ــیدرتابس ــم،حت ــاحمیکردي ــادیراافتت ــایزي پروژهه
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ــه ــاتوج ــید.ب ــهمیرس ــهنتیج ــانب ــادهمکارانم ــیارزي ــالشبس ــات ــاب ــنپروژهه واي
ــاال ــرارتب ــهح ــالگازودرج ــوطانتق ــاالدرخط ــارب ــافش ــودنگازب ــزب ــهحادثهخی ب
ــن ــاماي ــولتم ــتگاهها،درط ــوردرايس ــوکمپرس ــاالیتورب ــرعتب ــگاههاوس درپااليش
پروژههــاوفعالیتهايــیکــهبــرایبــهثمــررســیدنآنهــاانجــاممیشــدحــوادثزيــادی
ــود.علیرغــماينکــه ــودهوخواهــدب ــنخدمتگــزارانصنعــتگازکشــورب همیشــهدرکمی
صنعــتگازيــکصنعــتخطرســازاســت،امیــداســتبــاحداقــلتلفــاتوخســاراتکارخود
راادامــهدهــد.درمقاطعــیحوادثــیهــمبــودهکــهاتفــاقافتــادهاســتوبعضــًاايســتگاهی
ازبیــنرفتهيــاپااليشــگاهیدچــارحادثــهشــده،يــاهمــکارانمــادچــارســوختگیوآســیب
شــدندومتأســفانهتعــدادزيــادیازهمــکارانمــادرطــولعمــرايــنصنعــت،متأســفانهجــان

خــودراازدســتدادهانــد.
ــا،دســتورالعملهايی ــهفعالیته ــنمجموع ــهایازفعالیتهاســت.اي ــتگازمجموع صنع
ــتگاههاچطــورطراحــیوانتخــاب ــهدس ــنمیشــودک ــهبراســاسآنتعیی ــراهداردک هم
ــی، ــفانهدرمقاطع ــود.متأس ــقگازش ــدازیوتزري ــکاری،راهان ــهجوش ــهلول ــوندوچگون ش
همکارانــیداشــتیمکــهبــهعلــتعــدمرعايــتايــندســتورالعملهادچــارحادثــهمیشــدند.
يکــیازايــنحــوادثحــدودســیســالپیــشدرخیابــانجمالــزادهاتفــاقافتــادکــهتعــداد
زيــادیازهمــکارانمــاجــانخــودراازدســتدادنــدوهمــهبســیارمتأثــرومتألــمشــديم.
گرچــهتمــامايــنحــوادثباعــثشــدکــهتجربیــاتمــادرصنعــتگازافزايــشپیــداکنــد.
همچنیــنوقتــیحــوادثصنعــتگازرامــرورمیکنیــمهــرســالنســبتبــهســالقبــلو
ــد. ــشمیياب ــراتکاه ــهخط ــمک ــود،میبینی ــلمیش ــهمنتق ــمگازیک ــهحج ــبتب نس
علــتايــنامــرنیــزايجــادآگاهــیواســتفادهازتجربیــاتســالیانپیــش،بیــنپرســنلو
مديريــتاســت.الزاماتــیاســتکــهمديريــتديکتــهکــردهوبــهکارکنــانتکلیــفمیکنــد
حتمــًابايــدرعايــتشــود؛اگــرهمــهمــاچــهدربخــشصنعــتوچــهدربخــشخانگــیو
ــًاحــوادثکاهــش ــهرعايــتايــندســتورالعملهاباشــیم،مطمئن ــدب مصرفکنندههــا،مقی
پیــداخواهــدکــردوحتــیبــهصفــرمیرســد.مــاايــنتــالشرادرداخــلمجموعــهانجــام
میدهیــموانشــاهللدرداخــلجامعــههــمرعايــتشــودکــهحــوادثکامــاًلحــذفشــود

يــابــهحداقــلبرســد.
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کاهش مصرف انرژی در کشور و فرصت بازسازی و نوسازی فرآیندها �
صادقانــهعــرضکنــمکــهاگــربــهگذشــتهبرگرديــممــندوبــارهايــنشــغلراانتخــاب
میکــردم.ولــیخــباالنتجربیــاتزيــادیدارمونمیدانــمکــهاگــربــهگذشــته
ــًا ــامطمئن ــه؟!ام ــان ــتي ــببرمیگش ــهعق ــنب ــام ــمب ــاته ــنتجربی ــتم،اي برمیگش
بــادرنظــرگرفتــنايــنتجربیــات،میتوانیــمبــاهزينــهکمتــروروشهــایبهتــر،همیــن
ــای ــافرصته ــوردتجــارتگازم ــالًًدرم ــم؛مث ــهدهی ــاســرعتبیشــتریادام مســیرراب
زيــادیراازدســتداديــم.يکــیازداليــلهــمايــناســتکــهمتأســفانهمصــارفداخلــی
ــا۱0  ــودهاســت.علیرغــماينکــهبعضــًاســاالنهت ــشازحــداســتانداردب ــا،همیشــهبی م
درصــدرشــدتولیــدداشــتیم،مصــرفزيــادهازحــدايــنرشــدرابلعیــدهودرخــودشهضــم
وجــذبکــردهاســت.مــايکــیازکشــورهايیهســتیمکــهبیشــترينرشــدمصــرفانــرژی
وباالتريــنشــدتانــرژیراداريــم.بــهازایهــرواحــدمصــرفگاز،کمتريــنخروجــیرا
بــهلحــاظارزشافــزودهداريــم.بنابــرايــناگــرمــابــهگذشــتهبرگرديــموبخواهیــمازايــن
ــت ــیاس ــارفداخل ــشمص ــا،کاه ــیازراهه ــم،يک ــتفادهکنی ــااس ــاتوفرصته تجربی
ــرایحضــوردر ــایبیشــتریب ــم،فرصته ــامدادهبودي ــنکارراانج ــتهاي ــردرگذش واگ
ــردرآن ــیوتدبی ــرایصرفهجوي ــتب ــچوق ــالهی ــرح ــهه ــتیم.ب ــیداش ــایجهان بازاره
ــهمقــرراتوآئیننامههايــیکــهدرقوانیــنبودجــهوانشــااهلل ــاتوجــهب ــرنیســتوب دي
ــم. ــزدســتمیيابی ــمنی ــنمه ــهاي ــدشــد،ب ــیخواه ــه یششــمپیشبین ــونبرنام درقان
مــابايــدشــدتانــرژیومصــارفآنرادربخشهــایمختلــفکاهــشبدهیــموصنايــع
مــاايــنفرصــترادارنــدکــهفرآيندهــارانوســازیوبازســازیکننــد.بــاايجــادفرهنــگ
ــرای ــتراب ــشدادهوفرص ــرفراکاه ــدمص ــا،باي ــنتعرفهه ــیوتعیی ــشخانگ دربخ

توســعه یصــادراتوحضــوردربازارهــایجهانــیفراهــمکنیــم.
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از افسر وظیفه در ذوب آهن تا شرکت ملی گاز ایران �
ــدمــردادمــاهســال۱۳۲8هســتم.درســال۱۳۵۱از اينجانــبســیدرضــاکســايیزادهمتول
ــرژیفارغالتحصیــل ــاگرايــشان ــموصنعــتدررشــته یمهندســیمکانیــک،ب دانشــگاهعل

شــدم.
درآنزمــانطرحــیبــودبــهعنــوانطــرحنظــام۲4هفتــهایکــهبــاايــنطــرحبــهجــای
خدمــتســربازیمــامیتوانســتیمدرصنايــعدولتــیخدمــتکنیــم.بــههمیــندلیــلمــندو
ســالبــهعنــوانافســروظیفــه،درذوبآهــناصفهــانخدمــتکــردموبعــدازدوســالدريــک

شــرکتخصوصــیبــهنــامشــرکت»ايــرانترانســفو«مشــغولبــهکارشــدم.
دراوايــلســال۱۳۵4،يعنــی۲4/0۱/۱۳۵4درشــرکتملــینفــتبــهمنظــورخدمتدرپااليشــگاه
اصفهــاناســتخدامشــدمودرايــنپااليشــگاه،تــاردهمعاونــتپااليشــگاهرســیدمودرســال۱۳70 
رئیــسپااليشــگاهاراکشــدمکــهدرحــالســاختبــود.درپااليشــگاهاراکســهســالمانــدگار
شــدم؛يعنــیبعــدازســاختايــنپااليشــگاهآنراتحويــلگرفتمومســئولیتتحويــل،راهانــدازیو

بهرهبــرداریازآنبــهعهــدهاينجانــببــود.
بیشــترعمــرکاریامرادرشــرکتملــیپااليــشوپخــشبــودم.وظیفــه یاصلــیاينشــرکت
تصفیــه ینفــتخــامدرپااليشــگاههاوارســالفرآوردههــاینفتــیازطريــقخطــوطانتقــال
ــیپااليــشو ــهاســتانهایمختلــفاســت.خــودشــرکتمل ــاتانکرهــایجــادهپیمــا،ب وي

پخــشتشــکیالتبســیارعريــضوطويــل،بــاقدمــتطوالنــیدارد.
بــهطــورکلــیچهــاردهســالدرپااليشــگاهاصفهــاندرســمتهایمختلــفانجــاموظیفــه
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کــردموبــاوقفــه یســهســالهبــرایخدمــتدراراک،دوبــارهبــهاصفهانبرگشــتمومســئولیت
پااليشــگاهرابــهعهــدهگرفتــم.درحقیقــتدرپااليشــگاهاصفهــانازســربازیبــهســرداری
ــنپااليشــگاه7  ــودم.دراي ــازیآنپااليشــگاهب ــممســئولبازس ــگه ــانجن ــیدم.درزم رس
ــری ــانتحويلگی ــبجــدیپااليشــگاه.درزم ــیتخري ــنيعن ــرداشــتیم؛اي ــارانمؤث ــاربمب ب
وراهانــدازیپااليشــگاهنفــتبندرعبــاسبــهعنــوانمديــرپااليــشنظــارتمســتقیمبــرکار

ــرداریرســید. ــهبهرهب ــنپااليشــگاهب داشــتمودرســال۱۳74اي
ازســال۱۳8۹نیــزتاکنــون)۵ســالدورانبازنشســتگی(رادربخــشخصوصــیمشــغولبــه
کارهســتمودرمجمــوع4۳ســالتجربــهدربخــشنفــتوگازدارموحــدود۲0ســالازايــن

4۳ســالرادرســمتهایمختلــفمديريتــیبــودم.
اواخــرخدمتــمدرســال۱۳84تــا۱۳87درشــرکتملــیگازايــران،بــهعنــوانمعــاونوزيــر
ومديرعامــلشــرکتگازانجــاموظیفــهکــردمودرحقیقــتدوســالآخــرخدمــترادرشــرکت

ملــیصــادراتگازبــهعنــوانمديرعامــلگذرانــدم.

تغییرات ساختاری شرکت گاز ملی ایران گامی به سوی توسعه ی صنعت �
وقتــیکســیدارایمنســبیمیشــود،حتمــًامســئولیتشتأثیرگــذارخواهــدبــود؛امــابعضــیاز
ــد.تأثیراتــیکهيــک فعالیتهــاودســتورات،تأثیــراتمنفــیوبرخــیهــمنتايــجمثبــتدارن
مديــرمیتوانــدبــريــکمجموعــهداشــتهباشــدناشــیازدانــش،تجربیــاتوتیــممديريتــی
همــراهاوســت.درايــنرابطــهآنچــهکــهدرخاطــردارمايجــاديــکســریتغییــراتســاختاری
ــهبیشــتر ــیداشــتک ــنشــرکت۳4شــرکتفرع ــان،اي ــیگازاســت؛آنزم ــرکتمل درش
ــت ــهایفعالی ــهگون ــتادب ــرکتگازدرس ــه یش ــدومجموع ــتانیبودن ــرکتهایگازاس ش

ــت ــهبیشــتروق ــردک میک
هیئــتمديــرهبــهمســائلاجرايــیمیگذشــت؛بنابــرايــنبــاتوجــهبــهمحدوديتهايــیکــه
درآنزمــانداشــتیم)ممنوعیــتايجــادشــرکت(،توانســتیميــکتغییــرســاختاریدرشــرکت

ملــیگازايجــادکنیــمکــهحاصــلآن۱0شــرکتجديــدبــامجــوزدولــتبــود.
بــرهمیــنمبنــابــرایگرفتــنمجــوزيــکشــرکت،قــدمبهقــدمپیــشرفتیــموشــرکتهايی
راايجــادکرديــمکــهکارهیئــتمديــره یشــرکتمــادرراســهلوآســانکنــدوشــرکتملــی
گازايــرانبــهعنــوان»هلدينــگ«يــا»شــرکتمــادرتخصصــی«،صرفــاًًکارسیاســتگذاری
ونظــارتبرنامــهایرابــرعهــدهداشــتهباشــد.نتیجــه یايــنامــرتأســیس»شــرکتمهندســی
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ــای ــامفعالیته ــرکتتم ــنش ــرهاي ــتمدي ــود.هیئ ــال۱۳8۵ب ــران«درس ــعهگازاي وتوس
پــروژهایوطرحهــایتوســعهدرســطحکالنرابــهطــورمســتقلاجــرامیکنــد،فقــطکافــی
اســتکــهشــرکتملــیگازخــطمشــی،رويکــردوسیاســتیکــهدرنظــرداردراتعییــنکنــد،

ســپسايــنشــرکتبقیــهکارهــاراخــودشانجــامدهــد.
پیــشازايــن،طرحهــاوپروژههــادرقالــبيــکمديريــتانجــاممیشــدکــهآنمديريــت
هــممســائلرابــههیئــتمديــرهشــرکتملــیگازانتقــالمــیداد.درواقــعيــکمديريــت
متمرکــزداشــتیم؛امــادرحــالحاضــريــکشــرکتتوانمنــدداريــمکهتمــامپروژههــایکالنو
اساســیشــرکتملــیگازايــرانويــابهتــربگويــمتمــامکارهــایزيربنايــیرابــهطورمســتقل

ــد. ــاممیده انج
شــرکتديگــریبــهنــام»شــرکتانتقــالگاز«تأســیسشــدکــهايــنشــرکتهــمقبــاًل
تحــتنــاميــکمديريــتفعالیــتمیکــردوبــاتغییراتــیکــهدرســاختارآندادهشــد،هــم
اکنــون۳6000کیلومتــرخطــوطانتقــالگازوتأسیســاتمربوطــهبــهوســیلهايــنشــرکتاداره

میشــود.
تمــامايــنتغییــراتبیــنســالهای8۵تــا87انجــامشــدوشــرکتهایمختلفــیازجملــه
شــرکت»ذخیرهســازیگاز«هــمتأســیسشــد.ازآنجايــیکــهکشــورمــاازنظــرذخیرهســازی

گازنســبتبــهديگــرکشــورهایدنیاعقب
ــات ــنشــرکتپايهگــذارمطالع اســت،اي
جامــعوعمیقــیرویايــنموضــوعشــد.
ــور ــرکتمذک ــهش ــدک ــنش ــهاي نتیج
ذخیرهســازی بــرای را محلهايــی

انتخــابکــردودر»ســراجهقــم«يــکمخــزنمــرده یگازیکــهگازشخــارجشــدهبــودرابــه
عنــوانذخیرهســاززيرزمینــیانتخــابکــرد.خوشــبختانهآنمخــزندرحــالحاضــرســرويس
ــال ــرمس ــایگ ــودودرماهه ــاممیش ــازیگازدرآنانج ــرهس ــرداریوذخی ــتوبهرهب اس
گازرادرايــنمخــزنزيرزمینــیبــافشــارواردکــردهودرزمســتانکــههــواســردمیشــودو

ــد. ــتفادهمیکنن ــودگازهســتازآناس کمب
راهنخســت،ازطريــقمخــازنقديمــیکــهگازآنتخلیــهشــدهومخــزنخالــیاســت.درايــن
ــدازآن ــدودرزمســتانکــهمیخواهن ــهمخــزنتزريــقمیکنن ــاکمپرســورب ــتگازراب حال
بهرهبــرداریکننــد،گازراازمخــزنخــارجکــرده،نمزدايــیوخشــکمیکننــدوپــسازايــن

ما باید در دوران پسا تحریم از بهترین 
تکنولوژی روز دنیا استفاده کنیم. باید این 

آمادگی و آشنایی را داشته باشیم و بدانیم که 
چه باید کرد که بهترین نتیجه حاصل شود. 
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مراحــلواردشــبکهگازمیشــود.
راهدوم،تخلیــهمخــازنآبــیزيرزمینــیاســت.درايــنروشآبمخــزنراتخلیــهکــردهوگاز
رادرآنجايگزيــنمیکننــد،کــهمراحــلبرداشــتآننیــزبــاروشاولمشــابهخواهــدبــود.

راهســوم،مخــازننمکــیيــاهمــانکوههــاینمکــیاســتکــهدرزيــرزمیــنوجــوددارد.در
ايــنشــیوهنمــکرابــهطــرقمختلــفاززمیــنخــارجوگازراجايگزيــنآنمیکننــد.

ــنروشگازرا ــهدراي ــتک ــنگاز»CNG«اس ــم،همی ــیه ــازیجزئ ــهذخیرهس نتیج
ــد. ــهداریمیکنن ــرمنگ ــار۲۵0کیلوگ ــافش ــزرگب ــولهایب ــدودرکپس ــرسمیکنن کمپ
البتــهمتأســفانهدرشــرايطفعلــیبــهخاطــرمســائلجنــگوتحريمهــا،مــدتمديــدیاســت
ــم. ــدتانجــامدهی ــمبرنامههــایدرازم ــینمیتوانی ــالشــدهايم،يعن ــهروزمرگــیمبت ــهب ک
کشــوریبــهوســعتايــرانکهيــکمصرفکننــدهعمــده یگازاســت،بايــددرنقــاطمختلــف
کشــورذخیــرهمخــازنگازداشــتهباشــدکــهبــههــردلیلــیاگــرنقصانــیدرشــبکهايجــادشــد،

ايــنمخــازنپاســخگوباشــند.

سیر تحول شرکت گاز �
ازمنظرتخصصیمیتوانیموضعیتشرکتگازرابه۳برههتقسیمکنیم:

ــا الــف(برهــهیقبــلازانقــالب،يعنــیازســال۱۳44کــهشــرکتگازتأســیسشــدت
ــال۱۳۵7؛ س

ب(ازسال۱۳۵7،يعنیازانقالبشکوهمندايرانتاکنون)سال۱۳۹4(؛
ج(ودرنهايتآينده یصنعتگازکشور.

ازســال۱۳44تــا۱۳۵7،صنعــتگازيــکمســیربطئــیراطــیمیکــرد،زيــراقبــلازانقالب
کانــونتوجهــاتمعطــوفبــهتولیــدوصــادراتنفــتخــامبــود،بــهطــوریکــهقبــلازانقالب
6/000/000بشــکهدرروز،تولیــدنفــتخــامداشــتهايمکــهعمدتــًاهــمصــادرمیشــدهاســت.

ــهنحــویکــهقبــلازانقــالبحتــی۵شــهر توســعه یصنعــتگازآرامآرامشــروعشــد،ب
هــمبــهطــورکامــلگازرســانینشــدهبــود.فقــطيــکخــطلولــه یاصلــیوجــودداشــتکــه
ــهروســیهيا ــهرشــت،آســتاراوســپسب ــهتهــرانمیرســیدوازتهــرانب ازجنــوبکشــورب
همــاناتحــادجماهیــرشــورویکشــیدهشــدهبــود)درآنزمــانمقــداریگازبــهاتحــادجماهیــر

شــوروینیــزصــادرمیگرديــدکــهبعــداًًايــنصــادراتقطــعشــد(.
بعــدازانقــالببــهدلیــلتوجــهبیشــترواصولیتــربــهصنعــتگازوتوزيــعآن،گازرســانی
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ــیو ــودنگازطبیع ــاکب ــهپ ــهب ــنموضــوع،توج ــتاي ــت،عل ــودگرف ــهخ ــیعیب ــدوس رش
ــود. ــوختهاب ــايرس ــهس ــبتب ــودنآننس اقتصــادیب

آنچیــزیکــهمــنمیتوانــمبــرایبرهــه یســوموآينــدهخدمــتشــماعــرضکنــم،ايــن
اســتکــهآينــده یگازبــهکارفراوانــینیــازدارد،بــاتوجــهبــهشــرايطفعلــیوسیاســتجهانی
مــابايــدبــرایدورانپســاتحريــمآمــادهشــويم.دردورانــیکهپشــتســرگذاشــتیم،بامســائلی
ــر ــهپروژههــایزي ــهدلیــلتحريمهــایظالمان ــی،عمــاًلنتوانســتیمب ــعمال ــودمناب ــدنب مانن
بنايــیوبــزرگرادرشــرکتگازوباالدســتآن،يعنــیشــرکتملــینفــتايــرانکــهتولیــد

کننــدهگازهســتانجــامدهیــم.
دردورانپســاتحريــم،بايــدپروژههــایبزرگــیراآغــازکنیــم.طبعــًادرايــندورانشــرکتها
ــکارانو ــراهپیمان ــایگازراهم ــهپروژهه ــوندک ــهمیش ــیواردعرص ــکارانخارج وپیمان

ســازندگانايرانــیاجــراکننــد.درايــنزمینــه
بايــدخودمــانراازچنــدجهــتآمــادهکنیــم.
ــه ــتک ــانیاس ــعانس ــوعمناب ــنموض اولی
ــی ــیوقت ــت،يعن ــتاس ــزاهمی ــیارحائ بس
حالــت ايــن از کــه میگیريــم تصمیــم
روزمرگــیوانفعــالخــارجشــويم،بايــديــک

ــهاصطــالح ــیهمســووهمجهــتباشــدوب ــمجهان ــاعل ــهب ــمک ــتکنی ــروتربی ســرینی
بینالمللــیباشــیم.

شــماوقتــیمیخواهیــدبــايــکشــرکتخارجــیکارکنیــدوتعامــلداشــتهباشــید،نیــروی
ــن، ــطفیمابی ــاوورواب ــرقرارداده ــود.ازنظ ــتش ــروتربی ــننی ــداي ــدوباي خاصــیمیطلب
بايــدنیروهايــیتربیــتشــودکــهبداننــدقراردادهــایبینالمللــیازابتــداتــاانتهــاچطــوربايــد
دنبــالشــود،زيــرامــادرايــنزمینــهبســیارضعیــفهســتیم؛يعنــیدرايــنحیطــهنیروهــای

ــم. ــودهنداري ــیکارآزم بینالملل
ــماز ــاتحري ــددردورانپس ــاباي ــت.م ــنآوریاس ــاف ــوژیي موضــوعدومبحــثتکنول
بهتريــنتکنولــوژیروزدنیــااســتفادهکنیــم.بايــدايــنآمادگــیوآشــنايیراداشــتهباشــیم
وبدانیــمکــهچــهبايــدکــردکــهبهتريــننتیجــهحاصــلشــود.نکتــهبعــدیدرنظــرگرفتــن
ســاختارمتناســببــادورانپســاتحريــماســت.ســاختارفعلــیشــرکت،پاســخگویدوران
پســاتحريمنیســتوبايــدتغییــراتواصالحــاتســاختاریاساســیدرايــنزمینــهانجــام
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شــود.
ــا ــمب ــابتوانی ــهم ــوژیواينک ــالتکنول ــرو،انتق ــذبنی ــوزش،ج ــالموضــوعآم ــرح ــهه ب
نظامهــایاجــرایپروژههــامثــلنظــام»۳BOO،BOT۲،EPCF۱«کامــاًلآشــناباشــیم،
ــی ــایخارج ــلطرفه ــددرمقاب ــاباي ــرانم ــانومدي ــادیدارد.کارشناس ــتبســیارزي اهمی
يــاپیمانــکارانداخلــیتــوانالزمراداشــتهباشــند.بنــابرايــن،درايــن۳دورهایکــهتعريــف
ــدفرصتهــا ــرانباي ــود؛زي ــلخواهــدب کــردم،کاردردوره یســومســختترازدورههــایقب
راازدســتداد؛بــهخصــوصکــهگازدرکشــوريــکســوختانحصــاریشــدهوبــههــرحــال

کارهــایزيــادیبايــددرايــنزمینــهانجــامشــود.

4 دهه فعالیت در صنعت نفت و گاز و گذر از بحران ها �
خاطــرهایدارمکــههــمشــیريناســتوهــمتلــخ.هشــتمدیمــاهســال۱۳86هــوابســیار
ــی ــدکــهگازواردات ــااطــالعدادن ــهم ــود(،ب ــلب ــرخــموتعطی ــدغدي ــود)آنروز،عی ســردب
ــدومــندرهمســايگی ــربودن ــوذریوزي ــایمهنــدسن ازترکمنســتانقطــعشــدهاســت.آق
ــاق ــهات ــمب ــاقه ــهاتف ــالعدادموب ــاناط ــهايش ــهب ــردم.بالفاصل ــیمیک ــانزندگ ايش
»Dispatching«رفتیــمتــاببینیــمچــهبايــدکــرد.آنچــهکــهدربــادیامــربــهچشــمآمــد،
قطــعشــدنگازتمــاماســتانهایشــمالیکشــوربــود،زيــرابــاافــتفشــارشــديدیمواجــه

ــانديم: ــمالیمیرس ــتانهایش ــهاس ــیرگازراب ــانازدومس ــد.درآنزم ــدهبودن ش
مســیراول،ازقزويــن-رشــتبــهاســتانهایشــمالیمیرفــتومســیردومهــممختــص
گازوارداتــیازترکمنســتانبــودکــهبــهخــطشــمالمتصــلمیگرديــد.ايــندوخــط،شــبکه ی
ــش ــرافزاي ــیب ــامبن ــالمترکمنه ــلاع ــهدلی ــهب ــیداد،ک گازشــمالکشــورراپوشــشم
قیمــت،خطــوطدچــارقطعــیشــدهبودنــد.طبیعتــاًًتمــامذهــنمــامشــغولنجــاتاســتانهای
شــمالیکشــورازقطعــیگازوســرمابــود.درهمیــنراســتادروزارتخانــهمذاکــراتطوالنــی
ومفصلــیانجــامشــد.ترکمنهــادرمــوردافزايــشقیمــتگازجــدیبودنــد.عیــنايــنکار
ــهترکمنســتان ــیک ــود.ازآنجاي ــزانجــامدادهب ــدرتگازیاســت،نی ــکابرق ــیهکهي راروس

۱.پیمانکارعالوهبرمهندسی،خريدواجرا،نسبتبهتأمینمنابعمالینیزاقداممیکندوحدود۱۵تا%۳0منابعازطريقکارفرما
تأمینمیگرددوسرمايهیپیمانکارظرف۵تا7سالبرگشتدادهخواهدشد.

۲.پیمانکارباسرمايهخودپروژهرااجراوبرایمدتمعینی)حدود۱۵تا۲۵سال(ازآنبهرهبرداریکردهوسپسبهکارفرما
واگذارمیکند.

۳.پیمانکارخودشپروژهرااحداثکندوخودشهمصاحبآنباشدوهمازآنبهرهبرداریکندومادامالعمرهمدست
خودشباشدوبهشرکتگازهمپاسخگوباشد.
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زيــرمجموعــه یروســیهبــود،ازنظــر
سیاســیبــهايــنکاروقــوفوتســلط
ــواهد ــاسش ــراس ــت.ب ــلداش کام
ــهايــنجمعبنــدیرســیديم موجــودب
کــهقیمــتپیشــنهادیرابپذيريــم
ــه ــدازهک ــانان ــههم ــتراب وقیم
کشــورترکمنســتانتعییــنکــردهبــود،

افزايــشدهیــم.
آقــاینــوذریبــهمــنپیشــنهاددادنــدکــهبــراینهايــیکــردنقــراردادبهترکمنســتانبــروم،
امــازمســتانبــودومــنبــهشــدتدرگیــرتراکــمکاربــودم،بنابرايــندرخواســتکــردمکــه
ــی،از ــمعال ــکتی ــوذریهــمي ــابن ــد.جن ــزامکنن ــتاع ــنمأموري ــهاي ــرديگــریراب مدي
جملهيکــیازمعاونیــنوزيــرامــورخارجــهوقائــممقــاموزيــرنفــترابــرایمذاکــراتآمــاده

وعــازمترکمنســتانکردنــد.
تیــماعزامــیعلیرغــمتأکیــدوزيــرنفــتبــهپذيرفتــنمبلــغاعــالمشــده،زيــربــارقیمــت
مذکــورنرفتــهوشــروعبــهمذاکــرهبــرایکاهــشقیمــتوتطويــلزمــانمذاکــراتکــردهبودند
وترکمنهــاهــمبالفاصلــهعکسالعمــلنشــاندادنــدوطــیيــکنامــه یســادهبــهبهانــه ی

پــارهایازتعمیــراتاضطــراری،گازوارداتــیراقطــعکردنــد.
بــههــرحــالگازقطــعشــدوگــروهکارشناســیمشــغولبررســیزوايــایکاربــرایحــلايــن
مشــکلبــود.اولیــنراهحلــیکــهذهــنکارشناســانمعطــوفآنشــدايــنبــودکــهمــاحــدود
۵7کیلومتــرلولــهدرامتــدادخــطيــکسراســریکشــیدهبوديــمکــهازتهــرانبــهســمتقزوين
میرفــت،البتــهايــنلولــهبــهشــبکهوصــلنبــود.ديــدگاهکارشناســیايــنبــودکــهاگــرايــن
لولــهرابــهشــبکهوصــلکنیــمفشــاروحجــمگازافزايــشپیــدامیکنــد؛امــااگــرايــنلولــه
رابــهلولــه یاصلــیوصــلمیکردنــد،لولــهقبلــیبايــدازســرويسخــارجمیشــدتــاعملیــات

جوشــکاریانجامشــود.
بســتنآنلولــههمانــاوقطعــیگازبســیاریازشــهرهاوروســتاهانیــزهمــان!ضمــناينکــه

ــد. درآنزمــانبــرفشــديدیهــممیباري
گــروهکارشناســیبــراســاسشــواهدموجــودروش»۱HOT TAP«راپیشــنهادکردنــد.بــرای
۱.عملیاتهاتتپعبارتستازفرآيندجوشزدنيکاتصالجديدبهخطوطلولهوتانکرهایذخیرهسازیومخازن،بدون

آنکهنیازیبهخارجکردنآنهاازسرويسباشد.
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انجــامايــنکاربايــدفشــارخــطلولــه یدرحــالکارپايیــنمیآمــدتــاجوشــکاریرویخــطلوله ی
پــرازگازانجامشــود.

عــددپیشــنهادیبــرایکاهــشفشــاردرحــد450PSIيــاپونــدبــراينــچمربــعبــود؛امــابــا
ايــنحــالبــازهــمتعــدادیازشــهرهاوروســتاهابــاقطعــیگازمواجــهمیشــدند.

بــههــرحــالبعــدازمشــورتهایبســیارواســتفادهازتجــاربکشــورهایديگــربــهايــن
ــنکاررا ــواناي ــافشــار750PSIمیت ــژهوب ــامراقبتهــایوي ــدیرســیديمکــهب جمعبن
انجــامداد.بــاتــوکلبــهخــدافعالیــتخــودراآغــازکرديــمونتیجــهايــنشــدکــهکــمکــم

شــهرهایشــمالیبــاتأمیــنفشــار،
دوبــارهازنعمــتگازبرخــوردارشــدند
وايــنبــرایمــاموفقیتــیارزشــمند

ــد. ــوبمیش محس
روزبعــدهــممــنمصاحبــهکــردم
کــهدرحــالحاضــرهمــهشــهرهای
مــا و هســتند گاز دارای کشــور
خودمــانبــهتنهايــیپاســخگوی
قطعــیگازترکمنســتانهســتیموبــا

ــد. ــتانش ــنگازترکمنس ــرانجايگزي ــرهگازاي ــانخب ــرکارشناس تدبی
ــونهــمپخــشکــردوخوشــبختانهيامتاســفانه ــه،آنروزانجــامشــدوتلويزي ايــنمصاحب
فــردایآنروزســرمایشــديدیتمــامکشــوررافــراگرفــت؛بــهطــوریکــهدرمــدت4۵روز
بخــشاعظمــیازاســتانهایکشــورراســرمایشــديدیفــراگرفــت.بــاآنســرمایشــديد
وفراگیــردوبــارهگازبســیاریازشــهرهایشــمالیوغــربکشــورقطــعشــد!ســرماباعــثشــد
کــهدرايــن4۵روزبــاکمبــودمجموعــًا۲80میلیــونمتــرمکعــبگازمواجــهشــويم.هرچــهگاز
ذخیــرهداشــتیمبــهشــبکهگازرســانیمیفرســتاديموهمــهمصــرفمیشــد.بــهخاطــرســرماو
مصــرفزيــاد،بــاکمبــودشــديدروبــهروشــديموعلیرغــمتالشهــایشــبانهروزیهمــکاران
ــد، ــوانخــوراکاســتفادهمیکردن ــهعن ــعکــهازگازب ــیگاز،بســیاریازصناي درشــرکتمل
ــد،کاهــش تعطیــلشــدوســوختنیروگاههايــیکــهازســوختهایمايــعاســتفادهمیکردن

فت. يا
ايــنمشــکلباعــثايجــادفکرهــاینويــنودرنتیجــهرشــدروزافــزونشــبکهگازدرآينــده
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ــور، ــانیکش ــبکهگازرس ــمش ــرترمی ــهفک ــمب ــوزهه ــنح ــئوالناي ــانومس ــد.کارشناس ش
ايجــادمنابــعجديــدوهــممحــدودکــردنگازرســانیبــهروســتاها،افتادنــد.درهــرحــال،ايــن
جمعبنــدیحاصــلشــدکــهاولزيــرســاختهافراهــمشــود،بعــدگازرســانیصــورتپذيــرد.

بــهطــوریکــهتصمیــمگرفتــهشــدســاالنهبیــشاز۲۵0000انشــعابدادهنشــود.
همچنیــندردورانــیکــهمــنتوفیــقخدمتگــذاریدرشــرکتملــیگازراداشــتم،بــههمــت
همــکارانپرتالشــمتوانســتیمبــهکارهــایزيربنايــیبیشــترتوجــهکنیــم.بــههمیندلیــلحدود
ــم،احــداثشــدکــه ــهآن)IGAT1(میگويی ــاب ــالگازکــهم ــرخطــوطانتق 8000کیلومت

ســرفصلايــنکارهــارادرمــوردخــطلولــه،بــهاختصــارعــرضمیکنــم:
- احداثخطپنجم)IGAT5(؛

-احداثخطششمبود)IGAT6(کهازپارسجنوبیتااهوازانجامشد؛
-»IGAT4«ازاصفهانتاتهران؛

-»IGAT7«ازپارسجنوبیتاايرانشهر؛
-»IGAT8«ازپارسجنوبیتانائینانجامشد؛

-يکخطلولهازشمالبهشمالغرب،ازساوهتامیاندوآب؛
-يــکخــطلولــهازشــمالبــهشــمالشــرق؛يعنــیازتهــرانتــااســتانگلســتانکــهاالن

تــامشــهدامتــداديافتــهاســت؛
-احــداثوعملیاتــیشــدنيــکخــطلولــهازتبريــزبــهارمنســتان،جهــتصــادراتگازايران

ــور. بهآنکش
خطوطديگریرانیزآغازکرديم،ولیبهاتمامنرسید.

دربخشپااليشگاههاهمدرسالهای74تا78خدماتیارائهشد:
ــگاهاز۲۵  ــنپااليش ــتاي ــیان؛ظرفی ــگاهپارس ــازدومپااليش ــرداریف ــداثوبهرهب -اح

ــت. ــشياف ــبدرروزافزاي ــرمکع ــونمت ــه80میلی ــبدرروزب ــرمکع ــونمت میلی
-اتماماحداثوبهرهبرداریپااليشگاهايالم؛

-اتماماحداثپااليشگاهکوچکمسجدسلیمان؛
-همچنیــنمرکــز»Dispatching«کــهکارشازقبــلشــروعشــدهبــودوعمــدهکارش،

انجــامشــدهبــودبــهاتمــامرســیدومــوردبهــرهبــرداریقــرارگرفــت.
-انعقــادقــراردادســاخت۲00دســتگاه»توربــوکمپرســور«بــهارزشدومیلیــارددالر،بــادو

شــرکتايرانی)البتــههمــراهبــاانتقــالتکنولــوژی(.
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ــنکار ــسآلمــان«شــريکشــدواي ــاشــرکت»زيمن ــیب ــنشــرکتهایايران يکــیازاي
ــادوشــرکت ــیب ــزطــیقراردادهاي ــرای۱00دســتگاهانجــامداد.۱00دســتگاهديگــرنی راب
ــود اوکراينــیويــکشــرکتايرانــیفراهــمشــد.ايــنقــراردادکاربســیارعظیــموخوبــیب
کــهآثــاروتبعــاتآنتــاامــروزهــممانــدگاراســت،زيــراتوانســتدردورانتحريــمشــرکت
ــن ــهخدمــاترانداشــتند.اي ــندورانشــرکتهایخارجــیاينگون گازرانجــاتدهــد.دراي
قــراردادباعــثشــدکــهخوشــبختانهشــرکتملــیگازيــابهتــربگويیــمشــرکتهایايرانــی
کــهطــرفقــراردادهســتندبــهخودکفايــیوشــکوفايیبرســندوبــدونهیچگونــهوابســتگی
ســازندهکمپرســورهاباشــند.ازطريــقشــرکتگازکامــاًلانتقــالتکنولــوژیکمپرســورانجــام
ودرحقیقــتدانــشآن،بومــیشــدهاســت.بــرایمثــال،درحــالحاضــرتوربیــنآنکــهماننــد

ــرانکامــاًلجمــعآوریمیشــود. ــورهواپیمــااســت،دراي توربیــنوموت
کارديگــریکــهدردورانخدمــتبنــدهانجــامشــدوخیلــیاهمیــتداشــت،تأســیسشــرکتی
بــهنــامشــرکت»گازخــودرو«بــود.اوجآغازيــن»CNG«ســوزکــردنخودروهــاهــمدرآن
 CNGــورگاز ــازندهکمپرس ــیس ــرکتهایايران ــرکت،ش ــنش ــت.اي ــامگرف ــالهاانج س
 CNGــگاه ــتگاهياجاي ــادیايس ــدادزي ــردوتع ــعک ــیجم ــرکتهایخارج ــاش ــراهب راهم
ســاخت؛البتــهدرحــالحاضــرايــنشــرکتبــه»شــرکتملــیپخــشفرآوردههــاینفتــی«
منتقــلشــدهاســت،بــهگونــهایکــهامــروزهبــهطــورمتوســطروزانــه۲0میلیــونمتــرمکعــب
گازدرخودروهــااســتفادهمیشــودکــهاگــرايــنگازنبــودبايــد۲0میلیــونلیتــربنزيــنازخــارج

واردمیکرديــموايــنکارارزنــدهایبــودکــهانجــامشــد.
قراردادهایصادراتگاز

دربحــثصــادراتگازيکــیازکارهايــیکــهشــرکتگازانجــاممیدهــد،ايــناســتکــه
غیــرازتأمیــنگازداخــلکشــور،گازتزريقــیبــهچاههــاینفــترانیــزتأمیــنمیکنــد.هــم
ــدهایراانجــاممیدهــد ــیگازدرراســتایتجــارتگازقراردادهــایارزن ــون،شــرکتمل اکن

کــهعبارتنــداز:
-قــراردادصــادراتگازبــهترکیــهکــهدرمقابــلآنســالیانه۱0میلیــاردمتــرمکعــبگازبــه

آنکشــورصــادرمیشــود؛
-قــراردادصــادراتگازبــهارمنســتانکــهبــهازایگازیکــهصــادرمیشــود،بــرقتحويــل

گرفتــهمیشــود.)بــهايــننــوعقراردادهــا،»تهاتــری«میگوينــد(؛
-قــراردادبــاآذربايجــانکــهگازراازآذربايجــانمیگیريــموبــهنخجــوانتحويــلمیدهیــم؛
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ــار ــهجمهــوریخودمخت ــم،%8۵گازراب ــبگازمیگیري ــرمکع ــونمت ــکمیلی ــري ــیاگ يعن
نخجــوانتحويــلمیدهیــمودرحقیقــتکاربــهشــیوه»SWAP«انجــاممیشــود.

-آينــدهصنعــتگازازترکمنســتانهــمکــهاز6بــهBCM ۱4رســیدهوايــنقــراردادهــم
درحــالاجــرااســت.

نظــربنــدهبــهعنــوانمديــریکــهســالهادرخدمــتشــرکتملــیگازبــودهمعتقــدمکــه
ايــنشــرکتبايــددرآينــدهتوجــهبیشــترخــودرابــهمبحــثتجــارتگازمعطــوفکنــد؛يعنــی
اينکــهفعالیــتبیشــتریدرصــادراتگازداشــتهباشــد.مــاکشــورهایهمجــوارزيــادیداريــم
کــهبــهگازمــانیــازدارنــد.تمــامکشــورهایعربــیحاشــیهخلیــجفــارس،پاکســتان،هنــدو

عــراقبــهگازمــانیــازدارنــد.
البتــهدرزمــانمديريــتمــنيــکقــراردادبــاپاکســتاننیــزامضــاشــدکــهبايــددرســال
ــن ــلمســائلوفشــارهایسیاســیطــرفپاکســتانیاي ــهدلی ــاب ــیمیشــد؛ام ۲0۱4اجراي
قــراردادازســویآنهــاهنــوزاجرايــینشــدهواخیــرًا،مذاکراتــیبــرایايــنمنظــور،درحــال

انجــاماســت.
ــت ــرفعالی ــوآپوتهات ــت،س ــادراتگاز،ترانزي ــه یص ــددرزمین ــیگازمیتوان ــرکتمل ش
ــد. ــداکن ــیجــایخــودشراپی ــایواقع ــهمعن ــاموضــوع»تجــارتگاز«ب ــدت بیشــتریکن
يکــیازتصمیمــاتخــوبوشــايانذکــریکــهدردورانمســئولیتم،نــهبــهوســیله یمــن،
بلکــهتوســطوزارتنفــتاتخــاذشــد،ايــنبــودکــهتوجــهويــژهایبــهمنابــعانســانیشــدو
درپــیآنامیــدیبــرایبازنشســتگانصنعــتنفــتبــهوجــودآمــد.کارمنــدانوکارگــزاران
ــام ــهن ــریب ــادهديگ ــوقالع ــی«وف ــام»کارگاه ــهن ــادهایب ــت،فوقالع ــادردورانخدم م
»فوقالعــادهويــژه«کــهمجمــوعآنهــا40درصــدپايــهحقــوقمیشــود،دريافــتمیکننــد.
ــم ــتتصمی ــعوزارتنف ــن40درصــدقطــعمیشــد.آنموق ــراد،اي ــانبازنشســتگیاف درزم

گرفــتکــهايــنفــوقالعــادهرادربازنشســتگیپايــدارکنــد.
ايــنکاراثــرمثبتــیدرروحیــه یافــرادمســنیکــهبازنشســتهمیشــوند،میگــذارد.ايــنامــر

يکــیازتصمیمــاتخــوبمــادرآندورانبود.

خط پنجم سراسری گازی، مخالفت با انتقال گاز ترش �
تصمیــمديگــریکــهدردورانمســئولیتمــنازســویوزارتنفــتگرفتــهشــد،دربــارهگاز
تــرشبــودکــهازنظــرمــنکارمناســبینبــود.درفازهــای6و7و8پــارسجنوبــی،گازتــرش
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تولیــدمیکننــدوقــراربــودکــهايــنگازتــرش،شــیرينشــود.
ــات ــزانترکیب ــهمی ــاترشــیگازراب ــهم ــناســتک ــرشوگازشــیريندراي ــاوتگازت تف
گوگــردیوبهخصــوصگازهیــدروژنســولفوره)H2S(میدانیــم.ايــنگازفوقالعــاده
خطرنــاکاســت،يعنــیاگــرکســیآنرااستشــمامکنــد،فــوتاوحتمــیاســت.قــراربــرايــن
ــقشــود.همانطــورکــه ــیآغاجــاریتزري ــداننفت ــهمی ــازمذکــورب ــودکــهگازآنســهف ب
میدانیــد،گازرابــهچاههــاتزريــقمیکننــدکــهبازيابــیچــاهبیشــترشــودوتولیــدافزايــش
ــود.همــان»IGAT5« ــهب ــرفاصل ــی،حــدود۵00کیلومت ــد.بیــنآغاجــاریوپارسجنوب ياب
کــهقبــاًلبــهآناشــارهکــردمويــکخــطلولــه۵00کیلومتــری،گازفازهــای6،7و8رابــه

ــقمیرســاند. ــرایتزري ــیآغاجــاری،ب ــداننفت می
ــودکــهايــنگازشــیرينشــود،ولــیمتأســفانهتصمیــمگرفتــهشــدکــهبــههمــان قــرارب
ــر ــًادوبراب ــرشتقريب ــرایگازت ــرمايهگذاریب ــهس ــود.هزين ــالدادهش ــرشانتق ــورتت ص
ســرمايهگذاریبــرایگازشــیريناســت.پنــجعــدد»کمپروسوراستیشــن«بــا۵00کیلومتــرخــط
لولــهدرمســیرنصــبشــد.بــرایاينکــهلولههــادرمقابــلگازتــرشمقــاومباشــند،ضخامــت
لولههــابــاالوجنــسومتريــالآنهــاويــژهبــود،بنابرايــنبــرایاتصــالهــرلولــهبــه۳8 

ــد۳8دورجــوشدادهمیشــد. ــازداشــتیم،يعنــیباي ــاسجوشــکارینی پ
ــور ــهعب ــاگازیک ــهانجــاممیشــود،ام ــنخــطلول ــیرویاي ــاتايمن ــاماقدام گرچــهتم
میکنــد،PPM 7000ترشــیداردواگــرخــداینکــردهنشــتکنــد،بــرایکســانیکــهدرآن

محیــطومحوطــهحضــوردارنــد،مشــکلايجــادمیکنــد.
بــههــرحــالبــاشــیرينکــردنگازمخالفــتشــد،ولــیاگــرگازشــیرينمیشــد،نــهتنهــا
ــامشــکل ــیگازب ــردرزمســتانشــرکتمل ــرد،بلکــهاگ ــدامیک ســرمايهگذاریکاهــشپی
کمبــودگازمواجــهمیشــد،امــکانآنکــهآنگازرابتــوانبــهشــبکهتزريــقکــردوجــودداشــت
ــای ــمدردورانوزارتآق ــنتصمی ــود.اي ــوتب ــکنقطــه یق ــازیوي ــکذخیرهس ــودي وخ
زنگنــهاتخــاذشــد)ازســال76تــا84(،ولــیبــههــرحــالدرهمــاندورانهــمآقــایزنگنــه
ــههــم ــیوپاي ــیطراحــیاصل ــاتشیرينســازیانجــامشــود،حت ــدکــهمطالع دســتوردادن
مقــداریجلــورفــتولــیاجرايــینشــد.البتــهبهتــراســتبدانیــمکــهايــننــوعتصمیمــات،
ــردودر ــرشــکلمیگی ــبپايینت ــاازمرات ــیازتصمیمه ــرنیســت.برخ ــهخواســتوزي هم

هیئــتمديــرهتصويــبمیشــودويــکســریمخالــفوعــدهایهــمموافــقدارد.
ــا ــد.آنه ــوببودن ــزجن ــقنفتخی ــکارانمناط ــودهم ــازی،خ ــانشیرينس ــترمخالف بیش
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احســاسمیکردنــدکــهاگــرايــنگازشــیرينشــود،ديگــرگازیبــرایتزريــقنخواهــدبــود
وهمــهدرداخــلکشــورمصــرفمــیشــود.دلیــلديگــرايــنتصمیــمنامناســبنبــودنمنابــع
مالــیکافــیبــرایاحــداثواحدهــایشیرينســازیبــود.درواقــعايــنمطلبــیکــهعــرض

کــردمازتصمیماتــیبــودکــهبــرایدورانمــااصــاًلخوشــايندنبــود.

بمباران  بعثی ها، سرآغازی برای خودباوری �
ــئول ــممس ــنه ــد.م ــارانش ــاربمب ــتب ــا۱۳67هف ــال۱۳64ت ــانازس ــگاهاصفه پااليش
بازســازیوهــممســئولپدافنــدغیرعامــلبــودموايــنمســئولیتازســمتهایمــوازیمــن

بــود.
پااليشــگاهدرزمانجنــگ،کاماًل
بــابشــکهوگونیهــایشــنی
وديوارهــایســیمانیوخاکــی
محصــورشــدهبــود.هردســتگاهی
راکــهمیديديــمحســاساســت،
محصــورمیکرديــمتــاوقتــی
میشــود، بمبــاران جايــی
ــن ــتگاههاراازبی ــادس ترکشه

ــرد. نب
ــات ــم(،درطبق ــرلمیکردي ــیکــهپااليشــگاهراکنت در»CONTROL ROOM«)جاي
مختلــفداربســتبســتهبوديــمکــهوقتــیبمــباصابــتمیکنــددرطبقــاتبااليــیداربســت

منفجــرشــدهو»اتــاقکنتــرل«آســیبینبینــد.
ســنگرهایزيرزمینــیفراوانــیايجــادشــدهبــودوهمــهدرزمــانبمبــارانبــهســنگرهاپنــاه
ــم ــیه ــالآنهاي ــرح ــهه ــرلمیشــد.ب ــککنت ــدوپااليشــگاه،بهصــورتاتوماتی میبردن
ــد. ــدواغلــببمبارانهــایمؤثــریراانجــامدادن ــدهبودن ــدتعلیــمدي ــارانمیکردن کــهبمب
يــکروز،شــهیدســرهنگاردســتانی–خــدارحمتــشکنــد-بــهپااليشــگاهاصفهــانآمــدو
گفــت:هواپیماهــاازدهانــه یکــوهفــرارمیکننــدوتوصیــهکردنــدبــابالــنهیــدروژندهانــه
کــوهراپوشــشدهیــم.ايشــانگفتنــداگــربــالهواپیمايــیکــهبــهســمتکــوهبــرایفــرار
مــیرود،بــهبالــنبرخــوردکنــد،حتمــًاســقوطمیکنــدوخلبــانايــنريســکرانمیکنــدکــه
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ازايــنمعبــرخــارجشــودوبديــنوســیلهصدمــاتشــماکــممیشــود.
ــم؛ســپس ــرکردي ــدیخودمــانپ ــدروژنتولی ــموآنهــاراازهی ــهکردي ــابالنهــاراتهی م

ــم. ــواکردي ــوهه ــه یک ــادردهان بالنه
ــد. ــزش ــتقرم ــالموضعی ــناع ــنحی ــهدرهمی ــمک ــنبودي ــردنبال ــواک ــغوله ــامش م
توپخانههــایهوايــیدورتــادورپااليشــگاهوتعــدادیضــدهوايیهــای»اســکایگارد«کــه
بســیارهــممؤثــربودنــد،شــروعبــهآتــشکردنــد.قبــلازاينکــهازدامنــهکــوهبــهپااليشــگاه
برســیم،پااليشــگاهمــورداصابــتراکــتقــرارگرفــت.دريکــیازحمالتدشــمن،يــکهواپیما

هــممــورداصابــتقــرارگرفــتوســقوطکــردوخلبــانآندســتگیرشــد.
اســکایگاردهــايکــیازهواپیماهــاراهــدفقــراردادنــد،آنهواپیمــاســقوطکــردوداخــل
ــنمخــزنمیســوختواطــرافآنرا ــح،اي ــاصب ــاد.ازســرشــبت مخــزننفــتکــورهافت
آتــشنشــانیپااليشــگاهمهــارکــردهبــودکــهآتــشبــهجاهــایديگــرســرايتنکنــدوصبــح
ازهواپیمايــیکــهداخــلبــود،موتــورآنرابیــرونآوردهوبقیــهذوبشــدهوازبیــنرفتــهبــود.
ــام ــهن دريکــیديگــرازايــنحملههــا،هواپیمــایدشــمنيکــیازبرجهــایپااليشــگاهب
بــرجتقطیــر۱رامــوردهــدفقــرارداد.بــرجتقطیــر،بــرجاصلــیيــکپااليشــگاهاســتووقتــی
ازکاربیفتــدکلپااليشــگاهمتأثــرازآنبايــدبســتهشــود.درواقــع،باقــیواحدهــایپااليشــگاه
ــرجحــدوديــکونیــم ــاد،ب ــد.وقتــیايــناتفــاقافت ــرایادامــهکارندارن ديگــرخوراکــیب
ــروســاير ــرجتقطی ــادهمــکارانآتشنشــانیب ــالشزي ــات ســاعتدرآتــشمیســوختوب

تأسیســاتهمجــوارآنخامــوششــد.
آنزمــانآقــایآقــازادهوزيــرنفــتوآقــایموســوینخســتوزيــربودنــد؛ايــندوبزرگــوارهر
دوبــهپااليشــگاهاصفهــانآمدنــد.چــونآنموقــعايــنپااليشــگاه40درصــدســوختکشــور،

ــرد. ــنمیک ــگراتأمی بهخصــوصســوختجبهههــایجن
وزيــرمحتــرمنفــتپرســیدندبازســازیوراهانــدازیايــنبــرجچقــدرکارمیبــرد؟۳روزهبايــد

ــشکنید! تمام
کارشناســاناعــالمکردنــدکــهايــنيــکفاجعــه یعظیــماســتوفقــطيــکمــاهزمــانالزم
اســتکــهمــاايــنمحــدودهراپاکســازیوســپسداربســتبندیوبــرایکارآمــادهکنیــم.

آقــایآقــازاده،شــگردخوبــیداشــتند؛يعنــیوقتــیمیخواســتندمــارادرفشــارقــراردهنــد
ــد!!! ــامکنی ــاروزه!کارراتم ــد؛۳روزه!۱0ي ــیمیدادن ــدادپايین ــم،اع ــريعکارکنی ــهس ک

۱.برجتقطیربرجیاستکهنفتخامیدرآنازنظرفیزيکیبهاليههایمختلفیتبديلمیشود
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بنابرايــنوقتــیبــهاصفهــانآمدنــدازايشــانخواســتیمکــهحتمــًاعمــقفاجعــهراازنزديــک
ببیننــد.ايشــانلبــاسکارپوشــیدندوازپلههــایعمــودیبــرجتقطیــربــاالرفتنــددرطبقــه ی
ــه ی ــدهوهم ــجش ــادوک ــرجايج ــیرویب ــرمربع ــوراخ۳۵مت ــکس ــدکهي ــارم،ديدن چه

ــت. ــهاس ــلآنفروريخت ــینیهایداخ س
همــانبــاالکــهبودنــد،گفتنــدکــه۱0روزهبايــدتمامــشکنیــد!آمدنــدپايیــنوگفتنــد:چــه
چیزهــایکــمداريــد؟گفتیــمکــهالحمــدهللهمــهچیــزداريــم؛فقــطداربســتوتختــهداربســت
وبعضــیازمــوادوقطعــاترانداريــم.ايشــانســريعدســتوردادنــدازذوبآهــنبــرایمــاتخته
داربســتآوردنــد؛چــراکــهحجــمزيــادیداربســتبنــدیبــرایبــرجوکلواحــدتقطیــرنیــاز
بــودوامکانــاتپااليشــگاهپاســخگویآنحجــموســیعنبــود.آنزمــانمديــرپااليــش،آقــای
صالحیفــروزمديرعامــلاســبقشــرکتملــیگازبودنــد.ايشــانتمــاممتخصصیــنخبرهکشــور
رابــرایايــنکارجمــعکردنــدوجمــعبنــدیقضیــهايــنشــدکــهايــنبــرجرابايــدازکــف

ببريــمويــکبــرجازخــارجســفارشدادهشــود.ايــنکاردوســالطــولمیکشــید.
يکــیازهمــکارانمــاکــهدرادارهمهندســیکارمیکــرد-کــهشايســتهاســتذکــرخیــری
ازايشــانهــمشــود-آقــایمهنــدسنمــازیبــود.ايشــانبــهمــنمراجعــهکــردوگفــت:»مــن
ــرانجام ــهس ــانتریب ــلآس ــاراهح ــنکارراب ــوداي ــهدارمومیش ــنقضی ــیرویاي ذهنیات
رســانید«.آنموقــعهمــهاحســاسمســئولیتمیکردنــدوطرحهــایمختلفــیارائــهگرديــد.
نهايتــًاقرارشــدبــاآقــاینمــازیفکــرکنیــموطرحــیبدهیــم.بیشــترفکــرازايشــانبــودو
مــنکاررامديريــتمیکــردم.طــرحايشــانپذيرفتــهشــد.بــهايــنترتیــببــرجتقطیــررا۳ 
تکــهکرديــموگذاشــتیمرویزمیــن.ورقبدنــهبــرجدواليــهبــود.يــکاليــهکربــناســتیل،
يعنــیآهنــیبــود)PlateQualityBoiler(ويــکاليــه»Stainless Steel۱«کــهبــه
آنچســبیدهبــود.مجموعــًا۲0میلیمتــرضخامــتآنبــود.وزنبــرجومتعلقــاتآن۳60تــنبود.
۹0متــرمربــعازبدنــه،ازجملــهســوراخايجــادشــدهبايــدجايگزيــنمیگرديــدوورقبدنــه
هــمدرايــرانموجــودنبــود.رفتیــمازاراکورقمعمولــیآورديــمورولکرديــمتــااســتوانهای
شــودوازکتریســازاناصفهــانورقضدزنــگ۳میــلخريــداریکرديــموبــاروشاســتاندارد
ــی ــگراداخــلورقآهن ــیضدزن ــههــمچســبانديم؛يعن ــاراب ــی)ASME(اينه امريکاي
ــدوآنحفــره ی۳۵  ــهشــکلاولیــهورقاصلــیدربیاي ــاب ــمت ــهشــکلآجــریجــوشدادي ب
متــرمربعــیراپــرکرديــموقســمتهايیازبــرجکــهتــردشــدهبــودراهــمتعويــضکرديــم.
۱.فوالدزنگنزن)Stainless Steel(بهفوالدهايیبامقدارعناصرآلیاژیباالگفتهمیشودکهتوانايیمقاومتبهخوردگی

دراتمسفرهایخورندهودماهایباالراداشتهباشند.
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ايــنکار77روزطــولکشــید.گفتــنآنســادهاســت؛هــرروزشبــهنوبــه یخــودکارزاریبــود،
تأمیــنمــواداولیــه،جمــعکــردنمتخصصیــن،ارائــهطرحهــاوروشهــا،وضعیتهــایقرمــز

درحیــنکارو....
ــلغولپیکــرنصــبمیشــد،مــن ــايــکجرثقی ــیکــهقطعــه یآخــرب ــداز77روزوقت بع
ــنکارنمیشــود، ــداي ــم.همــهمیگفتن ــودمواشــکشــوقمیريخت يــکگوشــهايســتادهب
امــابــهمــددالهــیوهمــتمســئوالنوکارکنــانشــرکتگازونفــتايــنکارمیســرشــدو
مــوردبهرهبــرداریقــرارگرفــتوبــرجتقطیــرتاکنــونبــههمــانوضعــیکــهتعمیــرکرديــم

مانــدهوعــوضنشــدهوکارمیکنــد)يعنــیازســال67تــاکنــون(.
الحــقواالنصــافدردوران8ســالهجنــگتحمیلــی،همــکارانصنعــتنفتحماســهآفريدند؛
ــیبعضــًا ــیوجــودنداشــت؛حت ــهلحــاظمســائلامنیت ــانآنب ــکانبی ــهام حماســههايیک

ــهاســت. ــاصــورتگرفت ــنبازســازیهاتوســطخارجیه ــهاي ــدک میگفتن
مــاغیــورمردانــیداشــتیمکــهبــافکــر،تدبیــر،دســتخالــیوبــدونحضــوربیگانــهوبــی
هیــچحمايتــی،واردمیــدانشــدندوصرفــاًًبــهدلیــلعــرقملــی،وظیفه یدينــیوبــدونذرهای
چشمداشــتبــهاضافــهکاريــاپــاداش،بــرایرضــایخــدا)نــهچیــزديگــری(تــالشکردنــد.

ورود به صنعت گاز  �
مــنکاردرحــوزهگازراانتخــابنکــردم،درواقــعبنــدهرابــرایگازانتخــابکردنــد.درســال
۱۳84،زمانــیکــهآقــایمهنــدسوزيــری،وزيــرنفــتشــدند؛چــوننســبتبــهبنــدهشــناخت
داشــتند،ايــنتصمیــمراگرفتنــد.ســابقه یآشــنايیمــنبــاآقــایوزيــریبرمیگــرددبــهزمانی
کــهايشــانمديــرعامــلشــرکتملــیپااليــشپخــشبودنــدوبنــدههــميکــیازمديــران
ايشــانبــودم.بنــدههــمتمکیــنکــردموبــهشــرکتگازآمــدموبســیارهــمخوشــحالهســتم؛
چــونبــادوســتانخــوبگازیآشــناشــديموبــاهمــکاریآنهــاتوانســتیمدرمــدت۳ســال،

کارهــایارزنــدهایراانجــامدهیــم.
مــنفکــرمیکنــمکــهديگــرانبايــدعملکــردمــنراارزيابــیکننــد.باالخــرههــرمديــری
ــاورينو ــتند،مش ــارشهس ــهدرکن ــیک ــودشوهمکاران ــاتخ ــشوتجربی ــادان متناســبب

ــد. ــیکن ــشآفرين ــدنق ــش،میتوان مديران
ــودو فکــرمیکنــمکــههرچــهدرتــوانداشــتمانجــامدادهاموآنچــهراکــهدرقدرتــمب
عقلــممیرســید،بــهبهتريــننحــوانجــامدادم.البتــهمنظــورمايــننیســتکــهخیلــیخــوب
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کارکــردم،شــايددرزمــانخــودممیتوانســتمبهتــرکارکنــم،امــانهايتــًادرحــدمقــدوراتو
امکانــات،ســعیکــردموظیفــهامرابــهخوبــیانجــامدهــم.

با تجربیاتی که دارم اگر به عقب برگردم بیشتر تالش می کنم �
اگــربــهگذشــتهبرگــردمودوبــارهبخواهــمايــنمســئولیترابپذيــرم،اگــربــاتجربیــاتفعلــی
باشــدحتمــًاازروشهــایبهتــریاســتفادهمیکنــموآنکارهايــیراکــهآنموقــعانجــامدادم

بــهنحــوبهتــریبــهنتیجــهمیرســانم.
بــههــرحــال،تجربــهچیــزینیســتکــهبــهايــنراحتــیبــهدســتبیايــدوهزينــهمیبــرد.
مديريــتبايــدمبتنــیبــريــکاصولــیباشــد.مديــرانوکارکنــاندرکشــورهایجهــانغــرب
کــهمــاازآنهــابــهعنــوانپیشــرفتهياجهــاناولــیيــادمیکنیــمهــممراحلــیراکــهمــا
میگذرانیــم،گذراندهانــدوهــرچیــزیبــايــکاصــولوروشونظــامخــاصپیــشمــیرود؛

يعنــینظاممنــدکارمیکننــدورمــزپیشرفتشــانهــمهمیــننظــمدرامورشــاناســت.
ــام ــادراي ــرایپروژهه ــازیواج ــگ،بازس ــالب،جن ــاظانق ــهلح ــختیراب ــادورانس م

ــم. ــبکردي ــزکس ــدینی ــاتمفی ــتیموتجربی ــرگذاش ــتس ــهپش ــایظالمان تحريمه
مــنفکــرمیکنــمکــههــرمديــریبايــدمتناســببــاشايســتگیخــودمتصدیســمتیشــود.
متناســببــاايــنکــهايــنفــردازمــاهســتيــانیســتومتناســببــاايــنگــروههســتويــا
متناســببــاآنگــروهنیســت،نباشــد،يعنــیکســیکــهواقعــًاتخصصايــنکارراداشــتهباشــد،
بايــددرنظــرگرفتــهشــود؛وگرنــهعاقبــتکارروشــناســت.اگــردرآينــدهبخواهــممســئولیتی
رابــرعهــدهبگیــرم،ســمتیراانتخــابمیکنــمکــهدرآنتخصــصبیشــتروکاملتــریداشــته
باشــم.طبعــًابــاتجربیاتــیکــهتــابــهامــروزکســبکــردهام،بــهدنبــالامــوریمــیرومکــه
نقــشتوســعهایبــرایکشــوردارد.ماننــداجــرایپروژههــایکالن،کــههــمتــواناجــرایآن

رادارموهــمازنظــرفنــیدانــشآنراکســبکــردهام.

نسل جوان سرمایه عظیم و بی بدیل برای آبادانی کشور �
ــا ــیاســتوم ــننظــربســیارغن ــاازاي ــهنســلجــواناســت.کشــورم ــاب ــدم تمــامامی
امیدواريــمکــهبتوانیــم،بــهعنــوانمديــرانســالخوردهکشــور،ايــننســلرادرمســیردرســت

هدايــتبکنیــم.
جوانــانمــا،پايههــایاساســیايــنکشــورهســتند.نســلجــوانبايــدبداننــدکــهکشــورمــا
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نیــازبــهکاردارد.کارجوهــره یوجــودیانســاناســت،اگــرنســلجــوانبــهســمتوســوی
کارســوقدادهشــود،آمــوزشببینــد،کارورزیکنــدوازتجربیــاتديگــراناســتفادهکنــد،شــاهد

پیشــرفتشايســتهایدرکشــورخواهیــمبــود.
الزماســتجوانــانتــارســیدنبــهتجربــه یکافــی،تمکیــنبــهمعنــایواقعــیداشــتهباشــد
وسلســلهمراتــبرارعايــتکنــدوبــرایرســیدنبــهاهــدافبــزرگ،تابــعضوابــط،مقــرراتو

قانــونباشــد.
فکــرمیکنیــدرمــزموفقیــتژاپنیهــاچیســت؟اول،تمکیــنپايیــنازبــاال؛يعنــیدرمحیــط
کار،کســیکــهپســتوســمتپايینتــریدارد،ازمراتــببااليــیتمکیــنمیکنــد.دومهــم

انضبــاط؛کهيکــیازشــروطاصلــیپیشــرفتکاراســت.
يکیازدوستانمیگفت:درقديمبرسردريککارخانهیآلمانینوشتهبودند:

۱–هرچهرئیسمیگويددرستاست
۲–اگررئیساشتباهکردبهگزينه۱مراجعهکنید.

يعنــیدرهــرحــالرئیــسدرســتمیگويــد.نبايــدهــرکســیبــرایخــودتصمیمگیــریکند.
مشــاورهوهمفکــریخــوباســت؛امــابگذاريــممديــرتصمیــمنهايــیرابگیــردوبقیــهرعايــت

کنیــم.بــهشــرطاينکــهاوهــمبــراســاسضوابــطوشايســتگیانتخــابشــدهباشــد.
موضــوعديگــریکــهامــروزهرواجداردايــناســتفکــرمیکنیــمهمــهحتمــًابايــدبــرای
دولــتکارکنیــم؛اگــردرآينــدهدولتــینبايــدباشــدکــههمــهکارهــادســتاوباشــد،چــه؟بايــد

بخــشخصوصــیهــمکارکنــد.
امــروزههمــهدنبــالکارهايــیهســتیمکــهکمتــرمفیــدوفقــطدرآمــدزاباشــد.درواقــعنازکی
کاروکلفتــینــانرادرنظــرمیگیريــمکــهصــدالبتــهايــنطــرزتفکــرخطــاوآســیبزننــده
اســت.ازســویديگــرمديريــتنبايــدنســلجــوانرارهاکنــدوبايــدبــرایآنهابرنامهداشــته
باشــد؛هــمبرنامــهآموزشــیوهــمکارورزی.حتــیبــرایآنهايــیکــهســنیراگذراندهانــد
ومشــغولکارهســتند،بايــددورههــایآموزشــیتحــتعنــوانبــازآمــوزیوجــودداشــتهباشــد.
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زندگی، تحصیالت و فعالیت ها  �
اينجانــبدرســال۱۳۵0دررشــته یبــرقوارددانشــگاهصنعتــیشــريفشــدهودرســال۱۳۵4 
ــت ــغولفعالی ــورمش ــرژیوگازکش ــوزه یان ــالدرح ــدود40س ــدم.درح ــلش فارغالتحصی
میباشــم.صاحــبســهفرزنــدهســتمکــههــرســهازدانشــگاههایشــريف؛دانشــگاهعلــمو
صنعــتودانشــگاهعلــموهنــرفارغالتحصیــلشــدهاندکــهاکنــونمتأهــلومشــغولفعالیــت

ــرژیفعالیــتمیکنــد. درمشــاغلديگــرهســتند.البتهيکــیازآنهــادربخــشان
قبــلازپیــروزیانقــالبمدتــیدرآموزشــگاهفنــیالکترونیــکوابســتهبــهدانشــگاهشــیراز
تدريــسمیکــردموبعــدازپیــروزیانقــالب،دردوره یکوتاهــیمشــاوراســتاندارخراســاندر
ــودم.درفاصلــه یســالهای۱۳60تــا۱۳68مديرعامــلبــرقخراســان امــورصنعتــیوفنــیب
بــودموازنیمــه یدومســال۱۳67تــا۱۳80بــهمــدت۱4ســالدروزارتنیــروبــهعنــوانمعاون
بــرقومديــرعامــلشــرکتتوانیــرمشــغولبــودم.پــسازآنبــهمــدتيــکســالدرحــوزه ی
ــا ــههمــکاریمیکــردم.ســپسب ــدسزنگن ــایمهن ــاآق ــتب ــزیوزارتنف ــتبرنامهري معاون
توجــهبــهتجربــهایکــهازيــکســودرحــوزه یبــرقداشــتموازســویديگــربهدلیلشــباهتی
کــهکارگازبــاکاربــرقدارد،پیشــنهادشــدکــهدرخدمــتهمــکارانشــرکتگازباشــموخداوند
ايــنتوفیــقرابــهمــندادکــهحــدود40مــاهدرشــرکتملــیگازدرخدمــتمــردمايــرانونیــز
درخدمــتهمــکارانآنشــرکتباشــم.درســال۱۳84بازنشســتهشــدموازآنتاريــخدرقســمت

بــرقوانــرژیودربخــشخصوصــیفعالیــتمــیکنــم.

شباهت گاز و برق از نظرمدیریتی  �
ازديــدگاهمديريتــی،بــرقوگازشــباهتبســیاریبــههــمدارنــد.درســتاســتکــهايــندو
درظاهــرخیلــیمتفــاوتهســتند،ولــیبخــشپااليشــگاهیگازبســیارشــبیهبــهبخــشتولیــد
بــرقدرنیروگاههــاوخطــوطانتقــالگازوبــرقبســیاربــههــمشــبیههســتندوامــرتوزيــعگاز
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هــمبســیارشــبیهتوزيــعبــرقمیباشــدوبــههمیــندلیــلدرقســمتهایبســیاریازدنیــا
گازوبــرقبــاهــمادارهمیشــوندوترجیحــًايــکشــرکت،گازوبــرقراادارهمیکنــد.بهويــژه
اکنــونکــهبــازاربــرقوبــازارگازراهافتــادهاســت،دربســیاریجاهــاايــنمجموعــهبــاهــمکار

میکننــد.گازوبــرقخیلــیبــههــمشــبیهترهســتندتــاگازونفــت.

تغییر موقعیت های شغلی �
علــتاينکــهمــنبعــدازشــرکتبــرقوبعــدازآننفــت،بــهشــرکتملــیگازآمــدمدرواقــع
ــودکــهوزارتنفــتدرآنمقطــعانتظــارداشــتتحــوالتاساســیدرمجموعــه یگاز ــنب اي
کشــورصــورتگیــرد.برداشــتشــخصوزيــردرآنموقــعيعنــیآقــایزنگنــه،نیــزايــنبــودکه
بــاتوجــهبــهآشــنايیمــنبــامســائلبــرقوتحوالتــیکــهآنجــادربخــشبــرقوطــیحــدود
۲۲ســالحضــورمــندرزمینههــایمختلــفاتفــاقافتــادهبــود،وهمچنیــنبنــابــهضرورتــی
کــهبــهنظــرآقــایزنگنــهدربــاره یتحــولدربخــشگازوجــودداشــت،بــهدرخواســتايشــان
بــهجمــعخانــواده یهمــکارانشــرکتملــیگازپیوســتم.شــايدنظــرايشــانازابتدایحضــوردر
وزارتنفــت)ســال76(همیــنبــودکــهبــاتوجــهبــهنیــازیکــهبــهتحــولدربخــشگازوجــود
داشــتبــهجمــعهمــکارانشــرکتملــیگازبپیونــدم،امــامــندرســال۱۳8۱يعنــیدردوره ی

دوموزارتايشــاندرصنعــتنفــت،بــهشــرکتملــیگازرفتــم.

ظرفیت سازی؛ تغییر اساسی �
فکــرمیکنــمدردوره یخدمــت،کاریکــهبــهلطــفخداونــدوکمــکهمــکارانوحمايــت
وزارتنفــتتوانســتمانجــامدهــمامــرظرفیتســازیبــود.ظرفیــتبســیارزيــادیدرمجموعه ی
ــاختارو ــانی،س ــرویانس ــه ینی ــبختانهدرزمین ــوددارد.خوش ــتووج ــودداش ــوروج گازکش
ســازماندهیشــرکتوهمچنیــندرزمینــه یايجــادظرفیتهايــیکــهدرخدمــتگازکشــور

باشــند،توانســتیمگامهايــیاساســیبرداريــم.
درزمینــه یتوســعه یفیزيکــینیــزدرآنزمــانپیگیــریکــردهوبــاتأمیــنمنابــعکــهحــدود
۵تــا6میلیــارددالرازمجموعــه یوزارتنفــتوشــرکتملــینفــتکمــکگرفتیــمو۲تــا۳ 
میلیــارددالرهــمازصــادراتگازکــهدرهمــانايــامشــروعشــدهوادامهيافــت،درآمــدداشــتیم.
گامهــایبســیاریدرتوســعه یظرفیــتپااليشــگاهیوشــبکه یانتقــالوهمچنیــنتوســعه ی
شــبکههایشــهریوروســتايیگازبرداشــتهشــد.البتــهبخــشقابلتوجهــیازمنابــعهــماز
محــلفــروشگازدرداخــلکشــوربــهدســتمــیآمــدکــهبــهتوســعه یشــبکههایگازرســانی

وتوزيــعاختصــاصدادهشــد.
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هویت دادن به شرکت های گاز استانی �
کارمهمــیکــهدردورانمديرعاملــیبنــدهدرشــرکتملــیگازانجــامشــد،دادنهويــتبــه
ــد ــود.شــرکتهایگازاســتانیتشــکیلشــدهبودن شــرکتهایگازاســتانیوپااليشــگاهیب
ولــیبــههیچوجــهاختیــاراتالزمرانداشــتند،يــاپااليشــگاههادرظاهــربــهصــورتشــرکت
ــاراتاداره ی ــودودرواقعیــتاختی ــیشــرکتیکــهفقــطاســمششــرکتب ادارهمیشــدندول
ــروش ــیکــهشــرکتهایگازســايراســتانهاازمحــلف ــعمال شــرکترانداشــتند.کلمناب
ــاره یآن ــراندرب ــعدرته ــدودرواق ــعمیش ــرانجم ــهدرته ــدهم ــتمیآوردن ــهدس گازب
ــه ــودک ــئلهب ــنمس ــریاي ــمپیگی ــامدادي ــهدرآندورانانج ــد.کاریک ــریمیش تصمیمگی
ــیکــه ــاجاي ــًاشــرکتباشــندوت شــرکتهایگازاســتانیوشــرکتهایپااليشــگاهیواقع
امــکانداشــتهباشــدوطبــققانــونتجــارت،اختیــاراتالزمراداشــتهباشــند.ايــنباعــثرشــد
ســريعشــرکتهایگازاســتانیوشــرکتهایپااليشــگاهیونیــزرشــدنیــرویانســانیشــد
ــهافــرادوبدنــه یشــرکت ــههــرحــالب ــودکــهذکــرنمــودم.ب کــههمــانظرفیتســازیب
ــن ــدوهمچنی ــاندهن ــانرانش ــانواستعدادهايش ــیخودش ــهتواناي ــهب ــدک فرصــتدادهش

ــرود. ــاالب ــردنب ــالشک ــرایکاروت انگیزههايشــانب

افزایش شرکت های همکار و استفاده از شرکت های مشاور �
درزمینههــایديگــرنیــزتــالشکرديــمتأثیــرداشــتهباشــیم.بــراینمونــهدرآغــازهمــکاری
مــنبــاديگــردوســتانايــنشــرکت،فکــرمیکنــمفقــط۳شــرکتبــزرگبودنــدکــهدرامــر
احــداثخطــوطانتقــالويــاکارهــایبــزرگشــرکتکمــکمیکردنــد،کــهمــاپیگیــریکرديم

واينهــابــه8تــا۹شــرکتافزايــشپیــداکردنــد.
 M.C(اســتفادهازشــرکتهایمشــاورنیــزمحــدودبــودوازشــرکتهایمديريــتپــروژه ی
ــادی ــدزي ــاح ــدوت ــهعمــلآم ــاتاساســیب ــماقدام ــهه ــنزمین (اســتفادهنمیشــد.دراي
ــن ــهم ــزیک ــرآن،چی ــزونب ــاد.اف ــاافت ــرکتهای)M.C(ج ــاورانوش ــامش ــکاریب هم
ــزرگدرکشــور ــه یلولهســازیب ــودکــهشــايدفقــطبیــشازيــککارخان ــنب ــاددارماي بهي
فعــالنبــود،کــهپیگیــرینموديــمتــابــه۳تــا4عــددافزايشپیــداکــرد.همچنیــندرموردســاير

تولیــداتمــوردنیــازبخــشگازنیــزايــنامــرصــورتگرفــت.
درهمــانمــدتتــالششــدتــاتمامــیايــنامــورپیگیــریوســازماندادهشــوندکــهالبتــه
ــا ــوده،ام ــودب ــیموج ــشازآندربعضــیازقســمتهاايدههاي ــاپی ــناســتازمدته ممک
تــالشکرديــمپیگیــریشــودوهمــکارانشــرکتگازخیلــیکمــککردنــدکــهاينهــافعــال
ــان ــندرماهشــهر.دراصفه ــالشــد،وهمچنی ــیفع شــوند.درســاوهبخــشلولهســازیبزرگ
کارخانــه یســديدوجــودداشــتکــهلولههــایاســپیرالراتولیــدمیکــرد،وتــاآنمقطــعاينهــا
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اجــازهنداشــتندلولههــایگازبــامقطــعبــاالتولیــدکننــدکــهاينهــااســتانداردوقابلاســتفاده
شــدندوظرفیــتخوبــیايجــادشــدکــهبتــوانکارهــایبزرگــیانجــامداد.

جایگزینی گاز به جای سوخت مایع �
ــه ــرچ ــده ــاباي ــودداشــتم ــتوج ــهدروزارتنف ــدارکوسیاســتهايیک ــراســاسم ب
ــه ــرچ ــیه ــیجايگزين ــیگازرا،يعن ــرکتمل ــدفش ــنه ــامهمتري ــمت ــترکارمیکردي بیش

بیشــترگازبــهجــایســوختمايــعرادرداخــل
کشــور،محقــقکنیــم.کــهدرآنزمــانخــودم
خیلــیبــهآناعتقــادداشــتموهمچنــاننیــز
اعتقــاددارم،ضمــناينکــهازنظــراقتصــادی
ــاتوجــه ــهســودکشــوراســت.ب ــادهب فوقالع
ــاهــرچــهبیشــتردرکشــورگاز ــهاينکــهم ب
مصــرفکنیــمدرواقــعفرصتــیمیشــودکــه
بتوانیــمســوختمايــعرادربــازارجهانــیوبــه

قیمــتجهانــیبفروشــیمومنابــعارزیفوقالعــادهخوبــیبــرایکشــورايجــادمیشــود.ضمــن
اينکــهصــادراتگازبــامحدوديتهــایجــدیروبــهروســتيعنــیآنقــدرکــهصــادراتنفــتو
ســوختمايــعآســاناســت،بــههیــچوجــهصــادراتگازآســاننیســت.صــادراتگازروندبســیار
بســیارســختتریداردوســرمايهگذاریبیشــتریرامیطلبــد.بنابرايــنهــدفاصلــیايــنبــود

گازجايگزيــنســوختمايــعگــردد.
ــه ــعسوخترســانیب ــهنیروگاههــاوصناي ــلسوخترســانیب ــیکــهانجــامشــدمث اقدامات
خانههــاتــاجايــیکــهامــکاندارد،کشــیدهشــدنتعــدادزيــادیخطــوطانتقــالونیــزاينکــهبه
شهرســتانهااجــازهدادهشــدحجــمعظیمــیازکارراخودشــانانجــامبدهنــد،بــهلطــفخــداو

تــالشهمــکارانباعــثشــدظرفیتهــایخوبــیبــهوجــودآيــد.

صادرات گاز به ترکیه و سپس به ارمنستان �
طــیســالهای۱۳8۱تــا۱۳84بــهکشــورترکیــهصــادراتگازداشــتیم.کارهــایمقدماتــی
واصــواًلکارهــایاجرايــیايــنقضیــهازپیــشانجــامشــدهبــود،يعنــیدرزمــانآقــایمحمــد
ــود،و ــاتآنانجــامشــدهب ــهوتوافق ــهترکی ــراردادصــدورگازب ــژادزحمتکشــیدهشــدهوق ن
ــًا ــودتقريب ــاجب ــرزاحتی ــهدرم ــریک ــالوايســتگاهاندازهگی ــایخطــوطانتق ــنکاره همچنی
تمــامشــدهبــود.زمانــیکــهمــنخدمــتهمــکارانآمــدمدرواقــعزمــانشــروعاجــرایقــرارداد
صــدورگازبــود،يعنــیدردوره یاجــرایقــرارداد،خدمــتهمــکارانبــودمکــهانجــامداديــمو
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البتــهســالهایســختیبــود؛آنزمــانمیــزانتولیــدازمنابــعگازیکشــورمخصوصــًادرفصــل
زمســتانپاســخگوینیــازکشــورنبــودوبــهســختیمیشــدبــهتعهــداتقــراردادیعمــلکنیم.
ولــیبــههــرحــالنقطــه یقوتــیبــودکــهصــادراتگازشــروعشــد،نخســتبــهترکیــهکــه
خوشــبختانهادامــهداردورقــمقابلتوجهــیبــهمنابــعمالــیشــرکتگازووزارتنفــتواصــواًل
کشــوراضافــهمیکنــد.وســپسصــادراتبــهارمنســتانصــورتگرفــت،بــهايــنصــورتکــه
درآندورهمذاکراتــیشــدوچــونآنهــامقــداریبــرقاضافــهداشــتندوازســویديگــردرتأمیــن
ســوختنیــزبــامشــکلمواجــهبودنــدونیروگاههايشــانســوختنداشــتند،بنابرايــنتوافــقشــد
کــهمــابــهآنهــاگازبدهیــمودرازایآنبــرقبگیريــم.قــراردادامضــاشــدوبــهاجــرادرآمــدو
اکنــونهــمايــنقــراردادادامــهداردکــهمــايــکمتــرمکعــبگازبــهآنهــاتحويــلمیدهیــمو

۳کیلــوواتســاعتبــرقازارمنســتانتحويــلمیگیريــم.

تغییر سوخت و تأثیر آن در حفظ محیط زیست �
ازســویديگــرمــابــرحفــظمحیــطزيســتهــمتأکیــدبســیاریداشــتیموتغییــرســوخت،هم
ازنظــرزيســتمحیطــیوهــمازنظــراقتصــادیخیلــیبــهســودکشــوربــود.الزممیدانــم

کمــیدربــاره یايــنموضــوعتوضیحــیبدهــم.
شــیوه یکارنیروگاههــادرايــرانايــنطــوراســتکــهبیــشاز%۹۲ســوختايــننیروگاههــا
فســیلیاســت،يعنــیمــاازگازيــاســوختمايــعاســتفادهمیکنیــم.درســالهايیکــهوضــعآبی
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کشــورخــوببــودهحــدود%8ازنیــازبــرقکشــورازطريــقنیروگاههــایآبــیتأمیــنشــدهيا
ــالها ــهآنس ــوددارد.کاریک ــموج ــیه ــیاتم ــروگاه۱000مگاوات ــکنی ــدالبتهي ــیش م
مخصوصــًادرســال۱۳8۲انجــامشــدايــنبــودکــهضمــناينکــهمــنمديــرعامــلشــرکت
ملــیگازبــودم،بــاحکمــیازســویآقــایوزيــر،مســئولیتهماهنگــیســوختنیروگاههــانیــز

بــهمــنواگــذارشــد.
مــاتــالشکرديــمدرمصــرفســوختمايــعدقــتخوبــیبــهعمــلآوريــمبــهطــوریکــه
مثــالًًدرســال۱۳۹۲،حــدود۲0میلیــارددالرالبتــهبــهقیمــتنفــت۱00دالریدرنیروگاههــای
ــع ــوندالرســوختماي ــط6۳0میلی ــالفق ــدهاســت.آنس ــعمصــرفش کشــورســوختماي
مصــرفشــد،البتــهآنموقــعنفــت۳0دالربــودکــهچنانچــهبــه۱00دالرتبديــلکنیممیشــود
۲میلیــارددالر،يعنــیبــاتــالشوپیگیریهايــیکــهشــدمــاحــدود۲میلیــارددالربــاقیمــت
نفــت۱00دالریدرنیــروگاهســوختمايــعمصــرفکردهايــم.درســال۱۳۹۲ايــنعــددتبديــل
بــه۲0میلیــارددالرشــدهاســتکــهازنظــراقتصــادیســرمايه یبزرگــیاســت.ضمــناينکــه
گازنســبتبــهســايرســوختهابهويــژهدرمقايســهبــامــازوت،تقريبــًابســیاریازآاليندههــارا
اصــاًلنــدارد،ودرکلســوختبســیارپاکــیاســت.بــههــرحــالايــنجــزوسیاســتهایايــران

ونیــزکلجهــاناســتکــهتــاجايــیکــهامــکانداردبتوانیــمازگازاســتفادهکنیــم.
خوشــبختانهدرايــنســالهایاخیــرفازهــایپــارسجنوبــیيکــیيکــیواردمــدارشــدهو
بــهمــرورفازهــایبیشــتریهــمواردمــدارخواهــدشــد.مــنبــهعنــوانيــکشــهروندايرانــی
امیــدوارمبــهجايــیبرســیمکــهبتوانیــمبــهنیروگاههــاوصنايــع%۱00گازبرســانیمومجبــور
نشــويمبــهعلــتکمبــوددرنیــروگاهودربعضــیازصنايــعســوخت،مايــعمــازوتيــاگازوئیــل

مصــرفکنیــم.

هزینه های تغییر سیستم سوخت رسانی �
ــدابهخصــوصدر ــیهمــانابت ــد،يعن ــادوســوختکارمیکنن ــداب بیشــترنیروگاههــاازابت
ــه ــراســاسمصــرفگازب ــروگاهب ــالب،نی ــدازانق ــاومخصوصــًادرســالهایبع کشــورم
عنــوانســوختاولیــهوگازوئیــليــامــازوتبــهعنــوانســوختثانويــهاحــداثشــدهاســت؛
يعنــیدرســرمايهگذاریاولیــههزينــهاســتفادهازدونــوعســوختوجــودداشــتهاســت.اصــلبــر
ايــنبــودهکــهگازوجــودداشــتهباشــدوبتــوانگازراتأمیــنکــردکــهدرنیروگاههــامصــرف
شــود.مثــالًًدربرخــیســالها،درتابســتانروزانــهحــدود۱۲0تــا۱۳0میلیــونمترمکعــبگازدر
نیروگاههــامصــرفمیکرديــم.ولــیدرزمســتانبــهدلیــلکمبــود،ايــنمیــزانناگهــانبــه۲0 
تــا۲۵میلیــونمترمکعــبوحتــیکمتــرازآنکاهــشمیيافــتومعنــایآنايــنبــودکــهبــا
کمبــودحــدود۹0تــا۱00میلیــونمترمکعــبگازدرنیروگاههــا،بــهناچــارحــدود۱00میلیــون
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لیتــرمــازوتويــاگازوئیــلمصــرفمیشــد.

صادرات گاز یا برق، کدام اولویت دارد؟ �
برخــیازکارشناســانوپیشکســوتانمعتقدنــدبــهجــایصــادراتگازبهتــراســتنیروگاههــای
ــهکشــورهایهمجــوارصــادرکنیــم، ــرقتولیــدیراب ــگاهب ــدنمــودهوآن ــرقدرکشــورتولی ب
ــاز ــهف ــردهوب ــهپیــشب ــرژیرايــکپل ــهنظــربنــدهايــنسیاســتکــهشــماهــران کــهب

بعــدیخــودشتبديــلکــردهوصــادرکنیــد،
ازنظــرملــیقطعــًاًبــهســودماســت.ولــی
ــوددارد، ــئلهایوج ــرقمس ــاره یگازوب درب
ايــنکــهبــهآنآســانیکــهمیتــوانگازرا
منتقــلکــرد،نمیتــوانبــرقراانتقــالداد.
يعنــیدومحدوديــتدرصــادراتبــرقوجــود

دارد.مثــالًًاگــرمــايــکخــط۵6اينچــیگازبکشــیمبــرایحــدود۲۵هــزارمــگاواتنیــروگاه
ــرق400کیلوولــتکــهاکنــون ــیيــکخــطب میتوانیــمازگازايــنخــطاســتفادهکنیــم،ول
باالتريــنولتــاژیاســتکــهمــادرکشــورمانداريــممیتوانــد۵00مــگاواتبــرقمنتقــلکنــد.
بــرایانتقــالبــرقاگــريــکمــداربــرقاحــداثکنیــممیشــودبــاآن۵00مــگاواتمنتقــل
کــرد،اگــرآن۲۵هــزارمــگاواترابخواهیــممنتقــلکنیــميعنیحــدود۵0مــداربــرقالزمداريم،
حــاالبــرفــرضاگــرولتــاژراهــمبــاالببريــم،ايــن۵0مــداربــرق،۲0مــداربــرقهــمبشــود
پرهزينــهوســختاســتبعــالوهدرکانــالعبــورخطــوطانتقــال،بــرایايــنهمــهخــط،بــرق

احتیــاجاســتکــهاصــاًلامکانــشوجــودنــدارد.
مــننمیگويــمکــهاگــربــادرنظــرگرفتــنقیمــتوهزينههايــیکــهشــدهاســتبــرقرا
صــادرکــردهوبفروشــیمصرفــه یاقتصــادینــدارد،نــه،بلکــهمعتقــدمازنظــرامــکانفیزيکــی
اصــواًلبــرقبســیارمحدودتــروســختتراســت.مــوردبســیارمهــمديگــردررابطــهبــاصــدور
ــود ــزنمیش ــچچی ــاهی ــرقراب ــت؛ب ــدهاس ــورمصرفکنن ــدکش ــتازدي ــثامنی ــرق،بح ب
جايگزيــنکــرد،ممکــناســتبتــوانگازرابــاگازوئیــليــابــانفــتســفیدجايگزيــننمــود،يــا
بــامــازوتدرنیــروگاه،ويــابــانیــروگاهاتمــیبشــودجايگزيــنکــرد،ولــیاگــرازکشــوری،بــه
مقاديــرزيــادبــرقواردشــود،اگــربــرققطــعشــودهیــچکارینمیتــوانانجــامداد.ايــناســت

کــهازنظــرامنیــتچنــدانتمايلــیبــهصــدوربــرقوجــودنــدارد.
بــاتوجــهبــهداليــلفــوقکلبرقــیکــهدارددردنیــاصــادرمیشــود،مجمــوعآنيعنــیکل
صــادراتووارداتزيــر%۲اســتکــه%۱از%۲مذکــورمواردیاســتکــهمااســمآنراصادرات
ووارداتمیگذاريــمومجــازیاســتبــراینمونــهدرمــرزبرزيــلوبولیــوی،کشــوربرزيــليــک

این سیاست که هر انرژی را یک پله پیش 
برده و به  فاز بعدی خودش تبدیل کرده و 

صادر کنیم، از نظر ملی قطعاً ً سود دارد. ولی 
درباره ی گاز و برق مسئله ای وجود دارد، این 

که به آن آسانی که می توان گاز را منتقل کرد، 
نمی توان برق را انتقال داد. 



 | گـاز، انرژی پاک با نیم قرن تالش �

۱6۲

نیــروگاهآبــیبــاقــدرت۱4هــزارمــگاواتاحــداثکــردهاســت.بولیــویمصرفکننــدهنبــودولی
چــونرودخانــهمشــترکبــودهاســتتوافــقشــدهاســتکــهايــننیــروگاهرابرزيــلايجــادکنــد
وبــرقآنراهــمبرزيــلبــردارد،يعنــیايــنکشــورهــمســرمايهگذاریکــردهوهــمبــهقیمــت

ارزانــیســهمبــرقبولیــویراخريدهاســت.
پــسحــدودنیــمدرصــدازصــادراتبــهايــنشــکلمیباشــدکــهدرواقــعنمیتــوانآنرا
صــادراتنامیــد.نیــمدرصــدديگــریهــمدراروپــابیــنفرانســهومثــالًًايتالیــاوجــوددارد.بخش
عمــدهایازبــرقفرانســهيعنیحــدود%۹0آنبــرقاتمــیاســت.ويژگــیبــرقاتمــیايناســت
کــهبايــدرونــدتولیــدثابتــیداشــتهباشــد،مصــرفبــاالپايیــنمــیرودولــیتولیــدبايــدثابــت
باشــد.فرانســویهابــاکشــورايتالیــاتوافــقکردنــدکــهايتالیــاازاينطــرفظرفیتهــایبــرق
تلمبــهذخیــرهایبســیارزيــادیدرکشورشــانايجــادکننــد.دوتــااســتخردرســتمیکننــديکی
پايیــنويکــیبــاال.شــببــامصــرفبــرقآبراازپايیــنپمپــاژمیکننــدبــهاســتخربااليــیو
ســاعاتیکــهمصــرفزيــادمیشــودازاســتخربااليــیآبرابــاتولیــدبــرقبرمیگرداننــدبــه
اســتخرپايینــی.نیــمدرصــدهــمبــهايــنصــورتمــیباشــدکــهالبتــهبــهخاطــرشــرايطخاص
آنمنطقــهاســت.ايــناســتکــهصــادراتبــرقدرشــکلکالنحداقــلازنظــرمــنصــادرات

جــدیمحســوبنمیشــود.

آغاز فعالیت عمده ی پارس جنوبی �
درطــیايــن4دهــه یحضــورمدرصنعــتانــرژیکشــورخاطــراتبســیاریوجــودداشــت
کهيکــیازآنهــاراهافتــادنبخــشعمــدهایازپــارسجنوبــیمیباشــدهــرچنــدمــننقشــی
درآننداشــتهامونتیجــه یزحمــتهمــکارانشــرکتملــینفــتووزارتنفــتبــودهاســت.
تقريبــًادورانمديريــتمــندرشــرکتملــیگازايــرانمصــادفبــودبــافعــالشــدنوراهافتادن
پــارسجنوبــیکــهبــهاعتقــادمــندرواقــعيکــیازبزرگتريــنخدماتــیاســتکــهدرجمهوری
ــرایمــنبســیاربســیار ــههــرحــالب ــادهاســت.ب ــاقافت اســالمیدربخــشنفــتوگازاتف
خاطرهانگیــزبــودکــهپــارسجنوبــیراهافتــادوبعــدهــمتوســعهيافتهاســتوانشــاا...طــوری
خواهــدشــدکــهمــاســهمبیشــتریازرقیــبوشــريکماندرمخــزنداشــتهباشــیموبتوانیــم

برداشــتبیشــتریکنیــم.

خاطرات و خطرات �
امــايکــیازخاطــراتتلخــیهــمکــهبهيــاددارممربــوطبــهســال۱۳8۳اســتکهپااليشــگاه
پارســیانراراهانــدازیکرديــم؛يکــیازپااليشــگاههايیکــهدردوره یخدمــتمــندرشــرکت
گازکاراجرايــیآنانجــامشــد.آنپااليشــگاهازيــکنظــرخــوببــودکــهحجــممايعــاتهمراه
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گازبیشــترازانــدازهایبــودکــهپیشبینــیکــردهبوديــم،ولــیايــنمقــدارمايعــاتهمــراهگاز
باعــثشــدهبــودکــهبــاخطــریجــدیمواجــهشــويممخصوصــًادرشــهرهايیکــهنزديــک
بــهپااليشــگاهپارســیانبــودمثــلشــیراز،واگــرعکسهايــیازآنموقــعراديــدهباشــیدويــا
فیلمهايــیازآنزمــانباشــد،ازريگوالتورهــایگازمنــازل،مقــداریمايعــاتزيــادیبــهبیــرون
نشــتمیکــردوخطرنــاکبــودوالحمــدهللمشــکلیپیــشنیامــد.البتــهزمســتانبســیارســختی

بــودکــهبــهلطــفخــداهیــچحادثــهایبــهوجــودنیامــدواتفاقــینداشــتیم.
ــرقونفــتوگاز ــرقونفــتهــمهمینطــور،درهــريــکحــوادثســختداشــتیم.ب درب
هــرســهازنظــرايمنــیخطرنــاکهســتندوتوجــهزيــادیمیخواهنــد،ولــیگازبــهويــژهدر
پااليشــگاههاکــهبحثــیمثــلگوگــردوجــودداردوبســیارعامــلخطرناکــیاســت،خطــرات
بیشــتریدارد.درگازخــطانتقالــیکــهمعــروفاســتبــه»خــطپنجــم«کــهازپــارسجنوبــیبه
بیــدبلنــداحــداثمیشــد،درايــنخــطگازتــرشمنتقــلمیشــود،آنهــمکاربســیارســخت
وخطرناکــیبــودکــهدرآندورانشــروعشــدوحــاالبعــدازاينکــهمــنازشــرکتگازرفتــم

همــکارانزحمــتکشــیدندوتمامــشکردنــد.

خاموشی های وسیع برقی �
دربــرقهــمچنیــناتفاقاتــیزيــادبــودهاســت،متأســفانههــمتلفــاتانســانیداشــتیموهــم
حادثــه.يکــیازتلختريــنخاطرههــاايــنبــودکهيــکخــطانتقالــیداريــمکــهازســد"شــهید
عباســپور"بــهاراکمیآيــدودرســالهای۱۳68تــا۱۳6۹کــهدربــرقکمبــودوجــودداشــت،
ــاآن ــا4مــاهطــولکشــیدت ــههــرحــالحــدود۳ت ــد.ب پديــده یبهمــنايــنخــطراخوابان
قســمتیراکــهبهمــنخوابانــدهبــوددوبــارهســرپــاکنیــم؛شــرايطبســیارســختیرادراداره ی
بــرقکشــورمیگذرانــدم.همچنیــن۲بــارکــهدربــرقخاموشــیوســیعاتفــاقافتــاد،نیــزخیلــی
تلــخبــود.درمــدت۱4ســالیکــهمــندرآنجــابــودم۲بــار،البتــهنــهدرتمــامکشــورولــیدر

بخشــیازکشــور،خاموشــیوســیعیپیــشآمــد.
کــهخوشــبختانهزيــادطــولنکشــید،شــايد۱0ســاعتبیشــترطــولنکشــیدولــیخاموشــی
بســیاربــدیبــود.کــهالبتــهربطــیبــهســهمیهبنــدیوايــنقبیــلمــواردنداشــت.گاهاشــاره
ــهخاطــرجنــگومســائل ــوطاســتب ــهســال۱۳68مرب ــدیمیشــودکــهب ــهســهمیهبن ب
مربــوطبــهآندرتأمیــنســوختمشــکلداشــتیموخیلیشــرايطســختیبــود.وموضــوعجدول
خاموشــیدرزمســتانســال۱۳67وجــودداشــتکــهحتــیمواقعــیپیــشمیآمــدکــه۳نوبــت
خاموشــیدرروزبــهمــردمتهــرانمیداديــموهمچنیــنبــهبعضیازشــهرهایشــمالیکشــور،

کــهاغلــبتــاحــدود۹ســاعتدرروزبــرقنداشــتند.
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وزارت خانه وزیر نداشت �
بدتريــنتصمیــممديريتــیبهــمريختگــیدرتصمیمــاتمربــوطبــهتعیینوزيــرنفــتدروزارت
نفــتبــودکــهدرماههــایآخــرخدمــتمــناتفــاقافتــادکــهوزيــرنداشــتیم.علــتآنهــماين
بــودکــهبعــدازدورهایکــهدولــتعــوضشــد،مــابــهمــدتطوالنــیوزيــرنداشــتیموبــاتوجه
بــهنقــشنفــتدراقتصــادواداره یکشــور،بــرکســیپوشــیدهنیســتکــهچنیــنوزارتخانهای
ــار ــنسرپرســتهــر۲ماهيــکب ــاسرپرســتادارهبشــودواي ــاهب ــا۱0م ــهمــدت8ت اگــرب
عــوضشــودقطعــًاًنمیشــودکاریجــدیدرچنیــنمجموعــهایانجــامگیــرد.کــهعلــتآن
هــمبــههــرحــالنبــودتوافــقبیــنمجلــسودولــتووجــودشــعارهايیازايــنقبیــلبــودکــه
اينجــامافیايــیوجــودداردودرواقــعمیخواهیــماصالحــشکنیــم.درنتیجــهتنشهايــیبیــن
مجلــسودولــتوجــودداشــتوهمیــنباعــثمیشــدبــرایتوافــقبــرتعییــنيــکنفــربــرای

ــدینمیرســیدند. ــهجمعبن وزارتنفــتب
ــد،و ــاقبیفت ــاناتف ــدهم ــتمیگوي ــهدول ــرچ ــهه ــدک ــرارمیش ــراص ــویديگ ازس
مجلــسهــمموضــعخــودشراداشــت.درنتیجــهبــرایوزارتخانــهایکــهشــايدمهمتريــن

ــد. ــابنمیش ــریانتخ ــد،وزي ــادیباش ــه یاقتص وزارتخان

وضعیت و سهم جهانی گازکشور  �
حــالدرکنــارهمــه یايــنمــوارد،مــنفکــرمیکنــمبــرایبهبــودوضعیــتگاز،کــهالبتــه
اکنــوننســبتبــهگذشــتهشــرايطبهتــریدارد،ايــناســتکــهاواًلشــرکتملــیگازبايــدبــه
شــرايطجهانــیواهــدافجهــاندرارتبــاطبــاگازتوجــهداشــتهباشــد.هدفهايــیکــهدرجهان
بــرایبخــشگازطــی۲۵ســالوحتــی۵0ســالآينــدهدرنظــرگرفتــهشــده،ايــناســتکــه
ســهمگازبايــدنســبتبــهســايرانرژیهــایفســیلیافزايــشيابــد.خــبمــاهــمدرجايــگاه
کشــوریکــهدومیــنمخــازندنیــاراداريــمبايــدفکــرکنیــمکــهچــهنقشــیمیتوانیــمدرايــن
مــوردايفــاکنیــم؟متأســفانهامــروزاگرچــهمــاصــادراتداريــمولــیبــاورکنیــددربخــشجهانی
ســهمچندانــیدرصــادراتگازيــااصــواًلمســائلگازنداريــم.بیــشاز%80ازايــنامکانــاتو
شــرايطمناســبدراختیــارGasPromروســیهاســت.بقیــه یدنیــاهمــهبــاهــمشــايد%۲0

ســهمنداشــتهباشــند.درايــنبخــشبــهنظــرمــنبايــدکاریجــدیاتفــاقبیفتــد.

لزوم توسعه ی صادرات گاز �
پیشــنهادیکــهمــنمــیتوانــمدربــاره یکاریجــدیدرايــنزمینــهبیــانکنــم،توســعه ی
صــادراتگازوظرفیتهــایمرتبــطبــاآننظیــرمهندســی،مشــاوره،مديريــتوتجهیزاتاســت.
امــکانصــادراتگازبــهکشــورهایهمســايه یمــايعنــیپاکســتانوهنــدوکشــورهایشــمالی
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وجــودداردوهمچنیــنترکیــه،عــراق
ويــاکشــورهایجنوبــیمــاجاهايــی
ــه ــدیوب ــورج ــهط ــهب ــتندک هس
ــاصــادرات ــهآنه ــمب ــیمیتوانی راحت
ــرای ــمب ــیم..میتوانی ــتهباش گازداش
بــهدســتآوردنســهمجــدیدر
ــل ــمودرداخ ــریکنی صــادراتپیگی
ــروشگاز ــامف ــالحنظ ــهاص ــمب ه

ــم. بپردازي
اکنــوندرداخــلبیشــترکشــورهایدنیــابــازارگازوجــوددارد.البتــهمــن۲ ۳ســالگذشــته
هــمدرســمیناریخدمــتهمــکارانگازپیشــنهادکــردمکــهبحــثبــازارگازراجــدیبگیرنــدو
ازتجربیاتــیکــهدردنیــاوجــوددارداســتفادهکنیــم.اعتقــادمايــناســتکــهبايــدشــرکتملــی
گازايــرانبــهايــنســمتحرکــتکننــدکــهکارهــایاجرايــیراآرامآرامبــهبخــشخصوصــی
ــواًل ــتراتژیواص ــناس ــزیوتعیی ــایبرنامهري ــدوکاره ــذارکنن ــانواگ ــتیخودش وپايیندس
سیاســتگذاریکالنراخودشــانانجــامدهنــد.چــونبــههــرحــالوقــتانســانمحدوداســت،
ومجمــوعنیــرویانســانیکــهدرخــودشــرکتگازوجــوددارد،بــهايــنقبیلمســائلاساســیدر

بخــشگازوپشــتیبانیبــرایحضــوردربازارهــایکشــورهایديگــربپردازنــد.
ــنســمتحرکــت ــهاي ــدتوجــهداشــتهباشــندکــهجهــانب ــنصنعــتهــمباي ــاناي جوان
میکنــدکــهمصــرفگازخــودراافزايــشدهــد.ايــنبحــثصــادراتگاز،هــمفرصتــیاســت
بــرایهمــکارانشــاغلکــهخودشــانرشــدکننــدوخــودرابــرایچنیــنفضــایکاریآمــاده
کننــد،وهــمفرصتــیاســتبــرایجوانــاندربخــشانــرژی.تــاجايــیکــهمــناطــالعدارم
تغییــرجــدیدرســهمانرژیهــایمختلــفاتفــاقنخواهــدافتــاد.قطعــًاًدر40 ۵0ســالآينــده،
دنیــادرانــرژیبــاچالشهــایاساســیروبــهروخواهــدبــود،البتــهدرکنــاربحــثآبوهمچنین
محیــطزيســتچالشهــایجــدیهســتکــهبشــربــاآنهــامواجــهاســت.طبیعــیاســتکــه
ازجوانــانکــهبــههــرحــالفرصــتکار،تحقیــق،بررســیوکارهــایمطالعاتــیواينهــارادارنــد
انتظــارداشــتهباشــیمدرهــريــکازايــنبخشهــافعــالباشــند.قطعــًاًبخــشانــرژیوگاز
هــممیتوانــدازمهمتريــنآنچالشهــاباشــدکــهبايــدبــهايــنمجموعههــاجــذبشــوندو

توصیــهمیکنــمازطريــقبخــشخصوصــیدرايــنمجموعههــافعــالباشــند.

همگام با فعالیت های جهانی �
ــا ــاطب ــه یايجــادارتب ــوژیمعضــلاساســیاســتکــهدرزمین ــهروزنگــهداشــتنتکنول ب
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ســازندگانوپیمانــکاراندرصنعــتگازوجــوددارد.يعنــیبايــددانــشرابــهروزنگهداريــموتــا
جايــیکــهمقــدوراســتبايــدبــهروزباشــیمکــهالبتــهدرايــنزمینهبــامشــکلارتباطبــاجهان
مواجــههســتیم.صنعــتنفــتوگازدرارتبــاطجهانــیبــاکســانیکــهدرزمینــه یمشــابهآنهــا
فعالیــتمیکننــدوهمچنیــنپیمانــکارانوســازندگانومجموعههــایمديريتــیومهندســیکه
درنفــتوگازفعــالهســتند،ارتبــاطکمــیدارنــد.ايــنکــهامــروزدنبــالايــنبرويــدکــهبگويید
مــنهمــه یکارهــارابــهتنهايــیپیــشمیبــرماصــاًلپذيرفتــهنیســت.اکنــونتعــداداختراعات
واکتشــافاتدرروزخیلــیبیشــترازگذشــتهومثــالًً۵0ســالقبــلاســت.شــمادرحــالحاضــر
متوجــههســتیدکــهزندگیهــاچقــدرتفــاوتکــردهاســتونشــاندادهکــهتکنولــوژیبــاچــه
ســرعتیپیشــرفتکــردهاســت،بــهنظــرمدرچنیــنشــرايطینمیشــودبهتنهايــیخودمــانرا
پیــشببريــموبــهروزنگهداريــم،بــههمیــندلیــلمــناعتقــاددارمهمــکارانوجوانــانمــادر
ايــنصنعــتبايــدارتباطــیتعريــفشــدهوپايــداربــامجموعههــایمشــابهخودشــاندردنیــا

ــرارکنند. برق

چگونگی و دالیل تحوالت و تغییرات ساختاری در شرکت ملی گاز �
ــاختاریدر ــراتس ــونتغیی ــیهمچ ــلتحوالت ــیودالي ــاره یچگونگ ــدهدرب ــتبن الزماس
مديريــتهــا،ايجــادشــرکتهایگازرســانیعملیاتــی،وبــرونســپاریکــهدردوره یخدمــت
ايجــادنموديــممــواردیعــرضکنــم.محــوراصلــیآنهمــانطــورکــهپیشتــراشــارهکــردم،
درواقــعجايگزينــیگازبــهجــایســوختمايــعبــود،بــهايــنمعنــاکــهدرســطحوســیعیاز
کشــورودرزمانــیهرچــهکوتاهتــرمشــترکینبیشــتریجــذبکنیــمحــالچــهنیــروگاهرا،چــه
ــیاز ــنيک ــیرا.اي ــهمصــارفخانگ ــزرگگازهســتندوچ ــده یب ــهمصرفکنن ــعراک صناي

ــود. ــدافشــرکتب ــناه مهمتري
ازســویديگــرشــرکتهایگازاســتانیوشــرکتهایپااليشــگاهیتصويــبوتشــکیلشــده
بودنــدولــیبــدونتعــارفبايــدبگويــماختیــاراتالزمرانداشــتندوتمامــیاختیــاراتدرتهــران
بــوده،هیــچمنابــعمالــینیــزدراختیارشــاننبــودهوبــرایهــرکاریبايســتیافــرادوتیمهايــی

ازتهــرانفرســتادهمــیشــدند.
اولیــنکاریکــهدرآنزمــانانجــامداديــمايــنبــودکــهايــنامکانــاتمالــیرابــاکمــک
همــکاران،دراختیــارمناطــققــرارداديــم،کــهالبتــهدرآنموقــعبــامقاومــتدرمجموعــه ی
ســتادشــرکتملــیگازمواجــهبــود،وتــاحــدزيــادیبــهآنهــااجــازهدادهشــدکــهواقعًاشــرکت
باشــند.وزارتنفــتنیــزکمــککردنــد،بــهايــنصــورتکــهمــاتقريبــًا%۱00منابعمالــیريالی
ــم،در ــتمیآوردي ــهدس ــروشگازب ــاف ــعابوي ــذاریانش ــلواگ ــهازمح ــالراک آن۳ 4س
اختیــارشــرکتهایگازاســتانیقــرارمیداديــمتــاآنهــادربخــشگازرســانیفعالیــتکننــدو
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همانطــورکــهقبــاًلهــماشــارهکــردم،بــرایهزينههــایســتادیوکارهــایاصلــیشــرکت،
ازمنابــعمالــیکــهازطريــقوزارتنفــتتزريــقشــدويــافــروشمايعــاتگازیوگازصادراتــی
اســتفادهکرديــم.کــهالبتــهازدرآمدهــایريالــیبــهشــرکتهایپااليشــگاهیهــماختصــاص

دادهشــد.
ايــناقدامــات،هــمدررشــدپرســنلیازلحــاظتوانمنــدیوهــمايجــادانگیــزهخیلیاثرداشــت

ومجموعــهتوانســتکارهــایقابلتوجهــیرابرنامــهريــزیواجــرانمايد.

تلفیق وزارت نیرو و نفت �
امــادرطــرحبرنامــه یششــمبحــثجديــدیدربــاره یتلفیــقوزارتنیــروونفــتمطــرحشــد
کــهبــهطــورکلــیوزارتانــرژیبــهوجــودآيــد.شــخصًاهمــوارهموافــقايــنموضــوعبــودهامو
دربرنامــه یســومتوســعهنیــزايــنمســئلهتصويــبشــد،ولــیمتأســفانهدرعمــلاتفــاقنیفتــاد،
مصوبــهايــنبــودکــه۳وزارتخانــهجديــدبوجــودآيــدوزارتخانــههــایمعــادنوصنايــعادغــام
شــدندوبعــداًًدريــکمرحلــهديگــروزارتبازرگانــینیــزبــهآناضافــهشــد،ازادغــاموزارت

جهــادووزارتکشــاورزیبــودوزارتجهــادکشــاورزیشــکلگرفــت.
ســومینوزارتــیکــهفکــرمیکنــمتشــکیلآنبســیاراهمیــتداشــت،وزارتانــرژیازادغــام
وزارتخانــهنفــتونیــروبــودکــهمتأســفانهانجــامنشــد.درحالیکــهازنظــرانــرژیمــايکــی
ــديکســریسیاســتگذاری ــاهســتیموطبیعــیاســتکــهباي ازبزرگتريــنکشــورهایدنی
ــاکلجهــانانجــامشــودکــهدر ــرایداخــلکشــوروچــهدرارتبــاطب ــی،چــهب هــایاصول
حــالحاضــرمجموعــه یانــرژیکشــورفاقــدايــنسیاســتگذاریاســت.البتــهقبــلازانقــالب
پیشبینــیتشــکیلوزارتانــرژیراکــردهبودنــد،البتــهدرآنموقــعوزارتنفــتوجــودنداشــته
وفقــطشــرکتملــینفــتوجــودداشــت.دراساســنامه یوزارتنیــروپیشبینیشــدهبــودکــه
بــهمــرورآنوزارتراتبديــلبــهوزارتانــرژیکننــد.اگــرقانــونتشــکیلوزارتنیــرومصــوب
ســال۱۳۵6رامالحظــهبفرمايیــددر8 ۹بنــداولآنهمــه یمســائلراجــعبــهانــرژیاســتو
ايــنجــزوبرنامههايشــانبــودهاســت.ولــیبــههــرحــالايــنموضــوعانجــامنشــدهاســت،
ــواندر ــیت ــرژیرام ــتگذاریان ــوعسیاس ــهموض ــدک ــرحمیکنن ــنمط ــیچنی ــاالگاه ح
شــورایعالــیانــرژیانجــامداد،کــهدرعمــلممکــننمــیباشــدوتاکنــونهــمانجــامنشــده
اســت.ومــابابــتايــنناهماهنگــیبیــنايــنبخشهــازيانهــایبســیارکالنــیديــدهايــم.
مثــالًًدرحــالحاضــردردنیــانیروگاههايــیوجــوددارنــدکــهبــازدهآنهــافقــطبــرایتولیــدبــرق
%6۲اســت.اکنــونمتوســطبــازدهتولیــدبــرقمــادرکشــورطبــقآمــاریکــهاعــالممیکننــد
%۳7اســت.حــاالدرســتاســتکــهاگــرمجموعــهرادرنظــربگیريــمدردنیــاهیــچوقــتبــه
%6۲نمیرســد،ولــیمــابــازبــاآنهــاخیلــیفاصلــهداريــم.بــاتوجــهبــهمیــزانمصــرفســوخت
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فســیلیدرنیروگاههــایکشــورکــهحــدود%۹۲میباشــديعنــی%۹۲ســوختنیروگاههــایمــا
يــاگازاســتيــامــازوتويــاگازوئیــل،کــهدراختیــاروزارتنفــتقــرارداردکــههــمايجــاد
هماهنگــیبیــنايــنمؤلفــههــاخیلــیمهــماســتکــهچنانچــهزيــرنظــريــکمديريــتباشــند

ــهآســانیممکــنمیشــود. ب
ازآنســوبخــشآبوزارتنیروســتکــهبــاتوجــهبــهاينکــهدرحالحاضــرآبدرکشــورودر
دنیــااهمیــتزيــادیپیــداکــردهاســت،مــنفکــرمیکنــمخــودشبهتنهايــیمیتوانــديــک
وزارتخانــهباشــد.مــنبــهشــدتمعتقــدمکــهايــنموضــوعبــهســودهمــهوکلکشــوراســت
ومخصوصــًابــرایخــودبــرقودردرجــه یبعــدگاز،چــونيکســریتجربیاتــیدربــرقوجــود
داردکــهايــنتجربیــاتمیتوانــدبــهگازمنتقــلشــدهوباعــثايجــادتحــولشــود.درگازهــم

تجربیــاتخوبــیوجــودداردکــهازآنهــاهــممیتواننــداســتفادهبکننــد.

اهمیت شفافیت سازی در روابط نفت و گاز �
دربــاره یاينکــهکلپروســه یاکتشــاف،اســتخراج،پااليــش،بهرهبــرداری،توزيــعوتماممســیر
تــاصــادراتگازدرنهايــتبــهشــرکتملــیگازواگــذارشــود،تــاايــنشــرکتبتوانــدمديريــت
مناســبتریدرمجموعــه یصنعــتگازودرپــیآنبهبــودفعالیتهــایخــودانجــامبدهــد،از
آنجــاکــهشــخصًادراداره یمؤلفههــایانــرژیاعتقــادبــهکمــکگرفتــنازبخــشخصوصــی
دارم،بیشــترمايلــمتعاريــفشــفافیازروابــطانجــامدهــم.اکنــوندراينمــواردیکهذکــرکردم
ضعفهايــیوجــودداردازجملــهعــدمتعییــنمرزهــاوشــفافیتدرروابــط.بــهنظــرمنشــرکتی
کــهمیخواهــداکتشــافکــردهويــاحتــیازمخــازنبهرهبــرداریکنــد،اشــکالنــداردشــرکت
ديگــریباشــدولــیبايــدبــاشــرکتملــیگازايــرانروابــطروشــن،شــفافوتعريــفشــدهای
وجــودداشــتهباشــد.کــهمتأســفانهاکنــونايــنروابــطتعريفشــدهنیســت،همــانطــورکــهدر

بخــشصــادراتهــمنیســت.
چــوناگــرايــنروابــطتعريــفشــدهنباشــدمثــالًًفــرضکنیــداکنــونبــههــردلیلــیشــرکت
نفــتويــاشــرکتگازدرانجــاموظايــفخــودکوتاهــیکننــد،هیچگونــهاتفاقــینمیافتــدو

بــههیــچدســتگاهاجرائــیوفــردیصدمــهایواردنمیشــود.
فــرضکنیــدشــرکتگازمصــرفراافزايــشمیدهــدبــدوناينکــهبدانــدآيــامعــادلايــن
کاریکــهداردانجــاممیدهــد،شــرکتنفــتهــمکــهمخــازندردســتآناســتمتعهــد
میباشــدکــهنفــتوگازجديــدیبــهشــبکهتزريــقکنــد؟وبرعکــس،اگــرشــرکتنفــتتعهــد
کــردولــیعقــبافتــادعواقبــشچیســت؟اينهــامواردیاســتکــهبــدونتعريــفروشــنازآثار
آنهــاومســئولیتهــرشــرکتدرحــالحاضــرانجــاممیشــودکــهبــهکمبــودگازيــابــهزيــاد

بــودنآنختــممیشــود.منظــورازشــفافیتدرروابــطايــناســت.
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درصــادراتهــمهمیــنطــوراســت.درســتاســتکــهاکنــونازنظــرمصالــحوزارتنفــت
يــکشــرکتتحــتعنــوانشــرکتملــیصــادراتگازوجــودداردکــهدرتقســیمکاربیــنآنهــا
کارهــایاجرايــیراشــرکتملــیگازانجــاممــیدهــدومــواردمديريتــیصــادراتراشــرکت
صــادراتگاز.درآنجــاهــممعتقــدمکــهمرزبنــدیشــفافیبیــنوظايــفايــندوتــاوروابــط
ــرو ــیحیاتیت ــطخیل ــازیدررواب ــفافیتس ــدنشــدهاســت؛ش ــدانجــامدهن ــهباي تجــاریک
مهمتــراســتچــوناگــرايــنامــوردرداخــلشــرکتگازهــمبیايــدبــازبــرایاينکــههرکــس
وظیفــه یخــودرابــهخوبــیانجــامدهــدبايــدشــفافیتايجــادشــود،درغیــرايــنصــورتآن
موقــعهــمنظیــرهمیــنبحثهــابیــنواحدهــاشــرکتهایزيــرمجموعــه یشــرکتملــیگاز

وجــودخواهــدداشــت.
قــراردادصــادراتگازبــاترکیــهنیــزمثــالخوبــیاســتکــهقضیــهراروشــننمايــد.مــامتعهد
هســتیمکــهروزانــهمقــداریمعیــنگازوبــامشــخصاتخاصــیبدهیــموترکیــههــممتعهــد
ــات ــموتبع ــرایهــردوطــرفجراي ــراردادب ــرد.درق ــلبگی ــدارگازراتحوي اســتکــهآنمق

ســرپیچیازتعهــدات،بــهخوبــیپیــشبینــیشــدهاســت.

دالیل لزوم برون سپاری فعالیت های گاز به بخش خصوصی �
مــنهمیشــهيکیازمدافعــانبرونســپاریفعالیــتهــایگازبــهبخــشخصوصــیبــودهام.در
جهــتبرونســپاری،درشــرکتملــیگازتقريبــًامرســومنبــودکــهمــاازمشــاوراســتفادهکنیــم،
ــم؛مثــالًًپااليشــگاه ــیانجــاممیدادي ــًاامان ــزرگرابیتعــارفتقريب ضمــناينکــهکارهــایب
ايــالمراکــهمیخواســتیمبســازيمآنقــدرتکهتکــهکــردهبودنــدکــهبــهنظــرمیآمــددرظاهــر
پیمانــکارانکارمــیکننــد،ولــیواقعــًاهماهنگــیوارتبــاطايــنچنــدپیمانــکاربــههمديگرکــه

اصــلموضــوعبــود،درشــرکتملــیگازانجــاممیشــد.
کارEPCکــردنبــهمعنــیواگــذاریکارمهندســی،خريــدواجــرابهيــکشــخصحقوقــی
واســتفادهازمشــاوروهمچنیــناســتفادهازMC)مديريــتپــروژه(ازبیــرونشــرکتمرســوم

ــا ــاي ــرحه ــرایط ــتاج ــکمعاون ــود.ي نب
مديريــتاجــرایطــرحهــایبســیاربــزرگرا
ــهاعتقــاد درشــرکتملــیگازداشــتیمکــهب
مــنهمــه یايــنکارهــارابــهصــورتامانــی
انجــاممــیدادوانبــاربــزرگشــهیدطاهــری

هــمدرجنــوبتهــرانبــودکــههنوزهــموجــوددارد،کاالهــایمــوردنیــازراخريــداریودرآنجا
انبــارمــیکردنــدوســپسبــاکمــکپیمانکارانــیکــهبصــورتدســتمزدیخدمــاترامیدادنــد،

پــروژهرابــهانجــاممــیرســاندند.

توسعه ی بخش خصوصی و راه اندازی 
آن در هیچ کشوری بدون حمایت دولت و 

سیاست های روشن در این زمینه اتفاق 
نیفتاده است
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اکنــونهــمبرداشــتمــنايــناســتکــه
ــن ــهم ــیک ــاجاي ــرکتگازت ــتش مديري
ــی ــدسعراق ــایمهن ــیآق ــميعن میشناس
کــهدردورانخدمــاتمــنمديــرگازرســانی
ــدو ــرهشــرکتبودن ــتمدي ــزعضــوهیئ نی
تقريبــًابــاروحیــاتهمديگــرآشــناهســتیم،
معتقــدمکــهايشــانايــنگرايــشرادارنــد،
البتــهاکنــونيــکمقــدارشــرايطســختتر
ازآنزمــاناســت.مــناشــارهکــردمکــهدرزمــانمــامشــکلمنابــعوجــودنداشــتدرحالــی
کــهامروزهيکــیازمشــکالتبســیاربــزرگشــرکتملــیگازووزارتنفــت،بــرایکارهايــی
کــهمیخواهنــدانجــامدهنــد،کمبــودمنابــعاســتکــهخیلــیمحدودشــدهاســت.ولــیخــوب
اطــالعدارمکــهبــاسیاســتیکــهدرپیشگرفتهانــدمثــلپــروژهایکــهدرسیســتانوبلوچســتان
وگازرســانیبــهروســتاهادرکلکشــورانجــاممیدهنــد،ازطريــقبخــشخصوصــیيــاپــروژه
ســرمايهگذاریبخــشخصوصــیبــرایصــادراتگازبــهعــراقکــهدرحــالاجراســت.اينموارد
نشــانمیدهــدکــهدررابطــهبــاظرفیتهــایخــارجوبرونســپاری،نســبتبــهدورانمــابــه

ــد. ــرفتهتریرویآوردهان ــایپیش روشه

میزان بالندگی بخش خصوصی در فعالیت های عظیم نفت و گاز  �
دربــاره یوضعیــتبرونســپاریدرزمــانحــالوزمــانتصــدیبنــده،نمیشــودمقايســه ی
قاطعــیانجــامداد.بخــشخصوصــیبــهطــورجــدیآمــادهبــهکاراســتوحمايــتدولــتازآن
ضــرورتدارد.توســعه یبخــشخصوصــیوراهانــدازیآندرهیــچکشــوریبــدونحمايتدولت
وسیاســتهایروشــندرايــنزمینــهاتفــاقنیفتــادهاســت.درکشــورهایپیشــرفتههــرجــا
ــتکارسیاســتگذاریرامیکنــدوبخــشخصوصــی ــههــرحــالدول ــدب راکــهبررســیکنی
اســتکــهســايرفعالیتهــاراانجــاممیدهــدتــابخــشخصوصــیهمضمــناينکــهارائــهخدمت
خوبــیکــهانجــامداده،ازکاریکــهمیکنــدســودببــردورشــدکنــدوتوســعهيابد.قطعــًاًدر
کشــورمــاآنتعــدادپیمانــکاريــابخــشخصوصــیبــزرگوقــوینداريــمکــهبتواننــدهمــه ی

پروژههــاوفعالیتهــایبــزرگراانجــامدهنــدوايــنامــرمســتلزمحمايــتدولــتاســت.
بــرایاينکــهقضیــهروشــنشــودمثالــیمیزنــم؛بــهشــرکت"مپنــا"اشــارهمیکنــم.اگــر
ــد. ــدکن ــرکترش ــکاننداشــتآنش ــرداصــاًلام ــکنمیک ــا"کم ــرکتمپن ــه"ش ــرب توانی
مصوبــهایازشــورایاقتصــادگرفتــهشــدوبــرایســاختداخلــیتجهیــزاتنیــروگاهقــراردادی
بــهمبلــغيــکمیلیــارددالربــامپنــابســتهشــد.ازدولــتاجــازهگرفتــهشــدکــهازايــنيــک
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ــع ــهایباشــد،يعنــیدرواقــعازمحــلمناب میلیــارددالر۵۳میلیــوندالرآنتجهیــزاتکارخان
دولــتوســودآتــیشــرکتمپنــا،بــرایايــنشــرکت۵۳میلیــوندالرتجهیــزاتکارخانــهتهیــه
شــدهوامکاناتــیدرکــرجدرجنــبنیــروگاهمنتظــرقائــمومتعلــقبــهشــرکتتوانیــروجــود
ــا ــارشــرکتمپن ــاشــرايطیدراختی ــزرگکــههمــه یاينهــاراب داشــت.ســالنهایبســیارب
قــراردادتــاســختافزارهــایخــودشرادرآنجــامســتقرکنــد.ابتــدابســیاریازايــنتأسیســات
رابــهصــورتاجــارهدراختیــارمپنــاقــراردادحتــیدرتأمیــنمنابــعريالــیمالــی،بــاشــرکت
مپنــاقــراردادیبســتهشــد.درآنمرحلــهتعــدادیتوربیــنبصــورتدرازمــدتخريــداریشــدو
صــددرصــدپــولپیشپرداخــتشــدتــاايشــانمنابــعمالــیالزمراداشــتهباشــد.ولــیازســوی
ديگــربــامپنــاتوافــقشــدکــهقیمــتايــنواحدهايــشثابــتباشــدولیســهســالبعــدتحويل
دهــد.يعنــیبــرایواحدهايــیکــهســهســالبعــدقــرارشــدتحويــلدهــد.شــماصــددرصــد
ــدتصمیــممشــابهديگــروچنیــن ــدوچن ــوانپیشپرداخــتدادهاي ــهعن ــیآنراب ــعريال مناب

حمايتهايــیســببشــدتــاشــرکتمپنــاشــکلبگیــرد.
ــهموقعیتــی ــاب ــاشــرکتمپن ــالزدمانجــامشــدت ــرایشــمامث ــراينکــهب ــینظی اتفاقات
برســدکــهاکنــونبــههــرحــالادعــایآناســتکــهاگــرحــدود8شــرکتبــزرگتوربیــنو

ژنراتورســازیگازدردنیــاوجــودداشــتهباشــد،شــرکتمپنــاهــميکــیازآنهاســت.
درزمینــه یگازوبــاتوجــهبــهشــرايطامــروزشــايدايــنمقــدارحمايــتالزمنباشــدولــیالزم
ــهويــژهدرشــرايطیکــهمــااکنــوندرآن اســتازبخــشخصوصــیحمايــتجــدیشــودب
هســتیم.ازســویديگــربايــدازبخــشخصوصــیانتظــارداشــتکــهبســیارســالمکارکنــدو
بســیاردقیــقباشــدوبــاکارهايــیکــهانجــاممیدهــد،تکنولــوژیواقتصــادرادرکشــوررشــد
بدهــد،کــهالبتــهومتأســفانهدرايــنبخــشهــممشــکالتمهمــیوجــودداردوعنايــتاکثــر
فعــاالنبخــشخصوصــیبــهضــرورتايفــایيــکنقــشملــیدرکنــاررعايــتمصالحدســتگاه

مربــوطبــهخودشــانکــماســت.

  زیرساخت تغییر و تحول در بخش گاز و نقش آموزش در آن �
نکتــه یديگــریکــهنیــازاســتاشــارهایبــهآنکنــمدربــاره یزيرســاختتغییــروتحــول؛
ــت.در ــایروزدنیاس ــهتکنولوژیه ــناب ــاط،متخصــصوآش ــزهوبانش ــانیباانگی ــرویانس نی
ــروی ــاینی ــودم،هــمدرجــذبوهــمدررشــدوارتق ــکارانگازب ــتهم ــهخدم ــیک آنمدت
انســانیتوجــهشــد،ونیــزبــهکیفیــتآمــوزشوتحصیــالتوهــمبــهپژوهــشکــهباعثرشــد
میشــود،بــهنحــویکــهدرآندوراندرشــرکتيــکمديريــتپژوهــشوآمــوزشايجــادشــد.
ــک ــد.درنزدي ــدراادارهمیکردن ــنواح ــريفآوردهواي ــگاهتش ــريعتیازدانش ــرش ــایدکت آق
امجديــهمجموعــه یخاصــیبــرایايــنبخــشايجــادشــد.بــههــرحــالبــرایبهبــودروابــط
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درســازمانمــنبســیاراعتقــادداشــتمکــهبايــدکاریاساســیکــردتــاافــرادبــرایخدمــتو
کاربیشــتر،انگیــزه یجــدیداشــتهباشــند.درايــنزمینــهمناســباســتخاطــره یخوبــیکهدر

مــدتکاردربــرقخراســانداشــتم،بگويــم.
پــسازمدتــیکاردرآنشــرکت،مــابــهشــرايطیرســیدهبوديــمکــهافــراد،شــرکتراخانــه ی
خودشــانبــهحســابمیآوردنــد،همــه یمديــرانتــاديــروقــتدردســترسودرحــالفعالیــت
بودنــدوافــزونبــرآنحتــیتعطیــالتراهــمدرشــرکتمیگذراندنــد.بــاخانوادههــایخــود
بــهمجموعههــایکوچــکشــرکتمــیآمدنــدوبــهتفريــحوورزشمیپرداختنــد.بــهجــای
اينکــهبهيــکپــارکبرونــدترجیــحمیدادنــددرمجموعــه یمتعلــقبــهخودشــانباشــندوايــن
بــهنظــرمــنبســیارمهــمبــود.درشــرکتگازهــمتــالشجــدیبــهعمــلآمــدوآقــایعراقــی
هــمکــهاکنــونهســتندتــاجايــیکــهمــنمیشناســمشــخصیفرهنگــیهســتند،يعنــیپیــش
ازاينکــهبخواهــمبگويــمايشــانفــردیفنــیهســتند،بايــدبگويــمفــردیفرهنگیهســتندوبه

ايــنمســائلانشــااهللتوجــهويــژهایدارنــد.
البتــهنبايــدنقــشمهــمآمــوزشراناديــدهبگیريــممخصوصــًاافــرادیکــهمیخواهندبــهمدت
طوالنــیدرايــنمجموعــهکارکننــد،آمــوزشبســیاربــرایآنهــاضــروریاســت.بــرایاينکــه
افــرادوســازمانبــانشــاطبماننــد،دواقــداماساســیوجــوددارديکــیازراههايــیکهوجــوددارد
ايــناســتکــهافــرادازنظــرســازمانیارتقــاپیــداکننــدومســئولیتهایبزرگتــریبــهآنهــا
واگــذارشــود،وديگــراينکــهخــودفــردبتوانــدرشــدپیداکنــد.ازنظــرتوانايــیعلمــیراهديگری
جــزايــنبــرایپیشــرفتافــرادنداريــم.بنابرايــنمشــخصمــیشــودکــهبايــدبــهطورجــدیبه

آمــوزشپرداختهشــود.

وضعیت فعلی نیروی انسانی در گاز  �
ــی ــلفن ــهدلی ــمب ــرکتگاز،ه ــلش ــازمانهايیمث ــوروس ــیکش ــایفن ــواًلبخشه اص
بــودنوهــمبــهدلیــلارتباطــیکــهبــامــردمدارنــداينهــاناچارنــدخــوبکارکننــد.اينگونــه
ــهطــور ــرادب ــرحــالاف ــهه ــدچــونب ــدخــوبکارکنن ــامجبورن ــالًًبانکه ســازمانهاومث
ــاط ــردمدرارتب ــام ــهب ــتگاههايیک ــیاصــواًلســطحکاریدس ــديعن ــهمیکنن ــداوممراجع م
هســتندبــهنظــرمــنمتفــاوتاســت،خودشــانهــماگــرنخواهنــداربابرجــوعبــههرحــالاز
آنهــاکارمیکشــد.ايــنهســتکــهدرمجموعــه یگازمخصوصــًادردورانــیکــهخــودمهــم
درخدمــتهمــکارانشــرکتگازبــودمبــهويــژهدرردههــایمديريــتمیانــی،انگیــزه یزيــادی
ــهو ــانروحی ــمهم ــدوفکــرمیکن ــاده یکاربودن ــکارانآم ــرویانســانیوهم ــدمونی میدي
فضــااکنــونهــمدرمجموعــهحاکــمباشــد.بــاتوجــهبــهحجــمبرنامههــاوفعالیتهــایگاز
احســاسمــیکنــمکــههمــکارانشــرکتملــیگازبــهخوبــیازپــسايــنکارمهــمبرخواهنــد
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آمــد

تأثیر هدفمندی یارانه ها بر صنعت گاز  �
ــهایوجــوددارد.آنچــه ــاره یپرداخــتيارانههــاپــسازهدفمنــدیدرســال۱۳8۹نکت درب
ــهمیباشــدکــهجــزومســائلکشــوراســتو ــودهاســتحــذفياران ســالیانســالمطــرحب
حــاالاگــرمــابخواهیــمدربخــشانــرژیبــهبهرهبــرداریمطلوبــیازمنابــعبرســیمراهــیجــز
حــذفيارانــهنداريــموقیمتهــابايــدواقعــیوشــفافباشــند.ازآنطــرفنیــزهمیشــهمطــرح
بــودهاســتکــهبايــدازبخــشآســیبپذيرکشــورماندرايــنجريانــاتحــذفيارانــهمواظبــتو
حمايــتکــرد.مــنفکــرمیکنــمروشــیکــهمــادرواقــعبــرایايــنحمايــتانتخــابکرديــم
روشصحیحــینبــود،البتــهدرکوتــاهمــدتاثــرداشــتولــیدردرازمــدتتأثیــریدرمصــرف
نداشــت.بــهعبــارتديگــرتــالششــدکــهپولــیازمنابــعبــهدســتبیايــدوبراســاسمصالــح
اجتماعــیونــهمصلحــتبخــشانــرژیتقســیمبشــود.وبــهطــورطبیعــیوقتــیايــنمنابــعبــا
کمبــودمواجــهشــدآمديــمدرجاهايــیکــهفکــرمیکرديــممنابعــیوجــودداردوتوانايــیمالــی
دارنــدمثــلپااليــشوپخــش،بــرقوگازازايــنمنابــعاســتفادهکرديــمودرنتیجــهدســتگاهها

رابــامشــکلجــدیمواجــهنموديــم.
بنابرايــنبــهنظــرمــنروشصحیحــیراپیــشنگرفتیــم،طبیعتــاًًفشــاربــهدســتگاههايیمثل
ــی ــهراحت ــنشــرکتهاب ــعاي ــمازمناب ــممیآوري ــعک ــرموق ــیشــودوه گازواردشــدهوم
برداشــتمــیکنیــمودرنتیجــهبــهطــورطبیعــیهــمکارفرماهــامثــلشــرکتملــیگازوهــم
ــد ــانمیتوانن ــهاينه ــودک ــنیدهمیش ــوند.گاهش ــهمیش ــکلمواج ــامش بخــشخصوصــیب
تعهــداتخــودرانســبتبــهپیمانــکارانوطرفهــایقراردادهــایخــودبــهنحــومطلــوبانجــام
دهنــدمثــالًًدربــرقکــهکســانیســرمايهگذاریکــردهوبــرقمیفروشــند،چــونوزارتنیــرو
نمیتوانــدبــهتعهداتــشعمــلکنــدبــامشــکالتجــدیروبــهروهســتند،بعــالوهمــابــرای
آينــدهوتوســعهايــنبخــشهــافکــرمــیکنــمچــونمنابــعبخــشخصوصــیمحــدوداســتو
بخــشخصوصــینمیتوانــدريســکزيــادیهــمبــرعهــدهبگیــرد،اگــرهمیــنشــرايطادامــه
پیــداکنــد،منابــعبخــشخصوصــیازايــنبخــشبــهســايربخشهــایفعــالکشــورخواهــد

رفــتکــهزيــانجبــرانناپذيــریاســت.

توصیه هایی برای بهبود وضعیت صنعت گاز �
درپايــان،بايــدعــرضکنــمکــهبــهعقیــده یبنــدهشــرکتملــیگازبايــدبــهايــنســمت
حرکــتکنــدکــهکارهــایاجرايــیراتــاجايــیکــهامــکانداردواگــذارکنــدوخودشــانبیشــتر
بــهکارهــایکالنونرمافــزاریبپــردازد.کــهراهانــدازیبــورسگازوبــازارگازبــهنظــرمــنکار
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بســیاراساســیومهمــیاســتکــهامیــدوارمودرخواســتدارمکــهمديــرانشــرکتملــیگاز
ايــرانبــهآنفکــرکننــدوبــههرحــالتــاجايــیکــهمقــدوراســتبــهکمــکبخــشخصوصــی
بــهتوســعه یگازدرکشــور،صــادراتگازورشــدتکنولــوژیهــایمرتبــطبــاگازتوجــهنمايــد.

امیــدوارمهمانطــورکــهشــرکتملــیگازوهمــکارانشــرکتگازواصــواًلبخــشانــرژی
کشــوردرمجمــوعســرافرازبــودهاســتوخدمــاتبزرگــیدرکشــورارائــهدادنــد،کمــاکانموفق
ــهبیشــترين ــتو...هســتندک ــلگازونف ــیمث ــرازگذشــتهباشــند.بخشهاي ــیموفقت وحت
ــور ــهدرکش ــوختیک ــمس ــاحج ــمب ــدآنه ــوردارن ــنپوشــشرادرکش ــاتوباالتري خدم
توزيــعمیشــودمثــلبنزيــنوگازوئیــلو...ازآنطــرفبرقــیکــهدرکشــورتوزيــعمیشــود
خوشــبختانهاگــرجاهايــیمشــکلیبــروزمیکنــدبســیارمحــدوداســتکــهايــننشــانازخدمت

بزرگــیاســتکــهمجموعههايــیکــهدرايــنزمینــهفعــالهســتند،انجــاممــیدهنــد.
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از آغاز کار تا مسئولیت های گوناگون در صنعت نفت و گاز  �
اينجانـبحمـدا...محمدنـژادمتولـد۱۳۲7درشهرسـتاناردبیـلوفارغالتحصیـلرشـته ی
فیزيـکدرمقطـعکارشناسـیورشـته یژئوفیزيـکبـاگرايـشنفـتدرمقطـعکارشناسـی
ارشـدازدانشـگاهتهـرانهسـتم.تحصیالتـمرادردانشـگاهتهرانبـادرجه یعالـیبهپايان
رسـاندم.خاطـرمهسـتزمانـیکهبـهاسـتخدامصنعتنفـتدرآمـدمآزمونورودیسـختی
بـرایاسـتخدامداشـتوقـراربـودازهجـدههـزارداوطلـبفقـطشـصتنفرپذيرششـوند
کـهبنـدهنیـزجـزوآنشـصتنفـرآزمـونورودیراقبولشـدم.بنـدهرابرایکارآمـوزیبه
پااليشـگاهآبـادانفرسـتادند.مـنبهايـندلیلکهاهـلاردبیلهسـتمدرمنطقه یسردسـیر
بـزرگشـدمامـارفتـمودوسـالتمـامدرپااليشـگاهآبـاداندوره یکارآمـوزیراگذرانـدم.
کارمراابتـداازکارگاهسوهانکشـیشـروعکـردم.بعـدکـهدوره یکارآمـوزیتمـامشـدو
رشـتههامشـخصشـددررشـته یمهندسـیمشـغولبـهکارشـدم.بـرایآشـنايیبیشـتر
کارنامـه یکاریخـودمکـهشـاملسـوابقتحصیلـیوکاراجرايـیاسـترادرايـننوشـته

ثبـتمیکنـم.
بنـدهمـدتچهلوپنـجسـالسـابقه یکاریدارمکـهبـرایآنضمـنداشـتنمـدارک
تحصیلـیکـهدرباالقیدشـد،بیـشازپانـزدهدوره یتخصصیمرتبطباصنعـتنفتوگازو
پتروشـیمیدرمؤسسـاتعالـیبینالمللـیگذراندهام.مقـاالتگوناگونتخصصـیومديريتی
مرتبـطبـاصنعـتنفت،گازطبیعیوپتروشـیمیتألیـفوآنهارادردههـاهمايشتخصصی
درداخـلوخـارجازکشـورارائـهکـردهام.مديـرامـورخطـوطلولـه،مخابراتوعضـوهیئت
مديـره یشـرکتملـینفـتايـراناز۱۳۵۹تـا۱۳6۲ومهنـدسعملیاتاکتشـافدربخش
اکتشـافصنعـتنفـتونماينـده یتاماالختیـاروزارتنفـتدرسـتادجنگتحمیلـیباحفظ

حمداهلل محمدنژاد
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سـمتمديريـتامـورخطـوطلولـهومخابـراتشـرکتملـینفـتايـراندربیـنسـالهای
)۱۳6۱ـــ۱۳67(بـودهام.ونیـزسـمتهایمختلـفديگـریکـهدرطـولايـنچهلوپنـج
سـالسـابقه یکاریداشـتهامونیـزسـالهايیکـهدرآنسـمتهامشـغولبهخدمـتبودم

بهشـرحزيراسـت.
ـــمديريـتپخـشخطـوطلولـهومخابـراتوعضوهیئـتمديره یشـرکتملینفـتايران

)۱۳6۲ــ۱۳6۹(
ـــمديرعامـلشـرکتپخـشفرآوردههـاینفتیوعضـوهیئتمديره یشـرکتملینفـتايران

)۱۳6۹ــ۱۳7۱(
ـ۱۳74( ــمديرپااليشوعضوهیئتمديره یشرکتملینفتايران)۱۳7۱ـ

ـ۱۳8۱( ــمعاونوزيرنفتومديرعاملشرکتملیگازايران)۱۳74ـ
ــمعاونوزيرنفتدرامورنفتوگازدريایخزر)۱۳8۱ــ۱۳8۳(

ــمعاونوزيرنفتدرامورمهندسیوفناوری)۱۳8۳ــ۱۳۹۱(
ــرئیسهیئتمديره یشرکتبهینهسازیمصرفسوخت)۱۳86(

ــعضوشورایقوانینومقرراتوزارتنفت)۱۳۹0(
ــجانشینوزيرنفتدرحوزه یپدافندغیرعاملوزارتنفت)۱۳۹0(

ــرئیسکمیته یراهبردینظامنگهداریوتعمیرات)نت(صنعتنفتکشور)۱۳۹0(
ــمشاوروزيرنفتدرامورمهندسیاز۱۳۹۲تاکنون

همچنیندرطیاينسالهامسئولیتهایزيررابرعهدهداشتهام.
ــعضواصلیهیئتمديره یانجمننفتباحکموزيرنفت

ــعضواصلیهیئتمديره یانجمنگاز
ــعضواصلیکمیته یصیانتوافزايشضريببازيافتازمخازننفتوگازکشور

ــعضواصلیشـورایسیاسـتگذاریونظـارتنظارتراهبردی-پژوهـشوفناوریدرصنعت
نفت

ــعضوشورایعالیتوسعهتوانداخلیحوزه یصنعتنفت
ــرئیسکمیته یبرنامهريزیگاز

 )HSE(ــمديرنظاممديريتبهداشت،ايمنیومحیطزيستوزارتنفت
ــ۱۳۹4(بیـشاز۵0لـوحتقديـرو ونیـزدرطـیايـنچهلوپنـجسـالخدمتگـزاری)۱۳4۹ـ
تقديرنامـهازرؤسـایمحتـرمجمهـوریاسـالمیايـران،وزرایمحتـرمنفت،نماينـدگانمحترم
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مجلـسشـورایاسـالمیوانجمنهـاوشـوراهایمحلـیدريافتکـردهامکهآنهانیزبهشـرح
زيراسـت.

ــدريافتنشانمديريتولیاقتازرياستمحترمجمهور)۱۳7۵(
ـــانتخـاباينجانـببهعنـوانچهره یمانـدگاردرعرصـه یپااليشوپخشصنعـتنفتدر

مراسـمبزرگداشـتيکصدمینسـالفعالیـتصنعتنفتايـران)۱۳87(
دورههـایآموزشـیرابـهلطـفخـدابـهخوبـیگذرانـدميعنـیتوفیـقآنراداشـتمکـه
ايـنآموزشهـاراببینـم.شـايدبیـشازپنجـاهدوره یآموزشـیدرداخـلوخـارجازکشـور
گذرانـدهام.بـاشـرکتهایامريکايـیوانگلیسـیکارکـردهام.نتیجـه یايـنآمـوزشايـن
بـودکـهبـهمحـضاينکـهانقـالبمـادر۱۳۵7پیـروزشـدوامريکايیهـاوبـهخصـوص
انگلیسـیهايیکـهفعـالبودندازکشـورمـارفتند،بنـدهدر۱۳۵۹بـهعنوانمسـئولانتخاب
شـدم.ابتدابهپااليشـگاهآبادانرفتموسـپسبهمديريتاکتشـافواسـتخراجآنروزچون
تحصیالتـمدرحـوزه یژئوفیزيـکبـاگرايـشنفـتبودمنتقلشـدمودررشـته یمهندسـی
دراکتشـاففعالیـتکـردم.چاههـایخانگیـران،بـهخصـوصچاههـایشـماره ی7و۹از

کارهايـیاسـتکـهمـندرهنـگامحفـاریآنهامشـارکتداشـتم.

نگاهی اجمالی به زندگی خانوادگی �
درمـوردخانـوادهام،چـونآذریهسـتمزودازدواجکـردم.دارایپنـجفرزنـد)سـهدختـرو
دوپسـر(هسـتم.دختـربزرگـممـدرکمهندسـینرمافـزارازدانشـگاهشـهیدبهشـتیداردو
ازدانشآمـوزانتیزهـوشبـود،دختـردومـمدانشـجویسـالآخررشـته یپزشـکیاسـتو
دختـرکوچکـمفارغالتحصیلرشـته یمديريتازدانشـگاهتهراناسـت.پسـربزرگمدردوران
راهنمايـیدرجبهـهبـودوهماکنونکارشـناسارشـدمديريتبازرگانیاسـت.درحالحاضر
بـهکارآزاداشـتغالدارد.پسـرکوچکـمازدانشآمـوزانتیزهـوشبـودوديپلـمرابسـیارزود
گذرانـدومـدرکمهندسـیشـیمیاشراازدانشـگاهتهـراناخذکـردوبالفاصلهموفقشـد
ازدانشـگاهUSCامريـکاکـهجـزوده)Ten Top(دانشـگاهمعـروفآنجـااسـتوسـه
رئیسجمهـورازآندانشـگاهفارغالتحصیـلشـدهانددررشـته یمهندسـیشـیمیبورسـیه
بگیـرد.ايشـانکارشناسـیارشـدمهندسـیشـیمیراگرفـتکـهبعدمیخواسـتمشـغولبه
کارشـودکـهبـهايشـانتأکیـدکردمکهشـمابـاايندرجـهتحصیلـینهايتـًامیتوانیدرئیس
يـکپااليشـگاهشـويد.گفـتچـهکاربايـدبکنم؟گفتـمدررشـته ینفـتادامهبده.ايشـان
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درهمـاندانشـگاهامريـکامجـددًافـوقلیسـانسدوم)Master Science(رادررشـته ی
مهندسـیمخـزنکهيکـیازرشـتههایپیچیـدهومهـمنفتاسـتکهامروزهکشـوربسـیار
بـهآننیـازدارداخـذکردوهماکنونPhDرادرهمینرشـته یمهندسـیاخذکردهاسـت.
دانشـگاهايشـانرابـهعنـوانمـدرسانتخـابکردهولیانشـااهللبـهزودیبهايـرانمیآيد

تـابتوانـددرصنعـتنفتمشـغولبهکارشـود.

 تأمین سوخت در جبهه ها حکم خون در بدن را داشت �
از۱۳6۱تـا۱۳67درشـرکتخطـوطلولـهو
بـودم.شـرکتخـط بـهکار مخابـراتمشـغول
نفـت وزارت حیاتـی شـريان مخابـرات و لولـه
وکشـوراسـتکـهمأموريـتداردنفتخـامرااز
میاديـنتحويـلبگیـردوواردپااليشـگاههاکنـد
وازپااليشـگاههافرآوردههـایتصفیـهشـدهرا

دريافـتوبـهمبـادیمصـرفانتقـالدهـد.بـهلحـاظامنیتـیواقتصـادیيکـیازبهتريـن
سیسـتمهایحمـلونقـلفرآوردههـاینفتـیونفـتخـامدردنیاخـطلولهاسـت.در۱۳۵۹ 
جنـگتحمیلـیشـروعشـدودر۱۳60مـنبـهعنـواننماينـده یتاماالختیـاروزارتنفتدر
سـتادجنـگانتخـابشـدم.بنابراينعالوهبرمسـئولیتیکهداشـتمدرسـتادجنـگنماينده ی
وزارتنفـتنیـزبـودم.يـادماسـتآنزمـانحداقـلهفتهایدوجلسـهداشـتیم.جلسـاتکامال
سـریبـود.چهـاردهنفـرازنمايندههـایوزارتخانـهبودنـد.برنامههـایحملـهایکـهازطريـق
جبهههـابـود.آقـایرفیقدوسـتکـهآنموقـعوزيـرسـپاهبودنـدمیآمدنـدوتوضیـحمیدادند.
اولیـندرخواسـتايشـانسـوختبـود.بنابراينتأمینسـوختدرجبهههـاحکمخـوندربدنرا
داشـتوبسـیارحیاتـیبـود.منتمامهشـتسـالجنگتحمیلـیرادرآنجـانمايندهبـودم.اين
طـرفهـممسـئولیتخـطلولـهومخابـراتراداشـتم.دربمبارانهاچهمسـائلومشـکالتیکه

دامنگیـرمـانبـودکـهبعـدًاآنهـاراتوضیحخواهـمداد.

دوران پر افتخار �
در۱۳6۲تـا۱۳70عـالهبراينکهمسـئولیتمديرعاملیشـرکتخطلولهومخابـراترابرعهده
داشـتم،مسـئولیتپااليـشوپخـشنیـزازطـرفجنـابآقـایوزيـربهمـنمحولشـدوتمام
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ايـنمـدتنیـزعضوهیئتمديره یشـرکتملینفـتبودم.سـال۱۳7۲تا۱۳74کـهخطلولهو
مخابـراتازپخـشجـداشـدبازهممـنمسـئولیتمديرعاملیآنجاعهـدهداربـودم.اواخر۱۳7۳ 
واوايـل۱۳74،زمانـیبـودکـهبنـدهبـهشـرکتملـیگازمنتقلشـدموتـا۱۳8۱حدودهشـت
سـالافتخـارهمکاریباکارکنانشـرکتگازراداشـتم.دورانبسـیارپرافتخـاریراطیکرديم.
بـاوجـودتالشهایمسـتمریکهانجامشـدهکهانشـااهللتوضیحخواهـمداد.سـال۱۳8۱ديگر

مـنازشـرکتگازخـارجومعـاونوزيرنفـت،درامورنفـتوگازدريایخزرشـدم.
آقـایمهنـدسزنگنـهوزيـرنفـتبهمـنفرمودندکـهمیخواهمشـمارابـهعنـوانمديرعامل
شـرکتکاالینفتدرلندن،بهانگلیسبفرسـتم.ايشـانفرمودندکهچونشـماتالشوزحمات
زيـادیکشـیديدحداقـلچهـارسـالیهـمدرآنجاحضورداشـتهباشـید.مـنازآقایوزيرتشـکر
کـردموخدمتشـانگفتـمچـونبچههایمـندراينجادبیرسـتانیودانشـجوهسـتندوبحمدا...
همـهتیزهوشهسـتند،شـايدرفتنمابهآنجاصالحنباشـد.باخانوادههممطرحکـردمورضايت
ندادنـد.بنابرايـنآقـایوزيـرفرمودندهرشـغلیکهشـمادرسـمتمعاونـتوزيـرمیخواهیدمن
حکـمآنراصـادرکنـم.منبهايشـانگفتمکهشـماکجامشـکلداريـد؟ايشـانفرمودندکهدر
حوزه یدريایخزرمسـائلومشـکالتیباکشـورهایهمسـايهداريم.ماباآذربايجان،قزاقسـتان،
ترکمنسـتانوروسـیهدرحـوزه یدريـایخـزرمشـارکتداريـموبحمـدا...االندرآنجادسـتگاه
حفـاریامیرکبیرمـانمشـغولحفـاریچاهنفتاسـتومنتقريبًادوسـالمسـئولیتآنجـارابر
عهـدهداشـتموبـهلطـفخداکارهـایبزرگیدرآنجـاانجامشـدوضمناينکهماموفقشـديم
کـهآنسـکویدريايـیکـهتاعمـق۱000مترتـامنطقهایکـهاالنماحفاریمیکنیمسـاخته
شـودوشـرکتهایداخلـیهـمبسـیارخـوبباماهمـکاریکردنـد.بهدنبـالآنآقـایوزيردر
۱۳8۳تـا۱۳۹۲بـهدلیـلاينکهرشـته یمنمهندسـیبودوتقريبـًادرهمهجـایوزارتنفتکار
کـردهبـودم،حکـممعـاونوزيـردرامـورمهندسـیوفنـاوریرابـهمنمحـولکردنـد.وظیفه ی
مـندرايـنسـمتنظـارتبـرکلپروژههـایکالننفـتوگازوپتروشـیمیبـود،واحـدیکـه

بسـیارمیتوانسـتکارهایمهندسیرارصد
کنـدوگزارشـاتراآمـادهوبـهآقـایوزيرو
شـورایمعاونینارائهومسـائل،مشکالتو
چالشهـاراحـلوفصلکند.دراينسـمت

همتجربـه یخوبیکسـبکردم.

متأسفانه بهینه سازی مصرف انرژی در کشور 
ما مغفول مانده است. ولی کشورهای پیشرفته 

 برنامه های مؤثری برای صرفه جویی در مصرف 
سوخت دارند.
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صرفه جویی و بهینه سازی مصرف، چالشی بزرگ در مصرف انرژی  �
درسـال۱۳86بـادسـتوریکـهرئیسجمهـوربـهآقـایوزيـر،بـاحفظسـمتبهعنـوانرئیس
هیئتمديـره یشـرکتبهینهسـازیمصـرفسـوختمنصوبشـدم.چـونمسـئلهصرفهجويیو
بهینـهکـردنمصـرفانـرژی)EnergySaving(درحـالحاضـريکـیازچالشهـایبزرگ
اسـتکـهشـايدبـهدلیـلاينکـهمـاازنظـرذخیـره ینفـتوگازشـرايطخاصـیداريـمبـهآن
توجـهکافـینمیکنیـم.متأسـفانهمیتـوانگفـتکهاينمسـئلهدرکشـورمـامغفولواقعشـده

اسـت.ولیکشورهایپیشـرفتهبسیارتالش
مؤثـری انگیزشـی برنامههـای و میکننـد
سـوخت مصـرف در صرفهجويـی بـرای
تدويـنواجـرامینمايند.يکـیازنتايجعدم
توجـهبـهايـنمسـئلهآلودگـیهواسـتکه

امـروزهشـهرهایعمـده یمـاگرفتاراينمشـکلهسـتند.درشـرکتبهینهسـازیبـاهمکارانم
کارهـایبزرگـیطراحـیواجرايـیشـد.درزمینـه یحمـلونقل،مبحـث۱۹کهمبحثبسـیار
مهمـیاسـت.عـالوهبراينچـونازطـرفوزارتنفتدراينسـالهاتمامًاجانشـینآقایوزير
بـهعنـواننماينـده یوزارتخانهدرکمیسـیونزيربنایهیئتدولـتبودم،تماماينگونهمسـائلرا

تعقیـبوپیگیـریمیکردم.
بـاتخصیـصبودجـهپروژههايـیرااجـراکرديـم.ازجملـهاينکهدرسـاختمنـازلپنجرههای
دوجـدارهنصـبمیشـود،حمـلونقلبرقـی،ازردهخارجکـردنپیکانکهبیـشاز۱00میلیون
دالرتوانسـتیمکمـککنیـمتاپیکانازرده یتولیدخارجشـود.بههرحالکارهـایبزرگیانجام
شـدولـیادامـه یايـنفعالیتهانیازمنـدحمايتهمهجانبه یدولتاسـتکهبايدبـرایاينگونه
برنامههـابودجـه یکافـیپیشبینـیوکمککندتافرهنگسـازیشـود.بهعالوهمااينمسـئله
رابايـدالزامـًادرنظـرداشـتهباشـیمحالکـهدرمقامدارنـده یاولینذخیره یگازجهانهسـتیم

نبايـدهمه یذخايررااسـتخراجومصرفکنیم.مصرفمتأسـفانهبهینهنیسـت.

جنگ سایبری: چالش جدید �
در۱۳۹0عـالوهبـرمسـئولیتیکهداشـتمجانشـینوزيرنفـتدرحوزه یپدافندغیرعاملشـدم.
درآنزمـانحمـالتسـايبریدرصنعـتنفتانجاممیشـدوتهديدهايـیازجانبغربیهاعلیه
نظامهـایرايانـهایمسـتقردرجمهـوریاسـالمیايـران،بـهخصـوصصنعـتنفـتوگازاجرا

 از مسئله ی پدافند غیرعامل نباید به سادگی 
عبور کنیم به خصوص درحوزه ی مهندسی و از 
ابتدا، پروژه هایی که در حال حاضر در شرکت 

ملی گاز در دست طراحی و مهندسی اجرا 
است چه در بخش پاالیش و چه در بخش 

خطوط انتقال
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میگرديـد.بـههـرحـالدر۱۳۹0ازجانـبغربیهـابـرعلیـهماحمالتسـايبریشـروعشـدو
مشـکالتیرابـرایوزارتنفـت،وزارتنیـرو،وزارتصنايعوبهخصـوصوزارتنفتايجادکرد.
درحقیقـتمیخواسـتندکـهازطريـقحمـالتسـايبری،عملیـاتتولیدوصـادراتنفـتخامما
رامتوقـفکننـد.شـرايطخاصـیبـود.باحکمآقـایوزيربنـدهرابهشـورایامنیتملـیمعرفی
کـردهبودنـدوجلسـاتمختلفیدراينزمینهداشـتیمومنبهعنوانجانشـینآقـایوزيراينکار
راادامـهدادموبحمـدا...بـاتدابیـرويژهایکهانديشـیدهشـدتوانسـتیمباموفقیتازاينمشـکل
جـدینیـزعبـورکنیـم.روزیرانداشـتیمکهبـهخاطرايـنحمالتتولیـدوصادراتمـانمتوقف

شود.
بـازهـمتوصیـهمیکنـمکـهازمسـئله یپدافنـدغیرعامـلنبايـدبـهسـادگیعبـورکنیـمبـه
خصـوصدرحـوزه یمهندسـی.وازابتـدا،پروژههايـیکـهدرحالحاضردرشـرکتملـیگازدر
دسـتطراحـیومهندسـیاجـرااسـتچـهدربخـشپااليـشوچهدربخـشخطـوطانتقالبه
خصـوصايسـتگاههایتقويـتفشـاربايدضوابـطپدافندغیرعامـلدرآنلحاظشـود،اگرلحاظ
نکننـدوبعـداًًبخواهیـملحـاظکنیـمهزينههـایسرسـامآوریمیخواهـدضمـناينکـهازنظـر
مهندسـیبـاطراحـیاولیـه یآندراجـرایپـروژهقابـلمقايسـهنیسـت.يکبحـثمهمیهم
داريـمکـهاز۱۳۹0دوبـارهآقایوزيرعالوهبراينمسـئولیتهايیکهداشـتم،مسـئولیتمديريت
)نـت(رابـهمـنواگـذارکردنـد.)نـت(درواقـعنگهـداریوتعمیراتتأسیسـاتصنعـتنفتبود
کهيکـیازپرهزينهتريـناقالمـیاسـتکـهشـرکتملینفت،شـرکتملـیگازوشـرکتهای
پااليـشوپخـشفرآوردههـاینفتـیوپتروشـیمیانجـاممیدهند.بـرایمثالخودرويـیکهاز
کمپانـیتحويـلمیگیريـد،اگرفیلتـروروغـنآنعوضومراقبتهـایفنیانجامنشـودوفقط
همـهاشبنزيـنبريزيـدوحرکـتکنیـد،باالخرهيکجـامتوقفمیشـودومیسـوزدوهزينه ی
بسـیارکالنـیراتحمیـلمیکنـد.بحمـدا...برنامههـاینگهـداریوتعمیـراتتمـامپااليشـگاه
وتأسیسـاتدرصنعـتنفـتوگازوجـودداردمنتهـیکاریکـهمـاانجـامداديـمتوانسـتیمبـا
تکنولـوژیروزهزينههـاراکاهـشدهیـمونرمافزارهـایمخصوصنگهـداریوتعمیـراترابه
عنـوانيـکروشيکسـانوعلمیدرچهارشـرکتاصلـیوزارتنفتراهاندازینمايیـم.دراين
زمینهکارهایبزرگیانجامشـدوهنوزدرشـرکتملینفت،شـرکتملیگازوشـرکتپااليش
وپخـشکـهتیمهـایعملیاتـیدارنـدادامهدارد.مـنتوصیهامايناسـتکهبايدبهاينمسـئله

توجـهويـژهودائمـیباتوجهبـهتحولتکنولوژیداشـتهباشـیم.
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توفیقی که خداوند نصیب هر کس نمی کند �
مـندر۱۳۹۱دوبـاريـاشـايدسـهبارازآقـایوزيردرخواسـتکردمکهبازنشسـتهشـوم.البته
عشـقبـهکاروعالقـهبـهخدمتبـرایصنعتنفـتدرخونمناسـت،يعنیمنکـهدرجوانی
فارغالتحصیـلشـدموبـهنفـتآمـدمعهـدکردمکـهتالحظـه یمرگـمدرصنعتنفتباشـمو
بحمـدا...االنهـمبـاوجوداينکهممکناسـتمنبازنشسـتهباشـمولیبازخدمتآقـایوزيربه
عنـوانمشـاوردرامـورگازونفتوهمینطورباشـرکتبهینهسـازیهمـکاریدارم.هراطالعاتی
کـهدارمخدمتشـانتقديـممیکنـموامیـدوارمدرايـندورانهممـنبتوانممنشـاءخدماتمفید
ومؤثـربـرایشـرکتملـیگازباشـمکهواقعـًاافتخـارمیکنمکـهدراينمدتچهلوپنجسـال
خدمتـیکهداشـتم،هشـتسـالخدمتمـنکالدرشـرکتگازبـودهواينتوفیقبزرگیاسـت
کـهدريـکجايگاهـیکارکـردمکهرفاهمردم،کمکردنمشـکالتتأمینانـرژیحرارتیمنازل،
سـوختصنايـع،نیروگاههـاوبـهخصوصکمکبـهاقتصادکشـوروازهمهمهمترامنیتکشـور
نتیجـهفعالیتهايـمبـودهاسـت.اينتوفیقیاسـتکهخداوندنصیـبهرکسنمیکنـد.اگراين
توفیـقنصیـبمـنشـدهمنبايدشـاکرخداوندباشـموازهمکارانمتشـکرکنمکهتـالشآنها
باعـثشـدشـرکتگازبـهوضعیتیکهامروزشـاهدآنهسـتیمبرسـد.البتـهحدوددهمسـئولیت
ديگـرهـمداشـتمکـهتمـامبـاحکمهـایآقـایوزيـراسـتکهبـهمـنمحولشـده.انشـااهلل
توانسـتهباشـموظايفـیکـهرؤسـایمنبـهخصوصآقايـانوزيـرانبهمـنمحـولکردهاندبه
خوبـیانجـامدادهباشـمچـونتقريبـًاباتمـاموزيراننفـتکهبعـدازانقالباسـالمیآمدندمن
بـهعنـوانمديـريامعاوندرخدمتشـانبـودهام.بهعنـوانمثالآقایآقـازادهکهبهمـدتدوازده
سـالوسـهدولـتوزيـربودندتمامًامعاونايشـانبودمآقـایمهندسغرضیکههـمدوره یمن
دردانشـگاهتهـرانبودنـدمـنبازهممعاونايشـانبـودم.آقایمهندسزنگنهکههشـتسـال
وزيـربودنـد،معاونشـانبـودم،االنکهبازتشـريفآوردندامیـدوارمدوبارههمکاریمنباايشـان

ادامـهداشـتهودرخدمتاينعزيزانباشـیم.
چنـدنکتـهراجـعبـهتقديرنامههايیهمکـهبهنمايندگـیازهمکارانمبـهمندادهشـدهبههر
حـاليـکنشـانلیاقـتومديريتاسـتکهازدسـتجنـابآقـایرئیسجمهوردريافـتکردم.
ايـنيـکمطلـبودوماينکـهبـهعنوانچهـره یمانـدگارپااليـشوپخشدرشـرکتپااليش
وپخـشبـودمودرتمـامدورانجنـگکهشـرايطبسـیارسـختیداشـتیمدرحالخدمـتبودم.
امیـدوارمخداونـدتوفیـقدهدکههمکارانمبهترازمنبتوانندتالشکنندوانشـااهللشـرکتملی

گازراادارهکـردهوبـهسـویتعالـیپیشببرند.
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به هیچ وجه از پیمانکاران خارجی استفاده نکردیم �
مهمتريـنتأثیـریکـهمـندردورانخدمـتدرشـرکتگازداشـتمواهـمآنهـاراکهحاصل
تـالشهمـکارانمـنبـودهمکتـوبمیکنمتـازحماتايـنعزيزانهمثبـتشـود.اولینکاری
کـهمـنکـردمبررسـیاعضـایهیئتمديـرهبـود.بـههـرحـالرأسهـرمبسـیارمهـماسـت،
تیمـیکـهانتخـابمیکنیـمبايدازکسـانیکهمـوردوثوق،متخصـص،پرتـالشوعالقهمندبه
توسـعه یصنعتگازهسـتند،باشـند.مناينکارراانجامدادمولیباوجوداينکهسـالیاندرازدر
صنعـتنفـتبـودمهیچنیرويیراازشـرکتنفتبهشـرکتگازنیاوردم.سـعیکـردمکهازجمع
همـکارانخـودمدرصنعـتگازاسـتفادهکنـميعنـیتمـاماعضایهیئتمديـرهازبیـنهمکاران
صنعـتگازبـود،اکثـرًاجـوان،خـالقوخوشفکربودنـدوبحمـدا...افرادیرابامشـخصاتذکر
شـدهانتخـابکرديمورشـدبسـیارخوبیهمداشـتند.برایمثـالدرحالحاضـرآقايانمهندس
رمضانـی،مهنـدسعراقـیازنمونههايـیهسـتندکهعضـوهیئتمديـرهبودندوبامـنهمکاری
داشـتند.برنامـه یديگـریکـهمـنانجـامدادممسـئلهتوسـعه یصنعـتگازدرکلکشـوربـود
کـهبرنامهريـزیکرديـمببینیـمچطـورمیتوانیـمتوسـعه یگازرابـهعنـوانيکـیازمحورهای
اصلـیوکاریووظیفـه یاصلـیشـرکتملیگازقـراردهیمبهدنبـالاينبـرایاينکهظرفیت
پااليشـیرابـاالببريـمدرزمانـیکـهدرشـرکتملیگازبودمسـهپااليشـگاهطراحـیواحداث
شـد.الزماسـتکهاعالمنمايمکهطراحی،مهندسـیواجراتمامًاتوسـطتیممهندسـیشـرکت
وپیمانـکارانوسـازندگانداخـلکشـورانجامشـدودرمسـئلهاجرابـههیچوجـهازپیمانکاران
خارجـیاسـتفادهنکرديم.اينسـهپااليشـگاهعبـارتبودنداز:پااليشـگاهسـرخوندربندرعباس،
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پااليشـگاهخانگیـراندومدرخانگیـرانسـرخسکـهمرزايرانوترکمنسـتاناسـت،پااليشـگاه
سـومپااليشـگاهپارسـیاندرمنطقه یالمرد،شـمالاسـتانفارس.المردمنتهیالیهاستانفارس
وبـهخلیـجفـارسنزديکاسـت.مطلببعـديکیازکارهایمحوریشـرکتگازکهتـاآنزمان
انجـامنشـدهوجـزوآرزوهایشـرکتگازوموردتوجهمسـئولینکشـوربهخصـوصجنابآقای
رئیسجمهـوروآقـایوزيـربـود،صـادراتگازبـودکـهبـرایاولینبـاراينقـراردادراباکشـور
ترکیـهمنعقـدکرديـم.آنموقـعرئیسجمهـورترکیـهجنابآقـایاربـکانورئیسجمهـورماهم
جنابآقایهاشـمیرفسـنجانیبودند.درجلسـه یمشـترکیباحضورمسـئولینوکارشناساندو
طـرف،قـراردادامضـاشـد.پروژه یصـادراتگازبهترکیـهراماانجـامداديمکهخیلـیمهمبود.
دومیـنمطلبـیکـهبـازدراينزمینهوجـودداردمسـئله یتجارتگازبود.بسـیارمهمبـودکهما
مثـلکشـورهایديگـراروپايیواردتجارتگازشـويمبـههمینجهتوارداتگازازترکمنسـتان
رابرنامهريـزیکرديـم،برایواردات40میلیاردمترمکعبدرسـالقـراردادمنعقدکرديم.گازیرا
هـمکـهمـنبـاآنهاقراردادبسـتمهزارمتـرمکعبش4۲دالربـود.يعنیبـهازایهرمترمکعب
4/۲سـنتبـود.قـراردادیهـمکهباترکیهبسـتیميکیازبهتريـنقراردادهابودهکهتـابهامروز

مـورداسـتفادهاسـت.وپايـهونمونهایبـرایسـايرقراردادهايیکهداريماسـت.
اقـدامديگـریکـهانجامشـدتغییرسـاختارشـرکتملـیگازبـود.سـاختارموجـوددرآنزمان
سـاختاریمنطقـهایبـود.يعنـیشـرکتگازبهدهمنطقه یگازیتقسـیمشـدهبود.ايـنراتغییر
داديـموتبديلبهسـیوچهارشـرکتزيرمجموعه یشـرکتگازکرديم.ومطلـبديگرصیانتاز
نیـرویانسـانیبودچـونمامرتبنیروجـذبمیکرديم،آنهاآموزشمیديدند،سـاختاردرسـت
میشـدومـابـهطورمرتبداشـتیمشـرکتگازراتوسـعهمیداديم.يکـیازبرنامههـایبزرگی
 )Dispatching(کـهمـنداشـتمديـدارازگازپرومروسـیهبودوازبخـشتوزيـعوارسـالگاز
بازديـدوآنرابـامشـابهايـنبخشدرشـرکتتوانیروزارتنیـروبرایتوزيعبرقمقايسـهکردم
وآرزويـمايـنبـودکـهشـرکتگازهميکبخشتوزيعوارسـالگازداشـتهباشـد.خداراشـکر
میکنـمکـهايـنتوفیـقدسـتدادوDispatchingراطراحـیواحداثکرديمکـهاالنهم
مـورداسـتفادهاسـت.دراجـرایايـنپروژهيـککاراساسـینیـزانجـامشـدکههمـه یمراحل
انجـامپـروژهرابـهخارجیهـانداديـم،قـراردادیبـايـکشـرکتآلمانیمنعقدشـدمشـروطبه
 Dispatchingايرانیهمداشـتهباشـد.مادرشـرکتگازصاحب)Joint(اينکهيکشـريک

منظـمبرایکنتـرلتولید،انتقـالوعرضه یگازطبیعیهسـتیم.
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در شرکت گاز ظرفیت های پاالیشی  را افزایش دادیم �
زمانیکهواردشـرکتگازشـدمامکاناتشـرکتبسـیارکمبوديعنیازنظرظرفیتپااليشـی،
خطوطانتقالبرایانتقالازمبادیتولیدبهمبادیمصرفوشـبکههایگازرسـانیوگازرسـانی
بـهشـهرهادرسـطحمطلوبینبود.توسـعه یايـنامکاناتيکـیازبرنامههایمابـودوازطرفی
هـمفشـارمجلـس،دولـتومـردمرویشـرکتگازبسـیارزيـادبـود.زيـرادورانیبودکـهدرآن
۱۳7۳تـا۱۳7۵کشـورازنظـرتأمیـنفـرآوردهبـرایسـوختبامشـکالتفراوانی سـالهامثـالًً
روبـهروبـودوازطرفـیازنظـرمقايسـهقیمـتجايگزينـیيکمترمکعـبگازبهجـایيکلیتر
فـرآوردهبسـیاربرایکشـورسـودمندبودکهمصـرفگازطبیعیراتوسـعهدهیـموازهمهمهمتر
اينکهامروزشـاهدهسـتیمکهچقدرکمکبهمسـائلزيسـتمحیطیواکولوژيکیکشـورکرده
اسـت.مسـئله یمهـمديگـرگازرسـانیبـهصنايـعونیروگاههـابـودکهبهشـدتادامهداشـت.
زمانـیکـهوضعیـتموجـوددرشـرکتگازرابررسـیکرديـم.بـادومشـکلروبهروشـديم:يکی
اينکـهتقاضـایمصرفبسـیارزيـادبودومتقاضیانزيادیداشـتیمزيراشـهرهايیبودنـدکهگاز
گرفتهبودندودررفاهبودندوتقاضایگازرسـانیبهشـهرهایديگرتسـریپیدامیکرد.ازطرف
ديگـربـهلحـاظاقتصـادیخودمانهـمتمايلداشـتیمايـنکارراانجـامدهیمبـههمینجهت
مسـئله یافزايشتولیدگازمورددرخواسـتمابود.تولیدهمدسـتمانبود،تولیددسـتشـرکت
ملـینفـتبـودکـهايـنيکـیازچالشهايـیاسـتکـهشـرکتگازدارد.اقدامیکهانجامشـد
ايـنبـودکـهظرفیتهـایپااليشـیمانراافزايشداديـم.پااليشـگاهسـرخونرادربندرعباس
طراحـیواحـداثکرديـم.کـهبحـثنیروگاههادرآنمنطقهبسـیارمهمبودودرسـتاسـت
کـهبندرعبـاسمنطقـه یگرمسـیریبودولـیصنايـعونیروگاههایمسـتقردرآنجـاتمامًااز
سـوختمايـعاسـتفادهمیکردنـد،پااليشـگاهخانگیـرانبـودوخـبهمـانطورکـهمیدانید
خانگیـرانعـالوهبراينکهاسـتانخراسـانباآنوسـعتراتأمینمیکردبهدواسـتانمازندران
وگلسـتانارسـالمیشـد.يعنـیخـطلولـهازبـاالوارداسـتانخراسـانکـهمیشـد،انشـعاب
میگرفـتوگازطبیعـیبـهطـرفاسـتانهایمازنـدرانوگلسـتانارسـالمیشـد.اينمسـئله
جوابگـونبـودزيـرامانده یمصرفاسـتانخراسـانکهاکنونبهسـهبخشتقسـیمشـدهاسـت
بهدواسـتانديگرمیرسـید.پااليشـگاهدومگازدرکناراينپااليشـگاهاولشـهیدهاشـمینژاد
)خانگیـران(احـداثشـد.درجريـاناحـداثايـنپااليشـگاهها،مـاصاحـبتکنولـوژیشـدهو
شـرايطاسـتفادهازمحصـوالتصنايـعداخلـیهـمفراهـمشـد.درآنزمـانبرایتأمیـناقالم
پااليشـگاهحـدود۳۵تـا40میلیـوندالرازسفارشـاتخارجـیرابـهصنايـعکشـورمثـلآذرآب
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وماشینسـازیاراکاختصـاصوتمـاموسـايل
واقـالمفشـارقـوی)PressureHigh(رابـه
صنايـعمذکـورسـفارشداديم.گرچهپـروژه یما
چنـدمـاهبـهتأخیـرافتادچـونبـرایاولیـنبار
بـودکهايـنصنايعاينگونهکاالهارامیسـاختند
ولیخوشـبختانهتجربه یبسـیارخوبیدرساخت
داخـلبـهوجودآمد.امـروزهماشـاهديمکهتمام
فازهايـیکههـماکنوندرپـارسجنوبیدرحال
اجـرااسـتکاالهـایآنهـاتمامًاتوسـطآذرآب،
ماشینسـازیاراکوصدهاصنعتديگرسـاخته

میشـود.
درآنزمـانتمامتولیدیکهماداشـتیمبیشـتر
ازسـهحـوزه یگازینبـود.يکـیحـوزه ینـارو
کنـگانکـهبـهپااليشـگاهکنـگان)فجـرجـم(

میآمـدوگازفـرآورششـدهبـاخـطلولـهبـهشـمالکشـورروانـهمیشـد.يـکخـطلولـههم
داشـتیمکـهتولیـداتآغـاروداالنکـهبخـشعمـدهاشبـرایتزريـقبودبـهمنطقـه یمربوط
انتقـالمـیداد.بهعالوهدرشـمالشـرقکشـورپااليشـگاهخانگیرانبودکهشـرحآندادهشـد.
تولیـدوتوزيـعبـاوضعیـتآنروزبـههیـچوجهجـوابنیازهـایکشـوررانمیداد،هـمظرفیت
پااليشـیکـمبـودوهـمتولیـدنداشـتیم.بـههمیـندلیـلمـاسـريعشـروعکرديمکهاينسـه
پااليشـگاهراطراحـیواحـداثکنیـموبعـدازاينکـهپااليشـگاههااحداثمیشـدبـهدنبالآن
بايـدخطـوطانتقالشنیـزطراحیواحداثمیشـد.اتفاقديگـریکهافتاددرپااليشـگاهکنگان
بـود.قبـلازمنهمکارانصنعتگازکشـور،مرحوممهنـدسکراچیان،آقایمهنـدسصالحفروز،
مديرعامـالنقبـلازمن،ايـنظرفیـتفـرآورشپااليشـگاهکنگانرابـهمرحلهایرسـاندهبودند
کـهبـاظرفیـت70میلیـونمترمکعـبدرروزفعالیتداشـت.چونبهگازبیشـترنیازداشـتیم،در
پااليشـگاهکنـگانتغییراتـیداديـم،پروژههايـیاجراکرديـموظرفیتکنگانرابـه۱۱0میلیون
متـرمکعـبدرروزرسـانديم.يعنـیافزايش40میلیونمترمکعـبدرروز،درواقعحدود4۵درصد

بـهظرفیتموجـودشاضافـهکرديم.
پـروژه یبـزرگديگـریکهشـروعواجـراکرديمخطلوله یدومسراسـریبهقطـر۵6اينچکه
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بـهنـامIGAT 2بود.نکتهایکـهدراين
زمینـهبايـداشـارهکنـمچـونبـههـرحال
مـنازصنعتنفتبهصنعـتگازرفتهبودم
شـايددوسـتانکمتـرمـنرامیشـناختند،
زمانـیکـهمـامیخواسـتیمخطلولـه ی۵6 

رااحـداثکنیـمپیشـنهاداتهمـکارانبرایمنايـنبودکهمابتوانیـمازپیمانـکارانخارجیاز
جملهپیمانکارانیکهدرروسـیههسـتنداسـتفادهکنیم.چوناينپیمانکارانتجربه یالزمدراين
زمینـهرادارنـد.مشـورتهایزيـادیانجامشـدولیمنتصمیمگرفتـمکهباپیمانـکارانداخلی
شـروعکنـموبحمـدا...بسـیارموفـقبوديم.کاررابهچندقسـمتتقسـیمکرديموهرقسـمترا
بـرعهـده یيـکپیمانـکارگذاشـتیموبـااجرایخـطلولهدومسراسـریيـکتجربـهبزرگیدر
طراحـیواحـداثخطلولههایسراسـریبهوجودآمد.امروزهمشـماشـاهدهسـتیدکهاجرای
تمـامخـطلولههـایبزرگ،خطلولـه ینهم،دهمويازدهمتمامًاتوسـطپیمانکارانداخلکشـور
اجـرامیشـود.ايـنثمـره یهمـانتصمیمـاتبسـیارخوبیاسـتکهعـرضکـردمدرآنزمان
گرفتـهشـد.مـاتکیـهواعتمـادکرديمبـهپیمانـکارانداخلیوبـاتوجهبـهاينکهحدوددهسـال
درمعاونـتمهندسـیوزارتخانـهبـودمبـهجراتاعـالممیکنمکـهتوانمندیپیمانـکارانداخلی
رانبايـدناديـدهبگیريـم.آنهابسـیارتوانمندهسـتند،بايدمیـدانبدهیم،فرصتدادهشـودتااين
افـرادبتواننـدپروژههـایبزرگمـارامديريتکنند.تنهـاچیزیکهبرایاينپیمانکارانمشـکل
اسـتتأمیـنمنابـعمالیازطريقسیسـتمبانکیاسـتکهمتأسـفانهبـاآنبهرههایبسـیارزياد

باالی۲7درصدبرايشـانمشـکالتبسـیارزيـادیبهوجـودمیآورد.

شهرهای سردسیر در اولویت برنامه ی گازرسانی �
احـداثخطـوطلولـه یانتقـالگازاز۱۳74شـروعشـدوهمینطـورادامـهداشـت.طـولايـن
خـطلولـهحـدودتقريبـًاهـزارکیلومتـربـودمـاقطعهقطعـهمیکرديـمبـهصـورتفازيـک،فاز
حـدوددوسـالتـادوسـالونیـمطـولمیکشـیدتابه دووهمزمـانشـروعمیکرديـمومثـالًً
اتمـامبرسـد.همزمـانبـااحـداثخطوط،ايسـتگاههایتقويتفشـارگازطراحیواجرامیشـد.
خـطلولـهبدونايسـتگاهحـدود60تـا6۵میلیونمتـرمکعبانتقالپیـدامیکند.ايسـتگاههای
تقويـتفشـارکـهمـارویآننصـبمیکرديـممیتوانسـتحـدود۱0۵میلیـونمتـرمکعبدر
روزگازتولیـدیرابـهمبـادیمصـرفانتقالدهد.توسـعه یگازرسـانیبهشـهرهامسـئلهایبود

کالن شهر تهران را نمی توانیم با 20 شهر 
کوچک دیگر مقایسه کنیم. کالن شهر تهران 

به تنهایی یک کشور است. در حال حاضر 
می توان گفت که 28 تا 30 درصد از مصرف 

گاز زمستانی ما در کالن شهر تهران است
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کـهمتقاضیـانزيـادیداشـتومـاشـهرهارامنطقهبنـدیکرديم،نقاطسردسـیرراجـداکرديم.
اولويـتيکـمرابـهعنـوانمثـالبـهآذربايجـانشـرقیوغربـی،اردبیل،کردسـتانوکرمانشـاه
داديـم.تمـاماينشـهرهایسردسـیردراولويتبرنامه یمـاقرارگرفتند.مجلـسحمايتمیکرد
وبودجههـایالزمرادراختیـارمـاقـرارمـیداد.وخوشـبختانهگازرسـانیبهاينشـهرهابهنحو

احسـنانجامشـد.
تقريبـًاحـدوديـازدهسـالاسـتکـه
ازگازدورشـدمولـیزمانـیکـهمـن
بـودمآمـارباالی400شـهربـود.البته
شـهرهایبـزرگمهمتريـنمسـئله ی
مـابودنـد.بـهعنـوانمثالکالنشـهر
شـهر ۲0 بـا نمیتوانیـم را تهـران
کوچکديگرمقايسـهکنیم.کالنشهر
تهـرانبهتنهايیيککشـوراسـت.در

حـالحاضـرمیتـوانگفتکـه۲8تا۳0درصـدازمصرفگاززمسـتانیمادرکالنشـهرتهران
اسـت.درموردسـاختار،متأسـفانهساختاریکهشـرکتگازداشتساختاربسیاربسـتهایبود.زيرا
بـاآنفعالیـتکمـیکهداشـتسـاختارشنیزمطابقهمانشـرايطزمـانبود.ولیباتوسـعهای
کـهانجـاممیشـدنیازمنديکسـاختارجديدبود.شـرکتگازیکهآنزمان۱0منطقهداشـتبا
مجوزیکهازمجلسگرفتهشـدبهشـرکتهایگازاسـتانیتبديلشـدوسـیوپنج،سیوشـش
شـرکتجديدتأسـیسکرديم.اينشـرکتهاصدوهفتادالیدويسـتودهنفراعضایهیئتمديره
وسـیوپنجالـیسیوشـشمديرعامـلنیـازداشـت.انتخـابوآمـوزشاينافـراد،جلسـاتیکه
برگـزارمیشـد،تعییـناسـتراتژیبـرایهـريـکازاينشـرکتهامهمترينمسـئله یمـابود.
ولیطولینکشـیدکهسـريعرشـدکردندوکاربهجايیرسـیدکهدرمسـئله یگازرسـانیهريک
ازايـنشـرکتهاقـادربودنـددرحدود۱0000کیلومتردرسـالشـبکهگذاریکنند.ايـناقدامات

واقعـًاتـوانبااليیمیخواسـت.
درآنزمـانهـماجـرایپروژههابـهطريقیبودکهبخـشE)مهندسـی(پروژههايعنیبخش
طراحـیومهندسـیوبخـشخريدکاال)Procurement(توسـطشـرکتگازانجاممیشـدو
بخـشاجـرا)Construction(درحقیقـتبهپیمانکاردادهمیشـد.ايـنروشراکهبهصورت
EPCيعنـیبـهصـورتيکپارچـهتوسـطپیمانـکارانمامنسـوخکرديـم.درآنزمـانهمکاران
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مـادرحـوزه یمهندسـیخريـدکاالوبازرگانیکاربسـیاربزرگیرابرایاينهمهشـهر،وسـاير
پروژههـاانجـامدادنـد.بیشـترشـهرهارابـرایرفاهمـردمتأمیـنگازمیکرديم.ولیبـهنظرمن
مهمتريـنبحـثايـنبـودکهسـوختمايـعنیروگاههـاوصنايعکشـوررابـهگازطبیعـیتبديل
کنیـم.بـرایاينکـهبخـشمولـداقتصـادوبخشخانگیمـاغیرمولداسـت.مادربخـشخانگی
میبايسـتبـهروشديگـریمديريـتکنیـم.درواقـعمیبايسـتمصـرفگازدربخـشخانگی
بـهصـورتبهینهباشـد.شـرکتگازبـامشـکالتیکـهدرپیـشرودارد،گازراتأمیـنمیکندما
نبايـدگازرابیحسـابتحويـلبخـشخانگـیدهیـم.باالخرهيـکمرجعـیبايـددرزمینههـای

بهینهسـازیمصـرفگازطبیعیتـالشکند.

تبدیل شبکه های فوالدی به پلی اتیلنی �
شـبکههایتوزيـعموجـوددرآنزمـانکاًلشـبکههایفـوالدیبـود.مـندرسـفریکـهبـه
فرانسـهداشـتممالحظـهکـردمکـهشـبکههایتوزيـعراازفـوالدیبهپلیاتیلـنتغییـردادهاند.
درسـفرانگلیـسهـممشـاهدهکـردمکـهآنهـانیـزشـبکههایتوزيـعخودشـانراازفوالدی
بـهپلیاتیلـنتغییـردادهانـد.تصمیـمگرفتیمکـهازفرانسـهلولههـایپلیاتیلنخريـداریکنیم،
مشـروطبـهاينکـهانتقـالدانشفنـیبـرایتولیـدرادردوکارخانه یمـادرداخلکشـورفراهم
نماينـد.مـاهـمتبديللولههـایفوالدیبـهپلیاتیلـنراآغـازکرديـم.پلیاتیلنمزايـایزيادی
داشـتهـمسـرعتاجـرابسـیارباالبـودوهـماينکهکشـورماکـهرویگسـلهایزلزلـهقرار
گرفتـهازنظـرخمـشوانحرافـاتپلیاتیلـنمیتوانددرمقايسـهبافوالدبسـیارباارزشترباشـد.
خوشـبختانهمـادرمعاونتمهندسـیبرایکالنشـهرتهرانکهرویسـهگسـلقـرارگرفتهکار
زيـادیانجـامداديـم،گـزارشتهیـهکرديـم،يـکفیلـمبیسـتوپنجدقیقهایآمـادهوبـهدولت
تقديمکرديم،مسـائلمربوطبهنفتوگازدراينسـطحمطرحشـد.باشـرکتژاپنیاوزاکايک
قـراردادبسـتیمتـاشـبکههایداخـلکالنشـهریراکـهاجـراکردهايمبررسـیفنـیوآزمايش
کننـدوببیننـددرمقابـلزلزلهتـاچهمیزانپايدارهسـتند.خوشـبختانهنتیجه یبررسـیهايیکه
شـرکتاوزاکارویشـبکههاکـردبـهنتايـجخوبـیرسـید.آنهاتبديـلشـبکههایفـوالدیرا
تبديـلبـهپلیاتیلـنونحـوه یاجرایآنراازروینقشـههاکامـاًلتأيیدکردند.فقـطايرادیکه
گرفتنـدايـنبـودکـهبايدشـیرهايیکهبـرایقطعگازسـرکوچههانصبشـدهبودحذفشـود.
يـکبرنامـهایبـهگازتهراندادهشـدتااينشـیرهاحذفشـودوبـهدنبالاجرایاينپیشـنهاد
احسـاسآرامـشکرديم.اگـرخـدایناکـردهحادثـهایاتفـاقبیفتـدوزلزلـهایدرتهـرانحادث
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شـوددواتفـاقخیلـیمهممیافتـد؛يکیاينکهرویسـاختوسـازهاتخريبهايیجـدیدراثر
امـواجزلزلـهصـورتمیگیـردودومبـهمحضاينکهگسـلیاتفـاقمیافتدلولههـایانتقالگاز
میشـکندوهنگامـیکـهديوارهـاخـرابمیشـودعلمکهـایگازدربخانههانیزمیشـکندو
گازرهـامیشـود،گازیکـهمـاازپااليشـگاهمیآوريـمبـافشـار۱0۵0پونـدبراينچمربعاسـت
بعـدکـهداخلشـهرمیشـودفشـارآن۲۵0پوندتقلیلمیيابـدوبعددرمنازلتبديـلبه60پوند
وگازورودیبـهمنـازلبهيکچهـارمپونـدکاهـشمیيابـد.اگـرشـمامیبینیديکآتشسـوزی
درداخـلخانـهاتفـاقمیافتـدويـاانفجـاریرخمیدهد،بافشـاريکچهـارمپوندبـراينچمربع
اسـت.گازضمـناينکهيـکجارفاهاسـتاگـرمالحظاتايمنیرعايتنشـود،شـبیهاژدهاعمل
میکنـدوخطـراتوخسـاراتبسـیارسـنگینیرامیتوانـدبهباربیـاورد.بهخاطراينمشـکالت
اسـتکـهتالشکرديمشـبکهبررسـیايمنیشـود،داخلشـبکههابررسـیشـود.بهايـندلیل
کـهسـهخـطلولـهIGATواردکالنشـهرتهرانمیشـودبهمحضاينکـهزلزلهاتفـاقبیفتد،
جريـانگازکمـاکانادامـهداردوبايـدشـیرهایقطعکننـدهکهطراحیشـدهدرمسـیرلولههای
انتقـالوشـبکهداشـتهباشـیم.بـهمحضاينکهزمینلـرزهاتفـاقمیافتدورودیگازتوسـطاين
سـهخـطلولـهکامـاًلقطـعمیشـود،امـادرداخـلشـبکههایتهـرانحـدودسـهتاسـهونیم
میلیـونمتـرمکعـبگازدرجـاداريـم،اينگازخـودشباعـثحادثهمیشـود.بايدايـنگازرادر
هـوارهـا)فلـر(کنیم.برایشـرکتگازاسـتانتهرانسـهپروژهتعريفشـدهوقراراسـتآنهارا
تکمیـلکننـد.منبـهآقایمهندسحسـیننیامديرعاملشـرکتمذکـورتوصیـه یاکیدمیکنم
کـهايـنپروژههـارابـاجديـتدنبـالکننـد.بههرحـالزلزلـهقابلپیشبینینیسـتوشـرايط

کالنشـهرتهراننیزشـرايطويژهایاسـت.

اعتماد به پیمانکاران داخلی �
درحوزه یمهندسـیکارهایبسـیارخوبیبهسـرانجامرسـید.آنزماندرشـرکتملیگازتیم
مهندسـیقویایداشـتیمکهمسـئولیتطراحـیونظارتبراجـرایپروژهراداشـت.پروژههادر
بخـشپااليـش،انتقـالوگازرسـانیباحجـموسـیعیازکارهادرجريـانبودواقعًاهمـهدرحال
فعالیـتبوديـم.گـروهمهندسـیموفقیتهایخوبیداشـت.يکـیازکارهایخوبیهـمکهانجام
شـددربحثخودکفايیوسـاختداخلبودکهمهندسـیمابسـیارموفقبود.درزمینه یتقويت
پیمانـکارانداخلـیهـمبهپیمانـکارانداخلیاعتمادوپـروژهرابهآنهامحولکرديـموبحمدا...
پروژههـابـاموفقیـتاجراشـدوتجربـه یخوبیدرکشـوردرزمینه یاجـرایپروژههـاداريم.در
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بخـشمربـوطبـهاشـتغال،ايـنهمهپـروژهکـهدرحوزههـایمختلففعـالبودندبـرایصدها
هزارنفرامکاناشـتغالايجادشـدهبودچهسـازندگانوچهپیمانکارانوچهداخلشـرکتملی
گاز.امیدواريـمشـرايطیحـادثشـودکهانشـااهللپروژههایجديدنیزفعالشـودواشـتغالايجاد
کنـد.زيرامشـکلاشـتغاليکیازدغدغههایمقـاممعظمرهبریواعضایمحترمدولتاسـت.

بـههـرحالبايـدبرایانبـوهفارغالتحصیالنیکهازدانشـگاهبیـرونمیآينـدکارايجادکرد.

پروژه ی دیسپچینگ گامی بزرگ در جهت توسعه �
مـادرهمـانابتـدابیعمتقابـلرااجراکرديم.بیـعمتقابلیکـهارزشآنيکمیلیاردوهفتصد
میلیـوندالربـود.ايـنقـراردادبامسـاعدتشـرکتنفتبـاموفقیتاجـراشـد.دراينجاالزم
اسـتکـهمـنازعزيزانـیکـهدرصنعـتنفـتمنابـعمالـیرابـرایمـاتأمیـنکردنـدتـا
مـااجـراکنیـمصمیمانـهتشـکرکنـم.کاربزرگـیشـکلگرفـت،درايـنبیـعمتقابـلتقريبًا
میشـودگفـتدرآنزمـانتمـامکارخانههايـیکـهدرمحـدوده یشـبکهگازیمـابودنـد
بـهشـبکه یگازوصـلکرديـموازمصـرفسـوختمايـعجلوگیـریکرديم.سـوختحرارتی
مايـعصنايـعمتوسـطوعمـده یکشـورراتبديلبـهگازطبیعـیکرديم.آقایمهنـدسزنگنه
وزيـرمحتـرمنفـتتقديرنامههايـیهـمبـههمـکارانمـندادنـد.میخواهمعـرضکنمکه
بـهلحـاظاقتصـادیکاربسـیاربزرگـیدراجـرایايـنبیـعمتقابـلانجـامشـد.کارديگری
کـهانجـامشـدپروژه یديسـپچینگاسـت،پـروژه یديسـپچینگهـمهمانطورکهذکرشـد
کاربزرگـیبـودکـهشـکلگرفـت.ولـیامـروزايـنديسـپچینگیکهدرحـالفعالیتاسـت
بـاتوسـعهایکـهگازداردهمخوانـینـداردوهمچنـانبايـدموردبازنگـریمجـددقرارگیرد.
ديسـپچینگرابايـدتوسـعهبدهیـمتـابتوانیـمکنتـرلونظـارتبـرتأمیـن،توزيـعوارسـال
گازراتقويـتکنیـم.درهمیـنزمانهايـیکـهذکرشـدمعـادلسـهمیلیونبشـکهنفتخام،
گازطبیعـیجايگزيـنفرآوردههـایمیـانتقطیـرنفـتخامشـد.معنـیايناقدامايناسـت
کـهاگـرگازطبیعـیجايگزيـننمیشـد،همـه ینفـتخـامتولیـدیبـرایمصـارفداخلـی
اختصـاصمیيافـتوبـرایصـادراتنفتخامسـهمیباقـینمیمانـد.درواقعسـهمیلیون
بشـکهدرروزرقـمبسـیاربزرگـیبـودکـهاتفـاقافتـاد،هـمبـهلحـاظارزیوهمبـهلحاظ

امنیتـی.ايـنتحـولبـرایمـاقابـلتوجهوبسـیارمهماسـت.
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وضعیت عمومی شرکت گاز در گذشته و حال حاضر  �
وضعیـتعمومـیشـرکتدرحـالحاضروگذشـتهاينگونهاسـتکـهمیتوانايـندورهها
رابـهچنـددورهتقسـیمکـرد.شـرکتملـیگازايـرانهـماکنـونبهپنجاهسـالگیتأسـیس
رسـیدهاسـت.يـکدوره یحـدودًاسـیزدهسـالهمربـوطبـهقبـلازانقـالباسـتکـهبنـده
اطـالعزيـادیازآننـدارم.آنچـهراکـهمـندرزمـانورودمبـهشـرکتگازمشـاهدهکردم
خـطلولـه یاولسراسـری)IGAT1(،شـشايسـتگاهتقويـتفشـارگاز،پااليشـگاههای
بیدبلنـد،کنـگان،شـهیدهاشـمینژادخانگیرانوسـرخوندرجريانعملیـاتپااليشوانتقال
گازطبیعـیبودنـد.درحقیقـتگازخـامرادرپااليشـگاههافـرآورشمیکردنـد.درقبـلاز
انقـالباسـالمیگازفرآورششـدهدرپااليشـگاهبیدبلنـدبااسـتفادهاز)IGAT1(ازطريق
ايسـتگاهمـرزیآسـتاراوآذربايجـانشـورویسـابقبـهشـورویصـادرمیشـدهاسـت.در
زمینـه یگازرسـانیبـهشـهرهاکاریانجـامنشـدهبـودوبیشـترسـوختمـردمفرآوردههای
میـانتقطیـربـوده،فرآوردههـایمیـانتقطیـرهـمبـهاصطـالحمـانفتیهـاگازوئیـل،نفت
سـفیدوگازمايـع)LPG(بـودهاسـت.ولـیبـهدنبـالپیـروزیانقـالباسـالمیتـا۱۳67 
کـهپايـانجنـگتحمیلـیبـودشـرکتگازشـرايطخیلـیسـختیراتجربـهکـرد.درجريان
بمبارانهـانمیتـوانانتظـارتوسـعه یگازراداشـت.درآنموقـعهـمتالشبرایتوسـعه ی
گازوجـودداشـتوهمـکارانزحمـتهمکشـیدندولـیبههرحـالتقريبـًااز۱۳67تااوايل
سـال۱۳74کـهمـندرشـرکتگازمأمـورشـدم،مديرعامالنزيادیتشـريفآوردنـدکههر
کـدامبـهنوبـه یخودشـانتالشهايـیانجـامدادهبودنـد.مالحظـهکـردمدرمنطقه یسـه
گازتهـران،تمـامنواحـیمنطقـهرابـرایبرنامهريـزیشـبکهگذاریدرچنـدنقطـه یتهران
جمـعکـردهبودنـدتغییراتـیدرپروژههـاداديـموتصمیـمالزمراگرفتیم.پروژههـادرتهران
شـروعشـدهبـودمـنهـمدرادامـه یفعالیتايـنعزيـزانبرنامـه یتوسـعهراادامـهدادم.
مـنتـاسـال۱۳8۱درشـرکتگازبـودمازآنسـالبـهبعـدهمآقـایمهندساوجـیآمدند
ودرحـالحاضـرهـمآقـایمهنـدسعراقیعزيزدرشـرکتملیگازمشـغولانجـاموظیفه

هسـتندوپروژههـاراادامـهمیدهنـد.

بهترین خاطره ؛ تکمیل پروژه ی صادرات گاز به ترکیه �
بهتريـنخاطـره یمـنايـناسـتکـهتوفیقخدمـتدرشـرکتگازراپیـداکـردم.زيرادر
صنعـتنفـتدرجاهـایمختلـفکارکـردهبـودموقتـیبهشـرکتگازآمـدم،گازبـرایمن
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يـکدنیـایديگـریبـود.بـرایمـندرواقـعخدمـتبـهمـردمعبـادتهسـتومـنايـن
عبـادترادرخدمـتدرصنعـتگازپیـداکـردم.مالحظـهکـردمکـهکارکـردندرشـرکت
گازچقـدرارزشـمنداسـتوهمـکارانمـنچـهتوفیقاتینصیبشـانشـدهبـودومـنازقافله
عقـبمانـدهبـودموخداونـدايـنتوفیـقرانصیـبمـنکـرد.بهتريـنخاطـره یمـنزمانی
بـودکـهپـروژه یصـادراتگازبهترکیـهراتکمیلکرديـموهمکارانمانمشـعلگازرانصب
کردنـدوبنـدهدرمـرزبـازرگانکـهشـهرمرزیماباترکیهاسـتدسـتوردادمکـهتزريقگاز
شـود،گازتـابـهبازرگانبرسـدواينمشـعلروشـنشـودمدتزمانـیوقتمیبـرد،همه ی
اعضـایهیئتمديـرهوهمـه یهمـکارانمـندرآنجـاحضـورداشـتندوقتـیايـنمشـعل
روشـنشـديکـیازبهتريـنروزهـاوبهتريـنلحظاتمنبودبسـیارخداراشـکرکـردمواز
همکارانـمتشـکرکـردم.درمـورداينمسـئلهنکتـهایوجـودداردکـهواقعانمیشـودنگفت،
ايسـتگاهاندازهگیـریصـادراتگازدرمـرزبـازرگاندرحـالتکمیـلبـود.دريـکجلسـه
رئیسجمهـورمـابـههمـراهرئیسجمهـورترکیـه،بـهدوتـنازمديرعاملهـایشـرکتملی
گازايـرانوشـرکتبوتـاشترکیـهعنـوانکردنـدکـهبههـرکـدامازآنهاپـروژه یبخش
خودشـانرازودتـرتمـامکننـدجايـزهدادهمیشـود.بنـدهدرداخـلکشـورتـالشمیکردم
کـهزودتـرپـروژهراتمـامکنـم.لذاايسـتگاهتقويـتفشـارمانراکهآمـادهکرديم،ايسـتگاه
اندازهگیـریگازکـهدربـازرگانبايـدآمـادهمیشـدتـامیتوانسـتیممشـعلراروشـنکنیم
وبعـدعملیـاتتحويـلگازراآغـازنمايیـم.مـاچهـار،پنـجتـاقطعـه یاصلـیازتجهیـزات
ايسـتگاهکـمداشـتیم.ايـنقطعـاترابـهفروشـنده یانگلیسـیسـفارشدادهبوديـموخبـر
نداشـتیمکـهفروشـنده یانگلیسـینیـزايـنقطعـاترابـهامريـکاسـفارشدادهاسـت،من
آقـایمهنـدسمجـردراکهيکـیازمديـرانمـابـودبـهلنـدنفرسـتادموگفتـمباشـرکت
انگلیـسمذاکـرهکنـدوقطعـاتراتحويـلبگیرندوبابارمسـافریازطريقهوايـیبهايران
بیاورنـد.ايشـاناظهـارداشـتکـهگمـرکفرودگاهايـرادمیگیـردگفتمشـمابیاورفـرودگاه
تهـرانبقیـهاشرامـاحـلمیکنیم.ايشـانرفـتلنـدنوشـرکتانگلیسـیگفتـهبـودکـه
بـهامريـکاسـفارشدادهانـد.مـامانديـمکـهچـهکارکنیم.بـاآقایمهنـدسقندچـی،يکی
ازمديـرانکـهدرمنطقـه یسـهمديـرگازرسـانیبودنـدوپسازجدايـیازشـرکتملیگاز
کاالیکانـاداراتأسـیسکـردهبودندتمـاستلفنیگرفتمومشـکلراگفتم.ايشـانبهاتفاق
دخترشـانبـاماشـینبـهامريـکارفتندوباسـازندهتمـاسگرفتنـد.نامهایکهازفروشـنده ی
انگلیسـیدرلنـدنگرفتـهبودنـدراتحويـلمیدهنـدوقطعـاترادريافـتمیکننـدوبـابـار
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مسـافریدخترشـانازکانـادابـهايـرانانتقـالمیدهنـدودرتهرانهـمماتحويـلگرفتیم
وپـسازحمـلبـهبـازرگاندرايسـتگاهنصـبکرديـموصـادرتگازآغازشـد.الزمبهذکر
اسـتزمانـیکـهورودقطعـاتبـهتهـرانرابهمـنخبردادند،سـرازپـانمیشـناختم،آنقدر

خوشـحالبـودمکهحدنداشـت.

بحران قطعی گاز در زمستان �
بدتريـنخاطـره یمـنزمانـیبـودکـهدرزمـاناوجمصـرفگازکـههـواهـمخیلیسـرد
شـدهبـودقطعیهـایمـوردیگازدربرخـیازمناطـقپرمصـرفپیـدامیکرديـم.مثـاًلبرف
سـنگینهمـراهباسـرمایشـديدبـهخصـوصدرتهـران،آذربايجـان،مناطقسردسـیرغرب
وشـرقکشـورداشـتیم.بـهمحضـیکـهموازنـه یتولیـدومصـرفبههـممیخـورد،دراوج
)پیـک(مصـرفکـهممکـنبـودپنـجسـاعتباشـد،يـکروزباشـد،زيـرامیديـدمخانهها
سـردمیشـودوصنايـعازکارمیافتنـد.لـذابسـیارناراحـتمیشـدم.تـالشمیکـردمگاز
بیشـتریازمناطـقنفتخیـزبگیـرم.يـکمـوردبـرایمـناتفـاقافتـادکهيـکروزجمعـه
صبـحبعـدازنمـازهمـکارانازمرکزکنترلبـهمنزنگزدنـد)درآنزمانهنوزديسـپچینگ
نداشـتیمومرکـزکنتـرل،تأمیـنوارسـالشـرکتدرریبـود(وعنـوانکردندکهفشـارگاز
تهـراندرحـالکاهـشاسـتوگازموجـوددرخطوطلوله)اليـنپک(وضعیـتخوبیندارد.
سـريعبـهدفتـرکارمآمـدموهمـکارانرااحضـارکـردموبـامناطـقنفتخیزتمـاسگرفتم
کـهبـهمـاگازاضافـیبدهنـد.تقاضاشـدکـهحـدودهفتتاهشـتمیلیـونمتـرمکعبگاز
زيادتـربـهمـابدهنـدتـابتوانیـمبحـرانراادارهکنیم.بـاآقایدکتـرقديریکـهدرآنزمان
مديـرمناطـقنفتخیـزبـودتمـاسگرفتـموتقاضـاراتکـرارکـردمايشـانگفتآقـایوزير
بايـدموافقـتکننـدچـونايـنگازبـهچاههاینفـتتزريقمیشـود.اگـرقرارباشـدتزريق
کاهـشيابـد،دسـتوروزيـرالزماسـت،آقایوزيـرماهـمدرآنزماندرسـفراجالساوپک
بودنـد.خالصـهبنـدهبـاآقایدکتـرقديریکـهازدوسـتاناسـتپیگیریهایجـدیکرديم
وبعـدازظهـرايشـانموفـقشـدبـهمـاپنـجمیلیـونمتـرمکعـبگازبدهـد.درآنروزبـا
قطعـیگازکمـیروبـهروشـديمولـیتوانسـتیمبحـرانراکنتـرلکنیـم.آنروزهـميکیاز

خاطرههـایبـدمناسـت.
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توسعه ی گاز، بهترین تصمیم مدیریتی �
برنامههايـمگذاشـتم توسـعه ی بیشـتررویمسـئله را مهـم مديريتـی مـنتصمیمهـای
زيـراتوسـعه یگازرااولويـتاولمیدانسـتم.شـبکهگذاریومسـائلجانبـیبـاتجربـهای
کـهازهمـکارانداشـتمبسـیارسـادهانجـاممیشـدلیکـندرحـوزه یتولیـدگاز،حـوزه ی
پااليـشگاز،ايسـتگاههایتقويـتفشـاروانتقـالگازکاریبـودکـهبايـدانجـاممیشـد.
بـههیئتمديرهيـکگـزارشارائـهدادموتصمیـمگرفتیـمپااليشـگاهیدرالمـرددرطـول
مـدت۱8مـاهاحـداثکنیـم.موضـوعموردبحثوبررسـیقـرارگرفـتودرنهايـتاحداث
پااليشـگاهیبـانـامپارسـیاندرمدتزمان۲4مـاهدرالمردبـهتصويبهیئتمديرهرسـید.
درخدمـتجنـابآقـایمهنـدسزنگنـهوزيـرمحترمنفتبـرایبازديـدازمنطقـهوامکانات
مـوردنیـازبـهآنجـارفتیم.جنـابآقایوزيـرهمپـسازبازديدفرمودند:»اينسـهسـالکه
هیچـیايـنپـروژهحـاالحاالهـاتمـامنمیشـود«.ولـیبـهلطفخـداباتالشـیکهشـدو
زحمتـیکـهکشـیدندپااليشـگاهپارسـیانراظـرف۲6مـاهتمـامکرديمکهبسـیاربـهتأمین

گازمصرفـیزمسـتانآنسـالهاکمـککـرد.
تصمیمـاتمهـمبـهصـورتفـردیاتخـاذنمیشـدهـمهیئتمديـرهدراتخـاذتصمیمـات
مؤثـربـودوهـمباالخرهمیبايسـتبـامقامـاتوزارتنفت،سـازمانمديريـتوبرنامهريزی
ودولـتهماهنـگشـود،میتـوانگفتکـهمايکفرصـتطاليـیراتقريبًاازدسـتداديم
ومتأسـفانهطـرزنـگاهبـهآينـده یصنعـتگازکاماًلروشـننبود.جريـانازاينقـراربودکه
زمانـیبـرایعقـدقـراردادچهـلمیلیـونمتـرمکعـبگازطبیعـیدرروزبـهقیمتهـرهزار
متـرمکعـب4۲بـاجنـابآقـاینیـازافرئیسجمهـورترکمنسـتانبهآنکشـوررفتـمآقايان
میگفتنـد60میلیـاردمتـرمکعـبگازآمـاده یتحويـلداريـمومیتوانیـمبـهشـماتحويـل
دهیـمونصـفبهـارانقـدومابقـیرابـهصـورتکاالازايـرانخريـداریمینمايیـم.بههر
حـالبـهداليـلمختلـفاينکارانجامنشـد.نظرمـناينبودايـنگازراهمتحويـلبگیريم
ويـکخـطلولـه یسراسـریازطريـقشـاهرود،سـمنانودامغـاناحـداثکنیـموبـهاين
خـطتزريـقکنیـم.ايـناقداممیتوانسـتهـمکمبودگازمـاراتآمیـنکندوهـماگرخدای
ناکـردهحـوادثويـااتفاقـیبـرایخطـوطلوله یانتقـال)IGAT(کـهازجنوببهشـمال
احـداثشـدند،میافتـادمیتوانسـتبـرایمابسـیارکارسـازباشـدکهايـنمهمانجامنشـد
وتقريبـًاسـهياچهـارسـالپیـشروسـیهباترکمنسـتانقـراردادبسـتواين60میلیـونمتر
مکعـبگازروزانـهراازآنهـاخريـد.درحالـیکـهاگرماايـنگازرامیخريديمترکمنسـتان
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راخلـعسـالحمیکرديـموکشـورماندرمقابـلروسـیهتبديـلبهيـکقدرتگازیمیشـد.

نگران ذخیره سازی گاز �
موضـوعديگـریکـهبابـتآنبسـیارنگـرانشـدمايـنبـودکـهمخـازنزيرزمینـیگازرا
خیلـیدوسـتداشـتمومايلبـودمدرزمانیکهخـودمدرصنعتگازهسـتمترتیبـیبدهیم
کـهدرسـهفصـلبهـار،تابسـتانوپايیـزکـهمصـرفگازطبیعـیکـماسـتگازاضافـی
رادرمخـازنزيرزمینـی)StorageGroundUnder(تزريـقکنیـمودرزمسـتانکـه
مصـرفزيـاداسـتبازپـسگیريـم.ايـناقـداممیتوانسـتدراوجمصـرفزمسـتانبسـیار
کمـککنـدکـهبـاکمبـودگازمواجهنشـويم.يکیازايـنمخازنشـناختهشـده یزيرزمینی
منطقـه یيورتشـایورامیـنبـودکهيـکگنبـدنمکـیاسـت.قـراردادفـازمطالعاتـیمخزن
رابـايـکشـرکتآلمانـیبـهمبلـغحـدوديـازدهمیلیوندالربسـتم.شـرکتمذکورفـازاول
پـروژهرااجـراوتمـاماطالعـاتمخـزنراآمـادهکـرد.مدتـیبعـدکارادامـهپیـداکـردو
بحمـدا...االنصاحـبايـنمخـزنذخیـره یگازدرزيـرزمیـنهسـتیم.برخیازکشـورهای
اروپايـیهسـتندکـهاصاًلگازطبیعـیندارندولیمخـزنزيرزمینیبرایذخیـره یگازطبیعی
دارنـد.درزمانـیکـهقیمـتگازطبیعـیشـرايطخوبـیپیـدامیکنـدحجمـیازگازطیبعـی
راخريـداریوذخیـرهمینماينـد.درايـنصـورتهـمازنظـرقیمتیبرايشـانباصرفهاسـت
وهـماضافـه یذخیـره یخودشـانرامصـرفويـادرزمـانمناسـبوبـاقیمتمناسـببه

کشـورهایهمسـايهمیفروشـند.
مرحلـه یاولپـروژه یذخیرهسـازیگازرادر۱۳7۹آغـازکـردم.البتههمزمـاندومنطقهرا
دنبـالمیکـردميکـیيورتشـایورامینبـودکـهدرحقیقتگنبـدنمکیایدرورامیناسـت
ويکـیهـمدرسـراجه یقـمبـود.مخـزنسـراجهدرقـمنیـزيکمیـدانگازیتـرشبودو
میبايسـتگازشتخلیـهمیشـد.بـههرحـاليکمخـزنگازیبودکـهمیتوانسـتیمازآن
بـرایذخیـره یگازطبیعـیاسـتفادهکنیـمايندوتـابود.بههرحـالدوسـتانمانادامهدادند
وبحمـدا...ايـنمهـمهـمکهبـهنظرمنيکیازواجباتشـرکتملیگازاسـتانجامشـد.

یک تذکر برادرانه �
کسـانیکـهايـنتوفیـقنصیبشـانمیشـودکـهدرشـرکتملـیگازخدمـتکنندشـرايط
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خاصـیدارنـد.آنهـابايـدبداننـدکـهدرچـهجايگاهیوبـرایچههدفـیبهعنـوانکارمند
درآنجـاخدمـتمیکننـد.چـوننتیجـه یفعالیـتآنهـاهـمرفاهمردمدرکشـوراسـت،هم
جايـگاهاقتصـادیبـرایدولـتداردوهـمامنیـتکشـورراتأمیـنمیکنـد.لـذاوظیفـه ی
آنهـاسـنگیناسـت.مـاهـمدعـامیکنیـمکـهانشـااهللوظايفشـانرابـهنحـواحسـنوبا
موفقیـتانجـامدهنـد،يقینـًاعمـلآنهـاهـماجـردنیـویبرايشـانداردوهماجـراخروی.
البتـههمـکارانمـادرشـرکتملـیگازايـرانخودشـانبحمـدا...خبـره یکارهسـتند،امـا
نکتـهایکـهمـنمیتوانـمبـهعنـوانبـرادربهآنهـاتذکردهـمايناسـتکهدوسـتانمن
اگـربخواهنـددرکارخودشـانموفقیتهایبیشـتریداشـتهباشـندبايدهمه یتـوانتجربی
وتـالشخـودرابـراینـوآوریواسـتفادهازدانـشفنیجديـدومديريتکارآمـددرحوزه ی
اسـتحصال،فـرآورش،انتقـالوتوزيـعبهینـه یگازطبیعـیوصـادراتآنبـهکاربرنـدوبـه
سـویتعالـیسـازمانیحرکتکنند.شـرکتملـیگازنیازداردکـهدرهمینزمینههـافعالیت
جـدیداشـتهباشـد.يقیـندارمکـهدرحوزه یداخلـیوحـوزه یبینالمللیمیتوانندشـرکت
ملـیگازرابهيـکشـرکتطـرازاولدرسـطحبینالمللـیتبديـلکننـد.اينموفقیـتدوراز
ذهـننیسـتوشـرکتملـیگازبـاداشـتنهمـکارانباتجربهوفعـالاينهـدفرابهخوبی

بهدسـتخواهـدآورد.
مشـکلمهمـیکـهدرحـالحاضـرپیـشرویشـرکتملـیگازاسـتمربـوطبـهمدتـی
اسـتکـهشـرکتتحريـمبـودهوارتبـاطشـرکتهاینفتـیوگازیمـابادنیـاتقريبـًاقطع
بـودهاسـت.شـرکتآموزشخارجازکشـورنداشـتهوازتکنولـوژیجديدفـرآوریگازطبیعی
محـروممانـدهاسـت.بحـثآمـوزشوجايگزينـینیروهـا،ايجـادامکاناتبـرایاسـتفادهاز
زمانـیکهIGATرا فناوریهـایجديـدمیتوانددرحلاينمشـکالتکارسـازباشـد.مثالًً
اجـرامیکرديـميـکسـفرتحقیقیبـهکاناداداشـتمواقداماتیکـهرویفوالداجرامیشـد
رابررسـیومالحظـهکـردمکـهبـايـکتغییـرمواد)متريـال(حـدود۱۵میلیـونمتـرمکعب
قابلیـتانتقـالگازافزايـشپیـداکردهاسـت.همینطـورشـرکتدرنمايشـگاههایبینالمللی
وحضـورمؤثـردربسـیاریازسـمینارهامیتوانددسـتاوردعلمیوعملیخوبیداشـتهباشـد.
ومـابايـددراعمـالمديريتمـانايـناصـولرالحـاظکنیـمکـهبحمـدا...همـکارانازنظر

مديريـتوهـوشوذکاوتچیـزیکـمندارند.
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آینده ی انرژی در صنعت گاز طبیعی �
نکتـه یديگـریکـهشايسـته یذکـراسـتايـناسـتکـهچطـورمـنازصنعـتنفـتبه
صنعـتگازآمـدم.قضیـهازايـنقراراسـتکـهمـنمديرعاملپااليـشوپخشبـودم،يک
روزرئیـسدفتـرآقـایرئیسجمهـورزنـگزدنـدوفرمودنـدکـهجنـابآقـایرئیسجمهـور
شـماراخواسـتهاند.فـرداسـاعتدهصبـحدفترايشـانباشـید.مـنموضوعراباجنـابآقای
آقـازادهوزيـرمحتـرمنفـتمطـرحکردمکـهاجـازهمیدهیدبـروميانـه؟بههرحالايشـان
اجـازهدادنـدکـهبـروم.اينجابايـدعرضکنـمکهباالخـرهرعايـتسلسـلهمراتبخیلیمهم
اسـت.مـادرسیسـتماداریمـانبايـدايـنقواعدوضوابـطرارعايـتکنیم.اگـررئیسدفتر
رئیسجمهـورزنـگزده،مـنوزيـرمورئیسـمرادرجريـاننگـذارمبـهلحـاظاخـالقکاری
مناسـبینیسـت.ازجنـابآقـایوزيـراجـازهگرفتـمودرموعـدمقـرر،دردفتـررئیسجمهور
حاضـرووارداتـاقايشـانشـدموبعدازاحوالپرسـی،ايشـانشـروعکردنددرمـوردانرژی
درکشـورهایمختلـفصحبـتکردندوبعدموضـوعانرژیدرداخلکشـورخودمانرامطرح

کردنـدودرنهايـتجمعبنـدیکردند.
آقـایرئیسجمهـورگفتنـدکهآينـده یانرژیدرصنعتگازطبیعیاسـت.اواخـر۱۳7۳بود.
)يعنـیدوره یرياسـتجمهوریجنـابآقایهاشـمیرفسـنجانی(ايشـانبهمـنفرمودندکه
آينـده یانـرژیدرصنعـتگازاسـت.بـههمیـندلیـلشـمابايـدبـهشـرکتگازبرويـد.من
گلويـمخشـکشـدگفتـم:حاجآقـاببخشـیداجـازهمیدهیـدمـاهـمدوکالمصحبـتکنیم؟
گفتنـد:بفرمايیـد!گفتـم:حاجآقـاحقیقتـشمـنازصنعـتگازهیـچاطالعیندارم.مـنتمام
دورانخدمتـمهمینطـورکـهمیدانیـددرصنعتنفتبـودمواصاًلدرشـرکتگازکارنکردم.
ايشـانمجـددًافرمودنـدکـهمـنمیگويمشـمابايدبرويـدبهشـرکتگاز،همیـن.يکچای
آوردنـدومـاخورديـم،چـونچـایمیآوردنـد،ايشـانصحبـتمیکـردنمیخـوردمـاهـم
نمیخورديـم.باالخـرهمـايـکاسـتکانچـایخورديـمگفتنـد:چايـتراخـوردی؟گفتـمبله
حاجآقـاگفتنـد:خداحافـظ.مـنهمیـنکـهبلندشـدمباايشـانخداحافظـیکنم،بـهدراتاق
کـهنزديـکشـدمايشـاندوبـارهمـنراصـدازدنـدوگفتند:نپرسـیديدکـهاصـاًلدرگازچه
کاریبايـدبکنیـد.گفتـم:حاجآقـاواالاالنمعلـومنیسـتمـنبتوانـم.گفتند:منگفتمشـما
بايـدبرويـدصنعـتگاز.ايشـانبـهمـنفرمودندکـه:بايدقـراردادصـادراتگازبـهترکیهرا
ببنديـدواجـراکنیـد.خريـدگازازترکمنسـتانرابايـدانجـامدهیـد.بـهنیازافزنـگمیزنم
مـیرویمالقاتـشصحبـتمیکنـی.ودلـممیخواهدکـهشـهرهارازيرپوشـشگازببری.
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ايـنرابـهمـنگفتنـدوآمـدمبیـرون.يکهفتهمـنخوشـحالبودمگفتـمبحمـدا...حکمی
بـرایمـننیامـدودرهمیـننفـتمانـدم.حاالحاجآقـايکچیـزیگفتند.هفتـه یدومصبح
کـهآمـدمديـدمرویمیـزيکنامه یسـریگذاشـتهشـدهنامـهرابـازکردمديـدمحکممن
اسـتبايـدبـرومبـهشـرکتگاز.بههرحـالدرشـرکتگازهمآقـایمهنـدسصالحیفروز
مديرعامـلقبـلازبنـدهوازدوسـتانصمیمـیمناسـت.مـنماندهبـودمخدايامـناينرا
چـهجـوریبـهآقـایصالحیفـروزمنتقـلکنم.بهايشـانزنـگزدمگفتـمحاجآقامـنناهار
میخواهـمبیايـمپیـششما،ايشـانخیلـیخوشـحالشـد.رفتـمآنجـاديـدمآقـایمهندس
رمضانـیبـاايشـاننشسـتهودارنـدصحبـتمیکننـد.يـکسـاعتیتقريبـًابههمیـنمنوال
گذشـتآقـایرمضانـیهـمرفتمـنمنتظربـودمآقـایصالحیفـروزخودشـانبفرمايندکه
باالخـرهآقـاشـماحکـمگرفتیـد.منـمرويمنمیشـدبـهايشـانبگويمکـهآقايـکهمچین
حکمـیدادنـد.آخـرسـرديگـرمـننامـهراگذاشـتمرویمیزگفـت:حاجآقـامبارکه!ايشـان
برگشـتبـهمـناينطـورعنوانکـرد:»منتااذانظهرهسـتم،هـرسـوالیداریبکنوگرنه
خداحافـظ«.وواقعـًاهـمهمـانشـد.گفتـم:آقـابمـان،مـارفیقیـم.اعضـایهیئتمديـرهرا
بـهمـنمعرفـیکـن،ازگازبگـو،چـهچالشهـاوفرصتهايـیدارد.گفـت:همینیکـهگفتم!
خداحافـظ.ايشـانظهـرتشـريفبردنـدمـنمانـدمتنهـاوهشـتسـالدرشـرکتگازباقی
مانـدم.علـتآمـدنمنبـهگازدرحقیقتدسـتورآقـایرئیسجمهـوربودوحکمـیکهآقای
وزيـردادهبودنـد.توفیـقبزرگـیبـودوخـداراشـکرمیکنـمکـهدرآنزمـاندرخدمـتدو

وزيـر،آقـایمهنـدسآقـازادهوآقـایمهندسزنگنـهبودم.
مـنوآقـایصالحیفـروزبـايکديگردوسـتبوديـمودرحالحاضـرهمهسـتیم.االننیز
مـنوايشـانبـاهـمدريـکسـازمانهمکاريمومندرخدمتشـانهسـتم.ولیبـههرحال
ديگـرنخواسـتندبماننـد.يـکمقدارهمشـايدازنحـوه یصدورحکـمبرایمنمکـدربودند.
ديگـرمـنحقیقتـشرانپرسـیدم.چونايشـانسـريعرفـتومجالنـداد.منيـکمبحثیرا
بـهعنـوانمبحـثآزادبـرایخـودمگذاشـتم،درحقیقـتمیخواهمبـرایآينـدهگازصحبت
کنـم.تمـاماينهايـیکـهگفتـمباالخـرهانجامواجراشـدهاسـت.دوسـتانقبلازمـن،بعد
ازمـن،همهشـانتـالشخوبـیکردنـد.باالخـرهصنعـتگازامـروزبـهاينجارسـیدهکههم
مـوردوثـوقدولـتوهـممجلـسوهمآقایوزيروبقیهاسـت.ولـیاالنمیخواهیـمببینیم
کـهواقعـاباالخـرهايـنصنعـتدرآينـدهودرچشـمانداز۱404بهکجـامنتهیمیشـود.آيا
بـاشـرايطموجـود،بـاسـاختارموجـود،بـاهمیـناتفاقـاتوبـاايـنشـرايطوامکاناتـیکه



 | گـاز، انرژی پاک با نیم قرن تالش �

۲0۲

شـرکتگازداردواقعـًامیتوانـددر۱404بـهاهـدافبرنامـه یچشـماندازبرسـديـانـه.من
چنـدمطلـبنوشـتموالبتـهازديدمناسـتوشـايدهمدرسـتنباشـدولیبهعنوانکسـی
کـههشـتسـالکارمنـدشـرکتگازبـودهام،حـقدارمکـهايـنپیشـنهادرابدهـم.اولیـن
موضوعـیکـهمـنتوصیـهمیکنـم،صیانـتازنیـرویانسـانیاسـت.يعنـینیرویانسـانی
بـهعنـوانسـرمايه یاصلـیشـرکتملـیگازاسـت.سـختافزارهابـههـرطريقـیتأمیـن
میشـوند،میآينـد،خـرابمیشـوند،تعمیـرمیشـوند.نیـرویانسـانیاسـتکـهمـابايـد
اينهـاراصیانـتکنیـم.بتوانیـمآنهـارادرسـتنگـهداريـم.اگـربخواهمعملکردشـرکت
گازراارزيابـیکنـم،)شـرکتگازدورانخـودمراذکـرنمیکنـم(،بقیـه یدورههـاراهـمکه
نـگاهکـردم،دراحـداثپااليشـگاهها،احـداثخطـوطانتقال،شـبکهگذاری،يعنـیدربخش
پايیندسـتیشـرکتگازموفـقبـودهامـادربخشباالدسـتیهیـچکاریبرعهده یشـرکت
گازنبـودهکـهبتوانـداقدامـیانجـامدهـد،کـهدرمـوردآنصحبـتخواهـمکـرد.بنابرايـن
بـهتجربـهایکـهايـندوسـتانمابـهعنـواننیـرویانسـانیدرصنعـتگازدارنـدبايدارج
بگذاريـم.ايـنرهتوشـه یآيندگانیاسـتکـهواردصنعتگازمیشـوند.مناصـراردارمروی
مسـئله یآمـوزش،کهبسـیارمهماسـت.باالخرهشـماوقتینیرویانسـانیراآمـوزشبدهید
وآموزشسـاختاریباشـدوشـرحوظايفمشـخصشـود،اشـتیاقايجادمیشـودوآننیرو
میتوانـدبـاراندمـانبـاالکاربکنـد؛وگرنهيـکنیرويـیرارهـاکنیـد،عالمـههمکهباشـد
طبیعتـاًًنمیتوانـدکاربـردیمؤثـرداشـتهباشـد.ايناسـتکهتوجهبـهنیرویانسـانیبهنظر

مـنمسـئله یمهـمدربرنامه یآينده یشـرکتگازاسـت.

مهم ترین مسئله ی پارس جنوبی چیست؟  �
بحـثبعـدیکـهبـهنظـرمـنخیلـیمهـماسـتنگهـداریوتعمیراتيـاهمانطـرحنت
)نگهـداریوتعمیـرات(اسـتکهقباًلاشـارهکردم،اخیـرًاآقایمهندسزنگنهاشـارهفرمودند
کـهپروژههـایپـارسجنوبـیحداکثـردوالـیسـهسـال،ياتـاپايـانرياسـتجمهوریاين
دوره یجنـابآقـایروحانـیبـهاتمـاممیرسـد.حـالمهمتريـنمسـئله یپـارسجنوبـی
چیسـت؟ايـنپااليشـگاهها،سـکوهاوخطـوطانتقـالنیـازبـهنگهـداریوتعمیـرات)نـت(
دارد.هزينههـایبسـیاربااليـینیـازدارد.درايـنزمینـهبايـدتـالشبیشـتریانجـامشـود.
موضـوعرامديريـتکنیـم.مخصوصًاشـرکتملـیگازکهانشـااهللبتوانیمبـاهزينههایکم،
بهتريـنشـرايطرابـراینتداشـتهباشـیم.مسـئله یبعدیتوسـعه یشـبکههایاصلیگاز
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اسـتکـهبايـدسـرعتدادهشـود.بـهنظرمـننیازمنـداينهسـتیمکهبـهلحاظمالـیوبه
لحـاظمهندسـیبـهپیمانـکارانکمـکشـود.يعنیخطـوطلولـه ی)IGAT(نـه،دهويازده
سـريعًاتکمیـلشـودچـوندرحـالحاضـردرمنطقه یپـارسجنوبـیدوفازپانزدهوشـانزده
بـاحضـورجنـابآقـایرئیسجمهـوروجنـابآقـایمهنـدسزنگنـهافتتـاحشـده.باالخـره
فازهـایبعـدیهـمظرفسـالآيندهيانهايتاسـالبعـدازآنتکمیلمیشـودودرچرخه ی
تولیـدگازقـرارمیگیرنـد.مهمتريـنمسـئلهانتقـالايـنگازتولیدشـدهبـهمبـادیمصرفو
صـادراتاسـت.خطـوطلولههـایاشارهشـدهوايسـتگاههایتقويـتفشـارمربوطبـهآنها
بايـدتکمیـلشـوند.نیـرویانسـانیالزمبايـدجـذبوآموزشدادهشـوندوتدويـنضوابطی
کـهبتوانیـمخـوبازآنهـانگهداریکنیـم.موضوعبعـدیتوسـعه یصادراتگازاسـت.که
بـهنظـرمـنيکـیازمسـائلمهمشـرکتملـیگازاسـت.ماکشـوریهسـتیمکـهدارنده ی
بیشـترينذخیـره یگازطبیعـیجهـاناسـتوبايددرافزايـشتولیدگازطبیعـیتالشکنیم.

ارتباط صادرات گاز با امنیت ملی �
اگـربتوانیـمصـادراتگازطبیعـیرابـهکشـورهنـداجرايـیکنیـمبیـشازيـکمیلیـارد

نفـرمشـتریداريموآنهـاحامیجمهوری
اسـالمیخواهنـدبود.بهايـنمعنیکهخط
انتقـالگازبههرکشـوریکهوصلبشـود،
انـرژیبـهعنواننقشـهخوانامنیتـیبرای
آنکشـوراسـت.بنابرايـنبهلحـاظامنیت

بسـیارمهماسـت.وقتیدرروابطاروپاوروسـیهتنشايجادشـد،روسـیهبالفاصلهمقدارصادرات
گازبـهاروپـاراکـمودرفصـلزمسـتانبـهمـدتپنجروزصـادراتبـهبرخیازمناطـقراقطع
کـرد.عـالوهبـرمسـائلاقتصـادی،مسـائلامنیتـیصـادراتگازبرایکشـورخیلیمهماسـت.
توسـعه یصـادراتبايـديکـیازبرنامههـایمهـمماباشـد.درحالحاضـرکهبحمدا...شـهرها،
صنايـع،ونیروگاههـایمـاگازسـوزشـدهاند،بايـدبیشـترهدفگـذاریبرایتوسـعه یصـادرات
گازباشـد.بايـدواردبـازارمصـرفگازطبیعیاروپاشـويم،واردبازارکشـورهايیمثلهندشـويم،
بـهخصـوصبرنامههـایصـادراتگازطبیعیبهکشـورهایهمسـايهرابهطورمسـتمرپیگیری
کنیـم.اکنـونشـرکتگازپـروژه یصـادراتگازبهعـراقرادردسـتتکمیلداردوبـهزودیبه
کشـورعراقگازصـادرخواهـدشـد.نبايدبهايـنپروژههااکتفاکنیـم،بهنظرمنبايـدپروژههای

ما نباید به دلیل اینکه این قدر گاز و نفت 
داریم استفاده از انرژی تجدیدپذیر را رها 

کنیم، باید استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
را تشویق و سپس الزام کنیم
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صادراتیبلندمدتداشـتهباشـیم.

معضالت کنونی صادرات گاز �
صـادراتگازموضوعـیيکطرفـهنیسـت.نمیشـودگفـتحـاالکـهگازداريمچـرانمیتوانیم
آنراصـادرکنیـم.مسـائلسیاسـی،اقتصـادی،امنیتیوژئوپلیتیـکبراينموضوعحاکماسـت.
مـابـرایصـادرتگازبـهپاکسـتانخطلولههـمکشـیديموگازرابهمـرزبرديم،ولیپاکسـتان
بـههـرحـالدرداخلکشـورشامکانـاتدريافـتگازرافراهمنکـرد.آنهامايلبـهتهاتربهای
گازصادراتیباانبهوموزهسـتندکهمتأسـفانهيکمعضلسیاسـی،اقتصادیماندهوفشـارهای
اسـتکبارجهانـیبـهعلتتحريمهایسـابقنیـزمؤثربودهاسـت.منامیدوارمبابرداشـتهشـدن
تحريـموشـرايطجديـدیکهپیشآمـدهبتوانیمخودمانرابـرایورودبهبرنامـه یاجرايیبرای
صـادراتگازبـهاروپـاآمـادهنگـهداريـم.ايـنامربـرایماهـمازنظراقتصـادیوهـمازمنظر
سیاسـیوامنیتـیبسـیارکارسـازاسـت.اروپـانیـزدرحـالحاضربـرایاينکـهرقیبـیدرمقابل
روسـیهايجـادکنـدمشـتاقبـهدريافـتگازازايراناسـت.االندرحـدود47الـی48درصدگاز
مصرفـیاروپـاراروسـیهتأمیـنمیکنـد.مـااگردراينبازارسـهیمشـويم،اروپابسـیاراسـتقبال
میکنـد.بـههـرحـالتوسـعه یگازرسـانیدربازارهـایجهانیبـرایصـادراتنیازمندسـاختار
جديـدیدرصنعـتگازکشـوراسـت.سـاختارفعلـیشـرکتملـیگازبـاحجـمفعالیتهايـش
مطابقـتنـدارد،وبـرایتوسـعه یآينـده یآنبههیچوجـهجوابگونخواهـدبود.بايددرسـاختار
تشـکیالتیشـرکتملـیگازايـرانتجديـدنظرشـود.تابتوانـددربـازاربینالمللیصـادراتگاز
سـهمیداشـتهباشـد.شـرکتگازبايدبهعنوانزنجیره یارزشرویگازطبیعیيکپارچهباشـد
کـهمتأسـفانهدرحـالحاضرنیسـت.توصیه یديگریکـهدارمازنظرنرمافزاریوسـختافزاری
اسـتکـهبايـدخودمانراتجديـدقواکنیموواقعاهـماحتیاجداريم.بايـدازتکنولوژیهایجديد
وبـهروزشـدهکـهدرحـالحاضـردربـازارموجوداندودربخشانرژیعملیاتیهسـتندوبسـیار
کمهزينـهوازنظـرعملیاتـیبسـیارسـادهاندمـورداسـتفادهقـرارگیرند.هیـچراهیجـزآموزش
نیـرویانسـانینداريـم.وقتیپروژهایاجـرامیکنیمدراينپـروژهبرنامه یآمـوزشراهملحاظ
کنیـم.درواقـعآموزشهزينهنیسـتوهمیشـهبهعنوانيکپروژه یسـرمايهایتلقیمیشـود.

مـناعتقـاددارمکـهاينکاربايدبشـود.
نظـرشـخصیمـنايناسـتکهشـرکتهایموفـقبینالمللـیزنجیـره یارزشگازشـاندر
حقیقـتيکپارچهاسـت.يعنیازاکتشـاف،اسـتخراج،تولیـد،پااليش،انتقالوتوزيـعگازيکپارچه
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عمـلمیکننـد.مثـلشـرکتگازپـرومGazpromروسـیهکـهبنـدهوهمکارانـمازآنبازديد
کرديـم.اگـرشـرکتگازبخواهـدبینالمللیشـود،بايدشـیوه یعملیاتـیخـودشراعوضکند.
ايـنسـاختاربايـدعـوضشـود.درحالحاضرامـوربینالمللگازبینشـرکتگازوشـرکتملی
نفـتاسـت.شـرکتگازهیچنقشـیدربرنامههـایتولیدگازندارد.يعنیشـرکتملـیگازايران
درتولیـدگازنقشـینـداردولـیدرمصـرفجوابگویتماممـردم،نمايندههاوصنايعاسـت.يعنی
بـهمحـضاينکـهافتفشـارپیـدامیکندفقـطشـرکتگازرامیشناسـندواينبهنظـرمننیاز
بـهتغییـرمديريـتداردومـابايدايننحـوه یمديريتراعوضکنیـموانصافًاجنـابآقایوزير
هـمحمايـتمیکننـد.بـهنظرمـنشـرکتگازمیتوانديکـیازشـرکتهایبـزرگبینالمللی

شـودوحرفیبرایگفتنداشـتهباشـد.

نباید به صورت اتفاقی به مخزن گاز برسیم �
اکنونشـرکتگازبهصورتکاملعهدهداربخشپايیندسـتیگازاسـتودربخشباالدسـتی
هیـچنقشـینـدارد.بـهنظـرمنشـرکتملـیگازايـرانهمبايـدمثـلشـرکتهایبینالمللی
مطـرحدربخـشگازباشـد.مثالًًشـرکتگازنبايدمثلشـرکتملیپخشباشـدکهنفـتخامرا
بهپااليشـگاهانتقالدهد،درآنجاپااليششـدهوشـرکتپخشفقطتوزيعکنندهاسـت.شـرکت
ملـیگازنبايـدفقـطتوزيعکننـده یصـرفباشـد،يعنیبايـدپاسـخمصرفکنندههـارابدهدولی
درتولیـدگازنقشـینـدارد.اگـرمـابهموازنـه یتولیدومصـرفنیازداريـم،خودمانبايـدبتوانیم
يـکمیـدانپیـداکنیـموسـرمايهگذاریکنیـمتاسـريعتربهگازبرسـیمنـهاينکهمنتظرباشـیم
بـرایيـکمیـداننفـتاقدامکنیـموبهصورتشانسـیبهمخـزنگازبرسـیم.انشـااهللآنروز

فراخواهدرسـید.
نظـرديگـرینیـزدارمکهمربـوطبهاتحاديه یبینالمللیگاز)IGU(کهدرشـهرنیسفرانسـه
مسـتقراسـتومنوهمکارانمدرآنجاحضورداشـتیم.ايناتحاديهازسـوی70کشـورجهانبر
اسـاسبررسـیهایانجـامشـدهاعـالمکردندکـهگازبهعنـوانانرژیپاکاسـت.اکنـوناروپا
وسـايرکشـورهابسـیاربـهدنبـالتغییـرسـوختجامـدومايعبـهگازطبیعیهسـتند.مـاهمدر
سـال۱۳۹۳مقـدار۱80میلیـاردمتـرمکعـبگازتولیـدکرديمکـه۵0میلیاردمترمکعـبازآنرا
بـهنیروگاههـادادهايـم،نیروگاههايـیکـهبـاراندامانزيـر۳۲درصدهسـتند.پیشـنهادمنبرای
بهینهسـازینیروگاههـاايـناسـتکـهبايـدبـرایآنهـابودجهتنظیـمکـردهوراهـکاریبرای
تبديـلايـننیروگاههـابهسـیکلترکیبیپیداکنیـم،نهاينکههرجـاکهبهنیروگاهینیـازداريم
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دوعـددتوربیـنگازیبگذاريـمکهمصرفبسـیارباالوراندمانبسـیارپايینـیدارند.مطلببعدی
ايـناسـتکـهدرهمیـن۱80میلیـاردمترمکعبسـالگذشـتهحـدود۳8درصـدازآنمتعلقبه
مصـارفخانگـیبـودهکـهنشـانمیدهدمـاخیلیمصـرفمیکنیـم.درنظـربگیريمکـهتولید
ويـامصـرفگازاروپـاچقـدربـودهکـهمصـرفخانگیمـاحـدود۳8درصـداز۱80میلیـاردمتر
مکعباسـت.مصرفخانگیکهفقطگازرامیسـوزاند.گازسـرمايهاسـت،تجديدپذيرهمنیست.
چرا حداقـلراهکارهـایصرفهجويـیبهینهسـازیمصـرفانـرژیبايدبـرایآنپیداکنیم.مثـالًً

نبايـدمبحث۱۹اجراشـود؟
مبحـثارائـه۱۹،راهکارهايـیبـرایصرفهجويـیدرمصـرفانـرژیبـودهومصـوبدولـت
اسـت،درابتـداقـراربودهدرسـاختمانهایدولتـیالزماالجراباشـد،ودرمرحلـه یبعددربخش
خصوصـیالزماالجـراگـردد.متأسـفانههیـچاشـتیاقیبرایانجـامايـنکاروجودنـدارد.درحال
حاضـردرکشـورآلمـانوبـهخصـوصدرکشـورچینهرسـاختمانیکهبنـامیشـود،درباالی
سـاختمانبـهجـایماهوارههايـیکهمـانصبمیکنیـم،آنهاچهسیسـتمهايینصـبکردهاند.
میدانیـمکـهکشـورمـاتقريباسـیصدروزآفتابیدارد.ماجزوسـهکشـورآفتابیجهانهسـتیمو
سـیصدروزآفتابـیداريـم.آنهـابهجـایماهـوارهپنلهایخورشـیدینصـبکردهاند،مـانبايد
بـهدلیـلاينکـهاينقدرگازونفتداريماسـتفادهازانـرژیتجديدپذيررارهاکنیم،بايداسـتفاده
ازانرژیهـایتجديدپذيـرراتشـويقوسـپسالزامکنیم.ماسـهپیشـنهادتشـويقیبهشـرحزير
داديـمکـهدريـکبرنامه یدوسـالهبرایيکمیلیـونخانـوادهپنلهایخورشـیدینصبکنیم:

۱.کلهزينهرامالکینساختمانبدهند.
۲.پیشـنهادبهتـرايـنبودکـه۵0درصدهزينههـارا،ازمحلصرفهجويـیگاز،دولتتقبلکند،

و۵0درصـدبقیهراخـودمالکپرداختکند.
۳.بـاتوجـهبـهاينکـهممکـناسـتمالکیـناسـتقبالنکننـداجبـارکنیـموکلهزينـهرا

دولـتتقبـلکند.
اگـربـرایمـدتدوسـالونیـمايـنکارراانجـامدهیـم،يـکمیلیـونخانـوارصاحـبپنـل
خورشـیدیخواهنـدشـد.اينهـاکارهايیاسـتکـهبايدانجـامدهیـم،پنجرههایدوجـدارههم

جـزبحثهايـیاسـتکـهانجامشـده.
توصیـهایکـهبـهشـرکتگازدارمارتقـایفنـاورینويـنصنعـتگازوتقويـتبخشهـای
تحقیقـات،پژوهـشوتوسـعه ی)R&D(کـهخیلـیمهـماسـت.مـابهلحـاظمسـائلتحريمبا
شـرکتهایبینالمللـیارتبـاطنداشـتیم،هماکنونشـرايطمطلوببـهوجودآمدهوبايـددراين
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زمینـهتـالشبیشـتریکـردهوبدانیمکهالزماسـتدرآيندهشـرکتملـیگازرابـافناوریهای
نويـنمديريـتکـرد.هـماکنـونکـهشـرکتملـیگازبهپنجاهسـالگیتأسـیسرسـیدهاسـت
پیشـنهادديگـرمـنايـناسـتکهباتوجـهبهنیمقرنتجربه،شـرکتملـیگازيکمـوزه یگاز
طبیعـیطراحـیواحـداثنمايـد،قـراربـودموزه ینفتهمداشـتهباشـیم،قـراربودکـهموزه ی
نفـتدرشـهرمسجدسـلیمانکـهاولیـنچاهنفـتدرآنجااحـداثوبهبهـرهبرداریرسـیدهبود
احـداثشـود.مـامیتوانیـممکانيابـیآنراهـمانجـامدهیـم،مثـاًلدرمحلاولینپااليشـگاه
گازیاحـداثشـدهويـااولیـنچـاهگازیبهرهبـرداریشـدهراهانـدازیکنیـمتـادسـتاوردهای
بـزرگصنعـتگازدرطول۵0سـالگذشـتهبهنمايشگذاشـتهشـود.سـاختمانبـرجگازرابنده
بـاچنـگودنـدانپیگیریکردمودسـتوراحـداثآنرادادم.قبلازاحداثبرجگازشـرکتملی
گازايـراندرگذشـتهحـدوديـازدهسـاختماندراختیـارداشـتوهـرکـداميکمرکـزمربوطبه
حراسـت،امـوراداری،امـورمالـیوبخـشآبدارخانهوخدماتداشـت.هزينههایايـابوذهاب
بیـنسـاختمانهاوسـايرهزينههـاوجودداشـتکـهمبالغبـاالوپراکنـدهبودند.درحـالحاضر

شـرکتگازصاحـببرجگازاسـت.
اگـرمیخواهیـمشـرکتملـیگازايـراندربازارهایبینالمللیفعالشـود،بايدتیـمبینالمللی
مجهـزبـهمبانـیجديـدکسـبوکارگازدربـازارانـرژیشـود.اگـرقـراراسـتبـاتیـمفوتبال
بارسـلونایاسـپانیابـازیکنیم،نمیشـوديـکتیممحلیباخـودببريم،بايديکتیمـیببريمکه
اگـرآنهـادوتـاگلزدنـد،مـاحداقليـکگلياپنالتـیبزنیم.واقعیتايناسـتکـهجمهوری
اسـالمیايـراندرحـوزه یانـرژیدارنـده یبزرگتريـنذخیـره یگازطبیعـیجهـاناسـت.لذا
واجـباسـتکـهامکانـاتالزمرافراهـمکنیـم،تـابامسـاعدتیکهجنـابآقایوزيـر،مجلس
محتـرمودولـتتدبیـروامیـدمیفرماينـداعتبـارالزمدربودجههـایسـنواتیمنظورتـاتحـول

بزرگـیدرمديريـتشـرکتگازبهوجـودآيد.
آخريـنمطلـبمـنراجـعبـهسـندچشـماندازاسـت.برایرسـیدنبـهاهـدافتعیینشـدهدر
سـندچشـماندازدربخـشانـرژیدر۱404،يـکتکلیـفبرایشـرکتملـیگازمعینشـدهکه
مطابقآنجمهوریاسـالمیايرانبايدسـومینتولیدکننده یگازطبیعیدرجهانباشـدوسـهم
۱0درصـدیازبـازارصادراتـیگازطبیعـیجهـاندراختیـارماباشـد.سـال۱۳۹4درحـالاتمام
اسـتودرحـالورودبـهسـال۱۳۹۵هسـتیم،امیـدوارمدرايـنمدتکـهاززمانبرنامه یسـند
چشـماندازباقـیماندهاسـت،مسـئله یصـادراتگازطبیعیرابـهعنوانيکهدفاسـتراتژيک
وبـااولويـتدربرنامههـایسـنواتیقـراردهیـموبـهطـورمسـتمرپیگیریشـودوانشـااهللبه
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اهـدافمذکـوردرسـندچشـماندازبرسـیم.درحـالحاضـرصـادراتبـهترکیـهداريـمولـیبايد
توسـعهدادهشود.

جنـابآقـایعراقـیعزيـز،واقعـًااديـبوشـاعرهسـتندکـههمـهدوستشـانداريـمايشـان
انسـانیبسـیارزحمتکـش،صديـق،دانـاوفعـالهسـتند.فقـطازايـنبـابنباشـدکـهازکار
ديگـرانعیبجويـیکنیـموفکـرکنیـمفقطماخیلـیکارکردهايـممیخواهمازهمـکارانعزيز
ومديرانـیکـهقبـلازمـنبـهعنـوانمديرعامـالنوهیئتمديـرهبودهاند،تشـکرکنـم.همه ی
آنهـادردورانسـختیمسـئولیتگازرابـرعهـدهگرفتنـد،هريکبـهنوبه یخودتـالشکردند
وبـرایاينکـهآنهـادلگیـرنشـوندوبداننـداگرعیبیهسـتازبنده یحقیراسـتمنسـهبیت

شـعرخدمـتعزيـزانتقديـممیکنم.
گل شدن رونق گلزار من و توست گلم هیچ کس در پی خاری به کویری نرود  

تا به کی حسن خود و عیب مرا می شمری            این همه خوب و بد آثار من و توست گلم
خاک ما تشنه ی رگبار من و توست گلم تو و من ابر امیدیم بباریم بیا   

 
درمقاطـعزمانـیمختلـفهـرکـدامازمسـئولینبـهنحـویزحمتکشـیدهوتنهاشـرايط
آنهـابـاهـممتفاوتبودهاسـت.درحـالحاضرآقایمهندسعراقیباشـرايطومشـکالت
بودجـهایمواجـهاسـت،مشـکالتزيـادیداردکـهمـندرجريـانهسـتمباچنـگودندان
درحـالکارهسـتند.درگذشـتههـمشـرايططـورديگـریبـوده،بحمـدا...بابرداشـتهشـدن
تحريمهـاوضعیـتاقتصـادیرونـقپیـدامیکنـدوتأمیـنمنبـعآسـانترمیشـود،يقینـًا
اجـرایپروژههـاسـرعتگرفتـهواشـتغالايجـادمیشـودوکارخانههـافعالیـتدوبـارهرا

آغـازمیکننـدوکشـورراحرکـتوتوسـعهمیدهنـد.

قرار نیست جایی که هستیم بایستیم �
نمیشـودبـهدوره یخاصـیدورانطاليـیاطـالقکـرد،چـوناگـربحثـیشـودخـدای
ناکـردهبهيـکعـدهممکـناسـتبربخـوردولـیبهنظـرمنهـرکـدامدردوره یخودشـان
دورانطاليـیداشـتهاند.ايـنهشـتسـالیکـهمـنتوفیقخدمـتداشـتهام،بهنظـرخودم
کـهنبايـدباشـدولـیدوسـتانیکهباهـمکارمیکرديـموبقیهکـهداوریوعنـوانکردهاند
دورانبسـیارخوبیبودهوتوسـعه یزيادیدادهشـده.شـرکتگازبايدتوسـعهایباشـد.قرار
نیسـتکـهمـاهمـانجايـیکـههسـتیمبايسـتیم.خداونـدانسـانرادرحرکـتآفريدهيعنی
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بايـدتحـرکداشـتهباشـیموحرکـتکنیم،بسـازيموجلـوبرويم.
توسـعهبسـیارمهـماسـتمخصوصـًابـرایشـرکتگازکـههمـهچیـزداخلشاسـت،رفاه
عمومیدارد،اقتصادوامنیتکشـوراسـت،اينمشـخصاتخیلیمهماسـت،قطرفاصلهاش
بـاامريـکاچقـدراسـت؟مخـزنگازطبیعـیقطـردرپـارسجنوبیبامامشـترکاسـت.قطر
دسترسـیزمینـیآسـانورسـاندنگازطبیعـیبـاخـطلولهبـهبازارهـایمصرفنـدارد،گاز
طبیعـیراتولیـدومايـعکـرده)LNG(وصـادرمیکنـد.بـابررسـیهایمهندسـیانجـام
شـدهنشـانمیدهـدکهانتقـالگازطبیعیباخـطلولهتا۲400ـــ۲۵00کیلومتـراقتصادی
اسـت.مـازادبـرايـنفاصلـهبايـدگازرامايعکـردهوصـادرکنیم.يعنـیيکدريايـیازگاز
طبیعـیرادرمخزنـیدرکشـتیانبـارمیکنیـم،يعنـیگازطبیعـیرادردمـایمنفـی۱60 
درجـهسـردمیکنیـمتـامايـعشـود.کشـتیحرکـتمیکندبهسـمتمثـاًلهوسـتونامريکا
کـهمرکـزتگـزاسايالـتنفتیامريکااسـت،آنجاايسـتگاهیتعبیهشـدهکهمثلپااليشـگاه
اسـت،مجـددًابـافرآيندهـایمعکـوسايـنگازمايعرابـهگازطبیعـیتبديلمیکننـد.البته
ايـنفرآينـدپیچیـدهاسـت،مـادرالجزايـرهمزمـانبااجـالساوپکهمـراهباجنـابآقای
وزيـرنفـتازاينگونـهتأسیسـاتبازديـدوفرآينـدرامشـاهدهکرديـم.امیدواريمروزیبرسـد

کـهمـاهمصاحـبايـنتکنولوژیبشـويم.

شرکت ملی گاز یک شرکت کاماًل ایرانی است �
همیـنطـورکـهجنـابآقـایزنگنهوزيراشـارهکردندشـرکتملـیگازيکشـرکتکاماًل
ايرانـیاسـت،مـندرزمینههـایمختلـفتوضیـحدادم،دربـاره یطراحـی،مهندسـی،اجرا،
واقعـًاشـرکتملـیگازبـهخصـوصدربومیسـازیتجهیـزاتمـوردنیـازوسـاختداخلو
خودکفايـیکـمنظیـراسـت.کارهایبسـیارخوبیانجـامدادهوجنـابوزيرخیلیبجـاگفتند
واقعـًاشـرکتملـیگازيـکشـرکتکامـاًلايرانـیاسـت،ولـیايـنبـدانمعنانیسـتکه
بگويیـمچـونايرانـیاسـت،ازانتقـالفنـاوری،تکنولـوژی،آمـوزشبینیـازاسـت.میتوان

گفـتکـهشـرکتملـیگازازهمـاناوايـلايرانیسـازیراآغازکردهاسـت.

شرکت ملی گاز در دوران پساتحریم �
دردورانپسـابرجامکاریکـهبايـدبـرایشـرکتگازيـاصنعـتنفـتبـاتوجـهبـهورود
شـرکتهاینفتـیوگازیاروپايـی،انجـامشـودايـناسـتکهبايـدواداربهسـرمايهگذاری
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يـامشـارکتدرسـرمايهگذاریشـوند،بـاشـرايطجديـدقراردادهـاینفتـیکـهجنـابآقای
مهنـدسزنگنـهاعـالمکردنـدامیدوارمکهاسـتقبالخوبیهمبشـود،کـهحتمًااسـتقبالهم
خواهـدشـد.سـرمايهگذاریوانتقـالفنـاوریدومـوردازمـوارداصلـیوکلیدیشـرکتگاز
اسـتکـهحتمـًابايـدانجـامشـود.بـههرحـالرغبـتبـرایانجـامايـنکاروجـودداردبه

خصـوصشـرکتهایاروپايـی،کـهانشـااهللمحققشـود.

یادی از مهندس کراچیان �
آقـایمهنـدسکراچیـانازدوسـتانصمیمـیمـنبودنـدوايشـاندروزارتهـایصنايعو
نیـرومعاونـتومديريـتداشـتندوبعـدبـهشـرکتملـیگازآمدنـد،پااليشـگاهکنـگانهـم
کـهتوضیـحدادمبخشـیازآنرابـهاتفـاقآقـایمهنـدسصالحیفـروزاجراکردند،ايشـان
ازمديـرانزحمتکـشوتالشـگر،ورزشـکار،انسـانیسـالموبسـیارخـوببودنـدوکارهای
بزرگـینیـزانجـامدادند،خاطرهایازايشـانبگويمکـهآقایمهندسيکشـرکتخصوصی
بـاپسرشـاندايـرکـردهبودنـد،مدتـیبـودکـهمـنبـاايشـانصحبـتمیکـردمکهبـهما
ملحـقشـوندوبـامـاکارکننـدوقـراربـودمـنايشـانرابـهعنـوانمديرعامـليکـیاز
شـرکتهایزيرمجموعـه یسـديدمنصـوبکنـم.پسرشـاننزدمـنآمدندوازمـنخواهش
کردنـدکـهايـنکاررانکنـم،چـوناگـراينجـامديرعاملشـود،بهايـندلیلکـهمديرعامل
شـرکتخودشـانهـمبودنـدمشـکلايجـادمیشـد.چنـدماهبعـدقرارشـدکهايشـانرابه
عنـوانمعـاونيکـیازحوزههـامنصـوبکنیـم،ايشـانپذيرفتنـدوقـرارشـدچنـدروزبعـد
نـزدمـنبیاينـد،روزدوشـنبهبـهاصفهـانمیرونـدوبرمیگردنـد،ماهمبـارکبودهوايشـان
سـحریمیخورنـد،راننـدهقـراربـودکـهسـاعتنـهصبـحمقابـلدرمنـزلايشـانباشـدو
سـاعتبـامـنجلسـهداشـتندوقراربـودحکمايشـانرابدهیم،راننـدهمـیرودومیبیندکه
ايشـانبـهرحمتخدارفتند،روحشـانشـادباشـد.منازايشـانبـهعنوانيکـیازهمکاران

خـوبوزحمتکـشقدردانهسـتم.

مشکل آلودگی هوا حل شدنی است �
بـاهـروزارتخانهيـاسـازمانیصحبـتمیکنیـدمتأسـفانهمسـئله یآلودگـیهـوارابـهگردن
ديگـریمیاندازنـد،قبـاًلمیگفتندمشـکلبنزيناسـت،مـندرکمیسـیونزيربنایدولـتبودم
وتوضیـحمـیدادمکـهپااليشـگاههایمـاتولیديـورو۲رادارند،االنبهسـمتيـورو4میروند،
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االنبحمـدا...دوالیسـهعددازپااليشـگاههايـورو4تولیدمیکنند،رویبنزينوارداتیاشـکال
گرفتنـد،آزمايشهايـیکـهانجـامشـد،نشـاندادبنزيـنخوبـیخريـداریشـده.تنهانمیشـود
بهيـکمحـوراشـارهکـرد.دومشـکلاساسـیداريـم،مشـکلاولايـناسـتکهمديريـتاين
مسـئلهبايـديکپارچـهباشـدکـهاالنمتأسـفانهاينگونـهنیسـت،درحـالحاضرسـازمانمحیط
زيسـتيـکحـرفمیزنـد،وزارتصنايعيکحـرفديگرمیزند،شـرکتهایديگـرحرفهای
مختلـفمیزننـد.بحـثدوماينهـابررسـیشـده،معنايـشايـننیسـتکهتهـرانآلودهشـده،
آذربايجـانهـمکهيـکزمانیبهترينهواراداشـتهواالنآلودهشـده،خوزسـتانکهآلـودهبوده؛
اسـتانفـارس،شـیرازهمیـناسـت،آذربايجان،مشـهد،تهـرانواراکهـمبهخاطـرکارخانه ی

آلومینیومسـازیهـمهمیـناسـتواخیـرًاقمهماضافهشـدهاسـت.
بـههـرحـالايـنآلودگیهاتوسـعهمیيابنـد،ومابايـدآنراحـلکنیم.زمانـیتوکیويکی
ازشـهرهایآلـوده یجهـانبـود،امـاژاپنیهـاآنرامديريـتواصـالحکردنـد،آنزمانکه
مـنبـرایبسـتنقراردادسـفرهایبسـیارزيادیبـهترکیـهداشـتم،هواپیماکهبهاسـتانبول
میرسـیدکامـاًلمشـخصبـود،آنهـاذغالسـنگمیسـوزاندندوهـواراآلـودهمیکردنـد،
اينهـاحلشـدنیاسـتوراهـکارداردوخیلـیازکشـورهاهمحـلکردهاند،االندرهندوسـتان
درمـوردايـنکارتصمیماتـیگرفتنـدوازروشهایمختلفاسـتفادهمیکنند،يکـیازمعضالت
امـروزمـامسـئله یموتورسـیکلتهااسـت،آمـارموتورسـیکلتهايیموجـوددرکشـوربـاالی8 
میلیـوندسـتگاهاسـت،درکالنشـهرتهـرانبنزيـنوروغـنرامخلـوطمیکننـدودودآنرابه
خـوردمـردممیدهنـد،مـابرایموتورسـیکلتهاپیشـنهادداشـتیموگفتیـماينموتورسـیکلتها
راجمـعکنیـم،درسـهمرحلـهبیايیمنصفشـانرابرقـیکنیموبقیـهراازموتورسـیکلتهايیکه
سوختشـانيکلیتردرصدکیلومتراسـتاسـتفادهکنیم،االنبهطورمتوسـطحدود۳/۵لیتردر
صـدکیلومتـرمصرفدارند،کهمصرفبااليیاسـت.مسـائلومشـکالتجانبیموتورسـیکلترا
هـمبايـدبهاينمشـکلاضافهکنید.مسـئلهبعدخودروهایفرسـودهاسـت،مابـرایخودروهای
فرسـودهبرنامهوپیشـنهادداشـتیموگفتیم۵0درصدتولیداتايرانخودرووسـايپاراظرفمدت
سـهسـالبگیريـموبهطـورکلتمامخودروهايـیکهباالی۱۵سـالعمردارندراسـريعًاعوض
کنیـم،اوايـلمقـداریدرکمیسـیوندولـتمعطلشـدوبعـدموافقتشـدباالخرهجلـورفتاما
متأسـفانهمتوقفشـد.مسـئله یبعـدصنايعوکارخانجاتیاسـتکـهمتأسـفانهمجوزهایخاص
بـهآنهـامیدهنـد،ايـنمجوزهـانبايدواردحريمشـهرهاشـود،شـهرداریبايدايجـادفضاکند،
فضـایسـبزپارکهـاراتوسـعهدهـد،بـههـرحـالآلودگـیمـرگومیرهايینیـزدرکنـارخود
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دارد،وزيـرمحتـرمبهداشـتآمـاریازمردگانبهشـتزهـرابهعلتآلودگـیهواارائـهدادندکه
وحشـتناکاسـت.بايدسـريعًارویاينموضوعسـرمايهگذاریشـودوبتوانیممديريتکنیمواين
مـردمرانجـاتدهیـم،وگرنـهباتعطیـلکردنيکيـادوروزمـدارس،آلودگیهوادرستشـدنی
نیسـت،بايـدبـهفکـرجوانـانوبچههایخودمـانباشـیم،واقعًامعضلبزرگیاسـتکـهبايددر

اولويـتبرنامههـای۱۳۹۵دولتقـرارگیرد.

خاطرات دوران جنگ  �
دردورانجنـگتحمیلـیمـندرصنعتنفتبودمودرشـرکتگازنبـودم،درصنعتنفتعالوه
بـرمسـئولیتهايیکـهداشـتممديربازسـازیحـوزه یپااليشوپخشهـمبودم،دورانسـختی
بـود،اولیـنحملـهایکـهکردنـدبهيکیازايسـتگاههایانتقـالنفتخامبـود،مامیدانـیداريم
بـهنـاممیـدانمـارونکهنفـتبسـیارمرغوبـیداردوحـدودًاروزیپانصدهزاربشـکهنفتتولید
میکنـد،ايـنايسـتگاهنفـترابـهپااليشـگاههایاصفهـانوتهرانپمپـاژمیکند.بخشـیهم
بـايـکخـطلولـه ی۱6اينچیبهپااليشـگاهتبريزمـیرود،يکیازايسـتگاههایمـادرآنجاکه
بمبـارانشـد،توربینهايـیکـهبـرایتقويتفشـارجرياننفـتبودند،نـوعتوربینها»سـوزر«و
سـاختکشـورسـوئیسبودنـد.دفترمنهـمدرطبقـه یپانزده یسـاختمانمرکـزیوزارتنفت

جنـباتاقوزيـربود.
ـ۹0مهندسدررشـتههایمختلفبرقومکانیکو...به تیمیدرتهرانتشـکیلدادهبودماز80ـ
محـضاينکـهبهمناعالمبمبارانمیشـدچـونازطريقهوايیهمنمیتوانسـتیمبرويم،زمینیبه
آنسـمتحرکـتمیکرديـم،محلـیکهبمبارانشـدهبودمنطقه یايسـتگاهمادرباغملـکبود،باغ
ملکشـهریبینآغاجاریواصفهاناسـت،وقتیرسـیديمديديمچندنفرازهمکارانماشـهیدشده
بودنـد.شـروعبـهصورتبـرداریکرديم،نقشاينتلمبهخانهبسـیارمهـمبود،پااليشـگاهاصفهانبه
لحاظتولیداتیکهداشـتوسـوختهواپیماتولیدمیکردبسیاراسـتراتژيکومهمبود،اينکهدراسرع
وقـتتأسیسـاتراراهانـدازیکنیـمحیاتـیبود،آقـایوزيربامنتمـاسگرفتندوپرسـیدندکهچقدر
طـولمیکشـد،مـنبهايشـانگفتمکـهاالننمیتوانمبگويم،انشـااهللغروببهشـماخواهمگفت.
غـروبوقتـیبهايشـانگفتـمکهمثاًلحـدودبیسـتروزطولمیکشـد،دوهواپیماآمدندوموشـک
زدنـدوهمـهچیـزراخرابکردند،منمیگويمبیسـتروز،همکارانکارشناسـیمنمیگويندحداقل
سـهماه،جلسـهگذاشـتیموهمکارانمناعالمکردندکهماازعهده یبازسـازیاينکاربرنمیآيیم،
پیشـنهاداينبودکهبرويمدرسـوئیسازشـرکتسـوزرخواهشکنیموتیمرابرایبازسـازیبیاوريم،
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مـنبـهآنهـاگفتماالننزديکصبحاسـت،برويمنمازصبحرابخوانیموبرگرديمبهادامه یجلسـه،
رفتیـمبـهنمازخانـهونمـازصبـحراخوانديـموبهجلسـهآمديم،بیـننمازخانهومحلجلسـهکهمن
میآمـدمخداونـدفکـریدرسـرمـنقـرارداد،وقتـیبهجلسـهآمدممديـرانگوشتاگوشنشسـته
بودنـد،گفتـميـکبـارديگرتکـرارکنیدوتکرارکردندوگفتندسـوئیسسـوزررابیاوريـم.ومنگفتم
اتفاقـًامیخواهـمايـنکاررانکنـموبرعکسعملبکنـم،گفتندمیخواهیچـهکارکنی؟منگفتم
میخواهماينايسـتگاهظرفحداکثردهروزدرسـتشـود!همهتعجبکردندوگفتنددهروزحاجآقا!؟
دهروزوخودمـانايـنکاررابکنیـم.دوبارهيکیيکـیهمـه یايـنافـرادصحبـتکردنـدوگفتندکه
حـاجآقـانمیشـوداينتکنولوژیبااليـیداردوابزاردقیـقآناينطوریوخاصاسـتومکانیکآن
آنطـوریهسـتکهماتخصـصنداريم.خالصهمناصرارکـردمکهاينکاررامـاخودمانبايدانجام
دهیـم.سـپسصورتجلسـهکـردمبرایدهروزوشـیفتهامشـخصشـد.خـودمهمباالیسـراين
افـرادايسـتادم.آخـرجلسـهيکیازمديرهاکهمیخواسـتازدراتاقبیرونبرودگفـتحاجآقااالنکه
شـماايـنتصمیـمراگرفتیـداگهسـوزرمیآمـد،روزیچنددالرمیگرفـت؟خودشگفـت:روزیصد
دالرمیگرفـتحاجآقـا،پـسبیايیـد۵0درصداينرابهصـورتدالریبهمـابدهید.منگفتمهمکار
عزيز!جوانانمااالندرخطمقدمجانشـاندرکفدستشـانهسـتودرحالجنگهسـتندبعدشـما
حسـابدالریمیکنـی؟ازاتاقبروبیرون.ازاتاقبیرونشکردمويکدرسـیشـدبـرایديگران.آن
روزبرایاولینبارهمکارانباچنگودندانايسـتادندوبازسـازیکردند.بعدازآن،روزدوموياسـوم
بـودکـهآقـایوزيـرزنـگزدندوپرسـیدندچندروزطولمیکشـد؟گفتمآقـایوزيربرنامـهروبهاين
شـکلتنظیـمکردهام.کهفرمودند:حاجآقانمیشـود،آقایرفیقدوسـتمیگويـدکهمابرنامه یحمله
داريـم.گفتـمکـهمنبايدچـهکارکنم؟فرمودندکهبچههـایمناطقنفتخیزمیگويندمـاظرفدو

روزمیتوانیـمايـنراراهبیندازيـم.گفتماگربتوانندخیلیبهتراسـت.بفرمايیدبیايند.
نزديـکظهـربـودکـهديديـميکهلیکوپترباسـهنفـرازمناطـقنفتخیـزآنجاآمدنـدوبهما
ملحـقشـدند.يـکنفرکهاسـمنمیبرمازدوسـتانخـودمبودآمدوديدهبوسـیکـردوگفتمچرا
آمديـد؟گفتـنآقـایوزيرگفتکهشـمابیايـدودوروزهراهبیندازيد.گفتحاجآقامیشـودبگويید
نقشـههارابـهمـابدهنـد؟گفتمبلهويکاتاقـیرامنظمکردندونقشـههارادراختیارشـانقرار
دادنـد.بعـدبـههمـکارانگفتمکـهکارخودتـانرابکنیدوبااينافرادکارینداشـتهباشـیدچون
روحیههاشـانضعیـفمیشـد.نقشـههاراگرفتنـدوبررسـیکردند،حدودسـاعتپنجبـودوهوا
آفتابـیبـودکـهصـدایهلیکوپترآمـدوديدمهلیکوپتربلندشـدورفـت.گفتمچـرانیامدندبامن
خداحافظـیبکننـد؟بعـدآقـایوزيـرزنگزدگفـتمحمدنـژادبرنامـهاتراادامهبـده!گفتمچی
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شـدآقـا؟حـاالاينافرادمیخواسـتندچهکاربکننـد؟میگفتندايـنايسـتگاهراBypassکنیم
يعنیماازشبگذريموايسـتگاهاولبزندبهايسـتگاهسـوم.گفتمببخشـیداينکهاطالعاتاولیه
اسـت،اگـرايـنبـودکهمـاخودماندهسـاعتهانجاممیداديـمديگرنیازبـهدوروزنبـود،دولوله
میگذاشـتیموجـوشمیزديـموتماممیشـد.درآنروزکهکارراتمامکرديـموراهافتاد،تقريبًا
نزديـکعیـدبـود.بچههاتـالشمیکردندکهعیـدبرگردندخانه.چهارشنبهسـوریبـود.منيادم
اسـتايسـتادم،بچههـامنتظـربودندمنبرگردمتهـرانوبرومخانـه،آنوقتمـنگفتمکهاين
تمـاممیشـودمـنمیرومپااليشـگاهاصفهانشـماپمـپکنیدبهمخزنکهرسـیدمـنمیروم.
درپااليشـگاهاصفهـاننشسـتمکهبچههـاکارراتمامکردند.دستشـاندردنکندکـهآنروزهم

سـهنفرازبچههایمهندسـینماشـهیدشـدندکهخدابیامرزدشـان.
يـکايسـتگاهدرلرسـتانبـهنامايسـتگاهتنـگفنیداشـتیمواينايسـتگاهمهماسـت.چون
درحقیقـتهـمنفـتخـاممیداناهـوازآسـماری،هـمفرآوردههايشرابـهآنجامنتقـلمیکند.
يـکخـطشـانزدهاينـچ،يـکدهاينـچويـکهیجـدهاينچکـهازآنجاعبـورمیکنـدويکخط
لولـه یبیستوشـشاينـچوجـودداردکـهسـیصدهزاربشـکهنفتخـامرابـهپااليشـگاهتهران
منتقـلمیکنـدکهاالنهمپااليشـگاهاراکدرمسـیرازآنخطبرداشـتمیکنـد،تقريبًانزديک
بـهبیسـتوچهاريـابیسـتوپنجباربمبـارانشـدوخاطراتزياداسـتزيـراهمکارانزيـادیدر

اينجابهشـهادترسـیدند.
عـراقبـهاينايسـتگاهزيادحملهمیکـردوپدافندیکهبرایاينجـابهکاربردهشـدهبودتوپهای
۲۳میلـیمتـریبـود.منباتیمسـارفرماندهینیرویهوايـیچندينبارکلنجاررفتمکـهنیازمايک
پدافنـدتـوپضـدهوايیاورلیکناسـتتابتوانیمبههواپیماهاشـلیککنیم.چـونپدافندهایموجود
بهپرندههمنمیتوانسـتندشـلیککنند.منبرایبازديدرفتم،قبلازاينکهواردايسـتگاهشـويمباالی
تپهده،پانزدهنفرازبچههایسـربازتوپچیپدافندوازشـهرهایمختلفبودندکهبههواپیماحملهو
شـلیکمیکردنـدوبـهصورتپدافنـدیکارمیکردند.منبااينهانشسـتمچايیخـوردموبعضیاز
ايـنافـرادآذریزبـانبودندوبااينهاترکیصبحتکردموخیلیخوشـحالشـدند.بعدواردايسـتگاه
شـدموبـهاتـاقکنتـرلرفتـمکهببینـمچقدرفـرآوردهونفـتمیآيدکـهديدمآژيـرزدنـدوهواپیما
حملـهکـردکهاولینموشـکمتأسـفانهبـهاينبچههاخوردوهشـتياُنهنفربهشـهادترسـیدندو
تکهتکـهشـدند.ايـنخاطـرهراچندبـارتکرارکردمبـهدلیلاينکهيکـیازاسـتادکارهایمامرخصی
گرفتـهبـودکـهبـاخانـمخودسـوارماشـینبشـودوازايسـتگاهخـارجبشـودکهبهمحـضحمله ی
موشـکیبـهخانـمخودمیگويدکهاالنآتشسـوزیشـدهبرويـموکمکبکنیمونگذاريمايسـتگاه
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ازبیـنبـرود،برمیگـردد،خانومشراکناریمیگذاردوخودشبهايسـتگاهواردمیشـودوسـرنازلرا
میگیـردبـرایخامـوشکردنکهدوبارههواپیماهایدشـمنبرمیگردند.زمانـیکهيکیازهواپیماها
موشـکمـیزدهواپیمـایديگرعکسمیگرفتکهاگردرزدنموشـکهاموفقنشـدهبودنـددوباره
برمیگشـتند.کهدوبارهبرگشـتويکیازمخازننفتخامرازد.دراينهنگامازمخزنقطعهایکه
ازجنـسفـوالدبـودجـداشـدهوبهگـردنهمکارمااصابتکردهبودوبهشـهادترسـیدهبـود.خانم
ايـنهمـکاربـرایمـاتعريفمیکرديعنـیتااينانـدازهوفاداربهشـرکتوصنعتنفـتوگازبودند.
درصورتـیکـهمیتوانسـتبـرودچـونمرخصیگرفتهبودومیتوانسـتبـرودوبرنگـردد.ولیوقتی
میشـنود،برایدفاعازصنعتنفتومردمجانخودشـانرااينطوریگذاشـتندکفدسـتوخدمت

نمودندوبهشـهادترسـیدند،واقعًاروحشـانشادباشد.
ازخدامیخواستمزمانیکهدرشرکتملیگازهستمموفقبهاجرایديسپچینگشوم

بحمـدا...تصمیمهـایخوبـیبـود،وزيـرومسـئولینومجلـساعتمـادداشـتندوحمايتهايـی
کـهمیشـديمخیلـیبهمـادلگرمیمـیداد.کهمـاشـبوروزنداشـتیم.تصمیمهـایخوبیکه
درهشـتسـالیکـهبنـدهبـودمگرفتهشـددرامرتوسـعهواحـداثپااليشـگاهوخطـوطانتقال
بـود.ديسـپچینگيکـیازآرزوهـایمـنبود،مـنازخـدامیخواسـتمزمانیکهمنشـرکتگاز
هسـتمموفقبهاجرایديسـپچینگشـومکهخداراشـکرموفقشـدموکارماندگاریبودبرای
شـرکتملـیگازوامیـدوارمروزیبرسـدکـهصنعـتنفتماهمصاحباينديسـپچینگشـود.
دربیـنتصمیمهايـیکـهگرفتـهمیشـودخصوصـًادرمـوردتصمیمهـایدرسـطحبـاال،ممکن
اسـتانسـانمرتکـبخطايیبشـودواشـتباهیبکنـدولیواقعیتايناسـتکـهگرفتنتصمیم
بهتـرازايـناسـتکـهاصـاًلتصمیمـیگرفتهنشـود،ايـنرامديـرانجوانبايـدبداننـدکهاگر
تصمیمیگرفتهنشـودوکاربینزمینوهوابماندموفقیتنیسـت.بندهدرامرتوسـعهدهتصمیم
گرفتـموممکـناسـتدوتـاازتصمیمهـااشـتباهباشـدولـیبازهشـتتـاازتصمیمهادرسـت
بـودهوموفـقشـدهام.بـهنظـرمنبههرحـالبايدتصمیـمراگرفتوبـهسـالمتکارراانجام
داد،يعنـیاگـرسـالمتوصداقـتدرتیـممديريتیوجودداشـتهباشـدوهمیتوبـرادری،يقین
دارمخداونـدهـمکمـکخواهـدکـرد.موفقیتهايیکهحاصلشـدازالطـافالهیبـودودعای
مـردموبـهدنبـالآنداشـتنهمـکارانخوبوسـالمت.نتیجه یتـالشاينافـرادباعثموفق

شدنشـرکتگازشد.
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در مصرف انرژی و بهینه کردن آن موفق نبودیم �
خروجـیطـرحهدفمنـدیيارانههـابايدبـهصرفهجويـیدرمصـرفانرژیمنتهیمیشـد،
يعنـیمـاهدفمنـدیانجـامداديـمنـهبـهخاطـرچهلوپنجهـزارتومـانيارانـهکهبـهداراو
نـداربدهیـم.نیـتگرفتنقشـرآسـیبپذيرونیازمنـدبودنههمـه یملتکهاالنبارسـنگین
بـردوشدولـتاسـت.درموردحـوزه یصرفهجويیدرمصـرفانرژیوبهینـهکردنمصرف
انـرژیمتأسـفانهزيـادموفـقنبوديـموکارهـایبهتـریمیتوانسـتانجامشـود.دقـتکنید
خودروهايـیکـهواردشـده،االنايرانخودرووسـايپاسـاالنهباالیيکمیلیونخـودروتولید
میکننـدوبـامصـرفبـاالبـهکشـورمیدهنـد.اگرقرارباشـدايـنطـرحرااجراکنیـمبايد
مصـرفپـژویمـا4يـا۵لیتـردر۱00کیلـوباشـدنـه۹يـا۱0لیتر.يعنـیبـرایهدفمندی
يارانههـايـکسـریاهـدافتعريـفشـدهبودکـهدرطـولبرنامهبهآنبرسـیمنـهاينکهاز
ايـنطـرفپولهـارابدهیـمولیخروجینداشـتهباشـیم.اينروشبرایکشـورمضراسـت.

رکود در صنعت گاز �
البتـهدردولتهـاینهمودهم)يکموردرااشـارهمیکنیم(باشـرايطیکهداشـتیمهربشـکه
نفـتخـامراشـايدتاصدوسـیپنجدالرهـمفروختیمکهاگرمتوسـطصدوپنـجدالرفرضبکنیم
سـاالنهحداقـلصدوهشـتادمیلیارددالردرآمـدفـروشنفتداشـتیم.مقاممعظمرهبـریفرمودند
کـهبودجههـاوتکیـه یکشـورفقـطبـهنفـتخامنباشـد،مـابايدبـهاينسـمتوسـوحرکت
کنیم.االنبحثاقتصادمقاومتیاسـت.ظرفاينهشـتسـال،حداقلششـصد،هفتصدمیلیارد
دالردرآمـدنفتـیداشـتیم.مـادرآمدخوبـیداريمکهبايـدمديريتکنیـم،نهاينکهنفـتراصادر
کنیـمواقـالمچینـیمثـللبـاسوکالهوکفـشوآدامـسو...خريـدهوواردکشـورکنیـم.اگر
ايـنکارشـودخیانـتبـهکشـوراسـت.پولهايـیکـهازنفـتواردکشـورمیشـودبايـدصرف
سـرمايهگذاریدربخشهـایمولـدشـود.مـابايداشـتغالايجادکنیـموصنايعکشـورراحرکت
دهیـم.االنهـمبـرایبرنامه یششـمکـهمجلـسودولـترویآنکارمیکنندبايدبراسـاس
سیاسـتهایابالغـیمقـاممعظمرهبریدرزمینـه یاقتصادمقاومتیباشـد.محـورکاربايداين

باشـدکهدرسیاسـتهایاقتصـادمقاومتـیحرکتکنیم.

چند راهکار و پیشنهاد برای توسعه �
جمهـوریاسـالمیايـرانيکـیازدارنـدگانذخايـرسرشـارگازطبیعـیجهـانبـودهوطبـق
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هدفهایتعیینشـدهدرسـندچشـماندازتوسـعهدرافق۱404میبايسـتسـومینتولیدکننده ی
گازطبیعـیدرجهـانبـاسـهم۱0درصـدیازتجـارتجهانـیايـنانـرژیپـاکباشـد.لـذا
میبايسـتبـااعمـالمديريـتکارآمـد،افزايشتولیدورشـدوتوسـعه یصـادراتگازطبیعیبه
اشـکالمختلـف)ازطريـقخـطلولهويـاتبديلآنبهگازطبیعـیمايعLNG(درراسـتایرفاه
وشـکوفايیاقتصـادیوامنیـتملـیبـهدورانطاليـیفعالیتدرقرنبیسـتويکمدسـتيابد.
بـهنظـراينجانـببهمنظوردسـتیابیبـهاهدافتعیینشـدهبرایشـرکتملـیگازايرانجهت
ورودبـهبازارهـایجهانـیتجـارتگازطبیعی،اتخـاذتدابیرويـژهدرتمامحوزههـایاينصنعت
ازجملـهسـرمايهگذاریدرمنابـعانسـانیوتجهیزات،بهبخشـیازتدابیریکـهمیتوانددرآينده

کارسـازباشـدبهشـرحزيراشـارهمیشود:
اکنـوندرشـرايطپسـابرجامکـهکسـبوکارهاشـرايطخوبیراپیـشروخواهندداشـتبرای
ورودبـهايـنبازارشـروعیپرتالشواسـتراتژیتـازهایرامیطلبدکهرمزموفقیـتآنمديريت

خالقیتونوآوریاسـت.
رازموفقیـتبزرگتريـنوموفقتريـنکسـبوکارهـایدنیـاپیشـروبـودندرخالقیتاسـت.
بهکارگیـرینیروهـایخـالقبـرایشناسـايیفرصتهـایپیـشرو،سـرمايهگذاریرویفکرها
وايدههـایخالقانـهوبـاتیزبینـیوهوشـیاریمیتـوانآنهـارادرراسـتایپیشـرفتوارتقای
شـرکتبـهکارگرفـت.موفقیـتبسـیاریازسـازمانهابـهجوهره یخـالقکارکنانآنوابسـته
اسـت،بـهخصـوصبـرایاقتصادهـایدرحالرشـدوتوسـعه یسـريع،نیـرویکاردانشمحور
میتوانـدمجموعـهایازتوانايیهـایخـاصدريکياچنـدزمینه یتخصصیراارائـهنمايد،لذا:
ـــصیانـتازنیرویانسـانیمتخصصوباانگیزهبهعنوانتنهاسـرمايه یماندگارسـازمانیاز

طريـقايجادانگیـزشوآموزش
ـــتقويـتمراکـزتحقیقـاتوتوسـعه ی)R&D(وپیونـدهرچهبیشـترصنعـتگازطبیعیبا
مراکـزتحقیقاتـیوتوسـعهایوتولیـدعلـمودانـش،ماننـددانشـگاههاومؤسسـاتتحقیقاتـی

بینالمللـیدرراسـتایعلمـینمـودنفرآيندهـایعملیاتـیايـنصنعت
ـــحضـوردرمجامعفعالدرزمینـه یگازطبیعیماننداتحاديهبینالمللـیگازطبیعی)IGU(،
وشـناختتکنولوژیهـاودسـتاوردهایجديـدسـايرکشـورهادربخـشتوسـعه یگازطبیعـیو

زمینهسـازیبـرایانتقـالبـهداخلکشـوروبومیسـازیآنها
ـــظهـوروگسـترشفناوریهـاودانـشفنینويـندربردارنـده یفرصتهـایفراوانـیبرای
شـرکتهااسـتتـابتواننـدبانوآوریهـایمتعـددازهزينههایتولیـدکاالهاوخدمـاتبکاهند.
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مديـرانکارآمـدمیتواننـدبـااسـتفادهازفنـاوریجديـدوبـااسـتفادهازاطالعاتبازارنسـبت
بـهبرنامهريـزیوهدفگـذاریخالقانـهوبـابهکارگیـریعوامـلداخلـیوخارجـیسـازمان
فعالیتهـایسـازمانرابـهمسـیریرهنمونسـازندکـهاحتمالشناسـايیوشـکارفرصتهادر

آنزيادتـرباشـد،لذا:
ـتوسـعهوانتقـالدانـشفنیسـختافزاریونرمافزاریوعملیاتیکـردنآندرفرآيندهای

تصمیمگیـریواجرا
ـانجـامفعالیتهـایمربـوطبـهبهینهسـازیمصـرفگازطبیعـیبـاهمـکاریشـرکت
بهینهسـازیمصـرفسـوختوهمـکاریباشـرکتمذکـوربرایتوسـعهمصـرفانرژیهای

ير پذ يد تجد
ـايجادسـاختارسـازمانیمتناسـببافعالیتهاووظايفمحولهدرسـندچشـماندازتوسـعه
درافـق۱404وبرنامههـایجديـدشـرکتملـیگازايـراندردورانپسـابرجام،ماننـدبـروز

نمودنفناوریوسـاختارسـختافزاریسیسـتمديسـپچینگ
ـيکپارچـهنمـودنکلیـه یفعالیتهـایمربوطبهزمینشناسـی،اکتشـاف،توسـعه یمخازن
گازطبیعـی،اسـتخراج،تولیـد،فـرآورش،انتقـالوتوزيعدرشـرکتملیگازايرانبااسـتفاده

ازتجـاربشـرکتگازپرومروسـیهوسـايرشـرکتهایموفقجهان
ـتوسـعه یخطـوطاصلـیانتقـالگازطبیعـیازمحـلتولیدبـهمبادیمصرفـیوصادراتی

بهعنـوانيکاسـتراتژیمیـانمدت
ـتوسـعه یامکانـاتصـادراتگازطبیعـیبـااولويـتکشـورهایهمسـايه،هنـدواروپابه

عنـوانمحـوراصلـیرونقاقتصـادیوامنیتیکشـور
ـانجـاماقدامـاتالزمبـرایسـرمايهگذاریوپیگیریاتمـامپروژههایصنعتمايعسـازی

گازطبیعـی)LNG(وپیگیـریبـرایورودبهصنعتمايعسـازیگازطبیعی
ـتوجـهکافـیبـهرعايتضوابـطپدافندغیرعامـلدرطراحیواجرایپروژههایدردسـت
اجـراوبرنامهريـزیشـدهبـرایاجـراوتوجـهبهايـنموضوعکـهدراثرعدمرعايـتضوابط
مذکـوروضـرورتاجـرایآندرآينـده،موجـبافزايششـديدهزينههایاجرايیآنشـدهو

دربرخـیمـواردنیزاجـرایآنغیرممکـنمیگردد.
ـضـرورتبـذلتوجـهخـاصبـهبرنامههاینگهـداریوتعمیـراتادواریتجهیـزات)نت(
بـهعنـوانيکـیازاساسـیترينومهمتريـننیازهـایشـرکتملـیگازايـرانوسـعیدر

روزآمـدیوارتقـایفنـاوریتجهیـزاتدرهنـگاماجرایآن
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پارس جنوبی فاز 17 و 18

ـبـاتوجـهبـهگذشـتنیـمقـرنازآغـازفعالیـتشـرکتملـیگازايـرانوکسـبتجارب
ارزشـمنددرزمینههـایداخلـیوصادراتیتأسـیسموزه یشـرکتبرایتجمیـعفعالیتهای
گذشـتهويکپارچـهشـدنتجـاربوسـوابقعملیاتـیواجرايـینیـرویانسـانیبـهمنظـور

بهرهمنـدیمديـرانآينـدهوبازديدکننـدگانداخلـیوخارجی
ـاسـتمراردرايرانیبودنشـرکتملیگازايرانورشدوتوسعه یپايداراينصنعت
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راه اندازی کوره ی بلند دوم ذوب  آهن اصفهان �
اينجانباسدا...صالحیفروزمتولدخردادماه۱۳۲6هستم.درخرداد۱۳4۹دررشته یمهندسیبرق
فارغالتحصیلشدم.وآخرينمدرکتحصیلیاينجانبنیزکارشناسیارشددررشته یمديريتاز
دانشگاهصنعتنفتاست.تاريخاستخداممنمردادماه۱۳4۹درشرکتملیذوبآهنايرانبوده
ودوره یسربازیرابااستفادهازطرحبیستوچهارهفتهایمشموالننظاموظیفهوحیناشتغالدر
واحدعملیاتذوبآهناصفهانگذراندم.وخدمتدراينواحدصنعتیتا۱۳60ادامهپیداکردکه
باتشکیلوزارتمعادنوفلزاتبهاينوزارتخانهمنتقلشدمودرآنجابنابرپیشنهادوزيرمحترم
معادنوفلزاتسرانجامدرسنسیوچهارسالگیوبايازدهسالسابقه یکاراجرايیومديريتیبا
تصويبهیئتمحترموزيران،بهسمتمديرعاملشرکتملیفوالدايرانمنصوبشدم.وبهعنوان
اولینمعاونوزيردرامورفلزاتآهنیورئیسهیئتمديرهومديرعاملشرکتملیفوالدايران

مشغولکارشدم.
شرکتملیفوالدايرانازادغامشرکتملیذوبآهنايرانوواحدهایتابعه یآن،نظیرذوب
آهناصفهانومعادنوابستهبهوجودآمد.ازجمله یاينواحدهامیتوانبهمعادنذغالسنگ
کرمان،شاهرود،زيرآب،سنگرودوطبس،معادنسنگآهنمرکزیايران،معادنتهیه یموادخام
پیربکرانومعادنخاکنسوزآبادهودوپالنواقعدراستانهایاصفهان،کرمان،مازندران،قزوين،
سمنان،يزد،فارسوچهارمحالوبختیاری،مجتمعمسکونیفوالدشهر،مجتمعفوالداهواز،مجتمع
فوالدمبارکه،نوردبندرعباس،نوردسنگینکاويانوگروهملیصنعتیفوالداشارهنمود.ودريک
کالممجموعهایازواحدهایصنعتیومعدنیدرنقاطمختلفکشورازشمالتاجنوبوازشرقتا
غرب،بهعنوانزيرمجموعههایشرکتجديدالتأسیسکهدرسال۱۳۵8بهمرکزيتشرکتدرشهر

اصفهانوباتصمیمشورایمحترمانقالبجمهوریاسالمیايرانتصويبشدهاست.

اسداهلل صالحی فروز

‘‘
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بهدنبالدستوروزيرمحترممبنیبراجرایمصوبه،مرکزشرکتابتداازتهرانبهاصفهانمنتقل
شدولیباتغییروزيرومديريتشرکت،مجددًامرکزشرکتازاصفهانبهتهرانانتقاليافت.

ازکارهایمهمانجامگرفتهدردورانفعالیتدرشرکتملیفوالدايرانمیتوانبهراهاندازی
کوره یبلنددومذوبآهناصفهان،شروععملیاتاجرايیفوالدمبارکهوانتقالتجهیزاتنورد
سنگینکاويانازآلمانبهاهوازوبازسازیفوندانسیونبمبارانشده یآندرزمانجنگتحمیلی
اشارهکرد.همچنینمیتوانبهآغازعملیاتاجرايیجهتساختنايننوردسنگینومشارکتدر

راهاندازیمجتمعمسسرچشمهاشارهنمود.
دررابطهباراهاندازیکوره یبلنددوموشروععملیاتاجرايیفوالدمبارکهونوردسنگینکاويان
ومجتمعمسسرچشمه،اشارهبهسرنوشتآنهاقبلازتصدیمسئولیتاينجانبدرشرکتملی

فوالدايرانخالیازلطفنخواهدبود.
راهاندازیکوره یبلنددومبهدلیلکمبودذغالسنگُککشوندهبهمدتدوسالباتأخیرمواجه
شدهبود.ازطرفیکوره یبلنداولهمنیازبهتعمیراتدرجه یيکداشت،بنابراينجهتاخذمجوز
ازوزيرمحترممعادنوفلزاتداليلینظیر:خطرنفوذچدنمذابباعبورازبلوکهایکربنیموجود
دربدنه یکوره یبلندبهدلیلسپریشدنعمرکاریآنها،ترککشورتوسطکارشناسانروسیبه
دلیلشرايطجنگیعالرغمتعهدآنهاجهتراهاندازیوتحلیلکوره یبلنددوم،ازسرويسخارج
شدنکوره یشماره یيکوبیکارشدنهزارانکارگرشاغلدرزنجیره یتولیدازمعدنتافروش
محصوالتتولیدیذوبآهن،عدمنفعسرمايهگذاریهایفازاولتوسعهازجملهباتریهایکمک
شماره یدو،کوره یبلندشماره یدووسايرواحدهایوابستهبهخطتولیدبهویارائهشد.نهايتًا
پسازطرحموضوعوارائه یداليلمذکورمجوزراهاندازیکوره یبلندشماره یدوصادروبهعنوان
يکرويدادبزرگازطرفنخستوزيرمحترمهنگامارائه یبودجه یسال۱۳6۲کلکشوربهسمع

نمايندگانمحترممجلسشورایاسالمیوملتشهیدپرورجمهوریاسالمیايرانرساندهشد.
پسازعبورازاينمرحله،کاربرنامهريزیجهتانجاماينمهمشروعگرديد.باتوجهبهحجم
عملیاتجهتراهاندازیکوره یبلنددوم،کارهایزيادیمیبايستانجاممیگرفتکههرکداماز
آنهانیازبهبرنامهريزیهماهنگوپیدرپیداشتکهبهدوموردازآنهاکهازاهمیتبیشتری

برخورداربودنداشارهمیشود.
الف:تأمینمواداولیهموردنیازوحملآنهاازمبادیتأمینبهکارخانه یذوبآهناصفهان

ب:فراخوانگسترده یکارشناسیجهتنظارتبرعملیاتراهاندازیباتوجهبهمسئولیتشرکت
روسی.طرفقراردادشرکتروسیاست.
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دررابطهبابندالفابتدااشارهایبهوضعیتتولیددرماده یاولیهموردنیازيعنیذغالسنگو
سنگآهنازنظرمیزانتولیدداخلیوکمبودآنمیشود.

بهدلیلکمبودمیزانتولیدداخلیذغالسنگ،راهاندازیکوره یبلنددومغیرممکنشدهوبنابراين
جهترفعاينکمبودوارداتذغالسنگازخارجکشوردربرنامهگروهراهاندازیقرارمیگیرد.

بهدلیلعدمآمادگیبندرجهتتخلیه یکشتیهازمانانتظارطوالنیشدهومشکالتیراجهت
خدمهبهوجودمیآورد،ازطرفیحملذغالسنگبهکارخانه یذوبآهنمیبايستازبندرعباسبه

کرمانباکامیون،وازآنجاباقطاربهکارخانه یذوبآهناصفهانانجامگیرد.
دراينرابطهسهمشکلاساسیوجودداشت،مشکلاولنبودکامیونکافیودپویتخلیهدر
کرمان،مشکلدومعدمکششراهآهنجهتحملروزانه یهشتهزارتنذغالسنگوچهارهزار
تنسنگآهنجمعًادوازدههزارتندرروزبودکهبخشعمدهایازنیازمواداولیه یکورههایبلند
بود،درحالیکهکلکششراهآهندولتیايراندرزمانراهاندازیچهارهزارتنبیشترنبود.بنابراين
باتوجهبهمحدوديتزمانی،باتصويبهیئتمحترموزيراناقدامبهخريدهزاردستگاهکامیوناز
آلمانوخريدبیستدستگاهلوکوموتیودستدومگرديد.کههنگامتصويبهميکیازآقايانحاضر
درجلسههیئتمحترموزيرانبهنقلازوزيرمحترممعادنوفلزاتبهشوخیاندرمزايایاين
لوکوموتیوهامیگويد:»اينهالوکوموتیوهایخوبیهستندزيرابیستسالتجربه یکاریدارند«
خوشبختانهباتمهیداتیکهمشترکًاتوسطشرکتملیفوالدايرانوشرکتراهآهندولتیايران
انديشیدهشدعالرغمتصويبآنهانیازیبهخريداينلوکوموتیوهاديدهنشد.ازجملهتمهیداتياد
شدهمیتوانبهبازديدازمسیرعبورذغالسنگهایوارداتیازداخلمرزجلفایشورویسابقتا
ذوبآهناصفهانورفعموانعدرايستگاهجلفادررابطهباتعويضبوژیواگنهاوحلمشکالت

ايستگاههایبینراهیاشارهکرد.
درموردتأمینسنگباافزايشتولیدداخلینیازیبهوارداتازخارجکشوروجودنداشت.

مشکلسومآمادهنبودنسیلوهایذخیره یذغالسنگومحدوديتنگهداریذغالسنگدرفضای
آزادودرمجاورتهوابودکهموجباکسیدهشدنآنهامیگرديدازطرفینیازگروهراهاندازیبه

دپویکافیذغالسنگوسنگآهنجهتشروعکارراهاندازیاعالمگرديدهبود.
عالرغممشکالتمذکورحدودهشتادهزارسنگآهنوصدوبیستوپنجهزارتنذغالسنگقبلاز

شروعراهاندازیکوره یبلنددومدرمحلکارخانهذخیرهگرديد.
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برگی زرین به دفتر افتخارات کارکنان صنعت فوالد کشور افزوده شد �
درحالیکهمسئولینذیربطسرگرمبرنامهريزیوتأمینمواداولیهوحلمشکلحملونقلآنها
بودندگروهديگریکهانجاماينکارمهمراغیرممکنمیدانستندشروعبهفعالیتنمودهوباحضور
دردفترامامجمعه یمحترماصفهان،بازرسینخستوزيریونهايتًادفتررياستمحترمجمهوری
اقدامبهتهیه یگزارشونمودارهایحملمواداولیهباتوجهبهامکاناتمحدودوزمانموردنیاز
کار،نمودندکهبايدحملبردلسوزیآنهانمودوکاررابهآنجارساندندباصدورنامهایازرياست
محترمجمهوریونخستوزيرمحترمتوقفعملیاتبهوزيرمحترممعادنوفلزاتازطرفايشان
بهمديرعاملشرکتملیفوالدايرانابالغنمودند.اينکار،گروهراهاندازیرابرسردوراهیقرار
داداماباپیگیریهایعملآمدهنهايتًاجلسهایدردفترنخستوزيریباحضوردوگروهموافقو
مخالفوکارشناسانطرفینتشکیلشدوعملراهاندازیادامهيافت.سرانجامبهلطفپروردگار
وتالشکلیه یدستاندرکاراناعمازکارگرانزحمتکش،تکنسینهایزبردستومهندسینو
مشاورينباتجربهبهنتیجهرسید.همچنینپشتیبانیمقاماتدولتیومملکتیوهمکاریتنگاتنگ
مشاورينروسیدرروندبهسرانجامرسیدنکارمؤثربود.ناگفتهنماندکهمشاورينروسیمسئولیت
راهاندازیکوره یبلنددوموواحدهایوابستهاززمانراهاندازیآزمايشیتازمانرسیدنتولیدبه
ظرفیتاسمیوتحويلبهطرفايرانیراعهدهداربودهاند،وسرانجامانتظارهابهسرآمدومراسم
افتتاحباحضوررئیسجمهورمحترمبرگزارگرديدوبرگیزرينبهدفترافتخاراتکارکنانصنعت

فوالدکشورافزودهشد.

بااشارهبهوضعیتمجتمعفوالدمباركه،نوردسنگینكاويانومجتمعسرچشمه،درزمانقبلاز
تصدياينجانببهمديريتشركتمليفوالدايران،توضیحاتيبهطورمختصرارائهميگردد.احیای
سنگآهنبهدوروشاحیایمستقیم،بااستفادهازگازطبیعيكهاصطالحاًبهآنذوبآهنگازي
میگويندواستفادهازكوره یبلندوذغالسنگُككشوندهكهبهآنذوبآهنسنتيميگويندانجام
ميگیرد.قراردادهردوروش،قبلازانقالباسالميايرانمنعقدگرديدهاست،قراردادذوبآهن

)سنتي(باكشورشوريسابقوقراردادمجتمعفوالدمباركه)گازي(باكشورايتالیا.

احیای سنگ آهن از دو روش مستقیم و سنتی �
ذوبآهناصفهاندرسال۱۳۵0بهبهرهبرداريرسیدهوعملیاتاجراييمجتمعفوالدمباركهبعد
ازانقالبشروعشدهوباگذشتسالهابهبهرهبرداريرسیدهاست.احیایسنگآهنكهروش
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احیایمستقیمبااستفادهازسهنوعفنآوريبهنامهايپروفر،H.Y.Lوهیدركسانجامميگیردكه
درمجتمعفوالدالبرزهرسهنوعفنآوريبهكارگرفتهشدهوسهواحدمجزابهنامهايپروفر،واحد
H.Y.Lوواحدهیدركسنصبوراهاندازيشدهاند.درشروعكاردرشركتمليفوالدايرانيكي
ازمشكالتیكهمیبايستبرايآنچارهجوييميشدموضوعتعیینتكلیفمجتمعفوالدمباركه
بودكهبیندوگروهموافقذوبآهنگازيوذوبآهنسنتيكهيكگروهرابهطرفداريازشرق
وديگريرابهطرفداريازغربمتهمميكردند،بالتكلیفماندهبودمحلاحداثاولیه یمجتمع
فوالدمباركهبندرعباسبودهكهبعداًًبهدلیلشرايطآبوهواييازنظرنگهداريتجهیزاتوجذب

نیرووآبموردنیازبهدلیلوجودرودخانه یزايندهرودبهاصفهانمنتقلگرديد.
اختالفاتمطرحشدهبیندوگروهعمدتًاپیرامونسهموردروشاحیاكهگازیاستياسنتي،
محلاحداثكهبندرعباسباشديااصفهانوبازنگريقراردادهايمنعقدهخودنماييمينمود.به
دلیلشرايطكاريبعدازپیروزيانقالباسالميايرانوعدمامكانبرخوردقاطعبامدعیانحافظ
منافعكشوربهزعمهرگروهنهايتًامديريتمحترموقتشركت،جهترهاييازاينوضعیتاقدام
بهتشكیلسهكمیتهبهنامهايكمیته یانتخابروش،كمیته یانتخابمحلوكمیته یبازنگري
قراردادهايمنعقدهمينمايد.بااستقرارمديريتجديدشركتمليفوالدايران،كمیتههاباتوجهبه
تصمیمگیريهايقبليدررابطهباانتقالمجتمعفوالدمباركهازبندرعباسبهمباركه یاصفهانو
انتخابروشاحیا،يعنياحیایمستقیمبهگروهمخالفگفتهشدتصمیممديريتجديدساختهر
چهسريعترمجتمعاستوهركسپیشنهادقابلدفاعهمراهبااستداللكافيدررابطهبااصالح
قراردادداردارائهکندتاپسازتأيیدنسبتبهاصالحآنهااقدامگرددوبدينترتیبساختمجتمع
ازبنبستخارجواقداماتاولیهجهتآغازعملیاتاجراييبهعملآمد.باتوجهبهعدمتعیینتكلیف
واحداحیاوسیستمكنترلمجتمع،گروهيمتشكلازآقايان:حسینمحلوجي،سیدمهديحسیني،
عليشكرريز،موسيلنگرانيواينجانبعازمآلمانگرديدهوپسازبازديدازكارخانجاتومذاكرهبا
مسئولینذیربطسرانجامروشهیدركسجهتواحداحیاوشركتزيمنسجهتطراحيوساخت

سیستمكنترلمجتمعانتخابگرديدند.
همزمانمجريجديدمجتمعفوالدمباركه،آقايحسنعرفانیان،بههیئتمديرهمعرفيشدند.
پسازتصويبحكمانتصابايشانبهسمتمجريمجتمعفوالدمباركهاصفهانهمراهباتفیض
اختیاراتكاملتوسطمديرعاملشركتمليفوالدايرانصادرشد.همه یعواملجهتاجراآماده
وبهياريايزدقادرمتعالوباتالشهمهدستاندركارانمجتمععظیمفوالدمباركهساختهشده
وبهبهرهبرداريرسید.وامروزباتولیدسالیانهپنجمیلیونتنورقفوالديافتخاريبرايجمهوري
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اسالميايراناستكهعالوهبرتأمینورقموردنیازكارخانجاتداخلي،محصوالتتولیديخودرا
بهكشورهايمختلفنیزصادرمينمايد.

نورد سنگین کاویان در وضعیت بالتکلیفی �
بهدلیلوقوعانقالباسالميوشروعجنگتحمیلي،انتقالتجهیزاتموردنیازنوردسنگینكاويان
ازآلمانبهايرانمتوقفشد.بخشيازاينتجهیزاتكهبهاهوازحملگرديدهبودمورداصابتقرار
گرفتهواجرايطرحكهتامرحله یعملیاتبتنريزيفونداسیونهاپیشرفتهبودبهعلتآتشسوزي
ناشیازايناصابتدروضعیتبالتكلیفيقرارميگیرد.اينوضعیتتا۱۳60ادامهمييابدوهمه
ماهههزينه یسنگینيبابتانبارداريتجهیزاتكهدربندربرمن)Bermen(آلماننگهداري
ميشدبهصورتارزيپرداختميگرديدوازطرفيمديرعاملشركتدانیاليكهايننوردراطراحي
نمودهبودنددرايندورانبالتكلیفيدارفانيراوداعگفتهوتحويلنقشههاواسنادومداركبا

مشكلمواجهشدهبود.وجهتحلاينمشكلبايدباورثه یآنمرحومواردمذاكرهمیشديم.
باانتصابآقاياحمدكتانيبهسمتمجريطرحنوردسنگینكاوياندررابطهباحملتجهیزاتاز
آلمانبهايرانوحذفهزينه یسنگینانبارداري،اقداماتیانجاممیشود.همچنینباورثه یمرحوم
دانیاليمذاکرهشدهعملیاتاجرايينوردسنگینكاويانآغازمیگردد.وبهاينوسیلهمشكلتأمین
ورقهايموردنیازساختلولههايقطورشركتمليگازايرانباتولیدورقهايعريضوضخیم

كهعمدتاً۵6اينچاندوسابقًاازخارجكشورواردميشدند،برطرفمیگردد.

راه اندازي مجتمع مس سرچشمه كمتر از فتح خرمشهر نیست �
دررابطهبامجتمعمسسرچشمهكهيكيازشركتهايزيرمجموعه یوزارتمعادنوفلزات
محسوبميشود،اگرچهارتباطمستقیميباشركتمليفوالدايراننداشتوليبهدلیلامكان
تأمینآجرهاينسوزموردنیازكوره یذوبمسونیرويانسانيباتجربهازطريقذوبآهناصفهان

دربازسازيوراهاندازياينمجتمعمشاركتنمود.
مجتمعمسسرچشمهبعدازشروعجنگتحمیليواشغالالنهجاسوسيامريكاوترككارشناسان
امريكاييدريكراهاندازيآزمايشيدچارنقصفنيشدهودرحاليكهمواداولیهواردخطتولید
شدهبود،بههمانحالرهاميگردد.مشكالتاساسينظیررانشزمین،خارجشدنسنگشكناز
وضعیتعمودي،ريزشآجرهاينسوزكوره یذوبمس،چوكشدنمواداولیه یوروديبهواحد
فلوتاسیونومسائلجانبيديگرمنجربهتعطیليمجتمعگرديدهبود.نقلميكردندكهامريكاييها
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هنگامتركمجتمعرويديوارهانوشتهبودندمابهزوديبرخواهیمگشت.وبعضًاپیشنهاداتيمبني
برآوردنامريكاييهاباپاسپورتسوئیسيهمبهگوشميرسید.

فعالیتجديدمجتمعبادريافتيادداشتيازشهیدمحراب،آيتا...صدوقي،توسطآقايدكترمحمد
تقيبانكي،رئیسسازمانبرنامهوآقايمهندسموسوياني،وزيرمحترممعادنوفلزاتشروعگرديد.
درآنيادداشتجملهايمبنيبر»بهدادمجتمعمسسرچشمهبرسید«بهچشمميخورد.پس
ازدريافتاينيادداشتوزيرمحترممعادنوفلزاتجهترسیدگيبهموضوع،عازممسسرچشمه
گرديدندكهاينجانببهاتفاقاحمداژدريايشانراهمراهينموديم.پسازرسیدنبهسرچشمه
وبازديدازواحدهايمختلفمجتمعبالفاصلهجلسهايباحضورمديرانوكارشناسانمجتمعدر
محلمنازلسازمانيبرگزارودررابطهباراهاندازيمجددمجتمعبحثوتبادلنظرگرديد.درحین
مذاكراتمشخصشدكهيكگروهكارشناسيازكشوريوگوسالويسابقجهتحلمشكالتو
راهاندازيمجتمعدعوتبهكارشدهاندودرحالحاضرمشغولبهكاراند.جهتآگاهيازنظرات
وپیشنهاداتاينگروهكهتوسطيكيازمديرانمجتمعبهاينجانبابالغگرديد،طييادداشتيبه
وزيرمحترممنعكسنمودموايشانهمباظرافتیخاصودرموقعمناسبموضوعرامطرحوحضور

مسئولگروهرادرجلسهتقاضانمودند.
ساعتحدود۱0شببودكهمسئولگروهبامترجمواردجلسهشدندووقتيازويدررابطهبانقش
ايشاندرمجتمعوزمانموردنیازجهتراهاندازيسوالشدبهنظرميرسیدازدادنپاسخوحشت
داردوليپسازاطمینانازعدمبرخوردمسئولینذيربطبااينگروه،بهموضوعجالبيكهمنجربه
كشفوجودمقاومتهاييدررابطهباپیشرفتكاراينگروهگرديد،برخورديم.وآنموضوعاينبود

کارخانه مس سرچشمه
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كهمسئولگروهاظهارداشتمديرانمجتمعبهكارمااطمینانندارند.آنهاازماخواستهاندكهيكي
ازسنگشكنهايخطتولیدرابدونتحويلكاتالوگومداركفنيسنگشكن)موارديراكهبايد
درتعمیراتاساسيسنگشكنموردتوجهقراردهند(راگزارشننمايیمواينگروهبدوندسترسي
بهمدارك،ازچهاردهمورديكهدركاتالوگاشارهشدهبودبهدوازدهموردتوجهنمودهبودند.پساز
ارائه یاينگزارشآقايوزيرخطاببهمديرانوكارشناسانمجتمعگفتندشماكارشناسدعوت
نمودهايدوبهجايهمكاريباآنها،تواناييايشانراموردسوالقراردادهايدواينروشبرخورد
راموردنكوهشقراردادند.وازمسئولگروهكارشناسيخواستندتابرنامه یزمانبنديراهاندازي
مجتمعراتهیهوارائهنمايند،بهدنبالاينتصمیموانتصابآقايمحمدهادياردبیليبهعنوان
مديرعاملمجتمعوپیگیريكارهاوارائه یبرنامه یزمانبنديازطرفگروهكارشناسيوارسال
آجرهاينسوزكوره یذوبواعزامنیروهايفنيواجراييذوبآهناصفهانسرانجاممجتمعمس
سرچشمهدرتاريخپیشبینيشدهدربرنامهبالطفوعنايتالهيوهمكاريكلیه یدستاندركاران

راهاندازيوباحضورنخستوزيرمحترمجمهورياسالميايراندرديماه۱۳6۱افتتاحشد.
تاآنجاكهبهخاطردارمجمله یبهيادماندنيكهنخستوزيرمحترمدرمراسمافتتاحبیانفرمودند
اينجملهبودكه:»راهاندازيمجتمعمسسرچشمهكمترازفتحخرمشهرنیست«.واينگونهتولید
مسدركشورشروعوباراهاندازيواحدهايجانبيآندرمراحلبعديتولیدمسآند،مسكاتدو

بازيافتفلزاتگرانبهاآغازگرديد.
ازواحدهايديگريكهپسازآزادسازيپادگانحمیدموردبازسازيوراهاندازيقرارگرفت،
كارخانجاتگروهصنعتيمليفوالدبودكهبهعلتواقعشدندرمنطقه یجنگيبهحالتتعطیل
درآمدهبود.ضمنًاخطتولیدتیرآهن۱۲كهعملیاتاجراييآنازقبلشروعگرديدهودرزمانجنگ
نیمهكارهرهاشدهبود،تكمیلوتولیداينتیرآهنكهموردنیازكشوربودبابهرهبرداريازخطتولید

درفروردينماه۱۳6۱قابلعرضهبهبازارگرديد.
اقداماتانجامگرفتهكهمختصرًابهآنهااشارهشد،يعنيراهاندازيكوره یبلنددومذوبآهن
اصفهان،آغازعملیاتاجراييفوالدمباركه،آغازعملیاتاجرايينوردسنگینكاويان،راهاندازي
مجتمعمسسرچشمه،كارخانجاتگروههايصنعتيفوالدباعنايتولطفپروردگاروهمكاري
همه یدستاندركارانوهمكاراناينجانبدرشركتمليفوالدايراندرعرضمدت۲0ماهاز

تاريخخردادماه۱۳60لغايتبهمنماه۱۳6۲يعنيكمترازدوسالانجامگرفتهاست.
پسازاستعفايوزيرمحترممعادنوفلزاتومعرفيآقايمهندسحسیننیلي،مديرعاملمحترم
ذوبآهناصفهان،جهتاخذرأياعتمادوتصديپستوزارتالزمبودبارفتنايشانازذوب
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آهناصفهانبهوزراتمعادنوفلزاتمديرعاملجديدبرايذوبآهنانتخابگرددكهبرسراين
جانشینيباآقايوزيراختالفبهوجودآمد.باانتصابمديرعاملجديدشركتمليفوالدايرانبنابه
دعوتوزارتنفتبهعنونمأمورتااطالعثانويبهآنوزارتخانهرفتم.وپسازگذراندنيكدوره ی
يكماههجهتآشناييباكلواحدهايتابعه یوزارتنفت)Rotation(اعمازمناطقنفتخیز
جنوب،فالتقاره،پااليشگاههاينفتوگاز،سرانجامباحكموزيرمحترمنفت،آقايمحمدغرضي،
بهعنوانمجريطرحگازطبیعيكنگان،كارخودرادرشركتملينفتايراندرسال۱۳6۳شروع
کردموتا۱۳6۵ادامهيافت.طرحگازطبیعيكنگانيكيازطرحهايمهمصنعتنفتبود.زيرا
كشورباكمبودگازمواجهبودواينطرحميتوانستكشوررادرآنزمانازكمبودگازنجاتدهد.
خوشبختانهبااقداماتیکهانجامگرفتعملیاتاجرايیفازاولاينطرحکهدردوفازناروکنگان

طراحیشدهبودازسال۱۳6۳آغازگرديد.
فازنارجهتتولیدسیوچهارمیلیونمترمکعب،وفازکنگانچهلوپنجمیلیونمترمکعبدرروزاجرا
شد.کهبابهرهبرداریازهردوفازجمعًاهفتادونهمیلیونمترمکعبگازبهتولیدروزانه یگازکشور

افزودهمیگرديدواينکمکبزرگیبرایجبرانکمبودگازبود.
ادامه یکاراينجانبدرطرحکنگانتاخردادماه۱۳6۵بهطولانجامیدوپسازآنبهعنوان
مديرپااليشباحکممديرمحترمنفتبهمديريتپااليششرکتملینفتايرانمنصوبگرديدم.
تعدادپااليشگاههاینفتکهدراينتاريخدرکشورساختهوبهبهرهبرداریرسیدهبودندشش
واحدپااليشگاهیدرداخلکشورويکمجتمعپااليشیدرجزيره یالوانبود.اينششپااليشگاه
عبارتبودندازپااليشگاهآبادان،کرمان،تهران،شیراز،اصفهانوتبريز.درزمانتصدیاينجانببه
مديريتپااليش،پااليشگاههایآبادانوکرمانشاهدراثرحمالتهوايیدشمنبمبارانوازسرويس
خارجشدهبودندکهپااليشگاهکرمانقبلازپايانجنگوپااليشگاهآبادانپسازقبولقطعنامه ی

۵۹8بازسازیودرسرويسقرارگرفتند.

قرعه ی پارس جنوبی به نام من افتاد �
بعدازقبولقطعنامهطبقمصوبه یهیئتمديره یمحترمشرکتملینفتايرانپااليشگاهآبادان
ظرفمدتششماهبازسازیوراهاندازیگرديد.بعدازبازسازیآبادان،مادرسال۱۳68داوطلبانه
بهبازسازیفازاولپتروشیمیبندرامامرفتیموآنجاهمبهياریخداونداينکارانجامشد.بعدازآن
براثراتفاقیکهدرشرکتملیگازافتاددرهمانبرنامه یافتتاحیهبهشرکتملیگازمنتقلشدم
وازسال70تااوايلسال74،مديرعاملشرکتملیگازايرانبودموبعدازآنهمبهکاالینفت



 | گـاز، انرژی پاک با نیم قرن تالش �

۲۳0

کانادامنتقلشدموتاسال76درآنجابودم.بعدازآنکهبهايرانبرگشتم،آقایمهندسزنگنه
وزارترابرعهدهداشتند.ايشانمنرايکیدوباربرایبعضیازپستهایمديريتیاحضارکردند.

کهنهايتًاقرعه یپارسجنوبیبهناممنافتاد.
اينجانبازسال76تا8۳بهعنواناولینمديرعاملشرکتنفتوگازپارسمشغولخدمتبودم.
دراينمدت۵فازراهاندازیشدوتا۱0فازقرارداد،امضاشدوبعدازآنهممنباسمتمعاونت

وزيربهدريایخزرمنتقلشدم.دراواخرآن
مشمول هم ما شد دولتعوض که سال
مهرورزیشديموبههرحالپستمعاونت
مشاور سمت به اواخر آن و شد، حذف
و منصوب بینالملل امور در وزير معاونت
درتیرماه86بازنشستهشدمکهنزديک۳7 

سالسابقه یکاردرآنزمانبود.وازآنتاريخبهبعدهمدرگروهصنعتیسديدمشغولبهکارشدم
ودرمجموع4۵سالطولخدمتومديريتمناست.

درابتداکاردرشرکتگازراخودمانتخابنکردم؛بعدازاينکهمافازاولپااليشگاهآبادانرابا
موفقیتبهاتمامرسانديم،برایبازسازیداوطلبانهبهپتروشیمیبندرامامآمديم.درآنزمانگروهی
بهنام)گروپداماسنواز(مسئولبازسازیفازاولبودند؛ماقراردادیراباآقایمهندسرهگذرکه
درآنزمانمديرعاملشرکتصنايعپتروشیمیبودند،امضاکرديمومديرعاملوقتمجتمعآقای

مهندسمیرمعزیبودند.
کاربازسازیراباسازماندهیکهازآبادانشروعکردهبوديم؛کهبهنظرمنسازماندهیبسیار
موفقیبودادامهداديم.کاریکهبرایبازسازیانجامداديم،اينبودکهتمامپااليشگاههایکشور

رابرحسبتوانشانوتخصصیکهبیشتردرزمینه یکارمانیازداشتیمتقسیمکرديم.
مديريتپااليشگاهآبادانمسئولیتاينکاررابرعهدهداشت.برایاينکهکاررادرنهايتايشان
بايدتحويلمیگرفت؛کسیکهکاررادرنهايتبايدتحويلبگیردبهاومسئولیتداديمکهتمام
ارگانهایمختلفکهدرپااليشگاهمیبايستکارمیکردند،زيرنظراينگروهکارکنند.مثالًًتمام
بازرسیهایفنیپااليشگاهزيرنظربازرسیفنیآبادان،تماممهندسیپااليشزيرنظرمهندس

پااليشگاهآبادانبود.

در خردادماه 65 حکم مدیریت پاالیش 
از طرف وزیر محترم نفت به نام اینجانب 
صادر گردید و درست در روزی که من به 

مدیریت پاالیش منصوب گردیدم بالفاصله 
دو پاالیشگاه تبریز و اصفهان به طور هم زمان 

بمباران شد
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بقیه ی کارکنان پاالیشگاه دیگر روحیه ای برای کار نداشتند �
اينکهمیگويمبعدازجنگبودزيراپااليشگاهآباداندر۵00متریجبههبودهاست.درخردادماه
6۵حکممديريتپااليشازطرفوزيرمحترمنفتبهناماينجانبصادرگرديدودرستدرروزی
کهمنبهمديريتپااليشمنصوبگرديدمبالفاصلهدوپااليشگاهتبريزواصفهانبهطورهمزمان
بمبارانشدوبعضیهابهشوخیمیگفتندکهصدامبهاينحکماعتراضکردهاست.بههرحال
منتازهوارداينکارشدهبودم.پااليشگاهتبريزنزديکجبهه یغرببودواصفهانهمازسمت
جنوببمبارانمیشد.وضعیتپااليشگاههادرآنزمانازنظرحفاظت،ارتباطات،پدافندغیرعامل
مشکالتیراداشتندکهاينکارهاخوشبختانهدرطولاينمدتباکمکیکهازسايرارگانها
میگرفتیمعملیشد.بهعنواننمونهوقتیکهپااليشگاهاصفهانبمبارانشدخلبانهواپیمای
دشمنبهخاطراينکهازديدرادارهامخفیبماندازرویرودخانهزايندهرودودرارتفاعپايینمیآمد
وآنزمانبرایاينکهپااليشگاهمطلعشودکههواپیمايیآمده،نفراتیرویکوههاینجفآبادکه
درفاصله ی۱0کیلومتریپااليشگاهبودمستقربودندکهآنهاراباچشمببینندوبعدبهپااليشگاه
اطالعبدهندوبعدپااليشگاهآژيرقرمزرابکشدکهافرادبهسنگربروند.بهعنواننمونهيکیاز
بمبارانهايیکهشدبهاينصورتبودکهوقتیخبردادندهواپیمادرراهاست؛بهقدریفرصت
کمبودکههمزمانبارفتنکارکنانبهسنگربمبیبهظرفکندالیستبخاراصابتمیکند.دِراين
ظرفشکستهوآبداغ۱00درجه یسانتیگرادبهرویافرادريختهمیشود.بعدهمبههرحال
بقیه یکسانیکهجاهایديگرکارمیکردنددراثربمباراندچارسوختگیمیشدند.درشرايطنرمال
برایحفظايمنیاجازه یبردنکبريتبهداخلپااليشگاهرانداريموحاالحسابکنیدپااليشگاه
درحالکار،بمبارانشود.ببینیدچهاتفاقاتیمیافتد.درپااليشگاهنفتبحثآتشسوزیاستودر
پااليشگاهگازبحثانفجاراست.بههمیندلیلحساسیتبااليیدرايمنیپااليشگاههاوجوددارد.
درآنزمانپااليشگاهاصفهانبمبارانشدوتعدادزيادیهمشهیدشدند.وقتیهمکهايناتفاق
میافتادبقیه یکارکنانپااليشگاهديگرروحیهایبرایکارنداشتندوتامدتیمراسمتشییعجنازه،
سوم،هفتم،چهلمراداشتندومامعطلايننیروهامیمانديمبهخاطراينکهآنهاتامدتیروحیه ی
کارینداشتند.وازطرفیهمچونکشوردچارکمبودسوختبودوآماروارقامرانمیتواندرآن
تاريخگفتزيرااگردشمنمتوجهمیشدکهماازنظرذخیره یسوختیچهمقدارسوختداريم،ويا
حتیبرایچندروز،زيرايککشوردرحالجنگحتمًابايدذخايرزيادیبرایدورانجنگخودش

ذخیرهکندچونممکناستبهماههابرسد.ولیمابهروزبودهايم.
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بازسازی پاالیشگاه آبادان 1367
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مجبور بودیم در زمان جنگ پاالیشگاه را بازسازی کنیم �
مافقطبرایچندروزگازوئیلوبنزينداشتیمآمارهايشانمستنداستاگرالزمباشدمیشودگفت.
درهرصورتمامجبوربوديمپااليشگاهرادرزمانجنگبازسازیکنیموهیچسازمانیهمدرزمان
جنگ،بازسازیراشروعنمیکرد.درحالحاضرپتروشیمیها،نیروهایبرق،همه یاينهابعداز
قطعنامهکاربازسازیراشروعکردند.وتنهاکسانیکهکاربازسازیدرپااليشگاهراشروعکردما
بوديمزيراچارهاینداشتیمبهخاطراينکهامکانرساندنسوختبهجبهه یجنگفراهمنمیشد.به
دلیلاينکهوارداتسوختازدريایخزرقطعشدهبود.وازطرفیديگراسکورتیکهازبندرعباس
حاملکشتی)شاترسرويس(هايیکهبايدسوخترابهجنوبمیآوردند؛وازآنجابهشبکههای
کشورتوزيعمیکردندنیزتوسطهواپیمایدشمنبمبارانشدوسوختازهمهطرفقطعشد.به
همیندلیلتنهاجايیکهمیتوانستتولیدکندخودپااليشگاهایداخلکشوربود؛بنابراينمامجبور

بوديمدرزمانجنگپااليشگاهرابازسازیکنیم.
ماازنیروهایديگرکمکمیگرفتیم.نزديکهفدههزارنیرویپااليشگاهدرزمانجنگبیکارشده
بودندکهايننیروهارامابهصورتمتمرکزدرجاهایمختلفیازپااليشگاهوحتیدرصنايعديگر
توزيعکرديم.ازايننیروهاوپااليشگاهایديگرکمکمیگرفتیمتابهمرورروحیه یپرسنلخود

پااليشگاهاحیاشودوبتوانیمکاربازسازیراآغازکنیم.
يادمنمیرودوقتیکهپااليشگاهاصفهانبمبارانشدوماشروعبهبازسازیکرديمهنوزجنازهها
وخونهارویزمینبود.افرادیهممراجعهکردندکهشماچرااينکاررامیکنیدوچرااجازه
نمیدهیدکهمافرصتیپیداکنیموبعدآمديدمیگويیدبازسازی!درواقعمامجبوربهانجاماينکار
بوديم؛اگرکارنمیکرديمکشوردچارمشکلمیشد.وقتیکهدرزمانجنگسوختدرکشورنباشد
شماچهتحرکیمیتوانیدداشتهباشید؟درهرصورتپااليشگاهتبريزوپااليشگاهاصفهاندرزمان

جنگخوشبختانهبازسازیشد.
نکته یمهمیکهبايدبگويمايناستکهمابرایاينکهاينمشکلراحلکنیمبهسراغارتباطات
کارآمدرفتیم.بهجایاينکهيکنفربرودوبرسرکوههابنشیندوخبربدهدماتمهیداتیراپیشبینی
کرديم.منيادمنمیروددرآنزمانازمهندستواليیکهمديرعاملصنايعدفاعبودندوباآشنايی
کهازقبلبودصحبتکردمو۳۵دستگاهبیسیمPRC77کهبیسیمیوبابردزياداستگرفتیم
وبینپدافندپااليشگاهکهافرادنیروهوايیبودندوآنهاامکانتماسرانداشتنداينبیسیمهارا
تقسیمکرديم.حتیدرتبريزافرادمیديدندکههواپیماازرویدرياچه یارومیهبهسمتپااليشگاه
تبريزدرحالحرکتبودوبهسمتپااليشگاهمیآمدوازارتفاعاتپايینبمبارانمیکردومیرفت.
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بنابراينبااستفادهازاينبیسیمهاکهبهماخبرمیدادند،فرصتبیشتریپیدامیکرديموازاين
آسیبهادرامانمیمانديموازطرفیهمپدافندعاملماازبالنهايیکهدرپااليشگاهها)اکثر
پااليشگاهها(بههوامیفرستاديم،يکسریموانعکهبتوانندفرصتیبدهندودرحقیقتافرادمطلع

شوندوبهموقعبهسنگرهابرونداستفادهمیکرد.
خوشبختانههمدرطولجنگ،دونفرازخلبانانهواپیماهایدشمن،يکیدرپااليشگاهاصفهانو
يکیدرپااليشگاهشیراززندهماندهواسیرشدند.منبااينافرادمصاحبههمکردم.باهردویآنها
صحبتکردمکهاينافرادبهچهصورتیتوجیهمیشدندکهپااليشگاههارابزنند.نکته یجالب
توجهاينکهوقتیپااليشگاهشیرازرازدنداينهاعکسهوايیمیگرفتند.بالفاصلهبعدازبمباران
ازپااليشگاهعکسمیگرفتندومیبردندودومرتبهبرایخودزمانبندیمیدادند؛بهعنوانمثال
پااليشگاهشیرازرابعدازاينکهمادومرتبهخلبانآنراگرفتیمبهباالدستیهايشانگفتهبودبازسازی
پااليشگاهششماهکاردارد.وبعدازششماهدوبارهبهسمتپااليشگاهآمدنددرصورتیکهما

پااليشگاهراظرفمدتچهارماهبازسازیکرديموپااليشگاهدرسرويسآمدهبود.
درهرصورتايننیروهايیکهدرپااليشگاهکارمیکنندواقعًامظلومترينافراداينکشورهستند.
کهمطرحنبودند.وکاریکهاينهاکردندبهترينکاردرزمانجنگبودونقشتعیینکنندهایبرای

تأمینسوختکشورداشتند.ومنازخداوندآمرزشوشادیروحآنهاراطلبمیکنم.

پاالیشگاه آبادان پس از پایان جنگ تحمیلی
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کارشناسان امریکایی این ادعای ایران را جاه طلبانه تلقی کرده بودند �
درزمانجنگ،بنزين،روغنوگازمايعکوپنیبود،گازوئیليکمقداریهنوزموجودبودکهتاآنجا
کهياددارمکوپنینشد،اماخوشبختانهبعدازبازسازیپااليشگاهآبادانباظرفیتصدوهشتادهزار
بشکهکهمندرآنزمانحکمیدريافتکردمکهکارشناسانامريکايیدررابطهبااينحکم،
ادعایايرانراجاهطلبانهتلقیکردهبودندوگفتهبودندمحالاست،شايددرعرضدوسالبتوانند

بیستوپنجهزاربشکهتولیدکنند.
خوشبختانهپااليشگاهکمترازپنجماهودرعرضچهارماهونیم،باصدوهشتادهزاربشکهدر
سرويسآمد،بنابراينبنزينحاصلازصدوهشتادهزاربشکهوگازمايعتولیدیوبعدهمروغنسازی
کهاصاًلدربرنامهنبود.ولیباپیشنهاددوستان،اينکارشروعشد.اينهاتوانستندکوپنهایبنزين،

گازمايعوروغنموتوررابردارند.
مابرایحفاظتازپااليشگاهها،سههزارنیرویپدافندعاملداشتیمکهازفاصله یچندکیلومتری
ازپااليشگاهاصفهانازآنحفاظتمیکردند.وبرایاولینبارجهادسازندگیبالنهايیرابرایما
ساختکهماهنگامحمالتهواپیمایدشمنآنهارابههوامیفرستاديمولیبههرحالهواپیمای

دشمنمیآمدوپااليشگاهرادرعرضيکساعتبمبارانمیکردومیرفت.
زمانیپااليشگاهتهراناطرافمزارع،دفاعخیلیبلندیساختهشدهبودکهمسّلطبرپااليشگاه
بودويادماستکهمسئولپدافندپااليشگاهمیگفت:»حاالاگرمیخواهدهواپیمابیايد«؛اتفاقًا
فردایآنروزهواپیماآمدوهردوپااليشگاهرابمبارانکردورفت.درواقعمسئوالنپدافندآن
زماننمیتوانستندکارزيادیبکنندوتنهاشانساينبودکهيکیازهواپیماهابمبهایخودرا
چندثانیهزودترانداختودوتاازآنهابیشتربهپااليشگاهنخوردوپااليشگاهديگربهخاطرچند
درجهانحرافیکهبمبهاباآنداشتآسیبینديد.اماهردوپااليشگاهتهرانرادراسفند66زدند
وهردوازسرويسخارجشدندوحاالماچگونهتوانستیمهردوپااليشگاهرادوتايکیبکنیمو
سوختکشورمانرابرسانیم،کهخودشداستانمفصلیداردکهاالنزمانگفتنآننیست.وآن
دوخلبانیکهمسئولپدافندهماهنگکردوماازآنهاسوالکرديمکهشماچگونهتوجیهمیشويد

کهپااليشگاهرابزنید.
درواقعازخلبانهاپرسیديمکهچطورازواحدهایپااليشگاهمطلعمیشوندکهمثالًًکدامواحد
اتمسفری،يابهاصطالحتقطیردرخأل)وکیوم(است.خلبانهامیگفتندکهماقبلازاينکهحرکت
کنیميکماکتیبهمانشانمیدادندکهوقتیوارداصفهانشديدبعدازعبورازنیروگاهاصفهانبه
پااليشگاهکهرسیديدوکیومراکهچیزیشبیهبهيکبطریوارونهاسترابمبارانکنید.)چونقطر
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انتهایبدنه یوکیومزيادوباالیآنکماستبهآنبطریوارونهمیگفتند(.اينپااليشگاهچندين
باربمبارانشد.درواقعبیشترينبمباراندرپااليشگاهتبريزواصفهانبود.

تهراندو،سهباروشیرازهمبهنوبتبمبارانشد؛کرمانشاه،زمانیکهمنمديرپااليشگاهبودم
بستهبودوبعدآنباپااليشگاهآباداندرطولجنگبازسازیوراهاندازیشد.

خلباناندشمنمیگفتندکهچگونهتوجیهمیشدندوچگونهوبهچهترتیبپااليشگاههارابمباران
میکردندوازاينبمبارانعکسمیگرفتندوباخودمیبردندوتفسیرمیکردندکهاينپااليشگاه
چندماهديگربازسازیمیشود؛ولیخوشبختانهباگروهبازسازیکهدرکشورتشکیلشدهبود)ما
همازمناطقنفتخیزجنوبوهمازپتروشیمیوسايرمناطقکمکمیگرفتیم(،اينپااليشگاه
سريعًابازسازیشد؛پااليشگاهیکهوقتیواردآنمیشديدباورنمیکرديدکهبتواناينپااليشگاه

رابازسازیکردچوننفتوآتشوگازبود.

شرکت ملی گاز، فرزند خلف شرکت ملی نفت است �
پارسجنوبیيکیازافتخاراتکشوراستوشروعبهکارآنبهاينترتیببودکهبعدازاينکه
منازکانادابرگشتم،آقایزنگنهبهعنوانمديرعاملشرکتملینفتايران،)درآنزمانبهدلیل
نداشتنمديرعامل،وزيرمديرعاملهمبود.بعداًًآقایمیرمعزیرابهعنوانمديرعاملانتخابکردند(

حکمپارسجنوبیرابرایمنصادرکردند.
درهرصورتدرآنزمانقرارشدکهبرایگسترشپارسجنوبیاقدامنمايیم،قباًلپارسجنوبی

هربخشازآنمديريتجداگانهایداشتکهکارتوسعهایراانجاممیداد.
فازدووسهکهدرحقیقتبهشرکتتوتالواگذارشدهبودبهصورتبایبکتوسطشرکتنفت
فالتقارهمديريتمیشد.پارسشمالیتوسطمناطقنفتیجنوبادارهوفازيکهمتوسطشرکت
مهندسیوتوسعه ینفتادارهمیشد.درواقعاينسهشرکتکارتوسعهراعهدهداربودندکههمه
دريکشرکتیبهنامنفتوگازپارسجمعشدندومسئولیتکلپارسجنوبیوشمالیبرعهده
مديريتنفتوگازپارسمحولشدکهبندهاولینمديرعاملیبودمکهاز76تا8۳درآنجاخدمت

کردم.
مندربهمنماه6۲درزمانآقایمهندسغرضیبهشرکتنفتدعوتشدم)قبلازآندرشرکت
فوالدبودم(درواقعشرکتنفتسنتحسنهایداردکهسايروزارتخانههاندارند.هرکسیکهتازه
واردشرکتمیشوديکدوره)گردشتمامواحدها(رامیگذراند.منحدوديکماه،تماِمواحدهای
صنعتنفت،چهدردريا،چهدرخشکیوچهدرشرقیتريننقطه یپااليشگاهراگشتموبهطورکلی
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باصنعتنفتآشناشدم.درآنزمانکهمنمعاونشدمافراددرشرکتفالتقارهدرحالبستن
چاههاینوروزبودند.وآشنايیخیلیخوبیبرایاينمدتبود.

درآنزمانبحثبرسراينبودکهشرکتملیگاز،فرزندخلفشرکتملینفتاستکهيکشبه
راهصدسالهرارفتهاست.شرکتگازقبلازانقالب،بیشازپنجشهرراگازرسانینکردهبودو
عمدتًاهمگازبهتعدادیازشهرهایکشوردرمسیردادهمیشدوبرایپتروشیمیها،صنايعبزرگ،
نیروگاههاآنچناناستفادهاینمیشدوبعدازاينکهشرکتگازکارراشروعکرداولینخطلولهای
کهکشیدهشدهبودازمناطقنفتخیزجنوبتاتهرانبودوبیشترهمگازهمراهنفتبودهاست،البته

ناگفتهنماندکهتاقبلازسال۱۳4۵گازهمراهنفتبهطورکلسوزاندهمیشد.

تانکرها می توانند چهار بار کره ی زمین را دور بزنند �
ازدورانیکهدرشرکتملینفتبودميککتابچه یخیلیکوچکرابهياددارم.درآنکتابچهيک
نفرمحاسبهکردهبودکهازبدوشروعبهکارشرکتنفتتااالنچهمقدارحجمگازیسوختهشده
است،ايشانحسابمیکردندکهاگرماهرمترمکعبیازگازرامعادليکلیترفرآوردهبدانیمحجم
گازسوختهشدهکهتبديلبهسوختمايعکنیمويادرتانکرهایبیستهزارلیتریذخیرهکنیمو
اينهارارویکره یزمینرویهمدنبالبکنیمتانکرهامیتوانندچهاربارکره یزمینرادوربزنند.
يعنیاينحجمگازتاآنتاريخسوختهشدهبود.خوشبختانهبعدازانقالببرنامهگذاشتهشدکهاين
گازهایهمراهنفتگرفتهشودوبرایتزريقدرچاههاینفتوبخشیهمبرایتزريقبهشبکهگاز
استفادهشود.هنوزهمگازهایهمراهنفتدرسطحدرياموجوداستکههمچناندرحالسوختن

استوانشااهللآنهاهمجمعآوریمیشود.
ساختارشرکتملیگازدرزمانیکهمنواردآنشدم،بهاينصورتبودکهدهتامنطقهگاز
وجودداشتوبیشتربهصورتمديريتیادارهمیشدکهبعداًًهمهاينهاتبديلبهشرکتشدند
وشرکتهایگازاستانیتشکیلشد.گازرسانیبهصنايعونیروگاههاهمدرآنزمانبهعنوان

مهمترينمسئلهموردتوجهقرارگرفت.
البتهدرشرکتگازهمیشهبحثشبکهوانشعابتابعشرکتگازبودچونبیشتررویتعداد
انشعابهاوشبکهوخطوطانتقالیکهاجرامیشدآماروارقامدادهمیشدوهیچموقعرویبحث
تولیداقدامیصورتنمیگرفت.تولیدگازهمتوسطشرکتنفتانجامگرفتهوبهشرکتگازتحويل
دادهمیشد.کهدرآنزمانیکهمنشرکتراترککردم؛مصرفروزانهگاز۱40میلیونمتر
مکعبدرروزبودکهايناختالفدرآنتاريخ۵0میلیونمترمکعبتفاوتگازمصرفیدرزمستان
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وتابستانبود.
درواقعاينسرمايهگذاریبیهودهوباطلیبود.شمامجبوربوديدبرایپیکمصرفگازامکاناتی
مثلنیروگاههاداشتهباشید.ولیاينپیکمصرفهمیشهنیستچونممکناستدرساعتیاز
روزوياشبباشدومتأسفانهبايدگفتکهپیکماوپیکشرکتبرقهایمنطقهایيکسانبود.
ودرزمستانهمزمانبااينکهپختوپزهاشروعمیشدپیکبرقهمخوردهمیشدوچونبايدگاز
نیروگاهبرقراماتأمینمیکرديمدچارمشکلمیشديموهمزمانآنپیکبرقبودماپیکمصرفی
گازبوديم.گاززمانهايیخاموشیايجادمیکردواينمسئلهخیلیدردسرسازبودودربعضیمواقع
باعثقطعیگازتهرانمیشدودلیلآنهماينبودکهنیروگاهگازیدرشهرریبودکههنوزهم

است.ايننیروگاههایگازینزديک۵میلیونمترمکعبگازمصرفمیکردند.
درزمانجشن۲۵00ساله،کلکسیونیازنیروهایگازیرادرايننیروگاهبهکارگرفتهاندزيرا
میخواستندبرقتهرانرابههرطريقیکهشدهبودتأمینبکنندتاخاموشیبهوجودنیايدازهر
شرکتیهرنوعتوربینیراخريدندومیتوانیدانواعواقسامتوربینهاراببینیدولیمتأسفانهراهاندازی

آنباگازوادامه یکارباگازوئیلبود.

مأمور شرکت گاز باید تک تک به در های منازل مراجعه کند �
يادمنمیرود،کهروزینزديکمغرببودازوزارتنیروکهدرآنزمانآقایزنگنهمديروزارت
نیرووآقایآقازادهوزيرنفتبودند،بامنتماسگرفتندکهبرایاينکهشهرخاموشنشودرگالتورها
راروشنبکنیمکهاگرنیروگاههایديگرمشکلیداشتندخاموشیدادهنشودومنگفتماينکار
باعثافتفشارمیشودگازهممتأسفانهطوریاستکهاگردرچنددقیقهافتفشارايجادشدتمام
رگالتورهایکلشهربستهمیشودواينکارباعثمیشودکهاگربخواهندرگالتورهارادوباره

روشنکنندبايدتمامشیرهایگازدرشهربستهباشد.
دراينوضعیتنمیتوانیدکاریانجامدهید.مأمورشرکتگازبايدتکتکبهدرهایمنازلمراجعه
کند،ازنظرايمنیببیندآياشیرگازیبازاستيانیست؟آياکسیدرمنزلاستتابتوانديکیيکی
اينرگالتورهارابهقولمعروفonکند.اينرادرشهرتهرانوبانیروهایمحدوددرنظربگیريد؛
فاجعهبهوجودمیآيد!آنهمدرسرمایزمستان!بههرحالمامجبورشديمکهدستوربدهیماين
کارراانجامبدهند.زمانیکهيکنیروگاهبخواهدبهيکبارهپنجمیلیونمترمکعبگازدريافتبکند،
افتفشارايجادمیشود.ومادرشرايطزمستانيکَوْلْوهايیبهنامline break valveداشتیم
کهکاراينهاايناستکهاگرگازدريکمنطقهایدچارحادثهشدازدوطرفبهطوراتوماتیکآن
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راببندد.مادرزمستانبهخاطراينکهايناتفاقپیشنیايدهمه یولوهاراازسرويسخارجمیکنیم
کهدرطولمسیرنبندند.وتمامايستگاههایگازرايکسرهمیکنیميعنیبهجایاينکهبهخاطر
افتفشارازطريقرگالتوربرودوایپاسمیشوند.درهرصورتدرآنزمانبهخاطرراهاندازی
نیروگاهيکبخشیازتهرانراازدستداديمکهبههرحالمجبوربوديماينکارانجامدهیمزيرادو
وزيردستوردادهبودند.ماهمگوشکرديم!وبههرحالگرفتاریهايشهمبهگردنماافتادديگر!

درتابستانوزمستانافتگازنداشتیم.
منيادماستکهحتیآقایسیدزاده،خدارحمتکندايشانرا،استاندارتهرانبودهاندومنرا
هممیشناختندزيراايشانرئیسکمیسیونانرژیبودهاند،ازمنخواستکهبیايمومصاحبهکنمو
بگويموضعیتاينچنینبودهاست،گفتمحاالديگراتفاقیاستکهافتاده.ديگرحاالماچهصحبتی

کنیم؟بههرحالمیخواهمبگويمهمچنینمشکالتیبودهاست.
انگارسرمايهگذاریای واقع بود.در بااليی میلیونمصرفخیلی درآنشرايطمصرف۵0
شد گذاشته زنگنه آقای زمان در که سیاستی بنابراين نمیکنیم. استفاده آن از ولی کرديم
سیاستبسیارخوبیهمبودوباتوجهبهاينکهخودشاندروزارتنیروبودندبهگازرسانیبه
نیروگاههااصرارداشتندوازنظرآلودگیهواهمهوایبدیراداشتندونیروگاههایگازی
فقطگازوئیلمصرفمیکردندوحسناينکاراينبودکهماوقتیماگازرابهنیروگاهها
میفرستاديمديگردرتابستانوزمستانافتگازنداشتیموگازباالنسمیشد.درزمستان
مناطق به بدهیم را گاز بتوانیم تا میکرديم ذخیره مايع سوخت برايشان و میکرديم قطع
مسکونیوشهریکهدراولويتباالترقرارداشتند.همانطورکهمیدانیمگازازطرفخود
شرکتگازکتگوریهای0و۱و۲و...داردواينهارازمستانبرنامهريزیمیکنندکهاول

کدامقسمتهاراقطعبکنندودرنهايتهرچهگازاستمصرفخانگیدرزمستانشود.
بنابرايندرآنزمانتوسعه یگازبسیارسرعتبااليیگرفتومصرفگازدرزمانیکهمنبودم
۱40میلیونمترمکعبدرپیکمصرفبودوامروزهبه700میلیونرسیدهاست.يعنیشمايک

توسعهایرادرنظربگیريدکهاز۱40بهروزانه700برسد.

تبدیل گاز طبیعی به فرآورده �
ازجملهاتفاقاتمهمدرزمانیکهمندرشرکتملیگازبودم،يکیمسئلهگازرسانیبهنیروگاهها
بودکهازنظراقتصادیخیلیبهنفعکشورمانبودوازنظرمحیطزيست،گازبهعنوانسوختپاک
وتمیزمیتوانستبهجایمصرفگازنفتکورهایکهدرنیروگاههامصرفمیشدوآلودگیزيادی
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رابههمراهداشت،جايگزينشود.
طرحهایجديدیدرگازبهاسمGTLياLiquidToGasارائهشدکههمشرکتگازوهم
وزارتنفتدنبالمیکرد.کهفازچهاردهپارسجنوبیبهGTLتخصیصدادهشد.کهمقدمات
آنشروعشدوبهنتیجهنرسیدوتااالنهمهنوزواحدتولیدیصنعتیGTLکهازهمانزمان

شروعشدرادرکشورنداريم.

GTL: در واقع یعنی تبدیل گاز طبیعی به فرآورده �
 Gas Toدرحقیقتماگازرامیدهیموتبديلبهفرآوردههاینفتیمیکنیمجیتیالمخفف
Liquidاست.ماقباًلگازطبیعیيعنیمتانواتان)+c۱ c۲(رادرشبکههایخانگیوصنايع
مصرفمیکرديم.بعدهايکیازمهندسینباتجربه یشرکتگازپیشنهاددادکهدرکاناداوجاهای
ديگرسوزاندناتانراتحريمکردند.يعنیدرکانادااجازهندارندکهc۲گازيعنیاتانرابسوزانندو
خوشبختانهآقایمهندسزنگنهدرآنزماناينتصمیمراگرفتندودرفازهایپارسجنوبیدرفاز
يکودو،برنامهایبرایجداکردناتانوجودنداشتومامجبورشديمبرایاينکهاينبرنامهارزش
افزوده یخیلیبااليیراداشتکلگازیراکهدرپارسجنوبی،فازيکودووسهتولیدمیشدبه
صنايعديگريعنیپتروشیمیهابفرستیمواتانرادرآنجاازگازجدامیکردندودوبارهگازرابهپارس

جنوبیمیفرستادندوازآنجابهشبکههایسراسریکشورتزريقمیشد.
ولیخوشبختانهازفازهایچهاروپنج،بهبعداينکاردرخودپااليشگاهپارسجنوبیاجراو
خوراکواحدپتروشیمیهاکهارزشافزودهبااليیدارد،میشد.اينکاردرآنزمانمطرحبودو
خوشبختانهانجامشدوکارهايیکهدرزمانمنانجامشدکهبهآنمیخواهماشارهکنماحداث
خطلوله یرامسربهنکابود.درواقعاينخطلولهایبودکهگازراازيکطرفتارامسروازطرف
ديگرازسرخستانکاآوردهبودواتصالايننقطهيعنیرامسرتانکاباتوجهبهعبورآنازمزارعبه

دلیلمخالفتهايیکهوجودداشتبالتکلیفماندهبود.
خوشبختانهبامراجعذیربطونمايندگانیکهدرشمالبودند؛صحبتکرديمويکجلسهطوالنی
ازبعدًازظهرتاديروقتشببرگزارکرديموباپیمانکارصحبتکرديمکهاينکارراانجامدهد،
پیمانکارهممشکالتیداشتزيرادرمنطقه یشمالنصبلولهبهدلیلريزشیبودنمسیروبههر
حالشالیزارهاوسطحآبهایزيرزمینورویزمین،کارمشکلیبودوپیمانکارهمبههردلیلی
دراينمدت۳الی4سالداشتازکارخودشانصرافمیدادکهمادرحقیقتبهيکجمعبندی
رسیديمکهتاديروقتشبگفتیمصورتجلسهراامضاکنید،بهانهآوردندوگفتندکهاجازهدهیدآن
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راتايپکنیمومنگفتممشکلینیست،فقطاگرشماازاينکارصرفنظرکنیدخلعيدخواهیدشد.
آنهارفتندوامضانکردندوخلعيدشدندوماپیمانکارجديدیرامسئولاينکارکرديم.آن
پیمانکارقبلیهمعکسالعملنشاندادوتمامماشینآالتخودراازمنطقهبیرونبردولیدرآخر
اينکارباکمکبخشعمرانبنیادمستضعفانکههمانزمانتازهفعالیتخودرادرگازباپیشنهادی
کهمنکردهبودم؛شروعکردهبودندانجامشد.آنهاواردشرکتگازشدندوکارهایبزرگیکردند.
شرکتیکهدرآنزمانبرایخطانتقالتشکیلشدهاستبهنامشرکتپايندانبرایگذاشتن
لولههایگاز،االنيکیازبهترينشرکتهااست.درهرصورتمجریجديدیکهازخطه یشمال
بودومیتوانستبامردمیکهاينخطلولهاززمینشانعبورمیکردارتباطبرقرارکندوتعاملداشته
باشدانتخابشدوکارراشروعکرد.وباالخرهآخرينمراحلساختاينخطدرزمانیکهمناز

شرکتگازبهکانادارفتمانجامشد.
حسناينکاراينبودکهماازجنوببهشرقوصلمیشديموشبکهگازمابهشکلنعلاسب
سراسریشد.ومامیتوانستیمحتیدرتابستانمثالًًپااليشگاهسرخسرابخوابانیموازپارس

جنوبیياازجنوبکهگازهمراهبودکشورراتغذيهکنیم.
واينکاربسیارمهمیبودکهدرزمانتصدیاينجانبدرشرکتملیايرانانجامگرفت.

علت زمین گیر شدن پیمانکاران �
زمانیکهمنواردشرکتگازشدمتمامشرکتهایپیمانکاریبزرگزمینگیربودند.دلیلآنچه
بود.اينبودکهقراردادهايیبامبالغمقطوعبستهشدهبود.وچونمدتهاگذشتهومبالغتغییرکرده
بودامکانادامهکاروجودنداشتومادوراهبیشترنداشتیم،کهمهندسیشرکتاهمیتمسئلهرا
برایمنروشنکردکهبايدتصمیمبگیريم،تصمیمهمتصمیميکقرانودوقراننبودهاستواقعًا
تصمیمبزرگیبود.بودجه یزيادیمصرفمیکرد.ولیآنچیزیکهمابهصالحتشخیصدادهايم
اينبودکهدوراهداشتیم:يابايدپیمانکارانراخلعيدمیکرديموپیمانکارجديدمیآورديم.مسلمًا
قیمتهایماباالترازپیمانکارهایقديمبودهاست،بهدلیلاينکهخودمناقصه یجديدوقتبرو

هزينهبربود.
برایهمینتصمیمگرفتیمقیمتهاتغییرکندوباتعديلکردنقیمتهابارمالیسنگینیهمداشت
وخوشبختانههیئتمديرههمپذيرفتومابهمشکلیبرخوردنکردهايمواينکارراهاندازیشدو
پیمانکارانازآنوضعیتدرآمدندوتوانستندبهکارشانادامهبدهند.اينيکیازکارهايیبودکهدر

دورانمنانجامشد.
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می شد با یک تفنگ ژ 3 پاالیشگاه را زد �
وقتیبازسازیمیخواستشروعشوداواًلکهمااجازه یورودنداشتیمچونشهرنظامیبودآقای
هاشمیآنزمانرئیسمجلسوجانشینفرمانده یکلقوابودندايشانچندباربرایبازديدبه
پااليشگاهآمدندوبهخاطرحضورمادرمرزگفتندپااليشگاهبايدبازسازیشود.چونيکعدهمعتقد
بودنديکپااليشگاهنزديکمرزوقديمیکهاالن۱00سالازاحداثآنپااليشگاهمیگذردرا
نبايدبازسازیکردولیايشاناعتقادداشتندکهبهخاطراعالمحضورماندرمنطقهمرزیبايدکه
پااليشگاهرابازسازیکنیم.حالپااليشگاهیکه8سالدرخطمقدمجبههبودهاستو۵00متر
باجبههفاصلهداشتهومیتوانبايکتفنگژ۳پااليشگاهرازدواينپااليشگاهدرشرايطجنگ
بدونهیچحفاظتیماندهبوديعنیشرايطجنگطوریبودکهاواخرشهريور۵۹کهپااليشگاه
بمبارانشدپرسنلتاجايیکهمیتوانستندموادنفتیراتوسطخطلوله یآبادانــماهشهربه

ماهشهرانتقالدادند.
ولیشرايططوریبودکهفرصتینشدکهدريچههایتخلیه یبخاررابازکنندتابخارخارجشود.
درزمانبازسازیهنگامیکهمیخواستیمُرُتدراازداخلتوربینخارجکنیممشاهدهکرديمکهفقط
پودرآهنبیرونريختهمیشدبهخاطرآنرطوبتیکهدرتوربینماندهبود.يعنیتأسیساتبهاين
صورتدرآمدهبود.64سانتخاکخورندهعمدتًالولههایروزمینیرابهمدتهشتسالپوشانده

بود.
لولههایچدنیباقطر60اينچکهدرمقابلموجانفجارخیلیضعیفاستتماماينلولههادر
داخلزمینشکستهشده.بازسازیاينهاخیلیمشکلبودزيراوقتیلوله یچدنیشکستهشدهو
  Face to faceمیخواهیمآنهارابههممتصلکنیملولههاراباپتکمیشکنیم.بعدآنهارا
کردهنزديکهممیآوريمويکنوارفلزیکشیدهوباسربازدوطرفمیکوبیمتاايناتصال
برقرارشود.بررسیکرديمدرهنگامبازسازیاينموضوعجوابنمیدهدومجبورشديمرهاکنیمو

ازيکلوله یموقتاستفادهکنیم.

بازسازی پاالیشگاه ظرف 6 ماه  �
درهرصورتيکپااليشگاهدراندازه ی۱۳کیلومترمربعوسعتودرطی8سالدرجبهه یمقدم
جنگبودهاست؛وقتیماواردپااليشگاهشديمخیلیازخمپارههادرلولهماندهولیعملنکردهبودو
روزهایآخرهمآبادانبمبارانشیمیايیشدهوهمهچیزهمسوختهبود.نهآبی،نهبرقی،بخاریهیچ
چیزیدرمنطقهوجودنداشتومیخواستیمظرف6ماهپااليشگاهرابازسازیکنیم.اولینچیزیکه
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مابهآنبرایبازسازینیازداشتیمکپسولاکسیژنبودکهبتوانباآنمخازنسوختهشدهراببريم
درآنزمانبهخاطرسابقهکاریکهمنداشتمبايکتلفنبهذوبآهناصفهانحدود۲00کپسول
اکسیژنواردآبادانشد،وشروعکردندبهبريدناينمخازنسوختهشدهوپاکسازیمنطقه.وبايد
تاعمق۳0متریراپاکسازیمیکرديمکهبمبعملنکردهوجودنداشتهباشد.درآزادگانکه

ژاپنیهامیخواستندکارکنندشايدنزديکيکسالپاکسازیاينهازمانبرد.
حدود7000نفرشبانهروزکارمیکردند.

درهرصورتپااليشگاهآبادانباکمکازآشنايانودوستانیکهاززمانجبههوجنگداشتیم،
پاکسازیشد.تلفنیازآقایاديبکهآنزمانايشانمعاونآقایرفیقدوستبودهاندخواستمکه

عدهایرابفرستدتاپااليشگاهراپاکسازیکنند.
وايشانبا۲تاجیپاستیشن)تخريبچیهاکهبعضیهادستوبعضیهاپانداشتند(آمدندوکل
پااليشگاهدرعرض۲0روزکلپااليشگاهراپاکسازیکردند.وگلولههایعملنکردهرايکجا
جمعکردند)عکسهایآنهاموجوداست(واينکارسريعانجامشدکهآقایمهندسنژادحسینیان
کهمسئولرساندننفتخامبهپااليشگاهبودندآنزمانيکحوزهایبودکهبرایمأموريتشان
رفتهبودند،ايشانوقتیبرگشتندبهمنزنگزدندگفتند:»فالنیچهخبر؟«گفتمآقایدکترما
داريمراهاندازیمیکنیموواقعًااتفاقباورنکردنیایبود.همه یکسانیکهکاراجرايیانجامدادند،

بازدید آیت الل هاشمی رفسنجانی از پاالیشگاه آبادان 1367
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میدانندکهيکپااليشگاهبرایيککارپروژهایکهمیخواهداجراکنددرقراردادهاچهارماهزمان
تجهیزکارگاهمیدهندولیکلزمانیکهماآمديموشروعکرديموکاربهاتمامرسیدچهارونیم

ماهطولکشید.
حدود7000نفرشبانهروزکارمیکردندومااسکاننداشتیمبههرحالداستانهایجالبیبودکه

باالخرهاينکاربهاتمامرسید.
يادماستدردیماهدريکمصاحبه یتلويزيونیگفتممشعلهایپااليشگاهآباداندر۲۲بهمن
روشنمیشودواينخبرآنقدرجالببودکهمصاحبهکنندهبلندشدوگفتکهاينخبرراخودمبايد
بدهم.ودراخبارگفتهشدکهمشعلپااليشگاهآباداندر۲۲بهمنروشنمیشود.وحاالجالب
ايناستکهباکمکخداوندودوستانیکههمکاریکردندونیروهايیکهدرکلاستاندرزمان
بازسازیجمعشدهبودندپااليشگاهبازسازیشد.آنقدرکهدرکلاستان،همهاخبارراداشتندوحتی
يادماستکهکسیمیگفتخیاطیمحلماگفتهپااليشگاهگازراهاندازینشدهاست؛کپسولگاز
زيرمشعلگذاشتندکهروشنشود.زيرامابرایراهاندازیمشعلبايدپايلوتراروشنکنیموبرای
روشنکردنپايلوتبايدگازحجیمیمیداديمتامشعلروشنشود.درهرصورتعصرروز۲۲بهمن
اينمشعلروشنشدوازفاصله۲0کیلومتریجاده یاهوازکهبهآبادانمیآمديدمشعلپیدابود.در

اصلپرچمعزتواقتدارکشورمانبهاهتزازدرآمد.
دردیماه67کهآقایمهندسموسوینخستوزيربودند؛بهاتفاقتعدادیازوزرا،آقایآيتالهی
وآقایفروزشبرایبازديدازپااليشگاهبهآبادانآمدند.وازهمکارمنپرسیدندچهموقعراهاندازی
میشود؟وايشانگفتندکهفروردينما،درواقعسهماهديگرراهاندازیمیشود.گفتنديعنی
میخواهدازبیناينآهنپارههایسوختهنفتراهاندازیشود؟گفتیمخببلهمااينکارراانجام
میدهیم.آقایفروزشبااينکهمنرامیشناختندبهاتاقاپراتوررفتندوگفتندکهواقعًاپااليشگاه

رادر۱۲فروردينراهاندازیمیکنید؟
ودرجواباوگفتندکهماحتیزودترهمراهاندازیمیکنیم.درصورتیکههیچکسباورنمیکرد
راهاندازیشودوخداوندکمککردوعصرروزيازدهم،نفتخامبهگازخامتبديلشد،ايناولین
فرآوردهراکارکنانپااليشگاهداخلشیشههایعطرمیکردندوبهخاطربویخوشیکهداشتبه
خودشانمیزدند.پااليشگاهباهمتغیورمردانصنعتنفتوکلکسانیکهبهماکمککردندبه
موقعراهاندازیشد.ومقاممعظمرهبریکهدرآنزمانرئیسجمهوربودندبرایافتتاحپااليشگاه
به راجع تجلیلیکردندوچهجمالتی ايشانکردندخواندنیاستوچه آمدندوسخنرانیکه

پااليشگاهآبادانگفتند.ايشانايناتفاقراشبیهمعجزهمیدانستند.
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ازمهندسیندوره یاولدانشکده ینفت،آقایمهندسمیرعظیمی،عالقهمندبهديدن يکی
پااليشگاهآبادانبودندوآبادانیهاحساسیتشديدیبهپااليشگاهدارند.يکعرقخاصیدارند،
ايشاناصفهانبودند.وابرازعالقهکردندکهمیآيندکهببینندماچهکارمیکنیموآمدند.درهمان
زمانخودشانتعريفکردندوگفتند:»شبیکهمنقراربودفردایآنروزبیايمنخوابیدم.خیلیزود
بهفرودگاهرفتمکهمباداازپروازعقببمانم«.ايشانآمدونزديکيکماهدرپااليشگاهبودوقدم
میزدوکارماراازنزديکمیديدکهماداريمچهکاریانجاممیدهیم.وخودايشاناگرزندهاست

نمیدانمبايداززبانخودشانبشنويم.

شما دارید یک مرده را زنده می کنید �
منيادماستکهمادرراهاندازیسیستمکولینگپااليشگاهدچارمشکلبوديم.آبازدريچه ی
اروندبرداشتهمیشد.وچگونگیبازسازیلوله یآبداستانجالبیدارد،چونآنطرفنیروهای
سازمانمللبودندواجازهنمیدادندکهمابهدريابرويموکارکنانبايکترفندیداخلاينلوله
شدندولوله یگازراتمیزکردندچونلوله یآبدريابههرحالوقتیکهآبداخلمیشدبهلوله ی
پااليشگاهپرازگلوالیبودکهنشستکردهوبايدتمیزمیشد.بنابراينکارکنانچگونهدرلوله،
دريچهدرستکردهاندوچگونهبهداخللولهمیآمدندوسطلسطلاينگلهاراخارجکردندودر
هرصورتتوانستیمآبرابیاوريمودرهرصورتپیدرپااليشگاهراهاندازیمیشددچارمشکل

پاالیشگاه پارس جنوبی
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میشدوهیچکسنمیدانستکهچهاتفاقیمیافتد؛کهبهيکبارهضربهمیزندوتمامشیرفلکهها
)هرشیرفلکهنزديک64تاپیچومهرهداشت(راخوردمیکند.

مارفتیمبهدنبالاينکهباالخرهيکیازاپراتورهایتلمبهخانهایرامیشناختیمازيوسفآباد
بیاوريماپراتورراآورديمکهببیندکهچهشدهاستکهايناتفاقمیافتد؟بههرحالايشانراآورديم
ونشستندآنجاوگفتندهمانکاریکهشمامیکنیدماهمانجاممیدهیم،ولیهیچوقتپااليشگاه
بدونآبنشددرزمانیکهمناپراتوراينجابودم،مثالًًچهلسالکارکردهامايناتفاقنیفتاده
بود،ودرهرصورتخوشبختانهبادوالیسهبارکهايناتفاقافتاديکراهیباالخرهمهندسینما

پیشبینیکردندومسئلهراحلکردند.
ولینکته یجالبايناستکهدرزمانیکهمنداشتمبهتهرانبرمیگشتم؛اينآقايیکهاز
يوسفآبادآمدهبود)پیرمردیبود(اوبامنهمسفرشدوکنارمننشستهبودوايشانيکجملهای
رابهمنگفتند:کهببینمنازسنمگذشتهولیشمابااينکاریکهمیکنیديکپااليشگاهمريض

رادرماننمیکنیدشماداريديکمردهرازندهمیکنید.
ايشانچهلسالدرپااليشگاهکارکردهبودوشرايطرامیدانست.درهرصورتيکگروهیدر
مدتچهارونیمماهکارکردندواينپااليشگاهراراهاندازیکردندوجنبوجوشیدرآبادانايجاد

شدوحیاتدرآبادانمیتوانگفتکهبهصورتمجددشکلگرفت.
خداوندرحمتکند،آقایجمی)امامجمعهآباداندرزمانجنگ(،کهدرزمانراهاندازیمشعلدر

پایمشعلدعاخواندندوسخنرانیکردند.ذکرخیریازايشانشدکهروحششادباد.
پااليشگاهپارسجنوبیازمدرنترينپااليشگاههایسراسردنیااست.

بهنظرمننقاططاليیفعالیتشرکتگازملیايران،بهرهبرداریازپااليشگاهپارسجنوبیبوده
استکهتحويلشرکتگازشد.چونپااليشگاهپارسجنوبیازمدرنترينپااليشگاههایسراسر

دنیااست.
چاهاينپااليشگاهدردرياودرفاصله ی۱0۵کیلومتریخشکیزدهشدهاست.بهسکوهایآن
unmand)بدونحضورنفردرسکو(گفتهمیشود.قباًلدردنیاانتقالگازبهصورتسهفازبود
فقطتافاصله ی۲۵کیلومتریانجامشدهبودواولینباربودکهشرکتتوتالدردنیادرفاصله ی

۱00کیلومتریبهصورتسهفازاينانتقالگازراانجاممیداد.
هنگامیکهگازدرمخزنخالیمیشددرحقیقتترکیبیازگازطبیعیومیعاناتگازیوآبهمراه
گازاست.اينهابهصورتهمزمانازچاهخارجمیشوند؛آبیکهدرمخزناستيکآبمزاحمو
خورندهاست؛وبايدازگازجداشود.درقطرکهبهسمتمابودوزودترازماشروعکردندوبهصورت
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۲47 دوفازگازرابهساحلانتقالدادهبودند.ولیدرتوتالپارسجنوبیبهصورتتریفیزفلو)آبهمراه
گازبهعالوهکندانسهوبهعالوهگازطبیعی(بود.فازيکماهمازاولبرمبنایدوفازطراحی
 )three phase flow(شدهبود؛منتهیدرفازدووسهبهبعدبههمهبهصورتتریفیزفلو
شدهبود.بنابرايندراينجايکتکنولوژیخاصوجديدیبودکهازاهمیتبااليیبرخورداربودو
بسیارصرفهجويیمیشد.مثالًًيکیازسکوهایمادرپارسجنوبیبودنزديک8000تنوزندارد.
ومادرفازيکسکويیداريمکهنودنفرازپرسنلمیتوانندرویآنزندگیمیکننداينهاوزن
سنگینیدارندو۳00يا400میلیوندالرهرکدامهزينهدارند.ولیدرفازدووسهبهبعدمااين
تجهیزاترادردريانداريم؛يعنینهسکویفرآورشونهسکویاسکاندردريانداريم.ولیازفاز
دووسهبهبعداينپااليشگاهازاتاقکنترلفرمانمیدهدکهشیربستهيابازشود،پیدرانیشودو
رویسکوهمژنراتوربرقوجودداردوهمشیرگازبايدقطعووصلشوديعنیيکتکنولوژیبسیار
پیچیدهوحساسدارد.اينکاربدونحضورنفرانجاممیشودازدريا،واينکارجديدیبودوافراد

باتجربهبايدکارمیکردند.
خوشبختانهحدودششصدنفرنیرودرپارتهایمختلفبرایگرداندناينپااليشگاهگرفتهشد
کهدورههایخیلیخوبآموزشیراديدند.بهصورتشبانهروزیدرمحمودآبادکالسهايیبازبان
انگلیسیبرگزارمیشدوبهصورتپانسیون)يعنیکسیحقرفتننداشتهمانندسربازخانهوآخر
هفتهمیتوانستندبیرونبروند(،ادارهمیشد.همهاينافراددرپااليشگاهکلکشورتقسیمشدندو

پاالیشگاه آبادان 1393
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دورهديدند.

به خودکفایی کامل در دریا رسیدیم �
موقعراهاندازیيکبرنامهريزیبسیارجالبیبودومادراينمدتمسائلزيادیراازافرادياد
گرفتیم.برایراهاندازیپااليشگاهسهگروهمسئولشدندکهچارتسازمانیبودکهاينچارتهابا
رنگهایمختلفمانندرنگقرمز،سبز،آبیمشخصشدهبود.رنگقرمزنشاندهنده یافرادباتجربه
کهازسراسرشرکتملیگازانتخابشدهبودندبهعنوانگروهراهانداز.رنگسبزدانشجويانیکه
جديدًافارغالتحصیلشدهبودند.آنهابعدازآموزشهايیکهديدهبودندبرایکامیشنینگويا
راهاندازیوکامیشنینگواستارتآپمیآمدند.ونفراتسومنفراتتوتالبودند.يعنیاينسه
مجموعه)افرادباتجربه یگاز،پرسنلجديدیکهاشتغالبهکارپیداکردند،وفارغالتحصیالنجديد
دانشگاهوپرسنلتوتالکهبهعنوانصاحبکارکهمشاوربودند(باهمبهصورتترکیبیاينکاررا
شروعکردندواينتجربیاتازافرادباتجربه یگازوشرکتتوتالبهاينپرسنلجديدمنتقلشد.
وتوانستندبعدازمدتیببینیدتوتالکهقراردادشتمامشد،حدودهشتادنفریماندندکهمديرآن
موقعپااليشگاهکهمهندسشعبانپوربودهاندايشانتقاضايشاناينبودکهاينهابمانندوبعدهمه
اينهاشرکتراترککردندوخودايننیروهاباآموزشهايیکهديدندتوانستنداينپااليشگاهها
راادارهکنندواينپااليشگاههانقشعمدهایرادرتأمینگازکشورداشتند.وتماماينصادرات
و700میلیونمترمکعبگازیکهتوزيعمیشودازبودنپارسجنوبیاينامکاناتبهوجودآمد.

مهمترينچیزیکهمیتوانمبگويمايناستکهمادردورانطاليیبااقداماتیکهدرپارس
جنوبیانجامداديم،بهقولآقایهاشمیبهخودکفايیکاملدردريارسیديم،وقتیکهفکرفعالیت
درياراشروعکرديمديديمکهپايمانراازخشکیبهداخلآبنگذاشتیمشرکتتأسیساتدريايی
رادرکشورراهاندازیکردندکههمینمنجربهتأسیسيکشرکتبزرگدريايیکهدرحالحاضر

کارهایدريايیراانجاممیدهدشد.وبنیانآنازآنموقعپايهريزیشد.
اولینکاریکهمیخواستیمدردرياانجامدهیمحفاریبودوخوشبختانهدکلدريايیداشتیمکه
شرکتملیحفاریتعدادیازچاههایماراحفاریکرد.بعدازحفاریبايدگازراازسکودرست
میکرديموازدريابهخشکیانتقالمیداديم.ماسبکوسیاقگازدريايینداشتیمواولینباربود

کهمیخواستیمشروعکنیم.
درآنزمانباقانونمجلسدرقراردادتوتالخارجیهاموظفبودند%۳0ازکاررابهپیمانکارهايی
ايرانیبدهند.ماوقتیکهباتوتالاينبحثراشروعکرديمگفتیمشمابايد%۳0کاررابهداخل
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بدهیدوايشانگفتندکهمابیشاز%۳0ازکاررابهشماداديم)بحثرستورانوحملونقلکهبه
دردمانمیخورد(ماکارانتقالدانشفنیبايستیانجامدهیم،آمديمچهکارکرديم؟مجبورکرديماز
دوتاازسکوهايیکهبهشرکتNPCCابوظبیدادهبودنديکیازآنهارادرداخلکشوربسازيم.
واينکاربهشرکتISO ICOدربندرعباسآمد.کهاينسکوزيرنظرماباپرسنلايرانیساخته
شد.اولینسکویگازیبرایپارسجنوبیبود)قباًلسکوینفتیدربوشهرساختهشدهبود(ولیاين
اولینباریبودکهفکرمیکنمحدود7۹،اينسکوساختهشد.برایآنموقعکاربسیارسختیبود.

مننمیتوانستمخالفقانونعملکنم.
جالباستکهنمايندهتوتالبهمامیگفتکهاينکاربسیارحساسیاستبهايندلیلکهما
ازتصمیماتیکهگرفتیمکوتاهبیايیم،بهماگفتکهاينيکسکویگازیاستورویآنگاز
وجودداردکهحالتانفجاریداردبنابرايناگراينسکوخوبجوشکارینشودوخوبطراحینشود
انفجاریرخمیدهدکهاينسکوازجاکندهمیشودومثليکموشکبههوامیرود.ممکناست
داخلکشتیحاملنفتخام)نفتکشVLCCحامليکمیلیونبشکهنفت(بیفتدوفاجعهآفرين

شودوشمااينکارراانجامندهید.
علیرغماينهشدارهاکهبهجهتانصرافمامیدادند،هرچهمیگفتیمقبولمیکردندواالن
منيکنمونهازآنرابهشمابگويمتعجبمیکنید.وباالخرهاينسکوداخلکشورساختهشدو
گروههايمانکارسکوسازیرايادگرفتند.سکویفازدووسهيکیرادرداخلکشورويکیرادر
ابوظبیساختیموآنهاآمادگیداشتندوسکویاولراساختهبودندوتوتالبايدحفاریراشروع
میکرد.آنهماولسکورادرفازدونصبکرد SPD-2وبعدحفاریراشروعکرد.توتالبهما
میگفتچونشماعقبهستیدمننمیتوانمحفاریراشروعکنموقانوناينبودکهاينکاراول

بايددرداخلکشورانجاممیشدومننمیتوانستمخالفقانونعملکنم.
توتالبرایاينکهکارشعقبنماند)اينجااستکهمیگويمانسانهایامینیبودند(میتوانست
منراکهمجریطرحبودمتحتفشارقراردهندوبگويندکهتوباعثشدیکهمااينسکورا
بهاينطرفبیاوريمکهاينطرفهممقدارکمیتأخیرداشت.ولیبهمنپیشنهادکردکهيک
دکموقتيعنیيکپلتفرمموقتساختکهبتواندکارحفاریراشروعکندکهعقبنماند.اگر
میخواستکهاينکاررانکندمیتوانستنکند!اماچونانسانهایامینیبودنداينکارراکردند.

ماهمگفتهبوديمهزينه یآنراهمبهشمانمیدهیمباخودتاناست.
درهرصورتآمدندحفاریسکویدومرابدونهیچتأخیریشروعکردندوبعدکهماسکورا
برديم،جرثقیلیبودکهمیتوانستلولههایچاههارابلندکندوسکوراصافدرمحلموردنظر
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بگذاردبدوناينکهتأخیریدرکاربهوجودآيد.
بنابراينمادراينجامیتوانیمبگويیمکهدربخشسکوسازیخودکفاشديم.فازهایبعدیيعنی
چهاروپنجبامشارکتسامسونگوشرکتصدراساختهشد.مديرعاملصدرادرزمانبازديداز
سکوهاحرفخوبیمیزد.اومیگفتماازدبستانبهدانشگاهرسیدهايم.شرکتصدرابعدازساخت

فازيکفازهایبعدیراهمرصدکردوتافازهشتراساخت.

در کوتینگ هم خودکفا شدیم �
مامشکلکوتینگلولهراداشتیموهمانطورکهگفتمدرخشکیلولههارابايدترانشهبزنیمو
دردرياکوتینگبکنیموماکوتینگرادرکشورنداشتیموبايدبهاماراتدرابوظبیمیفرستاديم
کهيکلولهبرودبارکدشودوکلیهزينهمیکرديم.خوشبختانهکوتینگدرکارخانجاتخرمشهر
بودوماازآنجابازديدکرديمومسئولگمرکگفت:»اگربتوانیداينکارراانجامدهیددرواقعکار
خداپسندانهایرابرایمردمکرديد«؛بهخاطراينکهما%۳0بیکاریدرخرمشهرداريم.خوشبختانه
ماصحبتکرديمواينکارخانهکوتینگراراهاندازیکرديموبهپیمانکارخطلوله یتوتالگفتیم

کهشمابايدکاررابهداخلکشوروبهکوتینگخرمشهربدهید.
اينکارهمانجامشدو800نفرنیرویمستقیمدراينکارشاغلشدندوآبادانازاينوضعیت
درآمدوخوشبختانهبعدازچندساليکفیدبکبرایماآمدکهيکاختالفیبینتأسیساتدريايی
وشهرداریافتادهبودکهرئیسدادگستریخرمشهرآمدهبودکهببینداختالفبرسرچهچیزی
استتاآنراحلکند.يکیازمهندسینتأسیساتبعدازچندسالبرایمنتعريفکردکهرئیس
دادگستریخرمشهرگفت:اززمانیکهاينکارخانهکوتینگراهاندازیشد%۳0ازمراجعهبهمراجع
قضايیدرخرمشهرکاهشيافتهاست.يعنیايجاداشتغالنتیجهاشهمیناستومادرکوتینگ

همخودکفاشديم.

ما از توتال خواستیم که تجدید مناقصه انجام دهد �
 Pipelayingمسئلهبعدیکشتیلولهگذاربود؛برایاينکهدردريالولهگذاریکنیمازکشتیبهنام
bargeبايداستفادهمیکرديمکهآنرانداشتیم.شرکتتوتالبرایمناقصهبهشرکتیکهدارای
کشتیهایلولهگذاربودرفتهوقرارداد۱8۵میلیوندالریبستهبود.شرکتديگریمراجعهکردکه

اگرشماسهفازشرکتپارسجنوبیرابهمنبدهید۲0میلیوندالرقیمتمراکممیکنم.
وماازتوتالخواستیمکهتجديدمناقصهانجامدهد.ايشاناولزيربارنمیرفتومیگفتمناز
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نظرمقرراتخودممیتوانمبايکشرکتهممناقصهانجامدهموهمکارمراانجامدهم؛ازطرفی
همکشتیلولهگذاردردنیاکماستاگراينکشتیلولهگذاربرودديگرکشتیلولهگذاریوجودندارد
کهمنبتوانمبیاورموکارمعقبمیافتددرستهممیگفت.درهرصورتماخواستیمکهتجديد
مناقصهصورتبگیرد،وتجديدمناقصهصورتگرفتوقراردادبه۱0۵میلیوندالرکاهشپیداکرد.
شرکتهیوندایکهقباًلپیشنهاددادهبود؛ايشانقیمت۱۱0میلیوندالرراگفتندومازيربارنرفتیم
وگفتیم۱00میلیوندالروسهفازرابهاونداديمبلکهدوفازراداديموباالخرهبا۱0۵میلیون
دالرراضیشدوقراردادراامضاکرديم.کارشرابهموقعانجامدادوبعدگفتیمکوتینگتانرابايد
بهاينهابدهیدودرحقیقتکوتینگراهمداد.برایسهفازمديرعاملشرکتتأسیساتدريايی
ازابوظبی۱۳میلیوندالرقیمتگرفتهبودمااينکوتینگراازشرکتهیونداباقیمت۲۵میلیون
دالرخريديموبهشرکتتأسیساتدريايیداديمکهاينجاپولخوبیرابهدستآوردوبعدهمچون

کارشرابهموقعانجامدادهبودنزديک۳میلیوندالرپاداشگرفت.
پولیکهازآنجابهوجودآوردندوباپولیکهجايزهگرفتهبودندبارجابوذر۱۲00کهدرحقیقت
کشتیجرثقیلداربودرابا4۵میلیوندالردراماراتبهکشتیلولهگذارتبديلکردند.وبنابراينما

مشکلنداشتنکشتیلولهگذاررابااينتمهیدحلکردهوبنابرايندردريانیزخودکفاشديم.

نباید معطل کشتی های لوله گذار ماند �
مادانشکافیراهمداشتیمونیروهایماازپیمانکاراستفادهمیکردند.بنابراينمادردرياکار
حفاری،سکوسازی،کوتینگ،لولهگذاریراهمانجامداديموگازراازدريابهخوددريارسانیديم.و
ماادعاکرديمکهمادردريابااجرایفازدووسهخودکفاشديموادعایآنراداريموهرکسهم

خواستاسنادومدارکموجوداستوبرايشتوضیحمیدهم.
وخوشبختانهازآنبهبعداينکارادامهپیداکردواگربعدهاخارجیهاخواستندبهماکشتی
لولهگذارندهندماديگرمعطلآنهانمیمانیم.بعداًًهمکشتیلولهگذاردومتوسطصدراساختشد،
کوتینگدومتوسطشرکتصدراايجادشد.درقشمنیزيککارخانه یکوتینگوسکومشترکًابا

شرکتشلساختهشد.ودرکشوراينکارراهاندازیشدوتابهامروزهمدرحالانجاماست.

همزمان با واگذاری قرارداد توتال تحریم امریکا شروع شد �
باراهاندازیپارسجنوبی،دورانطاليیگازشروعشد.مادردورانجنگبهخاطرشرايطهیچ
کاریدرپارسجنوبینمیکرديم.کارهامعطلومعلقماندهبودوبعدازجنگدوبارهازسرگرفته
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شد.درآنزمانقیمتنفتششياهفتدالربود.کشوردرحالبازسازیبود.پولیدرکشوروجود
نداشتوطراحیبایبککهدرآنزمانمطرحشد،کشوررانجاتداد.درستاستکهبعضیافراد
بهآنايرادمیگرفتندولیمنیکهمجریطرحبودممیگفتمکاردرستیراانجاممیدهیمزيرا

کشورهیچپولینداشت.
بایبکدرحقیقتبهاينصورتبودکهابتداپیمانکارانتخابمیشدوسرمايهگذاریمیکردو
بعدازاينکهاينکارانجاممیشدپاداشمیگرفتوبعدهمازمحلتولیداتاينپااليشگاهپولآن
بازپرداختمیشد.درموردقرادادتوتالمیتوانگفتکههمزمانباواگذاریقراردادتوتالتحريم
امريکاشروعشد.اماتوتالبهاينخاطرکهقراردادراامضاکردهبودمیتوانستکارشراادامه
دهد.اماگفتبااينسقفقراردادیکهبرایمنبستهايدنمیتوانمکارراشروعکنم)سقفش۲ 
میلیاردو۱۲میلیوندالربود(وگفتبايدسقفمنرابرداريد،زيراانجامقرادادبهخاطرتحريمات

امريکادرتوانشنبود.
قراربودبازپرداختمابهتوتالازمحلتولیداتنفتخاموگازومیعاناتگازیکهدرقراردادآمده
بودانجامشودولیخوشبختانهباراهاندازیکهشدبازپرداختفقطازمحلمیعاناتگازیپااليشگاه
بودوبهدوسالهمنکشیدوکاًلپولشراگرفتورفت.وپااليشگاهیساختهشدبدوناينکهپولی

برایتأمینباشد.
درزمانافتتاحمرحومنوربخشآمدهبودند.بهايشانگفتمشماحتیيکريالبرایپااليشگاه
نداديدوحاالآمدهايدآنراافتتاحکنید.ايشانهمجمالتیگفتندکهدردفتريادداشتمموجوداست.
بعضیافرادفقطمنفیگرايیمیکنند.درهرصورتاينپااليشگاهبهصورتبایبکراهاندازیشد
وبعدگفتندبهفاينانستغییربدهید.)فاز۲،۳،4،۵،6،7و8بهروشبایبکوفاز۹و۱0بهروش

فاينانس(راهاندازیشدهاند.

آموزش رکن اساسی توسعه است �
افرادبايدآموزشببینندزيراآموزشرکناساسیتوسعهاست.منخودماينرابهچشمديدهام.
چراماهمیشهبايدخارجیهارامیآورديم.زيراآنهادانشداشتند.درصورتیکهمابهتريننیروهای
کارراداشتیم.بهعنوانمثالبهترينجوشکارهارا.امادانشفنیالزمرانداشتیم.بنابراينمیتوان
گفتآموزشنقشبسزايیدرپیشرفتکارهاداشت.مامتخصصانخارجیراآورديمتابهنیروهای
کارماآموزشبدهند.وهمیننیروهایآموزشديدهبودندکهتوانستندمسئولیتکاراينپااليشگاه

مدرنرابهعهدهبگیرند.
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توصیهمنايناستکهکسانیکهمیخواهنددرشرکتگازکارکنند،رشتهایتحصیلیکه
انتخابمیکنندبايدباعالقهباشد،اجبارینباشد.بهنظرمنهرکسیبايدرشته یموردعالقه ی
خودراانتخابکندوبعدهمحیناينکهمیخواهدکارکندبهکالسهاودورههایآموزشیبرودو
خودشرابهعلمروزمجهزکند.مثالًًکسیکهدرقرنحاضرکامپیوتربلدنباشدمیگويندبیسواد

است.
درپااليشگاهجديدبايدسیستمجديدباشدسکوراازفاصله ی۱00کیلومتریکنترلبکندتمام
سیستمهادراولالکترومکانیکیبودهاستوبعدپنوماتیکوحالبهسیستمهایدیسیاس
تبديلشدهاست.اينسیستمهایدیسیاسسیستمهایجديدیاستبههرحالکسانیکه
میخواهندکارکنندبهترينراهحلیکهمنمیتوانمتوصیهکنمآموزشديدن،رفتنبهکالسهاو
دورههایتخصصیاستکهدرحینکاربرایپرسنلگذاشتهمیشود.برایاينکهبتوانندکارشان
رابهنحواحسنانجامبدهندودرکارشانموفقشوندوبعدهممديريتاستکهبهموقعمسائل

جابهجايیوارتقاوتشويقآنهامیتوانديکارتباطیبرقرارکند.

خاطره ای از راه اندازی اولین ژنراتور در جریان بازسازی پاالیشگاه آبادان �
يکخاطرهایرابگويمجالباستدرپااليشگاهآبادانکهکارمیکرديماولینژنراتوریکه
راهاندازیکرديمبرقیدرآبادانوجودنداشتوشبقبلشيکشوروهیجانیدربینکسانیکه
آنجاکارمیکردندوجودداشت.آنجاجشنیبرپابود،وافرادشیرينیدردهانهممیگذاشتند.انگار
همینديروزبود.از67تااالننزديک۲7سالمیگذرد.مهندسیکهمسئولراهاندازیاينژنراتورها
بودبهاتاقمنآمدحالتگريهداشتوگفتمآقایمهندسجباریچهشدهاست؟منفکرکردم
کسیبهايشانتوهینکردهاستکهناراحتهستند.بعدگفت:»سوزاندند«ورفت.همینجملهرا
گفتورفت.فوریبهمحلنیروگاهرفتمکهببینمچهخبرشده.ديدمنشتیآباستوبايدَولوآب
راموقتًامیبستندتاآننشتیراپیداکنند.کارگریکهدرآنجاکارمیکردبهجایاينکهولوآبرا
ببنددولوروغنرابستهبود.وقتیژنراتورباسرعتدرحالکارباشدنبايدولوروغنبستهشود.زيرا
روغنکهبهياتاقاننرسدآنهاذوبمیشوندوديگربرقیتولیدنمیشود.همهناامیدشدهبودندو
گفتیمدوبارهکاررابايدازنوشروعکنیم.منتهیاينحادثهبهوجودآمدهبودومابايستیيکبرخورد
مديريتیمیکرديموگرنهازفرداهرکسیمیتوانستکاریراانجامدهدوحادثهایراايجادکند.

ماازذوبآهنکمکگرفتیموياتاقانرالحیمکردندوآنکارهايیکهبرایراهاندازیژنراتور
بايدمیکرديمراانجامداديمودوبارهسرويسشدوکاردوبارهآغازشدبدوناينکهوقفهایدر
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راهاندازیبیندازدبعدکسانیکهمسئولکاربودندبهدفترکمسیونتخلفاتمعرفیکرديمکهبدانند
حسابوکتابیدرکاراستولیبهنماينده یآنجاگفتممناينهارامعرفیکردمکهبههرحال
جوخرابنشودولیواقعًاهدفمانايننبودکهاذيتبشوند.جملهایکهدرکمسیونبهآندونفر
گفتهبودندبرایمنجالباستکهبهآنهاگفتهبودندشماچطوراشتباهشیرآبرابهجایشیر
روغنبستهبوديدالبتهاشتباههماينبودکهاينهاسريعبازسازیکهمیشديکمقدارمشکل
بودمامثالًًبرایاينکهکارگراشتباهنکندولویکهمربوطبهسیستمکولینگژنراتوراستبارنگ
سبزمشخصمیکنیموولویکهمربوطبهروغناستبارنگقرمزرنگآمیزیمیشود.ولیدر
آنزمانچونوقتینداشتیمتقريبًاشبیههمبودندگفتندکهولوهاشبیههمبودندوماخیلیخسته
بوديمچونروزی۱4ساعتکارمیکرديم.مسئولکمسیونازآنهاپرسیدچهکسیشمارامجبور
کردهبود؟گفتند:کسیمارامجبورنکردهبودولیوقتیمیديديمرؤسایمادرحالکارهستندبه
خوداجازه یاستراحتنمیداديم.اگرمديربهکارافرادسربزندوآنهارانظارتکنددرروحیه ی

افرادتأثیرخوبیدارد.
آنکارگرآنقدرناراحتبودکهشبساعت۱0بهمنخبردادندکهاينکارگربهخانهنمیرفتو
میگفت:آنقدراينجامیمانمتابمیرم.بههرحالماباايشانصحبتکرديموگفتیمآقایمعتمدی
امالینانوشتهغلطنداردبههرحالهرکسیکهکارمیکندممکناستحادثهایپیشبیايدو
باالخرهبادوستانشفرستاديمکهبهخانهخودبرودواستراحتبکند.بههرحالبودنمديردرمحل

خیلیمهماست.

هیچ کس نمی دانست تا شب زنده می ماند یا نه! �
دردورانجنگهرکدامازافرادکهبرایکارازمنزلبهطرفپااليشگاهمیآمدندهرروزاززن
وبچههايشانخداحافظیمیکردند.زيرانمیدانستندکهشببرمیگردنديانه.ولیشرايططوری
بودکههرکسبايددرآنشرايطکارمیکردومعلومنبودزندهمیماندياشهیدمیشود.همین
واقعیتروحیه یجهادیرابهوجودآوردهبود.مابعدازاينکهکاربازسازیپااليشگاهبهاتمامرسید
داوطلبانهبههمراهگروهبازسازیبهبندرامامرفتیموهمانبازسازیکهدرآبادانپیادهسازیکرديم
رادرآنجاانجامداديمباهمانروحیه،تقسیمکارورقابتیکههرکسیمیخواستکارخودشرا
زودترانجامدهد.موفقیتمادرآباداناينبودکههرپااليشگاهیمیخواستخودشرانشاندهدو
رقابتسالمیبیناينهاوجودداشتوبعضیشبهابهخاطرنداشتنجنسیدرپااليشگاهخودشان
کهکارشانراسريعانجامدهندبهانبارهایهمدستبردمیزدند.بنابراينمااينکارراآنجاانجام
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داديمواينروحیهرادربندرامامهمداشتیم.بندرامامجايیبودکهوقتیقطعنامهصادرشدکل
اتاقفرمانبمبارانشدوهنگامیکهمارفتیميکگودالآبتحويلگرفتیموازنوشناژوفونداسیون
ريختیمواينکارانجامشد.بعدمابرایراهاندازیکارخودراشروعکرديمويککمپرسیکهقلب
دستگاهNFبودکهبهآنequipmentMainمیگفتند.بهماگفتندچونفقطيکیازآنرا
داريمبگذاريدسازنده یژاپنیبیايدوآنرابازسازیکند.گفتیممشکلیندارد.وقتیسازنده یژاپنی
آمدديدماداريمبازسازیمیکنیمگفت:»کارشماخوباستوهنگامیکهبخارتانآمادهشدبرای

راهاندازیکمپرسورخبربدهیدتامنبیايموآنراراهاندازیبکنیم«.
زمانآنرسیدکهفردژاپنیبرایراهاندازیآنبیايداوبهماگفت:درمنطقه یخلیجفارسجنگ
است)چونصدامبهکويتحملهکردهبودوبندرامامهمنزديکخلیجفارسبود(ومننمیآيم.
مابهآقایرهگذرکهمديرعاملبودگفتیمبیايیدبهصورتاشتراکیاينکارراانجامدهیموايشان
همقبولکرد.وازهمانشبنیروهایمارویکمپرسورمستقرشدندوخوشبختانهاينکمپرسوررا

رویسرويسآوردندوکارانجامشد.

آنچه را که در دل بود گفتیم �
موقعیکهپااليشگاهافتتاحشداواًلماراراهندادندوگفتندکهشما)يعنیمن،آقایاحمديان،
آقایابراهیمیکهدستاندرکارانساختنبوديم(کارتینداريدونمیتوانیدبهداخلبرويدخبربه
گوشآقایرهگذررسید،ايشانآمدباحراستبرخوردکردکهچرااينافرادراراهنداديد.خالصه
مارابهسالنیکهدرآنداشتندبرایآقایرئیسجمهورووزراشرحکارهایانجامشدهرامیدادند
وبهاصطالحپرزنتمیکردند،بردند.آقایرهگذرصحبتکردهبودندوآقایمیرمعزیداشتندراجع
بهبندرامامصحبتمیکردند.سوالآقایهاشمیاينبودکهشماچهکاریانجاممیدهید؟وقتی
همهصحبتکردندايشانثابتکردندکهاينجاازنظراقتصادیاصاًلاقتصادینیستآخرينبار
همخودشانگفتندولیمیتواندخوراکهزارانکارخانه یماراتأمینکندومااينکاررابايدانجام

بدهیم.
بهمنگفتهشدکهشماهميکصحبتیبکنید،باالخرهشمامسئولبازسازیهستید.صحبت
بکنیدومارفتیموآنچهراکهدردلبودگفتیم.بندهگفتمآقایهاشمیتعداد4۵نفرکارشناساز
شرکتهایخارجی،روزانه۱000دالرحقمأموريتمیگرفتندولیمابهمهندسمانماهی60دالر
میدهیموايشانناراحتشدندوگفتندآقایوزيرچرامااينپولرابهخوداينهاندهیم؟بعدمن
گفتماگربهمننیروبدهندمنمیتوانمدراينشرايطآنهاراتربیتکنمولینیروهمبهمنداده
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نمیشودچونمیگويندشما۱7000نفرتخصیصیپااليشگاهآبادانداريددرستهممیگفتندچون
۱7000نفرکهدرزمانجنگبیکارشدهبودنددراختیارمابودندوگفتنداز۱7000نفراستفادهکنید
ونیرویجديدنگیريدومیخواهمبگويميکیازآن۱7000نفرچهوضعیتیدارد.بندرماهشهر
نزديکماست.يکنفراستکهنابیناست،وپسرصبحپدرشرابهادارهمیبردوعصرمیآيدوآن

راباخودشمیبرداينوضعیتيکیازآن۱7000نفراست.
گفتنداينکهبرایشمانیرونمیشودومجوزنیروراصادرکنید؛ازاينحرفهايیکهمازديميک
سریهاگفتندحرفهایتندیزديد.بعدازاينکهماازآنجاآمديميادداشتیآمدکهماازشرکت
مديريتپااليشبهشرکتگازبرويموآنموقعهممرحومکراچیانبودندکهايشانهميکمقدار
اختالفپیداکردهواستعفادادهبودند.شرکتگازکسیرانداشتکهبهمنگفتندبیايیدشرکتگاز

ماهمرفتیماينتشخیصیبودکهايشاندادهبودند.
نماينده یيکیازاينشهرهایاطرافتهرانبهمنزنگزدوگفتجايیکهداريدمیرويدخیلی
بايدمواظبباشید.باالخرهماآمديم.آنهامیدانستندمسئله یآمدنبندهبهشرکتگازبههمین

راحتینیست.بههرحالاينجانباينگونهواردشرکتگازشدم.

دو خاطره ی تلخ �
مندوتاخاطره یتلخدارم.يکیازآنهادرموردپااليشاستکههیئتمديرهتصمیمیرا
برایپااليشنفتکشورگرفتندکهتبعیضیبینحقوقکارکنانگرفتهشودومنگفتماين
کاررانکنید.اينکارعکسالعملداردومشکلايجادمیکند.گوشنکردندواينکارانجام
شدوکارکنانيکیيکیاعتصابکردند.يعنیاعتصابسراسرپااليشگاههاینفتازاصفهان
گرفتهتاتبريزوشیرازرافراگرفت.حرفجالبیکهبهمنزدنداينبودکهپااليشگاهمدير
داردومديربرودموضوعراحلکند.واينجملهبرایمنخیلیسنگینبود.حاالاعتصابرا
چگونهحلکنیم؟باالخرهازاصفهانشروعشدوبرخوردشدوخوشبختانهيکیيکیحلشد

ولیواقعًاخیلیکارسنگینوحادثه یتلخیبود.
علتاعتصابآنتبعیضیبودکهبینپرسنلايجادمیکردند.مثالًًمصوبهایبودکهحقوقيک
عدهاضافهمیشدحقوقيکعدهتغییرنمیکردوبههرحالاينهااختالفايجادمیکردوماقبل

آنگفتیمکهمشکلايجادمیکندولیکسیگوشنکرد.
مسئله یبعدیمادرشرکتگازکهآنهمخیلیحادثه یتلخیبوداينبودکهشرکتگازيک
شرکتخدماتیبودودرآمدآنچنانینداشتوماواممیگرفتیم.منيادماستسالآخریکهاين
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مسئلهپیشآمدازبانکسپهبرایکارتوسعهوامگرفتهبوديم.ازآنطرفهميکقرارداديکطرفه
امضاکرديموگفتهبوديماگرنتوانستیماقساطرابپردازيمبانکمیتواندحسابماراببنددواين

کارراهمکردهبود.
درآنزمانقیمتکنتورورگالتورچندينبرابرکمترازقیمتتمامشدهاصلیبهمردمعرضهمی
شد.تفاوتاينقیمتراچهکسیبايدمیداد.ازمحلوامیکهگرفتهشدهبود.بنابراينتصمیم
گرفتندکهقیمتگازراافزايشبدهند.مامطرحکرديمکهکنتورورگالتورهموجودداردوگفتند
مديرشرکتگازبايدتصمیمبگیرد.منوهیئتمديرهگازمطرحکرديمودرآنجامصوبهایگذرانديم

کهازفرداقیمتکنتورورگالتورقیمتتمامشدهبشود.
وقتیاينمصوبهبرایامضاینهايیرفت،آنجامناعالمکردمکهاينموضوععکسالعملدارد
ومشکالتايجادمیکندباالخرهبايدحمايتشود.مديرگفتمنمحکمپشتآنهستم.فردای
آنروزکهقرارشدقیمتکنتورورگالتورتبديلبهقیمتتمامشدهشودمديرگازرسانیبهسراسر
شرکتهایمنطقهایاعالمکردکهازامشببهدلیلاينکهقیمتهاعوضشدهبودمشترکجديد
نگیريد.ايشاننگرانبودکهسواستفادهاینشودوفردایآنروزدرمشهدوقتیمردمبرایگرفتن
حقاشتراکمراجعهمیکردند)بههرحالزمستانهمبود(بهآنهاگفتهشد،فعاًلصبرکنید،تجمعی
شدواستاندارهمآمدوگفتمابااينکارمخالفهستیم.مشهدبهخاطراعتراضاتمردمشلوغشد
ودرآنجاکاروانآتشزدند.بعددرکل،کشوردچاربحراناينمسئلهشد.بعدازشکايتاستاندار
بهدادستانیمشهدمارااحضارکردندکهچهکاریانجامداديم؟ومادرآنموقعمراجعهنکرديم
ونیابتبهدادستانیتهراندادندومارااحضارکردندوچندسوالازماکردند.اولینسوالآنها

اقدامعلیهامنیتکشوربود.
منومديرگازرسانیرابهآنجااحضارکردند.بهوزارتنفتگفتیمکهمارااحضارکردند.اگر
مامدارکواسنادشرکترامیبريمبعدهانگويندکهچرااسنادرابرداشتید.گفتندنه!برويد.ما
کمکتانمیکنیم.مارفتیمدادستانیوآنجاتوضیحداديم)درزمانقبلازانقالباقدامعلیهامنیت
کشورحکمشاعدامبود(ماآنروزرفتیمتاآخرشبمانديملطفکردندمارانگهنداشتندواجازه
دادندکهبهمنزلبرگرديم.مادفاعیهاینوشتیموهمه یمدارکرابرديمکهدرشورایاقتصاداين
مسئلهمطرحشدهوهیئتمديرهآنراتصويبکردهاست.امايکمقداردراينکارعجلهشدهاست.
خوشبختانهبازجوشرکتگازرامیشناختواهلشمالبودوبعداًًنمايندهشد.ايشانبهدادستان
پیشنهادمنعتعقیبکردوگفتکهاينهاقصدینداشتندودرکارشانعجلهشدهاست.دادستان
همگفتباپیشنهادیکهداديدموافقهستمومااينطورینجاتپیداکرديموگرنهمعلومنبودآن
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موقعسروکارمابهکجامیرسید.اينهميکیازخاطراتتلخیبودکهدرايندورهداشتیم.ولی
هنوزهمازاينکارناامیدنشدهايمودرهرصورتاينکارراادامهمیداديم.

صادرات گاز یکی از مهم ترین وظایفی است که می توان آن را توسعه داد �
االنهمدرگروهصنعتیسديدمشغولبهکارهستیم.بحثآموزشوانتقالتجارببهدانشجوهای
جديدوکارهایجديدیکهاالنمطرحاست.اگرزمانیبهمنبگويندچنانچهبهشرکتبرگردمچه
کارهايیمیکنمبايدبگويم،بهنظرمدرحالحاضرکارهایجديدیمطرحاست.صادراتگازيکی
ازمهمترينوظايفیاستکهمیتوانآنراتوسعهداد.مثالًًدرنظربگیريدماخطلوله یانتقالگاز
ازايرانبههندوپاکستانراخطصلحمینامیم،چرا؟برایاينکهوقتیشماگازرابهکشورهای
همسايهصادربکنیدوباالخرهاينهادرزمانجنگبهخاطرامنیتخودشانکهشدهسعیمیکنند
بهماکمککنندواينسیاستیاستکهدرحالاجراستوقراراستبهتمامکشورهایهمسايه

گازانتقالپیداکند.
بنابراينصادراتگازيکیازکارهایمهمشرکتگازاستوماازنظرصادراتدردنیاهیچسهمی
نداريم.مابعدازفروپاشیشورویسابق،ازنظرذخايرگازیدردنیااولشديموهنوزهیچصحبتی
برایصادراتگازوجودندارد.تولیدومصرفگازهمباالرفتهاست.صادراتگازيکیازبرنامههايی
استکهاگرکسیبخواهدبیايد)البتهکسیقرارنیستجایکسیديگربیايد.منبهطورمثال
گفتم(کارهایاصلیکهسرجایخودشاست.صادراتيکیازمسائلمهمیاستکهبايدانجام
بدهیم.بحثGTL)تبديلگازبهفرآوردههاینفتیمتان(کهمطرحکردمودرحالحاضرفناوری
جديدیتحتعنوان)O.C.M(کوپلکردناکسیدمتانجهتتولیداتیلنازگازطبیعی،کهاالن
مطرحاستتولیداتیلنازگازاستکهاالندرمرحله یپایلتاستمثالًًکارخانهبحثپایلتآن
تمامشدهاستوتا%۲8همتبديلگازطبیعیبهاتیلندردنیابهجايیرسیدهاستکهاالنبايد

کارخانه یصنعتیزدهشودواينکاتالیستیاينکهساختهشدهاست.
طبقآخريناطالعاتکاتالیستیکهتااالنساختهشدهاستوتا%۲8تبديلمتانبهاتیلنانجام
گرفتهاست.دلیلتولیداتیلنازگازبرایآناستکهاتانیکهدرگازاستدرمجموع4يا%۵
بیشترنیستآنهمباگازهاینادر.ولیاگرمتانرابهاتیلنتبديلکنیدچون%۹۵گازمتاناستو
میتواندبهخوراکپتروشیمیهاتبديلشود.بنابراينمسئله یتولیداتیلنازگازکهخوشبختانهچند
وقتپیشهمدرباشگاهنفتوزيرنیرومطرحکردندکهدنبالاينهستنداينهميکیازکارهای

مهمیاستکهبايدانجامشود.
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يکیبحثصادراتگازاستکهبايستیخیلیازاينبیشترباشدچونمااالنبهترکیهوارمنستان
صادرمیکنیمويکمقدارهمکهازآذربايجانمیگیريموبهنخجوانصادرمیکنیمواينکاردر
زمانیکهمنمعاونتخزربودمگازرسانیبهارمنستانونخجوانراشروعکرديم.کهمادرافتتاحیه ی

آنهمشرکتکرديم.امابازهمسهمناچیزیدردنیاداريم.

آینده ی انرژی دنیا گاز است �
بحثGTL،تولیداتیلنازگازطبیعی)O C M(.اينمباحثازطرحهایجديدیاستکه
درموردگازمطرحاستوبايدپیگیریشود.آينده یانرژیدنیاگازاستولیانرژیهایماهم
باتوجههايیکهبهآنشدهاستخیلینقشتعیینکنندهایرادارند.مخصوصًاانرژیبادوانرژی
خورشیدیکهاالنرویآنبسیارزيادکارمیشود.مااالندرگروهسديدکههستیمکهيکمعاونتی
اخیرًاتشکیلشدهاستبهاسممعاونتانرژیهاینو،کهاالنصبانیرووابستهبهگروهصنعتیسديد
استکهتوربینهایبادیرامیسازد؛آنزمانکهمنبهخاطرکاریکهدرزمینهگازداشتمبه
ارمنستانرفتمتوربینهايشانرادردره یپوشکیندرحالنصبديدمکهتوسطوزارتنیروبهخارج

ازکشورهمصادرمیشد.

راه اندازی توربواکسپندرها برای اولین بار در کشور �
 Solar thermalمعاونتانرژیهاینوتشکیلشدوبحثآنهمدرموردانرژیخورشیدیاست.
energyياهمانانرژیحرارتیخورشیدیاستکهبرایتولیدبخاروبرقاستفادهکنیم.بعداًًبحث
توربواکسپندراستکهجديدًادرمملکتدرحالشکلگیریاست.وبحثتوربینهایبادیاستکه

درحالتوسعهاستوبحثتورهایمگاواتیمطرحاست.
مثالًًدرخافپروژهایراگرفتند.سرعتبادبهقدریدرآنجازياداستکهدرزمانقديمآسیابهای
بادیازنیرویباداستفادهمیکردندواالنقراراستکهنیروگاههای۱00مگاواتینصبشود.يک

قراردادیبستهشدهکهانجامشودمنتهینیازبهکمکوسرمايهگذاریدارد.
اماآنبحثیکهمنمطرحکردموبهگازمربوطاستبحثتوربواکسپندراست.درآنزمانکه
مندرشرکتگازبودماطالعاتاولیهایدرباره یآنبهدستآوردم.حرفهمايناستکهما
االنکهفشارگازرادرايستگاههایگازبهفشارهایپايینترمیشکنیم،وبهجایاينکهاينکار
درولوانجامشودکهاختالففشارتبديلبهحرارتشودماازتوربواکسپندراستفادهکرديمکه
تبديلبهتولیدبرقشود.االنشبکه یسراسریکشورنزديکP.S.I ۱۳00فشارگازاست.اينگاز
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وقتیمیخواهدبهداخلشهرهابروددرسیتیگیتهایشهرهاتبديلبهP.S.I ۲۵0میشودکه
ايناختالففشاررامادرکنترلولوهاايجادمیکنیم.ولیآنموقعاينفشاربررویتوربینیوارد
میشودواينتوربیندراثرانبساطگازکهتوربینرامیچرخاندازآنطرففشارموردنظر۲۵0به
دستمیآيدولیدرعوضيکتوربینمگاواتیراهمچرخاندهوبرایمانیرویبرقايجادکرده
است.درکشورمااينمطالعاتتوسطشرکتمشانیرانجامشدهاستکهماباآنهاهمکاریداريم.
بهنظربندهدرحالحاضرامکاننصبتوربواکسپندرهاباتولیدبیشاز4000مگاواتاستمنتهی
بايدرویآنکارشود،تبلیغاتانجامشودوبرقآنهمتضمینیاستووزارتنیروتا۲0سالخريد
آنراتضمینکردهاستوحدود۲00تومانبرایهرکیلوواتمیپردازدمثالًًبرقهایبادیراخیلی
گرانترمیخردانرژیبادرا۳00تا400تومانهرکیلوواترامیخرد.درحالحاضربازاربرقی
کهازطريقتوربواکسپندرهاتولیدمیشودبسیارخوباست.کهبايدآنراپیگیریکرد.اينتولید
خوشبختانهدراصفهاندرشرکتهایگازمنطقهایشروعشدهاست.شرکتهساکهدراصفهان
استبههمراهشرکتگازمنطقهایساختتوربینهاراشروعکردهاندوانشاءا...کمکیشودوهر
کسمیتواندکاریانجامدهدتاهمبهمحیطزيستوهمبهتولیدکنندگانانرژیبرقیکهدرحال

هدررفتناست،کمککنیم.
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فازهای 14 و 15 پاالیشگاه پارس جنوبی 1394
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مرحوم اسماعیل كراچیان  |

۲6۳

     با عنایت به اینكه مرحوم جناب مهندس كراچیان قبل از ضبط مصاحبه از مدیران 
محترم شركت براي تدوین كتاب تاریخ شفاهي پنجاه سالگي شركت ملي گاز ایران در 
ابتداي تیر سال 1394 به دیار ابدیت پیوست، لذا به منظور گرامیداشت یاد و خاطره 
ایشان و همچنین بازآوري بخشي از دیدگاههاي آن مرحوم درخصوص شركت ملي گاز 
ایران، تصمیم گرفتیم بخشي از مصاحبه ایشان در كتاب  بیست سال با گاز1 از صفحه  
71 الي 111 كه تهیه و تدوین آن توسط آقاي حمید رضا عراقي صورت پذیرفته است را 

عینًا ذكر نمائیم.
ان شاالل روح آن مرحوم قرین رحمت الهي قرار گیرد

اينجانباسماعیلكراچیاندر۱4خردادسال۱۳۲۵درمشهدمقدسبهدنیاآمدم.درسن۵ 
سالگيپدرمبهتهرانمهاجرتكردودرسال۱۳44دردبیرستانعلويفارغالتحصیلشدم.درسال
۱۳4۵بارتبه44وارددانشگاهشريفشدهودررشتهبرقفشارضعیفادامهتحصیلدادهودر۳۱ 
خرداد۱۳4۹ازدانشگاهفارغالتحصیلگرديدم.بعدازآنبهاستخدامدرذوبآهندرآمدم.پساز

چندسالدرشركتتوانیر،مشغولانجاموظیفهبودهام.
سوابقاجرايياينجانببهشرحذيلميباشد:

ذوبآهناصفهان -
كارشناسمهندسيدرشركتتوانیر -

نايبرئیسوعضوهیأتمديرهشركتتوانیر -
مديرعاملورئیسهیأتمديرهشركتتوانیر -

۱.بیستسالباگاز،حمیدرضاعراقی،تهران:انتشاراتشاپیکان،۱۳۹0صص7۱ - ۱۱۱)تلخیصشده(

مرحوم اسماعیل کراچیان 
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مديرپروژهاجرايطرحپااليشگاهكنگان -
معاونوزيرنفتومديرعاملشركتمليگازايران -

عضوهیأتعاملومعاونطرحوتوسعهمعاونسرمايهگذاريهايصنعتي -
مديرپروژهفازيكپارسجنوبيازطرفشركتپتروپارس -

مديــرعامــلومجــريطــرحپااليشــگاهســتارهخلیــجفــارسبنــدرعبــاسجهــت -
ــاتگازي ــنازمیعان ــدبنزي تولی

مديرپروژهساختكشتيdiv 4400درشركتپتروفرآيندالوند -
مديرپروژهبازيابيومديرپاراديپهند -

مديرعاملورئیسهیأتمديرهشركتپتروفرآيندالوند -

جناب آقاي كراچیان شما در مدت دو سالي كه مدیر عامل شركت ملي گاز ایران 
بودید ) 1368/6/12 تا 1370/4/4 (، قطعًا با بحرانهاي زیادي روبرو شده اید، قبل 

از توضیح آنها بفرمائید چطور شد كه به شركت گاز آمدید ؟ 
دروزارتنیروباوزيرآنزمانبهداليليكهتصمیماتشاننهمنطقيبود،نهعلميونهقانوني،
وزارتنیروراترككردم.اينكاررابهعنوانيكتكلیفشرعيانجامدادم.نهمنبلكهآقاينعمت
زادهواعضاهیأتمديرههمبودند،آقاينژادحسینیانكهازدوستاندورهدبیرستانبندهبودندهمان
شبمطلعشدندوبهمنزنگزدند.ايشانمرابهوزارتنفتدعوتكردندوبااحتیاطمديريتپروژه
پااليشگاهكنگانراپیشنهادكردند.من۳۲پروژهبزرگدرتوانیرداشتمكهپروژهپااليشگاهكنگان
درمقابلآنهاكاركوچكيبود.بنابراينخیليبااحتیاطمطرحكردندكهپروژهكنگانزمینماندهو
پستآنخالياست.بهايشانگفتماگرانقالبنشدهبودشايدنصفپروژهراهمبهمانميدادند،
ماهرچهداريمازانقالباست.نبايدفراموشكنیمكهانقالبمارابهاينجارساندهواتفاقًابهترين
موقعاستكهانسانامتحانخودشراپسبدهد.حاالكهمنبهاينجارسیدمبايدكارهايديگر
رابپذيرم.يادشبخیرآقاينعمتزادهكهآمدهبودندتوانیر،منمديرعاملبودم.آقايدكترغفوري
فرمودندكهحاضرياينجابماني؟گفتمچراكهنه؟دلیلينداردكهتوانیرراترككنم.آقايموسوي
نخستوزيرميگفتندوزرايماوقتيدورهوزارتشانتمامميشودحاضرنددريكوزارتخانهديگر
باپستپايینتركاركنندوليسختشاناستدرهمانوزارتخانهبهعنوانمعاونازتجربیاتشان
استفادهشود!!.بهگفتهايشاناينكاريكنوعجهاداكبربود.بههرحالپذيرفتمكهپروژهكنگان
راتمامكنموآنپستراپذيرفتم.ظاهرًاآقايصالحيفروزمديرپروژهبودندوحدود۱6يا۱7روز
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قبلازآنمديرپااليششدهبودندوپستمديرپروژهخاليبود.باخودگفتماينجاامتحانخودمرا
بدهم.سهسالدركنگاندرشديدترينشرايطسختكاريفعالیتكردم.ازآذرسال6۵تاسال68 
دركنگانبودم.حتيآقايآقازادهحینكارچندپیشنهادكاريبهمندادندازجملهمديرپااليش،كه
نپذيرفتموگفتممنسالهادرطرحكاركردموپااليشيككاربهرهبردارياستوتجربهايدرآن
زمینهندارم.مديرعاملكاالهمپیشنهادكردند،باخندهگفتممن۲كیلونخودبرايمنزلنميتوانم
خريدكنمچطورمیلیاردهادالرخريدكنم؟كارمننبود.درايناواخرهمپتروشیميراپیشنهاددادند.
درحاليكهيكيدوماهازكاركنگانبیشترنماندهبود.گفتمحیفاست،كاريراكهبهمراحل
نهاييرساندهامرهاكنم،بگذاريدآنراجمعكنم.اگركاريزمینماندهبودقبولميكنم.ايشان
همفكرميكردندنميخواهمباآنهاهمكاريكنم.البتهعليرغماينكهازبعضيازخصوصیات
ايشانزيادخوشمنميآمد،وليدرآنجاواقعًانفسكاركنگانبرايممهمبودنهچیزديگر.بااينكه
كنگانكاركوچكيدرمقابلبقیهپستهايپیشنهادشدهبهنظرميآمدوليترجیحدادمآنراجمع
كنم.سهسالتماممنهفتهاييكباربهپااليشگاهكنگانميرفتم.برايبرگشتساعت۱۲شب
حركتميكردمودريكجادهپرازگردوخاكسحربهبوشهرميرسیدمتاباپرواز8صبحبه
تهرانبرگردم.پروازكنگانهمايناواخرراهافتادهبود.درمدتانجاماينپروژهدوباركنگان
بمبارانشديدشدكهاشكهمهدرآمدهبودوكسيفكرنميكردپروژهجمعشود.آقايرفسنجانيبا
لباسمبدلنظاميباهلیكوپتربهآنجاآمدهبود.مننبودموليكاركنانتعريفميكردندايشانخیلي
متأسفومتأثربودوتقريبًاهمهناامیدشدهبودندكهپااليشگاهدوبارهسرپاشود.۱4بمبسنگین
پايهربرجخوردهبود.بمباراناولمنبودم.داشتمميرفتمتهرانكهبرگشتم.چندتاكرهايدر
پااليشگاهبودندكهكشتهشدند.بعدازاينواقعهباقیماندهكرهايهايكهواپیمايدربستگرفتند
وبهكشورشانبرگشتند.اوضاععجیبيبود.يكيازكارهايبزرگيكهدرصنعتگازشدآنموقع
بود.جلسهايدرمیدانوليعصردفترمركزيكنگانداشتیمازشبتاصبحبحثكرديم.همكاران
نزديكمنميگفتنداگردستبهقراردادبزنیمچنینوچنانميشود.همهمخالفبودند.من
گفتمبايدخودمانشروعكنیمبازسازيكنگانروخودمانشروعكرديم.بايكبازنشستهاصفهاني
قراردادبستیم.بهاوگفتماولبیااينسوختههاراجمعكنتااينحالتتخريبازجلوچشمبرود
وبعدازهرجاميتوانيتعمیراتراشروعكن.قبلازآندراصفهانكهنیروگاهرازدندمايك
تجربهعلميداشتیم.آنجادستروسهابود.بعدازبمبارانآنجاروسهاهمهرفتند.تمامتجهیزاتشان
راهمقفلكردند.نقشههاراپنهانكردهبودند.همهچیزرابستهبودند.مارفتیمزنجیرهاوقفلهارا
شكستیمويكتیمايرانيآورديمودوبارهتجهیزوترمیمكرديمونیروگاهراراهانداختیم.روزيكه



 | گـاز، انرژی پاک با نیم قرن تالش �

۲66

نیروگاهاصفهانراراهاندازيكرديم،ازسفارتروسیهآمدندنیروگاه،آنهاراراهندادم.گفتمشماباما
همكارينكرديد،حاالهمبرويدمنزلتان.اينتجربهراازآنجاداشتمكهاگرشروعنكنیمكاريپیش
نميرود.درپااليشگاهكنگانافرادزياديهمكمككردند،آقايمرتضوي،آقايكوهپائياستاندار
سابقاصفهانبودكهمديركارگاهشد،آقايحسینخانيوآقايحسینيبودند.خیليهاهمميگفتند
ماباكرهايهاقراردادداريم،اگرخودمانشروعكنیمقرارداداشكالپیداميكند.گفتمنه،ماشروع
ميكنیممجبورميشوندبیايندمذاكرهكنند.همینكارراهمكرديم.خبربهآنهارسید،مرتبپیام
ميدادندكهقراردادمانچهميشود؟بعداز6-۵ماهيكهكاركرديمآقايكیممديرعاملشانپیش
آقايآقازادهآمدكهقراردادماچهميشود؟گفتیممابهقراردادفعاًلكارينداريم،مانیازبهگاز
داريموپااليشگاهمالماست.گفتندتجهیزاتمالمابودهاست.درحالیكهآنهاتجهیزاتشانرارها
كردهبودندپراكندهوريختوپاشیدهبود.ماهمهراجمعوجوركردهبوديموبهتدريجهمانقطعات
راهموطنانمااستفادهكردندوكارراراهانداختند.البتهماابتدادوواحديراكهكمترآسیبديدهبود
شروعكرديموحدسمیزديمكهبعدكرهايهاخودشانخواهندآمد.همینهمشد.بهآنهاگفتیم
مادوواحدراانجامداديم،دوواحدديگرراهمشماراهاندازيكنید.همینكارهمشد.درحاليكه
اگرمادستبهكارنميشديمسالهايسالاينپروژههمانطورناتماموناقصميماند.درعوض
بهجاي60-۵0میلیوندالريكهقراردادداشتند،مافقط6میلیوندالرپولبلیطهواپیمارفتو
برگشتبهآنهاداديمو4میلیوندالرهممتفرقهيعنيجمعًا۱0میلیوندالربهآنهاداديم.ولي
بحمدا...پروژهكنگاندرشهريورسال68تمامورسمًادر۲0بهمنماهسال68افتتاحشد.آقاي

رئیسجمهور،جناباقايآيتا...رفسنجانيدرسخنرانيخودتقديروتشكركردند.

دردورهدوموزارتآقايآقازاده،ايشانازمندعوتكردندكهبهشركتگازبرومكهبااكراه
پذيرفتم.آقايآقازادهموفقیتمنرادركنگانديدهبودوليروحیهمرانميشناخت.بايدمیدانستكه
اگردونفرسرموضعشانسختگیريميكنندبهتفاهمنميرسند.كمااينكهايشانسهروزتمام
بهمنپیغامميدادكهمسئولیتشركتگازرابپذيرم.هرچهكردنپذيرفتم.بعدهمگفتمكهآقاي
جراحيهستچرامنبیايم.يكروزمرابهدفترشدعوتكرد،فكرميكردمميخواهدمراجاي
آقاينژادحسینیانكهمديرمهندسيوساختمانبودندبگذارد،امادردفترفهمیدمنظرديگريدارد.
درآنجامقدمهايگفتوكميازمنتعريفكردوبعدگفتميخواهمجايجراحيبهشركتگاز

پذیرش مسئولیت در گاز



مرحوم اسماعیل كراچیان  |

۲67

بروي.بدونتأملگفتمآقايجراحيكههستچهنیازيبهمناست؟گفتنهايشاننبايدباشد.
خالصهبهمنفهماندكهدستورازباالستوبهمنمربوطنیستوشمابیايييانیاييپروندهايشان
بستهشدهوخواهدرفت.مندرجانپذيرفتم.بعدباآقاينژادحسینیانتماسگرفتموگفتمكهشما
مرااز۳0-۲0سالقبلميشناسیدواخالقمراميدانید.ايشانرادرجلساتهیأتمديرهيكي
دوبارديدهام،اصاًلباروحیهاينجانبسازگارنیست.فكرميكنیدمنچهكنم؟ايشانحرفزيبايي
زدكهبهدلمنشست.گفتبههرحالخصوصیاتيكهشماميگويیددرستاستامااگربتواني
دراينمجموعهخدمتيبهمردمبكنيودرهرخانهايعلمكيبگذاريچقدرثوابدارد؟بعداز
اينمشاوره،آقايآقازادهمرابهجلسهايدعوتكردوگفتبهجزآقايجراحياعضاهیأتمديره
هستندوميخواهیمدربارهطراحي600هزارعلمكصحبتكنیم.دراينجلسهاعضاهیأتمديره
وقتآقايانجوادي،سیمجوروكاردرهمبودند.تصمیمداشتمحرفمراصريحبزنمواگرتوافقشد
كاركنم.اگرهمنشدكهمشكلينیست.بعدازجلسهدوستانرفتند.ايشانبهمنگفتفكركردي؟
حكمترابزنم؟منهمصريحًااختالفروحیهباايشانراگفتم،كهفكرميكنمكههماهنگنباشیم.
ايشانتوضیحدادمهمننیتكردهامعصبانينشوموبراياينكارتصمیمگرفتمهروقتعصباني
شدميكروزراروزهبگیرم.بنابراينهرزمانعصبانيشدمتوبهمنتذكربده.بااينوصفديگر

مننميتوانستمعذريبیاورم،مسئولیتپذيرفتموايشانحكممراامضاكرد.

وقتي شما به شركت گاز آمدید بحث ذخیره سازي مطرح شد و همچنین موضوع 
علمك ها و شما در این رابطه برخورد داشتید. این اهداف و استراتژي ها را شما 

وزیر  یا  كردید،  مي  مطرح  خودتان 
تدوین  و  تهیه  كجا  و...  مجلس  یا 

مي شد ؟ 
منكهواردشركتگازشدمبرنامهچهارم
نوشتهشدهوبهمجلسهمارائهشدهبود.
دراينصورتمديرخوبكسياستكه
برنامهراپیشببردودرحینعملاگربه
مشكالتيبرخوردكهبايدبرنامهاصالحشود

گزارشكند.درعینحالدرفرصتيكهبرنامهدرمجلسشوراياسالميدرحالبررسيوتصويب
بود،دوايرادبزرگبهنظرمرسید،يكيموردذخیرهسازيمسكوتماندهبود،كهفشارآوردموآنرا
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دربودجهگنجاندند،ديگريديدمدربارهمصرفخیليبلندپروازانهواردشدهانداماپشتاينمصرف
تولیدرانديدهاند.ايننكاتراهممطرحكردمومجلسیانهمتاحديازطرحاينمسائلناراحت
شدندوبرخوردتندكردند.اماوقتيبرنامهمصوبشدمنهمبايدبرنامهرااجراميكردم.براياين
كارمنبههمهنقاطسركشيميكردمتامراحلپیشرفتوموانعكاررامطابقبرنامهمتوجهشوم.

اگرجاييازبرنامهعقباستوموانعيدرپیشروداردكمككنمبرطرفشود.

براي پیشبرد برنامه و عملي كردن آن شما چه شیوه اي در پیش گرفتید ؟ 
برخيمعتقدندمديريتنبايدبهكارگاههاسربزندوازنزديككارهارامشاهدهكند.ميگويند
مديريتبايدچنانسیستماتیكومنظمباشدكههركسوظیفهخودشراانجامدادهوسرجاي
خودشباشد.كارمديررفتنبهكارگاهنیست.شايداينحرفدريكنظامتعريفشدهواستاندارد
جواببدهد.امادركشورماگاهيممكناستيككارشناسدونپايهكهمثاًلناظردهكیلومترخط
استمشكلدرستكندوپروژهمعطلشود.دراينجااگرنظارتنداشتهباشیمممكناستكاربه
خاطرمسائلجزييمدتهابهتعويقافتد.مثلهمانمسألهتهرانكهباشهرداريمشكلپیداكرده
بودندومندنبالكردمتاحلشد.ازهمینرومندرآندوسالازبرنامهجلوبودم.درسالدوم
بهجاي۱6میلیاردتومانيكهدربرنامهپیشبینيشدهبودما۲0میلیاردتومانكاركرديم.سازمان
برنامهسالبعدهمان۱6-۱۵میلیاردراگذاشت،وليآقايرئیسجمهورگفتروي۲۵میلیاردكار
كن.منازهمهكاركنانمهمخواستمكهبرنامهرااجراكنندوپیشبروند.برايپیشبردكاروقتي
درانزليكارمندمراگرفتندوبهزندانانداختند،مندنبالكارشراگرفتمبراياينكهدرسطح
ايران۵00نفرديگركارميكردندآنهاهممتزلزلميشدند.حاالبعضيهاصندوقارتباطمستقیم
بامديراندرمحلكارنصبميكنند.اماايننوعارتباطباحضورمستقیممديردرمیانكاركنان
كاماًلتفاوتدارد.كسانيكهصندوقراميبینندباخودميگويندبعیداستكهمديروقتداشته
باشدنامههايداخلصندوقرابخواند.حتياگربخواندتوجهيبهآنهانميكند.وليوقتيمدير
راازنزديكميبیندكهوقتگذاشتهوبرايبازديدازمحیطكارآمدهنگاهشعوضميشود.در
موردصندوقميترسدكهچیزيبنويسدوبعدهمانمدركعلیهاواستفادهشود،درحاليكهدر
مالقاتحضوريترسشميريزدوميتوانداعتمادكند.كسانيكهنقدميكنندكهدرصورتيكه

تأثیر حضور فیزیكي در محل کار
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ميشودازوسايلمدرنوسیستمهايكامپیوتريودوربینهامحیطكارراكنترلكردوبرآن
نظارتداشت،نیازيبهحضورمستقیممديرنیست،وليمنمعتقدبهحضورفیزيكيدرمحیطهاي
كارهستم.كنترلمديريتميتواندازطريقشركتكنترلپروژهصورتبگیرد.مندربندرعباسبا
گزارشيكهازطريقهمینكنترلپروژهبهدستمرسیدبهايننتیجهرسیدمكهدرمحلسدحاضر
شوموازنزديكببینمآنجاچهخبراست.ممكناستشماازمعاونتبپرسيواوبرايشماتوضیح
بدهدامامسلمًااينگزارشباانچهخودتبرويوازنزديكببینيمتفاوتاست.چونممكناست

معاونشماهمخودشازكارمندزيرمجموعهاشپرسیدهباشد.

از رمزهاي  این تجربه شما یكي  بر اساس  بگیریم  نتیجه  توانیم  بنابراین مي 
موفقیت، حضور مدیران ارشد در محل و بازدید شان از پروژه شان است. 

بله،ضمناينكهآنبندههايخدادرآفتاب،گرماوسرماكارميكنندتوقعدارندازنزديكباكار
كاركنانومردموگرفتاريهاوخواستهايآنهاوشرايطآبوهواييآنجاآشناشويم.دراين
صورتاگركاريبخواهدكهتونتوانيبرايشانجامدهيميگويدمديرعاملمارادرككردهولي
امكانشنیست.يادمميآيدبرايبازديدبهاردبیلرفتم،ديدملباسكاربندرعباسباآنشرايطگرم
رابهآنهادادهاند!درحاليكهبايدبهاردبیليهاپوستینميدادندنهلباسكارآبادان!اينهامسائلي

استكهتادرمحلنباشيبهسادگيدركنميكني.البتهاهمیتكاردفتريومديريتونظمو
هماهنگيگزارشهاو...راهمنميشودمنكرشد.هرچیزيجايخودش.

دراينبازديدهاچنديناتفاقجالببرايمنافتاد.يادمميآيددرشركتمليگازخطيداشتمدر

ــتور دادم  ــت. دس ــا دزد اس ــد ی ــي فهم ــا نم ــا ی ــده م ــم نماین ــه گرفت نتیج
ــد. ــراج کنن ــرکت اخ ــان را از ش ــده خودم ــوري نماین ف

در هــر دو صــورت چــه دزد بــود، چــه نفهــم باعــث خوابیــدن کار شــده بــود و 
کامــاًل روشــن بــود بــه درد آن پــروژه نمــي خــورد. پیمانــكار ارمنــي گفــت آقــاي 
مهنــدس مــن حــل مــي کنــم فقــط مــي خواســتم یكــي پیــدا شــود و بگویــد 
ــه  ــي ک ــر کیش ــو از ه ــت، ت ــن نیس ــط ای ــم فق ــه او گفت ــت. ب ــو اس ــا ت ــق ب ح
باشــي اینجــا زندگــي مــي کنــي ، کار مــي کنــي و مالیــات مــي دهــي بایــد حقــت 
را بگیــري. ایــن خبــر در کل تهــران پیچیــد کــه مدیــري بــي خبــر رفتــه لــب 
خــط و بعــد از بازدیــد از پــروژه یكــي از کارمنــدان خــودش را بــه دلیــل تخلــف 
اخــراج کــرده اســت. بــا خــودم فكــر کــردم کــه چطــور بازدیــد ســرزده مــن از 

پــروژه اینقــدر مؤثــر بــود.
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رشت-رامسركهفكرميكنمپیمانكارششركتجهانپارسبود.بهمناطالعدادندكهاهالي
روستايمسیرخطگفتندماگازنميخواهیمومانعانجامكارشدند.

برايمنجالببودچطورروستايیانيكهميخواهیمگازرابهخانههايشانبرسانیموخانهشان
راگرمكنیموبهاصطالحدرحقشانخدمتكنیم،ميگويندماگازنميخواهیم!!.يادشبخیربه
آقايمهندسجواديمديرمهندسيگفتمبرويممنطقهببینیماوضاعازچهقراراست.بهمحلتوقف
كاررفتیم.مردهايروستاييهمراهزنانبیلبدستباديدنماشروعكردندبهدادنشعارصلعلي
محمديارامامخوشآمد!!درحاليكهماخودمانرااليقاينحرفهانميدانستیم.بههرحال
پیرزنيجلوآمد،بعدازسالمواحوالپرسيبهاوگفتممادرشمابهجايمادرمنهستي،چراجلو
اينكارراگرفتيونميگذاريكاركنند؟بهمنگفتشمامعاونوزيرهستي؟گفتمخدمتگزار
هستم.باهمانلهجهقشنگگیلكيبهمنگفت:آقامنيكمسألهبهتومیگمخوبگوشبده.
اگرزنيخطاييانجامدادهباشدوليباردارباشدوقاضيحكماعدامكندبايدبارشرازمینبگذارد
وبعداعدامشكنند،آقامنگناهكاربچهمنكهگناهينداره!!حاالزمینراشماازماخريديدبه
قیمتخوبهمخريديددستشمادردنكنه،االنآمدندمحصولبرنجماراحاصلرنجمارالهكنند
وزمینراازمابگیرندازآنلولهگازردكنند،ميگويیمصبركنیدماباربرنجمانرابچینیمبعدشما

كاركنیدقبولنميكنند.بهنظرشماحرفآنهادرستاست؟
بهفكرفرورفتم.ديدماينپیرزنكهبیسوادهمبودازبعضيازماهاكهادعايكماالتداريمو
بهدانشگاهرفتیمو...بهترميفهمید.بهپیمانكارگفتمبايداشكتدربیايدوخجالتبكشي،وسايلت
رابرداروبروبقیهكارتراانجامبده،وقتيبرنجشانراجمعكردندبیاسراغاينكار.اگرخسارتي
همبايدبپردازيمبهتوپرداختميكنموليعشقاينپیرزنبهمحصولودسترنجشبیشترارزش
دارد.همهتحتتأدثیرقرارگرفتهبودند.بايدحرفمردمرابفهمیموبهدرددلشانخوبگوشكنیم
وبهخواستههايمنطقيآنهاتندهیم،اگرميخواهیمخدمتكنیم.دراينراستاخبررسیدخط
لولهرشت–انزليميخواهدراهاندازيشودآقايآقازادهگفتنداينخطبرايمنمهماست،چندين
سالاستكهموفقنشديم،شمابايداينخطراراهبیندازيد.چونايشانبهطورخاصازپروژهنام
بردندمنبنابهتجربهوزارتنیروباخودمگفتمبايدواردمتنكارشوم.اينكهامورحقوقيبرودطبق
مادهفالنزمینراتصاحبكندكافينیستبايدعمليكاركرد،رفتمگیالنتاازنزديكبامنطقه
آشناشوم،معاوناستاندارگیالنفكركنمآقايجهانبخشبودندودادستانرشتفرديقزوينيبود
ومشكلاخالقيداشتوفاسدبودكهبعدهاتهراناحضارشكردندخودكشيكرد!!ايشانظاهرًا
درارتباطباكارحقحسابميگرفتوبهبعضيازمردميادميدادكهچطوريجلوكاررابگیرند.
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دراستانداريگیالناينآقاراهمصداكردندتامسائلرابررسيكندومشكلتصرفمسیرحل
شود.درجلسهبهاوگفتمشمابايدزمینمردمرامشخصكنیدتاكارشناسقیمتعادالنهبگذارد
وشركتگازپولشرابدهدوبعدماكارراشروعكنیم،بهماالقاكردكهكارمندانشمادزدند.به
اوگفتمتعارفنداريماگراينطورفكرميكنیدشمادادستانهستیدوظیفهشماستباسندومدرك
دستگیرشانكنید.گفتچشم،اينآقابهيكيازاينباغدارهاياددادهبود،حاالكهمديرعاملآمده
قانونا"بايدزمینتوراضبطكنم،وليشماوقتيآنهاواردباغتوشدند،شكايتكنكهافرادشما
آمدندوااموالمرابردند.زمانيكهپرسنلماآمدندمسیررابازكنندنقشهاواجراشد،يكشبساعت
۱0همسريكيازكارمندانبهمنزلمازنگزد،گريهوزاريميكردكهشوهرمراگرفتندوبردند
زندان،گفتمخانم،مناالنساعت۱0شبنميتوانمكاريبكنموليميدانمآنجاچهميگذرد
حقباافرادماستنگراننباش.فردابهمحضآنكهرفتمشركتباامورحقوقيمشورتكردمكه
چهبكنیم.گفتندفعاًليكوثیقهبگذاريدتاآزادشوندتاتشكیلدادگاهكهثابتكننددزدينكردند.
منهمدستوردادم۲میلیونتومانبابت۲نفروثیقهگذاشتندتاآزادشوندوازآنجاكهحقباافراد
مابودونیتماهمخیربود،همسايههاديدهبودندكهباغدارشاكي،شبانهباوانتآمدهواثاثیه
خودشرابردهاست.اينامرباعثتبرئهشدنافرادشدودومیلیونپولبهخزانهبرگشت.آقاي
دادستانكهنقشهاشنقشبرآبشدهبودنامهايبهدادستانتهراننوشتكهازماانتقامبگیرد.
نوشتهبودطبقاطالعواصلهمديرعاملشركتمليگازمبلغ۲میلیونتومانازخزانهبرداشتكرده
استكهسوءاستفادهازاموالدولتويااختالسبهحسابميآيد،قضیهراروشنكنید!!ازدادگاه
احضاريهآمدومارادادگاهفراخواندند.دومیلیونتومانپولتهیهكرديموبهوثیقهگذاشتیمتاما
راآرامكردند.هیچوقتفراموشنميکنمبهخاطرهمینموردمن۵سالرفتموآمدمتاثابتكردم
اينمبلغراتخلفنكردم.چراكهمنطبققانونحقنداشتمازحسابشركتاينپولرابردارم.از
آنجاكهخدابامنبودونیتمخیربودوقصدتخلفنداشتميكقاضيمسئولكارمشدكهبسیارمرد
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فهمیدهوشريفيبودبهمنگفتبرايمن
محرزاستكهتوقصدسوتخلفنداشتي،
چراكهقبلازشكايتدادستانپولرابه
خزانهبرگرداندي.اصواًلاختالسازجايي
بابت را پول ابتدا يعني ميشود، شروع
كاريبرميدارندوبعدبهخزانهبرنمي
گردانند،وليتواينكاررانكردي.براي

منمحرزاستكهتوكارمندانترادوستداري)چراكهمندراصفهانهمكهبودمعنوانكرده
بودمكهاگربرايكارمندانمنمشكليپیشبیايدمنبايدهركاريازدستمبرميآيدبرايآنها
انجامدهمواينمسئلههمهجاپیچیدهبود.درحاليكهميگفتندفالنجاكارمنديضمنكار
مشكليبرايشپیشآمدهامامديرعاملككشهمنگزيدهاست(بهقاضيگفتمدوبارهايناتفاق
بیفتد،دوبارهاينكارراخواهمكرد.برايآنكهدرستوشرعيوقانونياست.قانونشمااگرايراد
داردبايداصالحشود،منقانونشكننیستموليدرمقابلخسارتيكهبهمنوكارواردشده
تشخیصدادماگراينكاررابكنمبهنفعنظاماست،حاضرمخسارتبدهمونهايتًا70ضربهشالق
همبخورمميارزيدكهاينپروژهعظیمنخوابد.همینروحیهباعثميشدتمامهمكارانيكهباما

بودندازجانودلكارميكردند،چونبرايشمحرزبودكهفالنيهوايمارادارد.

به قول قدیمي ها پاك باش، بي باك باش �
مناعتقاددارماگرانساننیتشپاكباشد،نهاينكهقوانینرابهمبريزدودنبالقانوننرود.بلكه
همیشهبهفكرهمهباشد،بهفرضاينكهخطاكندكمكشميكند.منآنزمانكهباامورحقوقي
مشورتكردمآنهانگفتندكهقانونًااينكارايرادداردوااليكفكرديگريميكرديم،مثاًلبهاداره
رفاهدستورميدادمبهآنهاوامضروريوغیرهبدهدوازوامخودبرايوثیقهاستفادهكنند.ايراد
قانونيكهميگرفتنداينبودكهچرابهامضاخودومديرماليازحسابشركتچككشیدي؟
علتاينكهقاضیحكمبرائتماراداداينبودكهمنبهصراحتگفتمآقايقاضيمنجهلبهاين
قانونداشتمولياينراشمابدانیداگرعیناينقضیهدوبارهپیشبیايدوبرايمنروشنشودكه
طرفمنكینهداردوميخواهدبهپیشبرداهدافممكلتضرربزند،بازمناينكارراتكرارخواهم
كرد.اوتعجبميكردوفكرميكردمناالنعذرخواهيميكنموبهدستوپايشانميافتمو

بههرحالقاضيپروندهخیليبهماكمككردوباالخرهبعدازپنجسالتبرئهشديم.



مرحوم اسماعیل كراچیان  |

۲7۳

يكيهمماجرايخیابانجمالزاده–دامپزشكيبودكهخطلولهراكشیدهبودندوليپیمانكاراز
اجرايكالهكلولهصرفنظركردهبود.مسئولینناظرهمياكوتاهيكردهبودنديانديدهبودند.مي
دانیدكهشیرهاعالمتپوزيشنبازوبستهدارند.اپراتورفكركردهبودكهشیرهادروضعیتبسته
است.موقعتخلیههواگازازلولههاخارجشدهبود،كالهكهماجرانشدهبود.بنابرايناينسهل
انگاريباعثانفجارمهیبيدرمنطقهوكشتهوزخميشدنتعداديازپرسنلومردمشددراين
حادثهعليرغماينكهيككارسلسلهمراتبيبودوقصورديگرانباعثبروزحادثهشدهبودماتمام

خسارتراگردنگرفتیمو7سالدرگیردادگاهوپرداختخسارتوديهجانيشديم.
كارديگرمندرشركتگازبرگرفتهازتجربیاتتاخیردرپروژههايديگربود.جرياناينبودكه
درطرحمحرم)خطلولهنفتخارك–بندرعباس(۹ماهباپیمانكارمذاكرهشدهبودتاتخفیفگرفته
شودوزمانانجامپروژهراكوتاهكنند.غافلازاينكههمینمذاكراتخودشباعثتلفشدنوقت
وكليتاخیروضررميشد.سال6۹براياجرايمراكزتفكیكفازكنگانيكقرارداد۳میلیارد
تومانيبستیمكهآنزمانرقمزياديبود.يكيازدوستانمابهعنواناعتراضگفتهبود:كراچیان
برايخودشبخواهدخريدكندچندتامغازهرابرايگرفتنقیمتمناسبباالوپائینميكند،حاال
چطوربهاينسرعتقراردادبست!!!بعضيازدوستانگفتند:اوزيرآبشماراميزند!گفتماوآدم
خوبیستوليبهكاريكهمنميكنمواقفنیستاگراينپروژه۱8روززودترراهبیفتد۳میلیارد
تومانجبرانشدهوصالحنیستكهيكماهسرراهاندازيوتخفیفاينپروژهمذاكرهكردهوچانه
بزنیم.مثاًلاگر%۱0تخفیفهمميگرفیتمحدود۳00میلیونتومانميشد،وليخوداينمذاكره
يكماهطولميكشیدتاخیربیشترضررداشت،درحاليكهاينرقمبهسادگيبعدازراهاندازي

درعرضچندروزجبرانميشد.
پروژهسلفچگان–تهرانراهمدرزمانآقايآقازادهقراربودبهپیمانكارتركیهبدهندآنراانجام
دهد.مندرسال6۹بههیاتمديرهگفتمزودتربجنبیدوقراردادراامضاكنیدواالقراراستاز
پیمانكارترككمكبگیرند.لولههاكهآمادهبود،طولكلمسیر۳00كیلومتربود،آنرابه۳تا۱00 
كیلومترتقسیمكرديموسريعكارراشروعكرديموسريعهمجمعشد.درتمامزمینههايحمايت
ازپیمانكارانداخليخوبعملكرديمباايناعتقادكهتاخیردرتكمیلپروژهضرربیشتريداشت.
يادمميآيددراصفهانمسئولپروژهايمدامباعثمزاحمتپیمانكارانميشدواينامربرايما
مسجلشدهبود.يكباريكيازپیمانكارانكهمناصاًلاورانديدهبودمبهمنزنگزدوگفتآقاي
مهندسمناالناززندانآمدموشنیدمكهشمادربرخوردباپیمانكارجانبعدالتراداريدوقضیه
اذيتآنمديررابرايمنتعريفكرد.اوگفت:"مندرمناقصهبرندهشدموليمديرمربوطهبهمن
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گفتاگرعقبنكشيوانصرافندهيتورابهروزسیاهمينشانموليمنكنارنرفتم"آنمدير
همعلیهاوواردعملشدهولوله6اينچراخطزدهبودو4اينچمحاسبهكردهوباعثورشكستگي
شركتوبهزندانافتادنويشدهبود.بهاوگفتماگراينامربرايمنروشنشودمطمئنباشكه
ازتودفاعميكنم.طييكمكانیزميباسندومدركبرايممسجلشدكهواقعًاآنمديراينكاررا
انجامدادهبود.سريعبهآقايسهیليپورمديرگازرسانيوقتگفتماينمديررابهدلیلاذيتوآزار
پیمانكارانازپستشبركناركن.چوناقدامنشدخودممستقیمًاعملكردم.زمانافتتاحپروژهخمین
همبرايمنروشنشدهبودكهاينمسئولپروژهمشكلدارد.برايافتتاحپروژهخمینكهرفته
بوديماينآقاپشتسرماراهميرفتومرابهجلوهلميداد،ميگفتشمابويامامراميدهید.
منازكارهاياوخوشمنیامد،آخرحضرتامامكجامنكجا!!خیليجانمازآبميكشیدوريا
ميكرد،ريگيبهكفششبود.منمعتقدمبايدازپیمانكاريكهكارميكندحمايتكردووقتي
انسانعقديميبنددبايدبهعهدهخودوفاكند.دقیقًامثلعقدازدواجكهبهتعهداتيكهدرپیمان

عقدآمدهبايدوفادارباشیم.

دفاع از پیمانكاران
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مــن ســعي کــردم چنــد چیــز را در شــرکت گاز جــا بینــدازم . یكــي اینكــه 
ــا  ــس م ــا هیچك ــورت ب ــر اینص ــد ، در غی ــت کار کنی ــا صداق ــید و ب ــالم باش س
تعــارف نداریــم و بــا شــدت بــا او برخــورد مــي کنیــم . دوم اینكــه مــا در 500 
ــه  ــم ک ــي نداری ــه دسترس ــه ک ــه هم ــم ، ب ــر داری ــا ناظ ــور 500 ت ــه کش نقط
کارشــان را چــك کنیــم ، فقــط کافیســت جلــو کار دو تــا خالفــكار و خطــا کار را 
بگیــري و بــا شــدت بــا آنهــا برخــورد کنــي تــا بقیــه حســاب کار دستشــان بیاید 
. هــم پیمانــكاران راضــي هســتند و مــي داننــد کــه از آنهــا حمایــت مــي شــود 
، هــم کارمنــدان مــي داننــد کــه بــا کســي شــوخي نداریــم و خطــا کار مجــازات 

مــي شــود .
ــده  ــاب ش ــت انتخ ــر درس ــر وزی ــرفته اگ ــتم پیش ــاد دارم در سیس ــن اعتق م
باشــد معاونیــن و بقیــه مدیرانــش را درســت انتخــاب خواهنــد کــرد و قاعدتــاً 
نبایســتي ایــن مشــكل بــه وجــود آیــد ، درســت اســت کــه وزرا بــار سیاســي 
شــان بیشــتر از بــار فنــي و اجرایــي شــان اســت ولــي عــرف اســت کــه وزیــر 
ــه  ــد و در آن وزارتخان ــص دارن ــه تخص ــد ک ــاب بكن ــتي انتخ ــاوریني بایس مش
ســابقه و قدمــت و تجربــه و مقبولیــت بیشــتري دارنــد ، نــه مثــل مشــاوریني کــه 
در کشــور مــا انتخــاب مــي کننــد کــه هــر کــس را مــي خواهنــد معــزول کننــد به 

او مــي گوینــد بیــا مشــاور شــو.

مــن معمــوالً بــا روح کارشناســي بــه قضیــه نــگاه مــي کنــم . وقتــي کســي 
روح کارشناســي را قبــول دارد خــود رأي نمــي شــود و نمــي گویــد مــن وزیــرم، 
ــان باشــد در آن ســال  ــره ، حــرف کارشناســي میزند.خاطرت ــم و غی ــر عامل مدی
ــي  ــرف م ــران ب ــب در ته ــتیم. ش ــي گاز داش ــزل قطع ــزار من ــا 6 ه ــدود 5 ت ح
ــاي  ــه ه ــم گاز خان ــیج کردی ــرکت گاز را بس ــتاد ش ــاي س ــه ه ــام بچ ــد، تم آم
ــت  ــگ زد و گف ــا زن ــوام م ــي از اق ــم. یك ــل کردی ــب وص ــه ش ــردم را در نیم م
ســاعت 2 نیمــه شــب کارکنــان شــرکت گاز آمدنــد و گاز مــا را وصــل کردنــد و 
هــر چــه کــردم بــه عنــوان شــیریني پولــي بــه آنهــا بدهــم تحــت هیــچ شــرایط 
نگرفتنــد و گفتنــد شــرکت بــه مــا پــول مــي دهــد تــا ایــن کار را بــراي شــما 

انجــام دهیــم.
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اينجانبمظفرجراحیشصتوچهارسالسندارم.درايرانحسابداریصنعتیودرامريکا
مديريتخواندموقبلازاينکهبهشرکتملیگازبیايم،مدتیمعاونوزارتبازرگانی،معاونوزارت
صنايعومعاونسازمانگسترشونوسازیصنايعايرانبودم.وقتیبهشرکتملیگازايرانآمدم
فکرمیکردمکهبامسائلاقتصادیآشناهستم؛اماوقتیباشرکتملیگازوباصنعتنفتآشنا

شدم،متوجهشدمهیچچیزنمیدانموصنعتنفتوگازدانشگاهیبرایيادگیریاست.
آخرينسمتمدرايندانشگاهعظیم،مديرعاملشرکتملیگازومعاونتوزيرنفتدرامورگازبود

ودراواخرسال۱۳70نیزبازنشستهشدم.

داستان پدر 110 ساله و پسر 30 ساله ی او �
وقتیازنفتصحبتمیکنیمناخودآگاهگازهمبهذهنمتبادرمیشودوايندرستدرموردگاز
همصادقاست،چونيکنظامبرنفتوگازحاکماست.برایاينکهديدگاهخودمبهصنعتگاز

رابیانکنمازيکسریمقدماتشروعمیکنم.
منعقیدهدارمکهدرجهان،دونوعاستعمارداريم:

1. استعمار مستقیم
2. استعمار غیرمستقیم

دراينکههردونوعاستعمارمذموماست،شکینیست،ولیبهنظرمناستعمارغیرمستقیم
باقی گرفته، قرار استعمار مورد که کشوری برای چیز هیچ اينکه بر عالوه زيرا است؛ بدتر
نمیماند،درنهايتهميکاستعمارگرراهخودرامیکشدومیرودوکشورمستعمرهمیماند
مثالًً بماند؛ مستعمره برای چیزهايی يک است ممکن مستقیم استعمار در خالی. دستانی با
هنديانکهتحتاستعمارمستقیمانگلیسبودهاند،بهبهترينوجهبهزبانانگلیسیکهزبان

مظفر جراحی
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روزدنیاست،تسلطدارند،البتهنهازنظرلهجه،بلکهازلحاظگرامر.
درايراناستعمارغیرمستقیمحاکمبودهاست،مگردريکنقطهوآنهمصنعتنفتبودهاست.
استعماردرصنعتنفتمستقیمبودودلیلاينکهصنعتنفتوگازاينقدرمنظمحرکتمیکنند
اصاًلاتفاقینیست.درصنعتنفتاصاًلکسیدنبالايننبودکهمعیشتمنچهمیشود؟يک
جايیبهناممديريتاداریبودکههمپایتورماينمسائلرابهروزمیکردهاست،مثالًًواممسکن
میدادندکهکارمنداندردورانبازنشستگیهرجایکشورمیخواهندمسکناختیارکنند.يامثالًً
منبهعنوانيکبازنشستهياافرادتحتتکفلمهرجاکهنیازبهسیستمبهداریوبهداشتداشته
باشیمووضعیتحادباشدزنگمیزنمباآمبوالنسمیآيندآنفردرامیبرندبیمارستانشرکت
نفت.اينخدماتومسائلاتفاقینیست،زيرادرسايربخشهاياصنايعوجودندارد.پساين
خدماتبرنامهريزیهايیبودهکهاستعمارگربرایاينکهتولیدموردنظرخودشتحققپیداکند
براینیروهايشتدارکديده،زيراآنهامیدانندکهبايدبهتوسعهینیرویانسانیتوجهکنند؛چرا
کهاينآدمهاهستندکهکارتولیدراانجاممیدهندوبايدبهقدریآسودهخاطرباشندکهديگر
دغدغه یاينمسائلرانداشتهباشند.درهمه یسازمانهامديريتمالیواداریباهماست.اما
درشرکتنفتمديريتاداریمستقلبود)البتهاالنهممستقلاست(ونخبهترينوباتجربهترين
نیروهادرآنخدمتمیکردند.مديراداریمراقببودهکهپرسنلدغدغهنداشتهباشندتاهرکار
ومأموريتیکهبرایآنهاتعیینمیشدهرابهنحواحسنانجامدهند.اينموضوعبرایمن
آنقدراهمیتداردکهدردورانمديريتمزمانیدرپااليشگاهسرخسمدرسهایبرایفرزندان
پرسنلنفتافتتاحکردمکهاالنمیتوانیدنمونه یآنرادرتهرانببینید.روزیکهبهشرکت
ملیگازآمدم،کارتابلمراکهبازکردمچندنامهازکارکنانشرکتگازدرسرخسدرآنبود
کهدرخواستانتقالبهمشهدراداشتند.اينامربسیارتوجهمنراجلبکردکهاينهمه
درخواستبرایانتقالازکجانشأتمیگیرد.وقتیبرایبازديدبهسرخسرفتممتوجهشدم
کهآنجاهیچامکاناتیندارد؛قباًلدرطرحهايیکهارائهشدامکاناتیمثلمدرسه،سینماو
رستورانو...درنظرگرفتهشدهبودامابهاجرادرنیامدهبود.بنابراينحوزه یشمالشرقازجمله
جاهايیبودکهزيرضربهوفشارقراردادمکهاينتوسعهپیداکند.روزورودمنيکچیزیحدود%40
ظرفیتپااليشگاهکارمیکرد،درروزخروجمچیزیباالی%70ظرفیتداشتیم.باالخرهباچنگو

دندانبهترينرستوران،سینما،ورزشگاهوبهترينمدرسهرادرآنمنطقهراهانداختم.
بعدازاينکهمدرسهسرخسراهاندازیشد،متوجهشدمکهدانشآموزانفرزندانکارکنان
آموزشو رئیس با جلسهای طی همین برای نیستند؛ کافی مدرسه برای گاز ملی شرکت
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ما مدرسه ی به را خود برتر آموزان دانش از تعدادی که کردم درخواست سرخس، پرورش
بیاوردکهدرکنارفرزندانپرسنلماادامهتحصیلبدهند.بااينموضوعموافقتشدامااول
مهربهمنخبردادندکهاينبچههانمیتوانندبهمدرسهبیايندچونکفشندارند.برایآن
شیرينترين از موضوع اين پیوستند. ما مدرسه به اينها و گرفتیم هم کفش دانشآموزان
خاطراتمندرطولخدمتماست.بنابرايناينخدماتدرصنعتنفتارائهمیشدتاآن
کارمندیکهبهسرخسمیرودنگرانافتتحصیلیفرزندشنباشدوبتواندبادلوجاندر

پااليشگاهگازخانگیران)شهیدهاشمینژادفعلی(کارکند.
حالمابهجایاينکهبیايیموآنچهراکهازاستعمارگرماندهالگوومدلقراردهیمبقیهجاهارا
شبیهسازیمیکنیموايننوعیخیلیبدسلیقگیاست.ايننگاهبهصنعتنفتبايدتداومداشته

باشد؛هنوزهمشايدديرنشدهباشدکهمااينمدلراتکراروالگوبرداریکنیم.
ايننظامیکهدرصنعتنفتتعريفشده،گازراهمشاملمیشود.فعالیتشرکتملیگاز
کهقبلازانقالبمحدودومحصوربهصادراتگازبهشورویبود،ازسال۱۳6۵بعدازافت
وخیزهایاولانقالبوجنگتحمیلیتصمیمبرآنشدکهبهتوسعهوحرکتهایجدیتری
اقدامکند.خوشبختانهاينتصمیماتمصادفبامديرعاملیمندرسال۱۳6۵بود؛نهبدان
معناکهمناينحرکاتراانجامدادهام،اينيکتصادفبودهاست.اگربخواهیماينزمانرا

مالکقراردهیم،ازديدمنصنعتگازماديگر۵0سالهنیستبلکه۳0سالهاست.

تاسیسات شوریچه رسخس
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نظام حاکم بر صنعت نفت و گاز و لزوم تغییر آن �
مادرموردصنعتگازيکمشکلساختاریداريم؛پدرصنعتگاز،نفتاستکهسنشاز۱00 
همتجاوزکردهاست.تصورکنیديکپدر۱00سالهپسری۳0سالهداردکهآنجوانپرازانرژی
میخواهدحرکتکند،اماپدرمحتاطتوقعداردکههرچهراکهبهپسرمیگويدانجامدهد.نظام
حاکمبرصنعتگازازطرفصنعتنفتديکتهمیشود.خوبصنعتنفتهمدر۱00سالگی

آمادگیخیلیکارهاراکهصنعتگازبهآننیازمنداستراندارد.
تماممشکلشرکتملیگازدرهمینمثالنهفتهاست.اينيکسوالاستکهچراوزارتنفت؟

چراوزارتگازنه؟!وياحداقلچراوزارتگازونفتنه؟!وبهنظرمنوزارتگازونفت.
آماریکهمیخواهمبهشماعرضکنممربوطبهسال۲0۱4استومأخذآنهمBPاستکه
وضعیتهمه یکشورهایدنیاراذکرکردهاست؛برآورداينمأخذدرآنسالبرایتولیدايران۱70 
میلیاردمترمکعبگازبودهاست.ارزشحرارتیهرمترمکعبگاز،حدودًامعادلبايکلیترسوخت
میانتقطیر،يعنیگازوئیل،بنزين،نفتسفیدوسوختاست.پسمیتوانیماينهارامعادلبگیريم؛
هرمترمکعبمعادل۱لیتراستهر۱۵۹مترمکعبگازکهاگررندکنیمبه۱60معادل۱60لیتر

سوختکهدرواقعيکبشکهنفتاست.
اگر۱70میلیاردمترمکعبگازیکهدرسال۲0۱4يا۹4مصرفکردهايمرابخواهیمباهمین

روشبر۳6۵تقسیمکنیممعادلچندبشکهنفتمیشود؟
فقطيکمقداردستمانمیآيدکهپتانسیلچقدراست؟

االنشرکتملیگازمیتواند700میلیونمترمکعبگازراجابهجاکندباهمانفرمولیکه
گفتهام،معادل۲/۹میلیونبشکهنفتدرروزمیشود.

میعاناتگازیکهازمنابعمستقلگازیحاصلمیشودوماآنراصادرمیکنیم،حدودًا600 
هزاربشکهدرروزاست؛کهاگراينرقمرابه۲/۹بشکهنفتاضافهکنیم۳/۵میلیونبشکهمعادل

نفتدرروزمیشود.
درصنعتنفتچهاتفاقیدرحالوقوعاست؟۲/8تولیدمیکنیم،۱/8کهخیلیکمترازگازاست
درپااليشگاههایداخلیمصرفو۱میلیونبشکههمصادرمیکنیم.پسماعددیداريمکهگاز
۳/۵میلیونبشکهدرروزاستونفتچهمقدار؟۲/8میلیونبشکهوبااينحسابمناصاًلمتوجه
نمیشومکهبهچهدلیلصنعتگازبايستیدنبالهروپدرصدسالهاشباشد؟منوقتیبهشرکت
گازتعهدمیکنمکهکارسوخترسانیبهکشوررابرعهدهبگیرمبايدباالدستیمن،دراختیارخودم
باشد.نمیشودباالدستیمندستصنعتنفتباشدومندرشرکتملیگازمتعهدباشم.برای



مظفر جراحی |

۲8۱

روشنشدنمطلبيکمثالمیزنم؛درکشورماذخیرهسازیبهاينصورتاستکهداخلمخازنی
کهازگازونفتخالیشدهگازتزريقمیکنیمتابتوانیمدرروزهایپیکزمستانازآنبهرهببريم.
آخرينآمارمادرذخیرهسازیحدود۱0میلیاردمترمکعبگازدرسالاست؛درصورتیکهروسها
۱00میلیاردمترمکعبگازذخیرهسازیکردهاند؛ظرفیتذخیرهسازیمادربرابرآنهانزديکبهصفر
است!ماحدود۳7هزارکیلومترخطلولهفوالدیزيرخاکداريمکهباآنگازراذخیرهمیکنیم؛
چرا؟چونطبققانوننفتصاحبتماممخازناستوآنهمخطقرمزیداردکهکسیبهاين

بازیورودنکند.
پساگرمابتوانیمباالدستیرابهگازبرگردانیمممکناستکهخیلیازامورحلوفصلشود.
بگذاريديکآمارخیلیجالبارائهبدهم؛مااولیندارنده یذخیره یگازدرجهانازنظروسعت
هستیم.ما8/۲ازذخايرگازجهانراداريم)حدود۲0%(؛يعنیبیشترينگازجهاندرايراناست.

حالسوالیپیشمیآيد؛سهمماازتولید
جهانیچهمقداراست؟بايدبگويمکهسهم
ماازتولیدجهانی%۵استکهآنهمدر
داخلمی سوزانیم!يعنیمصرفمیکنیمو
يکبخشآنراهمهدرمیدهیم.حال

برحسبتصادفممکناستبپرسیدکهآمريکايیهاچهسهمیازذخايرگازجهانرادراختیار
دارند؟پاسخ%۵است.درحالیکهسهمتولیدشاندرگازجهان%۲۱است.

بااينتوصیفاتمیبینیمکهيکیازعللعدمرشدبخشگاز،مشکلساختاریاست.مابايدوزارت
گازداشتهباشیم.البتهدرحالحاضرخوشبختانهآقایزنگنههماننقشدلخواهراايفامیکند؛يعنی
تمامنیرویخودرارویپارسجنوبیمتمرکزکردهاستودرواقعايشانوزيرگازاستومیبینید
کهوزيرتواناتوانستهتحوالتیدراينصنعتايجادکند.اگرمشکالتساختاریحلشود،ديگر
صاحبمخازنشرکتنفتنیستکهدررابهرویگازبازنکندوشرکتملیگازصاحبمخزن

استومیداندکهبااينمخازنچگونهرفتارکند.

شدت انرژی و میزان مصرف گاز در ایران از منظر جهانی  �
شدتانرژیيکعدداستکهدرجدولینشانمیدهدکهکشورهاکجاقرارگرفتهاند.شدت
انرژیبهمعنایمیزانانرژیمصرفیبرای۱000دالرتولیدناخالصمصرفیاست.متأسفانهما
تقريبًاانتهایجدولهستیم.دراينجدولشدتانرژیهرچهکمترباشد،بهتراست.بهطورمثال

متوجه نمی شوم که به چه دلیل صنعت گاز 
بایستی دنباله رو پدر صد ساله اش باشد؟ 

من وقتی به شرکت گاز تعهد می کنم که کار 
سوخت رسانی به کشور را بر عهده بگیرم باید 

باالدستی من، در اختیار خودم باشد.
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عددانگلستانوژاپن0.08وفرانسه0.0۹استورقمیکهبرایکشورماثبتشده0.47است؛يعنی
دراينجدولتقريبًاجزبدترينکشورهادرسال۲0۱۱هستیموکشورهندهمباعدد0.۳۳درجدول

يکیماندهبهآخراست.
حالسوالايناستکهاگرسعیکنیمدرستمصرفکنیموبخواهیممثلهندشويمبايک
حسابسرانگشتیمیتوانفهمیدکهمعادلچندصدهزاربشکهنفتدرروزصرفهجويیمیشود؛

يعنی۲پلهصعودمیکنیم.
بااينتفاسیربدمصرفکردنيعنیچه؟يکپژو40۵راتصورکنید.اينماشیندرسال۱۹۹0 
يعنی۲۵سالپیشخودروروزاروپابودهاست؛يعنیشاگرداولاروپا.بعداز۲۵سالهیچديوانهای
نهتنهااينماشینرااستفادهنمیکند،بلکهتولیدهمنمیکندامادرکشورهنوزکاربرددارد.دربحث
مصرفهمهمینوضعحاکماست؛ما۲0میلیونبخاریگازیداريمکهازهمانسالهايیکه
نصبشدهاستهنوزهماستفادهمیشود؛ياشوفاژخانههايیکهماداريمبرایقبلازجنگجهانی
دوماستوماهنوزآنهارامورداستفادهقرارمیدهیم.اينگونهاستکهبابیاطالعیازدانش

روزجهانانرژیراهدرمیدهیم.

صادرات گاز و نقش آن در امنیت ملی  �
منعضوانجمناقتصادانرژیايرانبودهوهستمودرمورداينمسائلبهطورکاملتحقیقکردم
وبرآناشرافدارم.درموردصادراتگازوارتباطآنباامنیتملیبايدبگويمکهکشورروسیهيک
مثالبسیاربارزوسادهاست؛درحالحاضرروسیه،گازاروپاراتأمینمیکند،ضمناينکهباخود
اروپاوآمريکابرسراوکرايندعوادارند؛ولیکسیسربهسرروسیهنمیگذارد،چوناگرفقطيک

بخشازمنابعگازیخودراببندند،اروپايخمیزند.
حالسوالايناستکهمابهعنوانکسیکهباالترينذخايرگازجهانراداريم،دربازارجهانی
گازچهنقشیراايفامیکنیم؟صادراتیکهبهترکیهداريمبسیارناچیزاست،اگروارداتترکمنستان
راهمبیاوريموباهمجمعوتفريقکنیم،آنچهکهبهعنوانخالصصادرکنندهبهدستمیآيد
عددیبسیارناچیزونازلاست.درضمنمابهيکمسئلهتوجهنداريم؟!فرضکنیدروزیماصاحب
پتانسیلجدیصادراتشويم،يعنی%۵درصدتولیدجهانیمابه%۲0برسدوهمسطحکشور
آمريکاشويم؛ضمناينکهآنهاذخايروپشتوانهایراکهماداريم،ندارند.ماآنروزنمیتوانیمبهدنیا
بگويیمکهبیايیدگازمارابخريد،امادرنفتايناتفاقمیتواندبیفتد؛زيرااگرتولیدرااضافهکنیم
میتوانیمدربازاررقابتیروزجهانباکاهشقیمتکشورهایديگررابهخريدازخودتشويقکنیم.
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امادرصنعتگازماجايیدربازاررقابتیجهاننداريم؛قراردادهایگازیدربازه یزمانی۱۵ ۲0 
سالهبستهمیشوند،يعنیاگرروزیگازماپتانسیلصادراتراداشتهباشدوبخواهدواردبازارشود
بهخاطرهمینقراردادهایطوالنیمدتنمیتواندحرفبرایگفتنداشتهباشد.پسمابايداواًل
درتولیدگازهمتبکنیمودومًاآنراهدرندهیمومباحثبهینهسازیوصرفهجويیآنرادرکشور
رعايتکنیم،دراينصورتمامیتوانیمپتانسیلجدیبرایصادراتگازداشتهباشی؛پسسهمما
ازداشتنيکجايگاهخوبومعتبردربازاررقابتیجهان،بايدبهتدريجوباآگاهیوعلمروزاتفاق
بیفتد.ضمناينکهدربازارNLG)گازطبیعیمايع(همنهتنهاهیچنوعسهمینداريم،بلکهاصاًل

تکنولوژیآنراهمنداريم.

 شرکت های خدماتی و نقش آنان در صرفه جویی انرژی  �
دراولینبحراننفتیکهسال۱۹70درجهانبهوجودآمدودرپیآنقیمتنفتبسیارباالرفت
وکشورهایصنعتیآنصفهایطوالنیبرایگرفتنسوختو...راديدند،بهاينفکرافتادندکه
تحتهرعنوانیبايدصرفهجويیکنند،آنهامتوجهشدندکهنمیشودانرژیرابااينزحمتبهدست
آوردوبعدبهراحتیهدرداد.بنابراينشرکتهايیتحتعنوان۱ESCOتاسیسکردند.مأموريت
اينشرکتهااينبودکهمجموعههايیمثلتولیدسیمانرابررسیومصرفانرژیدرآنجارابهینه
کنند.قرارداداينشرکتهمبهاينترتیببودکهبهصنايعيامجموعههايیکهنمیتوانستنددراين
موردسرمايهگذاریکنند،پیشنهادمیدادندکهمابرای۳سالبهجایشمادربانک،سرمايهگذاری
وانرژیمصرفیشمارابهینهمیکنیم؛بعدازاينمدتهمازمحلاينصرفهجويیوسرمايهگذاری
دربانک،سودخودرابرداشتمیکنیم.شرکتهایESCOهماکنوندراروپادهه یچهارمعمر

خودراطیمیکنندوبسیارهمتخصصیشدهاند.
متأسفانهدرايرانمتولیياشرکتهايینداريمکهاينکارراانجامدهند؛درقانونهمدر
»بندق«آمدهکهازمحلصرفهجويیانرژیچهکارکنیم،انجامدهندهایدرکارنیست.ما
بايدچنینشرکتهایراتأسیسکنیموساماندهیمتاآنجايیکهاگريکنفرخواستبه
ساختوسازدستبزند،اولمجوزانرژیراازاينشرکتهابگیردوتابهحدموردنظرآنها

نرسد،اجازه یپايانکاروساختراندهند.
اينشرکتهادرصنايعمختلف،بخشخانگیو...ورودمیکنندومیتوانندازمحلصرفهجويی
طرفحسابمصرفکنندهووزارتنفتياشرکتملیگازشوند.زيراشرکتملیگازمیداندکه

Energy Saving Companies.۱
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مثالًًدرطیسالیاندرازایهرتنسیمانچهمقدارگازبهکارخانههایسیماندادهاست.اگرکسی
بتواندباانرژیکمترهمانمقدارسیمانتولیدکند،میتوانباآنشخصقراردادبستوازاوخريد

کرد.فکرکنیداگرچنیناتفاقیبیفتدچهمقداراشتغال.
فرضکنیدکهمفهومصرفهجويیدرمصرفانرژیيکبحثعمومیشود؛چهتعدادازاين
شرکتهاتأسیسمیشودکهازمیزانهدررفتروزانهمعادلحداقل۱میلیونبشکهجلوگیری
کند؟!مامیتوانیمبودجهايننوعشرکتهاراتأمینکنیموازمحلهمینشرکتهااشتغالايجاد
کنیم.اگردولتاينبودجهرابهشرکتملیگازبدهد،مسلمًاچرخه یاقتصادومصرفانرژیدچار

چرخشقابلمالحظهایمیشود.
حرکتاقتصادینیازمندسرمايهاست،مامیتوانیمباچنددورهآموزشمهارتبهکسانیکهدست
بهآچارهستند،آنانراوارديکمجموعهياکارخانهکنیمتاصرفهجويیدرمصرفانرژیراسامان
دهند.خوباينهاباهمجمعمیشوند،شرکتxراتشکیلمیدهند.طبیعتاًًسرمايهونیرویانسانی
میخواهندووقتیايندوفاکتوررابهدستآورند،درنهايتحاصلکارصرفهجويیدرانرژیو

يافتنپتانسیلبرایورودبهبازارجهانیاست.

جای خالی مستند نگاری یا مستند سازی در کشور �
کشورمادرزمینه یمستندسازیبسیارضعیفعملکردهاست؛درحالیکهدردنیاوکاًلجهان
توسعهيافتهاينمسئلهبهعنوانيکضرورتمطرحاستتاآنجاکهمؤسسههايیدارندکهتاريخچه،

تحوالتومستنداتمثالًًمهندسیمکانیکراتعقیبوثبتمیکنند.
کشورمادرصنعتفرشحداقل۵00سالسابقهدارد؛امادرخیلیازموزههایدنیافرشهای
قديمیتریوجودداردکهمتعلقبهتاريخکشورماست!چونماتاريخچهوسیرتحوالتصنعت
فرشرامستندسازینکردهايم،کشورهايیمثلهندوچیندرطیسهدههکارتوانستندبازارجهانی
فرشايرانرادردستبگیرند.فرضکنیداگردراينزمینهيکمستندسازیاصولیکردهبوديمو
میدانستیمصنعتفرشراازکجاشروعکردهايم؟نقشههاراازکجاآوردهايم؟چهکسانیدراين
داستانسهیمبودند؟محاسنيامعايبآنچهبود؟نقاطضعفوقوت،اينصنعتچهبود؟و...به
اتکایاينروندمیتوانستیمساليقمصرفکنندگانجهانیرادراينمسئلهلحاظبکنیمودربازار
جهانیحرفیبرایگفتنداشتهباشیم.متأسفانهکشورمادرموردپستهوزعفرانهمازکاالهای

صادراتیهستنداينکارراانجامندادهاست.
حالفرضکنیدمننوعیدرصنعتگازبسیاراثرگذاربودهامواالندورانبازنشستگیخودرا
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میگذرانم؛بعدازايناتفاقهیچکسنیامدهبپرسدکهآقاشمازمانزيادیمديرعاملبودهايد،چه
چیزهايیديدهايد؟چهراههايیرارفتهايدوبنبسترسیدهايدکهماآنراتکرارنکنیمويادرکجا
بايدبیشترسرمايهگذاریکنیم؟و...درواقعمستندسازیکمکمیکندکهنقاطقوتراتقويتو
ضعفهاراحلوفصلکنیم؛بهعنوانمثالدربخشنقاطقوتديواریداريمکهبايد۳مترچیده
شودوفقط80سانتآنچیدهشدهاست،برایاتمامساختديگرنبايدازابتداشروعبهساختبکنیم

بلکهراهعاقالنهايناستکهآن80سانتراادامهدهیمتازودتربهنتیجهبرسیم.

تغییر رویکرد و تمرکز بر مزیت ها راه صعود به قله های صنعت  �
اخیراًبحثیتحتعنوان۱Paradigm Shift)تحولانگاره(ياتغییررويکردبهمیانآمدهاست.با
سخنیازانیشتیناينمبحثراروشنمیکنم؛انیشتینمیگويدمنخیلیکارعجیبوغريبینکردهام؛
منبهپديدهیواحدیکههمهازيکسطحمتداولبهآننگاهمیکردند،اززاويهایديگرنگريستموفقط

سطحنگاهمراتغییردادم؛بهاينپارادايمشیفتمیگويند.
بااينمقدمهمیخواهمبگويمکهدولتهايیکهدرايرانبرسرکارمیآيند،اگرتغییررويکردنداشته
باشند،بااندکیاختالفنمره یکارنامهشانيکیاست؛يعنیخروجیهمهدولتهاتقريبًاشبیههماست؛

مگرتغییررويکردیاتفاقبیفتد.
مابايدمتوجهمزيتهايمانباشیم؟!وقتیکشوریبیشترينذخايرگازیجهانرادارد،پسبهترينو
برترينمزيترادارد.مامجازنیستیمکهاگردرآمدیداشتیمهمهرادربخشخودروسازیمصرفکنیم،
زيراخودروسازیمامزيتچشمگیریندارد.اگرچنانچهدرگازیکهدرازای%۱8.۲ازذخايرجهان،%۵از
تولیدراداريم،توسعهکشورراتعريفنکنیموبودجههارامثالًًبهسمتخودروسازیببريم،چهاتفاقیخواهد
افتاد؟حالاگربودجههارادرجايیتعريفکنیمکهمزيتداردپارادايمشیفتياتغییررويکردرارعايت

کردهايم.مابرایپیشرفتدرصنعتوتوسعه
بايدبهبحثپاراديمشیفتنگاهیجدیداشته
باشیم.ضمناينکهبايدتوجهداشتهباشیمکه
هیچامریاتفاقنمیافتدمگراينکهشماتوسعه

نیرویانسانیرامدنظرقراردهید.توسعه ینیرویانسانیوبهروزکردنمهارتهايکامربسیاراساسی
وحساساست.خوبيابدمديراداره یشرکتملینفتايرانيکزمانیامیرعباسهويدابود.اودراين
شرکتآنقدرچیزيادگرفتهبودکهجرأتکردنخستوزيرشودوايننشانازغنیبودنصنعتنفتاست.
۱.تحولانگاره:)Paradigm Shift(غالبًابهتغییراساسیوپارادايمیدرتفکروالگوهایذهنیانديشیدناطالقمیگردد

کهدرنهايتمبنایخردوکالنيکديدگاهرامتحولمیکند.

دولت ها اگر تغییر رویکرد نداشته باشند، با 
اندکی اختالف نمره ی کارنامه شان یکی است؛ 

یعنی خروجی همه دولت ها تقریباً شبیه هم 
است؛ مگر تغییر رویکردی اتفاق بیفتد.
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اينجرأتوجسارتبرمیگرددبهجايگاهحقوقیونظامیکهبهنیرویانسانیخودبهامیدهدوتوجه
میکند.مامیتوانیمبهنیرویانسانیخودبهابدهیموازرویعملکردصنعتنفتالگويیتکثیرکنیموبه
همه یصنايعوبخشهایخدماتیکشورآنرااشاعهدهیم.منظورمايناستکهبااينحرکتوشناخت

ودرکدرستازمزيتهامیتوانیمحرکتهایقابلقبولیانجامدهیم.

دیدگاه ایده آل در صنعت، توجه خاص به نیروی انسانی �
مابهنیرویانسانیبسیارتوجهکردهايموآرزویمنايناستکهاينرونداستمرارداشتهباشد.دردولت
جديدتغییراتخیلیخوبیدرسطحمديريتبنگاههایاقتصادیووزارتخانههاو...اعمالشد.مثالًًجناب
آقایعراقیبا۳0سالسابقهدراينصنعتمديرعاملشرکتملیگازشدند.همچنینآقايانثمریو
رمضانیاعضایهیئتمديرههستندکهازنیروهایموفقوباسابقه یشرکتملیگازايرانبهشمار
میروند.ايننشانازحفظحرمتوکرامتنیرویانسانیاست.منزمانیبهعزيزیگفتماينفرعون
کهمقبره یخودرااينگونهساختهکهجزعجايبهفتگانه یجهانشدهببینشهریکهدرآنزندگی

میکردهراچگونهساختهاست؟
ولیخداونددرقرآناوراشماتتکردهاستومیفرمايدکهتوبندگانمراحقیرکردی.حفظحرمتبه
نیرویانسانیآنقدرجايگاهرفیعیداردکهدرقرآنهمدرباره یآنسخنیبهمیانآمدهاست.وقتیدر

دستگاهیکرامتانسانیحفظشود،مطمئنًانیروهابرایآنجانفشانیمیکنند.

قرن 21؛ قرن صنعت گاز �
مندرخیابانمختاریبهدنیاآمدهام،آنموقعهاخانههاراازسطحخیابانپايینترمیگرفتندکهوقتی
داخلجوبآبمیاندازند،سرازيرشودوداخلحوضبريزدوازحوضهمبهآبانباربرود.اينکارهرهفته
انجاممیشد.آبخوراکیماهمآبچاهبودکهمیآمدندوباگاریمیفروختند.اينروندادامهداشتتا
اينکهلولهکشیشروعشدوديگرهمه یمناطقاينبحثبرايشانمطرحبودکهاينامروزفردالولهکشی

آبمامیرسدواينتوقعیکهايجادشديکمحرکیبودبرایلولهکشیهمه یمناطق.
عیناينروندهمبرایگازپیشآمد.شرکتملیگازدرسال۱۳6۵بهبعدمبنایتوسعهقرارگرفتو
ديگرهمهآرامآرامفهمیدندکهيکگازیدرکاراست.اينتوقعودرپیآنتوسعهآنقدرادامهپیداکردکه
حتیبهروستاهاهمکشیدهشد.درواقعحرکتیايجادشدکهموجباتآسايشمردمراازطريقانرژیپاک
تأمینکرد.يادتاننرودکهقرن۲۱،قرنگازاستومااجازهنداريماينگازراحبسکنیم؛بايدمطابق

الگويیکهدرقرن۲۱تعريفشدهاستازآنبهرهببريم.
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پیشکسوتان
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خاستگاه فعالیت من در صنعت از دانشگاه نفت آبادان رقم خورد. �
اينجانبرکنالدينجوادیمتولدسال۱۳۳6،اصالتًااهلابهرازاستانزنجانهستم.درسال۱۳۵4وارد
دانشگاهنفتآبادانشدم.آنساليکیازسالهایاستثنايیبود،مامیتوانستیمدردانشگاههایمختلف
ثبتنامودرکنکورسراسریشرکتکنیم.منبهدلیلاينکهجزرتبههاینسبتًاخوبکنکورسراسریبودم،

ابتدادردانشگاهصنعتیشريفدررشته یبرقثبتنامکردم.
دانشکده ینفتامتحانجداگانهایداشت؛درآنهمشرکتکردموچندروزبعدهماعالمکردندکه
آنجاهمقبولشدم.باتوجهبهبینالمللیوبهروزبودندانشکده ینفتآبادان،ازدانشگاهصنعتیشريف

انصرافدادمودردانشکده ینفتآبادانثبتنامکردم.اينآغازحضورمندرصنعتنفتبود.
خاطرهایراازروزاولیکهبهپااليشگاهآبادانرفتمبرايتانمیگويم.وقتیبهپااليشگاهآبادانرفتم،ما
رابهبازديدبردندتاهرکدامباواحدیَآشناشويم.يکسخنرانیيکساعتهکردندومنويکنفرديگررا
تحويلرئیسواحدياشیفتسوپروايزرکهآنموقعکارگرهایباسابقهبودند،سپردند.ايشانهمتوضیحاتی
درمورداتاقکنترلپااليشگاهآبادانکهدرآنزمانبزرگترينواحدمحسوبمیشدداد.سپسمنرابه
upLineبردوگفتنقشهرابگیردستتازابتدایلولهشروعکنبروببینتاکجامیرسد،هرجاهم
سوالداشتیبپرس.مندرآنجااولینباربودکهپمپوکمپرسورمیديدم.بعدازآنبهاتاقهابرگشتیم،
منديدمکههماتاقیمننیامده،گفتمپسفالنیکجاست؟گفتندبیمارستاناست؟پرسیدميعنیچه
بیمارستاناست؟گفتندايشاندرپوشيکیازشیرهایبخاررابازکردهوصورتودستشسوخته.ازيکی
ازسوپروايزهاپرسیدمکهچرابهاونگفتیدکهامکانداردبخاراورابسوزاند؟!گفتببینمن۳۵سالپیش
کهآمدماينجايکسوپروايزرهندیبهمنگفتشیررابازکن،همینکارراکردموسوختم،امايادمماند
کهديگربیخودیچیزیرابازنکنم.درواقعشیوهیآموزشی،استادشاگردیدرآنمقطعبسیارتأثیرگذار

ومهمبود.

رکن الدین جوادی
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بعدازپااليشگاهآبادانواتمامتحصیلدرسال۱۳64معاوناداریمهندسیوساختمانشرکتملی
نفتايرانشدم.درسال۱۳67بهشرکتملیگازآمدموبهعنوانمجریورئیسطرحسرخونبهفعالیت
پرداختم.اينپااليشگاهاولینپااليشگاهگازبعدازانقالببودکهقراربودتوسطايرانیهااجراشود.سپس
بهمدت۵سالعضوهیئتمديره یشرکتملیگازومديرمهندسیوساختمانشرکتملیگازايران

بودم.همچنینمجریطرحهایتوسعه یشرکتملیگازايرانهمبودم.
دردورهایسهسالهبهشرکتکاالینفتشرکتملینفتايراندرلندنمأمورومنتقلشدم)ازسال
۱۳78تا۱۳8۱(،درآنجاسمتمعاونمديرعاملوعضوهیئتمديرهومسئولبازرگانیشرکتراداشتم.
زمانیکهبهايرانبرگشتم،شرکتملیصادراتگازايرانراتأسیسکردمومدت۵سالهممديرعامل

آنشرکتبودم.
درسال۱۳8۵بهشرکتمهندسیوساختمانصنايعنفترفتم.يکسالعضوهیئتمديرهومدير
پروژههایآنشرکتبودموحدود6سالبهعنواننايبرئیسهیئتمديرهومديرعاملشرکتدرآنجا
کارکردم.سپسازسال۱۳8۵تا۱۳۹۲مديرعاملشرکتمهندسیصنايعنفتايرانOIECبودم.از
اواسطسال۱۳۹۲هممعاونوزيرنفتومديرعاملشرکتملینفتايرانونايبرئیسهیئتمديره ی

شرکتملینفتايرانهستم.

ستاد خودکفایی شرکت ملی نفت پیش درآمد فعالیت های مؤثر در صنعت گاز �
سال۱۳6۳کشورمادرگیرجنگتحمیلیبود.زمانیکهازجبههبرگشتممجدداًدرشرکتنفتمشغول
شدم.درآنزمانآقایمهندسغرضیوزيرنفتبودند،منطرحتأسیسستادخودکفايیشرکتملینفت
ايرانراتنظیموخدمتايشانبردم.مهندسغرضیطرحراتأيیدکردندوبعدطیيکجلسهبامسئولین

ارشدتردولتاينطرحمورداستقبالوحمايتقرارگرفت.
ذهنیتمااينبودکهدردورانبعدازانقالببتوانیموابستگیبهکشورهایخارجیدرصنعتنفترا
کاهشدهیم.اينتفکررادرچندمحورسازماندهیکرديم.اولینکاریکهانجامشد،شناسايیقطعات
پرمصرفدرصنعتوقابلیتهایبالفعليابالقوه یصنايعکشوربود،تاازاينطريقپلیمیاننیازدرصنعت
نفتوقابلیتهایفنیموجوددرکشوربزنیم.سرانجامتوانستیماولینشیرهاینفتیو۱Flangeنفتیرا
درسال۱۳64تولیدکنیم.دانشفنیاينتجهیزاترانیزازکارخانهایدربوسنیوهرزگوينگرفتهبوديم.
طرحوتأسیسستادخودکفايیدرشرکتنفتباعثشدزمانیکهازصنعتنفتخارجشدم،شرکتهای
مختلفیازمندعوتبههمکاریکنند؛ازجملهشرکتملیگاز،درآنزمانآقایجراحیمديرعاملشرکت

۱.فلنجازاتصالدهندههایلولهها،شیرآالت،پمپهاودستگاههابهيکديگراست.
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گازبودند.ايشانطیجلسهایابرازکردندکه
میخواهنديکپااليشگاهدراستانهرمزگان
احداثکنندومقدماتشراشروعکردهاند،فقط
دنبالشخصیمیگردندکهانگیزه یاستفادهاز
توانداخلیراداشتهباشد.بنابراينمندرسال
۱۳67بههرمزگانرفتموباکمکمشاورين
داخلیطراحیپااليشگاهراشروعکردم.ساخت

پااليشگاهرابهطورکاملبهسازندگانوپیمانکاراناجرايیداخلیسپرديم.همچنینتوانستیمبخشیاز
تجهیزاترادرکارخانههایداخلیمثلماشینسازیاراکدرستکنیم.

بهدلیلهمینعملکرددراحداثپااليشگاههرمزگانوهمچنین4سالتجربهدرمعاونتاداریمهندسی
ساختمانشرکتملینفتايران؛درسال۱۳68آقايانجراحیوآقازادهازمندعوتکردندکهمسئولیت
مديريتمهندسیوساختمانشرکتملیگازرابپذيرموعضوهیئتمديرهشوم.درآنزمانحدوداً۳۲ 

سالهوبسیارجوانوپرانرژیبودم.
دراينپستهمنگاهمنبهتوسعه یقابلیتهایداخلیبود.زمانیکهمناينمسئولیتراپذيرفتم،يک
خطلوله یسراسریگازبهنامIGAT2کهبه۵6اينچمعروفبود)البتهاالنباتوجهبهپیشرفتهايی
کهدرصنعتداشتهايم،اجرایاينخطوطبرایمابسیارکارسادهایاست(داشتیمکهبخشاول
آنراشرکتايتالیايیSaipemاجرامیکردوبحثاينبودکهادامه یاينخطراچهکنیم؟نقطه
نظراتمتفاوتبود،مننامهایبهآقایآقازادهنوشتموپیشنهادکردماجازهبدهندادامهکاررابهکمک
پیمانکارهایداخلیانجامدهیموپیشنهادهمکردمبرایتهیهامکاناتخاص،منابعیدراختیارمابگذارند
کهبتوانیمماشینآالتتخصصیموردنیازراواردکشورکنیم.ايننامهوپیشنهادمنجربهجلسهایدرحضور
رئیسجمهوروقتآقایهاشمیرفسنجانیشد.ايشانازپیشنهادمنحمايتکردندوخوشبختانههمین
کارراکرديمودرحقیقتنطفه یآغازساختخطوطلوله ی۵4اينچدرکشورمانپاگرفت.امروزهشاهد
هستیمکههزارانکیلومترازاينخطوطراهمکارانعزيزمادرشرکتملیگازاجرامیکنند،درحالیکه

تاآنتاريخکاًلخارجیهااينامرراانجاممیدادند.
 TBSوCGSبعدازايناتفاقرویساختتجهیزاتايستگاههایتقلیلفشارگازکهاصطالحاًبهآنها
 Wastewaterمیگفتندمتمرکزشديم،کهاينهارادرداخلبسازيم.يکیازمهمترينقسمتهایاينتجهیزات

بود.شايدبیشاز۳0جلسهدرماشینسازیاراکگذاشتیموالحمدهللاينهاهمساختهشد.
شايانذکراستکهخوشبختانهدرخصوصمبحثخودکفايیوساختتجهیزاتگازی،نگاهشرکتملی

ذهنیـت ما این بود که در دوران بعد از 
بتوانیم وابسـتگی به کشورهای  انقالب 

خارجی در صنعـت نفت را کاهش دهیم. 
این تفکر را در چند محور سـازمان دهی 

کردیم. اولین کاری که انجام شـد، 
شناسـایی قطعات پرمصرف در صنعت 

و قابلیت هـای بالفعل یـا بالقوه ی صنایع 
بود کشور 
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گازملیاست؛ولیبههرحالاينداخلیسازیبايدازنظرساخت،اقتصادیورقابتیبودنيکنقطه ی
بهینهداشتهباشدواگراينموضوعدرکشورشکلبگیرديعنیمابهخودکفايیرسیدهايمواينهمبهصنايع

کشوربرمیگرددکهبتوانندايننیازهارادرکشوربادونگاهرقابتفنیومالیفراهمکنند.
سومینکارمثبتیکهدرکارنامهکاریمنثبتاست،دررابطهباسیاستدولتبرجايگزينیگازدرکشور
بهجایفرآوردههایمايعبود.درهمینراستا،طراحیواجرایشبکههایگازرسانیيکیازاولويتهاشد.
تاآنزمانتعدادبسیارکمیازشهرهامثلاصفهانوبخشکوچکیازتهرانشبکه یگازداشتند.برای
انجاماينکارمهمتیممهندسیراتقويتوکاًلطراحیراخودمانشروعکرديم)جاداردکهازيکیاز
همکارانخوبم،آقایمهندسيوسفیکهرئیساداریمهندسیوساختمانبودنديادکنمکهبسیارهمراه
منبودند؛متأسفانهايشانچندسالپیشبهعلتسرطان،بهرحمتخدارفت(.بههرحالظرفیتطراحی
بیشاز۱0برابروظرفیتاجرابیشاز6برابرشد؛بهطوریکهحجمگازرسانیيکجهشاساسیدر

کشورپیداکرد.
هدفديگریکهدرآنسالهادرذهنداشتیماينبودکهعالوهبرساختتجهیزاتدرايران،از
تکنولوژیهایجديدهمبرایطوالنیکردنعمرشبکههایگازاستفادهکنیم.برایاينکارطرح
جايگذاریلولههایپلیاتیلنبهلولههایفوالدیرامطرحکرديم؛چونلولههایفوالدیزودمیپوسیدو
ازبینمیرفت.بهلطفخداطیحدودسهسالتوانستیماينايدهراهمعملیاتیکنیم.اولیننمونه یاين
کاررادرقصرفیروزه)خانههایسازمانیارتش(انجامداديموبعدکارتوسعهپیداکرد)اگراشتباهنکنماين

کارحدودسال۱۳7۲انجامشد.(
ازبحثهایديگریکهدرآنمقطعبهشدتدنبالشبوديمتوسعه یزيرساختهاوپشتیبانیازخطوط

تقويت ايستگاههای و لوله
فشاربود؛يعنیساختياردهای
پشتیبانی ياردهای پشتیبانی.
از يکی گاز ملی شرکت در
ضرورتهابودکهقبلازانقالب
يکیدوموردازآنانجامشده
برای بود. مانده مغفول بعد و
مهندس آقای امر اين انجام
کیوانیازمهندسانخوبیکه
فارغالتحصیلآمريکابودندرااز
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فالتقارهدعوتبهکارکرديمواينمسئولیترابهايشانسپرديم.
طرحیبهنامطرحپروژههایساختمانیايجادکرديموبهحمد
الهیموفقشديمانبارمعروفشرکتگازرابسازيم.مهندسکیوانی
ياردهایمختلفشرکتگازوشهرکهایمسکونیراساختو
توسعهداد.بااينکارشرکتجوانگازدارایيکگسترشاساسی

شد.
موردديگریکهموردتوجهقرارگرفتاجرایايستگاههایتقويت
فشاربود.بعدازانقالبهیچايستگاهتقويتفشاریدرکشوراجرا
نشدهبود.بنابراينطراحیيکمجموعهايستگاهتقويتفشاردرخط
سرخس–نکادرداخلراشروعکرديم،توربینهایموردنیازرااز
کاناداخريديموايستگاههارااجراکرديم.خطلوله یسراسریدوم)
IGAT2(راهمراهاندازیکرديم.اينطرحبرایاولینباربانام
طرحايستگاههایتقويتفشارگازدرسال۱۳7۱سازماندهیشدو

هنوزهمطرحفعالیاست.
بحثصادراتگازايرانبهاروپاموردديگریبودکهنگاهمابه
آنمعطوفشد.بههمیندلیلبازاريابیخیلیوسیعیراباروسها
برایفعالشدنمجددصادراتگازشروعکرديمکهبرایاحیای

IGAT1زيادموفقیتآمیزنبود.
مالقاتوجلساتزيادیراباشرکتهایاروپايیگذاشتیم

وقراربراينشدکهشرکتیمشترکبا"Gaz de France"تأسیسکنیمبهنام)۱IFGCC(،
بعدبهوسیله یاينشرکتکهباسهام۵0%-۵0%تأسیسکرديم،شرکتمشترکديگری
)EIG(۲باشرکتهایگازاروپايیراهاندازیکرديمکهRubleGasآلمانو"گسدوفرانس"از
سهامدارهايشبودند.IFGCCکهدرحقیقتNIGCشرکتملیگازبودوشرکتگستوفرانس
فرانسهسهامدارشبودودوشرکتگازچکواسلواکیوOMVاتريشعضوشبودند)تاآنجايی
کهيادمهست(،حدودچهارسالفعالبود.مرکزشرکترادربروکسلتأسیسکرديموهر4۵روز
بهصورتگردشیجلساتهیئتمديرهداشتیم.دراينشرکتمرحومآقایثانیوبندهازايرانعضو
هیئتمديرهبوديموموفقشديممطالعات،مذاکراتوبازاريابیاولیه یصادراتگازايرانبهاروپا
۱.  Iran French Gas Cooperation Company
GroupInterestEconomic.۲

نقشه اولنی خط لوله سراسری گاز 
)IGAT1(ایران
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راتوسطآنشرکتانجامدهیمودرحقیقتيککاراساسیبرایاجرایانتقالگازايرانبهاروپا
بهوسیله یخطلولهانجامشد.متأسفانهبعدهابهدلیلتنشهایسیاسیبینايرانواروپااينطرح
متوقفشد،ولیيکیازکارهايیبودکهکلیه یمطالعاتحقوقیآنانجامشدهبودوبهمجامعو
کنفرانسهايیکهدراروپا،ِامريکا،ژاپنوچینمیرفتیمازآنبهعنوانبهترينمطالعه یدورانياد

میشد،همانمطالعاتوتحقیقاتبود.
همچنینبهخاطردارمکهدرسالهایآخرجنگ،شرايطدرکشورخیلیبحرانیبودودرفصلزمستان
مامديرهاهرشبنوبتیدرشرکتکشیکمیايستاديم.يکاتاقیدرپايینبود،باناماتاقمخابرات؛ما
بايدمراقبمیبوديمکهتولیدگازمثالًًاز۱00هزارمترمکعبکاهشپیدانکند،اگراينمیزانذرهای
کاهشپیدامیکرد،اعالمآمادهباشمیکرديم.اينکارآنقدراهمیتداشتکهوقتیذخیره یلولههای
گاز،سرجمعبه40میلیونمترمکعبرسید،ازخوشحالیشیرينیخريديم؛آنقدرکهاينموضوعبرايمان
حساسومصرفهممحدودبود.امروزه۱میلیاردو۲00میلیونمترمکعبذخیرهسازیگازدرخطوطلوله
داريم؛يعنیذخیرهسازیچیزیحدود۳0برابرافزايشپیداکردهاست.درآنزمانعمده یگاز،درجنوب
کشوروسرخستولیدمیشد.اينبرایماخیلیحیاتیبودکهبااينتولیدکمچهکنیم؟!درحقیقتبحث
ذخیرهسازیزيرزمینیگازرادرآندورانشروعکرديموتقريبًانزديکسهسالطولکشیدتاتوانستیماز

سازمانبرنامهوبودجهموافقتبگیريمتابهاينپروژهرسمیتبدهند.

چشم انداز آینده شرکت ملی گاز و سیاست گذاری های کالن کشور �
شرکتملیگازبهدلیلاينکهمتولیتأمینگازدرکشوراست،بامسئولیتاجتماعی،اقتصادیوفنی
سنگینیمواجهاست.اينسازمانهانیازبهتدويناستراتژیدرازمدتومديريتدارند.شرکتملیگاز
میتوانستتوسعه یبیشتریداشتهباشدچونکادرخوبیداردوصمیمیتخوبیدرآنموجمیزند.بااين
حالمتأسفانهدريکمقاطعیهمدچارتالطمهایمديريتیشد.دردورانیکهمندرشرکتملیگازمدير
مهندسیبودمدرطول۵سالسهمديرعاملعوضشد،آنهمدرحالیکهمديرعاملقبلی)آقایجراحی(
مديربسیارخوشفکرواستراتژيستیبودند،باوجوداينکهفنینبودند،امابهدلیلنگاهکالنیکهدرمباحث
مديريتیداشتندپايهريزبسیاریازتوسعههایشرکتگازبودند.البتهشرکتملیگازنسبتًايکسازمان
جوانبودکهدچارايناعمالسلیقههامیشدوازاينبابتدريکمقاطعیدچاروقفههايیشد.بااين
حالاکنونامورشرکتگازباانتصابآقایعراقیرویروالوغلتکاست.ايشانمديریباسابقهاست
کهعالوهبرشخصیتدوستداشتنیایکهدارند،ازدورانانقالبباشرکتملیگازهمراهبودهاستو
سازمانودغدغههایآنراخوبمیشناسد.منامیدوارمکهايشاندرتماممدتخدمتدولتتدبیروامید
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درشرکتگازبمانندتاشرکتقوامبیشتریپیداکند.
بخشیازآينده یشرکتملیگازبهسیاستگذاریکالنکشوربرمیگردد.درکشورچندسیاستگذاری
مطرحاست؛اولینبحث،اصل44است.بايدببینیمکهبنابرايناصلچهمقدارازمسئولیتهایشرکت
ملیگازبهبخشخصوصیواگذارمیشود.البتهامیدواريمکهدربرنامه یششمايننگاهبهشرکت
ملیگازمعطوفشودکهآنراهموزنشرکتهایمشابه،درصحنههایبینالمللیببینند؛يعنیاگرما
استانداردنگاهمانرابینالمللیکنیممیتوانیمبرایشرکتیمثلشرکتملیگازافقروشنتریببینیم.
برایاينکارابتدابايدببینیمشرکتهایمشابهگازدردنیاچهکارمیکنند؛مثالًًبهGasBritish،يا
Gazpromتوجهکنیم.Gazpromبهدلیلاينکهيکشرکتدولتیاستمتأثرازسیاستگذاریهای

خاصدولتیاست،اماGasBritishبااستراتژیبنگاهداریدرانگلیسخصوصیشد.
فکرمیکنمبهدلیلاهمیتیکهشرکتملیگازداردبايدآنراازامورروزمره یاجتماعیجداکردوبه
آنبهعنوانيکشرکتاستراتژيستبرایتأمینانرژیدرداخلکشوروحداقلدرحوزه یمنطقهاینگاه
کردتابتوانددرسطحبینالمللیکارهایفنیسطحباالانجامدهد.درحالحاضراينفرصتهابهدلیل

محدوديتهایقانونیخیلیمحدودشدهاست.

پویایی و بالندگی شرکت گاز �
شرکتملیگازدريکمقطعیقبلازانقالبچنداستراتژیمناسبداشت؛يکیازآنهابحث
توسعه یپارسشمالیوتولیدLNGبود.بحثديگرصادراتگازبهروسیهواروپابودکهباشروع
انقالبمتوقفشدوايستگاهیکهدراسلواکیوجوددارد،براساسقراردادصادراتگاز۲ايران

بهاروپاايجادشدهبود.
پسبنابراينشرکتملیگازدريکمقطعی
کهحدودسالهای۱۳۵۲بود،شرکتپويايی
بود.بعدازانقالبجريانصادراتمنتفیوبه
امورداخلیتوجهشد،تازمانمديريتآقای
که تا۱۳68( سالهای۱۳64 جراحی)حدود
اروپاوگاز به بحثLNGوصادراتآن
رسانیمجدداًآغازشد.ايشانتوانستنددربحبوبه

جنگتحمیلیيکسازماندهیپايهایايجادکنند.بعدازآنشرکتگازتحوالتعادیآنموقعراادامه
دادتابهامروزکهآقایعراقیبانگاهجديدیکهبهصنعتدارندفرصتیپیشآمدهکهشرکتملیگاز

بـه دلیل اهمیتی که شـرکت ملی گاز دارد 
باید آن را از امـور روزمره ی اجتماعی جدا 
کرد و به عنوان یک شـرکت استراتژیست 

برای تأمین انرژی در داخل کشـور و در 
منطقه ای به آن نـگاه کرد تا بتواند در 

سـطح بین المللی کارهای فنی سـطح باال 
دهد انجام 
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بتواندجايگاهحرفهایخودرااحیاکندوبهدستبیاورد.

چالش های ساختاری و فنی شرکت گاز ملی ایران  �
بهنظرممهمترينچالشیکهشرکتملیگازباآنمواجهاستدربخشساختارومواجهه یمستقیمبا
مردماست.برایشرکتیکهمیخواهديکسازماندهیکالنانجامدهد،خردهفروشیبههرخانوارآفت

بزرگیمحسوبمیشود.اينمواردمانعازعمقفنی،تجاریوحقوقیيکشرکتمیشود.
البتهنظراتمتفاوتاستوبرخیمعتقدندکهشرکتگازبايدصرفاًًخدماتیباشد،امابهنظربندهيکیاز
چالشهایشرکتملیگازباجداشدنازخردهفروشیرفعمیشود؛زيرااگرقرارشدخردهفروشیکندبايد

نگاهاستراتژيکعمدهفروشی)سیاستصادرات(رافراموشکند.
بهنظرمدربخشچالشهایفنی،شرکتملیگازبايددوکارمهمراسرلوحهخودقراردهد؛اولینمورد
بحثذخیرهسازیاستکهبهشکلگستردهایبايدآنراعملیاتیکند،زيراماپراکندگیتولیدنداريمو
پايداریتوزيعوتولیدفقطباذخیرهسازیممکناست؛بنابراينمجبوريممخازنکوچکیرادرکشوردرست
کنیمکهبتوانندباالنسشبکهراانجامدهند.میدانیدکهماغیرازپايداریشبکه،مشکلديگریهمداريم
کهمصرفتابستانحدود60%مصرفزمستاناستومجبوريمدرفصلگرمابرایآن60%کهسالی
دو-سهباراتفاقمیافتد،تأسیساتیمعادلفصلسرمادرستکنیم؛اينيعنی40%سرمايهگذاریو40% 
نیرویانسانیبیشتر.اينافزايشهزينههاهیچتوجیهاقتصادیندارد.بههمیندلیلذخیرهسازیزيرزمینی

گازيکیازبحثهایاساسیومهمهستکهبايدآنرادرنظرگرفت.
بحثديگریکهتوجهبهآنمهماست،مشارکتدرپايداریتوزيع،سوآپوانتقالگازدرمنطقهاست.
شرکتChiroژاپنحدود۱۵سالپیشمطالعاتیرادربابچرخهگازمنطقهخاورمیانهوآسیایمیانه

انجامدادکهبهنظرمنشرکتملیگازبايدبهآنمطالعاتنگاهمحوریداشتهباشد.

مرجعیت شرکت گاز برای تصمیم های بزرگ صادرات �
صادراتگاز،بهدلیلحجممالیسنگینوسرمايهگذاریبسیارزياددراولويتاولقراردارد.برایاينکار
بايدابتدابسترسازیمناسبراانجامدهیم.بهعنوانمثالاگرامروزيکقراردادساختمانیبابارمالی۲0 
میلیارددالربستهشود،مرجعتصمیمدولتاست؟شورایاقتصاداست؟مجلساست؟خودوزارتنفت

است؟خودشرکتگازاست؟چهکسیمرجعتصمیمگیریاست؟!اينابهامهنوزباقیاست.
کشورماخاطراتچندانخوبیازقراردادهایطوالنیدرذهنندارد،همیشهاينتداعیوجودداشتهکه
کسیکهيکقرارداد۲0سالهبسته،حتمًانتوانستهمنافعکشورراخوبدرنظربگیرد.شرکتنفتمادر
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موردقراردادهاخودتصمیمگیرنده،تعیینکننده یقیمت،فروشندهو...است،بخشعمده یدرآمدکشور
هميکزمان80میلیارددالربودهاستواالنکهنفتارزانتراست40میلیارددالرشده.اماقراردادهای
گازیبابازه ی۱۵تا۲0سالهابزاراختالفنظرهایحقوقیورفتارهایسیاسینامناسبومحلچالشهای
خیلیجدیاست.لذافکرمیکنمشرکتملیگازوحتیوزارتنفتبايددراينزمینهيککارفرهنگی
-حقوقیجدیانجامدهند،اگراينموانعبرداشتهنشودمافرصتهایزيادیدرصنعتگازراازدست
میدهیم.بههرحالمشتریهامیخواهندبدانندکهباچهمرجعیقراردادمیبنددوچقدراينقراردادمعتبر
است،زيرافارغازخسراندرقرارداد،اگرچهارچوبمفادقراردادسیاسی–اجتماعیشود،ديگرنمیتوان

آنرامديريتکرد.

نقش گاز در ایجاد امنیت انرژی  �
امنیتانرژیبرمیگرددبهبرداشتماازمعناومفهومامنیت!اينواژهبرایماکهتولیدکنندههستیم
يکمعنیداردوبرایمصرفکنندهمعنایديگریراايفادمیکند.واردکنندههادنبالانرژیهایجايگزين
هستندکهوابستهبهيکنوعازانرژینشوند؛اماامنیتمادرمصرفداخلیبهدوامربستگیدارد؛اول،
بهجديترعايتاستانداردهایفنیدرگازودوم،توسعه یفراوانذخیرهسازی.اينمواردبرایماکافی
استکهبتوانیمامنیترادرکشورمديريتکنیم.حالاگربخواهیمبهعنوانصادرکنندهعملکنیم،بايد
يکسریقوانینمعتبربرایحفاظتازقوانینخودطرحکنیم،مثلهمینقانونحفاظتازسرمايهگذاری
خارجیدرکشور.مابرایصادراتخودبايدقوانینیوضعکنیمکهاگرکشورياشرکتیخواستازمنابعما

استفادهکند،بداندکهقردادمامعتبراستوحدودقانونیواجرايیبرایآنتعیینشدهاست.

برکناری از شرکت گاز؛ بهای یک حرف درست �
جذابیتخاطراتباتلخوشیرينیآنهابهمعیارهایهرکسیبرمیگردد،شايديکخاطرهبرایمنتلخو
برایفردیديگرشیرينباشد.شايدبرایبرخیرفتنمنازشرکتملیگازسوالاست!دراينبارهبايد
بگويمکهيکیازفشارهايیکهدرتمامدورانهابرصنعتگازتحمیلبوده،فشارنمايندگانمجلسمبنی
برجاریشدننفتياگازدرمنطقهموردنظرشانبود؛درواقعاينموضوعامتیازیبرایحمايتعامه ی

مردمازنمايندگانشانبود.
زمانیکهدربخشمهندسیساختماننفتبودم)اوايلسال۱۳64(،طرحانبارنفتیرابههیئتمديره ی
نفتبرديمتاطرحراتصويبکندواجازهبدهندکهدراينموردسرمايهگذاریکنیم.قیمتیکهدرگزارش
توجیهاقتصادیبرآوردکردهبوديم۵6میلیونتومانبودوماگزارشیتهیهکردهبوديمکهاينطرحاصاًل
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اقتصادینیست.۵6میلیون،بادالر۱0تومانآنزمانپولبسیارزيادیبود؛يعنیمابايد۵0میلیوندالر
خرجمیکرديمتااينطرحانجامشود،درحالیکهآنمخازنسالیيکبارهمپرنمیشد؛ضمناينکه

شهریديگربهفاصله ی80کیلومترهمینانبارنفتراداشت.
اينمباحثرادرهیئتمديره ینفتمطرحکرديموبسیاریازنظراتماحمايتکردند؛اماوزيرمحترم
نفتبهمندستوردادندکهطرحرااجراکنیمچوناهمیتبسیارزيادیدارد.مااينطرحرابهدلیل

مالحظاتاجتماعیانجامداديم،امامیدانستیمکهبهنفعاقتصادمملکتنیست!!!
اينداستانعینًادرسال۱۳7۳اتفاقافتاد.درآنزماننماينده یخلخالکهمردبسیارشريفیهمبود
فشارزيادیبرماواردکردکهگازونفترابهخلخالبرسانیموهمیشهمیگفتندکهمنبهعنواننماينده
بهاينمجلسآمدمکهدومسئله)گازونفترسانی(راحلکنم.مادراينبارهگزارشیتهیهکردهبوديمو
توضیحدادهبوديمکهلولهکشیگازدرآنمنطقه یکوهستانیاصاًلاقتصادینیستومحاسبهکردهبوديم
کهاگرشرکتملیگاز۵0سالکپسولرايگانببرددمدرخانه یاين۲000خانوارساکندرآنمنطقه
بهمراتباقتصادیترازايناستکهماهمچینکاریکنیم.بههمیندلیلوزيرنفتوقتازاينموضوع

حمايتمیکردندومابهاينفشارتننمیداديم،اماتقريبًاهرسالاينبحثمطرحبود.
تااينکهنماينده یخلخالوزيرنفتومارادعوتکردبهکمیسیون.وزيردرراهگفتندکهامروزجوخیلی
منفیاست؛هرچهپرسیدندشمابگوکهماطرحراشروعکرديم.گفتممنعادتندارمحرفخالفیبزنم،
بنابراينسکوتمیکنم.بههرحالکمیسیونشروعشدودرآنجامطرحکردمکهدراينموردبايدپروفیل
خاکبرآوردشود،لولههمداريم،انشااهللطراحیکهتمامشدکارراشروعمیکنیم.نمايندهخلخالعصبانی
شدوگفتقسمبخوريدکهاينکاررامیکنید.منگفتمکاراجرايیکهقسمنمیخواهد.وزيرمحترموقت
همازحرفمنحمايتکردند،اماآنهاشروعکردندبهتوهینکردنبهوزير،منهمکهديدمجوخیلی
منفیاست،جلسهراترککردم.بیروناتاقوزيرنفتبهمنگفتاگريکدروغمیگفتیچهاشکالی

داشت؟چراجورااينطوریکردی؟منهمانشبساعت7ازکاربرکنارشدم!

نظریه یک استراتژیست در مورد سیاست و صنعت  �
دربخشنیروهایفنیفکرمیکنممثلهمهجایدنیا،بايدآننگاهحرفهایوآنتعلقسازمانی
درنیروهایفنیتقويتشود.بهدلیلاينکهجامعه یماسیاسیاستومتأسفانهاينبهبخشهای
فنیهمکشیدهشده،بسیاریازفعلوانفعاالتبراساسپیشفرضهایماست.ايننگاهسیاسیبه
امورفنیرابايدازصنعتدورکنیم؛يعنیبايدصنعتراازفعلوانفعاالتسیاسیمبراکنیم؛سیاست
نهدرانتصابات،نهدرموضعگیریهاونهدرتصمیماتنبايددخیلباشد.دراينبارهمثالیعینی
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میزنمکهعرضمنروشنشود؛درسیويکشهريورسال۱۳۵۹پااليشگاهآبادانکارآموزی
میکردم.ساعتحدود۲بودکهکارمتمامشدوبادوچرخهدرحالرفتنبهمنزلبودم.حدود۵00 
مترازپااليشگاهدورشدهبودمکهاولینحمله یعراقشروعشد.شايدحدود40تا۵0تابمبدر

نقاطمختلفشهروعمدتًادرپااليشگاهنفتزدند.
يکلحظهبرگشتمديدمکهدودوآتشهمهجاراگرفته.بهپااليشگاهبرگشتموديدمهمهغافلگیر
وشوکهشدهاندوچندنفرازتعمیرکاران،اپراتورهاوسوپروايزرنشستندوگريهمیکنند.اولینچیزی
کهبهذهنمرسیداينبودکهحتمًاتعدادیازهمکارانکشتهشدهاند.جلورفتمازآقایعظیمی–خدا
رحمتشکند-پرسیدمکسیشهیدشده؟باهمانلهجه یشیرينآبادانیگفتنه،منسیسالاست
کهاينواحدرانگهداشتم؛روزیچنددفعهاينتجهیزاتراروغنکاریوتعمیرمیکردمکهبرای
اينمملکتکارکند،امااينهادرعرضچنددقیقههمهچیزرانابودکردند.برایمنبهعنوانيک
جوانباورپذيرنبودکهاينبنده یخدابهاينخاطرچهاينطوراشکمیريزد.اينصحنهخیلی
ارزشمندبود؛خوباگرمااينفرهنگرادرهرجایکشورازجملهدرصنعتاحیاکنیم،کشوررا
بیمهکردهايم.نبايدبهخاطرهرمسئلهایعرقوحمیتملیراناديدهگرفتوازکارجازد.بعداز
آندردورانجنگعظیمیهايیديدمکهبرایشهیدشدندرراهوطنبرایرفتنبهمیدانمین
ازهمپیشیمیگرفتند؛اينهااتفاقاتخیلیتلخیبود،اماعشقیواحساسمسئولیتیکهدرپس

اينناخوشايندیهابودستودنی؛مقدسوشیريناست.
مابايداينعشقواحساسمسئولیترااحیاکنیم؛اگراينعرق،وفاداریوبهقولفرنگیها
"لويالتی۱"رادرصنعتايجادکنیم،يکاستراتِژیبیبديلدرصنعتايجادکردهايمکهکسیتوان

رويارويیباکشورماراندارد.

۱. Loyalty



 | گـاز، انرژی پاک با نیم قرن تالش �

۳04

مرحوم مهندس کراچیان، پرانرژی و کارآمد �
آقایمهندسکراچیان،انسانیبسیارباهوش،پرانرژی،سالمودوستداشتنیبودوماتاسهروزقبلاز

فوتايشانباهمدرتماسبوديم.
زمانیکهطرحپااليشگاهگازیکنگاندرحالاجرابود،آقایآقازادهبراساسيکتصمیماستراتژيک،
آقایکراچیانرابرایاجرایطرحبهکنگانآوردند.اشکاالتفنیپااليشگاهآنقدرجدیبودکهحتیتیم
بهرهبرداریشرکتملیگازحاضرنبودندآنراتحويلبگیرند.بنابراينآقایظظظبهناچارمجریطرح

شدتابايکتغییروتحولاساسیپروژهراراهاندازیکند.

ضرورت احیای بازرسی فنی در صنعت گاز  �
شرکتگازدرمقطعیبهدلیلانتصابکسانیکهصنعتوگازرانمیشناختند،دچارآسیبهایجدی
شد.سال۱۳70درشبعیديکلوله یگازدرخیابانجمالزادهترکیدوششنفرکشتهشدند.آقای
هاشمیرئیسجمهوروقتدرسوريهبودند.ازآنجاموضوعراپیگیریکردند.اتفاقازاينناشیشدهبود
کهدرانتهایلولهيکشیرمیگذارندوعالمتیداردکهنشانمیدهدشیربازيابستهاست.میانمجری
دستورچکشیررامیدهد.بدوناينکهکسیبهبازرسیبرود،اعالممیکنندکهشیربستهاست.گازراباز

میکنندکهداخللولهبیايدهمانلحظهيکماشینردومنفجرمیشود.
بسیاریازاينحوادثمثلايناستکهشماشیشه یجلویماشینراببنديدوبگويیدحرکتکند.
موقعیکهبازرسیراازيکسیستمحساسیمثلگازحذفمیکنیمعواقبآنهمینمیشود.بههمین
دلیلعرضکردمکهانشااهلل...مديريتعاملدرگازتداومپیداکند.تالطمياانتصاباتنامناسبهمیشه

آسیبدارد.

سه دهه تالش در راه سامان دهی استانداردهای صنعت گاز  �
تمامسعیوتالشمندردورانخدمتماينبودکهيکسریشاخصهایحرکتیوسازماندهی،
مثلذخیرهسازی،طرحپروژههایساختمانی،احداثايستگاههایتقويتفشار،خطوطلوله یسايزبزرگ
وتوسعه یشبکه یگازرسانیراپايهگذاریکنم.همچنینکمیتهیاستانداردراتأسیسکرديمکه
استانداردهایشرکتگازرابهروزکرد.من۵سالرئیسکمیتهبودم.همکارانومسئوالنبسیارخوبی
مثلمهندسمجرد،مهندسمطلقومهندساوچانیداشتیم.درآندورهکارهایبسیاراساسیرقمخورد.
مادرآندورانتوانستیميکزبانمشترکدرداخلسازماندرستکنیمتاقابلیتهاواستانداردهايمان

راشفافکنیم.
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مختصری از زندگی شخصی و تحصیالت �
محمدرضاغرویهستم.متولدسال۱۳۳۱،دارایدوفرزندهستمودررشته یمديريتصنعتی
درسخواندم.امسالچهلمینسالخدمتمرامیگذرانموامیدوارهستمکهخداونداينتوفیقرابه
منبدهدکهکماکاندرخدمتمردمباشم.تاارديبهشت۱۳۹۵معاونمديرعاملشرکتملیگاز

ايرانبودموپسازآنبهافتخاربازنشستگینايلشدم.

ورود به شرکت ملی گاز �
سیزدهسالاولانقالبرادردانشگاهبوعلیسینایهمدانمسئولیتاجرائیداشتم؛امابهلحاظ
ضرورتهايیکهدرابتدایانقالبايجابمیکرد،بهموازاتکاردردانشگاه،مسئولیتهایاجرائی
متفاوتیدرسطحاستانداشتم.خاطرمهستوقتیکهقراربراينشدکهگازبهمنطقه یغرب
کشورانتقالپیداکند،بندهدرجبههبودمواستانداروقتهمدانبامنتماسگرفتندکهسريعًابايد
بههمدانبرگردمووقتیکهآمدم،ايشانبهبندهگفتندکهقرارشدهاستکهمرکزمنطقه یگاز7 
کشوربامحوريتهمدانبرایگازرسانیبهاستانهایهمدان،کردستان،کرمانشاه،لرستان،ايالم
ومرکزیدرهمدانمستقرشودوقرارشدهاستکهاينمرکزيترادرهمدانتوتأسیسکنی.در
آنموقعمندردانشگاهشاغلبودموبهدلیلعالقهایکهبهکاردردانشگاهداشتم،ازپذيرشاين
مسئولیتعذرخواهیکردم.ايشانگفتند:اگرمسئولیتشرعیباشدچطور؟ومندرپاسخگفتم:اگر
تکلیفشرعیباشد،بالطبعمیپذيرم.خاطرمهستکهحضرتآيتاهللموسوینماينده یمحترم
حضرتامام،بندهرااحضارکردندوفرمودندکهتکلیفتايناستکهبرویگازرابههمدانبیاوری.
بهدلیلاينکه]يادممیآيد[کهدرآنسالهایسرد،صفهایطوالنیوکیلومتریبرایگرفتن
نفتتشکیلمیشد.مردم۲4ساعتوگاه48ساعتدرصفهاینفتمیايستادندکهيکحلب

محمدرضا غروی
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نفتبگیرند.خاطرمبودکهايشانچندمرتبهمرادرجبههديدهبودندوبهبندهگفتهبودندکهتکلیف
تودانشگاهاستنهجبهه!بهايشانگفتمکهزمانیکهمندرجبههبودم،بهبندهمیگفتیدتکلیفت
دانشگاهاست؛حاالکهآمدهامدانشگاه،شمامیگويیدکهبرويدشرکتگاز؟اينجمله یايشان
همیشهدرذهنمهستکهايشانبهمنفرمودندکهاگرشمابرويدوگازرابههمدانبیاوريدوتن
بچهایبعدازآمدنازمدرسهباآنبخاریگرمشود،منضامنمکهاينکارفردایقیامتبرایتو
بهترازکارهايیاستکهدردانشگاهمیکنی.باهمینانگیزهششماهمأمورشدمکهمنطقه ی7را
درهمدانتأسیسکنم.ششماهمأموريتخیلیسريعگذشتوبعددانشگاهمعتقدبودکهمنبايد
برگردم؛درحالیکهوزارتنفتمعتقدبودکهبايدبمانم.حدوددوسهسالبندهبالتکلیفبودم؛يعنی
نهدانشگاهموافقتمیکردونهوزارتنفتتعیینتکلیفمیکرد.نهايتًاباتفاهمبینوزيرنفتآن
زمانووزيرفرهنگوآموزشعالی،بندهبهوزارتنفتمنتقلشدم.خاطرممیآيدکهزمانیکهقرار
شدبیايمومنطقه ی7راتاسیسکنم؛اولینساختمانیکهدرهمدانگرفتیم،چونآنزمانتنها
بودم،تابلويیبرایمنطقه ی7ساختموازخانهابزاربرداشتم.وقتیازهمسايه یبغلدستیپرسیدم
کهآقاشمانردبانداريدکهمايکتابلوبزنیم؟پاسخداد:اينساختمانرابرایچهمیخواهید؟گفتم
شرکتگازايشانخیلیناراحتشدوگفت:شمامیخواهیداينجاکپسولپرکنیدوايمنیمارابه
خطربیاندازيد.ماتوضیحداديمکهتصوریکهدرذهندارنددرستنیست.منظورمايناستکه
چونشرکتگازنوپابود،مردمشناختکافیازآننداشتند.بعدازآنشروعکرديمبهکارکردندر
همدانوخاطرممیآيدزمانیکهقراربودماگازرادرهمدانافتتاحکنیم،بعدازآنکهعملیاتاجرايی
خطتمامشدهبود،حتیدرحدنصبيکانشعابدرهمدانامکاناتنداشتیم؛تیمیازاصفهانآمدند
کهيکعلمکنصبکنندکهدرواقعماباآنعلمک،گازرادرهمدانافتتاحکنیم.مفتخرمکهامروز
کهدرخدمتشماهستم،عرضکنمکهبندهدربیشاز70شهرمسئولیتگازرسانیبهآنشهرهارا
دراستانهایمختلفداشتم؛چونبعدازسال67تا80رئیسمنطقه ی7گازکشوربودموبعدهم
باتغییرساختار،مديرعاملگازهمدانشدموبعدبهدلیلمشکالتیکهدرخراسانپیشآمدهبود،
تکلیفشدکهبندهبهخراسانبروم.عالقهایبهرفتنازهمداننداشتم؛بههمینجهتشرطماين
بودکهفقطبرایيکسالحاضرمبهخراسانبرومودراينيکسالخانوادهامراهمنمیبرمو
هرهفتههمبهدلیلمسئولیتهایديگریکهدرهمداندارم،بايدرفتآمدکنم.مسئولیناينشرط
راپذيرفتند؛امايکاتفاقبسیارزيباوخاطرهانگیزبرايمپیشآمدکهبههماننشان،تقريبًاشش
سالدرخراسانماندم.آنزماناستانخراسانهنوزتفکیکنشدهبودودرواقعيکپارچهبود.بعداز
ششسال،باوجوداينکهديگردلمنمیخواستازخراسانبرگردم،برایحکميکتکلیفاداری
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بهتهرانآمدموبعدمديرمنابعانسانیشدموباتوجهبهاينکهبحثتحريمبنزينمطرحبود،به
بندهمأموريتدادهشدکهشرکتیرابرایگازرسانیبهجايگاههایCNGتأسیسکنموبهعنوان

مديرعاملآنشرکتگازخودرومنصوبشدموآنشرکتراتأسیسکردم.

مسئولیت های اجرایی �
تاسال70کاراجرائیزيادینداشتموبیشترحوزه یکاریبنده،حوزه یمنابعانسانیبود.سال70 
تا80رئیسمنطقه ی7گازکشوربودموهمچنینمديرعاملگازهمدانپسازتفکیکشرکتهااز
سال80تا8۵مديرعاملگازخراسانبزرگوبعدهمخراسانرضویشدم.سال86بهتهرانآمدم
وبهعنوانمديرمنابعانسانیمسئولیتگرفتموبعدازآنتکلیفشدکهشرکتگازخودروراتأسیس
کنم.بعدازشرکتگازخودروبهدلیلمباحثیکهپیشآمد؛مقطعیرابهعنوانمشاورمديرعامل
شرکتملیگازبودموبعدازآندرزمانمسئولیتآقایرمضانی،معاونمديرعاملشرکتملیگاز
ايرانبودمودرزمانآقایاوجی،معاونمديرعاملبودمواکنونهمتوفیقدارمکهمعاونآقای

مهندسعراقیباشم.

خاطرات شیرین  �
بهعنوان بخواهم اگر اما است؛ بوده درواقعيکتالشجمعی انجامشده، کاری اگر معتقدم
خاطره یدورانخدمتبگويم؛يکخاطره یشیرينويککارمؤثردارمکهبرایشمانقلکنم.
خاطره یشیرينیکهدارممربوطبهزمانیاستکهقرارشدگازرابهکردستانببريم.درآنزمانضد
انقالبخیلیفعالبودوتالشمیکردکهبهمردمکردستانتفهیمکندکهدولتبنانداردکمکیبه
آنهابکند.وقتیماگازرابرایسنندجبرديم،حتیخاطرممیآيدکهدوبارجايگاهیراکهقراربود
فردايشدرآنافتتاحخطگازانجامشود،بهرگباربستندودرواقعمراسمرابههمزدند.درآنزمان
مردمباورشاننمیشدکهنظاممقدسجمهوریاسالمیايرانبرایدورتريننقاطکشور،باالخص
منطقه یکردستانبرنامه یخاصیداشتهباشد.خاطرممیآيدکهدرآنزمان،ضدانقالبدومرتبه
جايگاهومحلبرگزاریمراسمرامنفجرکردواجازه یافتتاحنداد؛امانهايتًاماگازرادرسنندج
افتتاحکرديم.مشعلیرادرمیدانمرکزیشهرنصبکرديمواينمشعلرابهعنواننمادافتتاحگاز
روشنکرديم.بعدازگذشتحدودًادوهفته،بهدلیلاينکهفکرمیکرديماسرافهست،اينمشعلرا
خاموشکرديم.همینباعثشدبالفاصلهضدانقالباينشايعهرامطرحکندکهاينکپسولیبوده
کهاينجاکارگذاشتهبودندوخبریازخطانتقالگازوگازرسانیبهکردستاننیست.آقایاستانداربا
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منتماسگرفتندکهفورًاچارهایبرایاينشايعهپیداکنید.آنموقعهنوزهیچکسدرواقعمتقاضی
گازنبود.منازرئیسناحیهکردستانتقاضاکردمکهسريعًامردمرابرایگرفتنگازترغیبکنید.

يادممیآيدروزیکهرفتمبرایبازديدازسنندج،محلهایرفتمکهدرآنجاکسیبرایاولینبار
درآنمنطقهگازگرفتهبود.منبهچشمخوداينصحنهراديدمکهايشاندرکوچهفريادمیزد
که:»مردمباورکنیدکهدولتراستمیگويدودرخانه یمنگازافتتاحشدهوامروزهمهمهمان

منهستید!«
بعدهامسئولیناستانبهمنگفتندکهاگرمامیلیاردهاهزينهمیکرديمکهيککارفرهنگیبکنیم
کهمردمباورشانبشودکهنظاممقدسجمهوریاسالمیدرصددکمکبهمردمکردستانهست،
شايداينقدرکارسازنبود؛بنابرايناينخاطرهبهعنوانيکیازشیرينترينخاطراتیاستکهمندر

دورانخدمتم،ازکارهایاجرايیکهتأثیرگذاربودند،دارم.
البتههمانطورکهگفتماينکارها،کارهایجمعیاستوهرگزکارفردینیست؛امازمانیکه
منمأمورشدمکهبهخراسانبروموقولدادهبودمکهبهمدتيکسالآنجابمانمومشکالت
آنجاراحلکنموبرگردم،درشناسايیچالشهایموجوددراستانخراسانمتوجهشدمکهآنجايک
ظرفیتبسیارعظیمشغلیوجوددارد؛امامتناسبباآن،کاراجرايیوجودندارد.آنزمانمتداولنبود
کهشرکتهایگازاستانیخطوطانتقالرااجراکنند.منبهشخصهپیشنهادکردمکهشمااجازه
بدهیدکهمنبهلحاظمحرومیتیکهدرجنوباستانخراسانمیبینموبهلحاظپتانسیلقویکه
دراستانخراسانسراغدارم،شمااجازهدهیدکهمنگازرابهجنوباستانخراسانانتقالدهم.

برایشرکتیکههیچسابقه یکاراجرایخطوطانتقالنداشتودرشرايطیکهدرخراسان
هیچکدامازشرکتهایاستانیخطوطانتقالرااجرانمیکردند،منمجوزیراازهیئتمديره ی
شرکتملیگازايرانگرفتمکههزارکیلومترخطانتقال۳0اينچراباسايزهایمختلفحولاين
مقداربرایانتقالگازبهجنوبخراساناجراکنم.ايناتفاقخاطره یماندگاریدرذهنمناست؛
بهدلیلاينکههماننیروهايیکهدرواقعبهدلیلبیکاریبهبعضیازکارهارویآوردهبودند،مشغول
بهکارشدندونکته یجالبتراينبودکهنقاطمحروماستانخراسانکهدرواقعازنعمتگازمحروم

بودند،بااجرایاينخطازگازسودبردند.

سیر تحول شرکت ملی گاز  �
تاقبلازپیروزیانقالباسالمینظامستمشاهیتنهاصادراتگازراآنهمبهثمِنبخسدر
دستورکارخودشقراردادهبود.بعدازپیروزیانقالباسالمی،نظامجمهوریاسالمیايرانبهاين
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نتیجهرسیدکهبايدگازراجايگزينساير
فراوردههاینفتیکنند.همینامرسببشد
دورترين در گازرسانی توسعه ی بحث که
نقاطکشوردردستورکارشرکتملیگاز

ايرانقراربگیرد؛بنابراينشماامروزشاهدهستیدکهبعدازحدودسیوچندسالازفعالیتشرکت
ملیگازايراندرسالهایبعدازپیروزیانقالباسالمی،امروز۱0۵6شهرکشوروحدود۲0هزار
روستاگازرسانیشدهاند؛ايندرحالیاستکهقبلازپیروزیانقالباسالمیتنهابخشهايی
مختصبه۵شهرازنعمتگازاستفادهمیکردند.مجموعمشترکینگازتاقبلازپیروزیانقالب
اسالمیبه۱۵0هزارنمیرسید؛اماامروزدرسايه یاجرایطرحهایگازرسانیدراينشهرهاو
روستاهاما۲۳میلیونواحدمسکونیرازيرپوششگازداريم.بااجرای۲7۵هزارکیلومترشبکههای
توزيعوتغذيهونصبدهمیلیونانشعاب،۱۹میلیونمشترک،امروزمصرفکننده یگازطبیعی
هستند؛ضمنآنکهگازطبیعیعالوهبراينکهدربخشخانوارسببايجادرفاهعمومیمیشود،در
بخشصنعت،سببچرخشچرخهایعظیمصنعتشدهاست.شماامروزمیبینیدکهتقريبًاتمام
صنايععمدهوجزئیکشورمصرفکننده یگازطبیعیهستند.انرژیموردنیازنیروگاههاازطريق
گازتأمینمیشودوازگازبهعنوانخوراکدربخشپتروشیمیوواحدهایذيربطآناستفاده
میشود؛بنابرايناثرگذاریگازدرطولسالهایبعدازپیروزیانقالباسالمی،بسیارچشمگیر
است.منفقطبهيکرقمعالقهمندمکهيادآوریکنمکهامروزمتوسطمصرفگازدرکشورروزانه
۵۲6میلیونمترمکعباست.اينرقممعادل۳/۵میلیونبشکهنفتخاماست.معنیايندورقم
ايناستکهاگرماامروزگازراجايگزيننفتوسايرفرآوردههایسوختینکردهبوديم،نهتنهاديگر
نفتیبرایصادراتنداشتیم،بلکهامروزبهعنوانواردکننده ینفتتلقیمیشديم؛بنابراينايننقش
عظیمسببشدهاستکهامروزشرکتملیگازايرانعالوهبرآنکه۹6درصدازجمعیتشهریو
64درصدازجمعیتروستايیمارازيرپوششقرارمیدهد،باجايگزينیمناسببرایسوختهای
میانتقطیرزمینه یصادراتنفتازسايرفرآوردههاینفتیوهمچنینزمینه یارزآوریرافراهم
کند.تعامالتمنطقهایراشروعکرديموامیدوارهستیمکهانشااهللايننقشهرروزتوسعهپیداکند.

مهم ترین تصمیمات مدیریتی  �
خوشبختانهدرطولسالهایبعدازپیروزیانقالباسالمی،اتفاقاتبسیارخوبومفیدومؤثری
درشرکتملیگازايراناتفاقافتادهاست؛مثاًلتغییرساختارشرکتملیگازايرانوتشکیل

تـــا قبل از پیروزی انقالب اســـالمی نظام 
ستم شـــاهی تنهـــا صادرات گاز را آن  هم 

بـــه ثمِن بخس در دســـتور کار خودش قرار 
بود. داده 
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شرکتهایگازاستانیوشرکتهایپااليشیوتفويضاختیاربهآنهابرایتصمیمگیریوتصويب
درانجامکارهايشان،ايجادمرکزديسپچینگدرشرکتملیگازايرانو...؛همچنینمسئله یتبديل
شبکههایگازتمامفوالدیبهپلیاتیلنواقعايکتحولبسیارمفیدبود.شبکههایگازتادهسال

پیشفوالدیبودکههمبهلحاظزمانوهمهزينهمقرونبهصرفهنبود.

سخت ترین و مهم ترین پروژه های دوران خدمت �
طبعًااجرایخطوطانتقالگازمشکالتخاصخودرادارد.فکرمیکنموقتیمسئولیتگازرسانی
بهجنوبخراسانرابهعهدهگرفتم،بیشترينانرژیرادرطولسالهایخدمتمن،اجرایاين
پروژهبرد؛بهدلیلاينکهماحتیلوله یآنرانداشتیمتااجراکنیم؛شايدتیماجرايیکافینداشتیم؛
شايدنیرویالزمرانداشتیم؛اماخداوندکمککرد؛دوستانپابهمیدانگذاشتندواينمعضالت
حلشدوامروزمنبهگذشته یخودمنگاهمیکنمومیبینمکهخوشبختانهتوفیقداشتممسئولیت
گازرسانیبههفتادشهررابهکمکهمکارانمانجامدهموبهاينامرافتخارمیکنمواگريکبار
ديگرزمانبهگذشتهبرگرددوقرارشودجايیرابرایخدمتانتخابکنم،همان۱۳سالاولهم

کهدرشرکتگازنبودم،همانجاخدمتمیکنم.
اتفاقبسیارمهمديگریکهدرسالهایاخیربهعنوانيکتصمیمبسیارزيربنايیومديريتیدر
شرکتملیگازايراناتفاقافتاد،ايجادمخازنذخیرهسازیگازبوده.همانطورکهمیدانیدمادر
تابستانمیتوانیمحجمگازاضافیرادراينمخازنذخیرهکنیمودرروزهایسردسالکهبهگاز

بیشترینیازداريم،درواقعازاينمخازناستفادهکنیم.
موردديگررفتنبهسمتصادراتگازاست.مادربحثچشماندازموظفهستیمکهدهدرصد

ازتجارتجهانیگازراداشتهباشیمو
ايندرحالیاستکهمادرحالحاضر
تجارتجهانی از ازيکدرصد کمتر
گازراداريم؛امارفتنبهسمتصادرات
گازبهکشورهایهمسايهدرواقعيکی
ازکارهایزيربنايیبودکهدرطولاين
سالهااتفاقافتادهاستوماامیدوار
هستیمکهبااستمرارتوسعه یصادرات
های کشور و همسايه کشورهای به
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دوردستبتوانیمجايگاهخودمانرادرسطحجهانیبهدستبیاوريم.

دو اتفاق تلخ در دوران خدمت: انحالل واحد بازرسی فنی و واگذاری شرکت �
يکیازمسائلیکهمنهمیشهافسوسآنرامیخوردماينبودکهدرمقطعی،واحدبازرسیفنی
شرکتملیگازايرانرامنحلکردند.بهنظرمناينمسئلهبهکیفیتاجرایکارلطمهزد.همچنین
بحثواگذاریشرکتواينکهشرکتهاويابخشیازشرکتمشمولواگذاریشد.بهنظرماينها

کارهايیبودکهاگرانجامنمیشد،بهتربود.هردویاينموارددردهه یگذشتهاتفاقافتاد.
استقاللويکپارچگیگازازمحلدريافتگازتامصرف

ماهموارهمعتقدبوديمکهبايدايناتفاقبیفتد.امروزاگرشماتاريخچهوعملکردشرکتهایگاز
جهانرامطالعهکنید،میبینیدکهدراغلبنقاطدنیاهمیناتفاقافتادهاست؛يعنیيکيکپارچگی
ازمحلدريافتگازتامصرفگازمتمرکزشدهاست.شمامیبینیدکهماگازراازباالدستدريافت
میکنیم؛بنابراينهیچمديريتیبراينبخشنداريم؛ازطرفیديگرمادرتولیدقطعاتولوازمگاز
سوزهمتأثیرینداريموبنابراينبهنظرمیرسدکهاگراينچرخهتکمیلشود؛يعنیهمه یکارها
اعمازباالدستوپايیندستدراختیارشرکتملیگازايرانباشد،قطعًاًبهترخواهدبود.اخیرًا
طرحجامعیراشرکتملیگازايرانتدوينکردهاستودرحالتدارکواجرایآناست.امیدوار
هستیمکهظرفیتهایقانونیبرایاجرایطرحيکپارچهسازیفعالیتدرشرکتملیگازهمبا

تدويناساسنامهمحققشود.

چالش های موجود شرکت  �
بهنظرمدرحالحاضرساختارشرکتملیگازايرانبهدلیلگسستیکهبینباالدستوپايیندست
هست،دارایچالشهايیاست؛ازطرفیدرمقطعیبحثبراينبودهاستکهبخشیازشرکتملی
گازايراندراجرایاصل44قانوناساسیواگذارشود.بهنظرمناينواگذاریبهنفعنظامنخواهد
بود؛زيرامابهعنواندولتيکوظیفه یحاکمیتیداريمکهاگربخشیازوظايفمانرابخواهیمبه
بخشخصوصیواگذارکنیم،درتداومخدماترسانیدچارچالشمیشويم؛البتهاينعرضمن
مغايربابرونسپارینیست.مابهشدتموافقهستیمکهبرونسپاریانجامشود؛يعنیقسمتیاز
فعالیتهايیراکهبخشخصوصیبهترازماوکاملترازمامیتواندانجامبدهد،بهآنواگذارکنیم.
اينکاماًلمقرونبهصرفهاست.خوشبختانهامروزقسمتاعظمفعالیتهایشرکتملیگازايران
بخصوصدرشرکتهایگازاستانیشايدتاحدود70درصدبرونسپاریانجامشدهاست؛بنابراين
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منمعتقدهستمبايدباحفظبرونسپاریازواگذاریشرکتهایگازاستانیخودداریکرد.

آینده شرکت ملی گاز �
امروزکاماًلاينزمینهوآمادگیراداريمکههمپایشرکتهایبزرگگازجهانحضورپیداکنیم
وبسیاریازاينزيرساختهافراهمشدهاست.ماامروزاينآمادگیراداريمکهسهمخودمانرا
درتجارتجهانیگازبهدستآوريم.مابايدخودمانرابهاينسمتوسوببريمکهبتوانیممنبعی
باشیمبرایتأمینمنابعارزیکشوروخوشبختانههمه یاينزمینههافراهماست.براینمونهاگر
شرکتملیگازايرانرابا۳0سالقبلکهمنصحبتآنراباشماداشتم،مقايسهکنیم،میبینیم
کهخوشبختانهگامهایبسیاربلندیبرداشتهشدهوفعالیتهایبسیارخوبیانجامشدهاست.يکی
ازمهمترينکارهايیکهانجامشدهاستوافقآيندهرابرایماروشنمیکند،استفادهازتوانمندی
بخشخصوصیاست.شرکتملیگازايراندرطولسالهایگذشتهباايجادظرفیتدربخش
خصوصیامروزمارابهآنجارساندهاستکههیچوابستگیایبهخارجازکشورنداريم.درسطح
شرکتملیگازايرانحتیيکنفرنیرویخارجیفعالیتنمیکندواينبسیارنکته یمهمیاستو
نشانمیدهدکهدرگذشتهشرکتملیگازايرانبهشدتدرزمینهکاروفعالیتکردهاست؛هرچند
ممکناستفرصتبیانآنراپیدانکردهباشد،امابهنظرمگامهایبسیاراساسیبرایآيندهبرداشته

است.

 دوره های طالیی شرکت گاز  �
بهنظرمندردهه یهفتادکهشرکتملیگازايرانتصمیمگرفتاستقاللشرکتهایگازاستانی
وشرکتهایپااليشگاهیراتضمینکندونظاممتمرکزويکپارچهایراکهدرستادبود،گسترش
دادوبهجایيکهیئتمديره،۵4هیئتمديرهتصمیمگرفتندوپابهمیدانگذاشتندوايناعتمادی
کهبههمکارانکرديم،سببشدتمامظرفیتهایکشوربهکارگرفتهشود.اينبهنظرميکمقطع
بسیارطاليیبودومقطعدومیکهجاداردمنبهآناشارهکنم،ايناستکهخوشبختانهدرطول
دوسالاخیرانقالبیدرامرگازرسانیبهکشوراتفاقافتادهاست؛يکظرفیتقانونیدرسالگذشته
برایشرکتملیگازايرانايجادشدازمحلبندقتبصره یدوقانونبودجهسال۹۳اينظرفیت
ايجادشدکهدرحد۱00میلیارددالروزارتنفتبتوانددرزمینه یجايگزينیسوختسرمايهگذاری
کندکهماتاکنونحدود۲0میلیارددالرآنراعملکرديم.امسالدرپنجاهمینسالفعالیتشرکت
ملیگازايرانمنمفتخرمبگويمکهبراینمونهعملیاتاجرايیبرایسههزارروستابهبهرهبرداری
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رسیدهياآغازشدهاستکهاينرقمدرطولپنجاهسالگذشته یمااينديدهنشدهوايننشانمیدهد
کهدولتحاضرعزمخودراجزمکردهتاکارهایباقیماندهرابهسرعتتمامکندواجرایاينهمهپروژه

درطوليکسالواقعًادرطولپنجاهسالگذشتهبینظیراست.

تأمین منابع مالی؛ الزمه ی گسترش تجارت جهانی گاز �
منمعتقدمکهدرواقعبايدبخشباالدستوپايیندستيکپارچهفعالیتشراادامهدهد.يکیازچالشهای
مهمیراکهماباآنمواجههستیم،بحثتأمینمنابعمالیاست.مابهلحاظمنابعمالیاگربتوانیماعتبارات
موردنیازرافراهمبکنیم،هممیتوانیمادامه یگازرسانیدرداخلکشورمديريتکنیموهمزمینه ی
صادراتگازرافراهمسازيم.مااخیراًعالوهبرصادراتگازبهترکیهقراردادیباعراقمنعقدکرديمکه
بهزودیگازرابهبغدادمنتقلخواهیمکرد.ظرفمدتکوتاهیگازرابهبصرهخواهیمبرد.االنکشورهای
همسايه یديگریهممتقاضیگازماهستنداينهادرواقعايجابمیکندتامادارایاختیاراتالزمبرای

انعقادقراردادواجرایپروژههایموردنیازبهمنظورگسترشتجارتجهانیگازباشیم.

مهم ترین انگیزه ی کار: خدمت به مردم �
اينلطفراخداونددرحقمنکردهاستکهدرطولاين40سالکهکارکردم،دِراتاقمبهرویهمه
بازبوده؛يعنیکسینمیتواندبگويددرطولاين40سالمنرفتم،وقتخواستموفالنیمنرانپذيرفتو
يامنتماسگرفتموجوابمنراندادهاست.باتماماسترسهایشغلیبهاينشکلآرامشپیدامیکنم
کهوقتیکسینزدممیآيدومشکلیداردومنبهکمکخداوندمشکلشراحلمیکنموحتیاگرنتوانم
حلکنم،بافردهمنوايیمیکنم.همینبهمنآرامشیوانگیزهایمیدهدکهروزبعدبااينانگیزهبیايم
کهخداياامروزبهمنتوفیقبدهتامشکلديگریراحلکنم.اينعاملسببشدهاستکهامروزشما

میبینیددرچهلمینسالخدمتمهمچنانآماده یانجاموظیفههستم.

تمهیداتی برای مقابله با حوادث  �
طبیعی چون زلزله

ببینیداينکهماامروزاعالممیکنیمکه70 
درصدازسبدانرژیکشورراگازتامینمیکند؛

اينکهاعالممیکنیمکه۹6درصدازجمعیتشهریو64درصدازجمعیتروستايیماوابستهبهگاز
هستند؛اينيکآماربسیارخوشحالکنندهوامیدبخشاست؛امادرکناراينبايدتوجهداشتهباشیمکه
اينحجموابستگیبهگازمیتوانددرکناراينفرصتیکههست،يکتهديدهمباشدبهايننحوکه

70 درصد از ســـبد انرژی کشور را گاز   
تامیـــن می کند؛ اعـــالم می کنیم که 96 

64 درصد از  درصد از جمعیت شـــهری و 
جمعیت روســـتایی ما وابســـته به گاز هســـتند
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اگربههرعلتی،خداینکرده،خللیدرتولید،انتقالوتوزيع
گازاتفاقبیفتد،آنموقعمردمبسیاربهدلیلوابستگیکهبه
گازپیداکردند،ممکناستآسیبببینند.شرکتملیگاز
ايرانبااتخاذتمهیداتیسعیکردهاستبااينموضوعمقابله
بکنداوالشرايطپروژههایاجرايیشرکتملیگازايران
خوشبختانهدرباالتريناستانداردهایجهانیقراردارد؛يعنی
ماهیچکاریراانجامنمیدهیمکهپايینترازاستانداردهای
جهانیباشد؛بلکهحتیدربعضیازموارداستانداردهایما
باالتروسختگیرانهترازاستاندارهایجهانیاست؛درمقايسه
باکشورهایديگر.نکته یدومايناستکهماسعیکردهايم
کهبرایبرونرفتازخطرهایاحتمالی،سیستمهایتعمیر
ونگهداریراخیلیفعالنگهداريم؛يعنیسعیکرديمبرای

جلوگیریازبروزوقفهازتولیدگازبخصوصدرزمستان،برنامه یتعمیرونگهداریپااليشگاههاوخطوط
انتقالمانرادرتابستانبهگونهایبرنامهريزیکنیمکههموارهمطمئنباشیمکهپااليشگاههایمابهعنوان
تولیدکنندههایگازوتأمینکنندههایگازوخطوطانتقالماوايستگاههایتقويتفشاریکهداريم،بتوانند
درزمستانباکارايیبسیاربااليیکارخودشانراانجامبدهند؛اماباوجوداين،حوادثطبیعیغیرقابلپیش
بینیاستوهیچکسنمیتواندادعاکندکههیچحادثه یطبیعیاتفاقنمیافتد.شرکتملیگازايران
درصددبرآمدهاستکهبااستفادهازتجربیاتیکهدرسايرکشورهایجهانهست،شرايطیرادراجرای
شبکههایخودشبهکاربگیردکهدرصورتبروزحوادثطبیعیکمترينآسیبمتوجهمصرفکنندگانگاز
طبیعیباشد؛امادرهرصورتهمچناناينبهعنوانيکخطربالقوهبرایکشوریکهبیشترينوابستگیرا
بهمصرفگازطبیعیدارد،محسوبمیشود.براینمونهعرضمیکنماگرامروزخداینکردهدرتهران
يکزلزلهایاتفاقبیفتد،ماچندهزارکیلومترشبکه یتوزيعوتغذيهداريم.چنددههزارانشعابمنصوبه ی
گازدرديوارهایمردمدارد.اولیناتفاقیکهمیافتد،تخريبديوارهاست.علمکهاشکستهخواهدشد
ونشتگازشروعخواهدشد.خبايندرکنارفاجعهایکهخودزلزلهوتخريبايجادکردهاست،يک
خطرمضاعفیرامتوجهشهروندانمامیکند.مابرایمقابلهبااينبحرانرفتهايم،مطالعهکردهايمواز
تجربههایسايرکشورهااستفادهکردهايم.امروزداريمشبکههایخودراهوشمندمیکنیم؛بهنحویکه
بتوانیمدرکناربهرهبرداریازشبکههایموجود،شیرهایهوشمندیرادرشبکههايمانبهکاربگیريمکه
درصورتبروززلزلهاينشیرهابهصورتاتوماتیکگازراقطعکنندوشهروندانماکمترآسیبببینند؛البته
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اينهاتمهیداتیاستکهمااتخاذکرديمودرنهايتامیدمانبهلطفخداست؛امانکته یمهم،رعايت
مواردايمنیازجانبمصرفکنندگانگازطبیعیاست.اينحوادثیکهاتفاقمیافتدوهرسالمتأسفانه
چندصدنفرازهموطنانمابهلحاظاستفاده یناايمنازگازمیمیرند،نشانمیدهدکهمااگربتوانیمروی
فرهنگاستفاده یدرستازگازبهترکارکنیموبتوانیماستانداردهاوتجربیاتجهانیرادرشبکههای
شهریخودمانبهکاربگیريم،امیدوارهستیمکهانشااهللدرصورتبروزحوادثاحتمالی،شهروندان

کمترينآسیبراببینند.

دشواری ها و استرس های کار در شرکت ملی گاز �
اگراينراخودخواهیتلقینکنید،منعرضخواهمکردکهبعدازکاردرمرکزانرژیاتمی،کاردر
شرکتملیگازايرانبسیارخطرناکاست؛زيراگازبافشاربسیاربااليیدرتمامیتأسیساتمادر
جرياناست.اينفشارباالوحوادثاحتمالیاستفادهازگازسببمیشودکهکارکنانشرکتملی
گازايرانبهشکلطبیعیهموارهدرمعرضبیشترينمخاطراتقراربگیرند؛درهرحالمادرشرکت
ملیگازايرانکاریبسیارپراسترس،حساسوپرخطرراداريم؛البتهاسترسدرسمتهایعملیاتی
مابیشتراست؛اماشرکتملیگازايرانسعیکردهاستباارتقایآموزشوافزايشضريبايمنی

ايناسترسواينخطرشغلیراجبرانکند.

 انرژی های نو و انرژی های جایگزین گاز در آینده �
همانطورکهدربخشقبلیعرضکردمامروزوابستگیشديدیبهگازاتفاقافتادهاست.امروز
شمادرمنزلهیچشهروندیديگرخبریازنفتوعالءالديننمیبینید؛بنابرايناينمیزانوابستگی
بهگازضمناينکهيکفرصتاست،يکخطرنیزهستوآنخطرايناستکهدرصورتقطع
احتمالیگازبههرعلتی،میتواندشهروندانرادچارچالشبکند.مطلبديگرايناستکهدرتمام
دنیااينگونهاستکهمیزانوابستگیبهيکانرژیمیتواندبهعنوانيکتهديدتلقیشود؛اين
درحالیاستکهکشورماخوشبختانهدربسیاریازاستانهاوشهرها۳00روزآفتاببیدريغداريم.
مادربسیاریازشهرهاواستانهايمانداالنهایبادیمناسبداريم؛بنابراينبهراحتیمیتوانیماز
انرژیخورشیدوانرژیباداستفادهکنیموازآنهابهموازاتاستفادهازگازطبیعیبرایخدمترسانی

بهمردمبهرهببريمواينمسئلهایاستکهمتأسفانهتاکنونکمتربهآنپرداختهشدهاست.

پیشنهادهایی  برای پیشرفت صنعت گاز  �
امروزخوشبختانهدرشرايطیقرارداريمکههمانطورکهعرضکردم،بیشاز۹6درصدازجمعیت
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شهریو64درصدازجمعیتروستايیمازيرپوششگازهستند؛معنیاينقضیهايناستکهما
بیشاز88درصدازجمعیتشهریوروستايیمامنتفعازگازاستوبهزودیبابرنامهمنسجمی
کهتدوينشدهاست،ازمحلظرفیتهایقانونیزمینه یاتمامگازرسانیدرداخلکشورفراهمشده

است؛بنابرايننگاهمانبايدبهصادراتگازباشد.
امادونکتهبهنظرمبسیاراهمیتدارد:يکیبحثبهینهسازیمصرفسوختاستکهاالنمتأسفانه
مايکیازکشورهايیهستیمکهدرمصرفانرژیبسیاراسرافمیکنیم.متوسِطشدتانرژیدرايران۵ 
برابرمتوسطجهانیاست؛بنابراينبهنظرميکیازاساسیترينکارهايیکهبايددرکشوراتفاقبیفتد،بحث
بهینهسازیمصرفسوختاست؛وگرنهاينمسابقه ینابرابرهمچنانادامهدارد.ماهرروزمخازنجديدی
رابهبهرهبرداریمیرسانیم؛هرروزمیزانافزايشتولیدگازراداريم؛امابهدلیلمصرفبیرويهایکهداريم،
هموارهدرزمستانباچالشمواجهمیشويم؛بنابراينبهینهسازیمصرفسوختهمابزارهایمختلفیدارد
اعمازفرهنگسازیمردمکهنبايدغافلبودونکته یمهمترافزايشراندمانمراکزمصرفاست.يعنی
وقتیکهمثاًلمیگويیم۲۳میلیونواحدمسکونیراگازرسانیکرديم،حداقل۳0میلیونبخاریداريمو
اينبخاریهامتأسفانهباکارايیبسیارکممشغولبهکارهستند.بازدهینیروگاههایمابسیارپايیناست.
درحالیکهاينهامیتوانندتبديلبهسیکلترکیبیشوندوافزايش۵0تا70درصدبازدهیداشتهباشند؛
بنابراينبهنظرممیرسديکیازاساسیترينکارهايیکهبايدبرایآيندهکشوردربخشانرژیانجامشود،

بهینهسازیمصرفسوختاست.
مطلبدومايناستکههرسالباوجودتماماقداماتیکهماانجاممیدهیم،تعدادزيادیاز
هموطنانمادراثرعدمرعايتمواردايمنیجانخودراازدستمیدهند.بهنظرمنحتیيکنفر
همزياداستومابايدبهجايیبرسیمکههیچکسدرکنارحالوتاستفادهازنعمتگازطبیعیآسیب
نبیند؛پسعالوهبراين،کارمهمتریکهبايدانجامبدهیم،ايناستکههمفرهنگسازیکنیموهم
طوریاستفادهازوسائلگازسوزراايمنکنیمکهحتیيکنفرهمدراثرحوادثگازآسیبنبیند.
نکته یديگرکهبهنظرمیرسدايناستکهباتوجهبهاينکهحدود4دههازاجرایشبکههای
توزيعوتغذيهوخطوطانتقالدرکشورمیگذرد،بايدبهسمتنگهداریبهترازاينشبکههابرويم.
آنچهمشخصاستايناستکهشبکههاپیرمیشوندواگرنگهدارینشوند،هرکدامازاينها
میتوانندعاملمخربیباشند؛بنابراينبهنظرممیرسدکهمراقبتهایالزمبرایافزايشبهتر

نگهداریازسیستمهایگازیبسیارضروریبهنظرمیرسد.
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چالش جداسازی گاز از نفت �
محمدحسنمجردکارمندسابق،يابهعبارتی،بازنشسته یشرکتملیگازايرانهستم.کهمدت
سیوهشتسال)۱۳48ــ۱۳8۵(دراينشرکتخدمتمیدانیوستادیداشتهام.بعدازشهريور
۱۳8۵کهبازنشستهشدمکارراترکنکردهودرجواراينصنعتمشغولخدمتشدموهماکنون

نیزخدمتمنادامهدارد.
سالهای فضای جريان در را مخاطب بايد کردم انتخاب را گاز چرا بگويم اينکه از پیش
)۱۳4۳،۱۳4۲(،زمانیکهبحثتأسیسشرکتملیگازايرانمطرحشدقراربدهم.میدانیدکه
اولینچاهگازايراندرسال۱۲87درمسجدسلیمانبهنفترسیدوتالشبرایبهرهبرداری،ازآن
تاريخشروعشد.در۱۳48کهمنتازهبهاستخدامشرکتملیگازدرآمدهبودماکتشاف،استخراج،
توسعهوتولیدنفتدرحدودشصتسالسابقهداشت.يکیازمواردیکههمهازآناطالعدارند،
همراهبودنگازبانفتاست؛ازهمانابتداوبعدازآنکهچاههایمابهبهرهبرداریرسیدند.همیشه
نفتماممزوجباگازبود.نفترااستخراجمیکرديماماگازرامیسوزانديموهدرمیداديم.بهاين
علتکهگازبهسهولتقابلذخیرهسازینیستوباهزينههایگزافومشکالتبسیارذخیرهسازی
میشود.لذامانفترااستخراجوگازراازآنجدامیکرديم؛ياگازراازنفتجداکردهونفترا
بهپااليشگاهمیبرديم،وآنراپااليشوصادرمیکرديم.اماگازرابیهدفمیسوزانديمحتیاز
گرمایاينسوزاندنهمنمیتوانستیماستفادهکنیم.بهخاطردارمآنزمانیکهتازهواردخدمت
شرکتملیگازشدم،شصتسالازعمرفعالیتصنعتنفت،میگذشتومیلیاردهادالرگازدر
طیآندورانسوختوازبینرفت.نهفقطدرايران،درکشورهایمنطقههماوضاعهمینطوربود.
دانشکم،سرمايهگذاریاندکونبودتجهیزاتکافی،مانعبهرهبرداریازنیرویگازمیشد.البته
نهفقطدرايرانبلکهدراکثرکشورهایمنطقهمانندعربستان،کويت،اماراتوعماندرهنگام
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استخراجنفتگازآنراجدامیکردندوسپسآنرامیسوزاندند؛واينعملبرایمايکامرطبیعی
بودودرتمامآموزشهامیگفتندکهنفتدرصورتیکهگازباآنمخلوطنباشدقابلاستفادهاست.
نمیشودنفتیراکهگازهمراهداردواردپااليشگاهکرد.بههرحالدرآنزمانمیگفتندمیلیاردها،
میلیاردمترمکعبگازسوختهومیلیاردهامیلیارددالرسرمايههدررفتهاستوبايدجلویهدررفتن
اينثروتملی،يعنیسوزاندنآنرابگیريم.البتهاينهادرمقاطع)۱۳4۲،۱۳4۳(بودکهدرآنزمان
نهايتًاقرارشدازراهکارهایسیاسیوتوسلبهکمکهایشرقوغرببهرهگرفتهوگازهایقابل
استفاده یايرانرامهارکنندودرحقیقتآنرااقتصادیبکنند.شرکتگازدرآنزماندرمقاطع
۱۳44)سالتأسیسشرکتملیگاز(و۱۳4۵يکشرکتوابستهبهصنعتنفتبود.بههرحالبا
تالشهايیکهصورتگرفتچهازطريقراهکارسیاسیوچهاقتصادیشرکتگازيکشرکت
مستقلشد؛منتهیپروژه یتأسیساتوصادراتشرکتملیگازهمچناندرنفتبودوبعدبهتدريج
بهشرکتملیگازمنتقلشد.حاالباتوجهبهاينکهماافزايشتولیدوصادراتنفترادربرنامههای
دولتقرارداديم؛ازيکسوبايدپااليشگاههایداخلیوفرآوردههاراتوسعهمیداديموازسويی
ديگربرایگازهايیکههمراهبانفتتولیدمیشدورویدستمامیماندکاریمیکرديم،اينگازها

رابايدابتدامهاروسپسبرایآنبازارخريدپیدامیکرديم.

روی پای خودمان ایستادیم �
درآنزمانماسهعاملکلیرادراختیارنداشتیم.مسئله یاولپولبود،دومتجهیزات،سومدانش
فنیوتکنولوژی.بههرحالشرکتملیگازباتوسلبهکشورهایشرقوغربوواردکردناين
تکنولوژیازطريقبهکارگرفتنمشاورينآنها،دريافتوامبابازپرداختگاز،وخريدتجهیزاتاز
اينکشورها،راهاندازیشد.درآنزماناتحادجماهیرشورویبهساماندهیخطوطانتقالوصادرات
گازکمککرد.واينامرمنجربهاحداثيککارخانه یلولهسازیدرايرانشد.اينکارخانهکه
درشهراهوازبناشدهبودبرایساختلولههایانتقالدهندهزيرنظرشرکتملیگازقرارگرفت.
ورقهاازخارجازايرانآوردهشدهودرکارخانهتبديلبهلولهمیشدند.اينلولههادرمسیرخط
لوله یگاز)ازجنوببهشمال(حملمیشدند.خطانتقالگازیکهلولهگذاریشدبهقطر)40،4۲( 
اينچوبهطول۱۱04کیلومترازمبدأ)جنوب(تامقصد)آستارا(بود.بههرحالتجهیزاتديگری،
ازقبیلايستگاهتقويتفشار،پااليشگاهو...بهمملکتآوردهشدند.درآنزمانوارداتتجهیزات
موردنیازدولتیبهسختیامروزنبودوخیلیسريعازمرزهایمختلفبهداخلايرانآوردهشدندو
درمدتکوتاهیاولینخطلوله یگازکهبهاسمخطلوله یاصلیمعروفشدهبوداحداثشد.در
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زمانگذشته،حدودًاچهل،پنجاهسالپیش،امکاناتچندانیمانندآنچهامروزدردسترساستوجود
نداشت.نهآیتیبودونهکنفرانسهایازراهدور؛مخابراتیهمبهشکلآنچهامروزداريمنداشتیم
وانتقالاطالعاتدرزمینه یتکنولوژیازطريقافرادانجاممیشد.مشاورينبسیاریازکشورهای
شرقوغرببهمنظورآموزشتکنولوژیهایموجودآنزمانودرنتیجهشکلگیریوتوسعه ی
صنعتگازواردايرانشدند.آنهاآمدندتاسالهایاولراراهبریبکنندوبعدهمحاصلکارشان
راتحويلبدهندوبروند.بهنظرمنيکیازروزهایخوشیکهدرشرکتملیگازتجربهکرديم
زمانیبودکهماديگرکارراازمشاورينتحويلگرفتیم؛ورویپایخودمانتوانستیمکارتوسعهرا
بهجايیبرسانیمکهخطلوله یاولگازومسئله یگازوانتقالگازدرتمامجرايددنیاآمارشبهروز
منتشربشودواينخطلولهواقعًايکیازخطلولههایاصلیوعمدهبود.خبراحداث،راهاندازیو
بهرهبرداریصنعتگازايراندرتمامنشرياتعلمی،فنیواقتصادیدنیامنتشرشد.اينکاراتفاق
بسیاربزرگیبود.واقعًانظیرخطلوله یگازمافقطدراتحادجماهیرشورویوجودداشت،ودرهیچ
جایديگردنیاچنینخطلوله یگازیباآنوسعت،قطروطوليافتنمیشد.درآنزمانفقط
اتحادجماهیرشورویگازخودشرابهاروپامنتقلمیکردوبهفروشمیرساند،خطلولهایدرست
نظیرآنچهماباآنابعاداحداثکردهبوديم.بنابرايناخبارمربوطبهآننیزدردنیاخیلیصداکرد،
صدایمهیبیکرد.بههرحالقرارشدمتخصصینضمناينکهمشاورهمیدهندآموزشهمبدهند.
يکیديگرازمشکالتیکهدرمملکتبودغیرازدانشکارمسئله ینیرویانسانیبود،اکنونشرکت
گازشرکتیاستکهدرسطحجهانیمطرحشدهويکیازشرکتهایعمده یگازدردنیااستو
بهلحاظوسعت،حجموکیفیتکارقابلمقايسهباGasRuhrآلمان،GasBritishانگلیس
وUnie Gasهلنداست.امادرآنزمانچیزینبود.درآنزمانماجزواولینگروهیبوديمکه
شرکتنفتمارااستخدامکرد.شرکتگازخودشچیزینداشت.مديريتشرکتگازبخشیاز
مديريتشرکتنفتبودواينوابستگیهمخیلیشديدبود.بهاينعلتکهصنعتنفتشصت
سالسابقه یفعالیتداشت؛واگرمیخواستنديکشرکتگازیرابااينابعادتأسیسکنند،بايستی

اينوابستگیراقبولمیکردندوبعدمستقلمیشدند.

شکل گیری هسته ی اولیه ی نیروی کار �
همانطورکهذکرشدمحورکاردرصنعتگازنیرویانسانیبود.وبهکارگیریايننیرویانسانی
همدرآنزمانصرفاًًازطريقاستخدامهایجديدياانتقالهمکارانازشرکتنفتبهشرکت
ملیگازممکنمیشد.اماعمدتًاشیوه یبهکارگیرینیروهایجوانچهدرسطحمهندسینوچه
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درسطحتکنسینهاوکارگراندرشرکتملیگازبهشکلتیمیبود.تیمیبسیارمنسجموبردبار
وبسیارعالقهمندبهکارکهشرکتگازراازرویزمینبلندکردند.دراينکارانگیزهوجودداشت؛
البتهبرایتعدادمحدودیازافرادتیم.زمانیکهمااستخدامشديمدوازدهنفرکههمهمهندسبوديم
اعضایاينتیمراتشکیلمیداد.يکدوره یچهارماههرادرآمريکاگذرانديم،يکدوره یسه
تاچهارماههرادرروسیه.بهاينعلتکهبعضیازتجهیزاتماازغربآمدهبودوبرخیازآناز
شرقناچاربوديمکهبهاينکشورهابرويموتأسیساتآنهاراازنزديکببینیموباشیوه یکارآن
تجهیزاتآشناشويموسپسدراينجاازآناندوختههایخودماناستفادهکنیموشرکتملیگاز
راشکلبدهیم.اولینگروهیکهرفتیمآمريکاودرآمريکاآموزشديديمدوازدهنفربوديم.دربدو
ورودبهايراندرفاصله یيکماهچهارنفرازمارفتند،يعنیسختیکارراکهديدندوعوايدومنافع
کارخودشانراهمديدند؛رفتند.يکیازمشکالتیکهدرشکلگیریهسته یاولیه ینیرویانسانی
وجودداشتاينبودکهچهارنفرازاعضایتیمرادرهمانابتدایکارازدستداديم.ازآنهشت
نفرازاعضایباقیماندههمتاقبلازانقالببهتدريجسهنفررفتندوشديمپنجنفر.ازاينپنجنفر
هميکنفرمان،خدارحمتکند،درحینخدمتازدنیارفت،چهارنفرمانديم.همراهماتعدادی
تکنسینبودندکهآنهانیزبههمینطريق،ازتعدادشانکمشد.يعنیيکچیزیدرحدودسینفر
تکنسینکهآنهاهمبههمیننسبتخدمتدرشرکتراترککردندورفتندومادرشرکتملی

گازايرانيادگارشديم.

یک عده می گفتند جلوی این کار را بگیرید؛ نخواستیم! �
واقعًابرایماکارسختومشکلبود.بیشترتأسیساتشرکتملیگازدربیابانها،جنگلها،درهها
وقله یکوههابودوراهوجادهنبودواگرهمبودجادههایخوبینبود.بهخاطردارمکهبرایرسیدن
بهمحلکاربهخصوصدرزمستانمشکلداشتیم.يکدفعهمابرایاينکهبرسیمبهمحلکارمان
کهدرايستگاهتقويتفشارشماره ی7قزوينبودبايدجادهرابرفروبیمیکرديمتااتومبیلبتواندبه
سرکاربرسد.اينيکمسئلهبعدهممسئلهخطراتوريسکهايیکهشرکتگازدراينمدتبه
خودشديدهبود.گازصنعتگرانوخطرناکیاستمثلصنعتنفتنیست؛فرآوردههاینفتیرادر
يکظرفمیگذاريدودرآنرامیبنديد.امااگرگازنسبتترکیبشباهوابهيکنسبتمشخص
برسدقابلاشتعالوانفجارمیشود.انتظاريکجرقهراداردکهمنفجربشودواينحوادثدراوايل
خدمتاتفاقمیافتاد.درزماناحداثخطلوله یانتقالگازودرزمانیکهجوشکاریوتزريقگاز
داشتانجاممیشدبايکحادثه یتلخمواجهشديم.دربیدبلندنزديکبهبهانطوریخطلوله
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منفجرشدکهقطعاتیازآنبههواپرتابودرچندکیلومتریآنجاپخششدند.يادممیآيدکهبه
ساختمانبانکصادراتبرخوردوآنراتخريبکردند.تلفاتیهمداشتوبعدازآنهموحشتی
درکلمملکتوشرکتگازبهوجودآمدکهيکعدهمیگفتندجلویاينکاررابگیريد؛نخواستیم!
وقتیقرارباشديکصنعتیاينهمهحادثهواينهمهتلفاتداشتهباشد.بههرحالاينحوادث

همجزوهمانمسئله یکمبوددانشکارمحسوبمیشد.

ما چهار نفر �
بدنیستدراينجاذکریازنامديگرعزيزانیکهبامندرآنگروهچهارنفرهدرخدمتباقیماندند
بشود.آقايانعلیرضاتوسلی،مجتبیصائبوغالمعلیتازهزادهکههمهبازنشستهشدهايموالحمدهلل

االنهمهستیموآنهاهمدرکنارشرکتگازخدمتمیکنند.

شکل گیرِی استخوان بندی گاز �
ـ۱۳۵6(استخوانبندیشرکتگازشکلگرفت.درحقیقتبرایبازپرداخت درطولايندهسال)۱۳46ـ
وامهايیکهازشرقوغربگرفتهبوديمدرازایفروشگازبهاتحادجماهیرشورویدرآندهسال،
تقريبًاتعهداتتمامشدهبودوفروشگازهمراهنفتبهاتحادجماهیرشورویدرحالانجامبود.ودر
ايندورانهمکارانوگروهیکهدرشرکتگازماندند،صبورانهفداکاریکردندوعالقهمندینشان
دادندوتمامآبوآتشهاراديدندوبهجانودلخريدندوماندندووفاداریکردندکهديگردرآستانه ی

انقالبآناستخوانبندیدرحقیقتکاملشده
بودوشکلگرفتهبود.منديگربعدازانقالب
بهخاطربعضیازمسائلسیاسی،اقتصادیو
غیرهتبديلوتغییریدرعملیاتشرکتملی

گازنديدم.گرچههدفاصلیتأسیسشرکتگاز،صادراتگازبهاتحادجماهیرشورویبهمیزانروزانه
۳0میلیونمترمکعببود.اکنونمابهجايیرسیدهايمکهدرزمستانروزانهحدود600 – 700میلیون
مترمکعبگازجابهجامیکنیم.البتهشرکتگازمالکوصاحبگازنیست.نماينده یمالکوصاحب
گازشرکتملینفتاست.شرکتملینفتبراساستعهداتیکهبرایتأمینانرژیمملکتداردگازرا
دراختیارشرکتملیگازقرارمیدهدودرواقعشرکتملیگازيکشرکتخدماتیاستکهگازرادر
مبادیتحويلمیگیرد،پااليشمیکند،تصفیهمیکند،جابهجامیکند،واردايستگاهتقويتفشارمیکند،
وارددروازه یشهرهامیکند،واردشبکه یانتقالداخلشهرهامیکند،وازدلاينشبکهانشعاباتیبیرون

هدف اصلی تأســـیس شرکت گاز، صادرات 
گاز به اتحاد جماهیر شـــوروی به میزان 

روزانه 30 میلیـــون متر مکعب بود
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میآيندکهواردفضاهایتجاری،خانگیوصنعتیمیشوندوماازايننعمتخدادادیبهرهمندمیشويم
تجارببنده،همتجربه یمیدانیاستکهدرشرکتملیگازکسبکردموهمتجربه یدفتریومديريتی.
يعنیسالهادرمیدانبودم.شايدمیشودگفتکهدرکمترازهشتسالمنچهاربارمحلخدمتمرا
عوضکردم،اصفهانبودم،قم،قزوين،رشترفتم.اينکهمیگويمدربیابانهابودونهمرکزشهر.وازآنجا
بهساوهآمدموازساوهبهریمنتقلشدم؛بنابراينمیشودگفتکهبهترينايامخدمتمن،خدمتمیدانی
منبودهاست.منوهمکارانمکهواقعًاهمهباجانودلکارکردندوپابهپاحرکتکردندوکارهمکار
شبانهروزیبودهاست؛يعنیکارمثلبعضیازمراکزنیستکهصبحساعت8شروعوساعت4بعدازظهر
همتعطیلکنند؛کارشبانهروزیاستوباسختیهايیکهدرآنزمانوجودداشتوکمبودهايیکهبود
واقعًادربعضیازاينمحلخدمتهااصاًلآبخوردنوجودنداشت.آبچاهوآبخاماستفادهمیکرديم
وبههرحالدرآنزمانهمخیلیکوششمیشدکهبهپرسنلوکادرعملیاتیخیلیرسیدگیبشود.اما
اينرسیدگیهامحدودبود.مثالًًهمانطورکهذکرآنرفت،زمانیمجبورمیشديمبرایرسیدنبهمحل
کارروزی40کیلومترفاصله یبینمرکزشهروايستگاهتقويتفشارراحرکتکنیم.اکثرجادههاخاکی
وياسنگالخیوپرخطربودند،وزمستانهامشکالتبیشترمیشد.جزانگیزههایخدمتیووفاداریو
کارتیمیچیزديگریمشوقمانبود.وبهنظرمن،منوتمامیتیمیکهباهمکارمیکرديمواقعًاهیچ
چیزديگریجزهمیندلبستگیووابستگیهايیکهبهکاروبههمداشتیمنبود.شايدبیشترينتأثیریکه

داشتیمدرزمانخدمتمیدانیبود.

هسته ها را ما کاشتیم و آبیاری کردیم  �
درآنزمانآلودگیهایمادیيابهقولامروزیهاترفیعیوازاينقبیلچیزهامطرحنبودو
عالقهبهيادگیریخیلیزيادبود،ازدلايناسنادیکهدراينتأسیساتواينتجهیزاتموجودبود
خیلیاستفادهمیشدوخیلیازکالسهارابرایباالبردنسطحدانشهمکارانخودمانتشکیل
میداديموخیلیدقتمیکرديمبرایکارهایتعمیراتیوکارهایتجهیزاتیواصواًلبرایمامثل
يکطفلقنداقیبودمیگفتیماينهابههرحالدردستمااستوبايستیاينهارابزرگکنیمو

بهآيندگانتحويلدهیم.واقعًاعشقوعالقهبودوهمدستیوهمداستانیبوددرآنزمان.
اکنوناگربههرکدامازمراکزتأسیساتیکهقباًلمامیرفتیموکارمیکرديممراجعهشود،آن
بخشهايیکهماکارمیکرديماالنناپیداهستند،شايد%۱0ازتشکیالتباشد.ايستگاهتقويت
فشارساوه،قموياهرايستگاهتقويتفشارديگر،آنچنانبزرگشدهاندوتوسعهپیداکردهاندکهابعاد
وحجمتأسیساتآنروزیکهمادرآنجاخدمتمیکرديمشايد%۵-%۱0تأسیساتفعلیباشند،
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%۹0ديگرشراهمکارانديگرآمدندورویآنسنگزيربناهايیکهمارفتیمدرآنجاکارگذاشتیم
ساختند.ماهستههاراکاشتیموآبیاریکرديمودرتابستانوزمستانمراقبتکرديمتااينکهبه
اينجارسید.بهنظرمن،مايکاسطوره یهمکاریتیمیبوديموعشقوعالقهبودکهمارابه
اينجارساند.شايدشاغلینامروزهنتوانندآنهاراباعکسوتصويرببینندوياحتیجايیبخوانند.اما
الحمدهللخیلیخوشحالهستیمازاينکهشرکتگازیکهاصواًلصفربودووجودنداشت؛آنچنان
بزرگشدوتوسعهپیداکردکهاالندردنیاازآنبهعنوانيکشرکتبزرگناممیبرندوعضويت
درمجامعبینالمللیداردواکنونکشورماصادراتگازبهترکیهووارداتگازازترکمنستاندارد.
اگراينپتانسیلدرمملکتوشرکتگازنبود،نهصادراتیداشتیمونهوارداتی.باالخرهآنکشوری
کهمیخواهدگازرابهمابفروشدومامیخواهیمواردکنیمبايدبداندبهچهکسیمیفروشد؛آيا
توانمندیآنرادارديانداردوآنکشوریکهازماگازمیگیردوگازواردمیکندبايدبداندکهما
توانايیصادراتگازداريمودرحقیقتيکشرکتبینالمللیهستیمکهازماگازمیخرند،بهما

اعتمادمیکنندوباماقراردادامضامیکنندورویماحساببازمیکنند.

فروش گاز به شوروی سابق با قیمت نازل �
شرکتملیگازدرآستانه یانقالبودرضمنانقالبوظايفشراآنطوریکهتکلیفکردهبودند
بهخوبیانجامدادوعملیاتآنبههیچعنوانقطعنشد؛اگرکهدشمنبهتأسیساتیآسیبزد،اگر
بمبارانکردبهزودیبازسازیشد.درآنزمانبخشهایخیلیکوچکیازمملکتبهنعمتدريافت
گازرسیدهبودندنظیرصنايعياواحدهایتجاریياواحدهایمسکونی.بعدازاينکهانقالبشد؛
مشتریبزرگیبهناماتحادجماهیرشوروی،داشتیم.تعهداتمابرایبازپرداختوامهايیکهگرفته
بوديمازطريقفروشگازتمامشدهبودولیدولتمرداندرآنزمانقراردادهاراکهبررسیکردند

ديدندکهتقريبًاقراردادهايکطرفهاستوگازماارزانبهاتحادجماهیرشورویصادرمیشود.
نشستهایزيادیبااتحادجماهیرشورویداشتیم،آنهاحاضرنشدندکهقیمترابهقیمتجهانی
برسانندياافزايشقیمتبدهند؛دولتدرآنزمانتصمیمگرفتکهصادراتگازراقطعکندآنهم
طبققراردادبود،کهاگرتوافقینمیشدصادراتگازقطعمیشد.درآنزمان)سالهای۵۹الی
6۱(افزايشصادراتوتولیدنفتهمداشتیم.وافزايشتولیدنفتبهمعنیافزايشتولیدگازبود.در
اينزمانديگرماگازخیلیزيادیداشتیمواينگازرانبايستیمیسوزانديمونبايدهدرمیداديم.
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یک جهش انقالبی: توسعه ی گازرسانی به شهرهای بزرگ و کوچک �
درستدرهمیندورانتصمیمگیریشدکهکاًليکانقالبتبديلسوختدرداخلمملکت

انجامبشود،آنفرآوردههايیکهمابازحمت
درپااليشگاهتهیهمیکرديموعمدتابرای
مصارفحرارتیاستفادهمیشد،بايدجايش
رابهگازمیدادودرحقیقتازگازبرای

تولیدانرژیوخوراکبعضیازصنايعاستفادهمیشد.اينگونهبودکهدرآنزمانقرارشدبا
يکجهشانقالبیتوسعه یگازرسانیدرشهرهایبزرگانجامشود.درمرحله یاول؛شهرهای
کوچکتردرمرحله یدومحتیبهروستاها.ودرحقیقتاينانقالبگازبرایتبديلسوختبعداز
انقالبشروعوانجامشد.ودرسالهایبعدازانقالببايکرشدبسیارسريعوبايکضريبرشد
خیلیباالشهرهازيرپوششگازقرارگرفتند.وهمانطورکهمسلماستوقتیکهگازمحورتوسعه
باشد،صنايعديگریهمدرکنارآنتأسیسوايجادمیشوندومسئله یاشتغالواشتغالزايیبه
وجودمیآيدوهمینطورهمشد؛يعنیباتوسعه یگازرسانیدرشهرهاوروستاها،بسیاریازصنايع
کهتولیداتآنهاتجهیزاتگازسوزبودمثلاجاقگاز،آبگرمکنوغیرهپديدآمدندومملکتشکل

صنعتیبهخودشگرفت.

توسعه ی مصرف و فرهنگ استفاده از گاز �
ازطرفديگرمسئله یپاکیوآلودهنبودنگازبهموادسمی)ياموادیکهسمیهستندودراثر
سوختنفرآوردههاینفتیدرفضاايجادمیشوند(مطرحبود؛گازنقشبسیارمهمیداشتودرآن
زمانسازمانحفاظتمحیطزيستازاينطرحبسیارحمايتکرد.نمايندگانمجلسهمخیلی
حمايتکردندوبودجه،اعتباراتوامکاناتتخصیصدادند،محدوديتهارارفعکردند.وشرکت
ملیگازاينگونهرشدکرد.اگربخواهیمتاريخچه یسیرتحوالتشرکتگازرابررسیکنیم،اين
تاريخچهبهدودورهتقسیممیشود.دوره یدهساله یاولکهزيرساختهاتقريبًاتمامشدوانجام
شدومرحله یدومکهپايیندستیبگويیمدوره یتوسعه یمصرفوفرهنگاستفاده یازگازدر

مملکتاست.
يادماستکهسیسالقبلشايددرحدود۱۹8۵بودکهسفریبهاتريشداشتیم.درطیسفر
بهيکیازشهرهایکوچکآنجارفتیموديديمکهمردمآنشهرازکپسولگازاستفادهمیکننددر
حالیکهاتريشچهارراهگازاروپامحسوبمیشود،وسرتمامگازهايیکهوارداروپامیشودابتدا

 در ســـال های بعد از انقالب با یک رشد 
بســـیار ســـریع و با یک ضریب رشد خیلی 
ـــش گاز قرار گرفتند باال شهرها زیر پوش
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وارداتريشوسپسازاتريشبهسايرکشورهایاروپاتقسیممیشود.البتهيکیازوظايفیکهشرکت
گازدرهماندهسالاولیکهذکرآنرفتبرعهدهداشتتوسعه یتوزيعگازهایمايع)کپسولی(،

چهبرایصنايعوچهبرای
در و بود. خانگی مصارف
وظايف از بخشی اصل
شرکتگازتوزيعگازمايع
)کپسولی(بود.کهالبتهاين
وظیفهازخدماتشرکتگاز
جداشد.وبرایاينکاريک
شرکتمستقلتشکیلشد
کهنهايتًااينشرکتنیزبه
شرکتپخشفرآوردههای

نفتیمنتقلودرآنجاسروسامانپیداکرد.گازمايعيکیازفرآوردههایپااليشگاهیمااستکه
درداخلکشورمصرفمیشودودراينزمینهتوسعهوترويجفرهنگچگونگیمصرفايننوع
گاز،بسیارمهماستبهاينمعنیکهاگرگازراوارديکواحدمسکونیدريکروستامیکنید؛بايد
بهروستايیآموزشبدهیدکهاينگازراچطورببندد،چطوربازکندوچطورروشنکند،اگراتفاقی
افتادچهکارکندواگرآتشگرفتچهبکند،حوادثرابايداينطوریکمکردواينخودشمسئله ی
خیلیبزرگیاست.مابسیاریازمسائلفرهنگیمانراازدبستانهاشروعمیکنیمولیگازچیزی
نیستکهمادردبستانببريموبگويیمکهمثالًًدهالیدوازدهسالديگرکهبهسنرشدرسیديدو
میخواستیدازآناستفادهکنیداينطوریبايداستفادهکنید.روستايیازگازومصرفگازخیلیاطالع
ندارداوهیزموفرآوردههاینفتیرامیشناسد؛بنابراينشرکتملیگازکهاکنونشرکتیاستبا
درحدودچهلشرکتفرعیدرزيرمجموعه،ازجملهشرکتهایگازاستانی،وظايفسنگینیبر
عهدهدارد.اينشرکتهامیبايدگازرابهتمامکشور،بهواحدهایخانگی،تجاریوصنايعوغیره
توزيعکنندوترويجفرهنگمصرفگازوآموزشاستفادهازآنيکیازوظايفشاناست.بازرسیگاز،
محاسبهیگازیکهمشتريانمصرفمیکنندوهزينهکردندرآمدگازیکهمصرفمیشودهمه

برعهده یشرکتملیگازاستشرکتیباطبیعتخدماتیبهشدتباال.
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خاطرات تلخ و شیرین؛ از کارشکنی ایتالیایی ها تا پیدا کردن راه چاره �
کاردرشرکتگازبرایمنتلخیوشیرينیوريسکوموفقیتزيادداشتهاست.درمدتیکهدرشرکت
گازخدمتمیکردم،هرزمانیکهبرایمنوهمکارانممجهولیمعلوممیشدبهترينخاطراتمارا
میساخت.درهرکجاوتعدادآنهمخیلیزياداست.اصواًلکارهایماباخاطراتتلخوشیرين،حوادث
موافق،مساعدومخالفبسیارعجینبود.در۱۳74يعنیحدودبیستسالپیش،تولیداتگازماازشرکت
ملینفتزيادشدهبودواينگازهارامابايستیمیگرفتیمودرمملکتمنتقلمیکرديمبرایمصارف
داخلی.حاالمادرکشورمصرفکنندگانصنعتیداريم،صنايعبزرگمثلذوبآهن،نیروگاههاوبسیاریاز
واحدهایتجاریوغیره...مادربرنامههایشرکتملیگازايرانتوسعه یگازرسانیبهاينمجموعههارا
داشتیم:صنعتی،خانگی،تجاریوبرایآنهاهمتعهدايجادکردهبوديميعنیبهفالنکارخانهگفتهبوديم
درفالنزمانطبققراردادمابهشماگازمیرسانیم.شرکتنفتهموظايفشراانجامدادهبودوآنهاهم
آمدهبودندوتولیدگازخودراتوسعهدادندمادر۱۳74مشکلانتقالداشتیمبهاينصورتکهماپااليشگاه
فجرجمامروزکهآنموقعبهاسمپااليشگاهکنگانبود؛اينپااليشگاهآمادهبرایبهرهبرداریوتصفیهگاز
بودامااينگازبهاينعلتکهيکايستگاهتقويتفشارنداشتیمواينايستگاهدرتعهداتايتالیايیهابود

کهبیايندبناکنندبهعلتاختالفقراردادیکهپیشآمدهبوداينايستگاهبهموقعتأسیسنشد.
ايستگاهتقويتفشارهمبرایايناستکهگازرابگیرندفشارآنراباالببرندکهبتوانندمنتقلشکنند؛به
هرحالدرشهريورماهاينمسئلهپیشآمدکهماچهکارکنیم؟!باالخرهماقدرتتولید70میلیونمترمکعب
گازدرپااليشگاهکنگانآنزمانوفجرامروزداريمولینمیتوانیمآنرامنتقلکنیم.نقطه یکورکارو
خألکارکجاست؟آقايانايتالیايیهاکهاينايستگاهراتأسیسنکردند.حااليکايستگاهتقويتفشاریهم
کهمیخواهندتأسیسبکنندعالوهبراينکهبايدتحصیلاراضیبکنند،عالوهبراينکهبايدساختمانسازی
بکنندوعالوهبراينکهفونداسیونهارادرحقیقتآمادهبکنندوتجهیزاترابیايندرویآننصببکنندو
اينهميکفرآينددوسالهاست.البتهحاالپیمانکارانداخلوشرکتهایداخلیماکمترازدوسالهم
ايستگاهرابنامیکنندبهشرطیکهتجهیزاتشآمادهباشدولیاقتضایآنزمانيکچیزیدرحدوددو
سالبود.بههرحالهمهفکرهايشانراجمعکردندووزيروقتهماختیاراتکاملدادتازمستانمرکزو

شمالغربمملکتبدونگازنماند.
بههرحالوقتیاجازهدادندوهمهگفتیمکهچهکارکنیم؟!مامطلعشديمکهسهواحدتقويتفشار
گازدراوکراينساختهشدهاستواينهاقراربودکهبهاتحادجماهیرشورویکهالبتهدرآنزمان
تازهفروپاشیشدهبودبروند.شرکتGaspromروسیهدرواقعاينقراردادرامعلقنگهداشته
بود،توربینها،کمپرسورهاوتجهیزاتهمآمادهبودکهبهطرفروسیهبردهشدهودرآنجانصب
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شوند.وقتیکهاطالعپیداکرديمحاالازطريقسیاسیوروابطیکهآنزمانباروسیهداشتیمرفتیم
وصحبتکرديموگفتندکهماآمادههستیمکهاينواحدهارادراختیارشمابگذاريموماگفتیم
کهبااينواحدهاتجربه یزيادینداريمودرآنزمانهمعده یزيادیازمهندسینوکارشناسان
مااعتقادزيادیبهواحدهایتقويتفشارشرقینداشتند.مثلاوکراينوروسیهو...امابههرحال

گفتیم،ازرویناچاریاست.
خیلیهاحاضربههمکارینبودند؛ماگفتیمحاالکهاينتجهیزاتآمادهاستبرويمايستگاهتقويت
فشارشانراکهازاينواحدهااستفادهمیکنندببینیم؛منوچندنفرازهمکارانمانرفتیمبهسیبری
درروسیهکهيادماستدرآنزمانشهريوربوداماآنقدرهواسردبودکهبخاریروشنکردهبودند.
بههرحالرفتیموديديمکهاينواحدهافعالهستندودارندکارمیکنندوبااپراتوروبارئیسمرکز
تقويتفشارآنهاصحبتکرديموگفتندکهمااينواحدهاراگرفتهايموسالهااستکهاستفاده
میکنیموهیچمشکلینداريم.بههرحالمابرگشتیموقراردادراباآنهاامضاکرديمکهمااينها

راازاوکراينازطريقيکشرکتروسیخريداریبکنیم.
مااينواحدهایغولپیکرکههرکدامازآنهاازنظرطولدرحدود۱0مترازنظرارتفاعدرحدود
۳متروازنظرعرضفکرکنم۲.۵متراينطورهابودرابا»آنتونوف«آورديموواردفرودگاهشیرازکرديم،
البتهايستگاهیکهذکرشدنزديکفراشبندفارسبود.درنزديکفراشبند،ايستگاهتقويتفشاربايدتوسط
ايتالیايیهاساختهمیشدکهنشدواولیناثرمنفیآنهمبرمابودکهنتوانستیمرویآنبرایانتقالگاز
حسابکنیم.اينطوربودکهمابههرحالاينواحدهاراباآنتونوفواردشیرازکرديموقبلازاينکهاين
بارازمبدادراوکراينحرکتدادهبشود؛خلبانهایآنتونوفيکسفربهايرانآمدندوباندفرودگاهشیراز
راديدندوگفتندکهبلهمامیتوانیماينکارراانجامدهیمبههرحالدرحدوديکهفتهطولکشیدتمام
تجهیزاتاينواحدهاازاوکراينبهفرودگاهشیرازبرسد.اماانتقالشازآنجابهسايتفراشبندونورآباديک
ماهطولکشید.تجهیزاتازفرودگاهشیرازبهمحلنصبرسیدوهمکارانبسیارخوبیهمدرمنطقه ی
خطلوله یفارسداشتیمکهآمدندودرعرضچهارماهاينايستگاهراعلمکردند.بهاينصورتکهيک
ايستگاهصفریکهزمینصافوبیابانبودرابعدازچهارماهبهيکمرکزتقويتفشارگازتبديلکردند.
بسیارشیرينوبسیاربهموقعکهمنيادماستاولینحبابهایگازیکهازپااليشگاهواردخطلولهو

ايستگاهشدورفتدرمدارانتقالقرارگرفت؛ازمرکزکنترلگازبهمنزنگزدندوتبريکگفتند.

تأمین تجهیزات و سرمایه از شرق و غرب �
همانطورکهقبالاشارهشدکشورهایشرقوغربدردوبعدبهماکمککردند.يکیتأمین



 | گـاز، انرژی پاک با نیم قرن تالش �

۳۳۲

تجهیزاتبودکهبافروشگازدرحقیقتبازپرداختشرقراداديموازطريقفروشنفتهم
بدهیهارابهغرببازپرداختکرديم.اينکاریبودکهانجامشد.بهدلیلاينکهپولینداشتیممجبور
بهگرفتنوامبوديم؛آنکشورهاهمبرایدادنوامگفتندکهپولنقدندارندوبهجایآنتجهیزات
بهمامیدهند،آنهادوجانبهسودمیکردندودلشانبهحالمانمیسوخت.آنهاتجهیزاتیکه
میساختندرابهمامیفروختند.صرفنظرازقیمتهایآنچنانی،ولیآنهاهمبهرهمندشدند.در
اينمسیرشرقیهاکاروتجهیزاتخودرافروختندمنتهیپولنقدنگرفتندازمحلفروشگازیکه
بهروسیهيااتحادجماهیرشورویسابق،داشتیمروزانهحدود۳0میلیونمترمکعبگازمطالباتشان

رابازپرداختمیکرديم.

صادرات گاز به جای پرداخت پول �
قبلازانقالببهجزصنايعونیروگاههایبسیارمحدودیکهمابهآنهاگازرسانیمیکرديم،
تمامگازصادرمیشد.زيراهمانطورکهذکرشدبايدبرایگازهايیکههدرمیشدفکریمیکرديم.
مسئلهنخستپیداکردنبازاربرایآنهابودکهخبمااينگازهارامهاروواردسیستمانتقال
کرديم.ولیبازارکجاست؟اگربازاردراروپابودکهمامسیرانتقالنداشتیماگرمیخواستیمازطريق
مايعکردن،گازرامنتقلکنیموبهفروشبرسانیمکهآنموقعنهفناوریبودونهصنعتمايع
کردنگاز)تولیدگازطبیعیمايع(بود.تنهابازارماخوداتحادجماهیرشورویبودکهمیگفتنداين
تجهیزاترابهشمامیدهیموپولهمازشمانمیخواهیم.شماظرفمدتهشتالیدهسالبه
مااينگازرابدهید،ماواردسیستمخودمانمیکنیمبابتبازپرداختبدهیهایشما؛بنابراينمسئله
پولبود.مسئلهتجهیزاتبودکهآنهابهجایپولبهماتجهیزاتدادند.تجهیزاتايستگاهتقويت
فشار،خطوطانتقال،پااليشگاهوغیرهرادراختیارماگذاشتند.آنهادرقبالدريافتگازکارخانه ی
ذوبآهنوتراکتورسازیرابرایماراهاندازیکردند.اينکاردرقبالبسته یاقتصادیصورت
گرفتکهذوبآهنيکبخشآنبودوشرکتملیگازوتأسیساتگازهميکبخشديگرآن
بودند.منتهیدرآنزمانتماماينبازپرداختهاازطريقفروشگازبود.کارهايیديگرهمشايددر
ذوبآهنوغیرهکردهباشند.ذوبآهنهمهمینطور؛درآنزمانبرایذوبآهننیزپولیدرمیان

نبود.زيراصادراتنفتمانزيادنبود.

خاطره ناگوار خیابان جمالزاده تهران �
ازحدودچهارسالپیشمندرمجموعهایکهمهندسکراچیانتأسیسکردهبودندمشغولبهکار
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شدهامودرحالحاضرنیزيکیازهمکاراناينمجموعههستمکهدرشرکت»پتروفرآيندالوند«ايشان
دارمکارمیکنم.منحدودسهماهبعداززمانیکهآقایمهندسکراچیانواردصنعتگازشدندوسمت
مديرعاملیراازآقایجراحی،مديرعاملقبلی،تحويلگرفتندباايشانهمکارشدم.قبلازاينکهباايشان
همکاربشوممدتپنجسالدرشرکتکاالیلندن،سرپرستیدفترشرکتملیگازراداشتم.پنجسالاز
خدمتمندرلندنبود.وقتیکهمندرآنجادفترراتحويلدادموآمدمآقایمهندسکراچیانمنرابه
عنوانمديرعملیاتپااليشوانتقالمنصوبکردند؛متأسفانهمدتخدمتايشاندرشرکتملیگاززياد
طولنکشیديکسالوچندماهیبیشترنبودوبعدايشانازشرکتملیگازرفتند.دريکیازوزارتهای
گذشتهانتصابمديرانزودبهزودانجاممیشد،شبانهنصبوعزلانجاممیشد.وپرنصبتريندوران
خدمتمادرصنعتنفتدرزمانآنوزيربودکهبیشترازهروقتیعزلونصبديدمومديرعاملهمکه
روحششادباشدحدودسالونیمبیشتردرمصدرخدمتبهگازنبود.ايناتفاقهادرمقطع)۱۳6۹-۱۳68( 
رخداد.نهفقطدرگازکهدرهمهجایصنعتنفتنصبوعزلزيادیانجامشد.ومهندسکراچیان
همدرحقیقترفتند.البتهضمناينکهايشانمديرعاملشرکتگازبودند؛رئیسپروژهکنگانهمبودند
وخوببههرحالماتدبیرهایزيادیازايشانيادگرفتیموزيادازايشانآموختهايم.خدارحمتکند،
ايشانخیلیشجاعبودوخیلیبرایکارکردنوقتوسرمايهمیگذاشتوازخودگذشتگینشانمیدادو
همهراهمبهاينکارتشويقمیکرد.برایکارکردن،رفعمشکلکردنازهیچچیزیباکنداشتخیلی
شجاعانهکارمیکرد.يکیازخاطراتیکهمندارمايناستکهوقتیايشانمنرامعرفیکردندبهعنوان
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مديرعملیاتپااليشوانتقالحدوددوهفتهبعدبهسفرعتباتکهحدوددهروزیهمبیشترطولنکشید
رفتند.درآنمدتیکهايشاننبودندمنقائممقامايشانبودم.درهمانزماناتفاقناگواریدرچهارراه
نصرتخیابانجمالزاده،نزديکمیدانانقالبتهران،افتادکهبهاسمحادثه یجمالزادهمعروفاست.
درآنجاظاهراًزمانیکهمیخواستندتزريقگازبکننددريکیازخطوطگازرسانیياشبکه،سهلانگاری
کهازجانبپیمانکاربهوجودآمدهبودباعثشدهبودکهدرهمانچهارراهجمالزادهگازنشتپیداکردهو
فضاراپربکند.باالخرهگازمنفجرشدويکساختمانچهارطبقهبهطورکلیتخريبشدوتعدادزيادی
اتومبیلدرآتشسوختند.متأسفانهدراينمیانچندنفرهمجانباختند.مهندسکراچیاندرراهبازگشت
درهواپیماحادثهرادرروزنامهخواندند.بهفرودگاهکهرسیدندزنگزدندکهاينموضوعچهبود.آنزمان
تلفنهمراهنبودکهتماسبگیرند.گفتمموضوعچیزمهمینبودهاستوموضوعانفجاروايناتفاقهايی
استکهدرشرکتگاززيادرخمیدهد.واکنونمیزانشکمشدهولیشمانگراننباشیدکهاوضاعآرام
استوآنوقتايشانهمبرایمصاحبه یتلويزيونیبهسازمانصداوسیمارفتند.البتهخبرنگارانصداو
سیماهمانروزیکهايناتفاقافتادبامننیزمصاحبه یتلويزيونیکردهبودند.مهندسففظرگفتندکهما
تمامخسارتهاراجبرانمیکنیم.میدانیمکهدردستگاهدولتیخسارتجبرانکردنبهاينراحتینیست
مسائلحقوقیخیلیزيادیوجودداردکهاولچهکسیعاملومسبببودهاست.ايشانبدوناينکهاز
کسیمجوزبگیردباامکاناتوباتأمینمالیشرکتگاز،تمامخسارتهاراجبرانکردند.آنساختمان
چهارطبقهراازنوساختند.ديه یتمامکسانیکهدچارحادثهشدهبودندراپرداختکردند.درحالیکهمقصر
واقعیپیمانکاربودمنتهیبههرحالمیگفتنددرآنجاناظروبازرسبودهوبههرحالدادگاههمنتوانست
مقصراصلیرااعالمکندکهچهکسیبودهاست.امامسئولیتاينحادثهراشرکتگازبهعهدهگرفتودر
کمترازششماهساختمانساختهشد،تمامخساراتدادهشد،تمامرضايتهاگرفتهشد؛بدوناينکهکسی

دادگاهبرودوحکمیصادربشود؛مهندسکراچیاندراينحدشجاعانهکارمیکردند.

بهترین و بدترین تصمیم مدیریتی اتخاذ شده  �
بهترينتصمیممديريتیکهدردورانکاریمندرشرکتملیگازگرفتهشدتصمیمیبودکهبر
اساسآنبرونسپاریبعضیازکارهایخدماتیدرشرکتملیگازآغازشد.دلیلآنهماينبود
کهشرکتملیگازازنظرنیرویانسانیوازنظربسیاریازخدماتبسیارمتورممیشدواينتورم
باعثمیشدکهازمقداریازوظايفاصلیخودشفاصلهبگیردووقتمديريتیراصرفکارهای
خدماتیوکارهایدرجايیبکند.وبرونسپاریتصمیمبسیارخوبیبود.هرچنددربعضیازابعاداين
برونسپاریبهخصوصدربخشهایمهندسی،طراحی،استانداردیوکیفیجوابنداداماروی
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همرفتهازنظرمناينبرونسپاریکهتقريبًااز)۱۳7۹-۱۳78(آغازشدکاردرستوبهجايیبود.
بدترينتصمیمدرحقیقتدوبعددارد.يکیبعدکسیکهارزيابیمیکندوبعدديگرآنشرايطمکان
وزماناست.ايناستکهمااگرخودمانرادريکشرايطمکانوزمانیقراربدهیموشخص
ياگروهیبخواهداينراارزيابیکندممکناستکهايناتفاقاتبدبرایگروهیديگرازافراد
تصمیماتبدینباشدولیبهنظرمنتصمیمبدتصمیمینیستکهشرکتملیگازياهرشرکت
ديگردرچارچوباستانداردومعیارهایباارزشگرفتهباشد،بلکهيکتصمیماتیاستمعلولوقايعيا
انتظاراتیکهانفعاالدارندفرهنگمیشوندواگرچهشرکتگازداردباآنمبارزهمیکندولیکاماًل
دگرگوننشدهوازبیننرفتهاستوآنتوجهشرکتگازبهموضوعاتکمیوحجمی،بدونارزش
دادنوبدونتأکیدکردنبررویابعادکیفیواستانداردیکاراست.البتهنبايدازحقگذشتکهبار
سنگینیبردوششرکتملیگازاستوبايستیباتمامقوااينباررابهمقصدبرساند.گرچهبعضی

ازکارهايشهمخوشمنظرنباشد.

لزوم فرهنگ سازی در مصرف گاز �
نبايداقتضایزمانراناديدهبگیريم.ودرنظرداشتهباشیمکهوظیفهاصلیشرکتملیگازايران
رساندنانرژیگازبهاقصینقاطمملکتاست،بهواحدهایصنعتیکهاگرواحدهایصنعتیدر
صورتنبودنگازتعطیلبشودچهفاجعهایبرایآنصنعتوآنشرکتيابرایآنتولیدممکن
استبهوجودبیاورد؛بنابراينتالششبانهروزیشرکتملیگازايناستکهلحظهایوقفهدر
گازرسانیايجادنشودواينيکباربسیارسنگینبرایشرکتگازايجادکردهاست.زمانیفقطيک
شرکتملیگازبودوتمامکارهایگازرسانیراهمخودشرکتانجاممیداد.درحالحاضرشرکت
گازيکشرکتهولدينگتخصصیومادرشدهاستوازدلاينشرکت،شرکتهایمتعددی،
درحدودسیشرکتاستانی،شکلگرفتهاستوکارهایآنهادرتمامابعادــتوسعه یشبکهها،
نگهداریشبکههایگازوگرفتنگازواستانداردکردنگازبرایاينکهواردمجتمعهایتجاری
صنعتیومسکونیبشودــنیزبسیارسنگیناست.اينبارسنگینيکمقداریممکناستکه
آنهاراازبعضیمعیارهایکیفیدورکندومابايدسعیکنیمکهايندوریازبینبرودوشرکت
ملیگازکهاينکارهاراانجاممیدهداينکیفیتهاراهمرعايتکندوتمامهمکارانشاغلما
اينموضوعرامدنظرداشتهباشندکهخداینکردهکیفیتپايیندرشرکتملیگازفرهنگنشود
ومسئله یديگرهمبههرحالمديريتشرکتملیگازبايستیکارهایپراکندهرايکسانسازی
بکندعملیاتاينشرکتهاراکهدرحالحاضررويه یيکسانینداردوبرایشرکتملیگازبسیارزيانبار
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استراموردتوجهقراربدهد.البتهنظرمنايننیست
کهاينيکتصمیممديريتیاستبلکهشايدمیشود
گفتکهاينيکجريانطبیعیمديريتیباشدکهبههر
حالاينروندنبايدادامهپیداکندکهاگرگفتمکهخدای
نکردهفرهنگبشود؛آنموقععواقبگريبانگیریدارد.
حوادثیکهدراثررعايتنکردناستانداردگازدربخش
مصرفبهخصوصرعايتنکردناستانداردهایمصرف
بهبارمیآيندوآمارآنهماکنوندرشرکتملیگاز
موجوداستومتأسفانهآمارنیزآمارخوبینیست.شايددر
اخبارهمزياداينهارامنتشرمیکنند.بههرحالبايستی
جلویايناتفاقهاگرفتهبشودضمناينکهدرشرکت
ملیگازبرایحفظاينقلههایکمیوحجمیخودشان

تالشمیکنندبايستیبههرحالبهارتفاعاتکیفینیزبرسند.

کافی نبودن دانش فنی مورد نیاز همچنان مشکل صنعت ملی گاز است  �
همانطورکهقبالذکرآنرفتدرحالحاضرنیزازصنعتگازدورنیستموخدماتمنبهطريقیوارد
صنعتمیشود.بندهدرشرکتیکهمرحومکراچیانبنیانگذاریکردمسئولتأمینوتجهیزنیروگاهیو
پااليشگاهیهستموهرسالهمابسیاریازلوازموقطعاتیکهنیازبهتعمیراتاساسیداردوموجودی
انبارشرکتهایدستاندرکارانرژیاستراتأمینوتجهیزمیکنیمتابراینگهداریوتعمیراتاين
دستگاههابهآنهاکمکبشود؛بنابراينبندهدرحالحاضرنیزدستیدرصنعتدارموباهمکارانشاغلم
درتماسهستم.ازنظرمنهمچنانکافینبودندانشفنیموردنیازدرسطحصنعتمشکلصنعت
ملیگازاست.البتهمیتوانگفتمديريتهممقصرنیستبهعلتاينکهضريبرشدشرکتملیگاز
خیلیباالاستونیرویانسانیوتجهیزنیرویانسانیبرایعملیاتشرکتازضرورياتوازالفبایکار
استاماماکهنمیتوانیمکارشناسومتخصصازخارجبیاوريمبايستیهمینتکنسینهاومهندسینو
فارغالتحصیالنخودمانراقبلازاينکهمسئولیتیبهآنهاواگذارکنیمابتداآموزشبدهیم.ولیدرحال
حاضربهاقتضایزمانمافارغالتحصیالنخودراباآموختههایاندکفنیواردمسائلبزرگمیکنیم.
بههرحالدربعدآموزشیودربعدکارورزیشرکتملیگازبايستیخیلیقویوغنیبشود؛درغیراين
صورتماممکناستکهباضرروزيانهايیمواجهبشويمکههمازنظرمادیوهمروحیصدمهببینیم
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واينرادرحالحاضرداريممیبینیم.همکارانمابسیارجوان،عالقهمند،وآمادهبهکاراند؛اماازلحاظ
آموزشبهاينخاطرکهمسئولیتسازمانیدارند،هنوزبهآنسطوحتخصصینرسیدهاندکهمسئولیتهای
سنگینبهآنهاواگذاربشود؛امابههرحالکارهایتیمیباعثمیشودکهحفرههایخالیپربشودو
منآنراقبولدارم.بههرحالحاصلکارمابايدحاصليککارطبیعی،استانداردوحسابشدهباشد.
اينمسئله یمهمیاستواينهممیسرنمیشودمگراينکهکارشناسانماازنظرکیفیکارشناسباشند
وشرايطکارشناسیرااحرازکردهباشند؛اينتوصیهایاستکهمندرحالحاضربهشرکتگازدارمو

چندينباراينموضوعرابهمديريتهمگفتهام.زيراعماًلاينراديده،تستوتجربهکردهام.

افتخار به دوران خدمت در گاز �
منعمیقًابهدورانخدمتخودمدرشرکتملیگازافتخارمیکنم.بسیارخوشحالمواردصنعتیشدمکه
ازآنمطالبزيادیفراگرفتم،صنعتبرایمنمثليکدانشگاهبودهاست؛بهاينمعنیکهوقتیخودم
رابازماناطالعاتصفرکهواردصنعتشدممقايسهمیکنممیبینمکهازايندانشگاهمنخیلیبهرهها
گرفتهاموخوشحالموحتیشیوه یانتقالاينتجربیاتواطالعاترانیزيادگرفتهام.میدانماگرکسی
واقعًاکاربکنديااينکهمندريککارتیمیعضویازتیمباشمچطورآموزشبدهموچطورازهمکارانم
استفادهبکنموچطوراطالعاتوتجربیاتمرامنتقلکنم.لذاهمه یاينعواملوقتیدستبهدستهم

میدهندافتخاریمیشوندبرایمن.
کارهرچهسختترومشکلتر،لذتآنبیشتر!

ازهمانابتداانتخابوافتخارمنصنعتگازبود.اگرمیشدبهگذشتهبرگشتبهطورحتمبرمیگشتم
وهمکارانآندورهامراپیدامیکردم.دستشانرامیگرفتمومیگفتمبیايیمبازهمباهمکارکنیم.همان
ابتداهممیرفتممیدان.نمیرفتمدرستادومديريت،زيراانسانآنجارشدمیکند،مادرسختیهایآنجا

بودکهساختهوبزرگشديم.منآنسختیهارادوستدارم.
کارهرچهسختترومشکلترباشدلذتانتهايیآنبیشتراست.بهترينخاطراتمادرزمانکاردرمیدان
است.مابامشکالتیبرمیخورديمکهمجبوربوديمفکرهايمانرارویهمبريزيمومشکالتراحلکنیم
ومیکرديم.اينکاررادردلبیابانانجاممیداديم.درتشکیالتیکهدرکلدهالیپانزدهنفرهمکاردر
آناستگاهیمشکلیپیشمیآيد.بهطورمثالايستگاهازکارمیافتدوجريانگازقطعمیشودواز
آنجاصدایمشتریدرمیآيد،صدایآنبهکرملینمیرسدکهصادراتگازايرانبهشورویقطعشده
استچرا؟!درفالننقطهفالناتفاقافتادهاست.چهزمانی؟!بعدازنصفشبکههمهجاتاريکاست.
برقبیشتراينايستگاههاراخودشانتأمینمیکردندازبرقشبکهاستفادهنمیکردنديعنیمامجبوربوديم
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ابتدابرقراتولیدکردهوسپسدستگاههاراراهاندازیوتعمیرکنیم؛وياازگروههایتعمیراتیکمک
بگیريمتاايستگاهراسرپانگهداريم.آنهمباچهتکنولوژیای؟!تکنولوژیچهلالیچهلوپنج
سالپیش.امروزهيکدستگاهیرابخواهندتعمیرکننددوعددپیچرابازمیکنندوآنرامیفرستند
بهکارخانه،کارخانهتعمیرمیکندوبرمیگرداندوآنهادوبارهنصبمیکنند.آنزمانپیچبهپیچو
مهرهبهمهرهبايدبازمیشد؛بازديدمیشد،تعمیراتمیشدوبرمیگشتسرجایخودش.اينکار
يکماهزمانمیخواستولیلذتهمداشت...)مولویچهزيباگفتهاستکه:هرکسیکودورماند

ازاصلخويش،بازجويدروزگاروصلخويش(.

شرکت ملی گاز ایران، قطاری در حال حرکت �
صنعتگاز،صنعتیاستکهدرکشوردوراندگرديسیراپشتسرگذاشتهاستوزيرساختهایخودش
راداردوهنوزمیشودگفتکهدورانجوانیراپشتسرنگذاشتهاستوسالهایسالاينصنعت
بايستیخدمتکند.نیرویانسانیباتجربهداشتهباشد،ايننیرویانسانیبايستیجايگزينداشتهباشدو
درعینحالازحالتفعلیکهبهنظرمنشرکتملیگازايرانيکقطاردرحالحرکتاستکهدرحال
حرکتاگراشکالیبرایآنبهوجودبیايددرآنجابايدتعمیربشودخارجشود،بايستیبرنامهريزیهايیبرای
خدمترسانیآسانتر،روانترومطمئنترداشتهباشد.اينازمواردیاستکهبهنظرمنبايستیشرکت

گازدربرنامه یکاریآيندهاشقراربدهد.

کیفیت بهتر از کمیت �
بسیارعالقهمندمکهمديريتحاکمبرصنعتگاز،ابتدايکمديريتعلمیباشدوتجربیوبعدهم
شرکتملیگازازاينفازیکهاکنوندرآنقرارگرفتهبهيکفازعلمیبرسد.وبهعبارتديگرمن
دوستدارمواقعًاشرکتگازرايکشرکتعلمیببینمتايکشرکتکمی.کهماهمیشهدرآمارها
ازشرکتملیگازمیبینیمومیخوانیمکهبهچهنقاطهدفدارکمیرسیدهاستولیمنهیچجا
نخواندهامکهشرکتملیگازبرایرفعمشکالتکیفیواستانداردیخودشچهبرنامهريزیهايی
داردوچهبرنامهريزیهايیدرحالاجرادارد.منامیدوارهستمکهروزیشرکتملیگازرايک
شرکتتجربیملیببینمطوریکهبتواندباگازدنیاارتباطداشتهباشد؛چونگازدنیايکگازعلمی
است،صنعتگازدنیايکصنعتعلمیاست.ماممکناستکهعلمراازآنهاواردبکنیمولی
نبايستیاينعلمیکهواردمیشوددرشرکتملیگازايراندرقفسههایکتابخانهيادرحافظه ی
کامپیوترهایمابماند.اينبايستیروانبشودوجاریبشودودرسطحشرکتملیگازتسریپیدا
بکند.ايندرحقیقتآرزویمناستوامیدمناستازاينکهروزیانشاا...شرکتگازمايک

شرکتعلمیتجربیتمامعیاربشود.
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زندگی شخصی و سابقه ی حرفه ای  �
در را متوسطه و ابتدايی متولدشدم.تحصیالت کاشان ۱۳۲۲در ماه تیر ۱4 در اينجانب
التحصیلشدم فارغ تهران ازدانشگاه ۱۳4۵دررشته یفیزيک کاشانگذراندهودرسال
تحصیل با همزمان ۱۳48 سال در دادم. ادامه لیسانس فوق مقطع در را تحصیالتم و
سابقه ی سال ۳6 آمدم. در ايران گاز ملی شرکت استخدام به لیسانس فوق مقطع در
ديسپچینگ۱  و اتوماسیون سیستمهای کتاب دارم. گاز ملی شرکت در مديريت و خدمت
شهید جشنواره ی در که نمودهام تهیه را گاز ملی شرکت مخابراتی طراحیسیستمهای و

رجايیهملوحتقديرگرفتهاست.
درتاريخنوزدهمآبانماهقرارداداستخدامیبندهباشرکتملیگازايرانامضاشدودر

همانروزدخترم،کهاولینفرزندمبود،بهدنیاآمد.
بودم. تحصیل مشغول لیسانس فوق مقطع در که بود زمانی گاز ملی شرکت به ورودم
سیستمهای هنوز زمان آن گذراندم. را کامپیوتر آموزش دوره ی نیز IBM شرکت در
اين تهران بانک که هست خاطرم اما نمیشد؛ استفاده زياد ايران داخل در کامپیوتری
سیستمراداشتومنآنجامشغولآموزششدم.پسازآموزشديدمخیلیرشته یخوبی
است.درآنزمانشرکتملیگازبرایسیستمهایتلهمتریوکامپیوترآگهیدادهبودو
رشتهاشهممرتبطبارشته یخودمبود،آزموندادموقبولشدم.يکیازداليلانتخاب
که رشتهای مورد در خارجکشور و داخل در آموزشیشرکت برنامههای گاز ملی شرکت

دوستداشتم،بود.
درشرکتملیگازازاولبهعنوانکارآموزمشغولبهکارشدم؛چونشرکتملیگازپس

۱.مرکزکنترلونظارت
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ازاستخدامدوسالکارآموزیبرایکارکنانخودداشت.بهعنوانکارآموزاستخدامشديم
داشتند، نتايجرضايت از وچون کرديم دقیقشروع ابزار مهندسی دربخش را کارمان و
يکسالازکارآموزیماراکمکردند.بعدازيکسالدرشرکتملیگازرسمیشدمو
بود فرانسه در ماهه 6 دوره ی آنها از دادندکهيکی ترتیب برایمن آموزشی دورههای
و تلهمتری رشتههای و کامپیوتر يعنی رشته یخودمان انگلیسکه در ماهه دو دوره ی و

مخابراترابهماآموزشدادند.
مخابرات رئیس بهعنوان دادند. ما به را مخابرات رئیس ِسمت برگشتیم که آموزش از
منطقه ی  مثالًً بود، منطقهای گاز ملی شرکت زمان آن شدم. انتخاب اصفهان منطقه ی
جنوب،منطقه یاصفهان،منطقه یشیراز.منرئیسمخابراتمنطقه یاصفهانشدم.آن
مسیر در بود طولش کیلومتر ۱۱40 هم لوله خط آن که داشتیم لوله خط يک فقط زمان
نفت شرکت و گاز ملی شرکت اصواًل داشتیم. ماکروويو ايستگاههای ما کیلومتر ۱۱40
خودش مستقل مخابرات سیستم همیشه مطمئن، مخابراتی سیستم داشتن اهمیت بهعلت

راازشرکتمخابراتداشت.
محترم وزارت از که مجوزهايی با میشدم. بازنشسته بايد قانون طبق ۱۳8۲ سال بنده
اجرا گاز ملی شرکت در و داشتم که پروژهای علت به شد گرفته نفت محترم وزير نفت
و بازنشسته ۱۳8۵ سال در من انداختند. تعويق به را ما بازنشستگی سال سه میکردم.
و شرکت بازنشستگی صندوقهای به وابسته که گاز کاالی شرکت مديرعامل بهعنوان
انفصالی حقیقت در يعنی شدم؛ کار به مشغول بود نفت کمپرسور توربو شرکت به وابسته

بینکارمننبود.

فعالیت ها و مسئولیت های دوران خدمت �
و مخابرات کرد: تقسیم میتوان زمینه سه در را گاز ملی شرکت در من فعالیتهای

پروژه یديسپچینگملی. انتقالواجرای پااليش تلهمتری،معاونتمديرعملیاتو
درابتدادرشرکتملیگازيکسیستممخابراتمايکروويودرمسیرخطلوله یاولگاز
آنالوگ مايکرويو اينسیستميکسیستم بود. راهاندازی مرحله در و اجراشده و طراحی
و تأمینمیکرد لوله وخط مناطقجمعآوریجنوب در را گاز تأسیسات بودکهمخابرات

مراکزتلفنقديمینیزدرتأسیساتوجودداشت.
در و شده احداث نکا سرخس/ لوله ی خط سیستم در نیز آنالوگ مخابرات سیستم يک
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مهمیکهانجامداديم،برنامهريزیبرایراهاندازیپروژههایمتوقفشدهودرحدامکان
بهروزکردنسیستمهابود.يکسیستممخابراتینیزدرمسیرخطلوله یدومگازطراحی
شدهبودوقراربوديکسیستمآنالوگنصبشودکهآنهممتوقفشد.دراينزمانبا
همکاریمديريتوهمکارانمخابراتسیستمهاینصبشدهراراهاندازیوبرایسیستم
تامطابقتکنولوژیروزاينسیستمبهسیستم اقدامکرديم لوله یدومگاز مخابراتخط
از پس نهايتًا و بوديم روبرو مجوز گرفتن برای زياد چالشهای با که يابد تغییر ديجیتال
چندينسالپیگیریتوانستیممجوزاولینسیستمديجیتالرابرایخطلوله یدومبگیريم.
گاز مخابرات همکاران همت با نیز اکنون و شد انجام خوبی به پروژه اين الحمدهلل
و کنگان جنوبی، پارس پااليشگاههای مخابرات کل و داده ظرفیت افزايش سیستم اين

بهسیستمهایسراسریمخابراتگازمتصلمیکند. را تأسیساتمربوطه
همچنانکهتأسیساتتوسعهمیيافت،الزمبودکهمخابراتخطلوله یاولنیزکهبسیار
قديمیوتعمیرونگهداریآنپرهزينهبود،باسیستمديجیتالوظرفیتمتناسبجايگزين
شودکهاينکارهمبرنامهريزیوطرحآنتصويبشدوبههمتهمکارانمخابراتگاز

بهسرانجامرسیدودرحالبهرهبرداریازجنوبتاشمالاست.
دربخشمخابراتدرياوخشکیدرعسلويهقراربوددرقالبهرفازيکسیستممخابراتی
بهوسیله یپیمانکارطراحیواجراشودکهاگراينکارادامهداشت،باسیستمهایمتنوعی
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روبرومیشديم.ماطرحسیستممخابراتيکپارچهرابرایفازهایپارسجنوبیدرقالب
و نفت وزارت فناوری و مهندسی معاونت موافقت با نهايتًا که داديم پیشنهاد پروژه يک
دريا جنوبی پارس فازهای تمام برای مخابرات يکپارچه ی نفتطرح محترم وزير تصويب

خشکیتهیهشدوبهتصويبرسیدواينطرحبهوسیله ینفتوگازپارساجراگرديد.
پروژه با رابطه در نقطه ۳00 از بیش ارتباط تأمین انجامشد، ديگرکه ازکارهایمهم
تسهیالت ماهوارهای، سیستمهای گاز مايکرويو ارتباطات طريق از که بوده ديسپچینگ
ستاد مخابرات گروه بهوسیله ی کمظرفیت ديجیتال سیستمهای نصب و مخابرات شرکت
تعويض بود.طرح ملی داشتنسیستمديسپچینگ اينکارهاالزمه ی انجامشد. مناطق و
مراکزتلفنقديمیدرکلیه یتأسیساتبودکهبهلطفخدااينکارنیزباتعويضبیشاز
۵0مرکزتلفنپرظرفیتومتوسطانجامشدواکنونتمامتأسیساتگازازشمالتاجنوبو
غربوشرقبهصورتيکپارچهازنظرمخابراتیبهيکديگرمتصلهستندوارتباطراديويی

انتقال، لوله ی خطوط مسیر تمام در
پستهای ارتباط و گازرسانی مراکز
برقرار عمومی سرويسدهی برای امداد
شبکههای کارآمدترين از کهيکی است

است. مخابراتیکشور
معاون بهعنوان خدمت زمان در
انتقال، و پااليش عملیات مدير اجرائی

مهندسی. بخش خصوصًا گرفت؛ شکل عملیات مديريت در خوبی مجموعه ی خوشبختانه
اجرایپروژههاگاهیبهصورتامانیبودودرمديريت،کارهایخوبیانجامشدازجمله
ايستگاههای احداث هاشمینژاد، شهید  پااليشگاه کنگان، پااليشگاه ظرفیت افزايش
آقایمهندسثمریبهصورتمستمر بودو افتخارآفرين تقويتگازکهواقعًابرایشرکت
کار با زمان آن در پروژهها اين که بگويم است الزم میکردند. دنبال را پروژهها اين
پروژه ی اجرای که شعبانپور مهندس آقای خصوصًا مديريت، در همکاران شبانهروزی
ايستگاههاراعهدهداربودند،آقایمهندسطاهریرئیسمهندسیوآقایمهندستربتی
زمینه اين در ومؤثری بزرگوارانکارهایمهم اين و بهسرانجامرسید وسايرهمکاران

دادند. انجام
کارها انجام در کوچکی سهم مديريت اجرائی معاون بهعنوان که دارم افتخار هم من

ایجاد یک پروژه ی دیســـپچینگ برای 
ـــرکت ملی گاز اجتناب ناپذیر و الزامی  ش

بود.تا اینکه در ســـال 1378، وزیر محترم 
نفـــت وقت، آقای مهندس زنگنه دســـتور اکید 

ـــپچینگ ملی گاز  برای احداث شبکه ی دیس
را دادنـــد و این پروژه را به عنوان پروژه ی 

ملـــی معرفی نمودند
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بیان برنامهريزیبرایپروژه یديسپچینگهمبهعملآمدکهبعداًً داشتهام.دراينزمان

خواهمکرد.

اجرای پروژه ی دیسپچینگ ملی گاز �
مهمترينتأثیریکهدردورانخدمتمداشتمکهالبتهتصمیماتمديريتیردههایباالتر
درآننقشکلیدیداشتندوبهآنافتخارمیکنم،اجرایپروژهديسپچینگملیگازاست.
دهه ی به مربوط که داشتیم تلهمتری سیستم اولیهيک لوله ی خط مسیر در ابتدا در ما
۱۹40بودوديگرکاربردینداشت.برایخطلوله یسرخس/نکاهميکسیستمطراحی
پااليشگاهکنگانهميکسیستمطراحیشده برای راهاندازینشد. و بودکهنصب شده
باتوجهبهرشدسريع نبودواجرانشد. باتکنولوژیروز بودکههیچکدامازآنهامطابق
شرکتملیگاز،ازديادمنابعتولیدومبادیمصرف،توسعه یپااليشگاهها-خطوطلوله–
اتوماسیون سیستم داشتن بدون عملیات راهبری امکان ديگر جنوبی پارس ايستگاههای
با لحظهای ارتباط اصواًل و غیرممکن تقاضا و عرضه توازن و نبود میسر ديسپچینگ و
يک ايجاد لذا میگرفت؛ انجام تأخیر با يا و بود مشکل اطالعات جمعآوری و تأسیسات
موضوعکم اين که بود الزامی و اجتنابناپذير گاز ملی برایشرکت ديسپچینگ پروژه ی
زنگنه مهندس آقای وقت نفت وزير که ۱۳78 سال تا میشد دنبال مديريت در بیش و

اتاق دیسپچینگ
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شبکه ی احداث برای اکید دستور
و دادند را گاز ملی ديسپچینگ
پروژه ی بهعنوان را پروژه اين
زمان اين در نمودند. معرفی ملی
آقای و محمدنژاد مهندس آقای
واقعًا اقدامات ثمری مهندس
اين اجرای برای همهجانبهای

و مخابرات امور سرپرست و عملیات مدير معاون بهعنوان بنده به و دادند انجام پروژه
تلهمتریمأموريتدادندکهکمیتهایتشکیلواينپروژهبررسیوبرنامهريزیشود.

ماازخدماتمشاوره یمتخصصینیکهدروزارتنیروپروژهرااجراکردهبودندبهعنوان
بهوجود طراحی و فنی مشخصات تهیه ی برای کوچکی سازمان و کرديم استفاده مشاوره
آمدوپروژهکلیدخورد.طراحیاولیهبراساسساختارشرکتملیگازتهیهودرجلسات
متعددبازنگریودريکجلسه یطراحیدرحضورآقایمهندسزنگنهبررسِیدوبارهشد
وايشانراهنمايیهايیکردند.پسازآنطرحآمادهشدکهالبتهدرتماماينمراحلآقای
مهندسی مديريت طرف از نیز تربتی مهندس و طاهری مهندس آقای و ثمری مهندس
ده بر بالغ از روز، تکنولوژیهای آخرين از استفاده بیشتر اطمینان برای داشتند. شرکت
بازديد بودند، ديسپچینگ سیستم دارای که سابق، شوروی همینطور و  اروپا در کشور
توانستیم روز تکنولوژیهای با آشنايی و خودمان نیازهای به توجه با درنهايت و کرديم

بگیريم. خوبی تصمیم
شرکت يک و شد انجام ما و مشاور بهوسیله ی بررسیها و مناقصه به مربوط کارهای
خارجیبرندهشد؛ولیدرجلسه یتوجیهیپروژه،آقایمهندسزنگنهدستوردادندکهنبايد
بايداينشرکتبا انتقالتکنولوژیقراردادمنعقدگردد؛بلکه بايکشرکتخارجیبدون
ايران بعدیدرداخل پروژههای تا اجراکنند را پروژه بهطورمشترک ايرانی يکشرکت
تکنولوژی انتقال شرط با ايرانی و خارجی شرکت دو زياد زحمت با باالخره شود. انجام
پذيرفتندوقراردادبرایيکمرکزاصلیويکمرکزپشتیباندرتهرانوحدود۳7مرکز
همزمان شد. انجام فشار تقويت ايستگاههای و پااليشگاهها در مراکزاستانها در میانی
ملی شرکت برای نخبگان از نفر ۱0 از بیش نفت محترم وزير موافقت با پروژه کار با
ديدند؛ ازکشور وخارج داخل در برنامه راطبق آموزشهایالزم کلیه ی و استخدام گاز



حسن بنی کاظمی |

۳47

و دارند عهده به را بهرهبرداری که هستند گاز نیروهای ارزشیترين از آنها بهطوریکه
را واحدها تمام نیز ثمری مهندس آقای البته میدهند. انجام را سیستم توسعههای تمام
و پیشرفت مهم عوامل از اين کنند. تأمین را ما نیاز مورد نیروهای تمام که کردند ملزم

تکمیلبهموقعپروژهشدواينهادرتماممراحلساختوراهاندازیشرکتداشتند.
تمام بود، مديريت زيرمجموعه ی نیز گاز ملی شرکت مخابرات کل چون ديگر عامل
نیزدرتماممدتاجرایعملیاتراهاندازیسیستمهای نیروهایمخابراتیمناطقوستاد
کمظرفیتمخابراتیوتأمینارتباطراانجامدادندکهجاداردازآقایمهندسسراجیو

شود. سپاسگزاری سلیمانی مهندس
بهرهبردار حضور ديگر عوامل از
با همکاری و پروژه اجرای طول در
مراکز مناطق، تمام در بود. مجريان
شد. تجهیز و ساخته میانی ديسپچینگ
از شهرها به گاز ورودی ايستگاههای
شد تجهیز و اصالح دقیق ابزار نظر
همه ی  بگويم میتوانم صورت بههر
به گزارش کردند. همکاری مديريتها
ايشان و میشد داده نفت محترم وزير
اينپروژه یملیراتااتمامآنپیگیری

وتماممشکالتمارابرطرفکردند.

سیر تحول و دوران طالیی شرکت ملی گاز ایران �
از که اول لوله ی خط از بهرهبرداری تقريبًا شدم، گاز ملی شرکت وارد من که زمانی
بیدبلندتاآستاراامتدادداشت)بهطول۱۱۱4کیلومتر(،درحالراهاندازیبودوايستگاههای
بینراهیدرحالتستوراهاندازیبودند.برنامه یشرکتآنزمانبهاينصورتبودکه
بود قرار هم مسیر در بکنیم. شورویصادر به و بیاوريم بیدبلند از را گاز بتوانیم ما فقط
بهذوبآهنمقداریگازبدهند؛همچنینقراربراينبودکهبهشهرشیـرازهمگازرسانی

کنند.برنامه یديگرینداشتندوساختاردراينحدبود.
بعدازپیروزیانقالبوازاوايلانقالبهمانزمانیکهآقایمهندسساداتاينجا
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ايستگاهها بود، متوقف کارها تمام تقريبًا چون کردند؛ برنامهريزی گازرسانی برای بودند،
کارنمیکردومابهحدیکهکفايتمیکرد؛يعنیبرایمصارفکوچکدرايستگاههاگاز
انقالبسر اول نداشت؛ولیمسئوالنیکه فعالیتچندانی تقريبًا گاز داشتیم.شرکتملی
کارآمدندتقريبًاکارگازرسانیبهشهرهاراشروعکردند؛يعنیپروژههايیآوردندکهبعداز
آن،اينپروژههاباتغییرمديريتهايیکهانجامشد،مقداریمتوقفشدوجنگتحمیلی

شروعشدوبعدازجنگتحمیلیعملیاتزيادیدرآنبرههانجامنمیشد.
لوله ی خط کهيکی پروژه دو بهجز داشتیم. را تأسیسات از نگهداری وظیفه ی فقط ما
شهید خانگیران پااليشگاه ديگری و بود شده انجام آن از کمی مقدار تقريبًا و بود دوم
هاشمینژاِدفعلیکهآنهمدرمرحله ی»راهاندازی«بود.پیمانکارهاهمرفتهبودندواين

دوپروژهکموبیشپیگیریمیشد.
اتفاق اين که خورد عظیمی تکان گازرسانی مورد در شرکت تحمیلی، جنگ از بعد  
در بودند. گاز ملی شرکت مديرعامل جراحی مهندس آقای که بود زمانی آن با مصادف
برنامههای و شد انجام کشور گازرسانی برای مهمی زيربنائی کارهای واقعًا مدت اين
بسیارخوبی)تجهیزاتوماشینآالتوچیزهايیراکهواقعًاشرکتنیازداشت(تهیهشدو
برنامه یگازرسانیجزاصولاصلیشرکتماقرارگرفت.همزمانبااينبرنامههاخطوط
نتیجه اين به هفتاد دهه ی در اينکه تا کرد پیشرفت مقداری هم پااليشگاهها و انتقال
و خانواده هر نیاز مورد که است چیزی گاز چون شود؛ انجام بايد گازرسانی که رسیدند
صنايعاستودرحالحاضرمهمترينچیزیکهاحتیاجداريمگازاست؛يعنیاگرخدای
نکردهيکروزگازقطعبشود،مشکالتعديدهایبوجودمیآيد؛درحقیقتبهمعنایواقعی

بهگازهستیم. وابسته
خانگیران پااليشگاه طرف يک از قباًل ما کجاست؟ تولیدمان مبادی که گفتند خیلیها
برنامهريزی انتقال احداثخطوط برای زمان اين در بیدبلند. و ازطرفیکنگان و داشتیم
شد.تقريبًادراواسطدهه یهفتادتوسعه یپااليشگاهوخطوطانتقالشروعشدوقرارداد
پارس طريق از تولید ازدياد درحقیقت خورد. کلید يک فاز و جنوبی پارس سه و دو فاز
لوله ی لوله یدوم،احداثخط لولههايیمثلتکمیلخط جنوبیشروعشدواحداثخط
به را تولیدی گاز تا شد اجرا هشتاد دهه ی اوايل تا هفتاد دهه ی اواخر چهارم، و سوم

برسانیم. مصرف مبادی
درايندورانپااليشگاههایخانگیرانوفجِرجمافزايشظرفیتپیداکرد؛پروژههايش
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افزايش نجومی بهطور گاز ملی شرکت فعالیتهای که گفت میشود تقريبًا و شد اجرا
پیداکرد؛درحقیقتبهتريندوراننیزنیمه یدومدهه یهفتادتاسال۱۳84بودکهتمام
بیشتر و شد شروع جنوبی پارس فازهای جنوبی، پارس گاز، ملی شرکت مهم پروژههای
آنهابهسرانجامرسید.ايندورانطاليیشرکتملیگازبود؛البتهدرگذشتهنیزمتناسب

باشرايطآنزمانفعالیتنمودهاند.
برای داشتیم؛ خوبی مديرعاملهای میرفتند. پیش عالی خیلی پروژهها ۱۳84 سال تا
آقای بودند؛همچنین نفت درصنعت باسابقه و پیگیر مديری واقعًا آقایمحمدنژاد نمونه
مهندسمالکیکهايشاننیزمديریبرنامهريزوسازمانیبودندوواقعًاسازمانشرکترا
متحولکردندوبهکارکناناختیارمیدادند.پروژههایاساسیآنزمانهمهکلیدخوردو
همهشکلگرفت؛ولیازنیمه یدوم84بهبعد،بااينکهقبولداشتندکهاينپروژهها،
پروژههایاساسیاست،متأسفانهرونداجرايیپروژههاکندشد.بهلحاظبودجهبودياچیز

ديگر،نمیدانم.بههردلیلسرعترشدشرکتملیگازکندشد.
ولیگازرسانیهادرايندههبهاوجخودرسید؛يعنیروندصعودیپیشگرفت؛بهطوری
کهمیتوانمبگويمگازدرصنايع،مصارفخانگی،تجاریونیروگاههانقشاساسیبرای

پیداکرد. تأمینسوخت
عراقیهم مهندس آقای که بود دورانی بود.همان خیلیخوب گازرسانی دوران آن در
رفت؛ پیش خوب خیلی و شد کشیده زحمت واقعًا  گازرسانی برای داشتند. مسئولیتی
بسیار بودجه ی داد. انجام میشد دادند، انجام آنچه از بهتر نمیکنم فکر که بهطوری

خوبیگرفتندومجلسباايشانهمکاریکرد؛چونمردمپشتیبانآنبودند.

تولید و پاالیش 700 میلیون مترمکعب گاز �
داشتیم؛ تولید جنوب منطقه ی از مترمکعب میلیون چهل تا سی بین انقالب از قبل ما
از وقتی ما است. رسیده روز در گاز مترمکعب میلیون هفتاد و ششصد به هماکنون ولی
میگفتند آنها داشتند. تولید ما برابر چندين آنها میکرديم، بازديد  شوروی ديسپچینگ
زمانی درچه بوديمکه بهتزده ما داريم. تولید روز در مترمکعب میلیون  800 ماحدود
میتوانیمبهاينعددبرسیم؛ولیاکنونمیبینیدمابهآنهارسیديم؛البتهتولیدآنهاهم
بیشترازقبلشدهاست؛ولیماهمرسیديمبهششصدوهفتادمیلیونواگرچهارفازديگر
از بهرهبرداری و احداث البته که میکنیم رد را میلیارد يک مرز شود،  اضافه ما کار به
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پااليشگاههایپارسیان،ايالموسرخونهمعالوهبرپارسجنوبیسهمخوبیدرافزايش
داشتهاند. تولید

يکمسئله یديگرکهبايددرموردانتقالبیانشودايناستکههشتايستگاهازقبل
ازپیروزیانقالباکنونبهبیشاز70ايستگاهتقويتفشارگازافزايشداشتهوهمینطور
خطوطلوله یانتقالاصلیکهدرحالحاضرتاخطيازدهمپروژههایآنتکمیلشدهيا

درمرحله یاجراست.

خاطرات تلخ و شیرین از اشک شوق تا شهادت همکاران  �
اولینخاطرهشیرينیکههیچوقتنمیتوانمفراموشکنم،راهاندازیوآغازبهرهبرداری
پروژه ی بزرگترين اين واقعًا چون بود؛ گاز ملی شرکت ملی ديسپچینگ شبکه ی از
از بعد که بگويم میتوانم جرأت به بود. انجام حال در ايران در که بود ديسپچینگ
حتی و بود پروژه بزرگترين اين بود، سابق شوروی جمهوری اتحاد در که ديسپچینگی
ماسهاليه پروژههای زيرا داشت؛ نمونه یشورویسابق به نسبت برتریهايی پروژه اين
بود؛براینمونهبرایاينکهحجماطالعاتیراباالبیاوريم،اصطالحفنیداريموبدين
درمرکز را استان اطالعات نیست. دسترسی قابل جا اين درمرکز اطالعات همه ی ترتیب
استانمیبرديم؛چونتقريبًا۳7تامرکزداريم.وقتیکهاين۳7مرکزکارمیکنند.کلیه ی
اطالعاتازفرآينددراينمراکزوجودداردومرکزکنترلاصلیدرتهراننیزدسترسیبه
يايازدهونیمشببود. تماممراکزواطالعاتدارد.ازخاطرمنمیرود»ساعتيازدهو
منازشوقاينکهسیستمداردجوابمیدهدوداريماطالعاترامیگیريم،اشکريختم.
مندوجاگريهکردهام:يکیهمینجا،کهاشکشوقريختموخداراشکرکردم؛چون
اين روی زنگنه مهندس آقای بود. رسیده نتیجه به پروژه در زحمتکش همکاران تالش
مسئلهخیلیحساسبودندوماباالخرهتوانستهبوديمتالشهایانجامشدهرابهمرحله ی
راهاندازی برای را ايستگاهی بودکه زمانی بدترينخاطراتم از امايکی آورديم. در عمل
از بعد اهواز پیمانکارتحويلگرفتیم.درزمانجنگتحمیلیدرسیکیلومتری از وتست
را پروژه تحويل اسناد آخر روز شد. تهیه نواقص لیست و برطرف اشکاالت روز  چندين
امضاکرديموبیرونآمديم.درست۲0دقیقهبعدازاينکهمامحلراترککرديم،آنجا

راباموشکزدندومنهدمکردند.آنجاهمگريهکردم.
آنگريهبدترينخاطره یدورانخدمتمنبود.زمانجنگبود؛يعنیسال۱۳64يا۱۳6۵ 
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چه زدند. موشک میکرديم کار آن در داشتیم ما که را کنترلی اتاق همان  درست بود.
دقتنظروسختگیریهايیرویپروژهداشتیم.باالخرهبعدازاتمامکارهابهراهافتاديمو
هنوزبهاهوازنرسیدهبوديمکهآنجاراباموشکزدندوچندنفرازهمکارانماشهیدشدند.

مدیریتی � تصمیم های 
بهترينتصمیماتدرمقطع۱۳70تا۱۳84بودهاست.گازرسانیبهتماممعناتوسعهيافت
خطوط با بايد که ما فشار تقويت ايستگاههای يافت. افزايش ما انتقال خطوط تعداد و
انتقالهمراهباشد،افزايشيافت.قباًل8تاايستگاهتقويتفشارداشتیمواکنونبهچیزی
میلیون 40 و تولید میلیون ۳0 نمیتوانیم ما اصاًل يعنی است؛ رسیده بیشتر يا 70 حدود
تولیدرابا700میلیونتولیدمقايسهکنیم.اينهاهمهابزارهايشدرايندههبهوجودآمد.
مديريتها بود؛ شرکت مديريتی تصمیم يک نتیجه ی اينها همه ی که است اين واقعیت

اجراکنند. را برنامههايشان بودومیتوانستند ثابت تقريبًا
انقالب اوايل در مديريتها تغییر اواًل من نظر از گاز ملی شرکت در تصمیمات بدترين
اجرا را خود برنامههای بتوانند اينکه بدون مديريتها که بوده ۱۳84 دوم نیمه ی در و
کنند،تغییرمیکردندوحتیمديريتهایيکسالهداشتیم؛درنتیجهبرنامههااجرانمیشد
نیروی جذب مقطعی در اينکه دوم میکردند. تغییر دائمی بهطور نیز زيرمجموعهها و
ديگر جاهای در يا و بازنشسته يا هم متخصص نیروهای و شد متوقف درصنعت انسانی
مشغولبهکارشدند.بهنظرمناينلطمه یبزرگیبهصنعتزد؛همانطورکهگفتممديران
عاملهمگاهبعدازيکسالياکمیبیشترتغییرمیکردندوآنهاهمدستبهتغییرات
اواًلخوشبختانه  شود. اجرا بايد برنامههایمصوبشرکت اينکه به توجه بدون میزدند؛
اشاره بايد شدند. تربیت خوبی خیلی نفرات جنوبی پارس در داريم. خوبی جوان نسل ما

دوهزار پارسجنوبیحدود در که کنم
رستههای در کارشناس و مهندس نفر
شروع اينکه از قبل سازمانی، مختلف
سنت اين ديدند. آموزش  کنند، کار به
که بود هم انقالب از قبل در حسنهای
وارد اينکه از قبل میآمد، کارمندی هر

از داد؛ بها ارزشی و جوان نیروهای به بايد میگذاشتند. آموزش برايش شود، مسئولیت

افراد جوانی که می آیند خودشـــان باید 
ـــند که می توانند کارها  خودباوری داشته باش

را انجـــام بدهنـــد و البته با بها دادن به 
آن ها خودبـــاوری هم به وجود می آید. اگر 

خودباوری درآن ها باشـــد توانایی های خود را 
نشـــان می دهند و به جلـــو حرکت می کنند
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درکنار را باتجربه افراد و داد مسئولیت آنها به کرد؛ استفاده آنها پیشنهادات و دانش
دانش مديريت از حقیقت در و کنند منتقل آنها به را خود تجربیات تا داد قرار آنها
شدن کوچک شود، انجام بايد گاز ملی شرکت در که اساسی کارهای از شود. استفاده
بدهند، اهمیت خصوصی بخش به اگر است. خصوصی بخش به پیمانسپاری و ساختار
سازمانشرکتملیگازوشرکتملینفتمتورمنمیشود.کارسازمانبايددرحدنظارت
کاملبربخشخصوصیباشد.بخشخصوصیبامتخصصانیکهانگیزهدارند،بايدکارها

رااجراکند.اگراينسیاستهااجراشود،بخشخصوصینیزمتحولخواهدشد.

علت انتخاب شرکت ملی گاز ایران  �
آنزمانکهمنواردصنعتنفتوگازشدم(شرکتملینفتتقريبًابرنامههايشبهتر
ازجاهایديگراجرامیشد؛درحقیقتديسیپلینداشت؛سیستمیداشتوواقعًابههمین
خاطر،بهصنعتنفتوگازآمدموپشیمانهمنیستم.چونآنچهراکهامروزبلدهستمو

آنچهيادگرفتم،درصنعتنفتوگازبودهاست.

پارس جنوبی فرزند مهندس زنگنه �
اولینومهمترينکارگازرسانیواوجآندرمقاطعمابینسالهای۱۳70تا۱۳84بوده
و پشتوانه یمجلس و پشتیبانی دارد.چون ادامه گازرسانی اوج باهمان نیز اکنون است.
مردمیراداردواگرتوجهکنیم،میبینیمکهگازازنیازهایاصلیکشوراستومیتوانیم
بگويیمگازيکیازصنايعمهموزارتنفتاست.ممکناستمبلغوسرمايهواينهامالک
میدهد. سرويس برق تولید و صنايع به و مردم به که است صنعتی گاز ولی باشد؛ عمل
آقایمهندسعراقیکهدرحالحاضرنیزمديرعاملشرکتملیگازهستندواقعًادراينراه
خیلیزحمتکشیدند.بقیه یمديرانعاملمحترمهمدرجايگاهخودبسیارزحمتکشیدند.
افتاد اتفاق گاز ملی دورانطاليیشرکت در که جنوبی پارس فازهای راهاندازی دوم 
تأمین جنوبی پارس از کشور گاز درصد هفتاد حدود بگويیم میتوانیم تقريبًا اکنون ما و

خواهدشد.
شد انجام که کاری اولین شدم. انتخاب عملیات مدير معاون بهعنوان ۱۳74 سال بنده
اينبودکهآقایمهندسثمری،آقایمهندسشعبانپوروبندهبهعنوانهیئتمؤسسو
بهپارسجنوبیرفتیم، انتخابشديم.وقتی اولینهیئتمديره یمجتمعگازپارسجنوبی
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دنیا در صنعتی، عظیم قطب اين امروز نداشت. وجود خستگی رفع برای سايبانی حتی
است. بینظیر

ازسال۱۳74منيازدهسالعضوهیئتمديرهمجتمعپااليشگاهیگازپارسجنوبیهم
بودم.عملیاتتوسعهواجرایفازهاازسال۱۳7۵تا۱۳84کهاوجآنبود،باسرعتانجام
باهمتخودمسئوالن ازسال۱۳84مدتیمتوقفشدواکنونبهلطفخداو گرفت؛ولی
پروژهها اجرای کار شعبانپور مهندس آقای آن ساعی و کوشا خیلی مديرعامل و آنجا
وزير جناب خود و میشوند راهاندازی و تکمیل ديگری از پس يکی فازها و دارد ادامه
بهطور دارند واقعًا يعنی مینمايند؛ پیگیری مکرر بازديدهای و جلسات طی مستمر بهطور
عجیبیاينصنعترامديريتمیکنند.میخواهمبگويممثلايناستکهپارسجنوبی
بهلحاظ اينجا به آنقدر زنگنه آقای میگويم اينکه نیست اغراق است. زنگنه آقای فرزند
بهرهبرداریازمخازنمشترکحساسیتدارندکهمنمیتوانمبهجرأتبهشمابگويمبه
نفتمخازنمشترک ازاليه ی بهرهبرداری وشروع پروژهها تکمیل و اتمام زودیشاهد
و تکمیل جنوبی پارس جديد فازهای آينده سالهای در بخواهد خدا اگر و بود خواهیم
راهاندازیمیشودوخطوطلوله یانتقالنیزتوسعهيافتهويادرحالتوسعهاندوبهبخش

صادراتنیزتوجهويژهمیشود.
مهمی خیلی کارهای طاليی دوران در
انجامشد.نیروهایخوبیتربیتشدندکه
اکنونهمه یآنهادربخشمديريتهای
نیروهايی از میکنند. کار دارند شرکت
آقای بودهاند، هم عملیات مديريت در که
تربتی مهندس آقای طاهری، مهندس
که بودند شعبانپور مهندس آقای و
بخشی اکنون بزرگواران اين از هرکدام
به را گاز و نفت کلیدی مديريتهای از
محسوب وزنهای کدام هر و دارند عهده
مهندس آقای به زمانی بنده میشوند.
آقای و طاهری مهندس آقای تربتی،
نفر چند »اگر میگفتم: مهندسشعبانپور
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از غیر چون میرود«. پیش سريعتر خیلی برنامهها واقعًا باشند شما مثل شرکت اين در
زمانیکهخودآقایمهندسرمضانیبودندکهازبدنه یگازبودندوگازرامیشناختندو
بابرنامهريزیگازآشنايیداشتندوواقعًابرنامهمداربودند؛دربرههایاززمانکسانیدر
نصبهايی و عزل ولی بودند؛ احترامی قابل انسانهای هرچند و رفتند و آمدند کار رأس
که نبودند کسانی بهعبارتی باشد. نداشته چشمگیری فعالیت شرکت شد باعث که کردند
به بنا يعنی کرد؛ استفاده بشود درصنعتها ازسابقهشان و مديريتشان از ازتخصصشان،

داليلیآمدندوبنابهمالحظاتیهمسريعرفتند.

توصیه ها و مدیریت دانش اجرایی �
اواًلمديريتهابايدازافرادیکهمیخواهندکارکنند،پشتیبانیکنند.يکیازموفقیتهايیکه
مادرمديريتعملیاتداشتیم،آقایمهندسثمریبودکهمديرعملیاتپااليشبودندوبنده

هممعاونشانبودم؛آنجاواقعًابهافرادبهامیدادند.
دوماينکهافرادجوانیکهمیآيندخودشانبايدخودباوریداشتهباشندکهمیتوانندکارهارا
انجامبدهندوالبتهبابهادادنبهآنهاخودباوریهمبهوجودمیآيد.اگرخودباوریدرآنها
باشدتوانايیهایخودرانشانمیدهندوبهجلوحرکتمیکنند.بعدازاينکهافرادجوانرا
و تئوری نظر از بیايندکه جوانهايی شود. اجرايی دانش مديريت بايد درآوردند، استخدام به

تحصیالتواجدشرايطباشندوازتجربیاتافرادمتخصصصنعتنیزاستفادهنمايند.
افرادیهستندکهواقعًاتجربهدارند؛سیسالکارکردندايننیروهابايددرکنارنیروهایجوان
قراربگیرندوبتوانندمديريتتجربیرابهآنهايادبدهند.منيکمثالمیزنمازآقایمهندس
عراقیکهدريکیازسخنرانیهايشانشنیدمکهگفتند:مامیگويیمکهدريکسازمانچرا
بايدناراضیباشند؟گفتند:حقوقهاکماست؛حقوقشانرااضافهکرديم؛ديديم کارکنانآن
بازناراضیهستند.گفتیمديگرچهمشکلیوجوددارد؟گفتند:بايدازنظراتماناستفادهشود؛
يعنیباالدستیهابايدماراباورکنند.ببینیدپساضافهحقوقواضافهکاریواينهاممکناست
استکه اين نیست.مهمترينخواستهشان آن ولیهمه ی باشد نیروها ازخواسته ی بخشی
افرادیکهشايستههستند،بهحساببیايندوبهآنهااعتمادشود.ممکناستدرسیستمیکه
صدتامهندسکارمیکنند،دوتکنیسینهمطرحهايیارائهدهندکهقابلستايشباشد.اين
استکهبايدازنظراتکارکناناستفادهشود.کارکنانخودراباورکنندومديريتهاهمروی

آنهاحسابکنند.



حسن بنی کاظمی |

۳۵۵

آموختن و به روز شدن �
مـــادراولانقالبمیخواســـتیمسیســـتمهایمخابراتیقديمیراباسیســـتمهای
جديـــدديجیتالجايگزيـــنکنیم؛همـــهمخالفتمیکردنـــد.اينمســـئلههرچنددر
همـــه یدنیاانجامشـــدهبـــودامادرايـــرانهنوزجـــانیفتادهبود.حتـــیيکمورد
ازآنباعثشـــدکـــهمايکسیســـتممخابراتیآنالـــوگبرایکنـــگانخريديمکه
اصـــاًلراهانـــدازینشـــد.باالخرهاينقـــدراصرارکرديـــمورفتیـــموآمديمکهنه
تنهاشـــرکتملـــیگاز،حتیشـــرکتمخابراتهـــمگفتکهطرحراموردبررســـی
قرارمیدهد؛مشـــکلايناســـتکـــهماخودمـــانرادورمیکنیـــمازتکنولوژیروز
وفکـــرمیکنیـــمتکنولـــوژیایکهداريمخوباســـت.بـــهنظرمننبايدبســـنده
کنیم.بايـــدباتکنولـــوژیجديدپیـــشبرويم.نتیجـــه یاســـتفادهازتکنولوژیروز
پايیـــنآمـــدنهزينههاونفـــراتاســـت.آموختنعلمخـــوباســـت.آموختنعلم
چیزیازکســـیکمنمیکنـــد.بايددنبـــالاســـتفادهازبهتريننوعهرچیزباشـــیم.
بومیســـازیعلـــمخوباســـت؛ولیاســـاسآنهمبايـــدچیزمنطقیباشـــد.به
نظرمنبايـــدتکنولـــوژیرادوربزنیم.بگويیمماايـــنکارراکرديم.بايـــدتکنولوژی
رابگیريـــموآمـــوزشببینیموبعـــدآنچهراکهبـــهدردمانمیخـــورد،بومیکنیم.

اينواقعًامســـئله یمهمیاســـت.
درشـــرکتملیگازمناقصهایوجودداشـــتبـــرایخريدچندتوربوکمپرســـور.در
مقطعیاززمـــانطبقضوابـــطمناقصهانجامشـــد؛ولیاينتمامنیازهایشـــرکت
نبـــود.بهروايتـــیآقایوزيـــرفرمودنـــدنیازهایآتیبـــاتوجهبهتوســـعه یخطوط
جمعبنـــدیومناقصـــهایبرويـــدبهشـــرطانتقالتکنولـــوژیبهايـــرانکهپساز
آننیازهـــادرداخلتولیدشـــود.مـــنکهخودمدرشـــرکتبودمواقعًاباورنداشـــتم
بتوانیـــمايـــنکاررابکنیمچوندردنیاهفتهشـــتدهتاکشـــوربیشـــتروجودکه
تولیـــدمیکنند،کاربســـیاربزرگیبـــود.ولیايســـتادندوانجامدادندوشـــرکتیبه
نامتوربوکمپرســـورنفتوابســـتهبهصندوقبازنشســـتگیتأســـیسکردندواينکار
انجامشـــد.اکنونتقريبًاچهاردهســـالازآنزمانگذشـــتهاســـت.االناينشرکت
بیـــشاز۱00دســـتگاهتوربوکمپرســـوردرداخلايـــرانتولیدکردهاســـتوموفق
شـــدهدانشفنیســـاختتوربوکمپرســـوررابومیکندوبرآناســـاستوربینملی
بـــاظرفیت۲۵مـــگاواتطراحـــیوتولیدکردهاســـتواکنونجزشـــرکتهای
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توربینســـازدنیاقـــرارگرفتهاســـت.خیلیهاگفتندکهمـــانخواهیمتوانســـتاين
کاررابکنیم؛ولیتوانســـتنداينکاررابهســـرانجامبرســـانندوايـــنيکیازکارهای
مهمـــیبودکهبارهنمودهاومســـاعدتوزارتنفتوشـــرکتملیگازوپشـــتیبانی
وزيـــرمحتـــرمنفتانجامشـــدوشـــرکتتوربوکمپرســـورنفتبهاينمهمدســـت

. فت يا

 رمز موفقیت یک مدیر نمونه  �
بندهازطريقجشـــنواره یشـــهیدرجايیکشـــوربهعنـــوانمديرنمونـــهبرگزيده
شـــدم.چندبارهمبهوســـیله یوزارتنفتوشـــرکتملـــیگازبهعنـــوانمديرنمونه
درســـطحملـــیووزارتنفتانتخابشـــدموحدوددهتـــاتقديرنامـــهدارمکهاز
نظـــرمنانجـــاموظیفهبـــوده.مســـلمًاکســـانیبودندکـــهبهترازمـــنکارهارا
انجـــاممیدادنـــد.اينلطفمديرانارشـــدبـــود.تقديرهاوتحســـینهابهانســـان
انگیـــزهمیدهدبرایکارکـــردن؛يعنیمیفهمیمکـــهمديرانباالدســـتیماباالخره
تشـــخیصمیدهندکســـیکارمیکندياکارنمیکنـــد.ارزشمعنویاينمســـئلهاز
ارزشمادیاشبرایماکهعمرمانرادرشـــرکتگذاشـــتیم،خیلیبیشـــتراســـت.
بههرحـــالهیچوقتکارخـــودمراخالیازاشـــکالندانســـتهام؛ولـــیدرحدتوان
کوشـــشکردهاموتمامکارهایانجامشـــدهبهصـــورتگروهیوکمـــکهمکاران

ارزشـــمندمنبودهومنســـهمکوچکیداشـــتهام.

نیروی انسانی، سرمایه ی یک کشور �
درطولمديريتهایشـــرکتملـــیگازجایدونفـــرازمديرعاملهـــاواقعًاخالی
بودکـــههردونفرشـــانفـــوتکردهاند.يکـــیآقایمهنـــدسکراچیـــانوآقای
مهنـــدسنراقـــیکهجادارديـــادیازايندوعزيـــزکنم.آنعزيزانهـــمدرزمان
خودشـــانواقعًاکوشـــشکردنـــد؛منتهیبـــهنظرمنکوشـــشهارانمیشـــودبا
زمانســـنجید.دريکزمـــانممکناســـتکاریکهمـــنانجاممیدهـــم،بتوانم
بیشـــترينکاروبازدهیراداشـــتهباشـــمويکزمانـــیکاریانجـــاممیدهیمو
نمیتوانیـــمبازدهیچندانیداشـــتهباشـــیم؛يعنیواقعـــًامحدودهســـتیم؛ولیدر
آنقالبـــیکهآنهـــامیخواســـتندکارکنند،کارهـــایخوبیانجامدادنـــد.ازخدا
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میخواهم. آمرزش برايشـــان
کســـیکهدراينشـــرکتتمامسلســـلهمراتباداریراطیکردهباشـــد،وضعیت
شـــرکترابشناســـدوبهمديريتبرســـد،قطعًاًکارايیاشبســـیاربیشـــتراســـتو
هماکنونخوشـــبختانهمديريـــتوهیئتمديره یفعلیشـــرکتملـــیگازازافرادی
هســـتندکهدربدنه یشـــرکتملیگازبودنـــد؛يعنیآنمراحلسلســـلهمراتبکاری
راطـــیکردند.امیـــدوارمکـــهدرپروژههايـــیکهاجـــرامیکنند،قـــدرنیروهای
متخصصرابدانند.درســـتاســـتکـــهپروژهبههرحـــالپیشمیرود؛ولـــیتوجهبه
نیرویانســـانیخیلیمهماســـت؛يعنـــیباالترينســـرمايه یيـــکمملکتنیروی
انســـانیاشاســـت.میخواهميـــکچیزديگـــربهشـــمابگويم.درجلســـهایکه
بـــرایدريافتبدهیهـــایخارجیبهايـــرانبود،گفتنـــدبايدپیگیریشـــودتاپول
وصولشـــود؛ولیســـرمايه یاصلیشـــمانیرویانســـانیاســـت.مهمايناســـت
کـــهنگذاريـــدنیروهایانســـانیشـــماراآنهاجذبکننـــد.اينحـــرفجالبیبود.
گفتنـــد:نیروهایانســـانیشـــمارابردنـــد.آنرانگـــهداريد.اينپولهابهدســـت
میآيـــد؛ولیســـرمايه یاصلیباالترازپول،نیرویانســـانیاســـت.مـــنمطمئن
هســـتمشـــرکتملیگازواقعـــًاجايگاهشدرصنعـــتنفتويژهاســـت.دعایمردم
پشتشـــاناســـت.مديرانکنونـــیاشالحمدهللانســـانهایخوبیهســـتند؛فقطبايد
رویعـــزلونصبافـــراددقتکنندوبـــهنیرویانســـانیبهادهنـــد؛بهخصوص
نیرویانســـانیماهر،حرفهایومتخصـــص.اگرنیرويـــیدرکاریتخصصدارد،آن
نیـــرورافقطبـــرایاينکهپايه یســـازمانیخودرابـــاالببرند،برســـرکارديگری

نگذارنـــد.اينتوصیهایاســـتکـــهبهعنوانيکفـــردباتجربـــهمیگويم.

 انفجار در خط لوله و احساس مسئولیت �
خانـــوادهامبـــهمنمیگويند:توباشـــرکتازدواجکـــردهاینهباخانـــوادهات.من
خـــودمراصاحبشـــرکتمیدانم.يادمهســـتســـالهاپیشکهدرطـــولخطکار
میکـــردم،خـــطلولهانفجـــارداشـــتوداشـــتیمکارمیکرديم.بعدازبیســـتروز
ازاهـــوازبـــهتهرانآمـــدموباچمدانیدردســـتبهخانـــهرســـیدم.درهمانبدو
ورودمتوجهشـــدمپســـرمنیســـت.دوروبرمرانگاهکردمونگرانیامبیشـــترشد.در
آنزمانپســـرمتنهادوســـالداشـــت.بهقدرینگرانشـــدهبودمکهمیترســـیدم
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ازکســـیبپرســـمکجاســـت.تااينکهباالخرهازکســـیکـــهدرخانـــهکارمیکرد،
پرســـیدم:مجیدکجاســـت؟گفت:دربیمارستاناســـت.گفتم:چهشـــدهاست؟پاسخ
داد:حصبهگرفتهوحالشبداســـتودربیمارســـتاننفتبســـتریاســـت.همســـرم
بهشـــدتناراحتبـــودومنهمناراحـــتشـــدم.بگومگوهایکوچکـــیرخدادکه
البتـــهحقباهمســـرمبود؛چونتمـــامزحمتهـــاومراقبتازفرزندانـــمبهعهده ی
اوبـــود.درهمانموقـــعتلفنزنـــگزدوخبردادنـــد:کیلومتر۹6خـــطلولهمنفجر
شـــدهاســـت.ســـاعتچهاربهفرودگاهبیايیدکهازايـــنجابايدبـــهاصفهانواز
اصفهـــانبـــاهلیکوپتربايـــدبهمحلحادثـــهبرويـــم.ازطرفیبايـــدمیرفتمواز
طرفديگرنگرانســـالمتیپســـرمبودم.درنهايـــتتصمیمگرفتمبروم.ســـعیکردم
همســـرمراقانـــعکنموهمانچمـــدانرابرداشـــتموگفتم:پسمـــنبرمیگردمو
مـــیروم.باهمـــانچمدانراهـــیاصفهانشـــدم.ايـــنکاریبودکهمـــنانجام
دادم.اواًلمطمئـــنبودمکهمديرانشـــرکتهمه یاقدامـــاتالزمرابرایمعالجه ی
فرزنـــدمکردهاند.دوماينکهشـــايدمشـــکلازمنبودکهنتوانســـتمبـــراینرفتنبه

چرا؟ نمیدانم بیـــاورم. عـــذری مأموريت

یکتای هنرمندی ماست زندگی صحنه ی 

  هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود

به جاست پیوسته  صحنه 

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد...
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اتاق فرمان پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد

 پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد
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مختصری از زندگی شخصی، تحصیالت و فعالیت های حرفه ای �
اينجانبمحمدباقرمطلق،متولد۱۳۲6درشهرقمدارایدانشنامهیلیسانسمهندسیمکانیکهستم،
چهلوششسالسابقهدرشرکتملیگازايراندارم.درتماممراحلشغلیشايدازمعدودکسانی
بودهامکهدرتمامواحدهایمؤثروفنیوبازرگانیشرکتملیگازايرانتوفیقخدمتداشتهام.منبا
مهندسیدرايستگاهدوراهانشروعبهکارکردم.ايستگاهشمارةدوراهاندراصفهانودرپايانهمدر
اسفندسال۱۳86،باسمترئیساموربازرسیوکنترلفنیوايمنیشرکتملیگازايران،بازنشسته
شدم؛چهارفرزنددارمدوپسرودودخترکهتحصیالتعالیدارندودکترومهندسهستند؛ولی
متأسفانههیچکدامشاننتوانستندبهاستخدامشرکتهاینفتياگازدربیايند.بندهدرواحدهایعملیاتی،
مهندسی،بازرگانیودرنهايتبازرسیفنیشرکتملیگازايرانهمیشهدرسمتهایتخصصی-
کارشناسیبودهورياستدپارتمانهایمختلفرابهعهدهداشتم.آخرينسمتاينجانبهمرئیسامور
بازرسیکنترلفنیوايمنیبودکهدرماهانتهايیهمبابههمخوردنسازمانبازرسیبهعنوانمشاور

مديرعاملبازنشستهشدم.

انتخاب شرکت ملی گاز ایران �
شرکتنفتقبلازانقالب،اسمورسمیبرایخودشداشتوبندههمبهعنواندانشجویممتاز
ازطرفوزارتنیروبرگزيدهشدهبودموبورسیةوزارتنیروبودم.دورانخدمتسربازیامرابهصورت
طرح)خدمتسربازی(دروزارتنیروونیروگاهمنجیلوبرقمنطقهایگیالنوتهرانسپریکردموبعد
ازآنهمموقعیتیپیشآمدکهبهسازمانانرژیاتمیبرومودرهمانزمانشرکتنفتبرایاستخدام
ومصاحبهدعوتکردهبود؛بههرحالبهخاطراسمورسمشرکتنفتجذبآنشرکتوازآنجاهمبه

طرفگازهدايتشدم؛دانشنامةمابههرحالمهندسیمکانیکبود.

محمدباقر مطلق

‘‘
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مهم ترین تأثیر حضور در شرکت ملی گاز؛ خودکفایی �
بهنظرخودممهمترينتأثیریکهدرشرکتملیايرانتوانستمداشتهباشموبرايمخیلیخوشحالکننده
بودوهمیشهبهخاطرشبهخودمیبالم،نقشیبودکهدرخدماتفنیوخودکفايیشرکتملیگازايران
ايفاکردموآناينبودکهبهلطفخداتوانستیمبیشتراقالمپرمصرفشرکتملیگازايرانرابهتولید
داخلبرسانیموازوارداتايناقالمکههمهبدوناستثناازخارجوعمدتًاازآمريکاواردمیشدند،
جلوگیریکنیم.همانطورکهمیدانید،قبلازانقالباستانداردهایرايجشرکتملیگازوشرکت
ملینفت،استانداردهایباالیآمريکابودوبهحولوقوةالهیماتوانستیمدراينزمینهبهخودکفايی
برسیم.مقطعیکهواحدخدماتفنیوخودکفايیکاالدرشرکتملیگازايرانرابناگذاشتموبنیان
کردم،زمانیبودکهدوسالدرخدماتفنیکاالیلندنوکمیسیونمعامالتازطرفشرکتملیگاز
ايراندرانگلستانمأموربودم.دربازگشتازانگلستانمديرعاملآقایجراحیبود؛مديریبسیارتواناو
باتدبیر.ايشانبهمنگفتند:توبايدتجاربترادرمملکتگسترشبدهیوباحسمیهندوستیایکه
درايشانبودبرقطعوارداتاقالمشرکتملیگازپافشاریکردند؛اقالمیکهمعمواًلبااستانداردهای
باالیآمريکاتولیدمیشدندوازکشورهایغربیوخودآمريکاهمواردمیشدند.ايشانمعتقدبودندکه
باهمتمتخصصانايرانیمابايستیايناقالمرادرداخلتولیدکنیموبااينگفتهانگیزةزيادیدرما
ايجادکردند.منواحدخودکفايیکاالرابناگذاشتم.سال۱۳6۵ويکماهبعدازآمدنبهايرانشروع
بهکارخدماتفنیکرديموبهلطفخدابیشتراقالمپرمصرفمثللولةاتصاالت،انواعپوششهای
لوله،کنتور،رگوالتور،شیرقبلازرگوالتوروخالصهپايةساختتمامايناقالمیکهبهصورتروزمره

درهمهجایمملکتموردنیازمشترکینگازرسانیبودبهتولیدرسیدوتولیدشانهمچنانادامهدارد.

زیر ساخت های شرکت ملی گاز ایران �
ازگذشتهشرکتملیگاز،زيرمجموعهایازشرکتملینفتبودوقوام،سازماندهیوحسکارو
شرافتشغلیو...يادگارهايیبودندکهازنسلهایگذشتهبهشرکتملیگازايرانرسیدهبودواين
شرکتباچنینزيرساختهایمحکمفنیوعلمیشروعبهکارکردوبهلطفخدادربحبوحةانقالب
هماينتخصصهاوتعهدهاواقعًابهکارآمد.فرمانهایتاريخیحضرتاماموورودمهندسمهدی
بازرگانبهجرگةاعتصابهايیکهدرشرکتنفتمیشدوفلجشدنرژيمگذشتهدراثرآناعتصابها
وبعدراهاندازیهاو...همةاينهانشانازيکسازمانوبنیانبسیارقویدرمملکتتحتعنوان
شرکتنفتداشت؛البتهدرآنزمانشرکتملیگازايرانوپتروشیمیبهصورتشرکتیمجزانبودند
وزيرمجموعهایازشرکتنفتبودند.بعدازانقالبهمبههمتهمیندوستانوهمکارانمااينکار
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ادامهپیداکرد.اگربخواهمبهصورتمشخصعرضکنم،آقایجراحیبهعنوانمديرعاملشرکتملی
گازايراندرآنسالهایسختجنگ،نقشبسیارمؤثروبیبديلیداشت؛درواقعسازماندهیواستفاده
ازتخصصهایکارشناسانمتخصصومتعهدبرایپیشرفتوقوامشرکتملیگازايرانازکارهای

مهمیبودکهايشانانجامدادند.

سیاست زدگی، آفت شرکت �
بايستیفروتنانهوخالصانهعرضکنمشرکتملیگازدرمقطعیدچارسیاستزدگیشد.دردوران
هشتسالدولتنهمودهمشرکتملیايرانازحالتتخصصیوخدماتتخصصیبیرونآمدو

بیشترمديريتهادچارسیاسیکاریشدواين
مسئلهباذاتشرکتملیگازايرانکهيک
صنعتپرخطراستوتخصصبايستیحرف
اولرادرآنبزند،منافاتداشت.منمعتقدم

متخصصانمتعهد،شمشیريکدولتهستند.خوشبختانهدرحالحاضراگرچهدورهستموخیلیدر
جريانامورنیستم،ولیآنچهازدوستانوهمکارانمیشنوم،امیدوارممیکندکهبهامیدخداصنعتگاز
ازآندورانسختعبورکردهاستوبهسمتروشنايیپیشمیرود.منخیلیامیدوارهستم؛بهخصوص
بارفعتحريمهاوبازشدندستمديران،تصمیمگیریدرابعاداقتصادی،کاهشهزينههاومسائلديگر.

امیدوارمباراهاندازیفازهایپارسجنوبیمملکتبتواندجانبگیرد.

خاطرات شیرین  �
اگـــربخواهمبهترينخاطراتمرابگويم،ســـهچهارمورداســـتکهشـــايدبـــهترتیبتاريخ
ونقششـــانبگويـــم.اولینموردبرمیگـــرددبههمانکاردرايســـتگاهدوراهـــانوازاينقرار
اســـتکهدســـتگاهیاســـتکهاصطالحانگلیسیآنســـرچارمسیتوراســـتکهاعالمکنندة
حالتهایبحرانیبرایتوربوکمپرســـورهایگازاســـت.اينسیســـتمســـاختروســـیهبودو
توربوکمپرســـورهایروســـی،برخـــالفسیســـتمهایغربیکهتمـــامالکترونیکهســـتند،
هیدرودينامیکیانـــدواينمســـألةبديعیبـــود.روسهاهمبهاينسیســـتمخیلـــیعالقهمند
بودنـــد؛بهخاطراينکههمانطورکهعرضکردماســـاسکارشهیدرولیکـــیوهیدرودينامیکی
بودواينسیســـتمرابهافتخاردانشـــمندبزرگشـــانکهواضـــعودرواقعپدرعلـــمهیدرولیک
درشـــورویســـابقبود،نیکوالدزهنامگـــذاریکردهبودند.چـــونطرزکارشظريـــفوباابزار

و  است  پرخطر  صنعت  یک  گاز  صنعت 
بزند،  آن  در  را  اول  بایستی حرف  تخصص 

شمشیر  متعهد،  متخصصان  معتقدم  من 
هستند. دولت  یک 
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دقیقـــیبود،باسیســـتمهیدرولیکیهیدرودينامیکیمقداریناســـازگاریداشـــت.راهاندازیودر
ســـرويسقـــراردادنمعضلیبرایروسهاشـــدهبود.اينسیســـتمرامابـــاابتکارهايیکهبه
خرجداديم،درايســـتگاهدوراهونراهاندازیکرديمودرســـرويسگذاشـــتیم.هیئتروسهايی
کـــهدرايرانمقیمبودند،اينمســـئلهرابهروســـیهخبـــردادهبودند.يکهیئتکارشناســـی
بههمراهمديرعاملشـــرکتســـازندةتوربوکمپرســـورهابهايرانآمدندوازايســـتگاهمابازديد
کردنـــدووقتیديدندکهايندســـتگاهدرايســـتگاهمـــاکارمیکند،مدالیبهمـــادادند؛مدالی
بهناممداللنینبهنشـــانافتخاروشايســـتگیوکســـبدرجاتبزرگعلمیکـــهاينمدال
بعدهابرایمنمايةدردســـرشـــد؛بهايـــنترتیبکهادارةســـاواکبروجنکـــهنزديکترين
شـــهربهايســـتگاهدوراهانبـــود،ازاينقضیهبـــوبردهوبعـــدازيکیدوهفتهمـــرااحضار
کـــردهوموردبازجويیقـــراردادکه:ماجرایاينمدالچیســـت؟وتوضیحاتمـــنکه:مننه
مارکسیســـتمنهلنینیســـت؛مســـلمانهســـتموخالصهاينکهبهخاطرآنمدالتامدتیتحت
مراقبتهایويژةســـاواکبودم.خاطرهیشـــیرينبعدیامهمکاریوشـــاگردیآقایمهندس
مجرداســـت.درتمامطـــولدورانهمکاریمانمنازايشـــانخیلیيادگرفتمواگرتوانســـتم
بهعنـــوانعضوکوچکخدمتـــیدرراهاعتالیايـــنصنعتانجامدهم،ناشـــیازآموزشهايی
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بودکهازايشـــانيادگرفتـــمودورانهمکاریمـــانبرايمخیلیخاطرهانگیزاســـت.

حادثه خیابان جمالزاده، تلخ ترین خاطره �
تلخترينخاطرهامکهدرواقعآموزندهترينشانهمهست،مربوطبهحادثهیانفجارگازدريکخطلولة
داخلشهریدرتهرانبودکهدرهفتةآخراسفند۱۳6۹درمحلتقاطعخیابانجمالزادهوخیاباننصرت
اتفاقافتادومتأسفانهدراينحادثههفتنفرازهموطنانماهمجانباختند.اينحادثه،بدترينخاطرهی
شغلیمناست.علتاينحادثهرعايتنکردناستانداردساختازطرفيکسازندةخارجیدرمورد
يکشیربودکهعالمتنشاندهندةبازوبستهبودنرادرموقعیتمناسبینگذاشتهبودند.آنفردیکه
برایتزريقگازرفتهوشیررابازکردهبود،بايدشیررامیبستودرهمانحالتبستهنگهمیداشت؛
اماشیررابازگذاشتهبودوگازازآنجافورانکردهبود.انفجارمهیبیرخدادوخسارتهایزيادیبهبار

آورد.اينيکیازبدترينخاطراتیاستکهبندهداشتهام.

کسب رکورد در راه اندازی و ساخت ایستگاه تقویت فشار �
درسالهایآغازينحضورآقایمهندسمحمدنژاد،مديرعاملشرکتملیگازايران،پااليشگاهکنگانوآن
زمانقراربودروزانهحدودهفتادمیلیونمترمکعبگازازپااليشگاهکنگانمنتقلبشود.خطلولةدومدراندازة
۵6اينچساختهشدهوآمادةبهرهبرداریبود.فکرمیکنمسال74يا7۵بود.بدونايستگاهتقويتفشار،گازکمی
ازاينخطلولهمیتوانستعبورکند؛يعنیبهجای60تا70میلیونمترمکعبپیشبینیمیشدحدود۲۵،۳0 
میلیونمترمکعبگازبتواندمنتقلشود.بدينترتیبضرورتايجادوساختايستگاههایتقويتفشارخیلی
برجستهشدوسرانجامبااستفادهازتوانطراحیداخلشرکتملیگازکهسازمانبازرسیفنیهمدراينمورد
نقشبهسزايیداشت،توانستیمباهمکاریيکیازبرجستهترينمجريانشرکتملیگازايرانکهدرحالحاضر
هممديرعاملنفتوگازپارسهستند،يعنیجنابآقایمهندسشعبانپوروباهدايتآقایمهندسمجرب
ومديريتآقایمهندسمحمدنژاددرسمتمديرعامل،ايستگاهتقويتفشاریراکهساختوراهاندازیاش
بهطورمعمولحداقلدوسالبايدطولمیکشید،ظرفششماهراهاندازیکرديم.ازتاريخیکهاولینکلنگ
آنبهزمینخوردتاروزیکهگازرابهخطتزريقکرديم،ششماهطولکشیدوسازمانبازرسیفنیاينطرح
رادرکناريکمجریتوانمند،کهکارطراحی،ساختن،کنترلهایفنی،نظارتهاوايمنیراانجاممیداد،به
سرانجامرساند.بندهخودمدرطولاينششماهلباسکارپوشیدهبودمودراينايستگاهدرکنارمجریصبحتا
شببرکارهانظارتداشتم.همةمراحلاينپروژهبهوسیلةمتخصصانکشورطراحیوساختهشد؛البتهبیشتر
دستگاههاووسايلخارجیبود؛براینمونهتوربوکمپرسورکهدرواقعمهمتريندستگاهاست،ساختکشور
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اوکراينبود.اينکهمیگويمحداقلزمانالزمبرایراهاندازیچنینايستگاهیدوسالاست،بهمعنایايناست
کهساختچنینطرحهايیممکناستسهياچهارسالهمطولبکشد؛امابهطورمیانگینحداقلدوسالزمان

برایراهاندازیوبهرهبرداریازچنینپروژهایالزماست.

بهترین تصمیم مدیریتی  �
بهنظرمنبهترينتصمیممديريتیدرشرکتملیگاز،تصمیمبهتقويتبازرسیفنیبودکهدرزمان
آقایجراحیگرفتهشد.بااستفادهازنیروهایمتخصصداخلیشرکتملیگازسازمانبازرسیفنیرا
گسترشوتوسعهدادند.سازمانیکهآقایجراحیتقويتکرد،توانستخدماتبسیارارزندهایانجامدهد.
سازمانبازرسیفنیدرشرکتملیايرانبنیههایخوبیهمداشت؛بهترينومتخصصتريننیروهادر
اينسازمانبودند.آقایجراحیانگیزههايیبهوجودآوردوتوسعهایبهاينسازمانداد.منبنانهادن

اينسازمانرابهترينتصمیممديريتیاينسالهامیدانم.

بدترین تصمیم مدیریتی �
واقعیتايناستکهبدترينتصمیممديريتیهمانحاللهمینسازمانبودکهبهاينخوبیشکل
گرفتوبهوسیلةمديرانسیاستزدهایکهعرضکردمبهنابودیکشیدهشد؛يعنیابتداشروعکردندبه
تضعیفآنوبعدکاماًلمنحلشد؛البتهبهتازگیشنیدهامکهمجددًادرصددايجادوتقويتدوبارهآن
ساختارهستند؛هرچندفکرمیکنمدرستشدنکوزهایکهشکستوآبشريخت،کاربسیارمشکلی

است.

پیشنهاد به نسل جدید شرکت ملی ایران �
يکزندگیشرافتمندانهباوجدانآسوده،بهترينچیزیاستکههرکسیمیتواندوياآرزوداردداشته
باشدوبرایساختناينزندگیشرافتمندانه،اولینقدمآناستکهشغلیراکهمیپذيريموازِقَبلش
زندگیمیکنیم،بايستیبهبهتريننحوانجامبدهیم؛چهبهلحاظسالمتنفسوچهبهلحاظکوششو
تالشدريادگرفتنوياددادنوانتقالتجارببهديگرانوسخیبودندرانتقالدانشوتجربه،من
بهدوستانجوانمتوصیهمیکنمکهسعیکنندکهاواًلپلهبهپلهباآموزشهایکافیوبااشرافبههر
قسمتازکاریکهمسئولشمیشوند،آنکاررابهنحواحسنانجامبدهند؛دراينصورتخودبهخود
ارتقاهایبعدیپیشمیآيدوکسینمیتواندآنتالشهاراناديدهبگیرد.اينمسئلهایبودکهمنخودم
درزندگیامتجربهکردمواحساسمايناستکهاگرکسیشرافتمندانهوباتالش،کارشراانجامدهد،

ازخودشراضیمیشودومهمتراينکهدرزمانبازنشستگیاحساسرضايتخاطربیشتریمیکند.
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توصیه به مدیران جدید �
توصیهایکهبهدوستانمآقایمهندسعراقی،مديرعاملوهمینطورمديرانمحترمدارم،صیانتاز
نیرویانسانیوپرسنلاست؛بهشکلیکهواقعًاباعدالتکاملاجتماعیصیانتشود؛نهبهاينمعنیکه
عدهایورایاينجامعهمحسوبشوند؛بلکهدرحدمعقولومتناسبباشايستگیافراد،شايستهساالری
رابرسیستمحاکمکنندوازنیروهایمتخصصومتعهدبهرهببرند.منهمیشهبهتخصصوتعهد
اعتقادداشتهاموتوصیهمیکنموهمکارانمشاهدبودندکهدرتمامدورانتصدیخودمدرواحدهايیکه
بهعنوانتصمیمگیرندهورئیسآنواحدهابودم،بهايناعتقادعملمیکردم.تخصصتوأمباتعهدخیلی
مهماست؛يکآدممتخصصبدونتعهد)منظورمازتعهدسالمتنفسووجدانکاریاست(میتواند
مضرباشد.تخصصبدونتعهدحتیممکناستبرایتشکیالتهزينهزاباشد؛همچنینيکمتعهدبا
سالمتنفسولیغیرمتخصصهمهزينهزاست؛ايناستکهبايدازمتخصصان،کارشناسانوپرسنل

متخصصومتعهددريکسیستمعدالتاجتماعیصیانتشود.

ارزیابی فعالیت شرکت ملی ایران قبل و بعد از انقالب �
منقبلازانقالب،درسال۵۲ازوزارتنیروواردشرکتملیگازايرانشدم.تشکیالتسازمانخیلی
شستهرفتهبودوبهقولامروزیهامثلساعتکارخودشرامیکرد.همهچیزسرجایخودشبود؛اما
طبیعیاستبعدازانقالبباالخرهعدهایبايستیمیرفتندوعدهایديگربايدمیآمدند؛منتهیدراين
شرايطيکسریافراطهاوتفريطهابهشرکتآسیبزدامابهنظرمنصنعتگازخیلیزودراهشرا
پیداکرد.بهخصوصهمانطورکهعرضکردمدرسال۱۳64،۱۳6۵آقایجراحیکهبهعنوانمديرعامل
شرکتملیگازانتخابشد،توانستنددرآنزمانجنگوموقعیتجنگی،سازماندهیخوبیداشتهباشند.
ايشانيکمديربازرگانیبسیارقویبودندوتعدادیهمکارهمهمراهخودشانآوردهبودکهبهترين
متخصصانمتعهدراانتخابکردندوپايةکارشرکتملیايرانرارویدوشآنمتخصصانگذاشتند
وآنهاتوانستنددرطولچهارسال،پنجسالکهآقایجراحیدررأسکاربودند،يکتشکیالتخوب
سازماندهند؛میدانیدکهمهمترينبخشاجرایاينپروژههاتأمینکاالاستواينموردراتیمآقای
جراحیخیلیخوبعملواجراکردندوخودکفايیکاالهمدرشرکتملیايراناززمانايشانشروع
شد؛بههرحالمنمیتوانمبگويمدورانتصدیآقایجراحیيکعصرطاليیبرایشرکتملیگاز

ايراندرسالهایبعدازانقالببود.
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از زندگی شخصی تا طرح پاالیشگاه گاز خانگیران   �
اينجانبمنصوردفتريان،دوفرزنددارم.پسرمفوقلیسانسمخابراتداردودرشرکتملی
و دارد پزشکی دکترایچشم که دارم دخترهم يک میکند. کار ديسپچینگ درقسمت گاز،
استاددانشگاهشهیدبهشتیاست.مندرسال۱۳۵۳بهشرکتملیگازملحقشدم.البتهدر
سال۱۳4۳بهاستخدامشرکتنفتملیايراندرآمدمو۱0سالدرمناطقنفتخیزخدمت
کردم.درآبادان،درسال۵۳درطرحیبهنامطرحسرخس-نکا،بهشرکتملیگازملحقشدم.
طرحسرخس-نکا،شاملساختيکپااليشگاهعظیمگازبود.بهاضافهپروژهایمرتبطباآن
خطلولهگاز،سیستممخابرات،سیستماسکاداوتاسیساتوابستهبهآنواولینسمتیکهدر
شرکتملیگازداشتم،رئیسطرحپااليشگاهگازخانگیرانبودکهمسئولساختپااليشگاه

بودموپروژهارابقیهانجاممیدادند.

مهمترین تاثیر در دوران خدمت  �
تصورمنايناستکهدنیایامروز،دنیایتکنولوژیوفنآوریاستکهحرفمیزندو
جايگاهاقتصادیوموقعیتکشورهاراتعیینمیکند.درحالحاضرمنبازنشستهشدهاموبه
نوعديگریبههمکاریباشرکتملیگازوصنعتنفتادامهمیدهم.درانجمنملینفت
ايران،نايبرئیسهیئتمديرههستمودرانجمنمديريتگازهمرئیسهیئتمديرههستم.
درجهت فعالیتهايمان انجاممیدهیم. تحقیقاتی وکارهای فعالیتها انجمن دو اين در
پشتوانهیفنآوریصنعتنفت،گازوپتروشیمیمیباشد.ازبدوورودمبهشرکتملیگاز،
ديدگاهماينبودکهفرهنگدانشپژوهیرادرهمکارانمبهوجودبیاورموسعیکنمدرهر
کاریکهانجاممیدهیم،ازآخرينفنآوریروزاستفادهکنیم.پااليشگاهخانگیرانباحضور
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آيتاهللخامنهایدرسال۱۳6۲افتتاحشد.البته،فقطپااليشگاهنبودومنبعدًامسئولکل
يا۳6  از۳۵ بعد تاسیساتیکهمادرخانگیراندرسال6۲داشتیم،االن بودمو طرحشده
سالازتاسیساتمطرحبینالمللیاست.مادرچاههایگازکهدرمنطقهاحداثکردهبوديم،
سیستمهايیخاصیراگذاشتهبوديم،نوعیسیستممخابراتگذاشتهبوديم.درونتاسیسات

سنسورگذاشتهبوديم
فعالیتهایچاهها تمام اتاق،کنترل ازدرون کامپیوتر باهمین باکیبورد توانستیم ومی
رابدوناينکهضرورتداشتهباشدکهکسیآنجاباشد،بهصورتاتوماتیکانجاممیداديم.

  DataAcquisitionحتیکارهایخیلیپیشـــرفتهوجمعآوریاطالعـــاتراکه
نـــامدارند،میتوانســـتیمبگیريـــم.اينفعالیتیاســـتکهشـــرکتملـــیگازدر
ديســـپچینگخودانجاممیدهد.درواقعدرآنزمانشـــايددوياســـهشـــرکتدر

دنیابیشـــترنبودنـــدکهاينفـــنآوریرابـــهکارگرفتهبودند.
االنبعدسالهایسالکهماپااليشگاهخانگیرانرانگاهمیکنیم،میبینیمکهخوشبختانه
هنوزازنظرفنآوریتقريباحرفاولرامیزند.باهمینديدگاهیکهماداشتیم،آخرين

پااليشگاهیکهمنمسئولآنبودموساختهشد"پااليشگاهپارسیان"بود.
پااليشگاهپارسیان،يکحالتغیرمعمولداشت.بهايندلیلکهمادرآنمقطعزمانیمجبور
بوديمبهدلیلکمبودگاز،گاِزمناطقیمثلهمدانراکهدمایمنفی۳0درجهسانتیگرادسرما
داشتند،قطعبکنیم.بههمیندلیليعنیيکاحساسويژهایداشتیمکهاينپروژهرازودتر

تمامکنیموبهمردمگازرابرسانیم.
يادمهستکهآقایزنگنهآنموقعوزيرنفتبودندوبههمراهآقایخاتمیتشريفآوردندکه
پااليشگاهراافتتاحکنند.منخودمبهدلیلاشتغالیکهداشتم،مدتزمانساختپااليشگاهرا
محاسبهنکردهبودم.ولیدرسخنرانیکهآقایزنگنهبرایآقایخاتمیشرحمیدادند،گفتند
کهاينپااليشگاه،ازبدوشروعوتصويبآندرهیئتمديرهتاامروزکهشماآنراافتتاح
میکنید،۲7ماهطولکشیدهاست.کسانیکهدرصنعتفعالیتمیکنند،خوبمیدانندکه
برایطراحیيکپااليشگاهيکچنینزمانیالزمهست.مااينپااليشگاهرابهايندلیلکه
مردمدرسختینباشند،باسرعتیبسیاربهسرانجامرسانديم.يعنیتمامکارهابهصورتموازی
پااليشگاه برای که را مدتی طوالنی تاسیسات مهندسی محاسبات آمديم شد. انجام کاری
الزممیباشد،ازهماناولانجامداديموسفارشاتالزمرابهسازندههاداديم.سپسبقیه
کارهایپااليشگاهرابهسرانجامرسانديموتوانستیمآنپااليشگاهرا۲7ماههتمامکنیموبعد
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همافتتاحکنیم.مندرانجمننفتو
انجمنمهندسیگازهستم،طبیعتًاکارم
پروژههای تمام با که کند می ايجاب
يک در دنیا جای هیچ باشم. آشنا دنیا
پااليشگاهی چنین ماههيک ۲7 زمان

اينکه رغم به  که بگويم راهم نکته اين پارسیان. پااليشگاه از غیر نرساندند، پايان به را
پااليشگاهدرسرعتغیرمعمولساختهشد،ماازخواستهیخودمانکهاستفادهازآخرين

فناوریروزبود،عدولنکرديم.
آن بود. فناوری نظر از پااليشگاه پیشروترين خودش زمانی مقطع در پارسیان پااليشگاه
موقعماتحريمهمبوديموباهرترفندیبودسعیکرديمبهاهدافمانبرسیم،فرضکنیدما
يکمهندسامريکايیرادرهتلHiltonلندنبهکارگرفتهبوديمکهطراحیقسمتیاز
پااليشگاهرابرايمانانجامدهدتابرقمااسمارتياهوشمندباشد.اگربرقمااسمارتنمی
بود،تاثیرآنچنانینداشتولیايناصلراکهماسعیبکنیمآخرينتکنولوژیرادرپااليشگاه
بهکاربگیريم،بسیارمطرحوحائزاهمیتبودومااينراانجامداديم.البتهاينراهمبگويم
کههربخشیازپااليشگاهراکهمیخواستیمراهبیاندازيم،يکايرادبسیارکلیداشت.در
قسمتهیترياگرمکنپااليشگاه،سیستمیراگذاشتهبوديمکهلمسیياتاچفینگربود.شما
بايکانگشتکهفشارمیداديد،تماممراحلراهاندازیانجاممیشدوگرمکنواردسرويس
میشد.برنامهکامپیوتریراکهبرایاينگذاشتهبودند،ازکانادافرستادندکهدراصلبرنامه
خطلولهسازیبودومابايدمیآمديمواينهارااصالحمیکرديم.درجواباينسئوالکهمن
چهتاثیریبرصنعتداشتمبايدبگويمکهمنهمکارانمراتشويقمیکردمتاسعیکنیمبا

آخرينفناوریوتکنولوژیصنعتراهدايتکنیم.

وضعیت عمومی شرکت  در گذشته، حال و آینده    �
درشرکتملیگاز،تمامسازمانهاوتشکلهااگرساختارمناسبیداشتهباشند،میتوانند
خوبمديريتشوندوجلوبروند.خوشبختانهشرکتملیگازازبدوشروعباساختارکامالخوب
آباداندر بیايم،درشرکتنفت ومناسبیشروعکرد.چونمنقبلازاينکهبهشرکتگاز
قسمتهایمختلفکارمیکردم.منايناحساسراداشتمکهشرکتملیگازخیلیخوب
ساختارشراتنظیمکردهوشکلدادهاست.اگريادتانباشد،چندسالپیشچندخطلوله

ـــیان در مقطع زمانی خودش  پاالیشگاه پارس
پیشـــروترین پاالیشـــگاه از نظر فناوری بود. آن موقع 

مـــا تحریم هم بودیم و با هر ترفندی بود ســـعی کردیم 
به اهدافمان برســـیم، فـــرض کنید ما یک مهندس 
امریکایـــی را در هتـــل Hilton لندن به کار گرفته 

بودیم که طراحی قســـمتی از پاالیشـــگاه را برایمان 
انجام  دهد تا برق ما اســـمارت یا هوشـــمند باشد.
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ماوشرکت همزمانمنفجرشد.
مقطع يک در توانستیم گاز ملی
را اينها موفقیت با ای هفته چند
اينها بگذاريم. سرويس در دوباره
همهبهدلیلاينکهساختارمناسب
وخوبیبودکهشرکتملیگازاز
اين خوشبختانه است. داشته اول
متفاوتی های مديريت را ساختار
کهآمدندورفتند،بههمنزدند.به

ايندلیلکهدراينصنعتپايهگذاریخوبیانجامشدهبود.بهنظرمنشرکتملیگازيکیاز
شرکتهایموفقدرکشورمیباشدوعملکردشهماينادعاراثابتمیکند.يادمهستدر
يکمقطعزمانی،درانجمننفت،مايکمطالعاتیانجاممیداديمبرایبررسیانرژیدر۳0 
سالآيندهکشور.سال۱۳7۳بود.میخواستیمببینیمکهدرسیسالآينده،ماازنظرتولید
ومصرفانرژیدرچهموقعیتیهستیم.اسممطالعهراهمگذاشتیم"موازنهتولیدومصرف
انرژی".دراينمطالعهایکهانجاممیداديم،بهايننتیجهرسیديمکهاگرماباهمین
روشیکهداريمحرکتمیکنیمدرسال7۳برويمجلو،سال۱۳8۵صادراتنفتماکامال
قطعمیشودوهمهنفتراخودمانمصرفمیکنیم.ايننتیجهگیریخیلیناخوشايندبودو
ماآنقدرنگرانشديمکهدريافتیمبااينروندیکهداريمبهجلومیرويم،موفقنخواهیمبود.
مادرسال7۳اولینکنگرهملیانرژیواقتصادراتشکیلداديمتااينموضوعرابهمديريت
مديرانمسئولکشورمنتقلبکنیم.دراينکنگرهاينموضوعمطرحشد.مادراينمطالعاتی
کهانجامدادهبوديم،سهراهبردارائهداديم.راهبرداولاينبودکهمادرکشورمانمصرف
انرژیرامديريتکنیم.چوندرتولیدانرژیوزارتنفتراداريمکههمنفتوهمگازتولید
میکند.وزارتنیروراداريمکهبرقتولیدمیکندولیبرایمصرفانرژیهیچمديريتیدر
کشورنداريم،بههمیندلیلهممصرفانرژیماخیلیبیرويهوبیمنطقهست.راهبرد
دوماينبودکهمامعادلدومیلیونبشکهنفتراباگازجايگزينکنیم.اگريادتانباشد،آن
موقعتمامخانههاباگازوئیلبودوهمهنیروگاههاباسوختمايعبودند.راهبردسوماين
بودکهسبدانرژیمانرامتنوعکنیم.دراين۳راهبردیکهارائهداديم،فقطدومینراهبرد
دستخودمابود.يعنیدرواقعراهبرداولبهمديريتکشوربرمیگشتکههنوزهممتاسفانه
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مديريتمصرفانرژیدرکشورايجادنشده.ولیدرراهبرددومکهمعادلدومیلیونبشکهنفت
راجايگزينکنیم،دستخودمانبودوآنموقعمهندسزنگنهبعدازسال74دريکفاصله
کوتاهیبهوزراتنفتآمدندوايشانهمخیلیمديريتخوبیبرایاينايدهماداشتندتانفت

راباگازجايگزينبکنیم.
ماتوانستیمدرفاصلهکوتاهیاينجايگزينیراانجامدهیمودومیلیونبشکهنفتراباگاز
جايگزينکرديم.اگراينکاررانکردهبوديم،ماصادراتنفتمانازسال8۵قطعشدهبود.
االنهمآنمقدارنفتیراکهمیتوانیمصادربکنیم،بهدلیلآنجايگزينیکهانجامداديمو

اينهمبهدلیلشرايطمناسبشرکتملیگازبودهاست.

بدترین خاطره  �
بدترينخاطرهایکهمنمیتوانمبگويمايناستکهمابهرغمتمامتالشیکهکرديم،و
بهرغماينکهحرفهايیکهمیزديمخیلیواضحوروشنومبینبود،هنوزنتوانستیممصرف
انرژیرادرکشورمانمديريتکنیم.درقبلازانقالبواوايلانقالب،مصرفانرژیمان
باکشورترکیهکهباماقابلمقايسههستوتقريباجمعیتمانهميکیاست،مساویبود.
شرايطآبوهوايیدوکشورهمقابلمقايسهاست.میدانیدکهماوترکیه،مثلاروپايیها،
سیستمهایحملونقلعمومیمفصلینداريم.مصرفانرژیماوترکیهمساویبود.مصرف
بنزينهممساویبود.ولیدرسالگذشتهکهقیمتنفت۱00دالربود،مامعادلصدمیلیارد

دالربیشترازترکیههدررفتانرژیداشتیم!
مادرهربخشیازمصرفانرژیکهپیشمیرويم،يکبخشیازانرژیرااستفادهمی

کنیموبقیهرادورمیريزيم.اينخیلیغیرمتعارفوخیلیغیرمعقولاست.
ماباالترينرقمهزينهکشورمانانرژیاست.باالترينمنبعدرآمدهمانرژیاست.باالترين
هزينهماهمانرژیاست.خبماچگونهبرایباالترينرقمهزينهکشورمان،مديريتنداشته
باشیم!؟هیئتدولتتصويبکردهکههرمنزلیکهپنجرهدوجدارهنداشتهباشد،پايانکار
بهآننمیدهند.ازطرفیشهرداریمیآيدوجريمهایبهاينهامیدهدوپايانکارمیدهد
!اينمیانيکمتولینیستکهبرودشکايتکندکهچراشهرداریاينکارراکردهاست؟
خب!وقتیشمااينمثالسادهرابهکلمصرفانرژیکشورتعمیمدهید،بهاينمیرسیدکه
شمايکروزیباترکیهمصرفتانيکیبود،اماحاالصدمیلیارددالربیشترشدهواينروند
همینطورادامهپیدامیکند.درحالحاضر،ماتمامپولیراکهازنفتدربودجهکشورمانمی
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بريم،چیزیزير۳0میلیارددالراست.بااينحسابماچطوری۱00میلیارددالررادورمی
ريزيم؟چقدرمابايدبهاصطالحثروتداشتهباشیمکهاينهمهپولرادوربريزيموبرايمان
مشکلسازنشود؟درهرصورتاينبدترينخاطرهمنهستوباورکنیدازسال7۳،يعنیاز
همانکنگرهیاسفند7۳،احساسکرديمکهاگراينحرفهارابزنیم،مقبولواقعمیشودو
بهآنتوجهخواهدشد.ولینشد.ماازطرفانجمننفتبهمجلسهمرفتیمومشکلرامطرح
نتوانستیمحلکنیم.هنوز را بديهیترينمشکلمملکت اين کرديم،ولیهرکاریکرديم،
همحلنشده.کماکانهمادامهداردوتاموقعیکهحلنشود،مشکلبهقوتخودباقیست.

بهترین و بدترین تصمیم مدیریتی  �
ماخیلیتصمیمهایخوبگرفتیم،ولیبهترينتصمیمیکهگرفتیم،اينبودکهدومیلیون
بشکهنفتراباگازجايگزينکرديم.بدنیستشمابدانیدکهتصمیماتفنیديگریگرفته
شد،کهخوببود.درگازیکهمامیسوزانیم،يکبرشهايیهستکهبااينبرشهاما
میتوانیمفرآوردههایپتروشیمیارزشمندیتولیدکنیم.وقتیازنفتواردصنعتگازشدم،
توانستیماينراازگازجداکنیموبرويماقتصادشرانگاهکنیمورویآنمتمرکزشويم.يادم
هستدرجلسهایکهچهارساعتونیمباآقایزنگنهداشتیم،مناينايدهرامطرحکردم.
کارشناسانديگربامنمخالفبودندوايشاندعواهایماراگوشمیدادند.درنهايتتصمیم

گرفتیمکهاينايدهراعملیکنیم.
خباينهاخاطرهاستوموارداينطوریهمداشتیم.موردديگریراکهبهعنوانخاطرهخوب
میتوانمبگويم،ايناستکهمايکیازپااليشگاههايیراکهمیساختیم،پااليشگاهبیدبلند

بود.معموالپااليشگاهرابراساسدادههايیکهداريم،طراحیمیکنیم.
ماشککرديمکهايناطالعاتیکهبهمادادهاند،درستنباشد.وقتهمنداشتیمکهاين
گازراببريمبهخارجازکشوروآزمايشوتستکنیم.آمديمراههايیپیداکرديمکهمشخصات
واقعیگازراپیدابکنیموهرطورشد،اينراهراپیداکرديم.بعدکهطراحیماتمامشد،بعد
ازآنالیزیکهگرفتیم،ديديمکهاگرکهماباهماناطالعاتیکهبهمادادهبودندطراحیرا
انجامدادهبوديم،تمامتجهیزاتپااليشگاهکمترازنصفاندازهایمیشدکهالزمبود.يعنی
ماپااليشگاهرامیساختیمولیبعدبهدردکارنمیخورد.اينيکیازخاطراتخوبیبودکه

الحمدا...خداکمککردوانجامداديم.
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توصیه به نسل جوان و شاغل  �
مااالنباپديدهایمواجههستیمکهاينپديدهنبودنانگیزهدرپرسنلاست.البتهدرتمام
کشوراينگونههست.منيادمهستوقتیکهاستخدامشدم،درتهرانکارمیکردمو۵000 
يک بار دوهفتهيک هر که بودم فرانسوی شرکت يک ودر گرفتم می حقوق ماه در تومان
مسافرتیبهپاريسمیرفتموبرمیگشتم.کارخیلیخوبیدرتهرانداشتم.يکیازبستگان

شرکت به بیايم من که کرد اصرار ما
شرکت به ايشان اصرار به من و نفت
گفتمخب، و رفتم نفتمسجدسلیمان
چون گردم، برمی و روم می هفته دو

تهرانرادوستداشتم.شرکتنفتکهرفتم،۲۲00تومانمیگرفتم.درتهرانمندرمنزل
خودم۵000تومانمیگرفتمومسافرتهايیبودکهبهفرانسهداشتم.مسجدسلیمانهم
میرفتمباحقوق۲۲00تومان.آنزمانبرخوردشرکتنفتاينقدربامنخوبوسنجیده
بود،کهاصالمتوجهنشدمچطورحقوق۵000تومانرارهاکردمودارمحقوق۲۲00تومانرا
میگیرم.اولینکاراينبودکهبرای۵سالمنبرنامهريزیکردند.اينکهمنکیبرومپلی
تکنیکلندنودورهمديريتببینم.اينقبیلبرنامههاخیلیانگیزهايجادمیکرد.خباين
حالت،حالتخیلیخوبیبودوهمهپرسنلیکهکارمیکردند،بهدلیلآنفرهنگمديريتی
کهدرمناطقنفتخیزبود،باانگیزهکارمیکردند.منخودمتازهاستخدامشدهبودم،ولی
تاساعتدهشبتویادارهکارمیکردم.امااالنآنانگیزهرامادرپرسنلنمیبینیم.اين
انگیزهبايدمديريتوايجادشود.دوماينکهامروززباندانشمهندسیزبانانگلیسیاست،
بايدمهندسینرااجبارکنیمزبانانگلیسیرايادبگیرند.چونتمامدستگاههایفنیکه ما
االنمیخريم،کاتالوگشانبهزبانانگلیسیاست.درنهايتتوصیهمنايناستکههمبرای
پرسنلکاربکنیم،وهمرویزمینهسازیبرایاينکهپرسنلمابتوانندخودرابافنآوریروز

آشناکنند،سرمايهگذاریکنیم.

سیر تحول شرکت گاز از ابتدا تا امروز  �
ساختارشرکتملیگاز،جداازساختارشرکتهایديگرمیباشد.اينساختار،ساختارخوبی
بوده.پتروشیمیهمهمینطور.بهنظرمناينساختارتغییرچشمگیرینکردهوخوشحالمکه
اينساختاردرنوعخودشبهترشده،ولیعوضنشده.بايدبگويمکهشرکتملیگازروز

توصیه من این است که هم برای پرسنل 
کار بکنیم، و هم روی زمینه سازی برای اینکه 
پرسنل ما بتوانند خود را با فن آوری روز آشنا 

کنند، سرمایه گذاری کنیم.
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بهروزپربارترشده.همانطورکهخدمتتانگفتم،چندخطلولهگازمنفجرمیشودودريک
فاصلهمعقول،مادوبارهآنهارادرسرويسقرارمیدهیم.منيادمهستکهدريکیازکنگره
هایگازبوديم،شرکتهایامريکايیهمدورمیزنشستهبودند،منگفتمکداميکازشماها
میتوانید۵يا۳خطلوله۵6اينچرادرظرفچندهفتهتعمیرکنیدودرسرويسبگذاريد؟همه
معترفشدندکهنمیتوانند.خباينتوانمندیدرشرکتملیگازهستوازاينبابتخیلی

خوشحالموروزبهروزهمبهترمیشود.
مادراينسالهابهحدود700میلیونمترمکعبپااليشگازدرروزرسیديموايندستاورد
کوچکینیست.دررونداينرشد،يکپااليشگاه،سیزدهواحدپااليشگاهینشده،بلکهخیلی
بیشترشده.مااالندرپارسجنوبی،چندتاپااليشگاهداريمکهآنراکامپلکسمیگويیم.
مثاًلشمابهخانگیرانکهبرويد،پااليشگاهخانگیرانراداريم.گنبدلیراداريم.پااليشگاههای

ديگریراهمداريم،يعنیيککامپلکساستباچندينپااليشگاه.

ارزیابی فعالیت ها  �
راگذاشتیم زندگیخودمان تمام ما اينکه برای مثبتاست. ارزيابیمنخوشبختانهخیلی
برایصنعتنفتوگازکشور.منعالوهبراينکهدرشرکتملیگازبودم،درانجمننفتو
درنیروهایجديدبرایپتروشیمیگازونفتمشارکتداشتمومديريتمیکردم.اينکهمن

پاالیشگاه پارس جنوبی
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گفتمکهماتمامزندگیراگذاشتیمبرایصنعت،داليلیدارد.منيادمهستکهدرسال
۱۳6۵چاههایخانگیرانراکهتمامکردهبوديم،دستورالعملیرابرایشرکتملینفتتهیه
کرديم.برایشرکتملیگازبهنیابتازشرکتملینفت،چاههایگازراهمهندلمیکرديم
ودستورالعملتهیهکرديمکهاينهاراچگونهراهبریکنیم.دردستورالعملهانوشتهبوديمکه
هرچاهگازیدريکمقطعزمانی،بايدفشارگیریشود.روزیبهمااطالعدادندکهدرچاهی
کهدممرزماوروسیهدرآنزمانبود-کهبعدًاشدترکمنستان-بیآنکهتولیدیازآنمخزن
داشتهباشیم،افتفشاراتفاقافتاد.آنوقتنامهایازشرکتنفتآمدکهبهماگفتند،اين
مخزنباروسیهمشترکاستوآنهاتولیدمیکنندنهما،ازماخواستندکهاينجاراتوسعه
بدهیمکهتولیدبکنیم.ايننامهکهآمد،منخوشحالشدم.آنموقعآقایآقازادهوزيرنفت
بودندوآقایناطقنوریرئیسمجلسبودند.اينهاهرکدامهردوهفتهسههفتهایزنگمی
زدندوماجراراپیگیرمیشدندومیپرسیدنداينمخزنمشترکراشماچهکارکرديد؟ماهم
نمیتوانستیمکهبهاينهاتفهیمکنیمکهدريکپروژهایکهقراراستچاهبزنیموحفاری
بکنیم،زمانخاصینیازاست.منيادمهستکههمانطورکهپااليشگاهپارسیانراتوانستیم
ظرف7ماه،همطراحیکنیمهمبسازيموهمراهاندازیبکنیم،مخزنگنبدیراهمراههم
درمدتکمترازيکسالبهتولیدرسانديم.برایانجاماينکار،منفقط8ماهدرخانگیران
ماندموبهايننتیجهرسیدمکهاگرخودمآنجانمانم،اينکارمحققنمیشودوتوانستیم
تاقبلاز۲۲بهمنآنسال،اينمهمراانجامدهیم.منتاکیدمیکنمکهبخشفناوری،
مهمترينپارامتریاستکهدرمديريتماندرکلشرکتنفتبايدبهآنتوجهکند.اگرفناوری
نداشتهباشیم،خیلیبداست.مابرایاينکهبتوانیمدومیلیوننفتراباگازجايگزينکنیم،
برنامهريزیکرديمکههمهینیروگاههاوهمهمنازلفقطازگازاستفادهبکنند.يادمهست
درانجمننفتدرسال84،جلسهایداشتیمکهمونیتوروبررسیکنیمکهآيااينمهمانجام
میشودوهمهنیروگاههاگازمصرفمیکننديانه؟بهمااطالعدادندکهدرسال8۳چهار
میلیاردلیترسوختمايعدرنیروگاههامصرفشده،حاالبرخالفآنبرنامهایبودکهبايد
انجاممیشدومابررسیکرديم.کهيکیازاينمخازنیکهبايدبرایذخیرهکردنگازآماده
میشده،آمادهنشده.خبمااينراگذاشتیمزيرذرهبین،بررسیکرديمکهچراايناتفاق
اين دادهکه بود،طرح پروژه آن فرانسویکهمهندسمشاور ديديمکهيکشرکت افتاده؟
مخزنراتخلیهکنندودرآن،گازبزنند.تخلیهکهکردند،فشارگازمیافتدپايینوآنمخزن
راکهمابررسیکرديم،ديديمکهمخزنماهیتگازشطوریاستکهنبايدفشارشپايین
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بیايد.زيرامخزنتخريبمیشود!آنموقعمنديگردرشرکتنفتشاغلنبودموبازنشسته
شدهبودم.يکنامهایازسویانجمننفتنوشتیمکهبالفاصلهتولیدرامتوقفکنیدودر
مخزن،گازتزريقکنید.چونشرکتفرانسویاينکارراکردهبود،نسبتبهپیشنهادماکمی
تعمقکردند،ماگفتیمشمااگرشکوشبههایداريد،مهندسمشاورفرانسویبیاوريدومااو
راقانعمیکنیمکهخودشبگويدکهاشتباهکردم.اگراينکاررانکنید،کلمخزنتخريب
خواهدشد.بهدلیلزمانیکهگذشت،اينمخزنتخريبشد.اينرامنبهايندلیلگفتم،
کهآگاهبودنازفناوریروز،مهمترينبخشهرشرکتنفتدنیاست.يعنیاگرهرشرکت
نفتدنیا،مثلتوتاليااگزانموبیلکهبرويد،میبینیدهفت،هشت،دهياپانزدهيابیستتا
مهندستوانمنددارندکهدرواقعآنهامغزآنشرکتهاهستند.اگرآنشرکتهانسبتبههم
وبهازایدرآمدشانازهمپیشیمیگیرند،مبتنیبهعملکرداينآدمهاینخبهایاستکه
درشرکتفعالیتدارند.درنظربگیريدکهشرکتآرامکوعربستانسعودی،خودشنیروندارد.
اينشرکتمیرودوازشرکتهایخارجینیرومیآورد.يکیازتوصیههايیکهمنبهوزارت
نفتمیکنم،ايناستکهبههمهبخشهایمديريتیتوجهمیشود،امابهاينبخشمهم
بايستیدرواقعبیشتربهآنبپردازيم.چونخیلیهممهموسخت کمترتوجهمیشود.ما
است.چونهمهمدعیهستندکهمابهترينسوادراداريم.اگرماافرادیرانداشتهباشیمکه

بتوانندتشخیصدهندکداميکازاينهاراستمیگويند،بیراههخواهیمرفت.
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پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد مشهد
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با دید جهادی و سرشار از شوق سازندگی وارد صنعت گاز شدم �
اينجانب،اصغرسهیلیپورمتولدشهراصفهانهستم؛4فرزنددارم)۳پسرو۱دختر(کههیچکدام
درشرکتگازمشغولنیستند.بندهبعدازفارغالتحصیلیازدانشکده ینفتآبادان)سال۱۳۵۳(از
رشته یمهندسیگازبالفاصلهدرشرکتملیگازايرانمشغولبهکارشدم.البتهخدمتوظیفهرابعد
ازدوماهآموزشیکهدرپادگانطیکردم،درشرکتملیگازايرانگذراندم.زمانیکهمیخواستم
انتخابرشتهکنميعنیحدودسال۱۳۵0،فقطپااليشگاهبیدبلندوخطاولسراسریبهبهرهبرداری
رسیدهبود.درآنموقعفکرکردمکهشايدشرکتگازمردمیترباشدومیتوانمدرکشورخودو
برایمردمخودمکارکنم.نفتدرنظرمنوجهه یخوبینداشت،زيرامیديدمکهعمده ینفت
صادرمیشود.آنزماناوجقدرترژيمسابقبودومنفکرمیکردماگرمهندسینفتهمبخوانم،
نفتبیشتریراتولیدوصادرمیکنیمواينموضوعبهمذاقمنخوشنمیآمد،بههمیندلیل
باچنینانگیزههايیرشته یمهندسیگازراانتخابکردم.همزمانباشروعکارمن،تالشهاو
تدابیربسیارخوبیدرصنعتگازشروعشدهبود.آنزمانآلودگیهوابرشهرهایبزرگحاکمشده
بود،بهخصوصدرتهرانکهبهدلیلوجودکورههایآجر،گچوآهکبسیاردرگیراينمسئلهبود
)درزمستانهاهمآلودگیهوابسیارشديدترمیشد(.سوختاينکورههاعمدتًا،نفتکورههای
نامرغوبباکیفیتپايینودرصدگوگردباالبود.متأسفانهدرآنشرايطکنترلهایالزمبرکیفیت
سوختهاانجامنمیشد.بنابراينتصمیمبرآنشدکهجهترفعآلودگیکورهها،نفتکورهتبديل
بهگازشود.اينکار،بسیارنوبودودرهیچجایدنیاهمنمونه یايننوعکورههایآجرپزیوجود
نداشت.اينمهمبايستیدرشرکتملیگازشروعمیشد.درحقیقت،باتوجهبهقیمتپايیننفت
کورهدرکشور،عالقهایهمازطرفمصرفکنندگانبهتغییرسوختابرازنمیشد.آغازاينکار
بهعهده یواحدگازرسانیصنايع،درشرکتملیگازايرانمحولشد،منهمبهعنوانمهندس

اصغر سهیلی پور
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تبديلسوختدراينپروژهکارمراشروعکردم.درنتیجهمشعلهایگازسوزیبرایکورههایآجر
پزی،طراحیوساختهشد.درابتدا،مشکالتیوجودداشت؛آجرهادرستپختهنمیشدندوآجرهای
باالمیسوختوگاهیذوبمیشدوآجرهايیکهپايینبودندخامبودومیسوخت.درنهايتبا
بهرهبرداریازاينمشعلهایجديد،مسئلهبهکلیحلشد.اينحرکتبرایشرکتگاز،بسیار
بزرگ،مناسبوخداپسندانهبودوآلودگیهوابسیارکاهشپیداکرد.آنزمانشرکتملیگازتقريبًا
۱0سالهبودويکپااليشگاهدربیدبلندبايکخطلوله4۲اينچیداشتکهازبیدبلندشروعمیشد
ودرطولکشورادامهپیداکردهوبهمرزآستارادرشمالکشورمیرسیدووظیفه یآنصادراتگاز
بهشورویبود.قبلازانقالبدرکلکشورحدود۵0000مشترکگازسوزداشتیم.بعدازانقالب
شکوهمنداسالمی،مديرعاملشرکتملیومديرانتامعاونینهمهازکشورخارجشدند.بنابراين
انجمناسالمیوشورایکارکنانتشکیلواختالفاتیبینانجمنوشوراايجادشد.گاهیشورا
خطیرادنبالمیکردکهموردقبولانجمننبود.نهايتًابهحمداهللتوانستیمدرتشکیلاينانجمن
وانتخابافرادومسئولینکمککنیم.آقایدکترمرشدبهعنواناولینمديرعاملشرکتملیگاز
انتخابشدندوماهمدرکنارايشانفعالیتمیکرديم.آرامآرامکارهاشکلگرفت؛صادراتگاز
بهشورویقطعشدوبههمیندلیلروزانهمقدارزيادیگازمازادبرمصرفسوختهمیشدکهاين
موضوعبسیارنگرانکنندهبودچندماهبعدازپیروزیانقالبمنبهاصفهانمنتقلشدموبهعنوان
رئیسمنطقهدوگازکشورانتخابشدم)سال۱۳۵۹(.وظیفه یماانتقالگازازجنوببهمبادی

ایستگاه انتقال گاز منطقه عملیات 2 اصفهان
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مصرفدرشمالکشوربود.ايستگاههایتقويتفشارگازدرمنطقه یدووگازرسانیبهاستانهاو
شهرهایکهکیلويهوبويراحمد،چهارمحالوبختیاری،يزد،مرکزیواستاناصفهانتحتپوشش
مابودند.گازرسانیبهاستانهابهشکلجهادیشروعگرديد.اهمیتاينکارباتوجهبهسوخته
شدنمقاديرمتنابهیگازطبیعی،روزبهروزبیشترمیشد.آنزمانشهیدتندگويان–خدااورا
غريقرحمتکند-وزيرنفتبودند؛ايشاننامهاینوشتندوبههمه یاداراتشرکتملیگازابالغ
کردندکههرانشعابیکهزدهشود،تیریاستکهبهسمتدشمننشانهمیرود.بااينفلسفهو
ديدگاه،ماکارگازرسانیکشورراشروعکرديموبیشترمواقعهمموفقبوديم.شايداصفهاناولین
شهریبودکهگازرسانیبهطورگستردهدرآنشروعشد؛بهقولمعروفماهمه یشهرراشخم
زدهبوديم.تاجايیکهسهنفرازخراسانآمدند،خودرامعرفیکردندوگفتندماآمدهايمکهببینیم
شرکتگازاصفهانچگونهکارمیکندوماهمبرهمانمبناگازرسانیدرخراسانراشروعکنیم.
شهیدحسینرستمیکهدرجنگحقعلیهباطلشهیدشد،جزهمینافرادبودند.بعدهاايشاناز
مشهدبهمازندرانمنتقلشدوگازرسانیدرشهرهایمازندرانوگلستانراشروعکردوبعدهم

بهدرجهرفیعشهادتنائلشد.

پایه گذاری نهضت گاز رسانی به کشور در طی چهار دهه خدمت �
گازرسانیدرکشوربهمعنایواقعیازاصفهانشروعشد)سال۱۳۵8(ودرادامه،ايننهضتدر
همه یکشورآغازگرديد.زمانیکهدرسال۱۳6۵بهتهرانمنتقلشدم،گازرسانیدرهمه یکشور

سرعتبیشتریگرفت.بعدازچندماهکه
بهعنوانهماهنگکنندهگازرسانیکشور
مشغولبودم،مديرگازرسانیوعضوهیئت
مديره یشرکتملیگازايرانشدم.دراين

سمتمسئولیتکلپااليش،انتقالوگازرسانیدرکلکشوربهمنمحولشدکهدردورانجنگ
حقعلیهباطلبسیارسنگینبود.

مادرآنمقطعبااعتقادخاصیکارمیکرديموبهقولشهیدتندگويانکهمیگفتند»هريک
انشعابتیریاستکهبهسمتدشمنشلیکمیشود«هرقدمراتیریبردشمنمیدانستیم.با
تسريعکارگازرسانیدرکشور،همازسوختنگازجلوگیریوهمجلویکمبودانرژیوفراوردههای
نفتیگرفتهمیشد.آنموقعپااليشگاههاشديدًادرمضیقهبودندومشکلداشتند.بههرحالگاز
رسانیکشوروظیفهایبودکهبهعهدهماگذاشتهشدهبودوبهفضلخداونداينمهمباموفقیت

یک  می گفتند»هر  تندگویان  شهید 
دشمن  سمت  به  که  است  تیری  انشعاب 
تیری  را  قدم  هر  هم  ما  می شود«  شلیک 

می دانستیم دشمن  بر 
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پايانيافت.
عالوهبرامرگازرسانیکهرشدخوبیرادردهه یهفتادداشت،صادراتگازبرایمانقطه ی
عطفمهمیبود.بدنیستبهکسانیکهدراينامرمهمنقشداشتنداشارهایشود؛آقایآقازاده
)وزيرنفت(،مرحومآقایثانیکهبسیاردربخشبینالمللیزحمتکشیدوآقایجراحیکهدربه

ثمررسیدنصادرات،نقشمهمیايفاکردند.

استفاده از سوخت های دیگر، یک ضرورت �
خوشبختانهاکنوننزديکبه۹۵درصدجمعیتکشورازانرژیگازطبیعیبهرهمندهستند.بیشتر
نیروگاههایماگازسوزهستندوعمده یانرژیموردنیازصنعتازگازطبیعیتأمینمیشود.تابه
حالرشدخوببوده،ولیفکرمیکنمکهبرایبرنامههایتوسعهدرآيندهبايدتوجهودقتنظر
بیشتریصرفشود.مابايداستفادهازسوختهایجديدرادربرنامهخودبگنجانیم.گازطبیعیيک
سوختاستکهصبحازچاهخارجشدهوپسازتسويهواردخطلولهمیشودوشببايداجاقگاز
مردمدرمنازلراروشنکندوهیچوقفهایدراينفاصلهوجودندارد،بنابرايناگراتفاقیرخدهدو
مشکلیرویخطوطانتقالگازماپیشبیايد،بالفاصلهدچارمشکلخواهیمشد.درسال۱۳86که
سرمایشديدیدرکشورداشتیم،ترکمنستانصادراتگازبهکشورراقطعکردوواقعًادچاربحران
شديم.بهياددارمدرآنزماندرفروشگاههایتهراننانپیدانمیشدواگراينوضعیتخدايی
نکردهبرایيکهفتهديگرادامهپیدامیکرد،برایتأمیننانمردمدچارمشکلمیشديم.بههمین
دلیلمابهفکرپیادهکردنراههایجديدیبرایتأمینانرژیکشورشديم)کاریکههمهجایدنیا
انجاممیدهند؛بهطورمثالترکیهاکنونازکشورماگازطبیعیباقیمتبینالمللیواردمیکند،اما
درحالتوسعه یانرژیهایديگریهمهست؛مثالًًاستفادهازانرژیخورشیدیدرترکیهبسیاررايج
شدهاستودولتبهاينکارکمکمیکند(.مابايدازانرژیخورشید،بادوآبوسايرانرژیها

استفادهکنیموبتوانیممقداریسوختجايگزينکنیمتکیه یمانبايدفقطبرگازطبیعیباشد
۳7سالازانقالبگذشتهاستوهنوزهمدرزمستانکمبودگازداريم،علتايناستکهمصرف
گازدربخشخانگیدرزمستاننسبتبهتابستان۵تا6برابراضافهمیشودومابايدسیستمهای
انتقالرابرمبنایحداکثرمصرفزمستانیطراحیکنیمکهخودمستلزمسرمايهگذاریزيادیخواهد

بود؛عالوهبراينمسائلتأمینگازموردنیازدرزمستانباحجمزيادبسیارپرهزينهخواهدبود.
چندیپیششرکتملیگازايران،چیزیحدود7۱۲میلیونمترمکعبگازدرروزمصرف
کردهبودوايندرحالیاستکهدرتابستانامسالمتوسطمصرفبخشخانگیماکمتراز



اصغر سهیلی پور |

۳8۵

يعنی است. بوده مکعب متر میلیون ۳00
يکدفعهرسیديمبهنزديک۵00مترمکعب
مصرفونزديکبهدوبرابرمصارفخانگی
ماافزايشپیداکرد.پسبايدفکرکنیمو

طرحهاوسرمايهگذاریهایجدیونوينیداشتهباشیمتاحداکثرمصرفانرژیموردنیازمردمدر
زمستانتأمینشود.

فعالیتاصلیشرکتملیگازعمدتًابعدازانقالبشروعشدوخوبهمشروعشد.ولیاعتقاد
منايناستکههرچهتابهحالکارشده،ازاينبهبعدبايددوچندانبیشترازآنفعالیتشود،
زيراکارهاارزشیترشدهوازحاالمسئولیتشرکتگازبزرگترومهمترشدهاست.ماتابهاالنگاز
رسانیمیکرديموزمینرامیکنديموشبکهگذاریمیکرديموکارهایمربوطبهخطوطلوله
وپااليشگاههاراانجاممیداديم.اکنونبايدبادقتبیشتریعملکرد.بايدبرایحداکثرمصرف
گازدرزمستانفکرکنیموبتوانیمدردنیارقابتکنیم.بايدسوختهایجايگزينبرایتأمینانرژی

کشور،باتوجهبهافتفشارگازوتخلیهشدنمخازندرآينده ینزديکداشتهباشیم.

دعای خیر مردم سرزمینم شیرین ترین خاطره  �
الحمدهللماخاطراتخوبزيادداريم؛يعنیشرکتملیگازايرانبرایماسراپاخاطرهبودهاست.
دعایخیرجمعیتکثیریکهدرسالیانگذشتهازنعمتگازطبیعیبهرهمندشدهاندانشااهللشامل
حالماشدهباشد.مناکنونپسازسالیانمتمادیکاردرشرکتملیگازايراناحساسخوبی
دارموفکرمیکنمايناثردعایخیرمردمعزيزمانباشد.بههرحالازاينجمعیتکثیریکهاز
نعمتگازبرخوردارند،فقطهموطنانعزيزماندرسیستانوبلوچستانگازندارندوعالقهمندندکه

ايناتفاقفرخندهشاملحالآنانهمبشودتابتوانندازايننعمتلذتوبهرهببرند.
بدنیستبدانیدمنغیرازشرکتملیگازدرمقاطعیدرشرکتملینفتهمبودهام،ولیاحساسی
کهدرشرکتملیگازداشتمدرهیچجایديگرنداشتم.درصحبتهايیکهبابیشترمديرانزير
مجموعه یوزارتنفتداشتم،دريافتمکهآنانعالقهمندهستندبهشرکتملیگازبرگردند.بهنظر

مناينبهدلیلطبیعتخدمترسانیمستقیمبهمردمدرشرکتملیگازايراناست.
درطولجنگتحمیلیازسال۱۳60تا۱۳64مسئولمنطقه۲گازکشوروازسال۱۳6۵تا
پايانجنگهممديرگازرسانیکلکشوربودم.بمبارانهايیکهدشمندراينسالهاداشتبرای
منخاطراتتلخیبهجاگذاشتهاستکهدرطیآنحمالت،همکارانخوبوعزيزیراازدست

مهم  تأسیسات  از  بعضی  جنگ  طول  در 
کاماًل  بار  چند  بلند  بید  پاالیشگاه  مثل  ما 
به همت سربازان  دوباره  و  ویران شدند 

کردیم بازسازی  را  آن ها  وطن 
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داديم.بعضیازتأسیساتمهممامثلپااليشگاهبیدبلند،ايستگاهتقويتفشارشماره۲آغاجاری
)شهیدمکوندی(چندبارکاماًلويرانشدندودوبارهبههمتسربازانوطنآنهارابازسازیکرديم.
وقتیمیديديماينتأسیساتیکهکارمیکندوبهمردمانرژیمیدهد،توسطهواپیماهایدشمن
بمبارانمیشودوسوختهشدهوازبینمیرود،انگارنزديکترينوبهتريندارايیهايمانراازدست

میداديم.اينحوادثواقعًابسیارتلخبودند.

تصمیم های سرنوشت ساز برای کشور �
گازرســـانیسیســـتمپیوســـتهایدارد.مـــابايدسیســـتمیايجـــادکنیمکهيک
توســـعه یهمگونومتناســـبدرشـــرکتملیگازبرقرارشـــود.همهچیـــزبايدبا
هممتناســـبرشـــدکند.وقتیماگازرسانیدرســـطحشهرهاراتوســـعهمیدهیم،
بايســـتیمتناســـبباآنتولیدگازکشـــورراهمافزايشوسیســـتمهایانتقالگاز

راتوســـعهدهیم.
البتـــهدرمقاطعیبهخاطرفشـــارهايیکهازســـوینمايندگانیکهبـــهدنبالگاز
رســـانیبهشـــهرهایخودبودند،بهشـــرکتملیگازواردمیشـــد،حجـــمتقاضا
بـــرایگازرســـانیبیشـــترمیشـــد.درمقاطعیکهمـــنمديربرنامهريـــزیبودم
ســـعیکردمکهاينرشـــدهمگونومتناســـبباشـــد.درآندورانمشکالتزيادی
داشـــتموهمـــهمیگفتندهرچـــهبودجهداريددربخـــشتوزيعخرجکنید!وپاســـخ

مناينبـــودکهپـــسپااليش،تولیـــدوانتقالچهمیشـــود؟
پاســـخیکهمیشـــنیدماينبود:»آنموارددرشـــرحوظايفشـــمانیست«؛اما
مـــنتمـــاماينامـــورراوظیفهخـــودمیدانســـتموبهحمـــدالهیتـــاحدیکه

میتوانســـتمبـــهوظیفه یخـــودعملکردم.
آنسالهايیکهبیعمتقابلشروعشد،حدوددومیلیارددالربرایشرکتگازتأمینشد.
خوشبختانهمابخشاعظماينمبلغرابرایتوسعه یپااليشگاههاوسیستمانتقالگازدرنظر
گرفتیم.پااليشگاهفجرجم،پااليشگاهکنگان،پااليشگاهشهیدهاشمینژاد،خطوطاصلی
انتقالگازخطسوموچهارمسراسریوبخشعمدهایازبودجه یايستگاههایتقويتفشار
گازازهمینمحلتأمیناعتبارشد.بهنظرمناينتصمیمخوبیبودکهعلیرغماينکهدر
فشاربوديموبهماگفتهشدبود،شماکاریبهتوسعه یپااليشگاههاوخطوطانتقالنداشته

باشیدوفقطگازشهریراتوسعهبدهید؛بهخوبیانجامگرفتهبود.
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شرکت ملی گاز سرمایه ای موروثی برای نسل جوان �
نسلجديدبايدحوصلهداشتهباشدوتالشکند.ماهمروزیجوانبوديموشروعبهکار
کرديم.درابتدامنبیشترحقوقمرابرایاجارهخانهمیدادم؛شرايطخیلیسختبود.فرقی
کهاکنونباگذشتهداردايناستکهامروزهرچهکارکنیمبرایمردموطنخودماناست؛

درصورتیکهدرگذشتهعمده یدرآمدمابهکشورهایخارجیسرازيرمیشد.اکنونشرکت
ملیگازبرایمردمايراناستوبايدسرمايهگذاریهایانجامشدهدربخشهایپااليش،
انتقالوتوزيعبهخوبیوبراینسلهایبعدینگهداریشود.میلیادهادالردرشرکتملی
گازايران،ازگذشتهتابهحالسرمايهگذاریشدهاست.اينسرمايهگذاریهابايدنگهداری
وحفظشودواينمهمبهوسیله ینیرویانسانیبهويژهنیرویجوانامکانپذيراست.از
طرفديگرهمشرکتملیگاز،بايدبهنیروهایخودشرسیدگیکندومشکالتآنهاراحل
وفصلنمايدتاپرسنلشرکتباعالقهکارکنندومتقاباًلکارکنانهمبايدازخودگذشتگی
نشاندهندوانگیزهداشتهباشندوکارشانراباعشقوعالقهانجامدهندوبدانندکهاين
کاررابرایکشورخودانجاممیدهند.منبهمسئولینشرکتنفتوگازتوصیهمیکنمکه
بهجوانانتوجهخاصداشتهباشندتاآنهاهمبتوانندباعلم،عملوايثارخودبهوطنخدمت

کنندواينسرمايه یعظیمراحفظکنند.
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تثبیت شرایط موجود در نگاه جهانی، مهمترین وظیفه شرکت گاز �
شرکتملیگازايراندرهرجايیازکشوريکحضورداردوشناختهشدهاست.درگذشتهوقتی
صحبتگازمطرحمیشد،همهباگازکپسولوگازمايع)LPG(آنرااشتباهمیگرفتند؛درحالی
کهگازطبیعیباآنگازفرقمیکند.واقعیتامرايناستکهاکنونشرکتملیگازجبهه یوسیعی
بهاندازه یيکمنطقهوکشورراتسخیرکردهاست،پستثبیتشرايطوظیفه یماست.بايدبهمردم

خدماتبعدازفروشبدهیموسرمايهگذاریونوسازیکنیم.
تاآنجاکهمناطالعدارمدوخطازخطوطاصلیانتقالگازدرشرفبازنشستگیهستند.
ازتأسیسات باآنمواجههست،نوسازیشرکتونگهداری آنچهکهاالنشرکتملیگاز
است؛اگريکخطلوله ی۱000کیلومتر۵6اينچیرابخواهندباايستگاههایمربوطهاحداث
کنند،حدود4میلیارددالربودجهمیخواهیمکهبادرنظرگرفتنفازهایپااليشگاهیمربوط
بهآنبالغبر۱0میلیارددالرسرمايهنیازاست.پسمانیازداريمکهخود،تجربهوعلممانرا
بهروزکنیم.همچنینبايدنیروهایخوبیراگزينشکنیموآموزشدهیم.اگروقفهایدرامر
صادراتگازپیشبیايدموضوعانعکاسجهانیداردوبرایکشورخیلیگرانتماممیشود.
حدودچهارسالگذشتهترکیهشکايتیبرعلیهمادرمراجعودادگاههایبینالمللیطرحکرد
کهشرکتملیگازايرانتوانتأمینگازمارانداردوشرکتمطمئنینیستوادعایحدود
۳0درصدکاهشقیمترامطرحکرد.شکرخدايکیازکارهایخوبیکهانجامشدومنهم
سهمکوچکیدرآنداشتم،توانستیمثابتکنیمکهمادرصادراتناتوانونامطمئننیستیم.
برایتأمینکننده،مطمئنبودن،نیرویانسانی،سرمايهگذاریوشرايطوامکاناتیموردنیاز

استکهبايدفراهمشود.

فردا دیر است!!! �
تابهحالگازرسانیکشورروندخوبیداشتهاست؛ولینکتهایکهاکنونبايدذکرشود،ايناست
کهگازهمیشگینیست.اينگازمتعلقبههمه ینسلهایبعدهمهستومادرقبالفرزندانمان
مسئولیتخواهیمداشت.اکنوندرپارسجنوبی،دربرخیفازهاوچاههاباافتفشارمواجهشدهايم
واينبدانمعنیاستکهگازپارسجنوبیکهبزرگترينمخزنگازیدنیاستدرحالتمامشدن
استوسالهایبعدفرزندانماننمیتوانندازايننعمتالهیاستفادهکنند.حقیقتًاآنهابايدچهکنند؟
ازاکنونبايدبرنامهريزیکرد.متأسفانهدراثراستفاده یبیرويهازگازطبیعیاکنونباآلودگیشديد
هوابهويژهدرزمستانمواجههستیم.بهنظرمناينآلودگیعمدتًابهدلیلحجمبسیارزيادگازی
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استکهسوختهمیشود.متأسفانهدرزمستانهمه یموتورخانهها،پکیجهاوبخاریها،باحداکثر
مصرفوبدونهرگونهصرفهجويیدرحالکارهستندومیلیونهامترمکعبگازدرشهرسوخته
شدهودودآنبهچشمخودمانمیرود.مابايدکاریکنیمکهازاينوضعیتنگرانکنندهخودمان
رانجاتدهیم.اينکهچهبايدکرد،صورتمسئلهاستکهالبتهکارسنگینیرامیطلبد.اموربايد
کارشناسیوبررسیشودتاراهحلهايیپیداوبدونوقفهشروعبهکارکنیم.تأکیدمیکنمفردادير

استوازهمینامروزبايداينکارشروعشود.
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زندگی حرفه ای و موفقیت های شغلی �
اينجانبدرسال48درکنکورشرکتکردهوبهعنواننفربیستميابیستودومدررشتهبرق
دانشگاهشريفپذيرفتهشدمکهالبتهآنزماناسمشدانشگاهآريامهربود.باهمینرتبههمدر
دانشکدهفنیتهرانقبولشدم.صنعتنفتضمنجذابیتیکهداشت،رشتهمهندسیبرقنداشت،
امامنآمدمدراينصنعت.رشتهایکهمنبهپايانرساندم،رشتهمهندسیگازبودوقرارهمبوددر
حرفههايیکهمستقیمباگازسروکارداردمشغولکارشومبههمیندلیلهمبهواحدیکهکارش
طراحیوگازرسانیبهصنايعبودمعرفیشدم.درسال۵۲کهدانشگاهراتمامکردم،درخواستبرای
نیروخیلیزيادوتعدادنیروبسیارمحدودبود.درسن۲۲سالگیکهفارغالتحصیلشدمچونرشتهام
گازبودممرابهاينواحدمعرفیکردند.خیلیعالقمندنبودمدرشرکتگازکارکنمبیشترترجیح
میدادمدرمناطقنفتخیزجنوبسهچهارسالکارکنموبعدبهتحصیلادامهدهملذاوقتیبه
واحدمزبورمراجعهکردم،قدریمعطلمکردندکهالبتهتقصیریهمنداشتندچونسرووضعماشبیه
مهندسینآندورهنبودوبیشترشبیهرانندهپیمانکاریهايانامهبربود.قراربودرئیسآنقسمترا
ببینیماماخبرینشدباعصبانیتوغرولندبلندشدموگفتماينچهوضعیه؟خانمیکهمنشیادارهبود،
ازجسارتمنيکهخورد.ماهمقهرکرديمواومديمبیرونوگفتماصاًلاينجارانمیخواهم.البته
بهانهگیریمیکرديمبعدرفتیمرشتهبازرسی،بازرسیفنیشرايطخاصیداشت،يکیدوتاکارمند
خارجیداشت.اساسکارشهمبیشترمکانیکبوديعنیبهعبارتیمادوستداشتیممهندسبرق
بشیم،رفتیممهندسگازشديمبعدهمحرفهایکهانتخابکرديمدرحوزهمهندسیمکانیکبود.به
تدريجازوقتیواردبازرسیفنیشدمتا۵سالبعددورههایکارآموزیمختلفیرابهعنوانکارورز
ياکارآموزطیکردمطیايندورههاکارمندارشدتلقیمیشديم.درايندوره۵،6سالهکهاز۵۲تا
۵7بودباوجودعالقهکم،حدوديکسالپااليشگاهآبادانکارآموزیداشتمودوسهماهتهراندر

رسول سبزواری
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تعمیراتاساسیبودم.حدوديکسالدورههایآموزشوآزمونهایمختلفدرآمريکاوانگلیس
داشتم.حدوددوسالبايکشرکتبازرسیخیلیمشهوربهاسملويدزانگلیسهمکاریکردم.يک
سالهمباشرکتیانگلیسی-آمريکايیهمکاریداشتم.کالتاقبلازانقالبدورههایکارورزی
وکارآموزیزيادیراپشتسرگذاشتم.پسربزرگم،۳۹سالداردتا۵سالگیآنقدردرماموريتهای
کاریبودمکهاومنرانمیشناخت.دخترمدرصنعتنفتجروشاگردهایزبدهایبودکهجذب
شدواالنهمدورهیدکتریرامیگذراندوپسرمديگرم۳0سالدارد،مهندسمکانیکومشغول

کاراست.

وضعیت شغلی �
انتصابمندرسمتهایبارتبهباالاينطورشروعشدکهقرارشددراموربازرسیفنیبرای
آموزشهایتخصصیوبعضیازامتحاناتبازرسیتعدادیازمهندسینايناموررابهآمريکااعزام
کنندرئیسماآقایدکترلبافبودکهدرآمريکادکتراگرفتهبودوآشنايیخوبیباابعادفنیاينحرفه
درآمريکاداشتکهيادوخاطرهاشباآنکهچندانمحبوبکارمنداننبود،همیشهبرایمنعزيز
بوده.ايشانخیلیموشکافودقیقبودلذابرایکسانیکهقرارشداعزامشوندشرطگذاشتکهاگر
درامتحانیکهبهاسمامتحاننشنالبوردموسوماستوبرایتعیینصالحیتبازرسینتأسیسات
وتجهیزاتخطرناکآمريکابرگزارمیشد-وحقًاهمامتحانبسیارمشکلیهستقبولشويد،
رئیسبازرسیخواهدشد.شايدفکرمیکردياکسیداوطلبنمیشوديااگرداوطلبشود،قبول
نخواهدشد،منآنزمانعالقهزيادیداشتمکهببینممعیارهاوضوابطبرایبازرسفنیچیست؟
چرايکمهندسبازرسیفنیباسابقهکمتراز۱0سالراکسیجدینمیگیرد؟البتهاالنباتوجه
بهخطرهایاينصنايعبهآنهاحقمیدهم،لذامنقبولکردمکهامتحانبدهموقرارشدازمن
ثبتنامانجامشوداماافراداعزامیديگربعضیهااصالنرفتندبعضیهمکهرفتنددراينامتحان
شرکتنکردندچونردشدنسرافکندگیداشت.البتهرشتههاودورههاوکارآموزیهایديگری
همدرايناعزامبود.اينامتحاناالنهمبرگزارمیشودمدتامتحان8تا۱۲ساعتاستامتحان
بسیارسختیهستحتیبرایبازرسانموسساتبازرسیبینالمللیوکسیکهقبولشوداجازه
پیدامیکندتامخازنوتجهیزاتیکهطبقاستانداردASMEساختهمیشودرابازرسیکندوپای
گواهینامهآنراامضاکنددربسیاریازاياالتآمريکاتنهامخارنديگهایبخاریمجازبهنصب
هستندکهمطابقاستانداردASMEساختهشوندوتايیدچنینبازرسینیراداشتهباشندالبتهمهم
نیستاينتجهیزاتدرچهکشوریساختهشودوبازرساهلکجاباشدبلکهبايدمطابقاستاندارد
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فوقساختهشودوبازرسصالحهمبايدبااينآزمونتايیدصالحیتشدهباشدوگرنهبدونرعايت
اينالزاماتتقريبًاهیچچنینتجهیزاتینمیتوانددرآمريکانصبواستفادهشود،بعدازقبولیدراين
آزمون،سال۵8برگشتموبااينکهسنمازخیلیازهمکارانکمتربودولیبراساسقولیکهرئیس

دادهبود،سرپرستقسمتبازرسیفنیشدموبهاينترتیب۱0سالارشديتپیداکرديم.

فراز و فرودهای شغلی تا رسیدن به موفقیت �
درسن۲7سالگیدرسمترئیسبازرسیشروعبهکارکردمکهپستبااليیهممحسوبمیشد.
چهارتاپنجسالدراينسمتبودم،سپسبهسمتديگریکهبهکنترلفنیموسومبودويکرتبه
باالتربود،منصوبشدم.بعدازآندرسال7۵معاونامورشدموتاسال8۵دراينسمتبودم.خودم
اصرارداشتمکهازسمتمعاونتباالترنرومبرایسرپرستیيارياستاموردو،سهباربامنصحبت
شدامامنبیشتردوستداشتمدرزمینههایفنیفعالیتکنمتادرزمینههایمديريتی.سال8۵ 
بهشرکتمهندسیوتوسعهپیوستمومعاونمديرمهندسیوساختمانشدمکهاونجانیزتاسال

۹۲فعالیتداشتم.

انتخاب شرکت  ملی گاز  �
واقعیتايناستکهمابهصورتتصادفیوچشمبستهخیلیازمراحلراطیکرديم.البتهاالن
راضیامکهاينرشتهراانتخابکردموبهاينرشتههدايتشدم.مخصوصاکهدريکدورهای
طوالنیکهدربازرسیبودمعملکردمجموعهبازرسیفنیبسیاررضايتبخشبودوماشاهداتفاق
بدینبوديمدرصورتیکهقبلازآندورهاتفاقهایبدیدرشرکتگازدرسالهای4۵،46افتاده
بودوبعدازايندورههماتفاقبدیکهمشابههماناتفاقبدقبلیبود،متاسفانهبهوقوعپیوست.

انفجارمهیبدرپااليشگاهبیدبلند
يکیازاتفاقهایبدانفجاریبود،کهدربیدبلندرخداد.اينماجراآنموقعخیلیسروصداکرد
آنموقعمن۱۵،۱6سالهبودم.بعدهافهمیدمکهدرساختپااليشگاهبیدبلندانفجارمهیبیصورت
گرفتهکه۳0،تا۳۳نفرتلفاتداشته.شنیدمافرادراازرویساعتهايشانکهسالمماندهبود،
شناسايیکردندوبقیهبدنشانخاکسترشدهبوده.بعضیمثلسايهرویزمینبهنظرمیرسیدند.
اينعزيزاندرسمتهایجوشکاروپیمانکارفعالیتداشتندودرمراحلراهاندازیوتکمیلپااليشگاه
فعالیتمیکردند.ايناتفاقباعثشدهبودکهشرکتملیگازبرایبازرسیفنیکارشناسانخارجی
رادعوتبههمکاریکند.خوشبختانهبااقداماتیکهبعدازاينحادثهشدماسالهاشاهدحوادث



 | گـاز، انرژی پاک با نیم قرن تالش �

۳۹4

آنچنانیکهباعثتلفاتسنگینباشد،نبوديم.البتهدرسالهایاخیرکهمندربازرسینبودم،اتفاق
مشابهایتقريباباهمانتعدادتلفاتدرمنطقهخانگیراِنسرخسافتادوبرایکلشرکتخاطره

بدیبهجاگذاشت.

مهمترین تاثیر بر شرکت ملی گاز  �
اولینمديرعاملشرکتگازآقایمهندسمصدقیدستوردادهبودکهتشکیالتجذبنیروحتما
بايدنیروهايیکهازدانشکدهنفتجذبمیشوندراحفظکند،زيرادرآنمقطعبرایمهندسین
جاهایزيادیبرایجذبوجودداشت.بهنظرآقایمصدقینگهداشتننیروکارسختیبود.من
شخصاعالقهنداشتمومیخواستمبرومشرکتاکتشافواستخراجنفتزيراسالسومبرای
کارآموزیآنجارفتهبودموخوشمآمدهبود،شرکتخوبومنظمیبود،ولیشرکتگازمشهوربود
بهاينکهبرایتاسیساشعجلهکردهاندومانندبچهنارسزايیدهشده.مسئولینمنابعانسانیوقت
ازمامیپرسیدندشرکتگازچهاشکالیداردکهشمامیخواهیدبرويدشرکتنفت؟مادرسن
۲۱،۲۲سالگیواقعابچهبوديم.مثالًٍدرجوابمیگفتیمساختمانشرکتگازدرکوچهششمتری
هستوازاينبابتخجالتمیکشیم.شايدماونآقاحتمًادردلشبهپاسخمامیخنديدهرچنداين

پاسخحاالبرایخودمهمخندهداراست.
وقتیمنواردمسئولیتهاشدميابهشکلیهمکاردربازرسیفنیشدم،بامشاهدهتاسیساتصنعت

گازونفتمانندساختپااليشگاهها،چیزی
کهمراخیلیبهفکرواداشتواهمیتپیدا
کرد،کاربصورتگروهیوياتیمیبود.زيرا
کاربزرگی نمیتوان تنهايی به بودم معتقد

انجامداد.مثالًًمحالاستيکنفرهرچقدرهمقهرمانباشد،بتوانديکپااليشگاهبسازد.به
عبارتیمتوجهشدماگربهدنبالبرجستگیفردیباشیم،بهجايینمیرسیم.خودمناحساسماين
بودکهدرخششفردیدرصنعتچنداندستاوردیبرایصنعتنخواهدداشت.همانطوریکه
حتیيکقهرمانحداکثرمیتواند۲00،۳00کیلووزنهبرداردنهبیشتر.امايکجمع۱0،۱۵نفرهای
میتواننديکماشیندوتنیرااززمینبلندکنند.برایکاربزرگبايدکارگروهیوتیمیانجامداد.
دربازرسیفنیمناينعنايتولطفالهیراداشتمکهسرپرستباشمالبتهروسایبسیارخوبی
همداشتیم،ولیدرکلمنخیلیمصربودمکهکارگروهیانجامشود.کارگروهیيکسریلوازم
میخواهدوباحرفممکناستمحققنشود.ازجملهاينلوازمايناستکهشماآنگروهياافراد

ـــات صنعت گاز ونفت  مشاهده تاسیس
مانند ســـاخت پاالیشـــگاه ها، مراخیلی به فکر 
واداشـــت واهمیت پیدا کرد، و نشان می داد 

کار بـــه صورت گروهی بود
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رادرتصمیمگیریهامشارکتبدهید.بهعالوه،هدفهاراخوببشناسیدومشخصکنیدونکته
ديگراينکهبايداعتمادهمکارانراجلبکنید.درچنینمحیطیفردبايداطالعاتودانستههای
فنیخودرابهاشتراکبگذارد.يکیازخصوصیاتبندهکهموردتوجهبسیاریازدوستانقرارگرفته
وموجباظهارلطفايشانبهبندهشدهکهالبتهازاينلطفتشکرمیکنم،اينبودهکههیچوقت
اطالعاتودانستههاراانحصارینکردهاموسعینکردهامکهازاطالعاتبهعنواناهرمقدرت
استفادهکنم،بلکهمنصمیمانهبهدوستانیکهطالببودنددانستنیهارامنتقلمیکردمواين،هم
باعثتعامالتمثبتمیشد،وهمسببکسباعتمادوبهمرورعادتشد.لذااگراينرويهدرهمه
جاتاکیدومتداولشود،تاثیرزيادیبرتعالینهادهایفنیمهندسیخواهدداشت.مادربازرسی
فنیدستاوردهایخوبیداشتیم.مديريتهایمختلفبهاينارگانتوجهخاصیمبذولمیداشتندو
اختیاراتزيادیبهايننهادمحولکردندکههمهناشیازدستاوردهایمثبتوبزرگکارگروهی

وجمعیبودکهنهادينهشدهبود.

فعالیت شرکت ملی گاز ایران از دیروز تا امروز �
شرکتملیگازبهزودیپنجاهسالهمیشود،صنعتجاافتادهایمیتواندتلقیشودومادرش
صنعتنفتبیشازصدسالتجربهداردبهلحاظمنابععظیمخدادادیگازوتجربهپنجاهسالهی
اينشرکتيکیازمراکزمهمصنعتیکشورتلقیمیشود.نیروهایمتخصص،مجربوباتجربهاين
صنعتچهپیروچهجوانازسرمايههایکشوردراينرشتهمهموحساسصنعتیمحسوبمیشوند.
برایمنکهعمریرادراينصنعتسپریکردهام،مايهبسیخوشحالیاستکهواردصنعتی
شدمکههمهمعتقدندمیتواندبرایمردممملکتعالوهبردرآمد،رفاهبهبارآوردوخوشحالمکه
درايندورهزمانی،صنعتگازمردمیشدهواالننزديک70درصدسبدانرژیمملکتازگازتامین
میشود.اينعملکردبسیارخوبیاست.منهرکسیراکهدراينصنعتچهقبلوچهحاالفعالیت
داشتهوقدمیدرپیشبرداينصنعتبرداشتهدرخورقدردانیوتحسینمیدانمودرکلمیتوانمبگويم
کهشايدصنعتگازازنادرصنايعیباشدکههیچکسیدرموردمفیدبودنشترديدنداردودرمورد
رفاهآفرينیاشبرخالفرشتههاوحرفههایديگرمثالًًصنعتاتومبیلکهبعضًاموردانتقاداست،
درموردصنعتگازهمهنظرمثبتدارند.ازوکالیمحترممردمدرمجلسگرفتهتامقاماتعالی
رتبهادوارمختلفهمهدراينمورداتفاقنظرداشتهاندوبهدنبالتوسعهاينصنعتودرواقعتامین
رفاهبیشتربرایآحادملتبودهاند.البتهتوصیهمنکهبارهاوبارهاتوسطمقاماتتکرارشده،اين
استکهدرمصرفانرژیبايدصرفهجويیشود.مصرفگازمانسبتبهکشورهایمشابهزياداست
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وحیفاستکهاينمائدهخدادادیهدردادهشود.درمورداينکهاينصنعتچگونهبودهاست؟
بطورمختصرازنظربندهدورههایزمانیشرکتگازرامیتوانبهسهدورهتقسیمکرد.دورهاولکه
قبلازانقالببودهومیتوانآنرادورهاحداثزيرساختهایاولیهنامید.البتهسطحتکنولوژیصنايع
گازدردنیاطیآندورهنسبتبهحاالبسیارپايینبوده.اکنوندرحدیکهمندرگیربودهوهستم
ومطالعهکردهاماحساسمیکنمتکنولوژیبطورمثالدرزمینهمتالوژیساختلولههاوورقهای
فوالدیدرمقايسهبا40،۵0سالپیشپیشرفتهایعظیمیکرده،کیفیتهابهبودزيادیپیدا
کردهولذابااشکاالتیکهدرآنزمانبودهخطلولهکشیدهشدهوپااليشگاهساختهشده.البتهبه
نظرمنمشخصهمنفیآندورهاينبودهکهشرکتگازيکشرکتمردمینبودهوبههردلیلیدر
آندورهشرکتقائمبهفردبوده،يعنیمديرعاملهمهتصمیماتواختیاراتومسئولیتهاراداشته.
بعدازانقالبکهمیتوانآنرابهدومرحلهتقسیمکرد.مرحلهاولکهشرکتگازبهسرعتمردمی
شدوموردتوجهمجلسودولتقرارگرفتواکثرطرحهايشطرحهایملیتلقیشدوکارکنان
شرکتگازدرجهتگازرسانیبهمردموارتقایرفاهنسبیتالشزيادینمودندومرحلهدومکه
بعدازرشدزيادشرکتبعنوانيکشرکتدولتیشروعشد.دراينمرحلهباسرمايهگذاریهایزياد
کهبهدوتاسهمیلیارددالردرسالرسید،بهناچارسازماندهیشرکتتغییرکردورويکردبهسمت
شیوهبرونسپاریفعالیتهاچرخید.میشودگفتدرايندورهشرکتگازبهشرکتهایکوچکتر
مثلشرکتهایگازاستانی،پااليشیوشرکتمهندسیتوسعهوشرکتانتقالتقسیمشدوشیوه
بنگاهداریمتداولدردنیابرایتبديلصنايعدولتیبهصنايعخصوصیکهدراکثرمواردموجب
باالرفتنبهرهوریشده،موردتوجهقرارگرفت.هنوزاينشیوهبطورمطلوباجرايینشده.لذاامید

استکهاينانتخابشیوهبرایکشورماانتخابمناسبیبودهباشد.
نکتهديگردرموردشرکتگازايناستکهبااينذخايرعظیمخدادادیودومینرتبهایکهدردنیا
ازآنخودکردهايم،هنوزجايگاهماباجايگاهومنزلتیکهشايستهماستفاصلهزياددارد.خوشبختانه
باشناختیکهبندهازمديرانمحترمايندورهشرکتگازدارم،خصوصٌامديرعاملمحترمکهبهبیش
از۲۵،۲6سالمیرسد؛براينباورمکهجهتکسبمنزلتوجايگاهشايستهشرکتگازايراندردنیا
عزمجدیوجودداردوگامهایمثبتیدراينراهبرداشتهشدهازجملهاينکهبعدازسالهاانزواامسال
برایاولینبارشاهدتشکیلجلسهيکیازکمیتههایموسسهآیجیيودرايرانبوديم،موسسه
ایکهدرسطحدنیادربینشرکتهایمصرفکنندهوتولیدکنندهیگازنقشجدیايفامیکند
ويکارگانشناختهشدهایبینالمللیاستکهحدود۱00کشوردرآنعضويتدارنداينرويداد
باتالشمصرانهيکیازمديرانمحترمشرکتگاز)اقایمهندسقدسیزاده(کهبهرياستيکی
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ازکمیتههایايننهادبینالمللیانتخابشدهوبامساعدتومعاضدتمديرعاملمحترموساير
مديرانشرکتبدستآمد،بنظربندهاقدامفوقالعادهبودکهبعدازسالهایطوالنیاولینباربوداين
فرصتفراهمشدتااعضایايننهادازنزديکشاهددستآوردهایشرکتملیگازايرانباشند.

سفر به ترکیه برای بازرسی لوله های خریداری شده �
منزندگیيکنواختیداشتهامواتفاقاتعجیبوغريبیکهخاطرهسازباشدبرایمناتفاق
نیفتاده،امابرایحسنختامخاطرهایکههیچگاهفراموشنمیکنموچندانربطیهمبهاين
حرفهوصنعتوانفجاروگازنداردولیهمیشهموجبخندهاممیشودرامیتوانمبیانکنموآن
مربوطبهمسافرتیاستکهبرایبازرسیازلولههایگازخريداریشدهازترکیهرفتهبودم.درآن
زمانجنگتحمیلیجريانداشتومردمکشورهایهمسايهبرداشتهایعجیبیازاوضاعواحوال
کشورماداشتند.مثالًًفکرمیکردندجنگاستوانقالبشدهواينکشوريککشورصددرصد
ايدئولوژيکشدهوبامردمآنجزازدينواسالموقرآنحرفديگرینبايدزدهشود.مناولین
باربودکهبهترکیهمیرفتموهیچلغتترکیبلدنبودم.بسیاربههموطنانآذریغبطهخوردمکههم
فارسیرابلدهستندوهمترکیوچهنعمتیازاينبابتشاملحالآنهاشدهاست.زمانرفتنبه
ترکیهيکیازدوستانشلغتنامهترکیبهمندادتااگرخیلیمشکلداشتمازآناستفادهکنم.
لغتنامهمالآذربايجانخودمانبودوحروفآنفارسیبودوقتیواردترکیهشدم،بارانشديدی
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میباريد.آبانماهبود.بعدازدوساعتبهمحلاقامتکهدرخودکارخانهبودوخارجشهرواقعشده
بود،رسیديم.روزيکشنبهوتعطیلبود.مسئولمحلاقامتمرد40سالهایبودوبهنظرمیرسید
سپردهبودندبادقتخیلیمراقبرفتارشباشدزيرامنفوقالعادهانقالبیواسالمیهستیمواگر
ناراحتبشوم،ممکناستکهاينخريدبههمبخورد.آنروزتعطیل،فقطاينآقاويکنگهبانو
يکرانندهدرمحلکارخانهبامنبودند.هرچقدرخواستمبهايشانبفهمانمکهکجابايدغذابخورمو
تافرداکجابايداقامتکنم،نتوانستم.لغتنامهرادرآوردمولغتخوردنراباانگشتبهاونشاندادم.

نگاهمکردوبايکشورهیجانوحرارتی
شروعبهصحبتکرد.چیزیازحرفهايش
دستگیرمنشد.مدامحرفزدومننگاهکردم.
آخرسرهماورارهاکردم.مثلکسیکهالل
استونمیتواندچیزیبگويد،آنروزوشب

رادراطاقسردیگذراندم.فرداازشخصیکهراهنمایمنشدوانگلیسیبلدبود،خواستمتابپرسد
قضیهديروزچهبودهکهاينقدربرایمنباشورهیجانخطابهخواندهشد؟گفتايشانفکرکرده
کتابیکهدرآوردیقرآناستوفکرکردهشمادرآنسرماوبارانحکمکردیکهبايداولقرآن
برايتبخواندوگرنهمیرویوسعیداشتهبگويدبلدنیستقرآنراباحروفعربیبخواندوقول
میدهدکهپدرشراکهحروفعربیبلداست،فردابیايدتابرایشماقرآنبخواندوسعیداشته
نشانبدهدکهچقدرمسلمانمعتقدخوبیهستند.ازاينبرداشتهمخجالتکشیدموهمخندهام

گرفتهبود.

از انفجار تا پرت شدن جرثقیل �
بهلطفخداونددردورهکاریبندهدربازرسیفنیعلیرغماينکهصنعتگازپرمخاطرهاستشاهد
حادثهایکهخاطرهشودنداشتیموشاهدتلفاتجانیناشیازانفجارنبوديم.منبعدهاگزارشهای
حادثهدلخراشقبلیراخواندم.اتفاقچنینبودکهجوشکاریرویدوتافیلترورودیانجامشدهبود.
جوشکیفیتخوبینداشتهبودوآنمحلراسنگزدهبودندوضخامتلولههايیکهجوشداده
بودند،نازکشدهبودوزيرايندومخزنهمبتننريختهبودند.درزمانیکهفعالیتهاجريانداشته،
لولهمتصلبهفیلترمیشکندوگازتخلیهمیشود.عکسهايیهمبودکهجرثقیلعظیمچگونه
بهفاصلهدورپرتشدهبوددرحقیقتانفجارباعثمیشودکهدرآنمنطقهبهشعاعچندصدمتر
هرموجودزندهایکهبوده،چهگیاهچهآدمتلفبشوند.اينقضیهباعثشدهبودکهمديريت

پس از  1900  میـــالدی که صنعت نفت 
به ایران آمد در  فناوری هایی مثل بازرســـی 

ـــی،  فعالیت های پیشگیرانه  و روش بازرس
تجربه هایی اندوخته شـــده بود که آن 

تجربـــه ها در صنعت گاز ایران نیزاعمال شـــد
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وقتشرکتگازتجربیاتصنعتنفتدرزمینهبازرسیفنیتجهیزاتگازیرابرایپیشگیری
ازخطرانفجاراتچندانکافینداندوبهکارشناسانخارجیمتوصلشوند.

ايناتفاقباعثشدکهبهبازرسیتوجهعمیقبشود،چونبازرسیدرصنعتنفتوگازدرسطح
دنیاباتجربیاتاينچنینیکهاتفاقافتادهسازماندهیشده،استانداردهاوضوابطبرایآنتهیهشده
ودرسال۱۹00میالدیکهصنعتنفتبهايرانآمدهازنظرتکنولوژیونرمافزارهايیمثلبازرسی
وروشبازرسیوفعالیتهایپیشگیرانهتجربهایاندوختهشدهبودکهآنتجربههادرصنعتگاز
ايراننیزاعمالشد.بازرسیهایفنیازبدوتأسیسپااليشگاهآباداندرنظرگرفتهشدهبود.چون
ضرورتیبسیارمهمبودوچوندراينصنعتهمهاينمباحثرامیدانند،لزومینمیبینمشرحو
بسطزيادیبدهمکهکاربازرسیچیست.سعیمنايناستکهنکاتیمثلهمانکهخدمتشما
عرضکردم،بهسايرينمنتقلبشودچونمنبیشترفکرمیکنمکسانیکهاينبیاناتراممکن

استبخواننددوستانیهستندکهبهاينصنعتآشنايیدارنديادراينصنعتهستند.

جایگاه بازرسی در شرکت ملی گاز  �
يکیازوظايفبازرسیفنیايناستکهکهنظموترتیبسیستماتیکبرقرارکندتاايناتفاقات

بخش در آبادان پااليشگاه در نیفتد.
فنی بازرسی متدلوژی و فنی بازرسی
کارهایزيادیشدهبودوتجربیاتزيادی
نیزکسبشدهبود.طیيکسالیکهآنجا
زيادی های آموزش زمینه اين در بودم،
دررابطهبابازرسیفنیچنینتاسیساتی
کسبشد،هدفازبازرسیفنیايناست
کهتجهیزاتومخازنبخصوصمخازن

تحتفشارکههیچحرکتومعمواًلهیچامکانیبراینشاندادنوضعداخلیخودندارندوتحت
فشارممکناستمنفجرشوندباروشعلمیفنیوتجربیقبلازاينکهدچارحادثهشوندشناسايی

وتعمیرياتعويضشوند.
بطورکلیدريکپااليشگاه،پمپ،کمپرسور،ديگبخار،مخزن،فیلتر،لولهوتجهیزاتبرقیو
تجهیزاتدواريامتحرکزيادیوجوددارد.رویاينتجهیزاتمتحرکودوارمعمواًلابزاردقیقی
نصبمیشودکهبااندازهگیریدما،لرزش،صداوتصويریازوضعکارکردنتجهیزبهمتصدی



 | گـاز، انرژی پاک با نیم قرن تالش �

400

دستگاهمیدهد.مثالًًدماوفشارروغنياتاقانتوربینوياکمپرسوررانشانمیدهندکهدرچهحالی
هستند.البتهدرزمانهایخیلیقبلاينتجهیزاتنیزبازرسیمیشدند.ولیبعدهابهعلتوجود
وسايلآگاهیدهندهضرورتبازرسیآنهامنتفیشدهبود.امابطورمثالتجهیزیماننديکبرج
بلندرادرنظربگیريدبا۳0،40مترارتفاعودو،سهمترقطر،اگرمنفجربشودماننديکبمبعظیم
عملمیکندومیتواندتاشعاعچندصدمتررامنهدمکندازطرفیوقتیبرجدرسرويساست،
چندانمشخصنیستدرداخلآنچهاتفاقاتیبرایآلیاژبدنهآنمیافتد.حاالشمابايدببینیدکه
چهاتفاقاتیدرداخلآنمیافتد؟برایاينمنظورابتدابرایتجهیزبايدپروندهایتشکیلشودودر
هنگامیکهنصبمیشود،بايدمشخصشودکهوضعیتشچگونهاستوضخامتشچقدراست
؟جنسآنچههست؟واينگونهاطالعاتواطالعاتکسبشدهادواریکهدرپروندهمربوطه
ثبتمیشودبهسیستمیکهدراينحرفهبرایتجزيهتحلیلايناطالعاتتدارکمیشودتغذيه
میگردد.خروجیسیستممشخصمیکنددرچهزمانیچهاقدامیبايدبهعملآيد؟نهايًتابااين
تمهیداتبايدمراقببودتاقبلازاينکهاتفاقیبیفتد،پیشگیریبهعملآيدواگرهمپیشگیریپر
هزينهباشد،بايدتدابیرويژهایکهازوظايفبازرسیفنیمیباشدمدنظرقرارگیرد.البتهازآنموقعتا
حاالدرراهوروشهاومتدلوژیهایمورداستفادهدربازرسیفنیتغییراتوتوسعههایزيادیرخ
دادهازجملهروشیکهمتداولشدهبازرسیبرمبنایريسکمیباشد.دراينروشبراساسعملکرد
تجهیز،احتمالبروزحادثهوازطرفیتبعاتناشیازآنبرآوردمیشودوبرايناساسريسکمحاسبه
میشودوسپسبرایدستگاههابرحسبريسکمحاسبهشدهجهتخواباندن،بازرسی،تعمیرات

وتعويضبرنامهريزیانجاممیگیرد.
حالبااينتوضیحاتمیشودگفتکهمابااينتمهیداتمانعانفجارواتفاقاتناگواریکهمنجر
بهتلفاتمیشود،بودهايم.لذااحساسافتخارکردهوخداراشکرمیکنیموبدينترتیبدراين
حرفهخاطرهبدینداريمکهتعريفکنیم.میشودگفتکهماهمدوستداريمدراينصنعتهیچ

وقتاتفاقبدینیفتدوهیچکسازاينخاطرههانداشتهباشد.

توصیه به نسل جوان �
درموردنسلجوانکهامیدآيندههرملتیمیباشند،حسبتجربهباوردارمکهاينعزيزانوقتی
وارديکمحیطصنعتیمیشوند،خواستهوناخواستهرویايشانفرهنگسازیانجاممیشودواگر
توصیههایشعارگونهدادهشودکهاينگونهباشیدياآنطورباشید،ايندرعملمفیدنیست.البتهارشاد
کردنخوباستولیوقتیتکراریبشود،کمکمتبديلبهحرفهایکلیشهایونپذيرفتنیمیشود.
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میتوانگفتبرایپیشرفتالزماستوقتیاينعزيزانوارديکمجموعهایمیشوندبايدشرايطی
وجودداشتهباشدکهازابتدافرهنگسازیصنعتیمطلوبیدرايشانصورتپذيرد.چراکهفرهنگ
حاکمدرمحیطخودبهخودبهايشانسرايتمیکندودرصورتیکهبدباشد،میتواندالزاماتتعیین
شدهبرایورودايشانبهواحدیصنعتیکهابتدابرایانتخابتعیینشدهواعالنشدهکهبايد
رشتهتحصیلیشمااينباشد،مدرکتاينباشدونمرهاتاينباشدرامضمحلوتمسخرآمیزنمايد.
يکیديگرازعواملتعیینکنندهدرفرهنگسازیمطلوب،فردارشدوباالدستاوستکهبرای
ايشانالگویملموسمیشودواگرنتواندازنظرفنیوفرهنگیالگویخوبیبرایویباشدو
جوابگویخواستههایوینباشد،بعدازمدتیجوانقادربهکسبفرهنگيااخالقحرفهاینخواهد
شد.بطورمثالبهخاطردارمکهدربدوورودمبهشرکت،دوستداشتیمباکسیکارکنمکهبتواند
بیشتردرزمینهرياضیوفرمولهایفنیمهندسیواينگونهمباحثدانشواطالعاتبهمنمنتقل
کندواحساسمیکردم،آموزشهایفنیمهندسیاگرفاقداينمباحثباشد،قابلتوجهوچندان
جالبنیست.لذاخودمنوقتیدرمسئولیتقرارگرفتموبهآنشکلیکهگفتمواردصنعتشدم؛
يکیازنکاتیکهبرايممهمبوداينبودکهوقتیجوانیباپتانسیلواستعدادواردسیستممیشود
وبايدعطشيادگیریویدرسطحیکهانتظارداردتعیینومدنظرقرارگیردزيراعدمتغذيهفنی
مهندسیچنیناستعدادهايیموجبانزجارايشانازمحیطمیگرددوبهتدريجدچارسرخوردگی
میشوند.البتهخودمندرتمامدورانتحصیليکعالقهذاتیبهرياضیاتکاربردیداشتم.شايد
واقعاباآنتوصیفیکهقباًلگفتم؛بیشترعالقمندبهادامهتحصیلبودم.البتهنهفقطبرایمدرک
بلکهبیشتربرایرفععطشفراگیریدانستنیها.دوستانیکهبامنهمدرسبودند،میداننددردوره
دانشکدهدرسهایاصلیواجباریسهرشتهمهندسیرابرایخواندنانتخابمیکردمدرحالیکه
بهجایايندروسمیشدفقطباانتخابيکرشتهدرسهایآسانتریگرفت.درعملهمخواندن
درسهایسختسهرشتههیچمزيتیمادیاینداشت،بههرحالمیخواهمبگويمجوانهايی
کهواردمیشوندبرحسباينکهچهسلیقهوعالقهایدارند؛سرپرستوارشدترآنهانقشمهمی
درراهبریاينجوانانبرایشکوفايیاستعدادهايشاندارند.بیشترتوصیهامايناستکهارشدها
الگویآنجوانهاواقعمیشوندونقشمهمیدرشخصیتبخشیوانتقالاخالقحرفهایيافرهنگ
صنعتیبهايشاندارند.لذابیشتررویسخنمباسرپرستهاستتاجوانان.بهنظرمندراينزمینه
هاممکناستکشورماخیلینمرهخوبینداشتهباشدوشايدمحدودشدنابداعاتوخالقیتها
دربخشهایفنیمهندسیماتاحدویناشیازاينباشدکهافرادبعدازواردشدنبهصنعتدر
فضايیقرارمیگیرندعاریازفضایعلمیفنیدرحالیکهمطالعاتعلمیکنجکاویدراينزمینه
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هاوتلفیقدانشهایآکادمیکباکارهایصنتعیروزمرهمیتواندشروعخوبیبرایشکلگیری
صنايعوتولیداتدانشبنیانباشد.

اخالق مهمترین گزینه ی جوانان برای ترقی و پیشرفت �
دوستدارمبههمکارانخصوصًاجوانانتوصیهکنمبرایترقیدرسازمانازاخالقحرفهای
دورنشوند.سمتهاوپستهایباالدرصورتیکهافرادشايستگیوصالحیتوتجربهالزمرا
نداشتهباشند،میتواندموجبتباهیفردگردد.الزماستدريکحرفهچهمهندسیيابازرسیياهر
شغلديگرتالشبرایعمقبخشیبهدانشکاریورعايتاخالقحرفهایبعنوانيکضرورت
جدیهمیشهمدنظرباشدتاهمخوداززندگیوکارلذتببريم،همکشوردرزمینههایمختلف

حرفبرایگفتنداشتهباشد.

تشکر و قدردانی �
میخواهمازمسئولینمحترمشرکتملیگازکهدرزمینهجمعآوریاطالعاتوخاطراتويا
تجربههایافرادیکهحاالبهمرحلهپیشکسوتیيابازنشستگیرسیدهاند،تشکرنمايم،روابط
عمومی،مديريتمحترم،مدتهاستکهمارابرایچنینمصاحبههايیوحتیتالیفکتابهايی

ترغیببههمکاریمیفرمايند.
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آغاز و گام های نخست �
اينجانبعبدالرسولرزاقیهستم،متولدبیستونهممردادسال۱۳۲۹درشهرستانبهبهانودر
استانخوزستان.درسال۱۳۵4دررشته یمهندسیمکانیکازدانشگاهعلموصنعتايرانفارغ
التحصیلشدمکهدرهمانسالنیزبهاستخدامشرکتملیگازدرآمدموپسازطیمراحل
آشنايیبااداراتمختلفدرتهران،کهبخشیازفرآيندآموزشکارکنانتازهاستخدامشدهدرآن
دورانبود،برایادامه یخدمتبهپااليشگاهگازبیدبلندمنتقلوازچهارمتیرماهسال۱۳۵4درآن

پااليشگاهمشغولبهکارشدم.
دودخترويکپسردارمکهدختربزرگممراحلپايانیتحصیالتخودرادرمقطعدکترامیگذراند.
ايشانمدرکلیسانسخودراازدانشگاهامیرکبیرگرفتهودوره یفوقلیسانسودکترايشرادر
استرالیاگذراندهاست.دختردوممفوقلیسانسدانشگاهعلموصنعتوپسرمهمفوقلیسانس

رشته یمتالوژیازدانشگاهتهراناست.
مدت۱7سالدرسمتهایمختلفازجملهمديريتپااليشگاهفجرجمياکنگانخدمتنمودهام.
منطقه ی در که میشود محسوب کشور گاز پااليشگاههای بزرگترين از جم فجر پااليشگاه
شهرستانجمدراستانبوشهرقراردارد.هماکنوننیزجانشینمديرعاملدرعملیاتوپشتیبانی
شرکتنفتوگازپارسکشورمیباشم،ودرمجموعمدت40سالاستکهدرصنعتگازکشور

فعالبودهودرخدمتهموطنانعزيزمهستم.

انگیزه ی فعالیت در صنعت گاز �
اصالتًاخوزستانیهستمازاينروباصنعتگازبهخوبیآشنابودموباتوجهبهاينکهاينصنعت
امکاناتفراوانیرابرایخانوادههایخودايجادمیکرد،همیشهاينعالقهواشتیاقدرمنبود
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کهواردآنشوم.بههمیندلیلوقتیفارغالتحصیلشدمباوجوداينکهکارخیلیزيادبودومن
همپیشنهاداتزيادیبرایکارهایمختلفداشتموحتیمدتینیزدريکشرکتخصوصیکار
کردم،ولیپسازاينکهشرکتگازاعالماستخدامکرد،بهاينشرکتمراجعهکردهومدتیبعد

استخدامشدم.

روزهای انقالب و کارکنان صنعت نفت �
مدارجترقیسازمانیراپلهپلهطینمودهام،بهاينصورتکهبهعنواننوبتکاراستخدامشدم
وبعدازمدتیرئیسواحدپااليشوپسازآنرئیساداره یآبوبرقوبخارشدم،کهاينمورد
آخربادورانپیروزیانقالباسالمیهمزمانشدکهباهمکاریدوستانوسايرهمکارانبااز
سرويسخارجکردنپااليشگاهوايستگاههایتقويتفشار،نقشیدرفعالیتهایآندورانداشتیم.

البتهدرآنزماندورانفترتيهمداشتیم
يکم و بیست  تاريخ در اينصورتکه به
بهمنآقایکیانوریطیمصاحبهایاعالم
کردهبودکارکنانصنعتنفتازماحمايت
میکنند،وفردایاعالماينمطلب،کارکنان

صنعتنفتتصمیمگرفتندتادراقدامیهماهنگدرشهراهوازطیيکراهپیمايی،نداشتنارتباط
باحزبتودهونیزحمايتنکردنازکیانوریرااعالمنمايند.ازسویديگربراساسفرموده ی
امامبرایتأمینسوختکشور،پااليشگاهبیدبلندرادوبارهراهاندازیکردهبوديمولیبرایاينکه
وجهه یاعتصابشکستهنشود،بهرهبرداریراباکمترينتعدادانجاممیداديم.درآنروزگرچه
منوهمکارانشبپیشاصاًلنخوابیدهبوديم،صبحهمباوسیله ینقلیه یشخصيخودمكهيك
خودروپژو۵04بودبهاهوازرفتیمودرراهپیمايیشرکتکرديموبعدازظهردرراهبرگشت،به
دلیلخستگیزيادونداشتنتوانايیکافیدرکنترل،خودروواژگونشدوبندهبراثرصدماتتصادف
بهاغمارفتم.بهگفته یخانوادهودوستان،تعدادبسیارزياديازمردممنطقهبرایاهدایخونبه
بیمارستانآمدهبودند.همچنینپسازاعالمنیازبهپزشكجراحمغزازطريقراديویاهواز،يک
جراحداوطلبانهبهآغاجاریآمدهواعالمآمادگیکردهبود،کهاينصحنهازويژگیهایخوب

فضایحاکمبردورانپیروزیانقالباسالمیوصمیمیتصادقانه یآندورانبود.

تأمین  برای  امام  حضرت  فرموده ی  طبق 
را  بلند  بید  پاالیشگاه  کشور،  سوخت 

برای  بودیم ولی  اندازی کرده  راه   دوباره 
نشود،  شکسته  اعتصاب  وجهه ی  اینکه 
انجام  تعداد  کمترین  با  را  بهره برداری 

می دادیم
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گازرسانی به اهواز �
درسال۱۳60تقاضایانتقالبهاهوازرانمودموباسمتمسئولگازرسانیبهشهرستانهای
استانخوزستان،مشغولبهکارشدم.زمانیدکتراقبال،وزيروقت،بهشاهسابقنامهاینوشتهبود
مبنیبراينکهمیخواهیمبهشهراهوازگازبدهیم،شاهدرپاسخبهايشاننوشتهبودندبهاهوازگاز

ندهید،برقبدهید.
درآنزمانبهدلیلشورانقالبیکهوجودداشتوهمهچیزراسیاهياسفیدميديديم،ازاين
تصمیمشاهخیليعصبانيشديمكهگاززيرپايماستوليشاهدستوردادهماازآناستفادهنكنیم،

وبههمینعلتتصمیمگرفتهشدکارپروژه یگازرسانیبهشهراهوازانجامشود.
پسازآنکهمطالعاتاولیهانجامشدمتوجهشديمگازرسانیبهشهراهوازاصاًلمقرونبهصرفه
نیستوچونبراساستعالیماسالمیباورمنبرايناستکههرکسیاشتباهکردبايدبهاشتباه
خوداعترافکند،نزدمسئولمربوطرفتموگفتممااشتباهکرديموگازرسانیبهاهوازکاراشتباهی
است.بهمنگفتنديعنيچه؟يعنيحرفشاهدرستبوده؟واينكهاينهاحرفضدانقالباستو....
گفتمكهآقااينحرفهايمنحسابدودوتاچهارتاستوكاماًلاثباتپذيراست،کهالبتهمسئولین

آنراقبولنکردند.
درحالیکهدراينموردمطالعاتکاملانجامشدهومشخصشدهبودکهمثالًًدربعضياز
شهرهايقديميخوزستانکهکوچههایخیلیباريکبابافتقديميداشتندلوله یگازبايدخیليبه
سختيعبورکند،ومواردديگریکهاصاًلمطابقبااستانداردنبود.ويامثالًًشهرشادگانراکهآبو
برقمناسبینداشتوازسويیدرکنارواحدگازوگازمايعماهشهرنیزقرارداشت،گازکشیکرديم.
درکلچوندراستانهايیمثلخوزستانوبوشهروهرمزگان۹ماهازسالهواگرماست،بیش
ازآنکهبهگازنیازباشدبهبرقنیازاست،چونفقطکولرگازیامکانخنککردنفضایمسکونی
رادارد.بههمیندلیلنیروگاهرامینونیروگاهزرگانرادراهوازاحداثکردهبودندکهبرقباقیمت
كمتردراختیارمردمقرارگیرد.البتهبعدازگذشت۵سالازسیستمبرنامهريزیگازمتوجهشدندکه

اينکار،کاراشتباهیبودهوسراسیمهدستورتوقفپروژه یگازرسانیرادادند.
افتادناست،مثالًًدر اتفاق متأسفانهسیاستهاياشتباهمشابهاين،همینحاالهمدرحال
حالحاضربهلطفتالشهايیکهدروزارتخانهانجاممیشودوهزينههایسنگینیکهصورت
میپذيرد،تولیدگازراهرسالهفتادتايکصدمیلیونمترمکعبگازافزايشمیدهیم،وليمتأسفانه
بازهمنسبتبهمصرفکممیآوريمودرفصلزمستاندچاراسترسواضطرابمیشويم،چون
مثالًًدرتمامروستاهاياستانهايگرمنیزگازكشيصورتگرفتهدرحاليكهاصاًلنیازبهگازندارند.
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اجرای فاز دوم پاالیشگاه گاز شهید هاشمی �
درسال۱۳66هنگامیکهقرارشدپااليشگاهگازکنگان،فجرفعلی،راراهاندازیکنندازمن
خواستهشدکهبرایمدتيکسالبرایراهاندازیبهآنجابرومکهاينرفتنمصادفشدبا۱۲ 
سالکاردراينپااليشگاه.پسازآنبهتهرانآمدموباتوجهبهسابقه یكاریکهداشتم،مسئولیت
اجرايطرحهایپااليشگاهیرابهمندادند.يعنیاولینکارمنبعدازپااليشگاهکنگان،اجرایفاز
دومپااليشگاهگازشهیدهاشمینژادبودکهخوشبختانهدرسال۱۳7۹اينکاربهپايانرسیدوبه

وسیله یجنابآقایخاتمی،رئیسجمهوروقت،افتتاحوراهاندازیشد.

پاالیشگاه گاز بیدبلند2 �
_پسازآندرسال۱۳80بهمنمأموريتدادهشدکهدرطرحپااليشگاهگازبیدبلند۲انجام
وظیفهنمايمکهدرآنجابهعنوانمديرساختمانونصب،کارمراشروعکردم.وپسازانجامطراحی
اولیه،بامشارکتشرکت»اسنسیالوالین«دركشوركاناداوطیکردنمراحلمناقصه،انجام
تشريفاتاولیهومعرفیپیمانکاران،جنابآقایمهندسزنگنه،وزيروقتنفت،فرمودندباتوجهبه
اينكهازفردادولتجديدآغازبهكارمينمايدبهتراستاينقراردادرادولتجديدتأيیدنمايند،که
متأسفانهباشروعکاردولتبعدی،اجرایپروژهبامخالفتمواجهشدبهحدیکهاعالمکردنداصاًل
اينپروژهبرایچهبوده؟ماتقريبًايکسالبهشورایاقتصاديرفتیمتاتوانستیمايشانرابهانجام
پروژهقانعكنیمولیمتأسفانهدرآنزمانپیمانکارانراضيبهانجامپروژهبانرخهایقبلینبودند
وميگفتندقیمتهاييكهماداديممربوطبهيكسالقبلبود،ودرواقعپروژهبهحالتتعلیقدر

آمدکههنوزهموضعیتخوبیندارد.

مدیر عاملی پاالیشگاه فجر جم �
بههرحالدراينشرايطبودکهباتوجهبهتجربیاتوسوابققبلیبهمنمأموريتدادهشدکه
بهعنوانمديرعاملپااليشگاهفجرجم)کنگانسابق(انجاموظیفهنمايم.کهحدود۵سالخدمت
خوددرپااليشگاهفجرجمرايكيازافتخاراتزندگیاممیدانم،زيراباتوجهبهشناختیکهبه
دلیل۱۲سالسابقه یکارقبليامازپااليشگاهكنگانوکارکنانآنهاداشتم،ظرفمدتکوتاهي
يکتیمکاریخوبتشکیلداديموبابهرهگیریازديدگاهشايستهساالریوشفافیت،پروژههای
مهميرادرپااليشگاهانجامداديمکهخیلیازدوستانیکهسابقبرآندرپااليشگاهخدمتكرده
بودندوبهداليلیبهپااليشگاهمیآمدند،میگفتنداينپااليشگاهاصاًلپااليشگاهسابقنیستوبه
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کلیتغییركردهاستومیپرسیدندکهچگونهايناتفاقاتافتاده؟درپاسخمیگفتماينتغییراتو
بهبودايجادشدهنتیجه یتالشوكارگروهیاست.حتیيادممیآيديکیازمسئولینکهاکنون
ازوزرایدولتهستند،درسال۱۳8۹بهسرپرستیهیئتی،بهپااليشگاهتشريفآوردهبودند.پساز
بازديدازپااليشگاهوپروژههایانجامشده،بهمنفرمودندکهاصاًلباورنمیکنمکهشماتوانسته
باشیدريکسیستمدولتیچنینپروژههايیرااجراکنی!کهبندهعرضنمودمبالطفخداوتالش

همکارانوکارگروهیاينموفقیتهابهدستآمدهاست.

وضعیت عمومی شرکت گاز از گذشته تا اکنون  �
بهدلیلنیازکشوربهگاز،شرکتگازبهشدتتوسعهپیداكردهاستولیاگربخواهمديدگاهکلی
خودرابهصورتبیپردهوصادقانهدرباره یوضعیتعمومیشرکتگازدرگذشته،حالوآيندهبیان
کنم،بايدبگويمکهمامزيتبزرگیراازدستدادهايم،البتهخیليچیزهارانیزبهدستآوردهايم.
منهمیشهبهدوستانوهمكارانمميگويمدرستاستكهمادرجنگ،پااليشگاهآبادانرااز
دستداديمولیاينپااليشگاهاکنونتقريبًاساختهشدهودرواقعخودپااليشگاهنبودکهازدست
مارفت،بلکهفرهنگسازمانیحاکمبرپااليشگاهآبادانبودکهماآنراازدستداديموديگربه

دستنیاورديم.
زمانیکتاب»سولیوان«رامیخواندم،دربخشيازآندرباره یپااليشگاهآباداننوشتهبود"من
وقتیبهپااليشگاهآبادانرفتمکهبزرگترينپااليشگاهدنیاباتولید670هزاربشکهنفتبودوديدم
کهبهبهترينشکلبهدستکارکنانايرانیادارهمیشود.درآنلحظهياداينگفته یکارشناسان
انگلیسیافتادمکهمیگفتندبعدازرفتنمااينپااليشگاهنیزازکارمیافتدوبیاختیارخندهام

گرفت."
درزمانجنگکهپااليشگاهازسرويسخارجشد،کارکنانآنمجبورشدنددرديگربخشهای
نفتبهکارمشغولشوند.دونفرازکارکنانجوانبا7يا8سالسابقهبهشركتمادراهوازآمدند،
کهدرآنزمانيكيازكارهايماگازرسانیبهصنايعبودوايستگاههایتقلیلفشارمیساختیم.
ايندوجوانبامامشغولکارشدندومنواقعًاازکارکردنباايندوجوانلذتمیبردم،زيرا
مشخصبودکهپااليشگاهآبادانماننديکدانشگاهبزرگصنعتیاينجوانانراآموزشوپرورش
دادهبود،وحاالغبطهمیخورمکهچرامااينسیستمراازدستدادهايم؟متأسفانهدرطولدوران
گذشتهبهدلیلاينکهافرادیبدونشناختنسبتبهفرهنگسازمانینفتواردردههایمديريتی
شدهودررأسسازمانماقرارگرفتند،رویخیلیازداشتههایماخطکشیدندوآنروحنظمگرايی،
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سلسلهمراتبیودانشپژوهیراتضعیفکردند.آنزمانبینکارکنانرقابتبودوهرکسیداناترو
فعالتربودراحتترمیتوانستمدارجترقیراطینمايد،يعنیبراساسلیاقتوشايستگیاشبه

کارگرفتهمیشد،البتهبازهمیشهدرصدکمیهمپارتیبازیوجوددارد.

سابقه ی ذهنی جوانان شرکت گاز از وضعیت این شرکت �
_ولیمتأسفانهبعدازآنمانتوانستیماينکاررابکنیم.حاالباجوانانیروبهروهستیمکهاز
گذشته یاينصنعتاصاًلاطالعیندارند.منچونبهاقتضایکارمباجواناندرارتباطهستماز
ايشانمیشنومکهازشرکتهایخارجیمثلتوتالبهعنوانغولنفتیيادمیکنند،درصورتی
کهدرخیلیازمواردبهآنهاثابتمیکنمكهخودماشرکتیهستیمکهصدوچندسالسابقه ی
کارداريموماهمه یاينضوابطیراكهامروزهشمادرتوتالازآنيادمیکنید،درگذشتهداشتیم؛
ايمنیدرصنعتحرفاولرامیزدوفرهنگآنهمکاماًلحاکمبود.برایهرکاریدستورالعمل
مدونوجودداشت.اگرامروزازايزوواستانداردهایمختلفصحبتبهمیانميآيد،مادرگذشته
همه یايناستانداردهارابهزبانيديگرداشتیموبهجراتميتوانگفتشرايطاداره یپااليشگاه

آبادانازهیچپااليشگاهيدركشورانگلستانكمترنبود.
پسمااستعداداينراکهمثلتوتالباشیمداشتیم.ماواقعًاجوانانشايستهوافرادباتجربهاي
داريم.البتهمتأسفانهخیليازافراددانشمنديكهدرصنعتبودندبهعناوينمختلفدراوايلانقالب

كنارگذاشتهشدند.بنابراينمیتوانیمبازهمتوتالوحتیبهترازآنشويم.

شایسته ساالری؛ اساس موفقیت  �
_مندرهرمقاميكههستماولینچیزيراكهاعمالميكنمشايستهساالرياست.يعنيبه
هیچبهانهایحاضرنميشومآدمشايستهايراكناربگذارمحتياگرمنتقدمنباشد.اصاًلبحثمن
ايناستكهخودمابايداينفضاينقدرافراهمكنیم.مندرجلساتيكهباهمكارانمدارمهمین
مسئلهرابیانميكنمكهشمابايدازمنانتقادكنید،چونحتمًامنهمدرجاهايياشتباهميكنم،و
میدانیمکهانسانجايزالخطاست.بنابرايناگرشمافقطبیايیدوازمنتعريفكنید،اينراهدوستي
ورفاقتوهمكارينیست.وظیفه یشمابهعنوانهمكار،عملبهگفته یحضرتعلي)ع(استكه
درچهاردهقرنقبلدرشرايطيكهتجارتروزبشر،بردهداريوبردهفروشيبوده،فريادميزند
كهازمنانتقادكنید.ميفرمايندمنبهگردنشماحقدارم،ميپرسندآنحقچیست؟ميفرمايند
ايناستكهبامنمثلشاهانصحبتنكنیدوشماهمبهگردنمنحقداريدوآنايناستكه
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عدالترادرباره یشمارعايتكنم.خبوقتيماچنیندينيداريم،چنیناماميوچنینپیامبري
داريم،چراامروزمدامتملق،چاپلوسي،دروغوتعارفبههمتحويلميدهیم؟

اهمیت محیط زیست �
روزهاياوليكهبهعنوانمديرعاملواردپااليشگاهفجرشدهبودموقتيكاركنانرابرايانجام
پروژههاتشويقميكرديموميگفتیمكهبايدتالشكنیمتامشكالترابرطرفنمايیم،ميگفتند
آقااينكارهاكارمانیست،كارمابهرهبردارياستواجرايپروژهبهوسیله یتهرانانجامميشود
وبهستادتهرانربطدارد.امامنبهايشانميگفتمكهمااينجامسئولهستیموخودمانبايد
مشكالتخودرابرطرفكنیم.كسنخاردپشتمنجزناخنانگشتمن.خالصهمن۵  6ماهكار
فرهنگيكردم،حتيدرچندنوبتبعضيكارهاراكههمهاعتقادداشتندانجامدادنینیستخودمبه

تنهاييانجامدادم.
بعدازاينزمانوقتيفرهنگجاريشدوخودشانبهقولخارجيها"Creative"ياهمان
خالقشدند،مرتبًاايدههاينوارائهدادندبهطوريكهپااليشگاهرادگرگونكردند.برايمثال
تصمیمگرفتیمبرایپااليشگاهیکه۱7سالبودکارمیکرد،درزمینه یمحیطزيستمواردی
راطراحینمايیمتاآاليندههارابرطرفکنیم،چوناعتقاددارمتولیدباحفظمحیطزيستهیچ
مغايرتیندارد.دوستانهمبدوناينکهازمشاوربیرونازسازماناستفادهکنندهمینکارراکردند.
درپااليشگاهيکحوضچه یسوزاداشتیمكهمايعاتتهظروفبهآنجامیرفتوميسوختوبرای
اينکهروستاهایاطرافمتوجهاينمسئلهنشوندشبهااينكارانجامميشد،يعنیپولودالررا
میسوزانديمومحیطزيسترانیزآلودهمیکرديم.تصمیمگرفتیممشکلراحلکنیم؛باهمکاران
همفکریکرديم،طراحیانجامشدهواجراونصبوراهاندازيشدوازپولیکهبابتصادرکردن
مايعاتيكهقباًلميسوختكسبكرديم8ماهبعدهزينه یطرحرادرآورديم.ازسويیآتشنیز

برایهمیشهخاموششد.
رودخانه یفصلیکنارپااليشگاهكهمقداریازاينضايعاتدرآنريختهمیشدمحلعبور
گوسفندانروستاهایمجاوربود.وقتیجلویآلودگیهاگرفتهشدقرارشددرآندرختبکاريم.
خانمچوپانیازاهالیروستاهایمجاوربهرئیسH.S.Eپااليشگاهگفتهبودنمیدانیمچهاتفاقی
افتاده،قباًلوقتيگوسفندانماازاينجاردمیشدندمیمردند،اماحاالدراينجاچرامیکنند.به
همینشکلمشکالتبقیه یواحدهارانیزدرجلساتمطرحميکرديموبرايشطرحميداديمو

برطرفمیکرديمودرکنارشتولیدرانیزافزايشداديم.
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موفقیت های انجام دادن کار گروهی �
ازسرويسخارجکردنپااليشگاهبهويژهدرفصلسرمابسیارمشکلاست،حتیاگرظرفیتواحدیيک
مقدارکاهشپیداکند،سروصدایمرکزبلندمیشودوفقطدرشرايطخیلیخاصامکانازسرويس
خارجکردنپااليشگاهوجوددارد.منبهدوستانوهمکارانگفتهبودمشمايکكتاب"۱ShutDown"
درستکنیدودرآنتماممشکالتومسائلیراکهفقطدرهنگامازسرويسخارجبودنپااليشگاهقابل

برطرفکردنهستند،بنويسید.
يكروزازباالبهمااطالعدادندکهدرآينده ینزديكشما۳روزفرصتداريدپااليشگاهراازسرويس
خارجکنیدومواردتعمیراتیخودراانجامدهید.بهدوستانگفتمكتابرابیاوريد.دركتاب۱۱۲کارتعمیراتی
بودکهدوستاناعتقادداشتندبههیچوجهنمیشوددر۳روزهمه یاينکارهاراانجامداد.منبهايشان
گفتمبهروشیکهدرحالتعادیکارتعمیراتیمیکنیدنمیشود،امااين۱۱۲کاررابه۱0قسمتتقسیم
ميكنیموهرقسمترابهيکتیممیدهیم.هرتیمهميکسرتیمداردکهاکنونموظفاستچك
لیستتهیهکندومشخصکندکهبهچهابزار،قطعاتونیرویانسانینیازدارد،وپسازدريافتمايحتاج
اعالمکندکهاالنهمهچیزدرتیممنآمادهاستوهنگامآغازعملیات"Shutdown"هرتیممستقل
ازتیمهایديگرکارشراشروعکند.همه ینیازهاتأمینشدودرروزموعدکهاتفاقًاچندنفرازدوستان
خبرنگارهمآمدهبودند،کارشروعشدکهبهصورتشبانهروزیهمبود.يادممیآيددوستانخبرنگارآمدند
وگفتندآقااينجاچهخبراست؟اينجاشبیهجبهه یجنگاست،هرجاراکهنگاهمیکنیدآتشيروشن

استوجوشکاریاستوعده یزياديمشغولكارند.

بهره برداری از میدان گازی پارس جنوبی �
هنگامبهرهبرداریازسفره یگازیپارسجنوبی،بهدستورآقایمهندسزنگنه،وزيرمحترمنفت،قرار
شدهبودبخشيازگازپارسجنوبیدرپااليشگاهگازفجرتصفیهشود.ايندرحالیبودکهمشخصاتگاز
ترشپارسجنوبیباگازترشمنطقه یناروكنگانتفاوتزيادیداردواصطالحًاترشتراست.اين
مأموريتبهماسپردهشدوشروعکرديمبهکارمطالعاتیکهچهمیزانازگازپارسجنوبیرابايدباگاز
خودمانمخلوطکنیمتابتوانیمکارتصفیه یآنراانجامدهیم.پیمانکاریرابهصورتEPCگرفتیمو
لولههايیراکهبايدلولهکشیمیشدآمادهکرديموبهپیمانکارگفتیم۳روزفرصتداردکهکارلولهکشی

راانجامدهد.پیمانکارگفتکهنصبتعدادزياد
لولهباقطر۳6اينچدرارتفاع۲0متریدر۳روزاصاًلامکانندارد،ولیوقتیديدچارهایندارد،

۱.ازسرويسخارجکردنپااليشگاه



عبدالرسول رزاقی |

4۱۳

پذيرفت.امامناحتمالمیدادمکهپیمانکارنتواندازعهده یکاربرآيد،بنابراينبههمکارانگفتمکلیه ی
ماشینآالتسنگینوجرثقیلو....راآمادهنگهداريدوبهمجرداينکهديديمپیمانکارقادربهانجامکار
نیستخودمانکارراانجامدهیم،کهمتأسفانههمینطورهمشدودرمیانه یکارمتوجهشديمکهپیمانکار
قادربهانجامکارنیست.بههمیندلیلايشانراکنارگذاشتیموبههمکارانخودمانگفتیمکارراانجام

دهند.
يادممیآيديکیازمسئولینزيردستدرآنموقعآمدبهمنگفتفالنیاينکارراواقعًانمیشود
انجامدادواينتوبمیریازآنتوبمیریهانیست،امامنبهشدتاعتقادداشتمکهکارانجامپذير
استوبهلطفخداوهمتوايثارهمکارانوتالشگروهیمجموعه،اينکاربهخوبیانجام
شد.اکنونهممنبههمراههمکارانجوانمدرحالانجاميکسریکارهاهستیمولیچون
بیشترفعالیتماندردرياوسکوهاینفتیاست،کمیمشکلتراست.ازسويیتحريمهانیزبسیار
محدودمانكردهوبهقولمعروفبازوروفشارووصلهوپینهيككارهاييميكنیم.چوناعتقاد

دارمکهيانبايدقبولمسئولیتکرديابايدباتماموجودبهحلمشکالتومسائلپرداخت.

انتقال برق از پاالیشگاه گاز �
درطولاينسالهاخاطراتبسیاریهمداشتمکهيكيازبهترينخاطراتممربوطبهدورانپااليشگاه
گازفجراست.بندهاصواًلاعتقادبهتوسعه یپايداردارمومعتقدمافزونبردرونسازمان،بايدبهجامعه
ومحیطبیرونازسازماننیزتوجهداشتهباشیم.فكرميكنمسال۱۳87بود.درمنطقهايكهمابوديم
)شهرستانجم(امكاناتبرقرسانيضعیفبود،درتابستانمردمبامشكالتبسیاریروبهروبودند،مثالًً
وسايلخانگيآنهاميسوختومرتبازمادرخواستميكردندكهازمازادبرقپااليشگاهبهمابرقبدهید.
استانداروبقیه یمسئولیناستانهماينرادنبالميكردند،وليباتوجهبهسیاستهايموجود،مسئولین
ميگفتندوظیفه یماتولیدگازاستنهبرقرساني.البتهدرستميگفتندوليبندهمعتقدمهنگاميامنیت
منحفظميشودكهاطرافیانهمدرامنیتخاطركاملباشندوايشاننیزدرمنافعمنشريكباشند.به
همیندلیلبامسئولیندرمركزصحبتكردموليايشانمخالفتكردند،تازمانيكهخبررسیدمردممنطقه

قصدحملهبهپااليشگاهرادارند.
اينمسئلهبهاطالعمسئولینرساندهشد.يكيازمسئولینبهمنگفتفالنيشماچرااينقدرميترسید؟
گفتمبندهبرايخودمنميترسموليمنآمدهاماينجاكهبحراننباشد،اگرقراراستمنباشموبحران
هموجودداشتهباشد،پسوجودمنبیهودهاست.گفتندچهكارميخواهيبكني؟گفتمبامسئولیتخودم
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بهمردممنطقهبرقميدهم.آنهاهمپذيرفتند.گفتمخداياتوخودتميدانيكهنیتمنخیراستپس
خودتبقیهاشرادرستكن.بااستاندارتماسگرفتیموگفتیمآمادهايمكهبرايزمانتابستانبهمردم
جمبرقبدهیم،وليكلیه یاداراتذيربطدرمنطقهبیايندصورتجلسهكنیموبايدپولبرقرانیزپساز
كنتورخوانيبهحسابشركتگازواريزنمايید.ولياينفقطتااولمهرماهاست،يعنيدرابتدايپايیزكه
هواكمکمخنكميشودوازسویديگرماشروعبهانجامبیشترينمقدارتولیددرپااليشگاهميكنیم،بايد
برقتانراازبرقشهريدريافتكنید.آنهاقبولكردندوكارانجامشد.يادمميآيدروزيكهبرقپااليشگاه
بهمنازلشهريوصلشدومردمازبرطرفشدنمشكالتبرقخودمطمئنشدند،مانندروزيكهانقالب

شدهبودهمهبهسطحشهرآمدهبودندوهلهلهوشاديكردهوشیرينيپخشميكردند.

باشگاه ورزشی فجر برای  جوانان منطقه �
البتهمواردزيادديگريهمبوده،مثالًًدرپااليشگاهيكباشگاهورزشيداشتیمكههمكارانرفتهبودند
وازاصفهانوشیرازوتهرانوشهرهايديگرورزشكاراجیركردهبودندوآوردهبودندبهباشگاهورزشي
فجرتااينباشگاهبتوانددرسطحكشورامتیازبیاورد.مناعتراضكردمكهاينهنرنیستكهشمااز
شهرستانهايبزرگبازيكنبیاوريدوبعدبگويیدمادرفالنرشتهاولشديم.اگرشماهنريداريدبیايید

پاالیشگاه فجر جم
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بامردموبچههايكاركنانخودمانومنطقهكاركنیدواولبشويد.اينكارانجامشدوجوانانمنطقه
كهحتيدرباشگاهراهشاننميدادند،موردپوششورزشيقرارگرفتندوبهآنهاامكاناتورزشي،غذا،
لباسورزشيواينهاميدادند،تاحديكهوقتيمنبرايمناسبتهايمختلفدرمجالسومسابقات
ورزشيشركتميكردم،مردمصلواتميفرستادندواظهارلطفميكردند.وآنقدربامردممنطقهدوستو
صمیميشدهبوديمكهنهتنهاديگراحساسخطرنميكرديم،آنهارابهعنوانحاميوپشتیبانپااليشگاه

ميديديم.
خاطره یديگرمربوطبهروزهوايپاكبود.در۲0كیلومتريپااليشگاهجنگليبودكهبهدلیلرعايت
نکردنمردموريختنآشغالدرآنجاتقريبًاغیرقابلاستفادهشدهبود.برنامهريزينمودهواعالمكرديمكه
۲ ۳تااتوبوسميگذاريم،هركسدوستداردميتوانددرتمیزكردنجنگلكمككند.خالصهبهجنگل
رفتیموشروعكرديمبهجمعآوريزبالهها.يكيازهمكارانكهمسئولاينكاربود،بهمنگفتآقاشما

نیازنیستكاريانجامبدهید.گفتماگرمنخودماينكاررانكنمديگرانهمانجامنميدهند.
بعدازآنبشكههاييرادرستكردهوبهعنوانسطلزبالهدرقسمتهايمختلفنصبكرديموهمچنین
تعداديازآنهارادراختیارمردممنطقهقرارداديم.همینطوركتابهايمربوطبهمحیطزيستدرردههايمختلف
دبستاني،راهنماييودبیرستانيچاپكرديم.ودرارتباطبامحیطزيستکالسهایآموزشیگذاشتیموهمكاران
بخشمحیطزيسترافرستاديمكهدراينكالسهاتدريسكنندتادانشآموزانبافرهنگمحیطزيستآشنا
شوند.اجازهداديمدانشجويانمنطقهازامكاناتصندليهايخاليپروازيمابهصورترايگاناستفادهنمايند،واين

كارهاانسوالفتخاصیبینمردممنطقهوپااليشگاهايجادکرد.

ساخت درمانگاه پاالیشگاه �
خاطرههایناخوشايندیهموجودداشتکهيکیازآنهامربوطبهزمانياستكهميخواستیمبدون
اينكهپااليشگاهراازسرويسخارجكنیمتأسیساترارنگآمیزينمايیم.ابتداهمكارانمیگفتنداينكار
امكانپذيرنیست،وليمنگفتمبرويدمطالعهكنید،حتمًادراستانداردRepaintingيارنگآمیزيبدون
سندبالستروشهاييهست،كهديديمبلهروشيوجودداردوشروعكرديمبهرنگآمیزيپااليشگاه.
درهمینايامدرنقطهايازپااليشگاهكهكاررنگآمیزيدرجريانبود،همزمانقسمتيهمدرحال
جوشكاريبودهكهبراثرپرتشدنجرقه یجوشكاري،يكظرفحاويرنگآتشميگیردوكارگري
كهدرارتفاع۱6متريدرحالرنگآمیزيبود،ازترسخودشرابهپايینپرتميكندوسرشدچار
شكستگيميشود.هنگاميكهايشانرابهدرمانگاهمنتقلكردندومنبرايمالقاتايشانرفتم،متوجه
شدمكهاصاًلدرمانگاهيدركارنیست؛فضاييمختصرومحدودكهاصاًلبهدردكارهايدرمانيپااليشگاه
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نميخورد،وبهايننتیجهرسیدمكهبايديكدرمانگاهاستانداردبرايپااليشگاهبسازيم.آنزمانهم
ساختمانسازيممنوعبود.

مذاكراتيانجامداديمومجوزگرفتیموباتوجهبهتجربیاتمربوطبهزمانيكهدرپااليشگاهبیدبلند۲ 
مديرساختمانونصببودمومشابهايندرمانگاهرادرآنجاطراحيكردهبوديم،اينكارراانجامداديم.
نقشههاراگرفتیموپیمانكارنیزانتخابشدوآنقدرهمهچیزباكیفیتطراحيشدهومسائلبسیارجزيی
همدرنظرگرفتهشدهبود،كهرئیسسازمانبهداريوبهداشتشركتنفتنقشههاراازمنگرفتو
گفتاينمستنداتبهحديكاملهستندكههرجاخواستیمدرمانگاهبسازيمحتمًاازاينمداركاستفاده
خواهیمكرد.درحالحاضرهمخوشبختانهآندرمانگاهدرحالسرويسدهياست.اينهمخاطره یبدي

بودكهالبتهمنجربهيكعملخیرشد.

تبدیل پاالیشگاه ها به شرکت و ارتقای عملکردها  �
بهترينتصمیممديريتیاتخاذشدهدرمجموعه یصنعتنفتدرزماناشتغالمن،فكركنمباتوجهبه
اينكهاکنونجنابآقايمهندسزنگنهوزيرنفتهستندجايزنیستمناينرابگويم،وليتصمیماتيكه
ايشاندرخصوصتبديلپااليشگاههابهشرکت،گرفتندوشرکتهارابهبنگاهبازرگانيمستقلیتبديل
نمودندتابتواننددخلوخرجشانرابهصورتبهینهمديريتكنند،وازسويیباهمبرايارتقایكیفیتو

عملكردرقابتنمايند،يكيازبهترينتصمیماتمديريتيبودكهدراينسالهاگرفتهشد.

گازرسانی به تمام نقاط کشور �
البتهاينكهبهتمامنقاطكشورگازرسانيصورتبگیردوهمهازنعمتگازبرخوردارشوندنیزجزوتصمیمات
خیليخوببود،وليمنبهآنبخشايرادیدارمواينكهدراستانهايگرمكه۹ماهاز۱۲ماههواگرم
استگازكشيمقرونبهصرفهنبودوكاراقتصادينیست،وگرنهگازرسانيبهتمامنقاطكشوريكياز

دستاوردهايبزرگوخوبيبودكهخوشبختانهنتیجهداد.

نقش تخصص در موفقیتها  �
درموردبدترينتصمیممديريتیبايدبگويماکنونچندانحضورذهنندارموليبهياددارمدرزمانآقاي
غرضيتصمیماتعجوالنهايگرفتهميشد،مثالًًزمانيبهماگفتندكهخیلیسريعبهفالنكارخانهگاز
بدهید.درصورتيكهطبقروالاستانداردبايدكارخانه یمربوطميآمدوتقاضايگازميكردومشخصات
كاملارائهميداد.بعدكارطراحيايستگاهوخطراانجامميداديموخودايشانبايدخطلولهراميكشیدند.
وليايشاناصرارداشتندكهبهصورتخیلیفورياينكارانجامشود.مابهكارخانهمراجعهكرديمودرآنجا
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ديديمكهمديريتكارخانهاصاًلتخصصيدراينزمینه یكارينداردوايشانمعلمدبستاناستواصاًل
نميداندراجعبهچهچیزيصحبتميكند.بههرحالخودماناطالعاتراگرفتیموطراحيهاراانجام

داديموبهاجبارازاجناسيكهمربوطبهپروژه یديگريبوداستفادهكرديموگازراكشیديم.
درهنگامراهاندازيخطوتحويلدهيبوديمكهمعلومشدكورهايكهقراراستازاينگازاستفادهكند
تاحاالراهاندازينشدهونواستومربوطبهساختلولههايبدوندرزميباشد.گفتیمچهكسيقراراست
اينكورهراراهاندازيكند؟پاسخدادنداالنزنگميزنیمازنورداهوازيككارگربیايدراهاندازيكند.هر
چهماگفتیماينكورهبايداولپیشراهاندازيوآمادهشودبعدبهطورکاملراهاندازيشود،كسيتوجهي
نكرد.بههرحالماكارخودمانراتحويلايشانداديمورفتیم.يكماهبعدهمانآقارادرخیابانمالقات

كردموازايشاندرموردكورهپرسیدم،ايشانگفتندآقايمهندسمتأسفانهكورهريخت.
درشهراهوازكارخانه یديگريداشتیم.دراينكارخانهكوره یبسیاربزرگيوجودداشتكهبهدلیل
بمباراندرجاهايمختلفشتركشخوردهبود.شخصيكهبهگفته یخودشقباًلدربازارچايفروشبود
آمدهبودومسئولاينكارخانهشدهبود.بههمراهدونفرازمهندسینكهيكيمهندسمتالوژيوديگري
مهندسفرآيندبود،نزدايشانرفتیموگفتیمحاجآقاآمدهايمكمككنیمكهمشكالتكورهراحلكنیم.
واردكارخانهشديموآنجامشخصشدكهايشانهیچچیزازكارخانهوعملكردآننميداند.بههرحالبه
ايشانپیشنهادداديمكهدرازايسیصدهزارتومانكورهراراهاندازيميكنیموچندبارهمتنشزدايي
ميكنیمكهشمايادبگیريد.ايشانگفتندنه،سیصدهزارتومانخیليزياداستوچیزيگفتندكهبسیار
مايه یتعجبشد.ايشانگفتندكهتخصصاصاًلچیزمهمينیستوشماهماينهمهنگويیدتخصص
تخصص.مهمتعهداست،مثالًًوقتيفالنناوگانآمريكاآمدهبودبهمنطقهبههرخلبانيميگفتندبیابرو

فالنكاررابكنانجامنميداد،ولييكآقاييآمدورفتپشتF16نشست.
خالصهماديديمباچنینآدمياصاًلنميشودصحبتكرد.ميخواهمبگويمكهچنیناتفاقاتيافتادهو

ماراازهدفهايواقعیومتعاليانقالبدوركردهاست.
 تعهد و بینش مدیریتی

من،خودموامثالخودرامقصرميدانمكهنتوانستیممربیانخوبيبرايجوانانباشیم.اعتقاددارم
رابطه یيكمديرباكاركنانشبايدمثلرابطه یمعلموشاگردانشباشد،يعنيشاگردانمدرسهچون
ميدانندمعلمعلمبیشتريازايشانداردپسناخودآگاهبهمعلماحترامميگذاردوحرفشراگوشميدهد.
وليماآنقدربدرفتاركرديمومديرنااليقبااليسرجوانانگذاشتهايمكهوقتيآنجوانميبینداينآقاي
مديرچیزيبرايآموختنبهاوندارد،وحتيميتواندباعثگمراهشدناونیزبشود،درنتیجهجدايیوعدم
ارتباطيايجادميشودكهمشكالتزياديبرايمانبهبارآوردهاست.يعنيكارمندبهاينكهمنبتوانماورا
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هدايتبكنماعتمادندارد.
معتقدممديربايدصداقتداشتهباشد،بايدبینشمديريتيداشتهباشد.خیليازآدمها،آدمهايخوبيهستندولي
مديرانخوبينیستند.اصاًلتعهديعنيچه؟تعهديعنياينكهمناگركاريرابلدنباشمبگويمبلدنیستم،بگويماين
كاررابهمنندهید.امااگربهمنگفتندبیابرومسئولفالنقسمتبشوومنهمبدونهیچتخصصیسريعبپذيرم،
اينيعنيمنتعهدندارموباعثخرابشدنآنقسمتهمميشوم.بندهمعتقدمافراداليقوكارداندركشورزياد
داريموليگاهیاينافرادبهكارگرفتهنميشونديااينكهدرستبهكارگرفتهنميشوند.مابايدروياينجوانان
كاركنیم،مثلپدرباايشانرفتاركنیم،فرهنگدرستيبرايشانايجادكنیمتااينهابتوانندجايقديميهارابگیرند.

اينكههمهاشبگويیمجوان،جوانخیليخوباست.جوانانرژيداردوليبايددرجايخودشاستفادهشود.
ببینیدرئیسفدرالبانكآمريكادرحالحاضر7۵سالهاست،چرا؟يعنيدرآمريكاآدمديگرینیست؟
جواننیست؟هست،وليسكانهدايترابهيككاپیتاناليقوباتجربهميسپارند.اينكهمافقطبگويیم
جوانگرايي،صحیحنیست،جوانگراييدرجايخودشخوباست.جوانپرانرژيكناريككاپیتاناليق
وباتجربهاستكهتوانمندميشود.بهنظرمنهنگامييكمديردركارشپیشرفتميكندكهباعثرشد
زيرمجموعهاشبشودورشدزيرمجموعهرشدخودمديرراهمدربرخواهدداشت.مناعتقاددارمدرمحیط
كار،امروزمبايدازديروزمبهترباشدوهرروزنیزهمینسوالراازخودمميكنمكهامروزچهيادگرفتهام؟

می توانستیم بهتر باشیم  �
ارزيابیمنازفعالیتهايیکهتاکنوندراينزمینهداشتهامايناستکه،واقعًاوقتيبهپشت
سرخودمنگاهميكنمميبینمكهدرسهايزياديازصنعتآموختهاموازاينبابتخوشحالم.
البتهاشتباهاتيهمداشتهامكهازآنهادرسگرفتهام،يعنيدرمورداشتباهاتمفكركردهامكهچرا
ايناشتباهرامرتكبشدهام؟وسعيكردماعماليراكهمنجربهاشتباهشدهدوبارهتكرارنكنم.
درصنعتگازهمافرادمختلفياداره یاموررابهدستگرفتندوبهفراخورداناييوتواناييخود
كارهايخوبيانجامدادندوفرازوفرودهايزياديداشتیم،وليميتوانستیمبهترازاينعمل
كنیموجايگاهمناسبتريداشتهباشیم.مااکنونمطابقبااستعدادماننیستیموازآنچهميتوانیم

باشیمخیليپايینترهستیم.
مناگردوبارهمتولدميشدمبازهمهمینكارراپیشميگرفتمولیباتجربیاتوديدگاههاييكه
امروزدارممطمئنًاتغییراتيدرعملكردخودمميدادم،وميدانستمكهبااينتجربیاتخیليبیشتر

ازاينميتوانستمكاروتالشكنموبرايمملكتممفیدباشم.
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وظیفه ی شرکت گاز در آگاهی بخشی برای مصرف بهینه �
چهخوببودكهشركتگازكهدستشبرآتشتولیدگازاستوميدانداينگازباچهمشقت
وباچهقیمتیتولیدميشودوچگونهبهنادرستيسوزاندهميشود،بخشيازفعالیتهايشرابه
شناساندنارزشوبهايانرژيبهمردممعطوفميكرد.واينآگاهيراايجادميكردكهمردم
دستگاههايمصرفكننده یگازبابازدهیهایمختلفرابشناسندومتوجهباشندكهاگرمقدار
آلودگيكمتر، باالترميپردازنددرعوضباعث بازدهی با بابتخريددستگاههاي كميهزينه
سالمتبیشتروهوايپاكترميشوند.اينفرهنگبهاندازهايضعیفاستكهحتيدربعضي
ازساختمانهايوزارتخانه یخودمانهمبرايكاهشدمايدفاتر،بهجايكمكردندرجه ی

دستگاههايگرمكننده،پنجرههارابازميكنند.

ضرورت توسعه ی سازمانی و انسانی شرکت گاز  �
پیشازانقالببهدلیلنوپابودن،فعالیتهايشركتبسیارمحدودبودوليپسازانقالبشركت
گازدرسرتاسركشورفعالشدهووسعتفعالیتشبسیارزياداست،وبههمیندلیلجاداردكه
توسعه یسازمانيوانسانينیزبهتناسبصورتپذيرد.بايددرعرصههايمختلفبینجوانانرقابتی
ايجادكنندتاجوانانبرايموفقیتدرعرصه یرقابتدرخودشايستگيايجادكنند،تابتوانفرهنگ
شايستهساالريرادركشورنهادينهنمودچونباعثپوياييدركشورشدهومطمئنًاخیليازمسائل

مادرسايه یاينپوياييممکناستحلشود.

توسعه ی پارس جنوبی �
توسعه یپارسجنوبيراميتوانيكيازنقاططاليیفعالیتهايشركتمليگازايراندانست.
دراينحوزهكهبینايرانوقطرمشتركاستدردوره یآقاياحمدينژادكارهاياساسيو
اصوليانجامنشد.برنامههايشعارگونه ی۳۵ماههايترسیمشد.درجاييكهشركتهايبزرگ
بینالملليگاهیدرمدت48يا۵0ماه۲فازرابهبهرهبرداريميرساندند،ميخواستیمبااين
وضعیتتحريمواوضاعدشواراقتصاديپروژههارادرطی۳۵ماهبهپايانبرسانیم.اينكاردرعمل
فقطاتالفانرژيوسرمايهبود.ازسویديگرپروژههارابدونضابطهبینيكسريازشركتها
تقسیمكردندبدوناينكهواقعًاارزيابيكنندآيااينشركتهاتوانمندهستند؟ونتیجهاشهماين
شدكهبعدازسالهايسالميبینیمكهکارساختيكفاز7تا۹سالطولكشیدهوهزينههاي

سنگینيهمصرفآنشدهوهنوزهمبهبهرهبرداريمطمئننرسیدهاست.
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صنعت به معنای آلودگی نیست �
درپايان،الزممیدانمنکتهایرابیانکنم،فكرميكنماکنوندروضعیتيقرارگرفتهايمكهآلودگيبه
بدترينوضعیتخودشرسیده،وقتيبهطراحيفازهايپارسجنوبينگاهميكنیم،ميبینیمباتغییردر
طراحيميتوانستیممشكالتيراكهدرحالحاضردرگیرآنهاهستیمنداشتهباشیم.يادمميآيدزماني
كهباطرفكاناداييدرباره یپااليشگاهگازبیدبلند۲ودرهنگاممطالعاتپايهصحبتميكرديم،قرارشد
آلودگينداشتهباشیم.تكتكآلودگيهارامشخصكرديموگفتیمهیچكدامازاينهارانبايدداشتهباشیم.
كاناداييهاتعجبكردهبودندوميگفتنددركشورشماكهاينمسائلاهمیتندارد،شماچرااينقدرپافشاري
ميكنیدواينمواردبرايشماهزينههايزياديدارد!منبهآنهاگفتموليهزينههايآينده یآلودگيهابه

مراتببیشتراستوايشانرامتعهدكرديمكه
بنشینندوبرايآاليندههافكريبكنند.

همانطوركهقباًلگفتممادرپااليشگاهگاز
فجركه۱7سالازعمرآنميگذشتوطراحيآننیزبه۲۳يا۲4سالقبلبرميگشت،آاليندههارابه
طرزچشمگیریكاهشداديم،وليامروزميبینیمكههمینطرحهاياجراشدهدرپارسجنوبيبهشدت
آلودهكنندههستند.درصورتيكهاکنونباكميدرايت،بهراحتیميتوانستیماينطرحهارابايكدهم
آلودگيطراحيواجرانمايیم.امروزهمشكلينیستكهنتوانآنراحلكرد.منچندينباربهژاپنرفتهام.
دردلشهر،پااليشگاهدرحالكاروجوددارد.يكباركهبهبزرگترينپااليشگاهژاپنرفتهبودمازيكياز
مسئوالنشانپرسیدم۱BODشماچقدراست؟گفت:"۱0"!گفتممگرميشود؟ايشانرفتودفاترثبت
گزارشاتروزانهشانراآوردوگفتببینیدحدمجازشهرما۱۵استوليماآنرادركمترازحدمجازيعني
۱0نگهميداريم.بهفلرپااليشگاهكهنگاهكردمفقطيكشمعكديدمكهدرحالسوختندرباالينوك

فلربود.بنابراينصنعتبهمعنايآلودگينیست.
بهچنین دنیا آلودگيفكرنميكردوفكرنميكردند به يا40سالپیشكسي شايددر۳0
معضالتومشكالتيدچارشود،وليامروزپااليشگاههاييكهدركشورهايپیشرفتهميسازند
میزانآاليندگيهايشاندرحدصفراست.همینحاالهمميتوانآلودگيهارابهمیزانبسیار
زياديكاهشداد.همانطوركهعرضكردممادرپااليشگاهگازفجرحوضچه یسوزاوآتشزدن
مايعاتراكاماًلكنارگذاشتیموازمحلصرفهجوييمايعاتيكهتاآنموقعميسوختندومحیط

زيستراآلودهميكردنددرظرفمدت8ماهكلهزينه یپروژهرادرآورديم.
به را قديمي پااليشگاههاي آلودگيهاي اروپا يا آمريكا مثل كشورهايي در هم حاال همین

روشهايمختلفكاهشدادهيابرطرفميكنند.

BOD .۱يكفاكتورآاليندگياست

 امروز پاالیشـــگاه هایي که در کشورهاي 
ـــازند میزان آالیندگي هایشان  پیشرفته مي س

در حد صفر است
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آغاز فعالیت ها و مسئولیت ها  �
منحسنمهران،عضوعالیرتبهیبازنشستهیصنعتنفتوگازکهبیشاز40سالدرصنايع
گازونفتسابقهیخدمتمستمرومعتبردارم.درابتداکهشرکتملیگازوجودنداشت،مندر
نفتجنوبخدمتمیکردموسپسمدتطوالنیدرصنعتگاز،ودرپايانخدمتمنیزدرصنعت
نفتمشغولشدم.تحصیالتمرادردانشگاهخاورمیانهبیروتدررشتهیمديريتبازرگانیباگرايش
نیرویانسانیگذارندهودانشنامهیخودراازآنجاگرفتم.سپسدرحینخدمت،برایادامهتحصیل
بهآمريکااعزامشدمودرمديريتمنابعانسانی،مديريتهدفگرا،مديريتاطالعاتواسناداز
انجمنهایمديريتآمريکاوکانادا،مديريتاستراتژيکازهلند،مديريتطرحهاوبررسیهاو
حسابداریمنابعانسانیازسازمانمديريتصنعتیايرانموفقبهگرفتنپايان نامههایمربوطه

شدم.
در فعلی( الزهرا )دانشگاه دختران عالی مدرسهی در پارهوقت مدرس عنوان به خدمت حین
دردانشکدهیعلوماجتماعیرشتهی ام، اداریومديريتاسنادتدريسکرده رشتهیعلوم
واژههایتخصصیبهزبانانگلیسی،دردانشگاهصنعتیشريفرشتهیمهندسیمنابعانسانی،در
دانشگاهصنعتآبوبرقدررشتهیمديريتوبرنامهريزیمنابعانسانیراتدريسکردهوبامراکز
آموزشهایمختلفصنايعنفتوگازوپتروشیمیدرتحقیقوتوسعهیمنابعانسانیدرطراحی،

تألیفوتدريسآنهانیزهمکاریداشتهام.
مهمترينمسئولیتهایسازمانیکهبرعهدهداشتمرياستطرحوبرنامهريزی،تأمینوتجهیز
نیرویانسانی،بررسیهایسازمان،نظامارزيابیوطبقهبندیمشاغلومشارکتمؤثردرطرحها
وبررسیهایساختارصنايعگازونفتمیباشد.ضمنًامؤلفمجموعههایمتعددیدرمديريتو

حسن مهران
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برنامهريزیمنابعانسانیصنايعنفت،گازوپتروشیمی،وهمچنیندرآب،برقوفاضالبوزارتنیرو
میباشم.همچنینمبدعومشوقطرحجامعمکانیزهیمنابعانسانیدرصنايعنفتوگاز،وطراح

نظاموزيرنظامهایمربوطهایبودهامکهامروزهازآنبهرهبرداریمؤثرمیشود.

تخصص و تجربه،  توجیه مبانی و منظومه مدیریت منابع  انسانی  �
تخصصوتجربهیمندرمديريتمنابعانسانیباتمرکزوتأکیدبربرنامهريزینیرویانسانی
است.اقداماتصنايعماباعثشناختهشدناينرشتهدرايرانشد،بااينکهايننگرشدرجهان
نیزنوينبود.باباوربهاينکهنیرویانسانیودانشآنبزرگترينثروتملتهاست،مديريتمنابع
انسانیازاهمیتخاصیبرخورداراست.وبهاشتباهاينپسوندانسانیوشناختمردمعادیاز

مسائلاداری،ايناستنباطرادرجامعهايجادمیکندکههمانکارگزينیجاریگذشتهاست.
کوشششدتامسئولیتهایتخصصی-علمیمديريتمنابعانسانیراازمسائلکارگزينیوجاری
اداریتفکیککنیم.مديريتمنابعانسانیفرآيندیداردکهاگربهطوراجمالبخواهمتوضیحدهم،
ازبرنامهريزیتلفیقیکهاصطالحصنعتنفتازترجمهیCorporate planningشدهويا
آنچهراکهدردنیابهنامplanBusinessياطرحوبرنامهیکالنمعروفاستآغازمیشود.
يعنیاصواًلهرطرحوياتوسعهیعملیاتبهوسیلهیاينرکنسازمان،امکانسنجیوتوجیه

فنیواقتصادیمیگردد.اينبحثکهآيا
وتخصصها درمهارتها ما انسانی منابع
برایاجرایچنینطرحوياتوسعهیعملیات
کافیووافیاستياخیر؟کهبتوانیمآنرا
نفیيااثباتکردهوبرحسبمورد،بهتأمین

وتجهیزنیرویموردنیازاقدامکنیم.بنابرايننقطهیآغازينمديريتمنابعانسانیآنرکناست،
واينفرآيندادامهمیيابدتازمانیکهشخصشايستهراانتخابوابقاکنیم.مراحلآنازفرا
ساختاروساختاراستکهچهارچوبرامشخصمیکند،وسپسطراحیشغلبراساسالگوهای
بهینهیسازماندهیوعملکردارزشنسبیمسئولیتهاومأموريتها،درنظامیبهنامطبقهبندی
وارزيابیمشاغلتعیینشدهونظامپرداختآنطراحیمیگردد.مديريتمنابعانسانیازبرنامه
ريزیتلفیقیآغازودرانتصاباصلحانجاممیپذيرد.سیرآنازفراساختار،ساختار،سازمان،طبقه

بندیوارزيابیمشاغل،برنامهريزی،آموزشوتامیننیرویانسانیاست

خاصی  اهمیت  از  انسانی  منابع  مدیریت 
پسوند  اشتباه  به  و  است.  برخوردار 

مسائل  از  عادی  مردم  شناخت  و  انسانی 
ایجاد  جامعه  در  را  استنباط  این  اداری، 

جاری  کارگزینی  همان  این  که  می کند 
است گذشته 
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نظام طبقه بندی و ارزیابی مشاغل صنایع نفت �
نظامطبقهبندیوارزيابیمشاغلصنايعنفتکههموارهپیشگاممديريتواستخدامکشوریبوده،
نظامیشايستهساالراست.اگربهطوراجمالتوضیحدهمبخشیمبتنیاستبرمسئولیت،مهارتو
محیطکاردرمشاغلتجربیويامشاغلیکهچندانبهتحصیالتباالیعلمینیازندارد،وبخشی

مبتنیاستبردانشکار،پاسخگويیومشکلگشايیدرمشاغلمديريتمیانیوعالی.
 Knowledgeبهاصطالح نه انسانیهمیندانشکاراستکه کلیدواژهیمديريتمنابع
استنهEducation:يعنینهفقطعلمواطالعاتبهتنهايیاستونهفقطتحصیالت.بهآن

میگويندKnow-Howيعنیشمابدانیدکهچگونهکاررابهینهانجامدهید.
تبديل،انتقالوانطباقدادههاواطالعاتازراهتحصیلآموزشنظریبهدانشکاروخردی

جامعهی باور بزرگ مشکل باشد، مؤثر و مولد که
مدرکگراونیرویکاردربرداشتازاينمفاهیمو
معانیاست.چنانچهآمارتجربینشانگرنامنطبق
بودنرشتهیتحصیلینیرویکاربامسئولیتهای
سازمانیاست.يعنیشمابتوانیديککاررابهخوبی
انجامبدهید.چندانمالکنیستکهشماچهسطح

 PhDتحصیلیداريدوياچهمدارجعلمیراگذراندهايد.بسیارديدهشدهکهممکناستيک
نتواندکاریرابهخوبیکسیکهتحصیالتششمابتدايیدارد،انجامبدهد.

برنامه ریزی نیروی انسانی  �
که برنامهريزی میشود، انسانی نیروی برنامهريزی به منجر انسانی منابع مديريت مراحل
استمرارعملیاتراتضمینمیکند.بهطوریکهاگرمادريکبنیادصنعتی-اقتصادی-انتفاعی
بخواهیماستمرارعملیاتراتضمینکنیم،بايدآگاهباشیمکههرشغلیشاغلیمناسبدرزمانو
مکانداشتهباشد،کهاينشاغلاگربههردلیلینتواندبهفعالیتادامهدهد،چهکسیياچهنیروی
کارآگاهوآمادهیديگریجايگزيناوخواهدشد؟دراضطرارزمانواتفاقمیانمدتودرازمدت،
چهکسانیمیتوانندجانشینوجايگزينمناسباوباشند.دراينمرحلهبحثآموزشیپیشمیآيد
کهمابرایآمادهسازیيکنیرویانسانیظرفپنجسال،سهسال،دوسالياسهماه،بايدچه
آموزشهايیراطراحیوبرنامهريزیکنیمودرالگوهایعلمی-عملیاجرانمايیمتااستمرارو
پیوستگیعملیاتراتضمینکنیم؟مشابهنظامارتشکالسیککهدرمیدانعملیاتمیجنگندو
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هنگامیکهفرماندهياجنگجويیازبینمیرود،جنگمتوقفنمیشود،بلکهبیدرنگجانشینیکه
ازقبلآمادهشده،فرماندهیرابهعهدهمیگیرد.

بايددرنظامبهروهوریوکارايینیزچنینباشد،نبايددرگردشصنعتوقفهایپیشآيد.بلکه
فرآيندآموزشهایحرفهایوصنعتیبايدادامهيابد.ودرپايان،تأمینوتجهیزنیرویانسانی.اين،
منظومهیارگانیکمديريتمنابعانسانیاست،کهدارایاصولیاستواينارکانعلممديريت

منابعانسانیهمانندعلومديگرباهمارتباطارگانیکدارند.
يکیازمسائلمهمايناستکههیچکدامازاينسازمانها،مأموريتهاومسئولیتهاازيکديگر
جدانبودهبلکهبهيکديگروابستهمیباشند.يعنیساختاربدونسازمان،نظامطبقهبندیبدون
نظامپرداخت،برنامهريزیبدونآموزشوتأمیننیازسنجیدهوبهموقعنیرویانسانیوسرانجام
تأثیرنگرفتنوتأثیرنگذاشتنآنهادريکديگر،بهمعنیايجاداختاللوازهمگسستگیمديريتمنابع

انسانیاست.
درفرهنگکارمااينضعفوجودداردکههرسازمانیبابرداشتنمسئولیتازخودوبافرافکنی
سهلانگارانه،میگويدکهاينبهمنربطینداردومربوطبهسازمانديگریاست،درحالیکهتمام
حلقههایاينزنجیرهیمديريتمنابعکهذکرشد،بهصورتمنطقیبهيکديگرمتصلومربوط

هستند،يعنیاگريکینباشدديگریهمنیست.
سیرتحولوتکاملمديريتمنابعانسانیصنعتگازوتاثیرپذيریوتاثیرگذاریدرمديريتکشور
قبلازاينکهماآگاهباشیمکهچهمنابعگازیسرشاریداريمواينکهدردنیااولینيادومین
وهدردهیم، نبايدسوزانده را نفت استخراج از دارندهیذخايرگازیهستیموگازهایحاصل
شرکتملیگازتأسیسشدوماازجنوبدعوتشديمکهفکروفلسفهیمديريتمنابعانسانی
رابنیانگذاریکنیم.اينبرنامهدرآنزمانباعنوان»طرحريزیپرسنلی«وسپس»برنامهريزی
نیرویانسانی«نامیدهشد.بااطمینانمیتوانگفتکهشرکتملیگازامرمديريتمنابعانسانی

کنونیرا،کههمینمعاونتهایسازمانهاوبحثمنابعانسانیاست،ايجادکرد.
درگروهماکهدرصنايعنفتوگازوپتروشیمیفعالیتمیکرديم،بهدلیلنوعیهمبستگیبین
ارکانمختلفصنعتنفتواستفادهازنظامهایهمگون،اينتفکرتکامليافت،ونقطهیآغازين

اغلباينتالشهادرصنعتگازبودهاست.
باتوجهبهاينکهصنعتگازصنعتیتازهتأسیسبودمیبايستیمديريتنويندرآناعمالمیشد.
برایاعمالبرنامهريزینیرویانسانیوبالندگیبرنامههایمقدماتیولینظاممندکهدرعملیات
غیرصنعتینفتجنوباجراشدهبود،بهماتکلیفکردندکهبايدبهتهرانبیايیموسازماندهیو
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برنامهريزیرادرصنعتگازايجادکنیم.
بهيقینمیتوانمادعاکنمکهازآنزمانتاامروزصنعتگازدرزمینهیمديريتمنابعانسانی
پیشگامبودهوبهطورکلی،صنايعنفتوگازوپتروشیمیدرکشورچهدرزمینهیمديريت،چهدر
زمینهیمديريتمنابعانسانیباهمفکریوهمکاریيکديگرکمنظیرند،بهخصوصدرطراحیو

بهويژهدراجرا.

مقتضیات مسئولیتهای محوله؛ زمینه مساعد رشد محتوائی در صنعت گاز  �
ابتدابرایخدمتدرجنوبخیلیسختگیریمیشدوفارغالتحصیالنخارجازکشورکهدارای
مزيتهاینسبیبودند،بهندرتحاضربهخدمتدرشرايطاقلیمیجنوببوده،وعدهیزيادیهم
درهمانحالمتقاضیخدمتدرصنعتنفتبودند.بهياددارمکهتعدادمافارغالتحصیالنخارج
ازکشورکهبهصورتکمکهزينهيابورستحصیلیازحمايتصنعتهمبرخورداربوديم۵۲نفر
بود،ولیدرهنگامگزينشومصاحبهدونفرازماانتخابشديم؛يکیبرایامورغیرصنعتیکهبنده

بودموديگریبرایامورصنعتیکهآقایخاتمیبود.
وقتیمتوجهشدندکهمنبدونداشتنتجربهیعملیوکاردرصنعت،ازمباحثومطالبیسخن
میگويمکهمشکلآنروزصنعتدراينرشتهبود،مانندطبقهبندیمشاغلياطراحیسازمان
يابحثهایمديريتیديگر،بهايندلیلازاشتغالمنخیلیاستقبالکردند.وبهعلتکمیتو
کیفیتکارموتالشدرموفقیتهايیکهبهدستآوردم،صنعتگازدرتهرانازمندعوتکرد
کهازبرخیمزاياصرفنظرکردهوخدماتمربوطدرمرکزراانجامدهم.بنابرايندردههیاول
تأسیسشرکتملیگاز،درشرايطاعتقادوپشتیبانیمديريتونیزاشتیاقوانگیزهایکههمکاران
داشتند،درمواردیکهشرحدادم،رهصدسالهپیمودهشد.الزماستايننکتهراعرضکنمکهمناز
معدودکارشناسانیبودمکهدررشتهیتحصیلیوکارموردعالقهاممشغولبهکارشدم،چونبسیار
مشاهدهمیشدکهکارکنان،متفاوتازرشتهیتحصیلیخودبهکارمشغولمیشوند.عالقهمندیو
تالشیکهدراينزمینهانجاممیدادمموجباستقبالمديريتوگسترشمباحثمربوطونیزسپردن
مسئولیتهایبرتروبیشتربهمن،میشد.ايناموربهنظرمنبهصورتدوطرفهبسیارموفقیتآمیز
بودهاست؛چهازنظررضايتشغلیخودمورضايتسازمانومديريتوچهازنظرپیامدهايیکه

اينطرحوفعالیتهاتوانستصنعترابهشکوفايیوبهرهوریبیشتربرساند.
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دستاوردها و منتجه های منظور از مدیریت منابع انسانی در صنایع نفت و گاز  �
درارديبهشت۱۳۵۱طرحوتدويناولینبرنامهیجانشینیاجراشدومستنداتمطالبیکهمطرح
میکنم،وجوددارد.برنامهیجانشینیيعنیچه؟مفهومآنفقطايننیستکهمنبهجایچهکسی
برسرکاریمیروموياچهکسیبهجایديگریمیرود.منظورايناستکهماآموزشخودرا
هدفمندوفعالکنیم،آيندهیصنعتراتضمینکردهوپیوستگیواستمرارعملیاتراهمراهبارشد

وپیشرفتنیرویکاربهيقینبرسانیم.
سپسدربینسالهای۱۳۵4تا۱۳۵7اولینبرنامهیپرورشمديرطراحی،برنامهريزیواجرا
شد.بهاينمعناکهسیاستگذارانوتصمیمگیرندگانستادی،خودبهمیدانهاومناطقعملیاتی
رفتهوباپذيرفتنمسئولیتها،متوجهمشکالت،محدوديتهاومحرومیتهایملموسشوندتا
سیاستهاوتصمیماتیگرفتهنشودکهتحمیلیوتکلیفیبودهوياعملیواجرايینباشند.همچنین
بهتنوعتجربیمختلفپرداختهونیرویکارستادی-عملیاتیراباهمتبادلکنندتاکادرومديريت
بهشیوهایدلخواهتکامليافتهوتربیتشوند.ايننوعجابهجايیهاوکسبتجربیاتدرعملو

اجرا،چکیدهیپرورشمديراست.
دومینبرنامهیجانشینیدرمهرماهسال۱۳۵7موردمشموالنبازنشستگیکهدر۱0سالبعد
صنعترابهداليلیقابلپیشبینیترکخواهندکرد،تدوينوتصويبشد.دردیماه۱۳۵8نیز
مجموعهیوظايفومشاغلکارمندانتنظیموتدوينشد.اينکهچهکسیبرایچهشغلیمناسب
است؟ياچهشغلیچهشاغلیرامیطلبد؟اينهامستلزممطالعاتبسیاردقیقیاست،زيرابهطور
کلیباعنوانرشتهیتحصیلیياطولمدتخدمتوبعضیازارزيابیهایعملکردبدونضابطه،
بهسادگینمیتوانمناسبتافرادراتشخیصداد.بلکهاينموضوع،تحقیقاتیراايجابمیکند

کهدراينگفتگونمیگنجد.
سپسدرسال۱۳68گروهبندیمشاغلبهمنظورخاصیدرجهتتسهیلدرنقلوانتقاالتو
انتصاباتانجامگرفت.درسال۱۳77مجموعهیمرجع،معیارها،موازين،مؤلفههاومشخصههای
گروهبندیمشاغلطرحوتدوينشد.درسال۱۳7۹ساختارگروهبندیمشاغلصنايعنفت،گازو
پتروشیمیطراحیوتدوينشد.درسال۱۳8۳مجموعهخوشهبندیشغلیبهمنظورهتعديلنیروی
کاردرنظامگازرسانیانجامشد.سال۱۳84درشرکتگازاستانخراسانيکمجموعهکاربردی
ازمبانیومعیارهایمديريتمنابعانسانیراتدوينوتدريسکردم.سال۱۳87مجموعهبررسیو

بازنگریجامعدرساختارمنابعانسانیصنعتگازراتدوينوتالیفکردم
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طرح گروه  بندی مشاغل �
دربارهیگروهبندیمشاغلبايدبگويمدريکدورهیزمانی،مجموعهیصنايعنفتوگازو
پتروشیمی۱47هزارسمتياپستسازمانیداشتکهدرواقعاينتعدادشغلنامیدهنمیشود.
مطالعهودقتدراين۱47هزارشغلباتنوععناوينومسئولیتهایمختلفبسیارپیچیدهاست.
بنابرايناينافزونیسمترامیبايستباتوجهبهتشابه،تفاوت،تمايزوتطابقبهمشاغلمبنا
تحلیلوتبديلمیکرديمتابتواندراينبارهمطالعهیمحتوايیکرد.پسازطیسالهاممارست،
مطالعهومباحثهبه8۳4شغلمبنایکارمندیيايقهسفیدها۱و4۹6شغلکارگریيقهآبیها(که

امروزهبیشتراز۲۵0شغلآنهاکاربردندارد،دستيافتیم.
اين۱084شغلدرماهیتهایمختلفمبنابودهوبهندرتدراثرفنآورینوينياتغییرات
ساختاریافزايشياکاهشمیيابند.دربیانکالندراينتعدادمحدودشغلچهشرحشغلی،چه
ارزشی،چهاعتباروچهاستانداردعملکردیوجوددارد؟اينمطالعاتبسیارنوينباعنوان»ساختار
گروهبندی«مطرحمیشدکهايناقدامرادرسال۱۳7۹درصنايعمختلفنفت،گازوپتروشیمی

انجامداديم.
درسال۱۳8۳مجموعهیخوشهبندیشغلیبهمنظورتعديلنیرویکاردرنظامگازرسانیانجام
شد.درمیانبیشاز700سمتدرنظامگازرسانی،70شغلبهدستآمدکهمستنداتآندر

۱۳مجلدموجوداست.
ترکیبی و تلفیقی يکديگر با که است گونهای به ما درکشور وسازمان بحثساختار اساسًا
بیانمیشود.»ساختارسازمانی«درحالیکهساختاريعنیStructureوسازمانبهمعنی
Organizationاست.وقتیصحبتازساختارمیکنیممقولهیسازماندهیمطرحنیست.
اينکهمیگويیمساختارمنابعانسانی،يعنیترکیبکمیتوکیفیت،کارآمدیوکارايیتخصصهاو
مهارتهاياترکیبوتوازنمنابعانسانیماچگونهاست؟آياستادپشتیبانینسبتبهفعالیتهای
میدانیياعملیاتاجرايیهماهنگیوبرابریبهینهدارد؟کهدربسیاریسازمانهایکشورندارد!
معیارهايیوجودداردکهمیگويند۱0درصدفعالیتهایمیدانیبايدستادیباشد.يکمعیار
خودساختهایهمگفتهمیشود۳0درصد.درحالیکهگاهديدهشدهاستکهستادمتورمتروبیشتر
ازفعالیتهایعملیاتیاست،چرا؟معلومنیست!شايدبهعلتاينکهوظايفتداخليافتهيادرهم

تنیدهشدهاند،يابهدلیلخوشنشینیومسئولیتناپذيریستادوسايرداليلاينچنینی!
بنابهراهبرد،هدف،هزينهها،دستآوردهاونهايتبهرهوری،طرحهاو اينشاخصهارا

۱. White Collar Staff
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تفکرهایساختاریمعینومشخصمیکند.درستادوفعالیتهایعملیاتیآنچهراباتعريفی
خاصمهندسیياکارشناسیمیگويیم،بايکديگرچهترکیبیدارند؟عملیاتباتعمیراتچهتناسبی
باهمديگردارند؟درفنآوریهایمختلفاينترکیبوتناسبمتفاوتند.زمانیکهعملکردماشین
آالتودستگاههابیشترمکانیکیبود،بخشتعمیراتمتورمتربود،ولیاکنونکهبهسویالکترونیک

وامورخودکارپیشمیرويم،اينموضوعمعکوسمیشود.
بنابراينبازنگریبهوضعیتموجودگروهبندیمشاغلازکالنبهخرد،مارابهدرستیيانادرستی
اينبرابریهاوهماهنگیهاهدايتکردهوسپسساختارمتوازنسازمانرامکلفبهتجديدنظر
مینمايد.وقتیمطالعهمیکنیممتأسفانهمیبینیمکهدربسیاریمواردانحرافاتیوجودداردکه
نبايدباشد.براساسگروهبندیمشاغل،گروهبندیشاغلینبهمنظورتوازنوترازمطلوبصورت

میگیردتاخألهایتخصصی-تجربیحقیقیشفافسازیشوند.
گروهبندیشاغلینُحسنديگریهمداردوآناينکهمیتوانیمازمنابعانسانیمازادبعضیاز
گروههاوخوشههایشغلی،باآموزشوتجهیزبرایکمبودهایسايرمنابعاستفادهکردهوازتأمین
نیرویجديدپرهیزکنیم.اينمختصریاستکهمیتوانمازويژگیهایالگوهایمديريتمنابع

انسانیعلمیبیانکنم.

تحوالت ساختاری با تفکیک فعالیت ها برای پیش زمینه های خصوصی سازی  �
سالهای 1384-1380   

اخیرًااقدامیبسیارضروریوشايستهانجامشدوآنعدمتمرکزبود.ديوانساالریيااليههای
نظارتیسرپرستیپیوستهیسازمانی،کهکاردريکمقطعانجاممیشودولیمراحلمختلفیرا
طیمیکند.وکسبتکلیفواجازهازمرکزدربعضیامور،کهيالزومیندارندياضرورتآنايجاب
میکندکهاقدامفوریانجامشود.عدمتمرکزبهاينروشکهمناطقمختلفگازبهشرکتهای
منطقهایتقسیمشدتااينشرکتهابتوانندفعالیتهايیرابااستقاللنسبیوتوانپاسخگويیآغاز
کنند،تاورودیوخروجیآنهاازنظرموادخاموعمکردشانمشخصبشود.وبهخواستخداتراز
مالیآنهابهسویاقتصادیشدنوسودمندیهدايتشودتادربحثخصوصیسازیآيندهبتوانیم

اينشرکتهاراواجدشرايطکردهوبهبخشخصوصیواگذارکنیم.
باتوجهبهاينکهبخشتولیدرابهلحاظصیانتملینمیتوانواگذارکرد،اصطالحًاباالدستیيا
)Up stream(مینامیم،لذامشارکتبخشخصوصیدرنظامتصفیهوتوزيعياپايیندستی
)Down stream(امکانپذيراست.اينيکیازبهتريناقداماتساختاریبودکهبینسالهای
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۱۳80تا۱۳84انجامشد.

خاطرات و خطرات دوران خدمت  �
بهعلتعالقهایکهبهکارمداشتمکههنوزهمهرگاهاينبحثهاپیشمیآيدبندهدرنهايت
اشتیاقوهیجانپیشقدمهستم،هموارهمیگويمکهاجازهدهیدماکارشناسانیتربیتکنیمکه
درآيندهاينمباحثراادامهدهند.بنابراينهرگاهماموفقمیشديمموانعومخالفتهاراازمیان
برداريمومنابعمالیوانسانیآنراتأمینکنیم،خاطرهیخوشیراايجادمیکرد.طرحجامع
مکانیزهینیرویانسانیصنعتنفتدرکشورکمنظیراست،وهرگاهکهموفقمیشديماينطرحها

رابهثمربرسانیم،برايمانارزشمندبود.
وقتیفکریبهذهنانسانمیرسدويابهطرحیفکرمیکندکهدرعملیواجرايیبودنششک
وترديدايجادمیشود،اماهنگامیکهدرعملموفقازکاردرآمدوتاحدودیقابلیتاجرائیپیدا
کرد،اينازهیجانانگیزترينوبهتريناوقاتاست.ونیزدههاوشايدصدهامجموعهومطالبی
کهتهیه،تألیف،تنظیموگردآوریکردم،درهمهیآنهاموفقیتراحسمیکردم،وهمگیاينها

ازبهترينخاطراتمناست.
زمانموشکبارانعراقدرجنگتحمیلیمادرمیدانهفتتیرمستقربوديم.اغلبافرادسعی
میکردندکهدروقتاداریبهمرخصیبروند.بههرحالترسووحشتهمهراگرفتهبود.اگر
اشتباهنکنمچندينموشکبهتهراناصابتکردکهيکیازآنهادرستپشتساختمانشرکتملی
گازهفتتیرافتادکهحدود۱4،۱۵خانهراتخريبکرد.منبايکیدوتاازآقايانمديردراتاقم
نشستهبودم،بعدازوقتاداریهمبود.فکرنمیکردمنیازباشداتاقکارمراترککنم،چونمعتقد
بودماواًلکاراداریرانمیشودرهاکردوبعدمعلومنبودکهآناصابتهادرکجاصورتخواهد

گرفت.بهايندلیلماباخونسردیبهکارخودمانمیپرداختیم.
سپسحادثهایرویدادکهاحساسکردمشايدخواستخداوندبودکهزندهبمانمتابتوانمخدمات
بعدیرابرایصنعتانجامدهم،زيراکمیبعدکهبهدستشويیرفتم،وقتیبرگشتمديدمکهتمام
اطرافاتاقموپنجرهتخريبشدهوشیشههامثلتیروپیکانبهديوارپشتسرمنفرورفتهاندکه
احتمااًلاگرمندرآنلحظهبررویصندلیخودنشستهبودم،يکیازآنهاکافیبودکهمراازبین
ببرد.فکرمیکنمتنهاخاطرهیبسیارتلخوبدیکهدراينسالهادرذهنمماندهجنگاستکه
تأثیراتوخساراتبسیاریبرجایگذاشت.ومخصوصًاموشکبارانصدامحسیندرتهراناسفند

سال۱۳66ازتلخترينهابود.
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اهمیت اعمال مدیریت منابع انسانی و نقش ان در آموزش و استمرار عملیات  �
و فعالیت ها  

هرسازمانیراتصورکنیمچهدولتی،چهخصوصی،چهاقتصادی-انتفاعیياغیرانتفاعی،اينها
ارکانومنابعمختلفیداردمانندمنابعمالی،منابعماشینآالتودستگاهها،منابعموادومصالحيا
منابعانسانی.منبعانسانیافزونبراينکهبايدمنابعسهگانهیديگرراادارهکند،خودمنبعانسانی
رانیزبايدمديريتکند.اينامرمهماکنوندردنیاازبیشتريناولويتبرخورداراست.مديريتمنابع
انسانیيکعلماستکهارکانیدارد،وارکانباهمديگررابطهیارگانیکدارندومیتوانندصنعت

رادرتصمیمگیریهایمختلفشانبسیارياریکند.
مسئلهیامنیتشغلیهنگامیپیشمیآيدکهفردفعالصنعتبدانددرکجاقرارگرفتهودر
نهايتبهکجاخواهدرسید؟ياازنظرمنافعشخصیياازنظرمنافعملیياازنظرريشهوعالقهی
صنعتیاش.بنابراينمديريتمنابعانسانیمیتوانداينآموزشها،پیشبینیهاواينتضمینهارا
بهوجودآوردکهنهايتآنامنیتشغلیاستکهاينامنیتشغلیچهبسانقشمؤثرومثبتیرادر
هرشغلیايفاکند.درنهايتبهرهوریوکارآيیسازمانباالبرودکهارتقایبهرهوریوکارآيی

سازمانمیتواندبخشیياتمامیمنافعکارکنانونیزجامعهراتأمیننمايد.
چنیناستنباطنشودکهچونپسوندانسانیداردهرکسیمیتواندمثاًلدربارهیآننظربدهد،يا
مثاًلتأمیننیرویانسانیموردنیازيکشبهحاصلخواهدشد.تأمینوتجهیزنیرویانسانیزمانبر
است.همینانتقالتکنولوژیکهماصحبتشرامیکنیم،چنیننیستکهسازندهياسازمانیبیايد
بستهیافکاروکلیدهایموفقیتخودراتسلیمکشورديگرکند،حالبهازایهرمبلغيابهازایهر
منافعی!بلکهبخشیازاقدامات،انديشهها،وپیشنگریهایمديريتمنابعانسانیاستکهآنرا

محتملياممکنمیسازد.
اگربتوانیمگروهیراآمادهکنیمکهباهوشیاریدرفرآيندبهاصطالحتجهیزوراهاندازیيا
بهرهبرداریازتأسیسات،مبانیومشکالترافرابگیرند،اينخودنوعیانتقالتکنولوژیاست.
يعنیمجریبعدیمیتواندبگويدکهمنديدم،فراگرفتموعملکردم.چگونگیآن،سازوکار

خاصخودرادارد.
اخیرًادرکشوراعتراضیشدهبودکهچراآنتأسیساتیکهدرفالنمحلايجادشدهازنیروهای
محلیاستفادهنکردند؟درحالیکهيکگروهضربتوجودداردکهاينگروهبسیارماهرومتخصصاند.
منتخبیازگردانندگانتأسیساتمشابهکهمیتوانندبهسرعتوباکفايتتأسیساتجديدرااز
پیمانکارانداخلیوياخارجیتحويلگرفته،امکانواستمرارراهاندازیراتضمینوسپسنیروهای
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محلیراآموزشدادهوبهتدريججايگزيننمايند.متأسفانهناآشنايیبااينمسائلکههمهازمقوالت
مديريتمنابعانسانیاست،باعثچنیناعتراضاتیمیشودوگاهیهمپاسخدرستیدراينزمینه
دادهنمیشود.اينهاهمهمطالبیاستکهدرصنعتنفتبودهکهسازوکاراجرايیآنبحثمفصلی

دارد.

توجه و توصیه به نسل آتی برای بالندگی مدیریت نظام مند و قانون گرا   �
توصیههایمنبهنسلجوانايناستکهگاهاحساسمیکنمبعضیازهمکارانوعزيزانتصور
میکنندکهيکسازمانتشکیلشدهاستتاازمنابعملیاستفادهکردهوخواستههایآنانراتأمین
کند،اينکهحقوقماچهشد؟اضافهحقوقماچهشد؟ترقیوتعالیماچهمیشود؟يکشبهبدون

کارنامهیتخصصی-تجربی،مديريتومزايایصوریآنرامیخواهند.
منبارهاگفتهاماينسازمانبايدباشدتاشماباشید،لذاشمانقشخودرادريابیدوبهدرستیايفا
کنید.مديريتمنابعانسانینیزبايدبهآنهاپاسخگوباشدکهنقشوجايگاهامروزشمادرسازمان
چیست؟مسئولیتفردایشماچهخواهدبود؟نقاطضعفعملکردامروزشماچیست؟نقاطبرجستهی
پیشرفتآتیشماکداماست؟خوبمیگويدنقشمنچیست؟باخودبیانديشدوظايفامروزمن
چیست؟وظايففردایمنچیست؟ضعفوکمبودمنچیست؟چهاقداماتیبايدانجامدهم؟اين
ابهاماترابايدمديريتمنابعانسانینظاممندبرایویروشنکند.اوبايدنقششرامشخصو
مصوبدريابدوآنراايفاکند،کهايفایايننقشممکناستدرارتقایبهرهوریوکارآيیاومؤثر
باشد.اگرسازمانمااقتصادیشدهوبهدنبالآنانتفاعیوسودمندشود،حاصلاينهابرمیگردد
بهرفاهکارکنان،نهاينکهمافکرکنیماينصنعتانتزاعی-انفرادیاست؛بلکهاينصنعتجنبهی

ملیداشتهوبهجامعهتعلقدارد.
دومینتوصیهامايناستکهتاوقتیحقوقمیگیريموبهادارهمیآيیمبايدکارکنیم.حاالبااين
کارموافقیميامخالفیم،فرصتداريميانداريم.معتقدمحتیاضافهکاریراهم،کهدرخارجمیگويند
اگرکسیکارشبهاضافهکاریکشید،معلوممیشودآنرادرزماناداریالزمانجامندادهاست!
اماحاالبهدلیلاقتصادیچوننمیتوانحقوقهارابهصورتتکلیفیترمیمکردوگردشمالیاز
ديدوزارتدارايیتورمزاخواهدشد،بهعنوانکمکمعیشتتلقیکنیم.مجریمهندسیصنايعبا
حجموزمانسنجیوظايفمیگويددرهشتساعت،۵/۲ساعتمیتوانکارفعالکردوباقیمانده،
ساعاتتلفشدهینیازهایانسانیاست.همین۵/۲ساعتگاهیاوقاتبهارقامخیلیعجیبو
غريبیمانندچنددقیقهکارمؤثرسنجیدهمیشود!حالاگرفرصتشددرادامهخواهمگفتکه
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چطورمیتوانوظايفرااستانداردواندازهگیریکرد،وبرحسبشرايط،اشکاالترايافتهوبرای
رفعآنهااقدامعلمی-عملینمود.

ارزیابی عملکرد و لزوم  ایجاد استاندارد در مدیریت منابع انسانی �
همینبحثآخرکهگفتهشد،درگروارزيابیعملکرداست.ماارزيابیعملکردخودرابايداز
انسانبهانسانياازشخصبهشخصبهشاخصهايیتغییردهیم.برایمثالرئیسیبهطوراتفاقی
گذرمیکندوکارمندیرادرحالاستراحتمیبیند.اوچنیننتیجهمیگیردکهآقاتواستراحت
میکنیياکار،درحالیکهاينبهدنباليکفعالیتخستهکننده،دودقیقهاستراحتمیکند.ويا
ديگریکهکالهياعینکیبهرویمیزداردوياسربهزيرمشغولاستومابگويیماينمشغول
استوآنديگریبیکاروتنبلاست.يامنازاينخوشممیآيديانمیآيد.ياسختگیریهاو

سخاوتمندیهایخصوصیاتانسانیرابهکارببريم.
مابايدازاينلغزشهابپرهیزيموبهاينبپردازيمکهاستانداردعملکردايجادکنیم.مشاغلیکه
عرضکردمآنهزارواندی،هرشغلیچهبايدبکند.يک،دو،سه،چهار،پنج،ششتاده.باالگوی

سازوکاروقابلاندازهگیری،نهنوشتنشرحوظايفبهشیوهیکلیوآشفتهودرهم.
ايناستانداردهاراچهمرجعیبايدمشخصومعینکند؟آياشرحمشاغلبايستیبهوسیلهی
مراجعتخصصهاومهارتهاتدوينشودويااظهاراتوبیاناتمجریازشرايطخودساخته!؟که
اغلبکلیگويیوبدونذکرسازوکاراستوازديدتوانوتمايلمجری"خودمحور"کهفرافکن

وفاقدجامعنگریمیباشد؟!اينمأموريتمديريتمنابعانسانیاست.
استانداردیکهدربرگیرندهیمجموعهایازوظايفکهشبیهبههمبودهواغلبتکراریاست.
میگويیماگراينمراحلراانجامدادکارشراانجامدادهولواينکهرئیسشبگويداينآدمکارآمد
وکارايینیست،واگرانجامندهدرئیسشبگويدمسئولمناسبیاست.درضمنمیشودبانیاز
آموزشینیزمتوجهشدکهدرچهموردمشکلدارد؟وبعدنکاتمثبتيابهاصطالحبرجستهاشرا
بهاوتوضیحداد،نکاتضعفرابهاوتذکردادوتشريحکرد.بنابراينبسیاریازاينمسائلمادر

گرواستانداردعملکرداستکهبراساسآن،بتوانیمارزيابیعملکرددرستیداشتهباشیم.

تشخیص و برآورد نیازهای آموزشی �
قبلازاينکهمابهآموزشهایکالسیکودانشگاهیومدارکباالبپردازيموبهاصطالحدنبال
مدرکگرايیباشیم،بهنظرمناينمسئلهخیلیهمدربعضیوظايفالزمنیست؛بايدنیازآموزشی
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راتشخیصدادهوروشننمودکهخود،سازوکارتخصصیدارد.يکفنیوجودداردکهبهطورکلی
ماچگونهبتوانیمنیازآموزشیکارکنانراتشخیصدهیموبعدچگونهبتوانیمايننیازهارابرآورده

کنیم.يکیازسازوکارهاآموزشپودمانیاست.
بهطورخالصهمیتوانمبگويمآموزشيک
مسئولیتمیدانیاستنهستادی.آموزش
تغییررفتارشغلیاستنهگرفتنمدرکباالو

مسائلتحصیلیتئوريک.کهکسبدادههاواطالعاتعلمیاستنهدانشکار.مانیازمندآموزش
حرفهایوصنعتیبهروشپودمانیومسئولیتمیدانیهستیم،کهنفسکاربرددوواژهتفاوتآندو
راتأکیدمیکند.تحصیالت،توانايیتشخیصوتفهیماستوبهتنهايی،آموزشیکهصنعتالزم

داردنیست.تجربهنیزخطایکمتردرانجامکاراستنهبهسنواتخدمت.
مااغلبتحصیالتتکمیلیانجاممیدهیم،مدامنقشدانشگاههاراايفامیکنیم.بهنظربنده
بايستیبهسویاينبرويمکهباتوجهبهمیدانیبودنمسئولیتآموزش،آنرايکتغییررفتارشغلی
تصورکنیمواينروشراتغییردهیم.بعدبهاهرمهاینظارتیومکانیسمهایاجرايیخیلیتوجه
کنیم.بهجایاليههاینظارتیوسرپرستیکهرئیسفوقرئیس،معاونباالیمعاون،وببینیم
ديگرانچهمیکنند،اگرمااهرمهاینظارتیومکانیسمهایاجرايیياسازوکارهایاجرايیرا
ايجادکنیم،لزومینداردکهباحواسانسانیمتوجهباشیمکهچهکسیهستوچهکسینیست،
چهکسیکارمیکندوچهکسیکارنمیکند.همانگونهکهدرفعالیتهایصنعتیبهسوخت
وضايعات،افتواستهالکتوجهمیکنیم،بهسرمايههایانسانینیزهمراهباتحقیق،اهمیت
بدهیمکهبعضیشايستههاراخدایناکردهآسانازدستندهیموبرایبعضیناکارآمدهابیهوده

سرمايهگذارینکنیم.
نکتهیبعدیايناستکهبعضیاوقاتماازمکتبهایمختلفمديريتی،ازمنابعمختلفغرب
وشرقوبرونودرونمنابعیرامیگیريم،مجردهایمقبولیراتشخیصمیدهیمکهاينمبانی
وموردراازاينجابگیريمونکتهیديگرراازآنجاوآنرابهسازمانمعالفارقمتصلکنیم.در
تأسیساتهمديدهشدهاستکهيکقطعهيادستگاهازمجارستاناست،يکیازلهستاناست،يکی
ازيوگسالویسابقاست،يکیازاتحادشورویسابقاستوماننداينها،کهبندهدرمسائلفنی-
مهندسیاظهارنظرنمیکنمکهآياهماهنگیکاربرددارندياخیر،مانندکاریکهدرخودروسازی
میکنندوقطعاترابههممیخورانند؛اينشاسیرامیگذاريمرویآنموتور.خوببعدمیبینید

کهاتاقسبکتراستوشتابموتوربیشتراست.

آموزش یک مسئولیت میدانی است نه 
ستادی، آموزش تغییر رفتار شغلی است نه 

گرفتن مدرک باال و مسائل تحصیلی تئوریک
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مجردهایمقبولبهطورلزوممنتجهایمطلوببهبارنمیآورند.اينکهبگويیممامجردهای
مقبولیداريمدراينوآنزمینه،مثاًلعملکردمديريتهدفگرارابانظاممديريتمنابعانسانی
مکتبديگریازمديريتمثاًلتکنولوژی،ارزيابیکنیموبعدبگويیماينهاکههمهخوباستپس
مثاًلاينتکهیمديريتاستراتژيکهمخوباست،وبعداينهاراباهمبهکارببريم.اينمباحثبا
همهمخوانینظاممندوپیوستگیمکتبطراحیوروشیبرایدستیابیبهنتیجههایخاص،ندارند.

بهره وری و کارآیی �
بحثبعدیدرنیرویانسانی،بهرهوریوکارآيیاست.ماهمیشهبايدتوجهکنیمکهنتیجهی
همهیفعالیتهایماچقدرمؤثروبهرهوراست،واگرنیستمشکلمانکجاست.بحثتالقیتوان
وتمايلاست.يکوقتدرنیرویانسانیومنابعارزشمندانسانیماتمايلاست،تواننیست.يک
وقتتواناستاماتمايلنیست.گاههردوهستگاههردونیست.دربحثکارآيیوکارآمدی.
يکنفرمستعدوکارآمداست،کارانیست.ديگریکاراستولیکارآمدنیست.ديگریهردونیست

وديگریهردوهست.
همهیاينتشخیصهاسنجشهايیدارد،علومیدرآندخالتدارندکهمادرمنابعانسانی
تشخیصبدهیموخدایناکردهبیراههنرويموماننديکپزشکوظیفهداريمتشخیصغلطندهیم،
تجويزنادرستنکنیم،ودارویاشتباهندادهومنابعانسانیراتضعیفنکنیم.نبايدانگیزهشانرااز

بینببريموروحیهشانراخرابکنیم.
اينمسائلشاخصها،معیارها،وموازينیدارندکهدرمباحثمديريتمنابعانسانیمطرحشدهو
متخصصدارد،نهاينکهبگويیمهرمسئولیکهفنی-مهندسینیستبروددرنظاممنابعانسانی،

برعکسمديريتمنابعانسانیبهمسئوالنفنی-عملیاتینیزنیازدارد.
آخرين  دارد. وجود و ايجادشده گاز پیشگامیصنعت با نفت درصنعت مباحث اين تمامی
مجموعهیآنراهممندرهمینيکی،دوسالپیشتهیه،تدوينوتألیفکردمودرکتابخانههای
صنعتوجوددارد.برويدوببینیدکهآيانمونهیچنینمجموعهایدرايرانوجوددارد؟منبرای
از انگلیسکهيکی مانندشرکتهواپیمايی دنیا يامؤسسههای بزرگتريندانشگاهها از بازديد
بهترينمديريتهایمنابعانسانیرادارد،يامؤسسهیغیردولتیبرنامهريزینیرویانسانیدانشگاه
Sussexدربرايتونانگلستان،شرکتPACIFIC GASکالیفرنیادرسانفرانسیسکو،دانشگاه
UCLAوStanfordدرکالیفرنیایآمريکا،دانشگاهPrincetonدرنیوجرسیوبسیاریمراکز

علمیديگرکهرفتمدراينبارهبررسی،تحصیلوتحقیقکردم.
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وقتیاينبحثهارامطرحمیکردم،ايشانتعجبمیکردندکهماازکشوریدرحالتوسعه
چگونهازآخريندستاوردهایتخصصیآگاهیودانشمطالعهومحاورهوتواناجرايیداريم!
مؤسساتوبنیادهایعلمیوتحقیقیازدستاوردهاوبحثهایماخیلیاستقبالمیکردند،مثاًلدر
PACIFIC GASآمريکايامؤسسهیغیردولتیبرنامهريزینیرویانسانیدانشگاهساسکس
منمالقاتهاوصحبتهايیداشتمکهآنهامیگفتندبنشینوبرایماحرفبزن.اينهاخیلیبرای
ماجالباست.اينکهماخیالمیکنیمازديگرانکمداريماشتباهاست،مابهباورهایخودمان

عملنمیکنیم،بهداشتههایخودماننظرنمیکنیم.
حاالهمینبحثتعهدوتقواکهباواژههایاسالمیپیشآمده،بهيکمعنادردنیاوجوددارد
بهنامConsciousnessJobوجدانشغلیکههمانتقواست.واژهیديگریداريمبهنام
Loyaltyکههمانتعهداست،واقعًاچقدرمابهاينصنعتوابستهايموبهآناحساسدين
میکنیم؟حضورمندراينمصاحبهچهانگیزهواشتیاقیدارد؟منآنچهدارمومیدانمازاين
مملکتگرفتم،آنچهتجربهکردمازاينصنعتبوده.ممکناستاستعدادیرادرمنتشخیصداده

باشند،برایمنسرمايهگذاریوهزينهکردهوازمنعنصریمفیدوکارآمدساختهاند.
اماگاهیکملطفیهايیهموجوددارد!انشااهلل.بانکاطالعاتیبهوجودبیايد،يکبانکدانش
نظام دريک ياBankKnowledgeکه آنمیگويندKnowledgeofBank به که
مکانیزههمهیايناطالعاتدرآنبانکگذاشتهشودتاآيندگانبتوانندازآنهااستفادهکنند.
انسجامیايجادشود،اينتخصصهاوتجربههادرکشوهایدفاترازيکديگرپنهاننشودوماخیلی
راحتيافتههاودانستههایخودمانرابهنسلآيندهبدهیم.بندههماکنوناعالمآمادگیمیکنم
کهحاضرمدرطیماهوسال۱00کارشناسمثلخودم،البتهاگرخودمچیزیهستم،تربیتکنم.

تاسیسات کنترل پاالیشگاه فجر جم
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از روز های نخست تا 32 سال خدمت در شرکت ملی گاز ایران �
منيعقوبعلیحسیننیاهستم،متولديازدهممهرماه۱۳۳۳دريکیازروستاهایشهرستانبیجار
استانکردستان.متأهلودارایسهفرزندهستم.مندرسال۱۳6۳معلمبودم،بهپیشنهاديک
دوستودرواقعتقديرزندگیواردصنعتگازشدموبهاينترتیبتوفیقخدمتدرصنعتپنجاه
ساله یگازنصیبمشد.۳8سالخدمتدولتیدارمکه۳۲سالآندرشرکتملیگازايرانبودهاست
وخوشحالمکهخداوندعمرمرادرمسیرخدمتبهمردمقراردادهاست.درسیودوسالگذشته
مديريتگازرسانیبهحداقل6استانويکصدشهررابرعهدهداشتمکهدراينشهرهاقريببه
4میلیوننفرازنعمتگازبرخوردارشدهاند.دردهسالگذشتهنیزدرسمتمديريتگازاستانهای
تهرانوالبرزبهبیشازبیستشهرايناستانهاگازرسانیداشتهايمودرواقع۲/۵میلیونواحد
مسکونیبهشبکه یگازکشورمتصلشدهاند.بهطورخالصهدرشرکتملیگازايرانحدود8سال
درحوزه یسازماندهیوچارتهایسازمانیوتنظیمنقشههایسازمانیمسئولیتداشتم.حدود
۲4سالهمدراستانهایمختلفکشورمسئولیتگازرسانیداشتمکهازاينمدتنزديکبه۱0 

سالرادرشرکتگازاستانتهران)استانهایتهرانوالبرز(گذراندم.

ایجاد شبکه ی عظیم گاز رسانی در کشور با وجود تمام موانع و فشارهای بین المللی �
منشرکتگازرايکشرکتبسیاربالندهوارزشمنددرجمهوریاسالمیمیدانم،علتشاين
استکهجمهوریاسالمیايرانيکیازبزرگترينکشورهاواولیندارنده یذخايرگازطبیعی
دردنیاست.درستاستعمرشرکتملیگازايرانپنجاهسالاست،امااينشرکتتأسیسشد
تاگازهايیکهبعدازاستخراجنفتخاماعمازگازهایهمراهياگازهایمستقلراکهبهدست
میآيدجمعآوری،شیرينسازی،پااليش،منتقلوتوزيعکند.سالاولفعالیتشرکتملیگاز
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رسمًابهاحداثاولینپااليشگاه،کهدربیدبلند
بودواحداثاولینخطوطلولهسراسریاول
کشور،سپریشدوعماًلتاريخچه یگازرسانی
درداخلکشورازسال۱۳۵4شکلگرفت.در
سال۱۳۵4دردونقطهازشهرتهراندرکارگر
شمالیوسیزدهآبانفعلیتوسطفرانسویها
گازرسانیشروعشدوامسالتهرانوهمه ی

شهرهایايراندرامرگازرسانیعمری40سالهدارند.دهه یاولفعالیتشرکتبیشتربهايجاد
زيرساختهاواستحصالگازدرپااليشگاهبیدبلندصرفشدوبیشاز۹0درصدگازحاصلازآن
بهکشورشورویسابقصادروانتقالدادهمیشدوعماًلامرگازرسانیمتوقفبود.قبلازانقالب
ماروزی۲8میلیونمترمکعبدرپااليشگاهخوزستانگازتولیدمیکرديم؛۲۵میلیونمترمکعباز
اينمیزان،۱.۱۱0کیلومترراطیمیکردودرآستاراتحويلشورویسابقمیشد،برایآنسه
میلیونمترمکعبدرداخلکشورفقطدر۵شهر)مشهد،شیراز،اصفهان،اهوازوتهران(بهصورت
سمبلیکچیزیکمترازصدهزارمشترکگازداشتیم.تااينکهبعدازپیروزیانقالباسالمیدر
چهارماسفندماه۱۳۵8اراده یدولتمردانبراينقرارگرفتکهامرگازرسانیتوسعهيابد،برهمین
مبناشیرگازبهرویروسهابستهشد.شرکتبینظیرگازدرچهاردههتوانسته)بهويژهدردهه ی
هفتادوهشتاد(مردمعزيزکشورراازنعمتگازطبیعیبرخوردارکندبهگونهایکهاکنونقريببه
6۵میلیوننفرازگازطبیعیاستفادهمیکنند.فکرمیکنمشرکتگازدرحالحاضردوراننوجوانی
خودراطیکردهوداردوارددورانجوانیوپويايیبیشترمیگرددويکشرکتفراکشوریاست
کهدرعرصههایبینالمللیوصادراتگازجايگاهواقعیخودشراپیداکردهاست.درهیچجای
دنیاچنینرسمنیستکهيکانقالبنوپای۳7سالهکههشتسالهمدرگیريکجنگنابرابر
شد،بتوانديکچنینشبکه یعظیمیرابابیشازهزارشهروهجدههزارروستاوتمامصنايعو
نیروگاههایکشورايجادکندوسهمگازطبیعیدرسبدانرژیرابهمرز70درصدبرساند.اينشرکت
نمونه یبالندگیوتالشیاستکهنسلهایاولودومآنراتااينجاهدايتکردندوامیدوارماين
پويايیوبالندگیکماکانادامهداشتهباشدوبتواندبراینظاممقدسانشااهللسربلندیايجادکند.
امروزبعداز۳7سالعمربابرکتجمهوریاسالمیايرانايناعدادوارقامواقعًاشگفتانگیز
استوشمادرسال۱۳۹4شاهدبیشازهزارشهرو۱8هزارروستادرکشورهستیدکهازايننعمت
برخوردارند.مابیستمیلیونمشترکگازداريم.بیشاز۲۲میلیونواحدمسکونیدرکشورگازدارد.
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بیشاز7۲نیروگاهدرکشوربرقتولیدمیکنند.امروزهآنسهمیلیونمترمکعببهمرزهفتصد
وسیمیلیونمترمکعبرسیدهواينخودگويایافزايشورشدفزايندهاستکهدرمدتیکوتاه
شکلگرفتهوباعثشدهکهايرانيکیازگستردهترينشبکههایگازرسانیدردنیاراداشتهباشد.

چهلمین برگ زرین تاریخ شرکت گاز �
موفقیتدرشرکتملیگازمرهونکارتیمیوهمفکریهمه یردههایسازمانیاست.فکر
میکنمدردورانیکهدرشرکتملیگازايرانبودمچهآنهشتسالیکهامرسازماندهیو

شناختمجموعه یکلیشرکتگازدرتمام
شهرهاروستاهاوپااليشگاههابودموچهاز
زمانیکهازدهه یهفتاددر۲4سالگذشته
مدير اولین عنوان به مديريتی مسئولیت
آذربايجان در کشور گاز 8 منطقه شرکت
شرقی،غربیواردبیلتوفیقخدمتداشتم

برایمندانشگاهخوبیبودتابتوانمشرکتگازراازجنوبیتريننقطه یتولیدگازتاگازرسانیبه
استانهایشمالغربکشور،بشناسموپیوستهتالشکردهامکهدرکنارعزيزانديگریکهپشت
صحنهبودندبااجرایشبکهوبهرهبرداریبهويژهدرزمستانهابهسرزمینمخدمتکنم.باافتخار
عرضمیکنمکهامسالچهلمینبرگزرينخدماتزمستانیشرکتملیگازبرایمردمعزيزطی
شدواينکارنامههرسالنسبتبهسالقبلدرخشانتربودهورضايتمندیبیشترهموطنانمانرا
توانستهجلبکنداينرابهروايتآنچیزیکهدررسانه یملیوديگرمراجعکهشاهدآنهستید،

عرضمیکنم.

مشکالت گذشته چراغ راه آینده �
هرازگاهیمشکالتیاينچنینیبرکارماچیرهمیشد،عمومًاتدبیرشدهومثالًًاگريکحادثه
ناخواستهایدرمقطعکوتاهیبهوجودآمده،بهوسیله یجايگزينیسوختهایديگریمانندسوخت
مايع،جبرانشدهوتوانستهايمبااينراهکارها،چالشهاراپشتسربگذاريمولیازآندرس

گرفتیمودرسنواتبعدهمانچراغراهآينده یماشدهاستکهانشااهللديگرتکرارنشود.

تلخی ها و شیرینی ها دو روی سکه ی صنعت �
گازرسانیوشادکردنمردمدريکدستگاهخدماتیمثلشرکتگازهرلحظهاشخاطرهاست؛

در تمام شهرها روستاها و پاالیشگاه ها 
بودم و در 24 سال گذشته مدیریت اولین 
شرکت منطقه 8 گاز کشور در آذربایجان 

شرقی، غربی و اردبیل را داشتم که برای من 
دانشگاه خوبی بود تا بتوانم شرکت گاز را از 

جنوبی ترین نقطه ی تولید گاز تا گازرسانی به 
استان های شمال غرب کشور، بشناسم
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ولیبرخیخاطرههاماندگارترهستند.ماندگارترينخاطرهایکهيکمدير،مسئول،رئیسادارهگاز
رسانیداردآنلحظاتیاستکهمجموعهایيايکبیمارستانیدريکروستايايکپادگانو...را
درمدارمصرفگازقرارمیدهند،درآنلحظهشادابیوخوشحالیمردمبهترينخاطرهایاستکه
همیشهدرذهنمماندگارشدهوصحنههایعاشقانهزيادیدراينزمینهشاهدبودم.آخرينخاطره
مربوطبهدوسالپیشدريکیازروستاهایشهرستانفیروزکوهاتفاقافتادکهشاهدافتتاحچند
روستابهطورهمزمانبوديمومندرمسجدیکهجمعشدهبوديمتصويرشیرمردشهیدکشوریرا
ديدمکهدرآنمسجدتربیتشدهبودواقوامايشاندرآنمنطقهزندگیمیکردند.درآنلحظهبا
خودمفکرکردمدرستاستکهشهداامروزدربینمانیستندولیبانعمتخدمتگزاریکهخداوند
نصیبماکردهتوانستیمدلخانوادههایاينعزيزانراشادکنیم.اينازشیرينترينلحظاتیاست

کهدرخیلیازافتتاحیههایگازبرایهمه یردههایسازمانیگازممکناستاتفاقبیفتد.
امادرآنرویسکهبههرحالحوادثناخوشايندیهمداشتهايم!يکیازدردناکترينصحنههايی
کهمسئولینياکارکنانگازمشاهدهمیکنند،صحنههايیاستکههموطنانمادراثرعدمتوجه
دچارگازگرفتگیمیشوندودراثراستنشاقگازمونواکسیدکربنجانشانبهخطرمیافتد.همکاران
ومديرهایباالدستبسیارتالشمیکنندکهاينصحنههاکاهشپیداکند.منصمیمانهازهمه ی
کسانیکهدررسانهیملیدراينمورداطالعرسانیوفرهنگسازیمیکنندتاازنعمتگازطبیعی
بهنحوايمناستفادهکنیمتشکرمیکنم.درچندسالگذشتهباوجوداينکهساالنهحدوديکمیلیون
مشترکجديدگازطبیعیبهکشوراضافهشده،پیوستهسیرايناتفاقاتناگوارنزولیبودهاستو
منامیدوارمبهروزهايیبرسیمکهبافرهنگسازیواطالعرسانیاينحوادثرابهحداقلممکن

کاهشدهیم.

تغییر ساختار، یک تصمیم استراتژیک و پویا �
بزرگترينتصمیماستراتژيکشرکتملیگازايراندراينپنجدههتغییرساختارشرکتدرسال
۱۳7۹بودکهبراساسآنشرکتهایگازاستانیبهتعداداستانهایکشورتقسیمشد.اينتصمیم
توانستشرکتگازرادرارائه یخدماتبهتردرجلبرضايتمردموپويايیوشکوفايیاستعدادهای

دروناستانی،شکوفاکندوانشااهللاينروندپیوستهادامهداشتهباشد.
شايداينتصمیمدهسالديرگرفتهشدواگرزودترايناتفاقمیفتادامروزشرکتجايگاهخیلی
بهتریداشت؛امامیخواهمبگويمهرهیئتمديرهایچهدرشرکتملیگازچهدرشرکتهایگاز
استانیپیوستههدفشاينبودهاستکهبهترينتصمیمرادرآنشرايطزمانیومکانیبگیرد؛البته
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امکانداشتهکهسالهابعددرتحلیلتصمیمهانقاطضعفیپیداشدهباشدکهامیدوارمآننقاطرا
خوببشناسیمودررفعوپويايیآنانشااهللکمککنیم.

تأمین انرژی پاک؛ تأمین بهداشت، آرامش و آسایش  �
منآينده یصنعتگازرابسیارروشنمیبینم.اينشرکتهنوزجواناستوفرصترشدو
تحولداردوخوشبختانهروزبهروزهمگامهایبلندیرابرمیداردکهدرافق۱404بتواندروزانه
بیشازيکمیلیاردمترمکعبگازجابهجاونقشخودرادرصادراتگازايفاوجايگاهواقعیخود
رابهعنواناولینکشوردارنده یگازدرجهانپیداوحفظکند.امیدوارمباتدابیرمديرانشرکت،
البتهدردهه یگذشتهباجذب نوآوریوتوسعه یدانشفنیروزبهروزپررنگترانجامشود،

دانشآموختگانبرتروبرجستهوتحصیالت
لیسانسوفوقلیسانسگامهایمؤثریدر
اينزمینهبرداشتهشدهاست.شرکتملی
گازايراندرتأمینانرژی،بهداشت،آسايش
وآرامشمردمجايگاهويژهایدارد.امیدوارم

اينامتیازقابلقبولرابتوانددرجهانهمبرایخودکسبکند.اينشرايطدورازنظرودستنیافتنی
نیستبهشرطیکهبرنامهداشتهباشیموافقهایآيندهراخوبتعريفکنیم.مابايدبرنامههای

کوتاهمدت،میانمدتوبلندمدتراتدوينکنیموبهآنعملکنیمونگذاريمزاويهبگیرند.

حفظ جایگاه رفیع نیروهای انسانی از اصول مهم پیشرفت صنایع است. �
منهمیشهدردورانخدمتمدرشرکتملیگازهمکارانیبسیارفرهیخته،زحمتکشوبااخالص
داشتهاموهمیشهخداراشاکربودهامکهعمرمندرکنارايندوستانگذشتهاست؛دوستانیکه
نکاتزيادیبهمنآموختندوتالشکردندکهتعلقخاطرخودشانرابهشرکتنشاندهند.من
فکرمیکنماگرشرکتملیگازايراندرراستاینگهداشتنیرویانسانی،انگیزههایالزمدر
بینجوانهایتازهواردبهشرکتراتقويتکند،بهافقبیبديلخودخواهدرسید.منباقاطعیت
عرضمیکنمکهامروزقريب۹8درصدنیازهایداخلیحوزه یتوزيعاعمازکاال،اجرا،طراحی
وبهرهبرداری،توسطهموطنانوهمکارانعزيزخودمانانجاممیشودواگراينباورراداشته
باشیمکهنیروهایانسانیماکارآمدوآگاهبهدانشروزهستندمیتوانیمبابرنامههایمدونو
برونسپاری،بخشپايیندستراکهبیشتردرزمینه یگازرسانیبهشهروروستاهافعالیتدارند

شرکت  استراتژیک  تصمیم  بزرگترین 
تغییر  دهه  پنج  این  در  ایران  گاز  ملی 

که  بود   1379 در سال  ساختار شرکت 
به  استانی  گاز  آن شرکت های  اساس  بر 

شد تقسیم  کشور  استان های  تعداد 
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راتقويتوتشويقکنیمکهدرامرصنعتچابکترواردعملشوند.دراينصورتمیتوانیمنکات
کلیدیوحاکمیتیازجملهپااليش،صادرات،وشبکههایانتقالفشارقویگازراتقويتکنیم.

بهبود اوضاع صنعت گاز در گرو دقت در تصمیم سازی ها و درایت در  �
تصمیم گیری ها 

منواقعًادراين۳۲سالخدمتدرگازهرروز،هرهفته،هرماه،هرسالشاهدحرکتروبه
جلووعشقبهرسیدنبهتعالیدرمیانهمکارانمبودم.شرکتملیگازايراندرچهاردهه ی
گذشتهعماًلگازرسانیدرداخلکشورراشروعکردهوامروزبهاوجهدفیکهداشته،رسیدهاست.

اينشرکتامتحانخودرابهبهتريننحو
پسدادهاست.تعدادزيادیازهمکارانما
درشرکتهایاستانی،تحتسايه یارائه
برگزيده ی و برتر رتبه ی مردم، به خدمات
سالراداشتهاند.فکرمیکنماگراينروند

رادرکنارانتقالتکنولوژیوتالشبرایدستیابیبهتکنولوژیروز،مانندکنتورمکانیزهخانه،
کنترلهایهوشمند،قرائتازراهدورو...ادامهدهیم،میتوانیمبهاهدافمتعالیموردنیازشرکت

دستپیداکنیم.
دقتدرتصمیمسازیهاودرايتدرتصمیمگیریهارسیدنبهاهدافموردنظررامیسرخواهد
کرد،چونباالخرهاينانرژیدرکشورماحرفاولرامیزندوبسیاریازکشورهانیازمندايننعمت

کهدراختیارماست،هستند.

دهه ی هشتاد طالیی ترین دوران تاریخچه ی صنعت گاز �
مندهه یهشتادراطاليیتريندورانشرکتملیگازايرانمیدانم.بهدودلیل؛نخستتغییر
ساختارشرکتملیگازايرانعوضشدودومافزايشاعتباراتموردنیازدرقالببیعمتقابلو
اعتباراتیکهشعار،سالیسههزارکیلومتروسیصدهزارعلمکرابهيکبارهبهبیشازدههزار
کیلومتردرسالوبیشازيکمیلیونمشترکرساند.امروزاينحجمکارناشیازهمینشکوفايی

وجهشبسیارچشمگیردردهه یهشتادبودهاست.

شکر نعمت خدمت، پس از یک اشتباه �
منششسالکارمعلمیودبیریکردهبودم،موقعیکهبراساسيکپیشنهادواردشرکتگاز

در  درایت  و  تصمیم سازی ها  در  دقت 
مورد  اهداف  به  رسیدن  تصمیم گیری ها 
باالخره  چون  کرد،  خواهد  میسر  را  نظر 

انرژی در کشور ما حرف اول را  این 
این  نیازمند  کشورها  از  بسیاری  و  می زند 

ماست اختیار  در  که  نعمت 
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شدم،چونهمسرمهمفرهنگیبود،ازايناتفاقزيادخرسندنبودم،ولیبعدهاکه۳۲سالازآن
زمانمیگذردوامروزپشتسرمرانگاهمیکنممیبینمکهتوفیقداشتمکهدرروستاها،شهرها
واستانهایمتعدد،فعالیتکنم.امروزبهاشتباهخودمپیبردمکهخداوندسبحانتکلیفمنرابهتر
ازخودممیدانستومسیرمنرادراينراهقراردادکهبتوانمنعمتخداوندراکهازدردلچاههابعد
ازمیلیونهاسالمیجوشدبهدستمردمکشورمبرسانم.منخداراشکرمیکنمکهدريکچنین

دستگاهیخدمتمیکنموبسیارخرسندموديگرآنپشیمانیروزهایاولراندارم.

حفظ میراث گرانبهای انرژی؛ دست به دست تا رسیدن به آیندگان  �
فکرمیکنممابهعنواننسلاولودومخادمدرشرکتملیگاز،افقدويستسالهایرابرای
اينصنعتدرنظرداريموتمامتالشماايناستکهمیراثگرانبهایذخايرگازیرابرایآيندگان
حفظکنیم.چهدوستانیکهدرحالخدمتهستندوچهدوستانديگریکهدرآيندهبهاينکاروان
اضافهخواهندشد،قطعًاًتجربیاتمارامنتقلخواهندکرد.اگرافقحرکتشرکتگازرايک
نردبانصدپلهایفرضکنیم،باالخرهنسلماپلههایمتعددیازآنرادرحدبضاعت،شرايطو
توانمندیهايشساختهوپیشبردهاست.ماباجواناننخبهومراکزعلمی،تحقیقاتیودانشگاههايی
کهداريم،يقیندارمکهاينمیراثبهنسلهایآيندهخواهدرسیدوجوانانماطیطريقپلههای
بیشتریرادرنظرخواهندداشتوخواهندتوانستبافرهیختگی،توانمندیودانشیکهدردستشان

استهموارهنامشرکتگازرادرمملکتبااعتبارحفظکنند.

فراغت در دوردست ها و نظاره گر  به ثمر رسیدن ایده آل ها  �
تاآنجايیکهاطالعدارمدوستاندرتالشهستندکهطرحجامعیبرایجايگاهبینالمللیشرکت
ملیگازايرانتدوينکنندکهمنامیدوارمدرزمانبازنشستگیاجرایاينطرحرانظارهگرباشم.
امیدوارمپیوستهشاهدبهثمررسیدنآرزوهايیباشمکهامثالمنومديرانیکهبامنهمدورهبودند،
باشم.تمامهمکارانمنمشتاقهستندکهجايگاهشرکتملیگازايرانرادربینشرکتهای
بینالمللیدنیاببینندوبهعنوانيکايرانیبرخودببالند،زيرامااستحقاقدرخششدردنیارا
داريم.ماپشتوانه یاينذخیرهراداريم.بابیشازحدود۳4تريلیونمترمکعبگازشناختهشدهحاال
میتوانیمبهآنافقدستپیداکنیم،بهشرطیکهازگذشتهخوبدرسبگیريم،دانشروزرابه
دستبیاوريموبتوانیماينمسیررابهراحتیطیکنیم.درهرشهروروستايیکهگازواردمیشود.
اقتصاد،بهداشت،آرامشوفرهنگآنجاراتغییرمیدهدواينتغییراتکاماًلمشهوداست.امیدوارم
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بتوانمروزیشاهدپويايیوتالشهمکارانجوانمباشم.جوانانتازهوارددراينعرصهبدانندکه
هرچهتالشکنند،ضررنخواهندکردوپیوستهازاينتالشبرایخودوجامعه،خیرخواهندبرد.

گاز،انرژیپاکودوستمحیطزيست.
بهنظرمنگازطبیعیصمیمیترينوبهتريندوستمحیطزيستاست.اگرامروزاينمیزان
گازیکهدرکشورجريانداردوجايگزينسوختهایمايعشدهاست،نبود؛روزهایآلوده یتهران
بدتروسیاهترازاينبود.امروزدرسبدانرژیمربوطبهحملونقلبهمرز۲۵درصدرسیديمکه
گازطبیعیجايگزينگازوئیلوبنزينوسايرسوختهایديگرازجملهLPG)گازمايع(شدهو
ايننشانمیدهدکهاگرگازطبیعیجايگزيننمیشداوضاعمحیطزيستبسیاربدترازاالنبود.
هرچقدررویاينمادهسرمايهگذاریکنیم،کماست،بهشرطیکهالگوهایجهانیمصرفبهینه ی

گازطبیعیراهمرعايتکنیم.
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پاالیشگاه بیدبلند
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از دانشگاه صنعت نفت آبادان تا خدمت در شرکت ملی گاز ایران �
اينجانببیژناوچانی،دردانشکدهنفتآباداندرسخواندهام،کهچهاررشتهمهندسیاکتشاف،
شیمی،پااليشوگازداشت.سالهایتحصیلمنهمتقريبًامصادفبودباآغازفعالیتهایصنعت
گاز.طبیعتاًًدرچنینشرايطیاولینمشکلیکهوجودداردخالءنیرویمتخصصاست،ضمناينکه
زمینه یبسیاریازرشدهاوفعالیتهاهممهیاست.درآندورهاز40دانشجویدرحالانتخاب
رشته،حدود۱4نفررشته یمهندسیگازراانتخابکردندکهمنهميکیازآنهابودموبهاين

ترتیبصنعتگازراانتخابکردم.
درابتدابهعنوانمهندستبديلسوختكارخانجاتازسال۱۳۵۳مشغولبهکارشدمومدتده
سالدرآنواحدکارکردم.بعدازگازرسانيبهصنايع،مدتهجدهسالدرامورمهندسیوخدمات
فنیشرکتملیگازايراندرسمتمعاونتامورمهندسیانجاموظیفهکردمکهبخشهایمختلف
نظامهایطراحیزيرنظرمنبودوپسازآندوسالمسئولطرحساخت۵0دستگاه»توربو
کمپرسور«شدم.آخرينسمتمندرمديريتپژوهشوفنآوریدرامورتدويناستانداردهابودهکه
7سالپايانيتابازنشستگي)سال۱۳۹0(رادرآنجايگاهخدمتکردم،البتهبهموازاتاينفعالیتها

درزمینههایديگرصنعتگازنیزفعالیتداشتهام.
درطولدورانخدمتبهموازاتمسئولیتهاياصلي،دريکسریفعالیتهايجانبيمربوطبه
صنعتگازنیزاشتغالداشتهام؛بهعنوانمثالازسال۱۳۵6عضوانستیتواحتراقگازانگلستانودر
سالهایجنگتحمیلیعضوکمیتههماهنگیسوختبودمودرهمانسالهانیزبهعنواننماينده ی

مديريتمهندسیدرستادپدافندغیرعاملانجاموظیفهمیکردم.
۵دورهدراتحاديهجهانیگاز»IGU«حضورداشتمودرآخريندورهکهازسال۲0۱۲تا۲0۱۵ 

برگزارشد،معاونکمیتهکاربریگازطبیعیبودم.
درهمكاريباوزارتمسکنوشهرسازیدرمبحثهفدهمقرراتملیساختمان،يكيازاعضاي

‘‘
بیژن اوچانی
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كمیته یتدوينکنندهبودهوهستم؛همینطوردركمیسیونمعامالتشرکتگازبهمدتپنجسالو
درهیئتمديرهانجمنمهندسیگازدودورهمسئولیتداشتموچهارسالهمبهعنوانعضوهیئت

مديرهشرکتذخیرهسازیگازطبیعیبهموطنمخدمتکردم.

37 سال تالش برای خودکفایی دانش فنی و تولید ملی  �
درطولفعالیتدرشرکتملیگاز،عالقهاصلیمنبومیسازیوخودکفايیدردانشفنیو
تولیدملیبود.درهمینراستاازهمانابتداکهدربخشگازرسانیبهصنايعمشغولبودمکارهای
کوچکیراشروعکردموتاپايانخدمتمنیزدرهمینراهقدمهایمثبتیبرداشتم،کهبرخیازآنها

عبارتاستاز:
•ساختتجهیزاتايستگاههایتقلیلفشار،باتهیهمشخصاتفنياقالمیکهموردنیازبود،جهت

ساختداخلیتوسطصنعتگرانبخشخصوصي؛
•تبديلسوختوراهاندازیسیستمهایگازرسانیبهصنايعونیروگاهها؛

•تهیهمشخصاتفنيودستورالعملهاياجراييومبانيطراحيشبكههايگازرسانيوخطوط
لولهانتقالگازکهموفقبهبوميسازيطراحيوساختداخلشديم؛

•ايجادتحولدربهکارگیریمصالحجديد،مثللولههایپلیاتیلنبهجایلولههایفوالدیدر
شبکههایگازرسانیبهکمکهمکارانیکهدرامورمهندسیوخدماتبودندودرنهايتتبديل
شبکههایگازرسانیازفوالدیبهپلیاتیلن)اينتحولبرایشرکتگازيکنقطه یعطفبود(.

از صادرات گاز تا خودباوری  �
قبلازپیروزیانقالبشرکتملیگازباخطلولهگازاولسراسری،شروعبهفعالیتکردكه
عمدهتريننقشآنصادراتگازبهاتحادجماهیرشورويسابقبودودركنارشنیزتعدادياز

شهرهايمسیراينخطبهطورمحدودگازرسانیشدند.
تماماينپروژههاتوسطشرکتهایمهندسیمشاوروحتیپیمانکارانخارجیادارهمیشدند،
بهطورمثالدرتهرانيکشرکتفرانسوی،شبكه یگازرسانيقسمتیازشمالتهرانراطراحی
کردهبود.پسازپیروزیانقالب،اينشركتهاپروژههارانیمهكارهرهاکردهوازكشورخارجشدند؛
اماهمزمانباشروعجنگتحمیلیيکجبهه ینیرومندوباارادهبرایروندکارگازرسانیتشکیل
شدوپرقدرتشروعبهفعالیتدراينعرصهکرد؛بهشکلیکهماتوانستیمدرزمینههایطراحی،
اجراوبهرهبرداریبهسطحقابلقبولیازخودکفايیبرسیم.درهجدهسالیکهدرامورمهندسیو
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خدماتفنیبودم،نیروهایمتعهدوجوانی
داشتیمکهباروحیه یانقالبيمعتقدبودند
جبههها در که کسانی مانند هم ما که
ايثارگریمیکنند،بايددرجبهه یصنعت،
با بتازيم. سنگرراحفظکنیموبردشمن
ياریخداواينافکارواعتقادات،توانستیم

باتدوينانواعمبانیشبکههایگازرسانی،خطوطانتقالگاز،دستورالعملهایطراحیومهندسیو
نقشههایتیپواستاندارد،خالءمهندسینمشاورخارجیرادرکشورعماًلازبینببريم.

خاطرات شیرین خدمت �
بهلطفخداتمامخاطراتدورانخدمتمنچهدرگازرسانیبهصنايعوچهمهندسیوپژوهش
همهخوبوحاكيازسازندگيبودند،امادر۱0سالاولخدمتکهدرگازرسانیصنايعبود،تبديل
سوختهرکدامازکارخانههايیکهنفتکورهياگازوئیلمصرفمیکردندبهگازطبیعیوراهاندازی

آنها،برایمنيکخاطرهشیرينمحسوبميشود.
شايديکیازبهيادماندنیترينوبهترينکارهايیکهدرآنزمانانجامگرفت،گازرسانیبه
کورههایآجرپزیجنوبتهرانبود.دردهههای۵0تا60آسمانجنوبتهرانازدوداينکورهها
کهعمدتًادرجادههایخراسان،ساوه،ورامینوقممستقربودند،سیاهبود.اينکورههامدلهافمن۱  
آلمانیبودندکهتونليبیضویدرزمینايجادمیکردندودركنارآنبهدودكشمخروطيشكل
بلنديكهتاحدود70مترارتفاعداشتمتصلبود.بلنديدودكشبرايايجادمكشطبیعيبودكه
باعثشوددودباالبرود.خشتخامراازدرگاههايكناريكورههابهدرونكورهبردهوتازيرسقف
كورهميچیدند؛امازيردريچههايسقفكورهراخاليميگذاشتندتابتوانندمخلوطخمیريشكل
سوختراازدريچههايسقفيبهفضايبینآجرهايخامبريزندوآتشحاصلهباعثپختهشدن
خشتهايخاموتبديلآنبهآجرشود.سوختاينکورههامعجونیازنفتکوره،مازوت،خاکاره
وفضوالتحیواناتوخردهچوببود.اينموادرادرحوضچههايیباهممخلوطمیکردندوخمیری
بهدستمیآوردندکهآنراازباالیکورهبردهوباپیمانهازدريچههايرويسقفكورهبهفضاي
خاليبینآجرهايخامدرونكورهميريختند؛اينسوختآلودگیبسیاریايجادمیکردوبیشتر
كارگرانكورهپزخانهبههمراهخانوادههايشاندرآنمحیطپرازگردوغبارکهمنطقه یمحرومی

۱.اينکورهرانخستيکبنایاهلبرلنبهنامFriedrich Hoffmannساختکهبهناماومرسوماست.

قبل از پیروزی انقالب شـــرکت گاز با 
خط لوله اول سراســـری، شروع به فعالیت 
کرد کـــه عمده ترین نقش آن صادرات گاز 
به اتحاد جماهیر شـــوروي سابق بود و در 

ـــهرهاي مسیر این  کنارش نیز تعدادي از ش
خط به  طور محدود گاز رســـانی شدند. 
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همبود،زندگيميکردند.سالمتیومعیشتاينخانوادههابهدلیلوجودکورههایآجرپزیدرخطر
بود.درهمینراستابهشرکتملیگازمأموريتیجهتگازسوزکردناينکورههامحولوبراي

انجامآنتیمیتشکیلشدكهدرآنتیم،منمسئولیتتبديلسوخترابرعهدهداشتم.
آنزمانخیلیجوانبودمودو،سهسالبودکهبهشرکتگازآمدهبودم.صبحهابايکجیپ،
مستقیمازمنزلبهمناطقكورهپزخانهمیرفتموبرتعدادزياديكورهكهدرحالتبديلسوخت
بهگازبودند،نظارتمیکردم.كارگراناينكورههاباطرزكاربامشعلهاوكاربردآنهاآشنايي
نداشتند،بعضًاآجرهاذوبمیشدوبهشکلتوده یعظیمبههمچسبیدهایدرمیآمد.اينتودهدر
بعضيمواقعديوارههاوياسقفكورهراكهازجنسخاكرسبودذوبميكردوموجبخسارت
سنگینبهكورهمیشد.درشیرازهمیناتفاقباعثشدهبودکهيکكارگركورهپزبهدرونكوره
بیفتدوجسدشخاكسترشود.ايناتفاقاتباعثمیشدکهکورهپزهابترسندومامجبوربوديمکه
برایتبديلسوختکورههاخودماننیزبعضًاشبهادرآنجاحضورداشتهباشیمومشعلهارا

جابهجاکنیمکهآناتفاقرخندهد.
دريکیازهمینروزهايیکهبرایسرکشیبهکورههایگازرسانیشده،رفتهبودم،باعجله
ازماشینپیادهشدموخواستمبهباالييکیازاينکورههابروم،رويزمینكناركورهتاروي
حوضچه یمخلوطسازيسوختمازوت،خاكارهريختهشدهبودومنبدونتوجهبهوجودباتالق
سوختكورهتاگردنبهداخلآنفرورفتم.تصوركنیدآقايمهندسشركتگازپسازبیرونآمدن
ازآنباتالقچهمنظره یمضحكيپیداكردهبود.همینامرباعثخنده یشديدکارگرانشدهبود.
آنروزباخاليكردنيكبشكهنفتسفیدرويمنولباسهايمتاحدوديموادراشستندتابتوانم
سوارماشینشدهوبهمنزلبرگردم.يادمنميرودكهمادرممیگفتآخراينچهمدرکیاستکه

گرفتی!صبحمثلدستهگلمیرویوشبمثلحاجیفیروزسیاهشدهبهمنزلمیآيی؟
بههرجهتآنکورههاباكمكخداوندوياريسايرهمكارانگازسوزشدندوتاامروزديگردودي
ازكورههايآجرپزيدرآسمانتهرانوسايرشهرهايگازرسانيشدهمشاهدهنميشودواين

بهترينخاطرهدورانخدمتمنبود.
امايكحادثههمداشتمكهختمبهخیرشدومناالندرخدمتشماهستم.درجريانراهاندازی
يکیازشبکههایگازرسانیصنعتیدرجادهقديمکرجمیخواستیمخطجديدیراراهاندازي
کنیم.برایاينکهجريانگازباهوايدرونلولهمخلوطنشود)بهدلیلاينکهخردهسنگوتکههای
الکتروددرونلولهحرکتمیکندوامکانبرخورداينسنگهابهجداره یداخللولهوجرقهزدن
وجوددارد،اگرگازباهوايدرونلولهمخلوطشود،خطرانفجاررادرپیدارد.(ابتدايکگازعايق
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مثلنیتروژنرادرابتدايمحللولهکشیجديدتزريقوبالفاصلهگازرابازمیکنندتابینگازوهوا
فاصلهايجادنمايد.نیتروژنموردنیازراباتعداديکپسولسرکارمیآوردندوازطريقيكقطعه
لوله)Manifold(كهتعداديشیررويآننصباست،كپسولهاينیتروژنرابهآنوصلو
خروجيمانیفولدرابهابتدايلولهكشيجديدوصلمیکردند.بهتدريجسايركپسولهارابازكرده
ونیتروژنبهداخلخطلولهجديدتزريقميكردندوپسازفرستادننیتروژنبالفاصلهشیراصلي
گازشبكهلولهكشيجديدرابازمیکنندتاجريانگازلولهراپركند.درواقعايناليهگازنیتروژن
كهازنظراحتراقخنثياست،بینهواوگازعايقميشودونمیگذاردکهاينهاباهممخلوطشوند

تاموقعیکهگازتماملولهراپرکند.
دريکیازهمینعملیاتتزريقگازکهمنمسئولراهاندازیآنبودم،پسازبازكردنشیر
کپسولهاینیتروژنكهفشارداخلشبالغبر۳000پوندبراينچمربعبود،درپوشيکیازاين
مانیفولدهادررفتومثلگلولهازکنارگوشمنگذشت.ايندرپوشاگربهسرمنبرخوردکرده

بود،میتوانستمانندگلولهعملكند.

بهترین و بدترین تصمیمات مدیریتی  �
فکرمیکنمبهترينتصمیمیکهدرسطحمملکتگرفتهشد،جايگزينیگازطبیعیباسوختهای
مايعیبودکهدرکشورمصرفمیشد)سوختهايمیانتقطیر(.اگراينکارصورتنمیگرفت
صنعتگازهمبهتبعآنتوسعهپیدانمیکرد،بهشکلامروزیدرنمیآمدوماامروزنفتیبرای
صادرکردننداشتیم،چهبساکهباايناتالفومصرفباالیانرژیدرکشور،مجبوربوديممقداری

همواردکنیم.
من خوشبختانه خداوند لطف به
اما بودم. بد وقايع خیلیکمشاهد
انحاللامورمهندسیستادکهپس
بخش )اين شد تأسیس انقالب از
خارجی مشاور مهندسین جايگزين
تصمیمات بدترين از يكي بود(،
مديريتيبودكهشاهدآنبودم،زيرا

اينامرموجبپراكندهشدننیروهايمتخصصوايجادخالءگرديد،البتهامورمهندسيستادتأثیر
خودشرابهيادگارگذاشت؛اينبخشدستورالعملها،نقشههایاجرايیومشخصاتفنياقالم
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گازرسانی،شاملتجهیزاتيکهدرداخلکشورقابلساختبودندوهمچنینمبانيطراحيوخطوط
انتقالگازوبسیاريديگرازمداركفنياجراييراتهیهکردهبود.بعدهاشرکتهایگازاستانیبا

ايجادبخشهایمهندسیسعينمودندتاحدودیاينخالراجبرانکنند.

حفظ سرمایه ملی با بهره گیری از تکنولوژی های روز �
اگرآغازراهگازبهشبکههایخانگیراازموتورخانهدرنظربگیريم،درصورتیکهراندمانموتور
خانههمپايینباشد،مقدارزيادیازاينانرژیوحرارتتوسطگازهایحاصلازاحتراقازدودکش

خانههاخارجخواهدمیشود.
بیشترينبهرهدهینیروگاههایتوربینیونیروگاههایگازی۲8تا۳0درصداست.درواقع70 
درصدانرژیاتالفمیشودوآسمانشهرهاراگرممیکند.بايکحسابسادهمیتوانیممیزان

ايناتالفاتراتخمینبزنیم.
تکنولوژیهایجديدسعیکردهاندکهازايناتالفجلوگیریکردهوحرارتتلفشدهرادوباره
درونبويلرهاهدايتوبخارونیرويالكتريكيتولیدکنند.درواقعاساسكارنیروگاههایسیکل

ترکیبی،همینروشاستوموجبميشودتابازدهيبیشازدوبرابرافزايشبیابد.
دربخشخانگینیزتکنولوژیهايجديدیدرجهانبهكارگرفتهشده،بهطورمثالتولیدهمزمان
گرماوبرقباتكنولوژي)C.H.P(حتیبخاریهاولوازمگازسوزیکهدرداخلتولیدمیشود،
اگرارتقایيافتهوتکنولوژیآنهابهروزشودممکناستدرزمانخريدگرانترباشد،ولیبعداًًبا

صرفهجوييدرمصرفگازهزينههاياولیه،پسازمدتكوتاهيجبرانميگردد.
ماازنظرذخايرگازیدردنیااولینرتبهراداريموايننعمتیاستکهخداوندبهمااهداکردهو
مابرایداشتنآنزحمتینکشیدهايم،امابرایاينکهنشاندهیماستحقاقاينلطفالهیراداريم
بايددرزمینههایفنآوریهمخودرابهسطحجهانیبرسانیمومتأسفانهاينامریاستکهتابه

حالآنچنانکهبايستهوشايستهاست،تحققپیدانکرده.

رضایت قلبی از خدمت در شرکت ملی گاز �
اگرحملبرخودستايینشودمنازتجاربوعملکردطولخدمتیمراضیهستموفکرمیکنمکه
مؤثربودهام.بعدازپیروزیانقالبتعدادیازهمكارانمامهاجرتکردندوآنهايیکهدرصنعت
گازباقیماندندباايناعتقادبهراهادامهدادندكهاينصنعتيکخدمتملیبرایبردنرفاهبه
خانههایمردم،صرفهجويیوکمکبهاقتصادمملکتاست.بنابراينازعمريكهدراينتالش
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گذشت،واقعًااحساسرضايتمیکنموخداوندراشاكرم.گاهیفکرمیکنماگربهسیوهفت
سالقبلبرگردمبازهمینرشتهراانتخابمیکردموهمینراهرادرپیشمیگرفتم،هیچگاه
ازراهیکهانتخابکردمپشیمانوناراضینبودم،البتهاگرتجربه یامروزراداشتمخیلیبهتر

میتوانستمعملکنم.

نقاط طالیی در شرکت ملی گاز ایران �
آمارمیزانمشترکینگاز،دربخشهايخانگی،تجاریياصنعتیومقايسهآنباعملكردسالهای
قبلازانقالب،نشانازرشدموفقیتآمیزصنعتگازاست؛البتهاينعملکردهادرآمارهایشرکت
ملیگازموجوداست.قبلازانقالبمافقطيکخطسراسریداشتیم،امادرحالحاضرطول
خطوطانتقالگازبالغبر۳6000كیلومتراست،بهاينموارد،گازرسانيبهتعدادبالغبرهزارشهرو
تعدادزياديروستاهماضافهکنید.مقايسه یآمارعملكردشرکتملیگازقبلوبعدازانقالببه
خوبینشانمیدهدکهاينصنعتمملوازنقاططاليیاست،البتهبهتراستکهبهجایاستفاده
ازکلمه ینقاطازعبارتخطوططاليیاستفادهکنیم،زيراخطمجموعهایازنقاطاست.جايگزينی
گازطبیعیدرکشوربهجایسوختهایمیانتقطیرمثلنفت،گازوئیلوحتیبنزينکهاالندر
خودروهاباگازطبیعيجايگزينشده،بهنظرمنخططاليیشرکتگازاستکههنوزهمامتداد
دارد.اينطرحازنظراقتصادکالنانرژیبسیاربرایمملکتوسرزمینماحائزاهمیتبودهو

خوشبختانهشرکتملیگازدراينزمینهبسیاربسیارموفقعملکردهاست.

تکمیل زنجیره ی صنعت گاز؛ ارمغانی اقتصادی و سیاسی برای ایران  �
متأسفانهجايگاهماازنظرمالکودارنده یگازطبیعیبارتبه یعلمی،فنیوتکنولوژیدرسطح
جهانیخیلیفاصلهدارد.بهترينکاربرایصنعتکشورايناستکهبتوانیماينفاصلهراکمکنیم
وازبینببريم.شعار»گازمحورتوسعهاست«تنهايکشعارکلیشهاینیست،بلكهيكواقعیت
است.مابايدبتوانیمدرصحنه یجهانيجايگاهواقعیخودمانرابهدستبیاوريم.درحالحاضر

صنعتگازبههیچوجه،هیچاختیاروتسلطی
برمیادينگازیندارد.اكتشافوتولیدگاز
دردستشركتمليگازايراننیست،حتی
شرکتصادراتگاززيرنظرشرکتملیگاز

نیستواينبهنظرمنيکاشکالويککمبوداست.

حد  در  گاز  شرکت  جایگاه  است  شایسته 
امر  این  کند.  پیدا  ارتقا  وزارت خانه  یک 
کشور  گاز  صنعت  جایگاه  نیست؛  بي سابقه 

است وزارت خانه  در حد یک  روسیه 
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شايستهاستجايگاهشرکتگازدرحديکوزارتخانهارتقاپیداکند.اينامربيسابقهنیست؛
جايگاهصنعتگازکشورروسیهدرحديکوزارتخانهاست.درعرصههایخارجیهمصنعتگاز
ايرانميبايستباتوسعه یصادراتگازچهبهصورتخطلولهبهکشورهاینزديك،يابهشكل
گازطبیعيفشرده)CNG(کهباتانکرحملمیشود،ياگازمايع)LNG(بهكشورهايدورتربه
خصوصکشورهایغربی،باوابستهکردنآنهابهخود،عالوهبرمزاياياقتصادي،موجبافزايش
امنیتبرایکشوروکاهشتنشهایسیاسیازطرفبیگانگانباشد.ايندوموضوعيعنیارتقای
جايگاهصنعتگازدرداخلكشورباكاملنمودنزنجیره یصنعتگازوصادراتبهسايركشورها

ميتوانداثراتاقتصاديوسیاسيبسیارمهمیرابرايكشورمانبهارمغانبیاورد.

توصیه ی به جوانان �
منفکرمیکنموجدانکاریواحساسمسئولیتکارکناندوعاملبسیارمهمبرایرشدو

ارتقایخودفردوسازمانیکهدرآنکارمیکند،است.
بهرهگیریازتجاربديگرانبهخصوصنیروهایمتخصص)حتیبازنشسته(،استفادهازشبکه ی
گستردهاطالعاتاينترنتکهدرزمانمااصاًلوجودنداشت،حضورفعالدراتحاديه یبینالمللی
گازکهخوشبختانهايرانهمدرآنعضويتداردو...میتوانددررشدوتعالیاينصنعتبسیارمؤثر

باشد.منظورمايناستکهازموقعیتهایعصرجديدوتکنولوژیآنبهتريناستفادهشود.
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مصطفی راز افشار

از آغاز تا آموزش حرفه ای شرکت ملی گاز ایران �
مصطفیرازافشارهستم،درسال۱۳47بهصورتگروهیازطريقآزمونومصاحبهبهاستخدام
شرکتملیگازايراندرآمدم.بهمدت۲سالدرپااليشگاهآبادانودانشکدهنفتآبادانمشغول
کارآموزیوتحصیلبودم،سپسبهاصفهانوايستگاهتقويتفشارگازشماره۳منتقلشدم.تاسال
۱۳84کهبازنشستهشدمدارایسمتهایمختلفیبودم.اپراتورايستگاهتقويتفشارگاز،مسئول
بهرهبرداریايستگاهتقويتفشارگازومهندستعمیراتايستگاهتقويتفشارگازبودم.بعدازانقالب
بهتهرانمنتقلشدموآموزشديدم.سالهادورههایآموزشیايستگاههایتقويتفشارگازرااجرا
کردموهمچنینرئیسآموزشحرفهاینیزبودم.شرکتملیگازحدودهشتهزارکارگرداشت،
مسئولیتآموزشوآزمونمهارتهایفنیاينهشتهزارکارگربامنبود.روزیکهمنبهشرکت
ملیگازواردشدم،درايرانحتیيکمترمکعبگازاستفادهنمیشدوروزیکهشرکتملیگاز
راترککردم،چیزیدرحدودهفتاددرصدانرژیکشورازگازتامینمیشد.امروزهدرحدود6۵0 
میلیونمترمکعبگازدرروزدرحالاستفادهمیباشد.منشاهداينپیشرفتدرشرکتملیگاز
بودموخاطراتبسیارلذتبخشیبرایمنوهمکارانممیباشد.وقتیکهاينشرکتراترککرديم،

شرکتتوانستاينخدمترابهجامعهايرانومردمعزيزايرانارائهبدهد.
آخرينسمتسازمانیبندهرئیسآموزشحرفهایشرکتملیگازايرانمیباشد.

بندهچهارفرزنددارم،دوپسر،دودختر.پسرهالیسانسودکترهستند،دخترانملیسانسهستندو
ازدواجکردهاند،پسربزرگممتخصصپزشکی،يکازدخترانملیسانسترجمهزبانوديگریلیسانس

حسابداریداردومشغولبهکارنیزهستند.

نقشی پر رنگ در آموزش �
زمانیکهمندرايستگاهتقويتفشارگازکارمیکردم،يکیازکارهایخارجازبرنامهعملیاتیمن

‘‘
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آموزشوبرگزاریکالسهایآموزشیبود،آنموقعافرادمتخصصبرایراهبریايستگاهتقويت
فشارگازنداشتیمومندرسال،يکدورهآموزشیبهمدت6ماهبرگزارمیکردم،يکسریافراد
راآموزشمیدادمواينمهارترابهآنهامنتقلمیکردم،آنهامیرفتنددرايستگاههامشغول

کارمیشدند.شايدبیشاز۳00نفربرایاين
حرفهآموزشدادهباشم.يکیازمشکالتی
کهشرکتگازدرآنزمانداشت،نداشتن
افرادمتخصصبود.هیچچیزنداشتیمچون
نهتنهاگاز،انتقالگازوپااليشگازدرايران
صنعتینوبودوکمترکشوریازگازاستفاده

میکرد.اکثرکشورهاگازهايیراکهبهدستمیآوردندمیسوزاندند،ايرانهمجزهمانهابود.چند
تاکشورصنعتیدرجهانبودکهازگازبهصورتموجوداستفادهمیکرد.ايران۵0سالگازیکه
ازتفکیکنفتبهدستمیآمدسرچاهمیسوزاندواستفادهنمیکردوداليلشهميکیاينبودکه
محلتولیدبامحلاستفادهخیلیفاصلهاشزيادبود.دوماينکهسرمايهگذاریمیخواستوسوم،
تکنولوژینبود.حدودسال۱۳44کهشاهايرانبهشورویرفت،قراردادیدرآنجابستندکهقرارشد
کهدولتايرانبهشورویگازصادرکندوشورویدرجنوبکشورازاينگازاستفادهکند.درقبالش
کارخانهذوبآهناصفهانوماشینسازیاراکوماشینسازیتبريزرابهمابدهد.براساساين
توافقنامهشرکتملیگازايراندراسفند۱۳44برایهماهنگیوپیگیریاينکارتأسیسشد.

ارزیابی شرکت ملی گاز ایران در گذشته و حال �
اگرشرکتملیگازايرانرابهعنوانيکارگان،کهبهمردمخدمترسانیمیکندباسايرسازمانها
مقايسهکنیم.خواهیمديدکهشرکتملیگازايراندرطولايندوره40-۳0سالاخیر،توانسته
بیشترينخدمترانسبتبهسايرارگانهابهمردمايرانداشتهباشد.گازرسانیبهيکمنزل،مثل
آب،برقومخابراتنیست،گازرابايدازهزارانمترازاعماقزمینبیرونبیاوريد)درحدود4هزارمتر(،
بعداينگازراپااليشکنیم،تصفیهکنیم،بعدهزارانکیلومترآنرامنتقلکردهوبهمحیطبعدیو
بهمشترکواگذارکنیم.اينکاريککاربسیارپرهزينه،تکنیکیوپرزحمتمیباشد.اگرمقايسه
کنیدکهدرکشورايران،هماکنون۵00شهروهزارانروستازيرپوششگازمیباشد،پیخواهیدبرد

کهشرکتملیگازايرانتوانستهدرطولاينمدت،چهخدمتیبهجامعهايرانارائهدهد.
انسانازنظرروانیوقتیکهنتیجهکارخودرامیبیند،آرامشپیدامیکند،لذتمیبرد،شکوفا

 ایران 50  ســـال گازی که از تفکیک 
نفت به دســـت می آمد سر چاه می سوزاند 

و اســـتفاده نمی کرد. دالیلش هم یکی این 
بـــود که محل تولید با محل اســـتفاده خیلی 

فاصله  داشـــت،دوم اینکه سرمایه گذاری 
می خواست و ســـوم هم اینکه فناوری مورد 

نداشت وجود  نیاز 
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میشودوقوتقلبمیگیرد.وقتیکهمیگويند
استفاده طبیعی گاز از ايرانی میلیون هفتاد
روزی اينکه برای میبرم، لذت من میکنند،
کهمنآمدمدرشرکتملیگازيکنفرهماز
گازطبیعیاستفادهنمیکرد،ولیامروز70-60 
من که میکنند استفاده گاز از ايرانی میلیون
همدرآنبهعنوانيکعضویکوچکنقش

داشتهام.بهعنوانيکشغلکوچکوکماهمیت،ولیدستداشتم.اينلذتیبهمنمیدهدکههیچ
چیزینمیتوانداينلذترابهمندهد.

ذکر خاطره ای زیبا �
ماتهرانراشبکهگذاریگازکردهبوديم،ولیخانههایمردملولهکشینداشت،درنتیجهمردم
نمیتوانستندازگازاستفادهکنند.هرکسیمیخواستخانهاشرالولهکشیگازکندبايدبهلولهکشها
مراجعهمیکرد،چندينسالدرنوبتقرارمیگرفت،حاالاگرنوبتاومیشدلولهکشیمیکردند.ما
گازراآوردهبوديمولیلولهکشیکهداخلمنزلرالولهکشیکند،نبود.يکیازکارهايیکهشرکت
ملیگازانجامداد،اينبودکهلولهکشهایشهررادعوتکردوبرایآنهاآموزشگذاشتولوله
کشیداخلمنازلرابهاينافرادآموزشداد.درسال۱۳6۲بود.لولهکشهاراآموزشداديموآنها
منازلمردمرالولهکشیکردند.يکیازمواردديگراينبودکهکنتورنداشتیم.تماممنازلرالولهکشی
کردهبوديم،اماکنتورنداشتیموشرکتتصمیمگرفتبدونکنتوربهمردمگازارسالکندواينيکی

ازخاطراتشیرينبندهمیباشد.
بندهدرآبادانبودم،درآنجامیدانیبهنام"میدانسانشاين"کهمحلسکونتمابودآنجا
روزنامهفروشیوروزنامههایخارجیهست.يکروزیآنجابودمبهيکبارهديدمنخستوزيروقت،
بههمراهچندتنازژنرالهایارتشآمد.منجلویاينکتابخانهخارجیبودم،بیشترکتابهای
خارجیمیخواندم،آمدوسالموعلیککردم.گفت:بیاببینم،شماچهکارههستید؟گفتم:منکارآموز
شرکتملیگازهستم.گفتند:شماهمانهايیهستیدکهازتهرانفرستادنداينجادرسبخوانید،کار
کنیدويادبگیريد؟گفتم:بله.گفتند:بیاببینمچهکارمیکنی؟برنامههايتانچیست؟ماباآقاینخست
وزيرحدود۵00مترباقدمزديموبرايشانتوضیحدادمکهمادراينجاروزهابهپااليشگاهمیرويم،
شبهادانشگاهمیرويم،درسمیخوانیمودراينجابهمامنزلدادهاند.گفتند:وضعیتچطوراست؟
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گفتم:خوب.گفتند:حقوقچقدرمیگیری؟گفتم:800تومان)درآنزمان(.گفتند:خوباستديگر؟
گفتم:نهخیلیکماست.گفت:شماهمتازهآمديد.گفتندکهازقولمنبههمکارانتسالمبرسان،
بگودرسهايشانراخوببخوانند،کارهارايادبگیرند،کههرچهزودترماخارجیهاراازکشوربیرون
کنیم.برایمنهمکمیترسوهمتازگیداشت.جوان۲۲ساله،دربرابرنخستوزيريکمملکت.

ولیخیلیعادیبامنبرخوردکرد،بامندستدادوخداحافظیکرد.

خاطره ای تلخ در پاالیشگاه بیدبلند �
حدودسال4۹يا۵0بودکهمتأسفانهدراثرجوشکاریغیرايمندرپااليشگاهبیدبلنديکانفجاری
رخدادوچندنفرازهمکارانمادرآنجافوتشدند.اينخاطرهبسیاربدیبرایمابود،روحشان

شادوقرينرحمتبادکهدرخدمتبهمردمجانخودراازدستداد.

طراحی برای گازرسانی به 500 شهر �
مدتیضمنکارخودممسئولیتکارآموزیدانشجويانهمبهعهدهمنبود.يکیازوظايفماناين
بودکهمیخواستیمهمهشهرهایايرانراراگازرسانیکنیم.برایاينکهشهرهایايرانگازرسانی
شود،الزماستکهمهندسطراح،اينشهرهاراطراحیکند.ماچندتامهندسداشتیمکهبتواند
در۵00شهرايران،طراحیکند؟اينقدرنیرونداشتیم.يکیازکارهايیکهمنانجامدادهاماين
بودکهدانشجوياندانشگاههایکشورراکهدررشتههایحرارتسیاالتبودندورشتههایگاز
بودندرامیآوردمومعرفیمیکردم.آنهامیرفتندطراحیشهرهارايادمیگرفتندوسپسطراحی
میکردند.يعنیاکثرشهرهایکوچکايرانتوسطاينمهندسینودانشجوياندانشگاههاباآموزش
کوتاهمدتیکهفرامیگرفتندطراحیشدهاست.تماماينشهرهایکوچکراهمینافرادطراحی
کردندوشرکتخیلیزودتوانستبهايننقطهبرسدکهتمامشهرهایايرانطراحیگازشوندو

اجراوگازرسانیشود.

اولین ایستگاه تقویت فشار  �
اولینخطلولهسراسریبهطول۱۱00کیلومترازپااليشگاهبیدبلنددرآغاجاریشروعمیشدوتا
آستاراادامهپیدامیکرد،اينخطلولهتاساوه4۲اينچقطرداشتوازساوهتاآستارا40اينچقطر
داشت.درزمانخودشبزرگترينخطلولهیگازجهانبود.يعنیدرسال۱۳4۹ماخطلولهایبه
اينعظمتنداشتیم.گازوقتیدرلولهحرکتمیکند،بهخاطرعواملمختلفیافتفشارپیدامیکند،
بنابراينبرایاينکهبراينافتفشارغلبهشودايستگاههایتقويتفشارگازساختهشدند.درخط
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لولهسراسری،درهر۵0کیلومتريکايستگاهتقويتفشارساختهشد.فازاولايستگاههایتقويت
فشارشامليکپتاوهاستدرکهگیلويهوبويراحمدنزديکياسوج،ايستگاه۳اصفهان،ايستگاه۵ 
ساوهوايستگاه7قزوين.درفازدومايستگاههایزوج،راهاندازیشدند.اينايستگاههایتقويتی
فشارگازهرکدامشانشاملتوربوکمپرسورودستگاههایمبدلبرقهستند،يعنیبرقشانرا
خودشانتولیدمیکردند.بعدگازخطلولهواردکمپرسورمیشدوفشارشافزايشپیدامیکردوبرای
ايستگاهبعدمیرفت.تأسیساتاينايستگاههادرکشورهایمختلفساختهشدهبود.توربوکمپرسور
ايستگاههاروسیبود،فیلترهاوشیرهاآمريکايیبود،تأسیساتديگرشانگلیسی،هلندیوآلمانی

بود.
درايستگاههایتقويتفشارگازازموتورآالتوماشینآالتمختلفاستفادهشد.درايستگاهتقويت
فشار۱تا8توربوکمپرسورروسیبوددرنتیجهپرسنلشورویاينايستگاههاتوربوکمپرسوررا
ساختند.،نصبکردندوتحويلدادندولیموتوربرقشتامسوِنهلندبودکههلندیهااينموتوررا
ساختندوآوردند؛ژنراتوربرقAEGآلمانبودکهازقسمتهایمختلفتشکیلشدهبود.بهاين

ترتیبهرگروهکارخودشراانجاموبعدبهماتحويلمیداد.
طبققراردادیکهبستهبودند،وقتیکهموتوروماشینآالترانصبوراهاندازیمیکردند،تحويل
مامیدادند.يعنیقبلازانقالبهمهرفتهبودند،طورینبودکهاينهابمانندوبهبعدازانقالب
موکولشودوخودپرسنلشرکتملیگازتماماينکارهاراانجاممیدادندوتوسطپرسنلايرانی

ادارهمیشد.

وظایف بهره بردار �
بهرهبردار،شخصیاستکهايستگاههایتقويتفشارياتأسیساتپااليشگاهراراهبریمیکند،
روشنمیکند،خاموشمیکند،آنراحرکتمیدهد،همانندکاريکخلبان.خلبانکسیاستکه
هواپیماراهدايتمیکند،حرکتمیدهد،روشنوخاموشمیکند،بهرهبردارهمهمیننقشرا
دارد.بعدمهندستعمیراتبرایبرق،ابزاردقیقومکانیککهکارهایتعمیراتیمیکنندوبهرهدار

شخصیاستکهآنانراراهبریمیکند.
مـا فشـار، تقويـت  ايسـتگاههای در
گاز فشـار کـه داريـم کمپرسـورهايی
رابـاالبـردهوبـهايسـتگاهبعـدانتقـال
میدهـد.اينکمپرسـورهاتوسـطتوربین

 5 حـدود  کـه  اسـت  ماشـینی  توربیـن   
هـزار دور در دقیقـه می چرخـد و حرکتـش 
هماننـد  و  می شـود  منتقـل   کمپرسـور  بـه 
یـک جـت عمـل می کنـد، نیـروی جتـی که 
پروانـه  کـه  می شـود  باعـث  نیـروش  بـر 

بچرخـد کمپرسـور 
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کارمیکننـد.توربیـنماشـینیاسـتکـهحدود
۵هـزاردوردردقیقـهمیچرخـدوحرکتـشبـه
کمپرسـورمنتقـلمیشـودوماننـديـکجـت
عمـلمیکنـد،نیـرویجتـیکـهبـاقدرتـش
باعـثمیشـودکـهپروانـهکمپرسـوربچرخدو
ايـنهـميـکنـوعجـتمحسـوبمـیشـود.

اگربهرهبرداراشتباهیکندتوربوکمپرسوربامشکلروبرومیشود،افتفشارپیدامیکندوگاز
قطعمیشود.

البتهقطعیگازداليلمختلفیدارد،مثالًًاگرتوربینيکیازايستگاههایتقويتفشارمتوقف
شود،حاالبراثرمشکلعملکردی،مشکلفنی،يامشکالتديگر،گاهیحتیازديادمصرف،باعث

میشودلولههاکهخودشانماننديکمخزنمیباشند،بهتدريجافتفشارپیداکنند.

علل تغییر ساختار شرکت ملی گاز ایران �
بديهیاستکهشرکتملیگازروزبهروزگستردهترمیشودوکارهایبزرگیراانجاممیدهد،

بههماننسبتهمساختارسازمانیمتناسبباآنبايستیگسترشيابد.
زمانیپرسنلشرکتملیگاز۳هزارنفربود،يکزمانپرسنلشرکتملیگازبه۱8هزارنفر
افزايشپیداکرد.مطابقپیشرفتیکهدرزمینههایعملیاتیوفنیانجاممیشد،ساختارهمبه
هماننسبت،گسترشپیدامیکرد.امورسازمانیمطابقزمانطراحیمجددمیکردوخیلیخوب
بوديعنیتمامًاعلمیبود،چهازنظرساختارسازمانیچهازنظرعملیاتیکهسراسرعلموفنو

دانشروزبود.
من،بسیارخوشحالمکهچنینشرکتیتوانستهبهملتايرانخدمترسانیکند،آنچیزیکهامروزه
مطرحمیباشد،انرژیاست.دروقتسرماارزشانرژیمشخصمیشود.درطولاينسال،پرسنل
شرکتملیگازبههموطنانمانسرويسخوبیمیدهند،مردمعادیاطالعچندانیندارند،ازاهمیت
کاربهخاطراينکهخیلیفنیاستغافلند.ماکارهایمهمیراانجامداديم،اينکهشرکتملیگاز
ايرانجزدهشرکتبرترجهاناستوايننتیجهتالشپرسنلمتعهدوکاردانشرکتملیگازو

مديريتاينشرکتمیباشدکهبسیارکاردانواليقند.
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ارزیابی شرکت ملی گاز ایران، قبل و بعد از انقالب �
درقبلازانقالبروزی46میلیونمترمکعبگازبهخطلولهاولمیآمد.هدف،۳0میلیون
آنصادراتبهشورویو۱6میلیونهممصرفداخلبود.بعدازانقالبهدفعوضشدبهجای
صادراتگاز،مصرفداخلوگازرسانیبهشهرهااهمیتپیداکرد،قرارشدبهتمامشهرهایايران
گازرسانیشود.قبلازانقالببهچندشهرازجملهاصفهانقراربودگازرسانیشودوطراحیآن
همانجامشدهبود.شرکتیبودبهنامسفرهگاز،کهتهرانراطراحیکردهبودالبتهبخشهايیاز
تهران،کوینهمآبان،جنوبتهران،کویجادهکرجوتهرانسرگازرسانیشدوقراربودبهطور
کاملتهرانگازرسانیشود،نقطهیبعدیشیرازبودکهبعدازانقالببهلطفخداوندبهتمامشهرها

گازرسانیگسترشپیداکرد.

سختی ها و مشقات پرسنل شرکت ملی گاز ایران �
درهوایزمستانیباهوایبیشاز۱0درجهزيرصفر،وقتیکهمیبینمپرسنلشرکتگازمشتاقانه
بهنقاطايرانگازمیرسانند،دستمريزادداردوبرايشانآرزویسالمتیوموفقیتمیکنم.البتهده
درجهبهصورتمیانگیندرنظرگرفتهشدهاست،چراکهدربرخینقاطاورامانات۳0درجهزيرصفر
بود.زمانیکهمادر60کیلومتریاصفهان،نزديکشهرکردبوديم،هوابسیارسردبودبهگونهایکه
دريچههایفیلتريخمیزدوتاصبحمابايستیيخهایدريچهیفیلترراپاکمیکرديمکهدريچه

بستهنشود.
کمپرسورهايیکهمیخواهندفشارگازراباالببرندتوسطيکتوربینياتوربوجتمیچرخد.اين
توربوجتهاخیلیعظیمهستند،بهطوریکهساعتی۳۱0تندرساعتهوانیازدارد.توربین،ماشینی
استکهگازواردآنمیشودومیسوزدودراثراينسوختنانرژیوحرارتتولیدمیکند،انرژی
حرارتیتوربینرابهحرکتدرمیآورد،حرکتاينتوربینکهبهگردشدرآمدبهکمپرسورمنتقل
میشودوکمپرسورگازرامنتقلمیکند.اگردريچههابستهشود،چونکمپرسوروتوربینمیچرخد
هوارامکشمیکند،بنابرايندريچههابايدبازباشد.درزمستانکههوامهآلودمیشود،بايدبرويم
باالیدستگاهوتماميخهاراپاککنیمواجازهندهیميخبزندودريچههابستهشود.بارهاخودم
بهباالرفتموايندريچههارابازنگهداشتهام،يخهايشراريختهام،بهطوریکهيخهارویسرمن
میريختوتمامبدنميخمیزد.برایاينکهآنجادمایهواگاهی۱8،۲0درجهزيرصفراست.چند
دقیقهکهاينکارراانجاممیدادمبیرونمیآمدموکسیديگرمیرفتواينکارراانجاممیداد.
نمیگذاشتیممتوقفشود،چوناگرمتوقفمیشد،گازکلکشورقطعمیشد.پرسنلشرکتملی
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گازدرزمستانبااينمشکالتمواجههستندوبااينشرايطکارمیکنندوگازرابهمردممیرسانند.

اقتصاد تک محصولی  �
سال۱۳47ماآبادانبوديم،يکروزدرآمفیتئاتردانشکدهنفتآبادانماراجمعکردند.آقای
مهندستقیمصدقیبهجایآقایهوشنگفرهانمديرعاملشرکتملیگازايرانمعرفیشد.
آقایمصدقیآيندهشرکتملیگازرابرایماترسیمکرد،گفتروزیخواهدرسیددرايرانمردم
بهجاینفت،ازگازبگويند.درآنزمانيکمترمکعبهمگازمصرفنمیشد.يکنفرمشترک
همنداشتیم،االن۲۳میلیونمشترکداريم،اينراآقایمصدقیآنزمانگفتومنحاالبهآن

حرفرسیدم...
امروزدرجامعههمهازگازحرفمیزنند.کسیبهدنبالنفتنیست.نفتبرایصادرات،جايگاه
خودشرادارد،ولیدرکوچه،خیابانوبازارکسیازنفتصحبتنمیکند.همهازگازمیگويندو
ماازنظرمقدارگازمقاماولرادرجهانداريمواينپتانسیلبسیاربزرگیمیباشد.درستاست
کهماگازراداريم،اينموهبتراخدابهماارزانیکرده،ولیبايدازنظرعلمیهم،درزمینهگاز
مقاماولراپیداکنیم،دانشکدههایگاز،دکترایگازودررشتههایمرتبطباگاز،مابايدحرف
اولرادرجهانبزنیمچرابايدبرويمدرخارجدکترایگازبگیريم؟درايرانبايدصادراتعلمگاز
همداشتهباشیم.پتانسیلاصلیراداريم،علمیاشراهمبايدپیداکنیم.جايگاهعلمیاستفادهاز
گاز–زمانیکهمیگويمجايگاهعلمی،بخاریگازیمنزلتانراهمشاملمیشود،اينبخاریگازی
منزلبايدبهتريننوعبودهوکمترينآلودگیوبیشترينراندمانحرارتیراداشتهباشد،درصورتیکه
اينگونهنیست.ازگازمنزلگرفتهتاباالدستیها؛يعنیوقتیازنظرگسترشبرترينهستیمبايداز
نظرعلمینیزبرترينجهانبشويم،امکاناتودانشکدههایمختلفداشتهباشیم،آزمايشگاههای
مختلفداشتهباشیم،صنايعیکهدرارتباطباوسايلگازسوزهستندبايدمجهزبهعلمروزباشند،

امیدوارمدرآنزمینههاهماولباشیم.

سخن آخر �
هرانسانیيکروزیبهيکجايیمیرسدکهبايدبازنشستهشود،سنشباالمیرودوتوانگذشته
راندارد.خوباستکهانساندرزمانبازنشستگیوقتیکهدرموردگذشتهفکرمیکند،راضیباشد،
کارخالفیانجامندادهباشد،دراينزمینهباباطاهريکشعریدارد،که:مکنکاریکهپابرسنگت
آيو،جهانبااينفراخیتنگتآيوچوفردانامهخواناننامهخوانند،توراازنامهخواندنننگتآيو.
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از کاشان تا دانشکده ی نفت آبادان، از تهران تا پاالیشگاه خانگیران  �
اينجانبمتولدسال۱۳۲8ازشهرکاشانهستم.ازابتدابهصنعتوفرآيندهایهیدروکربوری
عالقه یزيادیداشتموباوجودیکهدرسال۱۳47درکنکورچنددانشگاهجزنفراتاولپذيرفته
شدهبودم،دانشکدهنفتآبادان،رشتهمهندسیشیمیراانتخابکردموازاينطريقواردصنعت
نفتشدم.درسال۱۳۵۱فارغالتحصیلشدمودرتیرماههمانسالبهاستخدامشرکتملینفت
ايراندرآمدموکارمرادرپااليشگاهآبادانآغازوتاشروعجنگتحمیلیوبمبارانپااليشگاهتوسط
دشمندراينپااليشگاهخدمتمیکردم.درخاللجنگهمبرایمدتیتااواخرسال۱۳۵۹در
عملیاتیکهمیتوانستازآسیبهایبیشترناشیازگلولهباراندشمنجلوگیرینمايدهمکاری
کردم.بعدازآنبهشرکتملینفتايراندرتهرانمنتقلودربخشتوسعهپااليشگاههامشغول
بامهندسیوساختمانپااليشگاهها،کهدرسالهایبعدبه»شرکتملی شدم.دراينمدت
مهندسیوساختماننفتايران«تبديلشد،همکارینزديکداشتم.سپسدرسال۱۳64بنابه
درخواستمسئولینوقتشرکتملیگازايرانودرپیآنموافقتوزارتنفتبهمنظورهمکاری
درراهاندازیورفعمشکالتپااليشگاهگازشهیدهاشمینژادخانگیران)سرخس(برایمدتشش
ماهبهآنشرکتمأمورودرطرحسرخسنکامشغولبهکارشدم.اينمأموريتبهانتقالدائممن

بهشرکتملیگازايرانمنجرشدوتازمانبازنشستگیدرسال۱۳87ادامهداشت.

چگونگی تأسیس شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی �
بحثذخیرهسازیگازطبیعیدرکشورازسال۱۳67آغازشد.درآنهنگامماپیشبینیکرده
بوديمکهمصرفگازطبیعیبهسرعتافزايشپیداخواهدکردوبحثجايگزينیفرآوردههاینفتی
باگازطبیعیجدیخواهدشد.آنزمانمقدارمصرفگازطبیعیبهچندشهرونیروگاهمحدودمیشد

‘‘
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وبامیزانمصرففعلیاصاًلقابلقیاسنبود.بااينحالدرزمستانکهبهعلتافزايشمصرفبا
مشکالتیدرتأمینگازروبهرو

میشديم،برایمناينسوالمطرحبودکهاگرسهمگازطبیعیدرسبدانرژیکشورافزايشيابد
وبهطورجدیمصرفکنندگاندربخشهایگرمايش،صنايع،نیروگاهو...بهاينحاملانرژی
وابستهشوند،آياسامانه یبسیارگسترده،امايکسره یتولیدازمخازن،پااليش،انتقالتاتوزيعبین
مصرفکنندگانخواهدتوانستتأمیناينحاملانرژیغالبرادرمحدوده یريسکپذيریمعقول
بهويژهدرماههایسردسالکهمصرفبهحداکثرخودمیرسدتضمیننمايد.پسازمطالعهو
بررسیهایبسیاربهايننتیجهرسیدمکهحتیاگرظرفیتتولیددراوجمصرفزمستانیبهبیشاز
نیازافزايشيابد،پايداریسیستمگازرسانیهنوزمیتواندآسیبپذيرباشدوالزماستدراينباره

بهطورجدیچارهانديشیشود.
ذخیرهسازیگازطبیعیيکیازطرحهايیبودکهمیتوانستدرراستایبهبودپايداریوارتقای
ضريباطمیناندرشبکه یگسترده یگازرسانیکشورمؤثرباشد.بههمینقیاس،برآنشدمبحث
ذخیرهسازیگازطبیعیرا)علیرغماينکهدرشرحوظايفسازمانیمننبود(مطرحواجرایآنرا
پیشنهادکنم.سرانجامپسازپیگیریهایچندينسالهوتهیهوارائهگزارشهایتوجیهیمتعدد
بهمسئولینوسازمانهایذيربط،توانستمنظرآنانرابهاهمیتموضوعجلبنمايم.بعدازچند
سالوبهتدريجطرحهایذخیرهسازیگازطبیعیبهعنواناولینمرحلهبهتصويبرسیدوتوانستیم
براینخستینباردرکشورطرحهايیرادراينزمینهتعريفکنیم.باوجودطوالنیشدنفرآيند
تشريحوتوجیهطرحهایذخیرهسازیگازطبیعی)کهدلیلعمده یآننوبودنطرحدرکشوروبروز
مقاومتهايیازجانببرخیسازمانهادرمسیرتأيیدوتصويببود(،نهايتًادرسال۱۳76مطالعات

شروعواجرایپروژههایذخیرهسازیکلیدخورد.
دامنهاينمطالعاتوتعدادپروژههایذخیرهسازیبهتدريجآنقدرافزايشيافتکهمنجربه
تأسیسشرکتذخیرهسازیگازطبیعیدرسال۱۳86گرديد.درواقعاينشرکتجايگزينطرح

ذخیرهسازیشد.

نقش ذخیره سازی گاز در جهت رفع مشکالت مصرف  �
توجیهی، تمامیگزارشهای در گازطبیعی۱۳68 پیشنهادذخیرهسازی ابتدای ازهمان من
مقاالت،همايشهاومکاتباتمربوطبهاهمیتذخیرهسازیسعیکردمتوجهمسئولینذيربطرا
بهاينواقعیتجلبکنمکهگازطبیعیباسايرسوختهایفسیلیيکفرقعمدهدارد؛هیچيک
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ازمصرفکنندگانگازطبیعیاعماز
بخشهایخانگی،تجاری،صنايعو
نیروگاههامخزنیشبیهآنچیزیکه
برایسوختهایمايعبهکارمیرود،
درمحلخودبرایذخیرهکردنگاز
ندارندونمیتوانندهمداشتهباشند.
هرمصرفکنندهبهدرستیمیتواند
طريق از و بیواسطه که کند ادعا

انشعابشبکه یشهری،خطوطلوله یانتقالوپااليشگاههایبسیاردوردست،بهمیادينگازی
کشورمتصلاست.نقطه یايناتصالنیزشیرگازورودی،درمحلزندگیياکاراوست.وقتیگاز
بدونواسطهازمیادينگازیکشوربهمصرفکنندهتحويلمیگردد،مصرفکنندگاندرمديريت
تولیدازمیادينگازیکشورمستقیمًاسهیمودخیلهستند.درگذشتهسوختهایمايعمستقیمًااز
پااليشگاههاینفتبهمردمتحويلنمیشد،بلکهفرآوردهها)مثلفرآوردههایمیانتقطیر(پس
ازتولیددرمخازن،ذخیرهوسپسازاينمحلتحويلمصرفکنندگانمیشد.هرمصرفکننده
نیزبهفراخورشرايطخودشخصًامخزنیجهتذخیرهسوختدراختیارداشتومصرفخودرابا
توجهبهاوضاعروزوموجودیسوختخودکنترلمیکرد؛امادرموردگازطبیعیچنیننیستو
ازهمگاننمیتوانانتظارداشتدرشرايطکمبودوبحرانیدرمصرفرعايتکنند.ازاينرودر
اختیارداشتنمخازنذخیره یگازمیتواندنقشمؤثریدرتأمینبخشیازکمبودهاکهمعمواًلدر
زمستانويادرشرايطاضطرار)ناشیازمشکالتونوساناتدرعملیاتتولیدوانتقالازمیادين

اصلی(رخمیدهدايفاکند.
ذخیرهسازیگازطبیعیموضوعتازهاینیست.سالهایبسیاریاستکهکشورهایتولیدکننده
وواردکننده یگازآنراانجاممیدهند.فرآيندذخیرهسازیبدينترتیباستکهدرمواقعیمانند
تابستانکهپتانسیلتولیدبیشازمصرفهست،گازمازاددرمخازننسبتًابزرگزيرزمینیذخیره
ودروقتیديگر)برحسبضرورت(ازآنبرداشتمیگردد.اينمخازندرواقعنوعینوسانگیردر

سامانه یتولیدتامصرفگازطبیعیهستند.
ناگفتهنماندپیشازاجرایطرحهایذخیرهسازی،شناسايیومطالعه یساختارهایزمینشناسی
واحرازتناسبآنبرایذخیرهسازیالزمواجتنابناپذيراست.اينامربهنوبه یخودازاهمیت
زيادیبرخورداراستوزمانقابلتوجهیراتاکسبنتیجهبهخوداختصاصمیدهد.بههمیندلیل
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نمیتواندرهرمکانیاينگونهطرحهارااجراکرد.
اولینطرحذخیرهسازیدرايرانبهداليلیکهگفتهشدباتأخیرروبهروبود،اماسرانجامدرسال
۱۳84تا۱۳87کهبندهبازنشستهشدمطراحیآنانجاموبخشیازتأسیساتآننیزاجراگرديد.
دومینطرحذخیرهسازیهمدرزماناشتغالاينجانبموردمطالعهقرارگرفتودرسالهایبعد

اجراگرديد.

 گاز طبیعی جایگزینی مناسب برای فرآورده های نفتی �
اتفاقفرخندهایکهدرسالهایاخیردرحوزه یاکتشاف،درکشورمانرخدادهومنآنراجز
الطافالهیدرحقمردممیدانم،کشفمیادينغنیگازطبیعیبود.ايناکتشافاتسرزمینمارا

دررديفاولکشورهایگازخیزجهانازنظر
حجموالبتهکیفیتقراردادهاست.چهبسا
همکارانمادرمطالعاتوعملیاتاکتشافی
دهههایاخیربهدنبالنفتبودند،اماتعداد

قابلتوجهیازاينبررسیهابهکشفمیادينگازیبزرگیانجامید.باتوسعه یاينمیادينوتولید
گازطبیعیروندجايگزينیفرآوردههاینفتیباگازطبیعیسرعتگرفت.

بدنیستبرایدرکاهمیتاينموهبتعظیمخداوندیبدانیمکهاگرمیخواستیمانرژیمعادل
مصرففعلی700میلیونمترمکعبگازدرروزرابافرآوردههاینفتیتأمینکنیممیبايست
روزانهمعادلبیشازچهارمیلیونبشکهنفتخامبهاينامرتخصیصمیداديم.ازطرفديگربا
مصرفاينحجمسوختهایفسیلیمايع،يقینًاشرايطزيستمحیطیدرشهرهاومحلسکونت
مابامشکلحیاتیروبهروبودوچهبسازندگیامکانپذيرنبود.برایرفعاينمشکليکگزينه
متصوربوديم،اينکهبخشیازاينحجمعظیمگازرابهعنوانسوختپاکازطريقوارداتتأمین
کنیم.اينگزينههمبهلحاظاقتصادیوهمازنظرمشکالتخاصوارداتگازکهدراينجاجای
پرداختنبهآننیستنمیتوانستگزينه یعملیوموفقیباشد.بههمیندلیلقبلازهرچیز
بايدايننعمتبیبديلالهیراقدربدانیموخداوندراشاکرباشیم.دراينجاشايستهاستکهاز
همه یدستاندرکارانزحمتکشاينصنعتکهموجباتبهرهمندیازايننعمترافراهمنمودهاند
سپاسگزاریکنیم.شکرنعمتتنهابازبانکافینیستوچنانچهباعملهمراهنباشدنهتنهامقبول
درگاهخداوندنخواهدبود،بلکهسببکفرانوزوالآنخواهدگشت.بهنظرمنشکرايننعمتبا
لحاظنمودندواصلمهمدربرنامههایتوسعه یصنعتگازکشوروالزامرعايتآنهامیسراست:

انرژی معادل مصرف  اگر می خواستیم 
فعلی 700 میلیون متر مکعب گاز در روز را 

تأمین کنیم می بایست  نفتی  با فرآورده های 
روزانه معادل بیش از چهار میلیون بشکه 
نفت خام به این امر تخصیص می دادیم
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1. مصرف درست و بهینه 
متأسفانهدرحالحاضرشدتمصرفسوختفسیلیپاکوبهطورکلیشدتمصرفانرژیدر
کشورباوضعیتبههنجاریروبهرونیست.يقینًابهبوداينشرايطهمدرراستایاصالحالگویفعلی
مصرفوهمدرتمامیطرحهایتوسعهصنعتگازطبیعیکشوربايدبهجدموردتوجهقرارگیرد،
واينمهمامرینیستکهمستقاًلوتنهادرشرکتملیگازايرانقابلسیاستگذاری،دستیابیو
اجراباشد.ضروريستسازمانهایديگریهمکهمسئولیتتولیدگونههایديگرانرژیرابهعهده
دارندونیزسايرسازمانهايیکهبهنحویدرزمینه یانرژی،اقتصادواثراتزيستمحیطیمصرف
انرژیفعالهستنددرنیلبهاينهدفسهیموهماهنگباشندتادرآينده ینزديک،تأمینگاز
موردنیازهموطنانوگسترشگازرسانیدرسطحکشورتابعومشروطبهرعايتمقرراتوضوابط
منطقیدرراستایمصرفبهینهازديدگاههایاقتصادی،زيستمحیطیوجلوگیریازاتالف
گردد.ترديدینیستکهازگذشتههایدوردرراهدستیابیبهروندمصرفبهینه یانرژیدرکشور
تالشهایبسیاریتوسطسازمانهايیصورتگرفتهاست؛امادربخشوسیعیازجامعهوصنايع
همچنانشاهدمصرفبیرويهواتالفانرژیهستیم.درهرحالچنانچهگازرسانیبهاقصینقاط
کشورمنوطبهبررسیهایهمهجانبه یامکانسنجیضمنلحاظنمودنسايرصورانرژیبهجای
گازطبیعیشودوبهموازات،سازوکارهایمناسبدرجهتبهینهکردنمصرفکهتاکنونتوسط
سازمانهایذيربطتدوينشده،اجرايیگردد،درآنصورتمبانیطرحهایتوسعه یصنعتگاز
طبیعیاعمازباالدستی،میاندستیوپايیندستیازنظرفنیواقتصادیقابلبهینهسازیخواهد

شد.
2. دستیابی به جایگاه شایسته ی کشورمان در سطح جهانی

ايننعمتارزشمندکهخداوندبهوفوربهمااعطافرموده،ماراازنظرحجمووسعتمیادينگازی
دررديفاولدنیاقراردادهاستوطبعًاماراترغیبومکلفمیکندکهدرسطحجهانبهعنوان
کشوریمؤثروتعیینکنندهدربازارگازطبیعیبهجايگاهدرخوریدستيابیم.اثراتمثبتیکه
تحققاينامرمیتوانددرپیداشتهباشدبرکسیپوشیدهنیست.ايننیزاصلديگريستکهبايددر
روندتوسعه یصنعتگازطبیعیکشورحاکمباشد.باتکیهبرتجربهوتوانمندیهايیکهدرهمه ی
زمینههایصنعتگازطبیعیکسبنمودهايموباتوجهبهاستعدادیکهدرجوانانخودسراغداريم،
راههمواراستونیلبهآنجايگاهآسان.تجربهایکهدرسالیانگذشتهبهعنوانعضواوپکدر
زمینه یصادراتنفتپیداکردهايمباتوجهبهنقاطضعفوقوتآندرترسیمنقشه یاينراهيکی

ازپارامترهایکلیدیاست.
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صنعت گاز؛ نماد خودکفایی در جهان �
قبلازانقالب،صنعتگازطبیعیبهپااليشگاه»بیدبلند«درجنوبکشورمحدودبود.پااليشگاه
بیدبلندگازهایهمراهنفتخامدرمنطقهراپااليشمیکردويکرشتهخطلولهکهازاينپااليشگاه
دراستانخوزستانتامرزهایشمالیکشوردرآستارااحداثشدهبود،گازرامنتقلمیکرد.هدف
ازاحداثاينتأسیساتهمعمدتًاصادراتگازبههمسايه یشمالی،يعنیکشورشورویسابقبود.
درآنزمانکسینمیدانستياباورنداشتکهمخازنعظیمگازدرکشورباوسعتیکهامروزشاهد
آنهستیمکشفشودوبهبهرهبرداریبرسد.درحالحاضرحاملغالب،درسبدانرژیکشورگاز
طبیعیاست؛آنهمسوختیپاککهنبودآنسرنوشتمملکترادرحوزه یاقتصادومحیطزيست

بهشکلیديگررقممیزندواثراتسوءآنبرکسیپوشیدهنیست.
امروزصنعتگازکشوردرتمامیزمینهها،ازطراحیتااجراوبهرهبرداریومديريت،بهحدی

مطرح جهانی درسطح که رسیده رشد از
تولید، آمار است. گرفته قرار توجه مورد و
گاز گسترده ی تأسیسات و سامانه وسعت
رسانیکشور،شاهدخوبیبراینمايشاين

واقعیتاست.وقتیکارشناسانمادرکنگرههاوهمايشهایبینالمللیمربوطبهگازطبیعیو
مناسبتهایديگر،اعالممیدارندکهتولید،پااليش،انتقالوتوزيع700میلیونمترمکعبدرروز،
درکشوربهدستپرتوانکارشناسانومتخصصینايرانیوبدونکمکديگرانمحققمیشود،
جهانیانشگفتزدهمیشوند.ترديدینیستکهاينهمهدستاوردافتخارآفرينحاصلتالشو
کوششهمه یمسئولینوکارکنانهوشمندودلسوزاينصنعتبودهاست.بهاينترتیبدريک
جملهبايدگفتوضعیتکنونیشرکتملیگازايرانرابههیچروینمیتوانباگذشتهمقايسه
کرد.ازديدگاهمندستیابیبهوضعیتشايستهدرآيندهبرایشرکتملیگازايرانوبهطورکلی
صنعتگازطبیعی،نیازمندگسترشدامنه یفعالیتهایبینالمللیتاکسبجايگاهتعیینکننده
ودرخوردومینوشايدهماولینکشورگازخیزجهانمیباشد.البتهنهبااينهدفکهصرفاًً
بهيکیازبزرگترينصادرکنندگانگازتبديلشويم،بلکهبااهدافچندگانه یاقتصادی،فناوریو
سیاستگذاریمؤثردرجهتحفظمنافعملی.مسیرنیلبهاينجايگاهدرآيندهاینهچنداندوربا

تعهد،تدبروهمتیکهدرمسئولینوهمکارانمانسراغداريم،هموارخواهدبود.

امروز صنعت گاز کشور در تمامی زمینه ها، 
از طراحی تا اجرا و بهره برداری و مدیریت، 
به حدی از رشد رسیده که در سطح جهانی 

مطرح و مورد توجه قرار گرفته است
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طعم شیرین خاطرات در صنعت نفت و گاز �
زندگیسراسرخاطرهاست.دورانفعالیتهایکارینیزبخشیاززندگیستشايدباخاطراتی
نوعًامتفاوتوخاصخود.خاطراتبسیارزياداست.نقلهرخاطرهایبرایديگرانلزومًانمیتواند
جالبباشدواگرخاطرهاینقلمیشودبايدانگیزهایبرایشنیدندربرداشتهباشد.درهرحال
ازخاطراتتلخیمانندانفجار،آتشسوزیوسايرحوادثیکهباعثجانسپردنهمکارانبوده
صرفنظرمیکنموتنهابهدوخاطرهمربوطبهقبلوبعدازپیروزیانقالباسالمیبسندهمیکنم:
گمانمیکنمسال۱۳۵۳بود.مندرآنموقع۲۵سالداشتمومهندسفرآيندمسئولواحدتبديل
کاتالیستیدرپااليشگاهآبادانبودم.يکباراينواحد،کهدرواقعدرتولیدبنزينپااليشگاهنقشاصلی
رادارد،باوجودتعمیراتاساسیوتعويضکاتالیستدچارمشکلغريبیشدهبودکهبههیچوجه
اکتانمحصولآنباالنمیرفت.درآنزمانپااليشگاهآبادانتأمینکننده یاصلیفرآوردههای
نفتیازجملهبنزينموتوردرکشوربودوادامهاينمشکلامکانداشتکهبهيکبحرانتبديلشود.
بررسیهایبسیاریبرایشناختورفعايناشکالصورتگرفت،ولیباوجودتجربه یفراوان
دربهرهبرداریازاينقبیلواحدهابهنتیجهاینرسیديم.ازمنهم،کهمسئولیتمهندسیوحفظ
راندمانواحدرابرعهدهداشتم،انتظارداشتندکاریانجامدهم.شبانهروزوبهشدتمشغولمطالعه
بودموهرازگاهینتايجمطالعاتراباکمککارکنانبهرهبرداریباتغییراتیدرشرايطعملیاتیدر
عملآزمايشمیکردم.بههرحالنتیجه یقطعیبررسیهايمرابهرغماينکهتاآنزمانسابقه
نداشتوظاهرًانامربوطنشانمیداد،اعالمکردم.قرارشدطرحمرادردفترآقایاندرسن،رئیس
کانادايیپااليشگاه،بهزبانانگلیسیارائهکنم.اينکارانجامشد،امابهمذاقبرخیازمسئولین
پااليشگاهکهدرجلسهحضورداشتندخوشنیامدوآنرابالبخندی،کاًلبیاساسومنتفیدانستند.
درحالیکهنزديکبودجوجلسهتأثیرمنفیخودرارویمنکهپایتابلومشغولادامه یگزارش
بودمبگذارد،بهاقتضایشرايطسنیواطمینانیکهبهکارمداشتمخودرابازيابیکردموبهصحت
طرحاصرارورزيدم.پسازجلسهگوياآقایاندرسندستوردادهبودازشرکتآمريکايیطراحواحد
بخواهندهرچهسريعترکارشناسارشدخودرابهآباداناعزامکند.اينکاردرکمترازبیستو
چهارساعتانجامشد.پسازچندروزبررسی،کارشناسمزبورگفتبايدازشرايطداخلیواحد
بهويژهرآکتورهابازديدکنم.اينکارمستلزماحیایکاتالیستهابودکهچندروزطولمیکشید،ولی
بهناچارانجامشد.پسازآمادهشدنشرايطوپوشیدنلباسکار،منبهاتفاقکارشناسمزبوربه
داخليکیازرآکتورهارفتموپسازچنددقیقهبیرونآمديم.رئیسوسايرمسئولینپااليشگاههم
بهسبباهمیتموضوعولزوماقدامسريعدرمحلمنتظربودند.کارشناسآمريکايیهمانچیزی
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راگفتکهمنقبلازديدنشرايطداخلیرآکتورهاگزارشکردهبودم.آقایاندرسنهمبانگاهی
معناداربهمخالفینمندرآنجلسه،بهدفترکارخودرفت.بعدازآنماجراازمنتشکروقدردانی
شدوشرکتآمريکايینیزکهحقلیسانساينگونهواحدهارادراختیارداشتبعداًًتغییراتیرادر

طراحیخودبهعملآورد.
خاطراتزيادیازتالشدرپااليشگاهآبادانهستکهمجالگفتنآننیست؛چندسالبعد
وقتیدشمندرجنگتحمیلیباگلولهبارانبیوقفهبهزعمخودنهتنهانابودیاينپااليشگاه
بلکهتوانمندیهایماراهدفگرفتهبود،شاهدسختیهاومرارتهایبسیاریبوديم،امادستاز
فعالیتوتالشنکشیديموپسازجنگ،پااليشگاهرابادستانتوانمندمتخصصانوکارگرانايرانی
بازسازیونوسازیکرديموصفحه یدرخشانديگریرابهتاريخصنعتنفتکشورمانافزوديم.
درسالهایپسازپیروزیانقالبفعالیتهایصنعتنفتوگاز،بهدلیلاينکهکشوردرحال
دفاعازآرمانهایانقالبويادرتالشمضاعفبرایرفعمشکالتوکمبودهایگستردهبود؛در
تمامیزمینههاازجملهبخشحیاتیانرژی؛باچالشهاوتبوتابهایفراوانیروبهروبود.تحت
تأثیرهمینشرايططبعًاخاطراتکاریايندورهدارایويژگیهايیاستکهخواستهياناخواسته،

بهشکلیخودآزمايیوخودباوریرادربطنخودبههمراهدارد.

پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد؛ دانشگاهی وسیع برای تعلیم نیروهای انسانی  �
سال۱۳64اولینسالخدمتمندرشرکتملیگازپسازانتقالازشرکتنفتبود.درآن
زمانمجموعهچاههایگازترشوپااليشگاهگازشهیدهاشمینژادخانگیرانبامشکالتزيادیرو
بهروبودند.عملیاتواحدهایپااليشثباتنداشتوظرفیتپااليشگاهنسبتبهآنچهکهدرطراحی
پیشبینیشدهبودبهشدتکاهشداشت.بندهدرچنینشرايطیبهعنوانسرپرستراهاندازیو
رفععیبازاينمجموعهمأمورشدم.وزيروقتنفتبهاتفاقهمه یمديرانگازباتوجهبهشرايط
روزوبرگزاریمراسمافتتاح،بیصبرانهپیگیراوضاعودرانتظارخبرخوشدرمدارقرارگرفتن
بینقصپااليشگاهبودندواينموضوعفشارزيادیرابرمنمستولیکردهبود.گفتنیاستکه
پااليشگاهگازشهیدهاشمینژاداولینپااليشگاهکشوربودکهگازخوراکخودرامستقیمًاازيک
میدانگازیدريافتمیکردومیزانگازهایاسیدیآنبسیارباالبود.ازاينرواولینباریبود
کهبهرهبرداریازايننوعپااليشگاهدرکشورتجربهمیشد.اينپااليشگاهقبلازانقالبتوسط
يکشرکتآمريکايیطراحیشدهبودوساختآننیمهکارهرهاشدهبود.فشارزيادیبرهمه ی
ماحاکمبودوپااليشگاههمبهقولمعروفبدجوریگیردادهبودوبههیچوجهرامنمیشد.در
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همینحینهمچندنفرازمديرانشرکتملیگازبرایپیگیریوتسريعدرکاروگزارشمستمر
ازنتیجه یتالشهادرپااليشگاهمقیمشدهبودندوحتیشخصًادرعملیاتيدیمانندحملو
خالیکردنبشکههایآمینشرکتمیکردند.پسازهفتههاتالشيکروزمنرابهدفترخود
فراخواندند.درحالیکهتلفنیبهوزيرگزارشمیکردند،وارددفترشدم.پسازپايانتلفنپرسیدند
پااليشگاهدرچهمدتزمانیبهبهرهبرداریمیرسد؟!منهمباارزيابیوعلمیکهبهشرايطداشتم
گفتمحداقلدوماهیرابايدمدنظرداشتهباشید.يکیازآنهابالفاصلهکتابقطوریراکهروی
میزشانبودبلندکردومحکمبهسرخودکوبید،)ازشدتفشارواسترس(بهطوریکهبرگهایآن
بهاطرافپراکندهشد.خالصهکنمپسازماههاتالششبانهروزیمسئولینودستاندرکاراندر
طرحگازرسانیوبهرهبرداریازاينپااليشگاهجهتتأمینگازموردنیازشهرهایخراسانونیروگاه

نکا،باالخرهمشکالتبدونهیچگونهکمککارشناسیکشورهایديگربرطرفشد.
بايداذعانکنمکهبادانشیکهدرپااليشگاهگازشهیدهاشمینژادبهدستآمدوتجربه ی
ارزشمندیکهبرایاولینباردرزمینه یتولیدوپااليشگاز)باتوجهبهخصوصیاتگازترشمیدان
مزدورانسرخس(اندوختهشد،درواقعزمینه یآموزشنیرویانسانیوزيربنایتجربیمهمی
برایصنعتگازفراهمشد.درسالهایبعدکارکناناينپااليشگاهنقشکلیدیدرراهاندازی
وبهرهبرداریپااليشگاههایگازجديدايفانمودند.شاهدعینیآنهمپااليشگاههایعظیمگاز

پارسجنوبیاست.
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کارديگریهمدراينپااليشگاهانجامشدکهشايستهاستازآنسخنیبهمیانبیايد؛در
سالهایاولیه یبهرهبرداریازپااليشگاه،میعاناتگازیکهبههمراهگازازمخازنمنطقهتولید
میگرديد،درفضاسوزاندهمیشد.باتوجهبهمرغوبیتاينمیعاناتبهاينفکرافتاديمکهبا
احداثواحدهایتقطیرآنرابهفرآوردهتبديلکنیم.نهايتًاباپیگیریهایفراوانیکهبهعملآمد،
اجرایاينطرحبهتصويبرسیدودوواحدباکلیه یتأسیساتجانبیمانندمخازن،سیستمانتقال
وبارگیریبهدستخودمانطراحیومتعاقبًاساختهونصبشد.اينتأسیساتبهدستهمکاران
پااليشگاهراهاندازیوبهبهرهبرداریرسیدوفرآوردههايیمانندحاللهاینفتی،نفتا،نفتسفیدو
گازوئیلتولیدشد.قراربودباافزودنواحدهایديگریبنزينموتوربااکتانباالوسوختجتنیز
تولیدشودکهدرآنزمانبهعلتکسریبودجهبااينطرحموافقتنشد.اينمجموعه،اگرچهبه
اقتضایمقدارمیعاناتگازیمنطقهدرمقیاسکوچکطراحیواجراشد،امابهسهمخودنقطه ی
عطفوشروعیبودبرایتعريفواجرایطرحهایبزرگیبرایپااليشمیعاناتگازیکهناگزير

همراهباگازازمیادينگازیتولیدمیشوند.

تصمیمات مهم مدیریتی �
دردهه ی70تیمیبرایمطالعه،شناسايیوتعريفطرحهایتولیدپتانسیلهایمیدانگازی
مشترکپارسجنوبیجهتمصارفداخلیوصادراتتشکیلشدهبود.منهمبهعنوانکارشناس
دربخشپااليشوتأسیساتخشکیعضواينتیمبودم.مطالعاتنسبتًاگستردهایبهاتفاقچندين
کشورازجملهايران،فرانسه،آلمان،بلژيکواسپانیاانجامشد.وقتیکهپتانسیلاينمیدانبزرگ
مشترکمحرزشد،تصمیموهمتوااليیراطلبمیکردتاباتوجهبهموضوعاشتراک،توسعه ی
میدانواجرایطرحهايیکهامروزعظمتوتأثیراتمثبتگوناگونآنبرکسیپوشیدهنیست،
هرچهزودتربهاجرادرآيد.ايناتفاقدرهماندهه ی70بهثمررسیدواجرایآنکلیدخوردواين

مهميکیازتصمیماتمهمواثرگذارطولخدمتمبود.

انتقال تجارب گذشته به نسل جوان �
معتقدمانتقالتجاربگذشتهبهنسلجوانوآيندگان،چهخوبوچهبد،يقینًاراهرابرایآنان
روشنتروهموارترمیکند.امیداستسیستمیکارآمدوخودکاربرایانتقالتجربهنیزدرصنعت



  حسن چاکری |

47۹

پديدآيدومدونگردد.براينباورمکههمه یويژگیهاوخصالضدونقیضدرآفرينشانسانبه
کاررفتهاست.درهرکسبرخیاستعدادهابرجستهتروبعضیضعیفترازديگراناست.حاکمشدن
ويژگیهاینیکووبهرهگیریازاستعدادذاتیموهبتیالهیاست؛ضمناينکهبهقولبوذرجمهر؛

همهچیزراهمگاندانند.
مندوستدارمکهدرسطحدنیابیشترمطرحشويم.اينوظیفهوحقماستکهبااينحجم
وسیعازتوانواستعدادهايیکهدرتکتکمهندسانوکارکنانصنعتهیدروکربوریوجوانان
سراغداريموبادراختیارداشتنمنابعسرشارهیدروکربوری،بهجايگاهرفیعودرخوریدستيابیم.

خداياچنانکنسرانجامکارتوخشنودباشیومارستگار
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از عالقه تا عمل �
اينجانبمتولدخردادماهسال۱۳۲4هستم.ازدورانابتدايیبسیاربهمسائلفنیعالقهداشتم؛
هرچهبیشتررشدمیکردم،عالقهامبهاينرشتهها،مخصوصًامکانیکوماشینهایدواربیشترو

بیشترمیشدودرنهايتباعثشدکههمینراهراطیکنم.
ـــل ـــینابزارفارغالتحصی ـــته یماش ـــیدررش ـــتفعل ـــموصنع ـــگاهعل ـــال۱۳4۵ازدانش درس
ـــدممشـــغولخدمـــت ـــهاســـتخدامدرآم ـــیگازب ـــهی۱۳۵۲کـــهدرشـــرکتمل ـــافاصل شـــدم.ت
ســـربازیودوســـالکاردرکارخانجـــاتصنعتـــیبـــودم.ضمـــناينکهيـــکســـالدوره ی
ـــز ـــمنی ـــالونی ـــکس ـــدودي ـــپسح ـــدموس ـــیگذران ـــانغرب ـــعرادرآلم ـــیصناي مهندس
ـــازی ـــهماشینس ـــغولب ـــرانمش ـــاتاي ـــرکتدخانی ـــازیش ـــراتونوس ـــاتتعمی درکارخانج
ـــم. ـــتگازباش ـــتصنع ـــددرخدم ـــلش ـــقحاص ـــهتوفی ـــمک ـــده ـــودم.بع ـــازیب وقطعهس
ــورو ــن،کمپرسـ ــتگاههایدوار،توربیـ ــتیازدسـ ــتانباشـ ــنصنعـ ــهدرايـ ــتمکـ میدانسـ
ــتیاقداشـــتمکـــهدرعرصـــه یوســـیعترودامنـــه ی موتـــوربـــرقو...وجـــودداردواشـ
ـــمبهـــرهبدهـــم.ازآن ـــربتوان ـــرموهـــماگ ـــمبهـــرهبب ـــمکـــههـــمبتوان ـــتکن ـــریفعالی پربارت
ـــودم. ـــتگازب ـــرارســـیددرخدمـــتصنع ـــانبازنشســـتگیف ـــهزم ـــاه۱۳8۲ک ـــاخردادم ـــانت زم
ـــرح ـــتط ـــتمديري ـــهدرخواس ـــهب ـــتک ـــمهس ـــاله ـــدوددهس ـــال،ح ـــرآن۳4س ـــالوهب ع
ـــل ـــیوتحلی ـــاونمهندس ـــوانمع ـــهعن ـــعه یگازب ـــیوتوس ـــرکتمهندس ـــتگاههایش ايس

سیســـتمهایمنطقـــه ی۳بـــاآنشـــرکتهمـــکاریدارم.
حاصـــلازدواجـــمنیـــزدوفرزنـــداســـت؛تحصیـــالتوکارپســـرمدررشـــته یتدويـــن
ـــه ی ـــشدرزمین ـــمتحصیالت ـــرمه ـــتداردودخت ـــریفعالی ـــایهن ـــسوفعالیته ـــم،عک فیل
ـــدارد. ـــانن ـــیپدرش ـــتههایفن ـــهرش ـــباهتیب ـــدامش ـــچک ـــههی ـــتک ـــیاس ـــتبازارياب مديري

خسرو مینوکده
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زکات علم توأم با مشارکت �
يکیازشاخصههایعملکردبندهدرکار،انتقالدانشبهديگرانبودهاست.اوايلکهاستخدام
شدهبودم،بینمتخصصیندرزمینههایفنیيکسیستمانحصارطلبیحاکمبود.منبسیارتالش
کردمکهبابخلورزیکارشناسانبرایانتقالدانشبهزيرمجموعه،مقابلهکنم.درنتیجهباتمام
نیروهایخود،عمدتًاکارهایتعمیراتیتوربینهاوکمپرسورهارادرايستگاههایتقويتفشارانجام
میداديم.تمامتالشمبراينبودکههمهرابهمشارکتبگیرموهیچمطلبیراناگفتهنگذارم.در
واقعسعیمبرآنبودکهزکاتعلمخودراباانتقالبهديگرانپرداختکنمودرانحصارنگهندارم.

گاز دیروز، امروز، فردا �
درجمعهمکارانکهمشغولگپوگفتهستیم،همیشهمیگويممابراينصنعتوشرکتادعا
واحساسمالکیتداريم،زيراهمه یپوست،گوشتوعمروجوانیمانراپایپیشرفتصنعتگاز

گذاشتهايموبهآننگاهملکیتداريم.
باتوجهبهدوبرهه یزمانیقبلوبعدازانقالبمیتوانگفتکهاستراتژیشرکتگازتاقبل
ازانقالببراساسوابستگیبهصنايعخارجیوتأمینلوازميدکیوارداتیبود.فقطبهرهبرداری،
راهبری،تعمیراتونگهداریلوازمبهدستنیروهایداخلیبود،آنهمبامديريتکارشناسان
خارجی.اگرچهمادرچندسالاخیرقبلازانقالب،يعنیبینسالهای۱۳۵4تا۱۳۵7توانستیم
باآموزشهايیکهديديمدستبیگانگان-اروپايیانوروسهاکهخطيکسراسریرااداره
میکردند-رادرحوزه یفعالیتمستندسازیواستخراجاطالعاتفنیکوتاهکنیمومسئولیتفنی
ادارهتجهیزاتمانراخودمانبهعهدهبگیريم.اينگونهبودکهحضوربیگانگانرادراينصحنهبه

تدريجکمرنگتروحتیبیرنگکرديم.
بعدازانقالبيکتمايزاساسیبادوره یقبلوجودداشت.درايندورهشرکتگازناگزيربه
خودکفايیدرزمینه یتولیدونگهداریتأسیساتشد.ديگرزماناينفرارسیدهبودکهبهخودمان
تکیهکنیمورویپایخودمانبايستیم.ساختتوربین،تجهیزات،شیرهاولولههارادرکشورآغاز

کرديم.
بعدازانقالبصنعتنیزبهموازاتتحوالتاجتماعیمتحولشد،آنچنانکهازنظرتوسعهورشد
تجهیزاتوتأسیسات،شاهديکتحولپرشتاببوديم.طبیعتاًًچنیندگرگونیمطلوبوپرسرعتی،
تربیتوپرورشنیرویانسانیوجايگزينینیروهایمتخصصرامیطلبدکهبتوانندبهموازاتهم
پیشبروند.متأسفانهفرآيندتربیتنیرویانسانیمتخصصازپیشرفتفنیصنعتگازعقبمانده
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است،بهشکلیکهمادراينسالهادچارمحدوديتهایمنعجذبواستخدامنیروبوديم.
قبلازانقالبماحدودهزاروصدکیلومترخطلولهفشارقویسراسریداشتیم،امابعدازانقالب
توسعه یشتابنده یخطوطلوله،شبکههایانتقالوتقويتفشارآنقدرجهشیرشدکردکهعدم
قرارگرفته برابرشرکتگاز واقعسدمحکمیدر بود.در اجتنابناپذيرشده بهخارج وابستگی
بودکهبايستیباتدبیرومديريتاينمسائلراحلوفصلمیکرد.درهستههایخودکفايیو

تولیداتداخلیسعیزيادیشدکهبتوانند
بتوانند و بگذارند پا زير را انحصارها اين
باخودباوریوخودکفايیصنعتگازرا
نیروی تأمین امر اين کنند.الزمه ی اداره
انسانیکافیبودکهبتواندباتخصصخود

درجايگاههامستقرشودوهمپایتوسعه یتجهیزاتروبهجلوبرودوشرکتگازدراينزمینهبا
زحمتونارسايیهایبسیاریمواجهبود.بههرحالوبهنظربندهتابهامروزتوسعه یتجهیزات
وتأسیساتازتأمیننیرویانسانیجلوافتادهاست.البتهمنظورتأمیننیرویانسانیورزيدهوماهر
برایادارهوراهبریاينتأسیساتاست.فکرمیکنمکهمادرزمینه یتولیدباريسکروبهرو
هستیم.يکسالشانسمیآوريم،گازقطعنمیشود،ياسالديگرقطعمیشود؛يکسالسطح
تولیدمانپايینوسالديگرباالست.اينسیرسینوسیباالخرهدرچشماندازآيندهتأثیرمیگذارد.

اينوضعیترابايدباتدبیريکمديريتقویمهاروساماندهیکرد.
متآسفانهضعفیکهمناکنوندرشرکتوصنعتگازمشاهدهمیکنم،تعويضوتفويضدائم
مسئولیناست؛يعنیمادراينبارهيکخطمشیونقشه یثابتنداريم.زمانیيکیازمقامات
گفتهبودشرکتگازاستراتژیندارد.بلهبهنظرمناينيکواقعیتاست.بقاواستمراربهرهوری
مشروطبهمسئولیتومديريتپايداراستوشرکتگازدراينبارهتابهامروزدرشرايطناپايداری

قرارداشتهاست.

انحصار طلبی داخلی و خارجی و تاثیر آن در صنعت گاز  �
انحصارطلبیدوتعبیرمیتواندداشتهباشد؛قبلازانقالبمعروفبودکهسیاستانگلیسها
درصنعتنفتجاریاست؛اماهمکارانايرانیماهمدربذلوانتقاليافتههايشانخیلیبخل
میورزيدند؛يعنیدلشاننمیخواستچیزیکهدرصنعتآموختهبودندرابهشمامنتقلکنندکهمبادا
شماجایآنهارااشغالکنید.دراينحالتهمدچارانحصارطلبیداخلیبوديموهمخارجی.اگراز

اسـتراتژی شرکت گاز تا قبل از انقالب بر 
اساس وابسـتگی به صنایع خارجی و تأمین 

لـوازم یدکی وارداتی بود. فقط بهره برداری، 
راهبـری، تعمیرات و نگهداری لوازم به 

دست نیروهای داخلی بود
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منبپرسیدکهانحصارشکنیکارشناسانخارجیچگونهازبینرفت،عرضمیکنمکهباخوندل!
حتمًامیدانیدوقتیطرفخارجیيکدستگاهیرامیفروشد،نصب،راهاندازیوتحويلجز
تعهداتوقراردادفروشخودشاست.طبعًابرایاينکارهميکسریبهاصطالحناگفتهها
برای اينخانگیرانیکهما واسرارمگوداردکهدرکاتالوگهاودستورالعملهايشنمیآورد.
راهاندازيشرفتیماحتیاجبهمطالعه یزياد،مشورتواستفادهازتجربیاتجمیعنیروهایکاربلد
وزارتنفتداشت.منبهشدتمخالفاينانحصارطلبیبودموتمامسعیمبراينبودکهباآن
مبارزهکنم.اروپايیهاوروسهاازخارجبرایتعمیرموتورهاوتوربینهایمامیآمدندومنو
همکارانمدرحدبضاعتخودازاينفرصتاستفادهکرديموباپشتیبانیمديريتوتفويضاختیاراز
سویآنان،بامستندسازیواستخراجاطالعاتوتولرانسهاجداولیتدوين،تصحیح،چاپوتوزيع
کرديمکهخودمانتعمیراتراانجامدهیم.منمبدعاموربسیاریدرشرکتگازيامنطقهسهبودم.
بهعنوانمثالدرايستگاههایقموقزوينبرایاولینباردوفقرهازشیرهایسیاينچگازراکه
ساختانگلیسبود،باياریهمکارهاتعمیروتعويضکرديم.توربینمولدبرقکانگزبرگراکهدر
انحصارنروژیهابود،باپشتیبانیآقايانشفیعیونیرومندکهآنموقعرئیسمابودند،بدونوجود
يککارشناسخارجیبعداز۱7هزارساعت،تعمیروراهاندازیکرديم.باالخرهماتوانستیماينکار
راباتأخیر،اماباموفقیتانجامدهیمواينانحصارشکستهشدکههیچ،بلکهسازندگانتجهیزات
باورشاننمیشدکهپااليشگاهشهیدهاشمینژادبااينبالندگیراهاندازیشودودرسرويسقرار
بگیرد.اينواقعهبهقدریاهمیتداشتکهمقاماتازآنبازديدکردندوبهماتشويقنامهدادند.
اينمهممیسرنشدجزدرسايهايمانوعشقبهمیهنوتوانمندیايرانیان.اينهاشاخصهای
انحصارشکنی،خودباوریوخوداتکايیهمکارانمادرصنعتگازبودکهمنهمناظروعاملشبودم.

راه اندازی پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد )خانگیران( �
رئیسجمهور، مقام در )آيتاهلل(خامنهای آقای باحضور درسال۱۳6۲ پااليشگاهخانگیران
راهاندازیشد.اينافتتاحيکیازشاخصترينوبالندهترينکارهايیبودکهبعدازانقالبتوسط

وزارتنفتانجامشد.تجهیزاتاينپااليشگاه
انبارهای در و کشور وارد انقالب از قبل
پااليشگاهمستقرشدهبود؛بعدازانقالبکه
ازکشورخارجشدند،ماشینآالتی خارجیها
کهدرمحوطه یپااليشگاهسالهازيربرفو

 1362 سال  در  خانگیران  پاالیشگاه 
در  اهلل( خامنه ای  )آیت  آقای  با حضور 

این  شد.  راه اندازی  رئیس جمهور،  مقام 
بالنده ترین  و  شاخص ترین  از  یکی  افتتاح 

توسط  انقالب  از  بعد  که  بود  کارهایی 
انجام شد نفت  وزارت 
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بارانوآفتاببودند،رویدستشرکتگازماندهبود.درهمینراستامقاماتازتمامشرکتهای
زيرمجموعه یشرکتنفتوگازفراخوانکردندونیروهايیکهدراينزمینهبضاعتیداشتندرابرای
بازرسی،نصبوراهاندازیاينتجهیزاتبسیجکردند.مابايدانواعتجهیزاتپااليشگاهیازتوربین،
پمپ،کمپرسور،بويلر،فنو...راخودتعمیرمیکرديم.منهمدستبهکارشدموبايکتیمچند
نفرهازمنطقه یسهشرکتگازبهپااليشگاهرفتیم.دوره یبسیارشیرينیبود.کارباوسايلیکهتابه
حالنهديدهونهشناختهبوديمبرایمامثليکدانشگاهبود.انگارتازهداشتیمخودراباورمیکرديم
کهماهممیتوانیم.شبهاتاساعتدوسهمینشستیمکتابهاوکاتالوگهایدستگاههارا
میخوانديموصبحباتیممیرفتیم،آنهارابازوزنگزدايیمیکرديم،میشستیم،اندازهگیریو
تلرانسگیریمیکرديمومیبستیم؛سپسآچارکشیوبرقدارمیکرديم،يااگردستگاه،توربینبود
راهاندازیمیکرديموتحويلواحدبهرهبرداریمیداديم.کاریبسیارعظیم،ارزشمندونمونهانجام
شد.بعدازبیرونرفتنخارجیهاودرنتیجهمنزویشدنايرانانقالبیدرسطحبینالمللی،واقعًا
الزمبودايناتفاقبیفتدتاخودباوریمابیشترشود.خالصهباتکیهبرنیروهایداخلیيکپااليشگاه

باآنعظمتوحجمتولیدراهاندازیشدودرسرويسقرارگرفت.

تلخ و شیرین 44 سال خدمت �
دراينمدتماخاطراتتلخوشیرينزيادیداشتهايم.درسالهای۱۳۵۳  ۱۳۵4نظرهمهدرمورد
تعمیردستگاههااينبودکهيابايدسازندگانخارجیتجهیزاتآنراتعمیرکننديابايدبهخارجاز
کشورفرستادهشود.منبراینخستینباردرايستگاههایقموقزويندوشیرسیاينچتوپیراتعمیر
وبازسازیکردم.البتهمديريتوقتدرمنطقهاينشهامترابهماالقاکردندوماهمبهخداودانش
خودماناتکاکرديموبامراجعهبهدستورالعملهاوکاتالوگها،شیرهاراازرویجوشهابريديم،
بازوتعمیرکرديموبااستفادهازيدکیهايیکهدرانبارداشتیم،توانستیمآنهاراببنديموراهاندازی
کنیم.درابتداشیرهانشتیداشتند،اماتوانستیماينمشکلراهمرفعکنیموآنهاراراهاندازی
کنیم.موفقیتدراينعملیاتتبديلبهيکخاطرهشیرينوبهيادماندنیبرایمنوهمکارانمشد.

خاطره یشیرينبعدیمربوطبهراهاندازیتوربوژنراتورکانگزبرگ)مولدبرقايستگاهقم(است.
اينتوربوساختکشورنروژبودوتأکیداکیدسازندهبودکهحتمًابايدسوپروايزرخودشرکتبا
ضوابطخاصخودآنراراهاندازیکند.مادلبهدريازديموباپشتیبانیمديريتتوربورابازکرديم.
حدوديکماهطولکشیدتاقطعهقطعه یايندستگاهکههجدههزاردوردردقیقهسرعتداردرا
بازکرديموباتوکلبهخداوهمکاریدوستان،تعمیر،تنظیمواصالحکرديم.روزیکهايندستگاه
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راراهاندازیکرديموبرقازآنگرفتیمبرایمايکروزطاليیوتکرارناشدنیبود.
اساسی تعمیرات در آنها از کهيکی داشتیم هم تلخ عملیاتی خاطرات مدت اين در طبعًا
توربوکمپرسورهاکهمابهآن»اورهال«۱میگويیمدرايستگاهقماتفاقافتاد.رویيکتوربینکهاز

سرويسخارجکردهبوديمکارمیکرديم.اين
توربینباگازکارمیکندوشیرهایمختلفی
ماکه ازهمکارانسختکوش دارد.يکی
را گاز شیرهای تنظیم و بازديد مسئولیت
داشتباوجودمسدودکردنهمه یمجراها
ومنافذگازبهدلیلتعمیر؛وقتیمیخواست
پیچهارابازومحورشیرراازبدنهخارجکند،

گازحبسشده یزيرشیريکدفعهازجادررفتوبهپیشانیاواصابتکردکهنهايتًامنجرشد
علیرغمتالششرکتگازبرایاعزامايشانبهخارجازکشورجهتمعالجهومداوا،يکچشمش
راازدستبدهد.اينموضوعخاطره یبسیارتلخیبودکهدرحافظه یهمههمکارانمانثبتشد.

البتهايشانباهمانوضعیتالحمدهللهنوزهمدرفعالیتاست.
تلخیديگریکهدرايندورههنوزهمزيرزبانماستمربوطبهيکآقایمهندسجوانوخیلی
بااستعداداستکهبرایانجامتعمیراتبهايستگاهمخابراتیاعزامشدهبود.درراهرفتنبهمحل
مأموريتماشینايشانخرابشد.مايکماشینجیپفرستاديمکهاينرابکسلکندوبیاورد،راننده
آنماشینکهبکسلمیکردهاينقدربیمهاباوتندمیراند،کهاتومبیلمهندسجوانچپمیشود
واينهمکارمظلوممادستشزيردرجیپماندوسهتاانگشتانشراازدستداد.هنوزهمکههنوز

استوقتیايشانرامیبینمآنخاطرهتلخبرايمتکرارمیشود.

انتقال دانش فنی، خودکفایی و داخلی سازی تجهیزات دوار �
تصمیمکالنیکهشرکتگازدرسالهای۱۳78تا۱۳80درزمانوزارتآقایزنگنهگرفتاينبودکه
برایقطعوابستگیبهخارجوغربطرحیراپیشنهادکردندکهبراساسآنساختتوربینگازکهبیشتر

عملیاتخطوطلوله یانتقالبهآنوابستهوگردانندهیکمپرسورهااست،داخلیسازیشود.
سازندههایاينتوربینهاانگشتشمارندوحدودپنجياششکشوردرجهانمتولیاينامر
هستند.برهمینقیاسشرکتپروژهایراتعريفکردکهبراساسآنمابهشرطداخلیسازی،

۱.اورهاليابازآمادبهتعمیراتاساسیابزارهایوقطعاتالکترونیکی،مکانیکیوصنعتیگفتهمیشود.

یکی از همکاران سـخت کوش ما که 
مسـئولیت تنظیم شیرهای گاز را داشت 
با وجود مسـدود کردن همه ی مجراها و 

منافـذ گاز؛ هنگامی که می خواسـت پیچ ها 
را بازکند، گاز حبس شـده ی زیر شیر یک 

دفعـه از جا در رفت و به پیشـانی او اصابت 
کرد که نهایتاً منجر شـد یک چشـمش را 

بدهد از دست 
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پنجاهدستگاهازشرکتزيمنسخريداریکنیم.اينقراردادنجاتبخششرکتگازبود.امروزکه
مندرخدمتشماهستمآن۵0توربینحدودهفتاددرصدداخلیسازیشدهاست.ظرفهفت
هشتسالیکهپروژهاستمرارداشت،بهيکخودکفايیدرزمینه یتجهیزاتدواررسیديمکهديگر

بهطورمستقیمبهخارجوابستهنباشیم.
درسال۱۳86نیزپروژه یديگریبههمانشکلتعريفشد.علیرغماينکهايندستازکارهای
ساختوتولیداتصنعتیوظیفه یوزارتصنايعاست،ولیوزارتنفتپیشدستیکردويک
پروژه یتأمین۲00دستگاهتوربوکمپرسورهمراهباداخلیسازیتعريفکردکهطیآندوشرکت
ايرانیبرندهمناقصهشدند.ايندوشرکتازدوسازندهیخارجیانتقالدانشفنیمیدهندواينجا
تاسقفصددرصدداخلیسازیمیکنند.مامتجاوزاز۳0دستگاهازاينتوربینهاراگرفتیمونصب
کرديمکهدرحالحاضرراهاندازینیزشدهاند.اينازشاخصترينوفاخرترينتصمیماتمديريتی

استکهبهنظرمندروزارتنفتگرفتهشدهاست.

چالش برانگیز ترین تصمیم مدیریتی  �
آدمدلشنمیخواهداينرابازگوکند؛ولیهمهاستحضاردارندکهبعدازانقالبجابهجايی
مسئولینوجايگزينیآنانکهبهناممتعهد،اماکمتجربهوکمدانشوارداينعرصهشدند،شوکی
بودکهبهماقديمیهاکهدراينکاراستخوانیخوردکردهبوديموباتجربهوپلهبهپلهمراحلرا
طیکردهبوديم،واردشد.انتصاباتافرادیکهدانشوتجربهیکافینداشتند،اتفاقتلخیبرایما
بود.چندسالیطولکشیدکهمابتوانیماينخالءراتحملوازآنعبورکنیم.اينکاربراینیروهای

باسابقهتصمیمناهنجاریبهنظرمیآمد.
درموردخودمنهمايناتفاقافتادهاست؛يعنیکاریراباعشقآغازوفکرمیکردمکهبهآن
کاماًلمسلطهستم؛ناگهانبدونهیچگونههماهنگیيکحکمديگربهمندادندکهسمتمتغییر
کردهاستوبايدواردکاریشومکهتجربهاشراندارم.اينمواردحتمًاطبقمصلحتهایمديريتی

پیشآمده،ولیبههرحالبرایمنعملگراوعملیاتیاينتصمیماتناخوشايندبودهاست.

دقت، نظم و  اصولگرایی الگویی برای آیندگان �
منخیلیدقیق،منضبطواصولگرارابودم.درتمامطولخدمتم،انتقادیکههمکارانمبهمن
داشتنداينبودکهشماخیلیسختگیرودقیقهستید.البتهنظمواصولگرايیراشاخصوالگويی
براینسلآيندهمیدانم.فکرکنماينخصلتهميکیازکاستیهايیاستکهسازمانهای
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امروزیباآنمواجههستند.همیشهوجدانمبرایانجامکاراثربخشبودهاستوسعیکردمتمام
کارهايیراکهانجامآنهاغیرممکنمینمود،انجامدهم.الحمدا...توانستمانجامبدهموبا
سربلندیبودهاست.مندرزمینه یمیلیمتر،میکرونوماشینهایدوارعمرزيادیصرفکردهامو
خیلیهملذتبردهام.بگذاريدخودخواهانهبگويمکهتمامطولخدمتبرايملذتبخشبودهاست.
هیچکاریناراحتکنندهياسربارنبوده،کاردرصنعتگازهیچوقتمراملولوخستهنکردهاست.

 برون سپاری و تأثیر آن بر پیشبرد صنعت گاز کشور  �
عرصه یصنعتگازبهقدریوسیعوکالناستکهمننمیتوانمراجعبهتمامآنصحبتی
کنموفقطمیتوانمازيکزاويه یکوچکبهآنوسعتبنگرم.زمانیکهمادرشرکتگازمشغول
خدمتشديم،اعتقادماناينبودکهتمامفعالیتهاراخودمانبايدانجامدهیموبرهمیناساس
انگیزه یکار،فعالیتومطالعهروزبهروزدرمابیشترمیشد.باياریخداوپشتکارخودشروعبه
مطالعهواستخراجاطالعاتکرديموتجربه یاينسالیاننشانمیدهدکهبسیارموفقهمبودهايم
وخوبتوانستهايمکشتیبهگلنشسته یصنعتگازرانجاتدهیم.امااکنوندوضعفدرشرکت
گازمیبینم.درواقعمديريتکالنشرکتدرموردبرونسپاری،پیمانسپاریوکاهشتصدیگری
دولتتصمیماتیگرفتکهپیامواستراتژیخیلیخوبیبود،ابتداقراربراينشدکهنیروهایخبره ی
شرکتمرخصیبگیرندودرنقششرکتهایپیمانکاری،کارهایاجرايیشرکتگازراانجام
دهند.امورسازمانی،سمینارهاوجلساتمتعددیبرایتوجیهطرحکاهشتصدیگریترتیبداده

ونتیجهبرآنشدکهنمودارهاوبافتهاراکاهشدهند.
بهنظربندهپیمانسپاریوبرونسپاری.آنچنانموفقنبود؛چراکهمادراينباب،شرکتهای
پیمانکاریومقاطعکاریتوانمندوقابلینداشتیم.درنتیجهيکبخشیازنیروهاراشرکتتقلیل
دادويکسریپیمانسپاریکردند.پیمانکارهانتوانستندحقمطلبرااداکنند.زمانیکهاين
موضوعابالغورايجشد،برآنشدمکهاينموضوعرادرکشورهایصنعتیبزرگیچونفرانسه
بررسیکنم.شواهدنشانمیدادکهاينطرحدرآنکشورهمچندانبااقبالروبهرونبودهاست.
صنعتگازدرجهانروبهپیشرفتوتوسعه یروزافزوناستوبالطبعهمراهبااينتوسعه،نیروی
انسانیهمبايدافزايشپیداکند.درکشورماتأسیساتوتجهیزاتتوسعهپیداکردهوالزمه یاين
وسعتهمافزايشنیرویانسانیاست،امامتأسفانهبهدلیلطرحکاهشتصدیگری،نیرویانسانی
کارآمدافزايشپیدانکردونتوانستهمسوباگسترشصنعتپیشبرود.دانشنیروهایمادرسطح

جهانیاصاًلرضايتبخشنیست.مابايددانشخودراهمپایدانشجهانارتقادهیم.
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48۹ اگرمنمالکشرکتگازبودم؛شخصًابابرونسپاری،پیمانکاریومقاطعهکاری،باتوجهبهبافتو
زمانیکهکشورمادرآنقراردارد،مخالفتمیکردم؛زيرامملکتمايککشورصنعتیوحتینیمهصنعتی
همنیستونمیتواندتحِتطرحبرونسپاری،مثالًًبايکتماستلفنیبلبرينگ،توربینيافالنکاپلینگرا
واردکند.مناينپديدهرايکتهديدوبنبستجدیبرایآينده یشرکتگازمیدانم.کشورهایصنعتی
میتوانندبرونسپاریکنند،چونمنابعتولیدوتجهیزراکاماًلدراختیاردارند.باتوجهبهاينکهصنعتمابا
استانداردهایصنعتیدرجهانقابلمقايسهنیست،فکرمیکنمکهبايدهمچونگذشتهسنتیعملکنیم.
البتهايننظراتمنصرفاًًمربوطبهبخشعملیاتوانتقالگازاست؛بافتسازمانیمادراينقسمت
بايدخودکفاباشد.معتقدمکهنیروهایکارشناسیدراينزمینهبايددرکشورهایپیشرفته یدنیادورههای

مختلفببینندتابتوانندضمنافزايشدانشوتجربهخود،تکنولوژیودانشفنیرانیزانتقالدهند.
فکرکنماينطرححدوددهسالمعلقوغوطهوربود.امروزههم،اينخالءهمچنانوجوددارد؛
تابهحالشرکتهایپیمانکاریقابلینداشتهايمکهصنعتگازبتواندبهراحتیپیمانسپاریرا

انجامدهد.
درموردنیرویانسانیهمدرحالحاضربافتسازمانیشرکتهمنیرویمتخصصبرایخود
جذبمیکندوآموزشمیدهد،هماينکهسعیمیکندپیمانسپاریکند.درستاستکهشرکت
نیروهاینخبهایراجذبکرده؛امامتأسفانهگوياانگیزه یصرفبرایپیشرفتکفايتنمیکند.در
واقعماحدود%۵0بهاينطرح،جامهعملپوشاندهايم.اينخالءهنوزرفعنشده،فقطخدامیداند
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کهآينده یشرکتراچطورمیخواهندسیاستگذاریکنند.
مشکلديگریکهاکنونبهچشممیخورد،ايناستکهآياشرکتگازتوانستهاستيکاستراتژی
مشخصبرایتعمیرونگهداریتأسیساتگسترده یپااليشگاهها،خطلولههاوايستگاههایتقويت
فشارراکهپشتیبانبهرهبرداریاست،بهطورمنطقیتعريفوکنترلکند.بهنظرمیآيداين
استراتژیهنوزوجودندارد.البتهمديريتصاحبتشخیصاستومنيکطلبه یکوچکهستم

وباتوجهبهتجربه یچندينسالهامدرصنعتگازفکرمیکنمايننقصاندرشرکتوجوددارد.

انتصابات بر مبنای شایسته ساالری  �
منازصفرشروعکردموتاامروزکهبهاينمرحلهرسیدم،درتمامطولخدمتمبهشدتمعتقد
بهشايستهساالریبودمودرهمینراستانیزفعالیتکردهام.معتقدمکههرکسی،درهرمسند
ومسئولیتیکهقرارمیگیرد،بايدازيکعقبه یتجربیمناسببرخوردارباشدتابتواندباکفايت
آنمسئولیترابهسرانجامبرساند.کارهایجناحی،گروهیوسلیقهای،نتیجهایجزصدمهزدن
بهصنعتندارد.متأسفانهدرحالحاضرصنعتگازبسیاردرگیراينصدماتشدهاست،شايدهم
اجتنابناپذيراست،منازمسائلپشتپردهخبرندارم،امادائمشاهدتعددعزلونصبهایغیر

منتظرههستموهمینتغییراتوتصمیماتناشیازآنبهبدنه یصنعتبسیارآسیبمیرساند.
بهنظرمنحرکتايدهآل،اعمالشايستهساالریدرسیستماست.بهفرضاگرمِننوعی،دهسال
رویتعمیرتوربینمطالعهوکارکردهام،نسبتبهکسیکهدرزمینه یتدريستجربهدارد،برای
مديريتواحدتعمیرتوربین،ارجحترهستم.تغییروتحولدرهرامریحتمًاالزماست،اماتغییر
پلکانی،معقولومنطقی.انتصاببرمبنایشايستهساالریپلکانیيکمنطقطبیعیورياضیاست.
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پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد
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آغاز راه زندگی  �
اينجانــباکبــرامتــیشبســتری،متولــدســال۱۳40هســتم.ازاولارديبهشــتمــاهســال
۱۳66بــهمجموعــه یصنعــتگازدعــوتشــدموتــانیمــه یاولســال۱۳8۵کــهبنــابــه
درخواســتشــخصیخــودمخدمتــمدرايــنصنعــتخاتمــهپیــداکــرد،درايــنحــوزهفعالیــت
ــت ــه یمديري ــهدادمودرزمین ــمراادام ــدازخــارجشــدنازشــرکت،تحصیالت داشــتم.بع
بازرگانــیمدرکــمراگرفتــم.دوفرزنــددارم؛يــکدختــرويــکپســرکــههــردویآنهــا

اکنــوندانشــجوهســتند.

گام های نخست در صنعت گاز �
ــدم.در ــوتش ــیدع ــهنوع ــودوب ــودمنب ــتخ ــهخواس ــايدب ــتگازش ــهصنع ورودمب
ســال۱۳66مديريتشــرکتگازبــهدنبــالمســئولروابــطعمومــیبــودتــابتوانــدفعالتــر
ــرايشــانباشــم، ــاهدردفت ــکم ــودحــدودي ــرارب ــداق ــد.ابت ــهده ــشکارشراادام ازپی
ــه ــیکــهب ــهبهاســتثنایمدت ــدالبت ــهطــولانجامی ــنمــدتدرحــدود۱۹ســالب ــیاي ول
دلیــلشــرايطیدردفتــرمديريــتعامــلحضــورنداشــتم.بعــدازاينکــهمديريــتشــرکت
گازدرســال۱۳67تغییــرکــرد،مديريــتجديــد،مرحــومآقــایمهنــدسکراچیــان،درحالــی
کــهمســئولیتدفتــرايشــانودبیــریهیئــتمديــرهرابــهعهــدهداشــتمازمــنخواســتند
کــهمســئولیتروابــطعمومــیرانیــزبــهعهــدهبگیــرم.اوايــلکارمشــکلیبــود،ولــیچــون
توانســتمهمــکارانخوبــیرادرســطحشــرکتگازبشناســم،آنهــابــهکمــکمــنآمدنــد
ــن ــیازمهمتري ــازيم.يک ــوبس ــیازن ــهنوع ــدراب ــنواح ــدااي ــاریخ ــتیمبهي وتوانس
وظايفــیکــهبــرایايــنواحــددرنظــرگرفتــهبوديــمايــنبــودکــهبتوانیــمتوانمنديهــای
شــرکتگازراازطريــقايــنواحــدبــهجامعــهبشناســانیموبتوانیــمنیازهــایجامعــهرادر
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ــرم ــهنظ ــم.ب ــرکتمنعکــسکنی ــتش ــهمديري ــیب ــیواجتماع ــایفرهنگ ــهزمینهه کلی
توانســتهبوديــمقدمهــایاساســیبرداريــم،بــهنحــویکــهثمــره یتــالشهمــکارانبنــده
درروابــطعمومــیشــرکتگازمنجــربــهايــنشــدکــهايــنواحــددرهفــتدورهانتخــاب
روابــطعمومــیبرتــرکشــور،حائــزرتبــه یاولشــودوايــنموفقیتــیخــاصبــرایشــرکت

گازودرمجمــوعصنعــتنفــتکشــوربــودهاســت.

اعتماد متقابل رمز موفقیت �
ــداز: ــارتبودن ــهعب ــردمک ــورمیک ــنتص ــوددرذه ــرایخ ــدفراب ــده ــوارهچن هم
عالقــه،جديــت،صداقــتدرکار،نــوآوریواعتمادســازی.مســئولیتیکــهبنــدهدرشــرکت
ــودم،رأسهــرمشــرکتگازو ــلب ــارمديرعام ــکطــرفدرکن ــودکهي ــنب گازداشــتماي
ــد،از ــربودن ــودوتصمیمگی ــطب ــهايشــانمرتب ــهنوعــیب ــاتب ــبوموضوع همــه یمطال
طــرفديگــردربدنــه یشــرکتبــودموکارهــایاجرايــیشــرکتراانجــاممــیدادم.اوايــل
ــداعتمــاد ــود.ازيــکطــرفباي ــممشــکلب ــًابراي ــندوطــرفواقع ــناي اعتمادســازیبی
ــه ــکاراندرشــرکتگازدسترســیب ــامهم ــونتم ــردمچ ــبمیک ــتشــرکتراجل مديري
ــر ــیديگ ــتندوازطرف ــانمیدانس ــدهايش ــدهرانماين ــیبن ــهنوع ــتندوب ــلنداش مديرعام
ــا ــادرمالقاته ــیي ــیرادرجمع ــرحرف ــهاگ ــدک ــولمیکردن ــدهراقب ــدبن ــتباي مديري
ــان ــهايش ــرکتب ــه یش ــیراازبدن ــرحرف ــودواگ ــانب ــرفايش ــه یح ــزدمبهمنزل می
منعکــسمیکــردمآنقــدراعتمــادداشــتهباشــندکــهبداننــدواقعــًاحــرفکارکنــاناســت.

پل ارتباطی بین بدنه و مدیریت، راز اعتماد شش مدیر عامل  �
ــدبیــنهمکارانمــانومديريــتشــرکتارتبــاطايجــادمیکــردم. دربرخــیازمــواردباي
ــنمديريــتاســتکــهپرســنلآندرتهــرانوشهرســتانها شــرکتگازمتشــکلازچندي
تخصصهــایمتفاوتــیدارنــدوکارشــانبــهصــورتمســتقیميــاغیرمســتقیمبــا
مديرعامــلدرارتبــاطاســت.بــهنظــرمــنفــردبهواســطه یکارکــردنبــايــکمديرعامــل
کــهســلیقه یخاصــیدارد،ممکــناســتتحــتتأثیــراخــالق،خصوصیــاتوطــرزفکــرآن
مديــرقــراربگیــرد،کــهالبتــهايــنتغییــربرهــهایوموقتــیاســت.انصافــًاوفــقدادنبنــده
بــامديريــتجديــدکارمشــکلیبــود.مــندرســالهایابتــدایکارم،بهمحــضورودهــر
مديرعامــلبــهشــرکت،اولیــنکارمايــنبــودکــهازکلیــهِســمتهااعــمازرئیــسدفتــر،
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4۹۵ ــده یشــرکتگازدراداره ی ــیوهمینطــورنماين ــطعموم ــسرواب ــره،رئی ــرهیئتمدي دبی
ــنمقامهــامســتلزم ــماي کلنظــارتوبازرســیوســايرجاهــااســتعفامــیدادمومیگفت
ايــناســتکــهشــمااعتمــادصددرصــدبــهمــنداشــتهباشــید.اگــرکوچکتريــنمــوردی
هســتکــهمــننمیتوانــماطمینــانشــمارانســبتبــهخــودمجلــبکنــمپــسبهتــراســت
ــگاهتضعیــفنشــود.درطــول ــنجاي ــااي ــدت ــانرابیاوري ــردمــوردنظــرخودت کــهشــماف
ــا۱۳8۵ايــنروالادامــهداشــت.در حضــورشــشمديرعامــلشــرکتگازازســال۱۳66ت
سال۱۳8۵شــرايطخاصــیدرکشــورحاکــمشــدونگــرشجديــدیدرشــرکتگازبــهوجــود
ــا ــیب ــیدادمول ــرم ــهخــودراتغیی ــدروي ــنباي ــهم ــودک ــنب ــداي ــهشــايدنیازمن ــدک آم
توجــهبــهمحدوديتهــاوشــايدکاســتیهايــیکــهداشــتم،نتوانســتمخــودمرابــاآنوضعیــت
وفــقدهــموبهتــرديــدمکــهجــایخــودرابــهبــرادرديگــریبدهــمتــابتوانــدمعضــالتو

مشــکالتیکــهبــهنوعــیبــهايشــانمنتقــلمیشــودرابــهمديريــتمنتقــلکنــد.

ارزیابی شرکت گاز در گذشته، حال و آینده  �
قبــلازانقــالبشــرکتگاز،شــرکتبســیارکوچکــیبــودکــهفقــطدربخشــیازتهــران
ــیناهماهنگــیخاصــیدر ــالباســالمیمدت ــروزیانق ــدازپی وشــیرازشــبکهداشــت.بع
ــايد ــدوش ــانیمطــرحش ــایانس ــهدورانپاکســازینیروه ــااينک ــود،ت ــمب ــتحاک صنع
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ــان ــعکارآنچن ــندودرواق ــرادینباش ــهاف ــتک ــورتگرف ــابص ــیتسويهحس ــهنوع ب
ســازندهایدررابطــهبــاگازرســانی،انجــامنشــد.درســال۵۹جنــگشــروعشــدوبــهنظــرم
توســعه یگازرســانیازآنبــهبعــدآغــازشــد.بــهايــنصــورتکــهعــراقپااليشــگاههای
ــد ــاسش ــازهاحس ــیت ــتفادهازگازطبیع ــزوماس ــسازآنل ــرد.پ ــارانک ــارابمب ــتم نف
ــتکار ــاینف ــگاهه ــهپااليش ــمون ــزیواردکنی ــارجچی ــتیمازخ ــهمیتوانس ــان ــونم چ
میکردنــد.توســعه یگازرســانی،گازرســانیبــهنیروگاههــاوصنايــعدرکنــاربازســازیهااز
مــواردیبــودکــهدردســتورکارمســئوالندولتــیقــرارگرفــت.همانطــورکــهمیدانیــد،
ــرارگرفــتوبازســازیشــد ــارهــدفهواپیماهــایعراقــیق ــنب ــدچندي پااليشــگاهبیدبلن
ولــیقبــلازاينکــهافتتــاحبشــود،مجــددًابمبــارانمیشــد.ســهتــاچهــاربــاربــههمیــن
صــورتبــود.گازرســانیبــهروســتاهاازمــواردعمدهــایبــودکــهشــرکتگازتوانســتدر
ــهلحــاظ ــهنیروگاههــاب ــهآنبپــردازد.ســپسگازرســانیب چندســالاولبعــدازانقــالبب
کــمکــردنســوختمايــع،شــروعشــدچــونبــرایرســاندنســوختمايــعمشــکلداشــتیم.
قیمــتنازلــیهــمکــهبــرایگازدرنظــرگرفتــهبودنــد،جــزومــواردیبــودکــهشــرکتگاز

توانســتضــرورتوجــودخــوددرســالهایبعــدازجنــگرانشــاندهــد.

چشم انداز و افق آینده شرکت گاز �
ــده ــیدرآين ــده یگازطبیع ــدهواثباتش ــناختهش ــرش ــهذخاي ــهب ــاتوج ــرکتگازب ش
میتوانــددرزمینــه یتأمیــنســوختبزرگتريــنشــرکتخاورمیانــهوحتــیجهــانشــود.
ــهری ــاش ــاني ــه،خیاب ــیگازواردکوچ ــهوقت ــودداردک ــاوج ــتم ــاددرصنع ــناعتق اي
میشــود،شــرکتنفــتراازآنجــابیــرونمیکنــد،چــونديگــرفعالیتــیبرايــشنداريــم.
اگــرتوســعه یگازرســانیبــهشــهرهاوروســتاها،صنايــعونیروگاههــابــارونــدفعلــیپیــش
ــرای ــهب ــايلنقلی ــوختوس ــنس ــه یتأمی ــطوظیف ــداندور،فق ــهچن ــدهاین ــروددرآين ب
شــرکتپااليــشپخــشونفــتدرداخــلکشــورمیمانــدکــهايــنهــمبــهنظــرمیرســد
بــههمــتوزيــرمحتــرمنفــتفعلــیوهمــکاریومســاعدتوزارتصنعــت،معــدنوتجــارت
بــاايجــادخودروهــایهیبريــدیوپرداخــتبخشــیازهزينههــایآنتوســطوزارتنفــت،
ــهســمتی ــمب ــمداشــتومیتوانی ــداازســوختهایفســیلیخواهی ــدهکشــوریج درآين
ــته ــورمانداش ــدیکش ــلهایبع ــراینس ــالمیب ــطزيســتس ــدهمحی ــهدرآين ــمک بروي
باشــیم.ولــیاگــرمديريــتمجموعــههــاخودشــانراازبدنــه یشــرکتجــدابداننــدوبــرای
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نظــراتتخصصــیوتجربههــایافــرادارزشــیقائــلنشــوندويــاآنهــاراکــمارزشنشــان
بدهنــد،بهمــرورکارهــایصنعــتنفــترویزمیــنخواهــدمانــدواينگونــهنخواهــدبــود
کــهکشــورومــردممعطــلمــاباشــند،تــابیايیــموايــنکارهــاراانجــامبدهیــم،بهتدريــج
ــازمانی ــهس ــمتازکارشراب ــرقس ــدوه ــدش ــرخواه ــکوکوچکت ــرکتگازکوچ ش
واگــذارخواهنــدکــردومــاجايــگاهونقــشاساســیخــودرادررابطــهبــاتأمیــنگازطبیعــی

درکشــور،خاورمیانــهوحتــیجهــانازدســتخواهیــمداد.

بهترین تصمیم مدیریتی �
توجــهبــهبازســازیهــا،تأمیــنوتوســعه یگازرســانیبــهصنايــع،نیروگاههــاوروســتاها
ــراو ــالاج ــهدنب ــرکتگازب ــرانش ــاممدي ــهتم ــتک ــودهاس ــیب ــناهداف ازبزرگتري
رســیدنبــهآنبودهانــد.الحمــدهللهیچيــکازهیئــتمديرههــااينطــورنبودهانــد
ــو ــدازن ــانبخواهن ــدوخودش ــاربگذارن ــیراکن ــره یقبل ــتمدي ــایهیئ ــهبرنامهه ک
ــهصــورتنظاممنــد ــايــکروشمديريتــیخــاصوب برنامهريــزیکننــد.کارهــامدتــیب
وکارشناسیشــدهبــهانجــاممیرســید،البتــهبعدهــامديرانــیدرشــرکتگازقــرارگرفتنــد
ــگاهديگــریوارد ــان ــره یديگــریآمــدهوب ــاازجزي ــدوگوي ــه یشــرکتنبودن کــهازبدن
شــرکتگازشــدهبودنــدکــهبــرایمدتــیبرنامههــایشــرکتگازدچــاراختــاللشــدولــی
خوشــبختانهبــادرايــتوتدبیــررؤســایوزارتنفــتودررأسآنهــاوزيــرمحتــرمنفــت،
ــهمنصــه ی ــرورب ــیرابهم ــایقبل ــهه ــانبرنام ــههم ــتهشــدندک ــهکارگماش ــیب مديران
ظهــوررســاندندومشــاهدهمیکنیــمکــهکمکــمشــرکتگازداردبــههمــانروزهــایاوج

ــردد. ــودبازمیگ خ

بازنشستگی زودتر از موعد  �
بــهنظــرمــنبــرایهمــه یهمــکارانوافــرادیکــهمنطقــیبــهنحــوه یخدمــتکــردن
ــا ــتوي ــاعدنیس ــتمس ــامکاروفعالی ــرایانج ــاب ــهفض ــیک ــد،هنگام ــگاهمیکنن ن
ــه ــااينک ــهایواردمیشــودي ــهايشــانلطم ــهب ــدک ــنمیبینن حضورشــانراباعــثاي
ــاوقتــیکــهفقــطِســمتداشــتهباشــند ــهديگــرانواردشــودوي محتمــلاســتلطمــهب
ــده ــود.بن ــدب ــزنخواه ــرايطجاي ــنش ــدندراي ــد،مان ــوشکنن ــارافرام ــهچیزه ــیبقی ول
ــتم ــرمیتوانس ــابهت ــدوي ــتفادهمیش ــراس ــمبهت ــدازتجربههاي ــهباي ــعک درآنمقط
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خدمــاتبــهشــرکتارائــهبدهــم،درشــرايطوموقعیتــیقــرارگرفتــمکــهترجیــحدادماز
مناصبــیکــهدراختیــارداشــتماســتعفادهــمچــونمديــرانجديــدیکــهبــهشــرکتآمــده
ازمــن بودنــدازمــنانتظاراتــیداشــتندکــهبــههیــچوجــهبرايــمقابــلقبــولنبــود.مثــالًً
ــی ــایخاص ــهتصمیمه ــت؟چ ــودهاس ــهب ــیچ ــرانقبل ــفمدي ــاطضع ــیدند؛نق میپرس
میگرفتنــد؟چــهکارهايــیبايــدمــیکردنــد؟بــاچــهکســانیمــیآمدنــدوبــاچــهکســانی
ــا ــدمــنت ــد؟مــنخدمــتتمامــیايشــانعــرضکــردمکــهشــمااگــربخواهی مــیرفتن
صبــحبرايتــانازخصوصیــاتمثبــت،فعالیــتهــا،تالشهــاوخــوندلخــوردنهايــیکــه
مديــرانســابقمبــرایانجــامکارداشــتند،میگويــمولــیانتظــارنداشــتهباشــیدبــهکســی
کــهبعــدازشــماخواهــدآمــدنقــاطضعفتــانرابگويــم.انتظارهــایديگــریداشــتندکــه
مــننمیتوانســتمبرايشــانانجــامبدهــموديــدمکــهرفتنــمازشــرکتبهتــرخواهــدبــود.
در۲۳خــرداد8۵ازمــنخواســتندتــازمانــیکــهبــرایســمتهايیکــهداشــتمجانشــین
قــراربدهنــد،کارمراادامــهدهــم.بــهعنــوانمثــالبــرایرياســتروابــطعمومــیصنعــت
گازکــه۱7ســالمســئولیتآنرابــهعهــدهداشــتم،يکــیازهمــکارانمرکــزمخابــراترا
ــد.بــرایبقیــهپســتهانیــزافــرادیايــنچنیــنبــرســرکارآمدنــد. جايگزيــنمــنکردن
البتــهآنهــادرکاروتخصــصخودشــانافــرادمحترمــیبودنــدولــیبــرایکاردرصنعــت
گازمناســبنبودنــد.بعــدازاســتعفاحــدودســهمــاهطــولکشــیدتــاحکــمبازنشســتگیبنــده
بیايــد.اولبــهمــناتــاقخوبــیدادنــدکــهآنجــامســتقرشــدم،ســاعتيــازدهشــبمســئول
خدمــاتســاختمانبــامنــزلبنــدهتمــاسگرفــتوخواســتکــهاتــاقراتخلیــهکنــم.گفتم،
ــدکاًلاتــاقمحــل ــهمــنگفتهان ــرایمــنفرقــینمیکنــدکــداماتــاقباشــم.گفــت،ب ب
ــد ــدبگیري ــاقرامیتوانی ــد.گفتــم،ات ــهمرخصــیبرون ــدب ــدوبگويی کارراازايشــانبگیري
ــئول ــنازسال۱۳66تا۱۳8۵مس ــتید.م ــهمرخصــیبفرس ــهزورب ــنراب ــدم ــینمیتوانی ول
ايــنامــوربــودهام.درايــن۱۹ســال،تمــامکارمندانــمهــرکاریکــهانجــامدادهباشــند،بــا
دســتورکتبــیيــاشــفاهیبنــدهمســئولیتشراقبــولمیکنــم.شــمابررســیبفرمايیــد،اگــر
ــابعــداًًگفتــهنشــودکــه ــودت ــهتمــامآنهــاجوابگــوخواهــمب مــوردیوجــودداردمــنب

امتــیگذاشــتورفــت.

روزهای سخت �
اتــاقراازمــنگرفتنــد،تقريبــًايــکماهــیدرمحوطــه یشــرکتگازوراهــرویفــرارکــه
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جهــتاســتفادهدرمواقــعاضطــراریاســت،بــودم.بــرایگذرانــدنوقــتوازدســتنــدادن
روحیــهروزانــههفــتتــاهشــتبــارازطبقــه یپنجــمزيرزمیــنتــاطبقــه یپانزدهــمپیــاده
میرفتــمواگــراحیانــًاهمــکاریرادرراهپلــههــامیديــدمبــرایحفــظوجهــه یشــخصی
واداریبــهايشــانمیگفتــمبــهدلیــلشــلوغیآسانســورمجبــورمازايــنپلــههــااســتفاده
کنــم.اگــرکســیرانمــیديــدمدرراهروهــاقــدممــیزدم.درواقــعاذيــتکردنشــانازآنجــا
ــاايشــانهمــکارینکــردهام؟درنهايــتازواحــدحسابرســی شــروعشــدکــهچــرامــنب

داخلــیخواســتندکــهکارهــایبنــدهرابررســیکننــد.
ــوخی ــهش ــتوب ــاسگرف ــنتم ــام ــیب ــسحسابرس ــد،رئی ــیش ــنبررس ــایم کاره
گفــت،تــوبايــدآدماحمقــیبــودهباشــیکــهبــدونگرفتــندســتورمکتــوبازپنــجشــش
مديرعاملــیکــهکنــارتبودهانــد،کاریانجــامدادهباشــی.اينــانبــهمــناصــرارمیکننــد

ــاورم.مــنچــهبنويســم؟ ــودربی کــهحتمــًايــکچیــزیازکارت
ايشــانســیزدهســوالطــرحکردنــدوبــرایمــنفرســتادند.مــننیــز۱۵0صفحــهتوضیــح
بههمــراهمصوبــاتهیئــتمديــرهودســتخطمديرانعامــلســابقرابرايشــانفرســتادم.
ــرادی ــرازاف ــیدونف ــدويک ــیکردن ــنرابررس ــردم ــاتاداریعملک ــیونتخلف درکمیس
ــد،تنهــاايــرادیکــهازصحبتهــایمــنگرفتنــد ــهدســتورواردآنجــاشــدهبودن ــاب کــهبن
ــدوضمیمــه یحرفهايتــان ــرهراازکجــاآوردي ــاتهیئــتمدي ــودکــهشــمامصوب ايــنب
کرديــد؟مــنگفتــم،بــهاســنادومــدارکمراجعــهکــردموکپــیآنهــاراگرفتــم.درنهايــت

ــیاز ــد.يک ــتدادن ــمبرائ ــنحک ــهم ب
ــالم ــباع ــرکتبرحس ــایش مديريته
ــن ــهم ــاتب ــکارانکمیســیونتخلف هم
گفــت،مــارابازخواســتکردنــدکــهچــرا

حکــمبرائــتداديــد،مــاکســیراکــهفرســتاديمکمیســیونتخلفــاتبايــدبرايــشحکمــی
میزديــد.ايشــاندرجــوابگفتــهبودنــد،مــاآخــرتخودمــانرابــهخاطــرخوشانديشــی

بعضیهــاخــرابنمیکنیــم.

کار رسانه ای و دستاورد فرهنگی، تولد آقای ایمنی �
ــرای ــیگازب ــرکتمل ــیش ــطعموم ــه یرواب ــهمجموع ــیک ــناهداف ــیازبزرگتري يک
خــودشتعییــنکــردهبــودايــنبــودکــهچطــوربتوانیــمجايــگاهخودمــانرادرجامعــهپیــدا

آقای ایمنی برای اولین بار با همکاری 
آقایان فرزین رضائیان و ناصرالدین 

شهراد، که هر دو بسیار باهوش و عالقمند 
به کارهای هنری هستند، ساخته شد
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ــامــردمارتبــاطداشــتهباشــیم؟بدانیــمنیازهــایجامعــهچــهچیــزی ــهنوعــیب کنیــموب
ــتراکپذيری ــانیواش ــبکههایگازرس ــعه یش ــم؟توس ــهآنرابرطــرفکنی اســتوچگون
باعــثمــیشــدکــههــرروزبــهتعــدادمشــترکینشــرکتگازاضافــهشــودولــیدرمقابلــش
ــه ــنکاریک ــد.اولی ــانمیش ــهه ــنازگازواردخان ــحوايم ــتفاده یصحی ــگاس فرهن
کرديــمانتشــارکتابچههــایايمنــیبــودکــهنحــوه یاســتفادهدرســتوايمــنازگازطبیعــی
ــادســتاندرکارانســاختبرنامــههــای ــیب ــدازمدت ــداد.بع ــهمشــترکینآمــوزشمی راب
تلويزيونــیصحبــتکرديــموبــهايــننتیجــهرســیديمکــهبــرایشــرکتملــیگازوبخــش
ايمنــیآنشــايدنیــازداشــتهباشــیمکهيــکشــخصیتطراحــیوآنرادرفعالیتهايمــان
بــهشــهروندانومشــترکینمعرفــیکنیــموحرفهــایخودمــانرااززبــانآنشــخصیت
ودرقالــبطنــزبــهجامعــهمنعکــسکنیــم.جامعــه یمــا،يــکجامعــه یزنــدهاســتکــه
ــزو ــارشطن ــهدرکن ــیک ــهحرفهاي ــد،ب ــهمیکن ــایمحــاورهایبیشــترتوج ــهحرفه ب
ــن ــنرادرذه ــدهاي ــد.بن ــیکنن ــهم ــد،بیشــترتوج ــعربیاي ــبش ــادرقال ــد،ي ــدباش لبخن
داشــتمکــهاگــربرنامــهایســاختهمیشــود،حتــیموزيــکآنبايــدتفــاوتکنــديــالحــن
ادایکلمــاتمتفــاوتباشــدبــهنحــویکــهاگــربیننــدهبــهصفحــه یتلويزيــوننــگاهنمــی
کنــدنظــرشجلــبشــودوصــورتخــودرابــهســمتتلويزيــونبرگردانــديــااگــردرحیــن
عــوضکــردنکانــالتلويزيــوناســتبرنامــه یمــابايــدآنقــدرجالــبباشــدکــهقبــلاز
عــوضکــردنکانــال،يــکمکــثيکــیدودقیقــهایبکنــدتــاحرفهــایمــارابشــنود.
ــرای ــیب ــایايمن ــد.آق ــًامالحظــهفرمودهاي ــهحتم ــودک ــیب ــایايمن ــنشــخصیت،آق اي
اولیــنبــاربــاهمــکاریآقايــانفرزيــنرضائیــانوناصرالديــنشــهراد،کــههــردوبســیار
باهــوشوعالقمنــدبــهکارهــایهنــریهســتند،ســاختهشــد.دربخــشموزيــکال،شــعرآن
رامرحــوممجتبــیکاشــانیســرودندوبــاتنظیــموآهنــگآقــایشاهنگیان)آهنگســازســرود

خمینــیایامــام(درســازمانصــداوســیماپخــششــد.
ــنبرنامــهدر ــدانآگهــیپخــشنمــیکــرد.اي ــونچن ــعتلويزي ــاآنموق ت

زمــانمديريــتآقــایالريجانــیدرصداوســیماســاختهشــد.بــرحســب
اطــالعاولیــنبرنامــه یمــادرشــورایامنیــتکشــورمالحظــهشــدهبــود
وآقــایالريجانــیبــادســتخطخودشــانرویجلــدفیلــمنوشــتهبودنــد
کــهبــهطــورمســتمرازتلويزيــونپخــششــود.آنشــروعکارتلويزيونــی
مــابــود.بعــدازآنبــاهمــکاریجنــابآقــایپورمحمــدیکــهآنهنــگام
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مســئولیتشــبکه۳ســیمارابــرعهــدهداشــتند،بــرایاولیــنبــاردرســريالیبــهنــام»نرگــس«
کهيــکســريال۹0قســمتیبــودودرآنزمــاندرحــالســاختآنبودنــد،ارتبــاطبرقــرارکرديم.
فیلمنامــهبــهنوعــینگاشــتهشــدکهبعضــیازمباحــثشــرکتگازدرآنمطرحشــد.شــخصیتی
درآنفیلــمبــودکــهکارمنــدشــرکتگازبــودومطالــبايمنــیرابــهنوعــیمطــرحمیکــرد.

ايــنســريالاولیــنســريالبلنــدکشــورتــاآنزمــانبــودکــههــرشــبپخــشمیشــد.
بعــددنبــالبرنامــههــایپربیننــدهبوديــمکــهبــهبرنامــه یآقــایمهــرانمديــریرســیديم.
ايشــانبرنامــهایداشــتندکــهدرقالــبطنــزمطالــبايمنــیشــرکتگاز،رامطــرحمیکــرد.
پــسازآنســريالديگــریســاختهشــدبــهنــام»نفــسســنگ«بــاحضــورهنرپیشــههای
مطــرحکشــورمانکــهســريالنســبتًاخوبــیبــودومــوردقبــولجامعــههــمقــرارگرفــت.
ســپسبرنامــه یتلفیقــیديگــریســاختهشــدکــهکمــوبیــشخودتــانهــمدرجريــانآن

. هستید

نقاط طالیی فعالیتهای شرکت گاز �
درهــردورهــایکارهــایخــاص،متفــاوتاســت.اگــربخواهیــمگلچیــنکنیــمويکــیاز
آنهــاراذکــرکنیــم،شــروعصــادراتگازومطــرحکــردنشــرکتملــیگازايــراندربیــن
کشــورهایديگــربــهعنــوانکشــورصادرکننــده یگازازنظــرسیاســیووجهــه یاقتصــادی
ــرکتهای ــنش ــرکتگازرادربی ــهش ــناينک ــود،ضم ــمب ــیارمه ــابس ــورم ــرایکش ب

همطــرازدرســطحجهــانمطــرحمیکــرد.
امــروزايــراندرجهــاناولیــنذخايــرگازرادارد،ولــیتــازمانــیکــهصــادرنشــودواســم
مــابــهعنــوانصادرکننــده یگازمطــرحنشــود،جايــیازمــانامــیبــردهنخواهــدشــد.اکنون

ــده یگاز ــهشــرکتهایصادرکنن اتحادي
ــران ــنهاداي ــهپیش ــهب ــتک ــرحاس مط
تأســیسشــدهاســتودبیــرکلآنهــم
ــران،جنــابآقــای درحــالحاضــرازاي
ــاصــادرات ــاب ــیهســتند.م ــرعادل دکت

گازشــناختهشــديم.افــقبرنامههــایشــرکتملــیگاز،بــاتکمیــلخــطلولــه یدوســتیکــه
گازايــرانراازطريــقپاکســتانبــههنــدوچیــنانتقــالمیدهــدبیشــترنمايــانخواهــد

شــد.

مدیریتی  تصمیم  بهترین  بنده  دید  از 
افتخار  که  مدیرعاملی  شش  سوی  از 

و  تفویض  داشتم،  را  آن ها  با  همکاری 
تأسیس  و  استانها  به  اختیار  واگذاری 

است بوده  استانی  گاز  های  شرکت 
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بهترین خاطره یا اتفاق شغلی �
بیــن ايــنبــودکــهتوانســتیمدر اتفــاقشــغلیبــرایمــن بهتريــنخاطرهيــا
ــه ی ــهگواهینام ــیمک ــیباش ــطعموم ــدرواب ــنواح ــایســطحکشــور،اولی روابطعمومیه
ــی ــنگواه ــم.اي ــتکنی ــاندرياف ــرایفعالیتهايم ــزو(راب ــی)اي ــتانداردجهان ــازماناس س
ــوب ــکچهارچ ــهدري ــردک ــدک ــطومقی ــارامنضب ــت،م ــالفعالی ــهس ــاس ــدازدوت بع
تعريفشــده یبینالمللــیکــهمــوردتأيیــدتمــامشــرکتهایخــاصاســت،برنامهريــزی

ــم. ــقدهی ــاوف ــاآنه ــانراب ــموخودم ــتکنی وحرک
بنــدهخدمــتهمکارانــمگفتــمکــهاگــرشــرکتگازقــراراســتدرآينــدهازشــرکتهای
مطــرحايــرانوچهبســاخاورمیانــهودنیــاباشــد،بهتــرايــناســتکــهخــودرابــاشــرايط
آنهــاوفــقدهیــم.اگــرقــراراســتگازراصــادرکنیــمبايــدگازیباشــدکــهخريــدارمــا
کــهکشــورهایمختلفــیهســتند،بــدونهیــچامــاواگــریآنراازمــابخــرد.رســیدنبــه

آنهــدفمســتلزمايــناســتکــهمــاازپايــهکارخودمــانرااصــالحبکنیــم.
ــرف ــهط ــاراب ــتتوجهه ــراس ــیبهت ــتیم،ول ــرکتگازنیس ــیدرش ــدفن ــکواح ــاي م
خودمــانجلــبکنیــم.گرفتــنايــزوتوســطمــاشــايدانگیــزهایباشــدبــرایســايرواحدهای
فنــیشــرکتگازکــهبــاخودشــانبگوينــديــکواحــدغیــرفنــیکــهدرســتادشــرکتگاز
ــمینژاد ــراهاش ــرد؟چ ــدنگی ــرابیدبلن ــرد؟چ ــگاننگی ــراپااليشــگاهکن ــرد،چ ــزومیگی اي
ــق ــددرشــرايطخــاصطب ــابتوان ــزونداشــتهباشــدت ــااي ــرد؟چــرااشــتراکپذيریم نگی

اصــولفعالیــتخــودراانجــامدهــد.
زمانــیکــهتوانســتیمگواهینامــه یايــزوراازيــکشــرکتبینالمللــیبگیريــمبــهنظــرم
يکــیازموفقیتهــایخــاصبــودکــهبعــدازســیزدهياچهــاردهســالکــهبنــدهدربخــش

روابــطعمومــیحضــورداشــتمبــهآندســتپیــداکرديــم.

خاطرات تلخ  �
بــازمیکــردمو را بــهشــرکتمیرفتــموروزنامهيــامجلههــای صبحهــاکــه
میديــدمکــهدرشــبگذشــتهحادثــهایبــرایيکــیازشــهروندانيــايکــیازمشــترکین
شــرکتگازرویدادهاســت،بــاوربفرمايیــدتــاچنــدروزنگــرانايــنموضــوعبــودموشــايد
بقیــههمــکارانهــمهمینطــوربودنــد.يکــیازتلختريــنمــواردیکــهبنــدهبــاآنمواجــه
شــدمدراســفندماهســال۱۳68اتفــاقافتــاد.جريــانازايــنقــراربــودکــههمــکارانبنــده
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درحــالبررســیبــرایگازدارنمــودنمنطقــهدرخیابــانجمالــزادهتهــرانبودنــدوبــاايــن
ــهداخــلخــط ــیب ــتکــهشــیرورودیگازآنمحــلرابســتهاندگازراازشــیراصل ذهنی
ــهشــیرقطــعووصــلدرآن ــهچاهکــیک ــهب ــد.گازدرداخــلخــطلول ــهواردمیکنن لول
قــرارداشــتهمیرســدوبهدلیــلبــازبــودنشــیرخــطلولــه،گازدرمحــلمنتشــرمیشــود
ــهای ــوده،جرق ــتارت(ب ــالروشــنشــدن)اس ــهدرآننزديکــیاســتدرح ــیک وخودروي
ــوده ــیب ــه،مهدکودک ــطلول ــهرویآنخ ــود.روب ــتعلمیش ــارهمش ــاهبهيکب ــدوچ میزن
ــد.ايــنهمــکارشــرکتیمــاکــهاز کــههمزمــانبچــههــادرحــالتعطیــلشــدنبودهان
منطقــه ی۳گازبــود،بــامشــاهده یايــنوضعیــتخــودشرارویدريچــه یگازمیانــدازد
ــیمتأســفانهبیشــتراز70   ــهبچــههــاصدمــهایواردنشــودول ــدوب ــاآتــشبیــروننزن ت

ــدنخــودشدچــارســوختگیمیشــود. ــا80درصــدب ت
ــاکمــکيکــیازهمــکارانخــوببنــده،آقــایايــرجواشــقانیفراهانــی،همــانشــب ب
ــهاش ــدازخان ــورمیکن ــهمیشــود،ســفیرانگلیــسرامجب ــطهواپیمــابرايشــانگرفت بلی
بیايــدوويــزاصــادرکنــدوبــاهواپیمايــینیــزهماهنــگمیشــودکــهصندلــیهواپیمــارا
بــازکننــدوتخــتبگذارنــدتــاهمــکارمصــدوممــارابــهانگلیــسبرســانند،ولــیمتأســفانه

قبــلازايــنکــههواپیمــابــهزمیــنبنشــیندهمــکارمــادرلنــدنفــوتمیکنــد.
ايــنرويــدادازتلختريــنحوادثــیبــودکــههمیشــهدرذهــنبنــدهمانــدگاراســت،زيــرا
همزمــانبــااولیــنروزهــایشــروعفعالیتــمدرروابــطعمومــیشــرکتگازاتفــاقافتــاد.

اگر زمان به عقب برگردد... �
ــعی ــوم،اواًلس ــهکارش ــغولب ــتگازمش ــندرصنع ــرددوم ــببرگ ــهعق ــانب ــرزم اگ
میکنــمکهيــکســمتبیشــتربــهعهــدهنگیــرم،چــونواقعــًابــزرگشــدنبچههايــمرا
نديــدم.کمتــرعیــدنــوروزیرابــهخاطــردارمکــهدرکنــارخانــوادهامبــودهباشــم،چــون
معمــواًلمســئوالنکشــوریدرعیــدنــوروزوايــنگونــهمناســبتهابــهدنبــالايــنهســتند
ــا ــدآنج ــلباي ــاقب ــاروزه ــنم ــوريقی ــهط ــد.ب ــاحکنن ــاپااليشــگاهیراافتت ــهپروژهي ک
حضــورپیــدامیکرديــم.اگــربنــدهمجــددًادرروابــطعمومــیشــرکتملــیگازحضــورپیــدا
ــه ــاوجــوداينکــهب ــًاکارهــایقبلــیخــودراتوســعه یبیشــتریخواهــمدادب کنــممطمئن
خاطــرهمیــنکاربنــدهرابــهکمیســیونتخلفــاتفرســتادندولــیبــازهــمهمــانکارهــارا

ادامــهخواهــمداد،چــونبــهآنهــاايمــانداشــتمکــهانجــامدادم.
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ــا ــامهزينهه ــرتم ــهاگ ــودک ــنب ــناي ــتیم ــه یتحــتسرپرس ــدهومجموع ــتبن ذهنی
وتالشــهایمــامنجــربــهايــنبشــودکــهحتــیبتوانیــمجــانيــکبچــه یدوســالهرااز
خطــراتناشــیازگازمحفــوظبداريــم،ايــندنیــاوآندنیــابرايمــانتضمیــنشــدهاســت.
بــهطــوريقیــنبنــدهايــنکارهــاراتوســعهخواهــمداد،ولــیيــککاریرابهتــرازقبــل
انجــامخواهــمدادوآنايــناســتکــهبــرایتأمیــنپرســنلروابــطعمومــیشــرکتگازتــا
حــدامــکانازافــرادقــراردادی،افــرادیکــهکاربلــدهســتندوبــرایمثــالازمتخصصــان
شــرکتهایتبلیغاتــیبــرایکارهــایخــاصاســتفادهخواهــمکــرد.افــرادخــاصرابــرای
پروژههــایتبلیغاتــی،هنــریوفرهنگــیبــهخدمــتموقــتمــیگیــرمتــابعــدکــهپــروژه
تمــامشــدازشــرکتمنفــکشــوند.بــهنظــرمــنبــرایســازمانیمثــلصنعــتنفــتبهتــر
ايــنخواهــدبــودکــهدرکلیــه یواحدهــابهويــژهواحدهايــیکــهبــامــردمدرارتبــاطاســت
بــدوناينکــهبــرایخــودتعهــداســتخدامیايجــادکنــدازافــرادقــراردادیاســتفادهکنــد

چــونبــاايــنکاربــازدهبیشــتریبــهدســتخواهــدآمــد.

بهترین تصمیم مدیریتی اتخاذشده �
ازديــدبنــدهبهتريــنتصمیــممديريتــیازســویشــشمديرعاملــیکــهافتخــارهمــکاری
ــای ــرکته ــیسش ــتانهاوتأس ــهاس ــارب ــذاریاختی ــضوواگ ــتم،تفوي ــاراداش ــاآنه ب
ــاو ــا،برنامهريزيه ــه یتصمیمه ــاًلکلی ــماقب ــالعش ــتاط ــت.جه ــودهاس ــتانیب گازاس
دســتورالعملهادرتهــرانگرفتــهمیشــدوبــرایاجــرابــهمناطــقمختلــفکــهزيرپوشــش
ســتادتهــرانبودنــدبــردهمیشــد.دريــکبرهــه یزمانــی،مديريــتشــرکتگازتصمیــم
گرفــتکلیــه یاســتانهابــرایخودشــانهیئــتمديــرهداشــتهباشــندوشــرکتهایگاز
ــا ــهآنه ــتادب ــاراتس ــاوتايجــادشــدوبخشــیازاختی ــایمتف ــاهیئتمديرهه اســتانیب
واگــذارشــدکــهدررابطــهبــامــواردخاصــیبــرایپــروژههايــیبــامبالــغخــاص،خودشــان
ــه ی ــتراکپذيریوبقی ــاناش ــدوخودش ــارتکنن ــدونظ ــانبگیرن ــدوپیم ــمبگیرن تصمی
ــانیــرویانســانیتابــعســتادباشــندکــهبهيــک کارهــاراانجــامدهنــد،ولــیدررابطــهب
ــد. ــامحــولکنن ــهآنه ــمب ــفراه ــرورســايروظاي ــهم ــدوب روشآنکارراانجــامدهن
بــهنظــرمــنايــنکاريکــیازبهتريــنتصمیمهــایمديريتــیدرطــولايــنمــدتبــوده
اســتکــهمــندرشــرکتگازبــودهام،زيــرامســتحضرهســتیدوقتــیمديــریبــهســازمانی
میآيــدشــايدعالقــهنداشــتهباشــدکــهاختیــاراتخــودرابــهکســانديگــرواگــذارکنــد



اکبر امتی شبستری |

۵0۵

وخــودرابــهقــولمعــروفکنــاربکشــد،ولــیمديريــتشــرکتگازدريــکبرهــه یزمانــی
تصمیــمگرفــتکــهســیشــرکتگازاســتانیبــاســیهیئــتمديــرهايجــادکنــدکــهواقعــًا
ــد،در ــتهباش ــرکت۵مديرداش ــرش ــره ــرکتاگ ــیش ــال؛س ــرایمث ــود.ب ــیب کارعظیم
مجمــوع۱۵0نفــربايــدانتخــابکننــدوآنهــامســئولیتقبــولکننــد.بــهنظــرمــنايــن
ــدهاطــالع ــهبن ــورک ــازمانهاآنط ــهس ــودوبقی ــیب ــریدرشــرکتگازکارمهم تصمیمگی
ــر ــلذک ــیرود.قاب ــشم ــیپی ــابهخوب ــدوکاره ــرداریکردن ــیب ــنروشکپ دارمازهمی
اســتکــهايــنتصمیمگیــریدراواخــرمديريــتجنــابآقــایمهنــدسمحمدنــژادشــروع

شــدوآقــایمهنــدسمالکــیدرســال۱۳8۱تــا۱۳8۳آنراادامــهدادنــد.

بدترین تصمیم مدیریتی در شرکت گاز �
ــم ــراســتچــونتصمی ــمبهت ــنکلمــهراتکــرارنکن ــهاگــراي ــمکــهالبت ــنتصمی بدتري
بهتــریمــیشــدگرفــت،گرفتــنمقولــه یصــادراتازشــرکتگازبــود.درواقــعشــرکت
گازیکــهقــراراســتدررابطــهبــاتأمیــنانــرژیمــوردنیــازچــهدرداخــلکشــوروچــه
درامــرصــادراتحــرفاولرابزنــد،برنامهريــزی،مذاکــرهوفــروشگازبــهغیرايرانــیاز
آنگرفتــهشــد.يعنــیيــکشــرکتمســتقلزيــرپوشــششــرکتنفــتايجــادشــدهاســت
ــه ــدچ ــیگوي ــهشــرکتگازم ــدوگازرامیفروشــدوب ــیده ــراتراانجــامم ــهمذاک ک

انــدازهگازصــادرکنــد.
درصورتــیکــهشــرکتگازخــودبهتــرمیدانــد،توانمنــدیاشچــهمقــداراســتوچــه
مقــدارگازداردوهرچــهتــالشبیشــتربکنــدبودجــه یبیشــتریمیتوانــدبــهدســتآوردو
پــروژههــایبهتــریرامیتوانــدانجــامدهــد.گرفتــنمقولــه یصــادراتگازازشــرکتگاز
ودادنآنبهيــکواحــدديگــرصنعــتنفــت،نــهبــرایبنــدهبلکــهبــرایســايرهمکارانــم
درشــرکتگازشــايدهنــوزجــانیفتــادهاســتوهمــهامیــدوارهســتندکــهروزیمقولــه ی
صــادراتگازواينکــهچقــدرمیتوانیــمصــادربکنیــمبــهعهــده یخــودشــرکتگذاشــته
شــودچــوناگــرتــالشبیشــتریکنیــمبــهطــوريقیــنبودجــه یبیشــتریخواهیــمداشــت
کــهبــرایپــروژههــایديگرمــانمصــرفکنیــمکــهايــنازآرزوهــایديگــریاســتکــه

مديــرانشــرکتگازهمیشــهبــاخودشــاندارنــد.
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توصیه ای به مدیران �
ــد.از ــازیبگیرن ــهب ــروفبیشــترب ــولمع ــهق ــه یشــرکتراب ــرانشــرکتگاز،بدن مدي
توانمنــدیهــا،تجربــههــاواســتعدادهااســتفادهکننــد.مديــران،نبايــدخودشــانراتافتــه ی
ــزرگشــرکت ــایب ــروژهه ــهپ ــکاراناســتک ــنهم ــاهمراهــیهمی ــد.ب ــهبدانن جدابافت
ــا ــالوپوي ــرکتیفع ــدهش ــمدرآين ــابخواهی ــرم ــدواگ ــورمیرس ــه یظه ــهمنص گازب
داشــتهباشــیمبايــددســتبــهدســتهــمبدهیــم.چــهبدنــه یشــرکتوچــهمديــرانبــا
اعتمادســازیکــهنســبتبــههمديگــردارنــدوايجــادمــیکننــدبتواننــدانشــااهللايــنبــار
بــزرگراکــهاســتیالیتأمیــننیــازانــرژیصنعــتگازايــرانبــهســايرکشــورهاوارزآوری
بــرایســازندگیمملکــتعزيزمــاناســتبــهعرصــه یظهــوربرســانندوبايــدبدانیــمدرايــن

راهبــههمبســتگی،اعتمادســازیوقدردانــیازفعالیــتيکديگــرنیــازداريــم.
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تاسیسات شوریچه رسخس
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مختصری از زندگی خصوصی �
اينجانببهروزکافیمتولد۱۳۱۹ودرشهرتبريزبهدنیاآمدم.درسن۱6سالگیوارددانشکدهی
نفتآبادانشدم.بهانتخاب۳نفرازاساتیدآمريکايیکهدانشجوهایمناسبرابرایکنکورورودی
بهدانشکدهنفتانتخابمیکردند،منهمقبولشدم.جهتتوضیحبايدبگويمکهآقايانیکهبه
مدارسمعتبرشهرستانهامیآمدند،بهدفاتربزرگکهسابقهیآموزشیدانشآموزانراداشت،
رجوعمیکردند.آنروزبهصورتتصادفیصفحهایکهمتعلقبهمنبود،بازشدوازروینمرات،
منراانتخابکردندوقبلازگرفتنديپلم،درسالدهمرشتهرياضی،بهدانشکدهرفتم.بعداز6 
سالفارغالتحصیل،وواردصنعتنفتشدم.رشتهیمندردانشکدهینفت،اکتشافواستخراج

وتولیدبود.

دانشکده ی نفت آبادان �
بود.تماماستادها بود.دانشگاهبسیارمعتبری آبادان،طرفقراردادشرکتنفت دانشگاهنفت
درايرانازآندانشگاهبودند.بهترتیباستادهایايرانیراهممیپذيرفتند.دورهیمهندسیدر
ايندانشگاه،دورهی6سالهبودبرخالفدورههایديگردردانشگاههایديگرکه4سالهبود.
دانشجوها،دانشجوياننخبهبودند.ضمناينکهشاگرداولبودند،بايدکنکورهممیدادند،مصاحبه
هممیدادند،تازهبرایورودبهدانشگاهانتخابمیشدند.درواقعايندانشکدهبرایتامیننیروی
کارشناسیصنعتنفتتاسیسشدهبود.زيراقراربودتولیدنفتاز۲میلیونبشکهدرروز،به6 
میلیونبشکهدرروزبرسد.درآنزمان،حدود400الی۵00پروژهمطرحبود.اينهانیرویانسانی
میخواستند.دردانشکدهینفتآبادان،اساتیدمابخصوصدربدوامريعنیدرسالهایاولو
دوموسوموکمیچهارموپنجموششم،خارجیبودند.بهمروراستادهایممتازايرانیهماستخدام

* مرحوم بهروز کافی در اوایل سال 1395به رحمت خدا شتافتند و این گفتگو پیش از فوت ایشان
انجام شده است.
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شدندوتدريسراشروعکردند،کهنهتنهاازاساتیدخارجیچیزیکمنداشتند،بلکهبهترازاستادهای
خارجیهمبودند.

بازبانانگلیسیتدريسمیشد.زباندانشکدهماحداقل آبادان،دروس دردانشکدهینفت
۳.4سالاول،انگلیسیبود.حتیمیتوانمبگويمتابهآخر،انگلیسیبود.زبانرسمیدانشگاه،
گزارشهایما،امتحانهایما،کتابهايیکهمیخوانديم،صحبتهاوارائههاوهمهبهزبان
انگلیسیبود.همینمسئلهدستیابیمارابهمتونروزکتابهایخارجیدررشتهنفت،خیلیراحت
ترمیکرد.برایاينکهماآنموقعمتاسفانهخیلیکتابهایتخصصینداشتیم.امروزهاينکتابها
ترجمهشدهودراختیارقرارگرفتهاست.بهطورکلیدرآنزمانصنعتنفتدرمقايسهباديگر
صنايع،صنعتتازهایبود،بنابراينپذيرشنیرویانسانیاينچنینصنعتیکاردشواریبودواين
دانشکدهنقشخیلیمهمیدرپذيرشنیرویانسانیصنعتنفتايفاکرد.جالباينجاستکهبیشتر
کارشناسانوحتیبسیاریازنفراتمطرحشرکتهایبزرگنفتی،ازفارغالتحصیالنايندانشکده
اند.دوسالاولدورهعمومیبود.تقريبايکیازداليلموفقیتايندانشکده،گذراندندورهعمومی
بود.تحصیلبهاينشکلنبودکهمثاًلچونمنرياضیخواندهبودم،فقطمیتوانممهندسی
مکانیکقبولبشوم.درآنجابايدابتدادوسالبامهندسیمکانیک،برقورشتههایوابسته،آشنا
میشدم.البتهبهصورتخیلیفشرده.اينجريانبهماخیلیکمکمیکردتادررشتههايمانحرفه
ایترباشیم.يعنیزمانیکهفارغالتحصیلمیشديم،اصولکارمهندسیمکانیکهمانقدربرای
منآشنابود،کهمهندسینفترامیدانستمومهندسیبرقراهمانقدرمیدانستم،کهازرشته
هایديگرآگاهبودم،واينخیلیبهماکمکمیکردتامااحساسغريبیدرهیچرشتهاینکنیم

ودرهررشتهوتخصصی،سوادکافیداشتهباشیم.

فارغ التحصیل شدن از دانشکده ی نفت و ورود به صنعت نفت �
بعدازفارغالتحصیلیازدانشکدهینفتآبادان،دعوتبهکارشديم.ابتدامارابرایمصاحبه
دعوتکردند،سپسرشتههایمختلفیرادرخوراستعدادونمراتوعالقه،بهمنپیشنهادکردند.
چونپدرممدرسدانشگاهبود،عالقهزيادیبهتدريسوآموزشداشتم.عالقمندبودمدرآموزش
کارکنم،عالقهشخصیخودمآموزشبود.بههمیندلیلمن،بهعنواناولینشغل،درادارهآموزش،
بهعنوانمشاورپرورشنیرویانسانیاستخدامشدموبهترتیببا۳خارجیکارکردموشغلهر
۳نفرراايرانیزهکردم.بانفراولخیلیکمتربودم،شغلشانراايرانیکردم.نفربعدیايرانی،نفرسوم
ايرانی.بهترتیبمسئولیتهایادارِیمنباالرفتونهايتادررشتههایمختلفآموزشفنیحرفه
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ای،آموزشمديريتآموزشهایسرپرستیمديريت،حتیاواخرآموزشرهبریکارکردم.يکی
ازکارهايیکهدرآنزمانحضوردهسالهمندرکنارکارخودمانجامدادم،راهاندازیدومرکز
آموزشبسیارگستردهباامکاناتآنموقعبود.بهطوریکهمثاًلبرایتشکیلمرکزآموزشاولیه،
ازيکساختمانمتروکهانبارسیماناستفادهکردموخوشبختانههمینمرکزمتروکهیانبارسیمان،
تبديلبهمرکزآموزششد.البتهتبديلنهازنظرشکلوشمايل،بلکهازنظرمحتوايی.تاديروزانبار
سیمانبود،اماامروزدرآندانشجوهست،معلمهست،آموزشتدريسمیشود.مديرعاملوقت
آنموقعکهمردبسیارمحترمیبود،آقایدکترنابغخدارحمتشکند.ايشانصدراعظمآلمانراکه
برایبازديدمناطقجنوبآمدهبود،بهآنانبارمتروکهآوردويکساعتدرآنجانشاند.اتاقهايی
کهمتاسفانهبویعرقکارگریداشتوجایمناسبیبراینشستندرآننبود.دروديوارشرنگ
پريدهبود،منخیلیمعذببودم.گفتمآقاینابغمااينهمهامکاناتداريم،شماچراايشانرااينجا
آورديد؟ايشانگفتند:اينآقايانبیايندببینندايرانیهادارندعلمرايادمیگیرند،نهاينکهببیننددر

حالنصبچیزهايیهستیمکهبهمافروختند.
اينمرکزآموزشدراهوازبود.بعدمراکزديگریهمدرجاهایديگرتشکیلشد.بهعنوانمثال
اگرخاطرتانباشدمادرشماليکمرکزیداشتیمدردورهقبلازانقالب،کهفرزندانکارگراندر
تابستانبهآنجامیرفتند.آنهايکیدوهفتهایبودندوکناردريابرنامههایتفريحیداشتند.بعد
ازانقالب،گفتندمااينمرکزرانمیخواهیم،میخواهیمتبديلبهمرکزآموزشکنیموسراغمن
آمدند.منهمانامکاناتوهمانکالسهاوهماناتاقهاراتبديلکردمبهيکمرکزآموزش.
خیلیهاهمازاينمرکزبیرونآمدندولیمهمترازآن،دانشکدهاهوازاست.دانشکدهمرکزآموزش،
اهوازبودکهشايدتااالنبیشاز6000نیرویانسانیدرسطوحخیلیباالرابهصنعتتحويلداده
است.منايناواخرکهبهاهوازرفتم،بعضیازفارغالتحصیلهایآنجاراديدمکهدرسمت های
عالیمشغولکارشدندوازاينبايتخیلیخوشحالشدم.االنمابینیازبهخدماتکارکنان
خارجیاينصنعترامیچرخانیم.البتهباهمهگرفتاریهايیکهاينصنعتداشت،ايرانیها
توانستندخودراازنظرعلمیوحرفهایباالببرندواين،قابلافتخاراست.درهمانمدرسهمتروکه

انبارسیماناينافراددورههايیراديدندوآمدنداينکارراگرفتند.

سفر به امریکا و تحصیل در هاروارد �
آنموقعنفراتیرادريکیازمقاطعسالاول،دوم،سوموچهارماستخداممیکردند.افرادیراکه
حسمیکردندمیتواننددرآيندهبرایصنعتمناسبباشندغیرازآنتسهیالتیکهداشتند.احیانا
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دوسهسالسابقهکاریداشتند،رتبهبندیهايشان،ارزيابیعملکردوغیره.يکعدهایراانتخاب
میکردندبهعنوانآموزشهایخارجازکشور،ومیفرستادندبهمراکزآموزشیصنايعبزرگنفتی
مانندBP،Shellودانشکدههایمرتبطبااينرشتهها.يکیازاينافراد،بندهبودمکهدرچند

تادانشگاه،ماننددانشگاهکلرادو)Colorado(ودانشگاهلوئیزيانادورههایمديريتراگذراندم.
دورهی يک انگلیس، بیرمنگام دانشگاه در و انسانی منابع مديريت لوئیزيانا، دانشگاه در
آموزشیارزيابیعملکردگذراندمکهاستادبسیارمعروفیداشت.ازقبلکتابهايشراخوانده
بودم.زمانیکهايشانبرایاولینبارواردکالسشد،زانوهايممیلرزيدکهشاگردايشان
هستم.درهرصورت،دورههایبسیارمفیدیبودند.تابهامروزهمازايندورههانهفقط

دربحثصنعت،بلکهدر8دانشگاهیکه
از قبل کردم. استفاده نیز، داشتم تدريس
اينکهسکتهکنم،تدريسمیکردمواگر
قبول مورد حدی تا احیانا من کالسهای
دستاوردهایمن دلیل به بود، دانشجوها

ازايندورههاومطالبیبودکهجمعکردهبودموکتابهايیکهنوشتهبودم.چندتايیکتاب
انسانیاستکهدرحالحاضر ناممديريتمنابع به آنهاکتابی امامهمترين ام. نوشته هم
معتبرترينکتابدرسطحدانشگاههایايرانمحسوبمیشود.اينکتابرادرسال۲00۲و
بااستفادهازآخريناطالعاتاينرشتهدردنیانوشتم.منهمکتابتالیفکردم،همترجمه.
تئوريهاراخودمابهوجودنمیآوريم،بلکهتاحدیآنراازدنیامیگیريم.بدونهیچتعارفی
بايدبگويم،ماچیزینداشتیمومنازايناطالعاتاستفادهکردموآنکتابجالبیاست.اين

کتابدرحدود800صفحهدارد.

گذراندن دوره های متعدد گاز در خارج از کشور �
دورهآموزشخارجازکشورمن،يکسالطولکشید.ازاينيکسال،مدتیرادرپااليشگاهلوئیزيانا
يعنیبزرگترينپااليشگاهآمريکا،گذراندم.همانطورکهمیدانید،درآمريکاپااليشگاههایبسیاری
وجودداردکهپااليشگاهلوئیزيانا،بزرگترينآنهامحسوبمیشد.امادرآنزمان،پااليشگاههای
آبادانچندانسطحبااليینداشتبزرگترينآنها،لوئیزيانابود.مندردانشگاهکلرادوهمبودم.دراين
دانشگاههامنرابرایمدتمحدودیثبتناممیکردندومندرطیدورههایسهماهه،دوماهه
وچهارماهه،درکالسهایمختلفشرکتکردم.البتهقصدمگرفتننمرهنبود.امتحانهمنمیخواستم

ـــانی  کتابی به نام مدیریت منابع انس
نوشـــتم که در حال حاضـــر معتبرترین کتاب 

در سطح دانشـــگاه های ایران محسوب 
می شـــود. این کتاب را در سال 2002 و با 
اســـتفاده از آخرین اطالعات این رشته در 

نوشتم. دنیا 
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بدهم.درهمیندانشگاهلوئیزياناکهازآنصحبتکردم،من۲۲واحددرسیگذراندهامکهتعدادیاز
آنهااجباریبود،اماسايرآنهارابهخواستخودمگذراندم.عجیبآنکه۲۲نمرهیAکسبکردم.
گفتمآقاياناجازهنداديدمندرامتحانشرکتکنم،نمرههمازشمانمیخواهم.اماآيابرایاين۲۲ 
نمرهیAبهمنمدرکیمیدهید؟آنهاهمديدندمن۲۲واحددرسیرابانمرهیAگذراندهام،
قبولکردند.همینمسائلبعدهاباعثپیريزیزمینهیدريافتدکتریشد.دردانشگاهلوئیزيانانیز
دقیقًادررشتههایمهندسیومديريتبههمینمنوالپیشرفتم.دردانشگاهبیرمنگامهمدررشته
هایبسیارتخصصیمديريتمنابعانسانیبدينصورتگذشت.منتوانستمدکترايمراباهمکاری
اين۳دانشگاه،وهمچنینکمکاساتیددانشگاهآزاد،بگیرم.البتهمنهرگزانتظارنداشتممدرکمرا
بدهندياندهند،ولیبههرصورتمدرکدکترايمراگرفتموالبتهبیشتردردانشگاهاستفادهکردمتا
درشرکتنفت.مثاًلمندردانشگاهبیرمنگام،يکتئوریداشتمکهاگراشتباهنکنمدرآنجاثبتشد.
منرادعوتکردندکهبرایاساتیددوسهدانشگاهصحبتکنم.هنگامیکهواردسالنشدم،تعجب
کردمکهمطلبمنبهقدریباالنیستکهاينهمهاستادرادعوتکنند.درفکربودمکهبهاينها
چهبگويم؟باخودمگفتمممکناستوقتیمطلبمراگفتم،بگويندمااينراسال۱۹88داشتیم.
بههرحالمنمطلبمراگفتم،باخودمگفتمهرچهبادا،باد.امارفتمآنجاوديدماينطورنیست،دارند
نکتهبرداریمیکنندوسوالهایزيادیمیپرسندوعالقمندهستندکهاصلمطلبرابدانند.
درهرصورتاينمواردعالقهیشخصیمنبود.منبهسمینارهایخارجیزيادیدعوتشدم،
ازجملهمرکزاوپک.درآنجاهمهمديرانآموزشیدنیادعوتشدهبودندکهسخنرانیمنبهعنوان
برترينسخنرانیارزيابیومطرحشد.چنینسمینارهايیبرایسخنرانیزيادرفتم.درايرانهمبرای
صنايعبزرگازجملهصنايعخودروسازی،چهايرانخودرووچهسايپا،زيادرفتم.همچنینبهطور
کلیوزارتخانههاوجاهایديگروهنوزهمهرازگاهیبرایسمینارهایآموزشیدعوتمیشوم.

سه دهه خدمت در صنعت  �
غیرازمسئولیتغیرمستقیممنکهدرموردگازرسانیصنعتشرکتملیگازايرانبود،بقیهی
خدمتمندرشرکتهایمختلفنفت،درزمینهمديريتمنابعانسانیبودهاست.درزمانیهمهی
اينکارهاراانجامدادم،کهمیخواستیمدرعرضدوسالازتولید۲میلیوندرروزبه6میلیون
بشکهنفتدرروزبرسیم،واينرقمزيادیبود.۲میلیونبه6میلیونبشکهنفت،عددکمینیست.
اکتشاف،استخراج،تولید،انتقالوخیلیمسائلديگربايداتفاقمیافتاد.آنموقعمنشانسآوردم
آندورهیسخترابهاتمامرساندم.البتهيکمقداریسالمتیامبهخطرافتاد،ولیهنوزهماگربه
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سابقبرگردموبگويندچهرشتهایراانتخابمیکنید؟میگويمهمینرشتهراوخیلیخوشحال
بودمکهتوانستماينکارهاراانجامدهمويادگاریبگذارم.

فعالیت در شرکت ملی گاز ایران �
درسال۱۳۵8،دراوايلانقالبواردشرکتملیگازشدم.اوايلانقالببهاصرارمديرعاملوقت
شرکتگاز،کهشناختیازوینداشتم،واردصنعتگازشدم.يکبارمديراموراداریشرکتنفت،
يکبارهموزيرنفتازمنپرسیدندکهچرااينقدرمديرانعاملشرکتملیگازخواهانتو
هستند؟آياايشانرامیشناسی؟گفتم:نه.نمیشناسم.ولیگفتند:ماراکچلکردند.بروشرکتگاز
ببینازتوچهمیخواهند؟منبهشرکتگازرفتموآقایمحترمیراديدمکهمديرعاملشرکت

بودندومنايشانرانمیشناختم.متاسفانهاسمشانرابهخاطرنمیآورم.
گفتندتوبايدبهاينجابیايیودرپروژهگازرسانیشهرهابهماکمککنی.گفتم،آقااينهادر
تخصصمننیست.مندررشتهديگرنفتیبودم.بااينحسابگفتندبايدانجامشبدهی.گفتم،
بسیارخب،همینجوریکهنمیشود.منيکتنهنمیتوانماينکارراانجامدهم.اينهمهمدير
عملیات،مديرگازرسانیومديرشبکهداريم.اينآقايانبايداينکارهاراانجامدهند،همگیهمافراد
کارشناسیهستند.يکیدونفرشانراهمشخصامیشناختم.بعدمعلومشدکهتاآنموقعازعمر

کوتاهشرکتگازدهدوازدهسالگذشتهبود.
بعدازانقالب،آقای)آيتاهلل(خامنهایکهدرآنزماندرسمترياستجمهوری،بهاينموضوع
مهمبسیارتاکیدداشتند.مديرعاملشرکتگازمیگفت،هرروزصبحدوتماسمنراازجامی
پراند،يکیتلفنجنابرئیسجمهور،وديگرینخستوزير.چوندائماازمنسوالمیکنندکه
گازچهشد؟میگفتندمانمیتوانیمسوختگرانقیمتوسوختناجورمصرفکنیم،بايدگازرا

واردخانههاکنیم.پیگیریاينآقايان
بهطورخیلیمحسوساوضاعرابهتر
کرد.گفتمدوروزبهمناجازهبدهید.
خودم با و نشستم خانه در روز دو
مهندس ای گونه به باالخره گفتم
نفتهستمودورهمديريتهارواردرا
گذراندهاموفالنقدرسابقهکاردارم،
ازخودممیپرسیدمآياحرفیبرای
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گفتندارم؟بهنظرمرسیدمیتوانم،ولیبايدسختیمیکشیدم.بنابراينبعدازدوروز،خدمتشان
رفتموگفتماينکارراانجاممیدهم.منتهیمنيکسریکارهايیمیخواهمانجامدهم،کهنبايد
زمانگیرباشد.نمیخواستمکارهايمبرودهیئتمديره،تايیدشودوبخشنامهراامضاکنند.گفتممن
يکسریکارهارامیگويم،وبايدقبولکنید.اگرگفتمدرفالنتاريخ،درروزنامهاطالعات،فالن
مطلب،حتمابايدچاپبشود.کمیفکرکردندوگفتند،بله،اينکارراانجامدهید.همینامکانات
باعثشدکهمنبهسرعتوارداينمرحلهبشوموتوانستمدرآنمدتکوتاه،کهتقريبا7،8ماه
بود،۵7.000انشعاببوجودآورم.شايدباورنکنید،اماخداروشکرمیکنمکهتوانستماينکاررا
انجامبدهم.آنموقع،منبهظاهردرقسمتآموزششرکتگازبودم.البتهازاينبسترهمبرای
آنموضوعاستفادهمیکردمکهخدمتتانخواهمگفتکهچهکارهايیانجامدادم.روزهايمرادر
ادارهآموزشمیگذراندمورویمیزممسئلهشبکههایگازرسانیبود.بهعبارتیمیخواهمبگويم
کهمنطراحیشبکهرابهعهدهداشتم.منمشاهدهکردمگرفتاریهايیسرراهايستگاهورودبه
شهروجوددارد.يعنیگازتاآنجامیآيد،ولیبعدازآنتکلیفشروشننیست.آنوقتسوالهای
حساسیبرايممطرحشد.اينکهچطوربايداينگازبهنقاطمختلفمانندتهرانپارس،شهرکغرب،
جنوبوسايرنقاطبرود؟باکداماينچ؟باچهفشاری؟وقتیگازراواردمنطقهایمیکنیم،آيااين
منطقههمیشهاينطورخواهدبود؟يادرآيندهقراراستدچارتغییروتحولشود؟ياانبوهسازیمی
خواهددرآنجااتفاقبیافتد؟درهرصورت،گرفتاريهایپیچیدهایبودومنازطريقدانشجوهايی
کهمیشناختم،تقاضاکردممتنهایآموزشیراباهدفادامهدادناينرشتهبهمنبرسانند.بعد
همازطريقاينمتون،يکدوره4۵روزهایراطراحیکردموبرایتامیننیرویانسانی88نفر
ازارشدترينهایصنعتراانتخابکردم.اين88نفرراازنظرمیانگینخدماتدرنظرگرفتمو
ديدمهرکدامازاينافراد،يازدهتادوازدهسالدرشرکتگازتجربهدارند.اينافرادبرایشرکت
درايندورهبايد4۵روزازپستشانکنارهگیریمیکردندکهقدریسختبود.مديرعاملآن
موقعهممیگفتندآقايانبايدسرکارشانباشند.منبهايشانگفتمبرایانجاماينطرح،الزماست
آقايانآموزشببیند.درستاستکهارشدهستند،ولیبايدارشدتربشوندودرنهايت،قبولکردند.
پسازبررسیهایالزم،ديدماين4۵روزغیبتآقايانازپشتمیزهايشاننسبتبهمعیارهایخودمن
 SandwichCoursesهممیتواندآسیبرسانباشد.بههمیندلیلازيکامکانآموزشیبهاسم
استفادهکردم.دردورههایساندويچی،بهعنوانمثاليکدوره4۵روزهراطراحیمیکنند.اگر
احیاناشمابهآننیازنداريد،ولیشرکتتاننیازدارد،مثاًلمیگويیدخیارشوروگوجهفرنگیونان
پايینرانمیخواهیم،فقطهمانگوشترامیخواهیم،کهآنهم8روزهاست.شماازاين4۵روز،
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فقط8روزبرایرفعنیازخودتانمیآيید.بابررسیهايیکهبهعملآوردم،متوجهشدمبزرگترين
اشکالدرگازرسانیبهخانههایمردم،منطقههایصنعتیوديگرمراکز،دومسئلهعمدههست.

يکیدانشهمهجانبهکاروديگریبازوهایاجرايی.
میدانیددانشهمهجانبهيعنیچه؟مثالیمیزنم.يعنیاينکهما88نفرداريمکهمیانگینسابقهی
کارشاندرشرکتگاز،يازدهيادوازدهسالاست.امااينهادرامرگازرسانیخانه،کارخانهودانشگاه،
اطالعاتیندارند.ماحتینمیدانستیملولهگازبايداکسپوزهشودياداخلديوارباشد؟نمیدانستیم
فاصلهبینکلیدبرقبالولهگازمطابقاستاندار،بايد۱۲اينچباشد،يابیشتروياکمتر؟بنابرايناين
دوره4۵روزهراطراحیکردم،چونبه۱6معلمدرزمینههایمختلفنیازبود.يکتئوریرياضی

نامرافسوننیوتن.رافسوننیوتن هستبه
بايددراينزمینهگازرسانیمطرحويادداده
بشود.امامتاسفانههرجاکهجستجوکرديم،
ماننددانشگاهتهران،صنايعمختلفووزارت
خانه،کسیراپیدانکرديم.ازطرفیاينامر
الزمبود.يکراهشاينبودکهمايکنفر
را۲.۳سالبهآمريکابفرستیمتاايندوره
رابگذراندوبهايرانبرگردد،کهفرصتاين
کارنبود.پسازجستجویفراوان،آقايیدر

تهرانپارسراپیداکردمکهولیآدمسختگیریبودند.خواهشکردميکجلسهایباهمبگذاريم
ودرآنجلسهگفتمکهمابهايندورهنیازداريم.گفتند،چقدرهزينهمیکنید؟گفتم،بعدازانقالب
آموزشقرارشدهبرایخداباشد.اين۱۵معلمهمبرایخداآمدهاندودرسمیدهند.شماهمبه
مالطفکنید.گفتندنه،مندستمزدمیگیرم.بايکمکافاتزيادیتوانستمهزينهیحقالتدريسی
بهايشانبپردازم.ايشانمیگفتندمنماشینمرابهمیدانهفتتیرکهمرکزکارشماهستمیآورم
ويکنفربايدپارکشکند،منهمگفتمنفربرایاينکارداريم.وقتیمیآمدند،منجلویدر
منتظرايشانمیشدمتابیايندومیگفتمکسیکهماشینهاراپارکمیکند،همینجاستبرای
کاریرفتهمیآيدوسوئیچرامیگرفتمومیگفتمشماتشريفببريدباالسرکالسوکالسرا
شروعکنید.بعدخودمسوارماشینايشانمیشدموآنراپارکمیکردمبدوناينکهايشانخبر
داشتهباشند.زمانیهمکهدرسدادنتماممیشد،سريعپايینمیرفتمومیگفتمهمیناالن
فردیکهماشینراپارکمیکردند،رفتندوکلیدرادادندکهبهشمابدهم.منازتکتکمعلمها

 ایشـــان می گفتند من ماشـــینم را می آورم 
و یـــک نفر باید پارکـــش کند، من هم گفتم 
نفر برای ایـــن کار داریم. وقتی می آمدند، 
جلوی در منتظر ایشـــان می شـــدم تا بیایند 

و می گفتم کســـی که ماشـــین ها را پارک 
مـــی کند، همین جاســـت برای کاری رفته می 
آید و ســـوئیچ را می گرفتم و می گفتم شـــما 

تشـــریف ببرید باال سرکالس و کالس را 
ـــروع کنید. بعد خودم سوار ماشین ایشان  ش

می شـــدم و آن را پارک می کردم بدون 
اینکه ایشـــان خبر داشته باشند.
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خواهشکردمکارآموزشراادامهدهند.روحیههاآنموقعباالبودومردملطفمیکردندوهنوز
هممديونشانهستمکهايندورهسنگینراتدوينکردندوارائهدادند.بهاينترتیباين88نفر
دورهCoursesSandwichراگذراندند.همانطورکهتوضیحدادم،تعدادنفراتايندورههابا
توجهبهنیاز،متفاوتبود.دورهایبودکهاز88نفر،۱6نفربودندوکالسبعدی۲8نفروسرانجام
ماتوانستیمايندورهرادر4۵روزتمامکنیمواينشعوربهصنعتگازدمیدهشدکهبايدچطور
کارکند.همانموردکوچککهلولهگازبايدازچندسانتیمتریکلیدبرقبگذرد،مشخصشد۱۲ 

سانتیمتراست.

فقدان تجربه گازکشی به منازل  �
مادرآنزمان،خیلیتجربهیکافیدرامرگازرسانینداشتیمومیخواستیميککارسنگینرا
شروعکنیموبههمینراحتیکهگفتهمیشودنبود.کارخیلیسختیبود.بخصوصبرایمنکه

تنهايیاينکارراانجاممیدادم.
بههرصورتشعوربهشرکتگازدادهشد.ولیبعدازآن،مورددوم،يعنیبازوهايیاجرايیمطرح
شد.اينکهکداملولهوبهچهفاصلهایبايدباشد؟ازکجا؟رویکارباشد؟داخلکارباشد؟علمکو

کنتورچیست؟کجاهابايدمواظبنکاتايمنیباشیم؟فشاردرهرجاچقدربايدباشد؟
آقايانبهدنبالهیموفقیتايندوره،ديگربخشنامههارابدونرایونظرهیئتمديرهقبولمی
کردند.يکآگهیيکصفحهایبهروزنامهدادمونوشتم،بهخدمات۲00شرکتتاسیساتیولوله
کشیباشرايطزيرنیازمنديمتابتوانیمباآموزشبهآنها،اجازهلولهکشیگازخانگیرابدهیم.شرايط

منچهبود؟حداقلداشتنيکمهندستاسیساتباسابقهدهسالهوثابت.
۲00شرکتجورشد.اينهارامنبهمدتيکهفتهنامنويسیکردموموضوعاتیراهمدرچند
جلسهاضافهکردمتاتکمیلبشوند.مابعدازاينهفتهها،بهطورعملی،جلسههایاجرايیداشتیم.
اين۲00شرکتعاملاجرايیبودند.۲00تاگروه۳.4نفرهحدودا700 800نفرمیشدکهوارد
ارائهخدمتبهصنعتنفتوگازشدند،بدوناينکهکارمندياوامگیرشرکتباشند.اينافراد
نیروهایاجرايیبودندکهپولمیگرفتندوکاررااجرامیکردند،منتهیبراساسروشکاردرست
بینالمللیبايدکارراانجاممیدادند.تامثاًلانفجارطبقهاوليکآپارتمان4طبقه،۳طبقهی
ديگررااذيتنکند.آنهابايداينمسائلرامراعاتمیکردند.دراينروند،مديريتاجرابامننبود.
گفتهبودمخودتانمديريتاجراراانتخاببکنید.برترينهاراازآن88نفرانتخابکردند.مندنبال
پیمانوعقدقراردادنبودم.کارمنتامینافرادبودوبعدمیگفتمازبیناينافراد،کسانیراخودشان
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انتخابکنندوکارهاراانجامبدهد.البتهاين۲00شرکتخیلیسازندهشد.
۲00عددتابلوهمدرستکرديمورویآنهانوشتیم:لولهکشیگازباتائیدشرکتملیگازايران،
اسامیمديرعاملومديرآموزشراهمنوشتیم.آنهايیکهفارغالتحصیلمیشدندونمرهمی

آوردندوکیفیتکارشانمحرزمیشد،ازاين
آنانمیداديمومیگفتیمآنرا به تابلوها
باالیسردِرشرکتآويزانکنند.البتهروابط
عمومیهمصحبتهايیدرخصوصايجاد
تا داشت، نزديک آينده در گازرسانی شبکه
اينکهاعالمشدمردمبرایاسمنويسیلوله
گاز،بهشرکتملیگازمراجعهکنند.بهاين

ترتیب،مردممیآمدندواسمنويسیمیکردندودنبالکنندهکاربودند.تابلوراکهمیديدند،می
گفتندمامجوزگرفتیمومیتوانیمعلمکنصبکنیم.ايجاد47هزارانشعابگازدر6ماه،برای
خودشرکوردبینظیریاست.البتهمناينکاررابهتنهايیانجامندادم،افرادزيادیدراينکار
بامنسهیمبودند.اينماجرادراولینسالیکهواردشرکتگازشدم،اتفاقافتاد.يعنیسال۱۳۵8.

يعنیهمانسالیکهدرتهرانگازرسانیشد.

بهترین خاطره  �
روزیکهادارهانشعابخبرنصب۵7.000انشعابرابهمنداد،نمیدانستمازخوشحالیبايد
چهکارکنم.تااينکهدوياسهروزبعد،موردیپیشآمدوبهجنوبتهرانرفتم.هنگامعبورازيک
کوچه،پیرزنچادریراديدمکهجلویدرخانهنیمطبقهحیاطداریايستادهبودکهدرآنعلمک
نصبشدهبود،درآنشرايطانگاردنیارابهمندادند.باخودمگفتماينفرد،زمستانگرمیرادر
پیشداردوبرایاستحمام،طبخغذاوگرفتاریهایديگر،رنجیتحملنمیکندوازاينبابت
خداراشکرکردم.اينواقعههمیشهيکیازخاطرههایخوشحالکنندهمنبود.دردورانیکه
۵7000انشعاباتفاقافتاد،يکیازمواردیکهرویآنخیلیتاکیدداشتم،ايمنیکاربود.دراين

باره،خاطرهتلخیيادمنمیآيد.

ارزیابی عملکرد  �
اگربخواهمخودمراارزيابیکنم،طبیعتًادلممیخواهدنمره۲0بهخودمبدهم.ولیاينکاررانمیکنم.
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برایاينکهمیدانمحتماکارماشکاالتیداشتهاست.بخصوصوقتیصحبتازحجمکاربزرگیدر
میاناست.مثلخمیریکههرچقدردقتکنیتابهاطرافنريزد،ولیبازهمخواهدريخت.ارزيابیهم
همینطوراستوقطعًاقسمتیازخمیررویزمینافتاده.بههمیندلیلخوبارزيابینمیکنم.ولیبه
طورکلیدورانسخت،اماخوشايندیبرایمنبودوهمیشههمبهآنافتخارمیکنم.زمانیهمکهبه
شرکتملینفتبرگشتم،کارهایبزرگیراانجامدادم.درصنعتنفت،يکیازکارمندانمنمیگفتکه

کافیيکشیفتکارنمیکند،بلکهدوشیفتويکماهکارمیکند.

فعالیتهای شرکت ملی گاز ایران در قبل و بعد از انقالب �
بهعنوانيکشاهد،وقتیازبیرونبهفعالیتهایشرکتملیگازنگاهمیکنم،میبینمکهدر
قبلازانقالب،فعالیتهایگاززيادنبودهاست.درآنزمانفقطدرزمینهلولهکشیمنابعگازی
خوزستانبهتهرانوغیره،فعالیتهایمحدودیداشتند.فعالیتهايیمثلخطوطلوله،تقويتفشار
وتقلیلفشار.ولیدرموردشبکهگازرسانیکهدرمراکزشهریومناطقمسکونیوهمینطورصنعتی

انجامشد،عمدهفعالیتهادربعدازانقالببود.

توصیه به نسل جوان  �
جوانان،بايدوظیفهایرادرطرحهايیکهبرعهدهشانگذاشته،ارزيابیکنند.برایمثالبه
خودبگويند،چهکارهايیازمننوعیخواستهشدهودرمقابلتوانمندیهایمنبرایاجرای
 Jobاينکارها،راهکاریهستياخیر؟اينمسئلهدرمديريتمنابعانسانیتحتعنواندوواژه
۱Descriptionو۲Job Satisfactionمطرحمیشود.Job Descriptionشغلمورد
نظررابرایشماشرحمیدهد.مثاًلمیگويند،شمارئیستعمیراتتوربینهایگازیمنطقهفالن
میشويد.اينيکمشخصاتیدارد.توربین۲6میلیوندالریدراختیارتانقرارمیگیردکهبايد
مواظبشباشید،ازآنبهرهبرداریکنیدوکمترينآسیببهآنواردشود.جوانانبايدازخودشان
بپرسند،توانايیمنبرایتامیناينرشتهچطوراست؟رشتهدانشگاهیممرتبطهستيانه؟ارتباطی
بینکارقبلیواينکارهست؟عالقهمننسبتبهاينکارچطورهست؟مثاًلممکناستمنرشته
مکانیکباشم،اماعالقهامدرحیطههیدرولیکباشد.دراينجادوآدممتفاوتهست.درستاست
کهرشتهاصلیمکانیکهست،امامتفاوتهستند.بنابراينبايدقادربهتشخیصکارهایخواسته
شدهوتوانمندیهایخودباشم.جوانبايدبتواندبدونتعارفمشخصاتخودشراارزيابیکند.به

شرحوظايفکاری .۱
رضايتشغلی .۲
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عنوانمثالکجاهاضعیفاست؟کجاهامتوسطوکجاهاقوی؟حتیبدانددرکجاهاکاررابلدنیست.
جوانانبايدخودشان،خودشانراارزيابیکنندوببیندوقتیمنرابرایاينکاردرنظرگرفتهاند،
جوابصمیمانهمن،بامراجعهبهخودمچههست؟بعد،اگرتوانايیاينکارراداشتند،اعالمآمادگی
کنندوبگويندانشااهللکهمیتوانمازپساينکاربربیايم.درضمناينراهمخدمتتانبگويمکه
همیشهدراينموارد،مامستقیمانمیتوانیمبگويیمکهمناسبترينآدمبرایاينکارهستیم.بلکه
میگويیم،منآدممناسبیمیتوانمباشم،مشروطبهاينکهفالنمسئلهرابهمنيادبدهید،بگويید،
فالنجاضعفمنراقبولکنیدوخودمسعیمیکنمکارراترمیمکنم.کمااينکهدرموردهمان
۲00شرکتيا88نفر،منمتوجهشدميکیازابزارهايیکهآنهانیازدارند،کامپیوترهست.آنزمان
دراوايلانقالبمارویکمترمیزیکامپیوترمیديديم.اگرهمکامپیوتریبود،تقريبادکورمانند
بود.امامنديدمبرایاينکارحتمابايدکامپیوترباشدوديگرزمانآننیستکهباماشینحساب
دستیکارکنند.آنزمان،ادارهایبودبرایخريدکامپیوترومسائلمحاسباتی.ازمسئولینخواهش
کردمکهبرایاينتعدادنفراتوهمچنینتعدادديگریکهبااينافراددرارتباطهستند،کامپیوتر
تهیهشود،وگفتمشمابايدامکاناتدراختیاراينافرادبگذاريد.آنهاهمقبولکردندوکامپیوترهای

ژاپنیخريداریکردندودراختیاراينافرادگذاشتند.

توصیه به مدیران فعلی ومدیران آینده ی گاز �
مسئلهایکهجایآنرادرسیستمخالیمیبینم،آموزشاست.خاطرمهستيکیازآقايانبعد
ازانقالب،مدامماراصدامیزدومیگفت:شنیدمخوزستانفالنگرفتاریرادارد.چرانمیرويد
بافالندانشکدهقراردادببنديدکهنیروهاراآموزشبدهید؟منگفتمفالنآدم،فارعالتحصیلآن
دانشگاهاست،برومبگويمدوبارهبیاودرسهايترابهايشانيادبده؟اگراينفرددفعهاولياد

نگرفتهاست،االنهمنمیتوانديادبگیرد.
پدرمنباسیکلتوانستدردانشگاهتدريسکند.ولیمنکهپسرشبودم،آنموقعبالیسانسوفوق
لیسانس،نتوانستم.امروزپسرمنبرایاينکهبخواهدمدرسدانشگاهشود،بايددکتراداشتهباشد.چرا؟چون
برایمثالبرایمنکهدورهلیسانسم6سالبودوبقیه4سالواالنهم4سالاست،آياهمهمطالب
تمامشده؟خیر.کامپیوترآمده.اينهارشتههایجديدهستند.منبرایاينکهمهندستاسیساتبشوم،بايد
همهاينهارابدانم.نمیشودهمهمطالبدر4سالدورهلیسانستمامشود.بايدکمبودهاراکهمرتبدر
حالباالرفتناست،ازطريقآموزشحلکرد.نهآموزشکالسیک،بلکهآموزشیکهصنايعپیشرفتهدنیا
مطرحمیکنند.يکباربايکآقایمعاونوزيربهجلسهای)درخارجازکشور(رفتهبوديم،ايشانآهسته
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بهمنگفتندکهاگربتوانیميکبرگهازشرايطاحرازشغلراازاينافرادبگیريم،خیلیهنراست.چون
انگلیسیشانکمیضعیفبود.منبهعنوانمترجمصحبتمیکردم.گفتمآقایفالنی،میشوددوسه
برگرابهمنبدهید؟گفت:دوسهبرگبرایچه؟بعدبهمنشیاشگفتتمامآنکتابهارابهايشان
بدهیدوگفتندکتابهاراباچمدانکهنمیتوانیدببريد.منبهدفترتانمیفرستم.آقایمعاونوزيرکه
میگفتهیچچیزبهاينافرادنگوئیدوبرگههارابگیريد.بهايشانگفتم،آقا!اينآدمسیاسینیست.اين
آدمحرفهايست.يکاستاددانشگاهکهنمیتواندسیاستمدارباشد.درنتیجهبايداداراتآموزشراتکمیل
کنیم.معلمبازنشستهیمحترمدبیرجغرافیارابرایبرنامهريزیکارهایوزارتخانهایاستخدامنکنیم.
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پیشینه فعالیت در صنعت نفت تا پاالیشگاه بیدبلند �
اينجانبنکوغوس)نیکول(موسیخانیانهستم.درسال۱۳۲8درشرکتملینفتايراناستخدام
شدم.46سالسابقه یخدمتدرصنعتنفتوگازکشوررادارم،که۲8سالازاينسالهارادر
شرکتملیگازايراناشتغالداشتم.شاهدافتتاحپااليشگاهبیدبلند،اولینپااليشگاهگازايراندر
سال۱۳۵0بودهام.درمشاغلمختلفچهدرشرکتهایعاملنفت،چهدرشرکتسهامینفت
وچهدرشرکتنفتملیايرانبخشامورغیرصنعتیمشغولبهانجاموظیفهبودهام.در۲8سال
گذشتهدرشرکتملیگازايراندربیدبلندودرمنطقه ی۲خطلوله یعملیاتریوستادشرکت

ملیگازايرانخدمتمیکردم.
بندهمدتیکارمنداموررفاهواموراداریبودمودرپستهایمتفاوتیانجاموظیفهکردهام؛مدتی
سرپرستروابطکارکنان،اموراداریمزايایکارکنان،کارشناسارشدکاريابیوکنترلمشاغلو
برنامهريزینیرویانسانی،رئیسکاريابیمتمرکزستاد،رئیسبرنامهريزیجانشینینیرویانسانی
بودهاموآخرينمسئولیتیکهبهبندهواگذارشدهاست،رياستهماهنگیطرحوبرنامهريزینیروی

انسانیبودهاست.
درسال۱۳۲8)۱۹4۹میالدی(واردصنعتنفتشدهوتاسال۱۳40درشرکتنفتحضور
داشتهام.درشهريور۱۳40وهمزمانبابرقراریوفعالیتامورغیرصنعتیشرکتملینفتايران،
کهازشرکتنفتجداشد،بهشرکتملینفتدرامیديهمنتقلشدم.همزمانباانتقالکارکنان،
بهعنوانمسئولاموراداریعهدهداراستقرارکارکنانشدم.درآنجامسئولیتهایمختلفیدر
بخشروابطکارکنانشرکتملینفتايرانداشتهاموبعدازمدتیدرسال۱۳48بهشرکتملی
گازپااليشگاهگازبیدبلندمنتقلشدم.ودرواقعبرجستهترينفعالیتهایمنتأمینوتجهیزنیروی

انسانیپااليشگاههایبیدبلند،شهیدهاشمینژادوکنگانبودهاست.

نیكول موسی خانیان
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تجهیز نیروی انسانی  �
درسال۱۳48درشرکتملینفت،کهبخش»امورغیرصنعتی«ايجادشدبرایتأسیسشرکت

ملیگازنیازبهنیرویانسانیداشتند.به
همیندلیلمديرانباشناختیکهازمن
داشتند،پیشنهادکردندکهجزوکارکنانی
منتقل گاز ملی بهشرکت بايد که باشم
سال تا شد. عملی پیشنهاد اين و شوم
مشغول بیدبلند گاز پااليشگاه ۱۳۵۲در
بودموبعدباپیشنهادشرکتوتغییراتیکه
پیشآمد،بهمنطقه ی۲تهران)ری(منتقل

شدم.۳سالدرعملیاتخطلوله یریشرکتداشتمودرفروردينسال۱۳۵۵بهستادبرنامهريزی
نیرویانسانیشرکتملیگازانتقاليافتم.دراينستادبهبرنامهريزینیرویانسانیمشغولبودم
ومسئولیتانتصابات،ارتقاوجابهجايیکارکنانراعهدهداربودم.پسازانقالبودردورانجنگ
تحمیلیعدهایازکارکنانپااليشگاهآبادانرابهپااليشگاهکنگانمنتقلکرديم.اينانتخابو
انتقال،ازکارهایمثبتیبودکهدرآنزمانانجامشد.عدهایازاينافرادرانیزبهپااليشگاهشهید

هاشمینژادفرستاديم.

حضور در مراسم تأسیس خط لوله ی نفت از جنوب امیدیه به خارک و همچنین  �
احداث خط لوله ی سراسری گاز جنوب به آستارا

-منخاطره یتلخیازبیدبلنددارم،درسال۱۳۵0قبلازافتتاحپااليشگاهبیدبلنددرورودی
پااليشگاهگازانفجاریرخداد.يکیازپیمانکارانخارجیکهدرحالجوشدادنقسمتیازخط
لولهبود،متاسفانهلوله یگازورودیبیدبلندمنفجرشدوحدود۲8نفرازکارکنانپیمانکاریکشته
شدند،وآنحادثهمايهغموتأسففراوانیشدومنمسئولجابهجايیوانتقالآسیبديدگانبه

بیمارستانومواردیازايندستبودم.
امادرشرکتملینفتوشرکتملیگازاتفاقاتخوشايندیهمرویمیدادکهازجمله یآنها،
حضوردرمراسمکلنگزنیتأسیسخطلوله ینفتازجنوبامیديهبهخارکوهمچنیناحداثخط
لوله یسراسریگازجنوببهآستارابودهاست.همچنیندرافتتاحپااليشگاهگازبیدبلندحضورداشتم
کهبعدازآنباتصمیمگیریدرستوبهجا،موفقبهتأمیننیرویانسانیشديم.انجاممصاحبهبرای
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تأمیننیرویانسانیپااليشگاهگازشهیدهاشمینژادوتأمیننیرویانسانیآن،وپسازآنانجام
وظايفمشابهیبرایکنگانازخاطراتخوبیاستکهازآندوراندارم.

لزوم انجام مسئولیت  به نحو احسن �
تخصصبندهکهکارشناسمشاغلبودمباعثمیشدبتوانمازعهده یمسئولیتخوددرراستای
راهنمايیهمکارانعزيزوحلمشکالتکارکنانبرآيمودرعملطوریکارکردهامکهانضباط
اداری،وقتشناسیومسؤولیتپذيریرابههمه یهمکارانمنتقلکنموهمیشهتأکیدبراين
داشتمکهمراجعهکنندگانبايستیمورداحترامقراربگیرندوايننکتهفراموشنشودکههمیشه

حقبامراجعهکنندهاست.
همیشهتأکیدبرانجامدادندرستکارهاداشتهامبهطوریکهخواستههاوانتظاراتشرکتی

حقوق آن از و میکنیم کار آن برای که
نیز برآوردهشودو میگیريمبهطورکامل
سعیکردهامباتوجهبهسیاستکلیشرکت
مقررات مجموعه رعايت با را امور انجام

شرکتبهپیشببرم.بهتمامهمکارانفعلیهمعرضمیکنم:»چهدوستانیکهدرشرکتملیگاز
ايرانمشغولندوچهآنانکهدرصنعتنفتانجاموظیفهمیکنند«جدیباشید،کارراهمیشهجدی
بگیريد؛جديتدرکاردرکناروقتشناسی،برنامهريزیصحیحبرایکاروپرهیزازاظهارخستگی

الزمهانجاممسئولیتبهنحومطلوباست.

رعایت حق و حقوق افراد به هنگام انتصاب  �
همه یمادرمقابلقوانینومقرراتشرکتمسئولیموهنگامانجامانتصاباتبايدحقوحقوق
افرادیکهشايستگیدارندرعايتشود،وباتوجهبهاينکهمنجزوافرادیبودهامکهدرايننقلو
انتقاالتوانتصاباتوتناسبآنهابامقررات،ومجموعه یشرايطیکهدرشرکتحاکمبودهاست
نقشداشتهام،تمامتالشمراکردهاموبهسايرهمکارانمنیزهمینتوصیهراداشتهامکهرونداين
تصمیمگیریباتوجهبهمباحثاتیکهبامديريتداشتهايم،همیشهموردتأيیدبودهاست.پیشنهادها
وتصمیماتمادراينزمینههمیشهمورداستقبالبودهوهمه یسعیوکوششماوتصمیماتما
اينبودهاستکهحقهرکسیاداشودونیرویمناسبدرجايگاهمناسبقراربگیرد،بهطوریکه

شرکتملیگازايرانازاينبابتدچارضررنشود.

تخصـــص و تجربه از عوامل مهم حضور در 
شـــرکت ملی گاز است، چرا که فرد باید بتواند 

هـــم از عهده ی انجام کار خود برآید و هم به 
درســـتی موقعیت خود شرکت را حفظ کند.
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تخصصوتجربهازعواملمهمحضوردرشرکتملیگازاست،چراکهفردبايدبتواندهماز
عهده یانجامکارخودبرآيدوهمبهدرستیموقعیتخودشرکتراحفظکند.

توصیه به نسل جوان و افراد شاغل در شرکت  �
امروزه،شرايطباگذشتهخیلیفرقمیکندوشرايطیکهدرآنسیستمهایالکترونیکیونیروی
انسانیمسلطوجودداردباشرايطیکهمادر۳0تا60سالپیشامورراانجاممیداديم،بسیار
متفاوتاست.درآنموقعوقتیمامیخواستیملیستیازکارکنانشرکتبدهیمالزمبوديکهفته

زمانصرفآنکنیمتابتوانیمآنراتهیهکنیم.
درشرايطفعلیتوصیهامبهجوانانوهمکارانايناستکهکوششوجديتدرکار،انجاموظیفه
بهشیوه یمناسب،استفاده یدرستازتخصصخودراازيادنبرندوآگاهباشندکهشرکتملیگاز
ايرانواصواًلصنعتنفتبايدروزبهروزترقیوپیشرفتکندواينانجامنخواهدشدجزباتالش
وکوششهمیندوستان.توصیه یمنايناستکهنسلجوان،کارکنانفعلیوتازهاستخدامهای
شرکت،آموزشهایالزمرادرشرکتملیگازببینندودربهکاربردنتخصصخودبرایپیشرفت

گازازهیچکوششیفروگذارنکنند.

ارزیابی فعالیت های شرکت ملی گاز ایران  �
وقتیشرکتملیگازبهطورمستقلاعالمموجوديتکردوبناشدکهازشرکتملینفتجدا

بشودهمهفکرمیکردندکارخیلیسادهایاست.
درآنزمانپیشبینیاينبودکهاينصنعتظرف۱0تا۲0سالتاثیرخودرادرکشورنشانبدهد.

مسئولیت زمان آن در که متخصصینی
به داشتند، برعهده را گاز ملی شرکت
خوبیمیدانستندکهاينصنعتجايگزين
نیروهای و آب برق، کارهای از خیلی
ديگرخواهدبود؛کهخوشبختانهدرعمل
بعداز۵0سالبهنتیجهرسیدودرحال
با که شده حاصل اطمینان اين حاضر
همتکارکنانوپیشنهاداتمناسبشانو
همچنینفعالیتمستمرمیتوانبههدف
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رسید،بهطوریکهتوانستیمپوششگازرسانیراازيکیدوناحیه یگازرسانیشدهبهتمامنواحی
برسانیموکلکشوررازيرپوشششرکتملیگازقراربدهیم،واينجایبسیخوشحالیدارد.

وقتیبیدبلندشروعبهکارکرد،تصورمیکردندهمینکافیاستووقتیاينپروژهتمامشد،مسیر
۱۱۲4کیلومترخطلولهخواهدتوانستجوابگوباشد.اماديديمکهبافعالیتشرکتملیگازبهتدريج
چندينلوله یگازموازیباآنلوله یاصلیهمکشیدهشد.پااليشگاهشهیدهاشمینژادوپااليشگاه
گازکنگانتأسیسشدودرحالحاضرخوشبختانهنیازهایگازکشورازهشتپااليشگاهگازبه

خوبیتأمینشدهومردمعزيزکشورمانازاينموهبتالهیبهرهمندمیگردند.

فعالیت در شرکت نفت �
منباخانوادهایصنعتنفتیبزرگشدم.چراکهازخانواده یما،پدرمنعضوکارکنانشرکت
نفتبودهاست.درخانواده،من،برادرموديگران،عضوشرکتنفتبوديم.وهمیشهديدگاهماينبود
کهصنعتنفت،صنعتیاستکهامکانخدمتوتأثیرزيادیداردوهمشرکتنفتوهمشرکت
ملیگازازآنصنايعخدمتگزارهستند.مهمترازهمهاينکهاينصنعتتوانستهاستخودرانشان
دهد.دراينجاالزماستبگويمکهکارکنانجوانوکارکنانبزرگخانواده یگازمیتوانندنقش

مهمتریدرپیشرفتاينصنعتداشتهباشند.
بیشترکسانیکهدرجنوبزندگیمیکردندمعمواًلاغلببهکارکردندرشرکتنفتتمايل
داشتند.اينيکواقعیتبودهومنهميکیازهمینافرادبودمکهالبتهدوستداشتمکهبه

شرکتنفتبیايم.
حتیاگرزماندوبارهبهعقببرگرددمجدداهمینراانتخابمیکردم.البتههمه یسازمانهای
ديگرنیزبسیارمحترموقابلقبولهستندومتعلقبهکشورعزيزمانهستند،ولیصنعتنفتو
صنعتگازازديدگاهمنحسوحالديگریدارد.البتهاينبههرحالبستگیبهعاليقمردمدارد،

منازفضایکاریصنعتنفتوگازاستقبالکردم.

چالش ها و معضالت در تصمیم گیری های مدیریتی  �
همیشهکارمنموفقیتآمیزنبودهوهمیشهنیزبدونمشکلنبودهام.بههرحالدربرخوردبانیروی
انسانیوانجامکارهایمربوطبهآنها،بهظرافتزيادینیازاستوخیلیبااحتیاطبايدعملکرد.
مناگرمثالًًپیشنهادکسیراکهمشکلخانوادگیداشتهردکردهامواونتوانستهازناحیهایبه
ناحیه یديگرمنتقلشودونتوانستمبرایانجاماستخدامشکاریکنم،مسلمًااينعملمنباعث
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رنجشخاطراوشدهاست،ولیآنچهماباهمکارانانجامداديم،کاریبودهکهدرآنموقعدرست
تشخیصدادهشدهاست.

واقعًاخوشحالمازاينکهاالندوستانزيادیدرشرکتملیگازدارمودرکنارهمهستیم،وهمیشه
خاطره یخوبیازدوستانوهمکاراندارمکههمه یآنخاطراتسرمايه یمنوهمکارانمنبوده

است؛سرمايه یمندوستانشرکتیمنبودند.

تأمین نیاز همه ی مردم و صادرات آن؛ ایده آل برای شرکت گاز �
ايدهآلمنايناستکهشرکتملیگازبتواندآنقدرپیشرفتکندکههیچايرانیوهیچخانوادهای
بدونگازنباشد،وهمه یخانوادههایمحترماينملتبتوانندازاينصنعتعظیمومنابعطبیعی
خدادادیاستفادهکنند.درمجموعهیچکسبدونگازنباشد.شرکتملیگازآنقدرپیشرفتکندوبه
جايیبرسدکهحتیبتواندبهکشورهایديگرنیزگازصادرکند.وافزونبرتأمینانرژیکهاکنون
مورنیازجامعهاست،بتواندبههمه یکشورهايیکهگازنیازدارندنیزگازصادرکندوازاينبابت،

ملتايراننیزبتواندبهره یخوبیداشتهباشد.
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درصنعتگازهمبتوانیمبهفناوریروزدنیابرسیم.اينامرمحققنمیشودمگراينکهمادست
بهدستهمبدهیمودرکنارهمآيندهیخوبیرابرایکشوررقمبزنیم.

لوله کشی گاز خیابان طالقانی تهران سال 1367
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از زندگی خصوصی تا ورود به شرکت ملی گازایران �
قبلازهرکالمی،ابتدابايدازروابطعمومیشرکتملیگازايرانتشکرکنمکهشرايطیايجادکرده
تايکبانیپیداشودومااينمسائلرابهآيندگانبیاموزيمتاگزارشیباشدبرایآيندگان.اينجانب
منوچهرشمساهستم.درسال۱۳۱۹درکاشانبهدنیاآمدموتحصیالتمراتااخذمدرکدکترای
اقتصاد،ادامهدادم.دارایيکفرزندهستمکهفرزندمورزشکارمیباشندويکنوهدارمکهاو

همورزشکاراستوهمهدريکخانوادهورزشیزندگیمیکنیم.
مدت48سالاستکهدرشرکتملیگازمشغولخدمتمیباشم.بندهابتدابهعنوانکارآموز
درشرکتملیگازدرسال۱۳4۵استخدامشدم.درآنزمانحدود۱0نفربوديمويکساختمانی
درتقاطعخیابانولیعصروزرتشتاجارهشدهبودکهمادهنفرآنجابوديم.بعدًازآندرسال۱۳47 
کهشرکتگازدرحالتوسعهبود،ماازخیابانولیعصروتقاطعزرتشتبهخیاباندکترمفتحرفتیم
ودرساختمانیکهبهساختمانوهابزادگانمعروفبود،وآنرااجارهکردهبودند،منتقلشديم.
بعدًازانتقالبهآنجا،کارمندانجديدیرابهخاطراينکهيکشرکتتازهتاسیسبوجودآمدهبود؛به
مناطقمختلففرستادندوازفرزندانکارکنانشرکتنفتکهدردانشکدهنفتآبادانفعالیتداشتند،

خواستندبهعنوانکارآموزدربارهیگازمطالعهوتحقیقکنند.

سمت های سازمانی از ابتدا تا امروز �
مـنابتـدابـهعنوانکارآموزقراردادهادرشـرکتاسـتخدامشـدم.بعدکارشـناسارشـدقراردادهای
بیـنالمللـیشـدموپـسازآن،مسـائلمربوطبـهامـوراداریراانجاممـیدادم.اينوقايـعتاقبلاز
انقالباتفاقافتاد.ولیپسازانقالب،بهدسـتورمديرعاملمجبورشـدمکهسـمتخودراعوضکنم
ورئیـستربیـتبدنـیوورزششـرکتملیگازشـوم.اکنونهـمدراينواحدانجـاموظیفهمیکنم.

منوچهر شمسا
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اولین پاالیشگاه شرکت ملی گاز  �
اولینپااليشگاهکهدرشرکتگازساختهوافتتاحشد،پااليشگاهبیدبلندبود.درسال۱۳۵0ازطريق
خطلولهگازازاينپااليشگاه،گازرابهشورویمیفرستاديم.دربینراهاولینجايیکهگازرسانی
شد،گويومشیرازبودکهدهکدهایاستدرشیراز.گويوماولینجايیاستکهدرشرکتگاز،گاز
کشیشد.بعدازآن،گازبهتهرانآمدوبهکوی۹آبانمنتقلشد.بعدبهتهرانسر.بعدباگسترش
شرکتملیگاز،گازبهمناطقديگرنیزراهپیداکرد.درابتداچونشرکتگازصنعتجوانیبود،در
ابتدایانقالبيعنیدههیاول،خیلیبهکندیپیشرفتمیکرد.اين۱0سالخیلیازجوانانرا
باتجربهکرد.جوانانیکهبعدهامديرشدندوادارهمملکتوکشوررابرعهدهگرفتند.بنابراينمی
شودگفتکهدردههدوم،تجربههابیشترشدوامروزهمکهماشاا...شرکتملیگازايرانيکی

ازدهشرکتبزرگدنیاست.

ده نفر همکار که بر تاسیس شرکت ملی گاز ایران تاثیرگذار بودند �
سهنفرازهمکارانیکهمیخواهمنامببرم،فوتکردند.اول،آقایمهندسهوشنگفرخانهستند
کهبهمدت۱سالمديرعاملبودند.بعدمهندسابراهیمسلجوقیهستند،ايشانهمبهمدت۱سال
درسمتمديريتعاملفعالیتکردند.بعدازآنآقایمهندستقیمصدقیهستندکهحدود۱0سال،
ازسال48تا۵7مديرعاملشرکتملیگازبودند.ازآن۱0نفر،7نفرديگر،آقایپرويزدرويش،خانم
وکیلی،بندهحقیر،پرويزوکیلیانوآقایناصرنقدی،اينهاجز8يا۱0نفریبوديمکهدرتاسیسشرکت

ملیگازشرکتداشتیم.

وضعیت شرکت، در گذشته و حال  �
در۵0سالپیششرکتگازيکصنعتجوانبود.شمااگربهصنعتنفتنگاهکنید،متوجهمی
شويدکهصنعتنفت،۱00سالقدمتدارد،شرکتگازيکشرکتبسیارجوانیبودواينهمه
تجربهکمکمواردشرکتشد.باتوجهبهجوانانیکهيکدفعهازدانشگاهبهشرکتگازآمدهبودند،
درابتداتجربهدراينصنعتخیلیکمبود.بعدازانقالباينتجربههاتوسعهپیداکرد.االنکه
ماشاا...ديگرهمهخوبندوباتجربهودرجريانهستیدکهاولینکشوردرزمینهیصنعتگازدنیا
هستیم.هماکنون،آن۱0نفرتبديلبهحدود۱۹هزارنفرپرسنلرسمیشرکتملیگازشدهاندو

حدود40هزارنفرهمبهصورتپیمانیدراينشرکتبزرگکارمیکنند.
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بهترین خاطره از دوران خدمت �

درسال47مديرعاملوقتآنزمانجنابآقایمهندستقیمصدقیازمنخواهشکردندکه
ورزششرکتملیگازراپايهگذاریکنم،بندهخدمتشانعرضکردممنلیسانساقتصاددارم،
اجازهبدهیدکهدرهمانرشتهودربخشبرنامهريزیوقردادهایبینالمللیباشم.گفتند:نه.اينجا
مابهشمابیشتراحتیاجداريم.ماهمازآنروزآمديموامورورزششرکتملیگازراپايهگذاری

کرديمواينيکیازخاطراتخوبمناست.

تلخ ترین خاطره �
متاسـفانهاتفـاقبسـیارتلخـیکـهبـرایشـرکتملـیگازافتـاد،بـرایهیـچشـرکتیوهیچ
سـازمانیدرکشـورايـراناتفـاقنیفتـاده.آناتفـاق،سـوختنسـاختمانشـرکتملـیگازبود

وکـهدرتاريـخ۱۳آبـانسـال۱۳۵7رخ
داد.بنـدهصبـحسـاعت7کـهادارهآمـدم،
مصـادفشـدبـاآمـدنمرحـومآقـایتقی
مصدقـیبـهاداره.بـهمـنگفتنـد:شمسـا
ايـنسـاختمانکجاسـت؟گفتـمآقـامثـل
اينکـهسـوخته.گفـت:چـیسـوخته؟گفتم

 صبح سـاعت 7 که اداره آمدم، مصادف 
شـد با آمدن مرحوم آقای تقی مصدقی به 
اداره. به من گفتند: شمسـا این ساختمان 

کجاسـت؟ گفتم آقا مثل اینکه سوخته. 
گفت: چی سـوخته؟ گفتم دیشب مثل اینکه 

سـاختمان سوخته است و تمام وسائل 
کامپیوتر و سیسـتم ها از بین رفته اند.
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ديشـبمثـلاينکـهسـاختمانسـوختهاسـتوتماموسـیلههاوسیسـتمهـاازبینرفتـهاند.
ايـنيکـیازبدتريـنخاطـراتزندگیمنمیباشـد.هیچچیـزیازآنسـاختمانباقینمانده
بـودوسـاختمانپايیـنآمـدهبـود.همـهچیزهمسـطحبـاخاکشـدهبود.االنهمهسـت،
اگـربـهخیابـانمفتـحتشـريفببريـد،درقسـمتپايیـنمـیبینـدکـهزمیـنهمانطـوريک

سـاختماندسـتنخـوردهباقـیماندهاسـت.

بهترین رویداد ورزشی �
درسال۱۳۵8ازطرفدولتجمهوریاسالمیبهمنماموريتدادهشدکهاولین،تورنمنت)مسابقات
جمله از خارجی مختلف های تیم شرکت با را کشور گاز صنعت شرکت ورزشی جانبه( همه
شوروی،افغانستان،پاکستان،هند،سريالنکاوترکیه،دراصفهانبرگزارکنیم.تاآنجايیکهتخصص
مندراينکاربود،اينراپذيرفتموازطرفشرکتگازمامورشدمکهبهاينماموريتبروم.بعداز
انجاماينمسابقات،چونبیشتراينآقايانکهآمدهبودندازجمهوریهایآذربايجانبودند،من
همراهتنیچندازدوستان،آقايانراکهحدود۱00يا۱۲0نفرمیشدندوهمگیهممسلمانبودند،
جمعکرديمويکروزجمعهآنهارابهنمازجمعهبرديم.اينيکخاطرهخوبیاستوعکسآنها

هنوزموجوداستويکیازبهترينخاطراتمنهستکهدراينسالهاداشتم.

مهم ترین انگیزه  راه اندازی بخش ورزش در صنعت گاز �
درابتدابهمنظورباالبردنسالمتیکارکنان،برایانجامکارايیبیشتر،بخشورزشدرشرکت
ملیگازراهاندازیشد.شمامیدانیداگربهفرضفرزندمنياخانممنمشکلداشتهباشند،يابه
فرضمريضباشند،بهعنوانيککارمنددرادارهحواسمتماموکمالدرمنزلخواهدبود،بنابراين
اگرآنهاسالمباشندوازلحاظبهداشتیدرامانباشند،بیشتربهکارخواهمپرداختوکارايیمن
همبیشترخواهدشد.بههمیندلیلبودکهصنعتنفتامورورزشداشت.آنچهمادرشرکتگازبه
وجودآورديم،يکورزشیبودکهسراسریبودوبرایتمامکشوربود.هماکنونهمما۵0شرکت
داريمکهفعالیتورزشیمیکنندواينهاخودشانسالندارندوهزينههایزيادیدراينباره
پرداختمیکنند.البتهمامسابقاتسراسریبرایکارکنان،فرزندان،پیشکسوتانوجانبازانداريم
کهامیدواريماينهابتوانديکخدمتیدرراهافزايشکارايیهمکارانانجامدهند.بعدازآنهمکه
مسابقاتقهرمانیداشتیم،هماکنونتیمهایمادرلیگهایکشورشرکتدارند.مامسابقاتقهرمان
بانوانکشورراهمداريمکهدررشتههایوالیبال،بسکتبالبانوان،تنیس،تنیسخاکی،تکواندوو
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بدمینتونقهرمانهستند.مادرتماميابیشتررشتههافعالیتانجاممیدهیموموفقهمهستیموتا
امروزمدالقهرمانیلیگکشوردربیشتررشتههاراهمبهدستآوردهايم.کارشرکتگازباورزش
هماهنگوهردوالزموملزوميکديگرهستند.يعنیاگرورزشنبود،کارمنداناينطورباخیالراحت

بهکارشانادامهنمیدادندوکارايیباالنمیرفت.

بهترین تصمیم  �
بهنظربندهبهترينتصمیمدرشرکتملیگازايران،استخداممهندسینجوانبودکهبهصنعت
گازواردشدند.آنجواناندرحقیقتپايهگذارانصنعتگازبودندکهمنمطمئنم،ايناتفاقباعث
شدکهفاصلهیسالهای47تا۵7برایمايکیازشگفتانگیزترينسالهایشکوفايیشرکت

ملیگازباشد.

توصیه به نسل جوان  �
بايدبهآقايانمديرانوبهشاغلینتوصیهکنمکهشايستهساالریرامدنظرداشتهباشند.وقتیاين
کارراکردند،کارمنداشتیاقپیدامیکندکهباجديتوباپشتکاربهکارشادامهبدهدووظايفش
راانجامدهد.اماتوصیهیمنبهنسلجوانايناستکهنسلجواندرسبخوانند.باالخرهاين
کشوراحتیاجبهجوانانیداردکهتحصیلکردهباشندوبتواننداينصنعتعظیمرادرآيندهبگردانند.
دربدوتاسیسشرکتملیگازايران،اوضاعبهگونهایبودهکهازابتداچونيکشرکتنوپايی
بودوجوانانتحصیلکردهایاستخداممیشدند،يکحرکتنويیدرکشورانجامشدهبود.تعداد
کسانیکهمیخواستنددراينشرکتاستخدامشوند،زيادبود.بههمیندلیلبعدازپیروزیانقالب
اسالمی،همینروشادامهپیداکردوخیلیهامیخواستندبهاينصنعترجوعکنند،خیلیها
کهمیبايستتخصصهایفنیداشتهباشند.چونشرکتملیگاز،يکشرکتفنیاست.دراين
شرکتاموراداریکمتردخالتدارد.بنابراينپیشنهادمیکنیمجوانانباتحصیلکردندررشته

هایگازونفت،درآيندهبهاينصنعتبپیوندند.

انتخاب شرکت ملی گازایران  �
اگربهگذشتهبرگردم،۱00%شرکتملیگازراانتخابمیکنم.برایاينکهمناعتقاددارمهرچه
کهدارم،ازشرکتملیگازاست.حاالچهاقتصادباشدچهرشتهیديگری.حتیاگرمنکارمندجز
باشم،ازدستوراتتبعیتمیکنمچونبهاينصنعتعالقهدارم.چونخودمباگازبزرگشدمو

همینباعثشدهمنهمیشهآنرادوستداشتهباشم.
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ارزیابی فعالیتهای انجام شده از دیروز تا امروز �
وقتیمیگويم48سالفعالیتکردم،معنیاشايناستکهپیشرفتهاآرامآرامشروعشدوگسترش
پیداکرد.ابتدایکاربهاينشکلبودکهچونيکمقدارکارضعیفبود،رفتهرفتهپیشآمديموباکسب
تجربههایگوناگون،ومشکالتپیشآمدهرابررسیکرديموبهيکنتیجهمطلوبرسیديم.اينتجربه
48سالهاستومنامروز،با48سالپیشخیلیتفاوتدارم.حاالبههمکارانبهمنمیگويند:يک
دنیاتجربه!چوناين48سالازبدوشروعفعالیتم،درشرکتملیگازبودموهمهچیزرارصدکردهامتابه
امروز.مهندسفرهان،حدوديکسالخدمتکردندوخیلینمیتوانمدربارهیايشانصحبتکنم.دومین
مدير،مهندسسلجوقیبودند.ولیمنبیشتررویصحبتمباآقایتقیمصدقیاستکهايشانخدمات
ارزندهایبرایشرکتملیگازايرانانجامدادندوواقعاطوریبودندکهتمامکارکنانشرکتگازازايشان
راضیبودند.ايشانازمهندسانتکنسینپااليشگاهآبادانبودند.بامدارجعلمیازپايینبهباالآمدهبودند.
يعنیجورینبودهيکدفعهبهيکسمتیبرسند.مثاًلبشوندمديرعاملشرکتگاز.نه،اينطورینبود،بنابراين،
اينکهبیشترصحبتمبرمبنایشايستهساالریاست،همیناست.شايستهساالریدرهرجا.درموردخود
منهمحتماتشخیصدادندکهشايستههستمومیتوانمدرزمینهیورزشکارکنموازاقتصادبیرون

بیايمواينتجربیاترادراختیارشرکتملیگازبگذارم.

طالیی ترین نقطه ی  شرکت ملی گاز ایران �
درشرکتملیگازايران،نقاطمثبتفراونیوجوددارد.تاسیسپااليشگاههایمتعددبعداز
انقالب،ازطاليیترينمقاطعشرکتملیگازايراناست.راهاندازیبزرگترينمخزنگازیکشور،
يعنیپارسجنوبیکههجدهفازدرآندرحالانجامفعالیتاست،ازديگرنقاططاليیشرکتملی

گازايرانمحسوبمیشود.

مهمترین دغدغه �
مهمتريندغدغهیمنشايستهساالریاست.ِسمتهابايدبهکسانیدادهشوندکهشايستهآن
سمتباشند.مثاًلاگرمنتخصصیدرورزشنداشتهباشم،ازطرفیمنرارئیسورزشکنند،بی
شکبامشکلروبروخواهمشد.اجازهبدهیدهرکسسرجایخودشباشد.دراينصورتسیستم
خوبمیشودوبدونمشکلومسئلهایپیشخواهدرفت.درصورتاعمالشايستهساالری،
کارايیکارکنانباالمیرود،صنعتمتحولمیشودوسرمايهبرمیگردد.اينهاازتاثیراتشايسته
ساالریبرکلسیستماست.بااينحالاگرقرارباشدتاحدیبهکمکاریشرکتملیگازاشاره
کنم،بايدبگويمکهشايستهساالریدراينشرکت،بهآنصورتیکهبايدانجامشود،انجامنشده.

بهنظرمناينمهمترينموضوعیاستکهحتمابايدبهآنپرداختبشود.
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بیوگرافی و سمت ها �
اينجانبحسیناديبدرسال۵۱فارغالتحصیلوازهمانسالدرشرکتملیذوبآهنبهعنوان
سربازمشغولکارشدم.کارمراتاسال۵۵ادامهدادموازسال۵۵بهوزارتبازرگانیپیوستم،در
سال۵۹بهعنوانمديرکلبازرگانیاصفهانمنصوبشدم.ازسال۵۹تا6۱مديرکلبازرگانی
بودموباتوجهبهاينکهدرسال6۱ادارهکلبازرگانیاصفهانبهعنوانادارهینمونهیکشور
شناختهشد،بهعنوانمعاونوزيردراموربازرگانیداخلیمنصوبشدم.يکسالمعاونتوزارت
بازرگانیراداشتموسپسرياستکلغلهکشوررابهمنواگذارکردند.ازسال6۲بهخانوادهنفت
پیوستم.بنابراينمنازسال6۲درجامعهوخانوادهنفتمشغولبهکارشدمتازمانیکهبهامیدخدا

بازنشستهشدم.
درابتدابهعنوانرئیسخدماتبازرگانیدرشرکتملینفتوبعدازيکسالباتوجهبهاينکه
خريدهامشکالتعديدهایداشتواکثرخريدهاازآيروسلندنانجاممیشد،قرارشدکهشرکت
کاالینفتتهرانرافعالکنیم.بهطورکلیساختارشرکتکاالینفترابرنامهريزیکرديمو

بهعنوانمديرعاملشرکتکاالمشغولبهکارشدم.
باتوجهبهاينکهجنگتحمیلیتمامشدهبودودورانبازسازیبود،وزيرمحترمنفت،جنابآقای
غالمرضاآقازادهتشخیصدادندکهبازسازیهامهماست،بهاماراتمتحدهعربیبهعنوانرئیس
دفترشرکتملینفتاعزامشدموچهارسالدرآنجامأموريتداشتم،تاسال7۱کهمأموريتمتمام
شدودرآنموقعآقایمهندسصالحیفروزمديرعاملمحترمشرکتملیگازبودند؛بهپیشنهاد
ايشانوتأيیدجنابآقازادهمنبهعنوانمديربازرگانیوعضوهیئتمديرهشرکتملیگازانتخاب
شدم.بندهازسال7۱درخانوادهگازقرارگرفتمتاسال80کهمیتوانمبگويمدورانطاليیکار

حسین ادیب
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مناين۹سالبود.
ازلحاظخانوادگی،سهفرزنددارمکهپسرممهندسمکانیکودخترمدکترایآرشیتکتداردو

سومینیزدکترداروسازمیباشد

اختصاص بودجه در بخش بازرگانی شرکت گاز �
هنگامیکهدرسال7۱واردشرکتملیگازشدم،بودجهتخصیصيافتهدرحدود70تا80میلیون
دالربودجهیارزیساالنهآنزمانبودومقداریبودجهیريالیهمتخصیصيافت،کهقسمتیاز

آنمربوطبهدرآمدگازتامینمیشد.
منبع بزرگترين برای دالر میلیون 80
هیدروکربونیککهمیخواستانرژیمملکت
راتأمینکند،اصاًلجوابگونبود.مااينمسئله
بخش در من اينکه با پیگیریکرديم، را

بازرگانیبودمولیدرسازمانبرنامهاينمسائلراعنوانکردهونسبتبهافزايشبودجهماناقدام
کردموبعداًًابزارهایالزم،برایاينکاررابههمراهسايرکارکنانبهوجودآورديم.بااينکهنسبت
بهافزايشبودجهاقدامشدهبود،امابارویآوردنبیشترمردمبهگاز،فشارزيادیبهمجموعهوارد
میشدودرنتیجهبودجههایبیشتریبهگازاختصاصدادندوسالبهسالبودجههایماافزايش

پیداکردوخوشبختانهتوانستیممشکالتراپشتسربگذاريم.
دردورانطاليیشرکتملیگازايرانيعنیازسال7۵بهبعد،7۵0نفردرمجموعهبازرگانی
مشغولبهکاربودندوهمهانگیزهداشتندوبهدستوراتمديرانعملمیکردند،اينهمسوبودن
ويکپارچگیودرجهتسیستمعملکردنمهمترينکارانجامشدهبودکهدولتهمازماحمايت
میکرد.نکتهديگریکهمهمبودهیئتمديرهخیلیخوبیداشتیممديرعاملپشتسرمابودومابا

اينهمسويیوبرنامهصحیحتوانستیمبرنامههايمانرااجراکنیم.
مهمتريناثرگذاریاينجانبايناستکهرقمقابلتوجهیازنیازهایشرکتملیگازراکهمربوط
بهخريدخارجیبودرابهداخلمنتقلکردم..ازجملهموادیکهخارجیبودوسپسدرجهتتأمین
داخلیآنبرآمديمقیرويالولههايیکهازخارجواردمیشدباساختکارخانجاتوتجهیزاتجديد
توانستیمآنهاراداخلسازیکنیم.زمانیکهبندهشرکتراترککردم۹6درصدنیازهایگازرسانی
راازداخلتأمینمیکرديموبههمینجهتبندهدوباردرخودکفايیودرساختداخلمديرنمونه

شدم.

در دوران طالیی شـــرکت گاز یعنی از سال 
75 به بعد، 750 نفـــر در مجموعه بازرگانی 

مشـــغول به  کار بودنـــد و همه با انگیزه به 
دســـتورات مدیران عمل می کردند، این 

همســـو بـــودن و یکپارچگی بود که باعث می 
شـــد دولت هم از ما حمایت کند
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وضعیت شرکت گاز در گذشته، حال و آینده �
شرکتملیگازدرگذشتهرهاشدهبودهمانطورکهمیدانیددرزمانطاغوتيکخطچهلودو
اينچیداشتیمکهبهجزچندشهرآنهمچندمحلهوافرادخاصازنعمتگازبهرهمندبودند،عموم
مردمازگازبرخوردارنبودندواوجفعالیتشرکتملیگازبعدازانقالبشروعشدوبهتريندورانش
اززمانمديريتبرادربسیاربزرگوارمآقایمهندسجراحیبود،ايشانمديريتاولیهراشروعکردند
وسپسآقایمهندسصالحیفروزاينسیاستراادامهدادندودورانطاليیکاردرزمانآقای

مهندسمحمدنژادمديرعاملوقتآنموقعبود.
اوجکارشرکتملیگازبعدازانقالببودوشناختنفیلدهایگازیکهاولینآنکنگانبود.فیلدها
شناسايیشدودرحالحاضرمهمترينمسئلهماعسلويهاستکهاگردرستحرکتکنیم،ضمن
اينکهامکانLNGوصادراتگازوسايرفرآوردههادرخوبیتامینخواهدشد.منبعکلگازکشور

ماوسطهمانعسلويهتأمینخواهدبود.

خاطرات شیرین �
بهترينخاطراتمنهمانخودکفايیهايیبودهاستکههرروزخبرشرامیشنیدم.درهرسال
درحد۱۲0میلیوندالرخريدهایخارجیرابهخريدداخلیتبديلکردهبوديم،گفتنشآساناست

ولیخیلیحرکتبزرگیبود.
لولههايمانوارداتیبود.اگرهموارداتینبود،ورقشرابايدازخارجمیآورديموبهلولهسازیاهواز
 APIمیفرستاديم.مابرنامهريزیکرديمکهورقراداخلکشورتولیدکنیم.درسال7۲و7۳ورق
رافوالدمبارکهتولیدکرد.مرحومرئیسیانرئیسخدماتفنیاينجانبکهخدارحمتشانکندباآقای
مهندسقريشیکهمديربازرگانیفوالدمبارکهبودندازبندهدعوتکردندتابهشرکتفوالدمبارکه
بروم،وقتیبهآنجارفتمواينخبررابهمندادندازخوشحالینمیتوانستمدرپوستخودبگنجم

وزمانیکهشنیدمورقهایPIتولیدشده،ازبهترينخاطرههایدورانزندگیامبود.
ايناولینحرکتبودکهکلیهلولههایازسايز۱تا۲۲اينچراخودمانتولیدکرديم،البتهحدود
6ماهتايکسالطولکشید،ولیتوانستیمورقشراازفوالدمبارکهبگیريمواولینسفارشما

۱00.000تنورقفوالدمبارکهبودوکشورماازاينبابتخودکفاشد.

خاطرات تلخ �
درزمانیکهآقایآقازادهوزارتمحترمنفترابهعهدهداشتند،بهفکرافتاديمکهورقهایسايز
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باالوورقعريضراهمخودکفاکنیموباآقایآقازادهمطرحشد؛درآنزمانآقایمحلوجیوزير
محترممعادنوفلزاتبودند،بعدقرارشدکهورقلولهموردنیازمثالًًيکساليادوسالمانرابه
معادنوفلزاتسفارشبدهیموبااينپولکهازقبلپیشبینیويافايناسمیکنیمياهرعملی
انجاممیدهیم،ورقعريضبهوجودآيد.کمیتهایتشکیلشدوبندهعضوفعالآنکمیتهبودممرتب
خودآقایمحلوجیوبعضًاآقایآقازادههمشرکتمیکردندواينکمیتهفعالشدکهورقعريض
تولیدشود.خوشبختانهبهاينجارسیدکهکارخانههمسفارششدولیمتأسفانهباتغییرکابینهرها

شدوبدترينخاطرهیبندهدراواخرسال7۵رقمخوردکهاينامرمحققنشد.
االنکهسال۹4استخوشبختانهاقداماتیکردندکهاينورقراتولیدکنندولیآنموقعقراربود

کهآنکارانجامبشودونشد.

مزایای سیستم متمرکز خرید در شرکت ملی گاز ایران �
درگذشتهساختارشرکتملیگازيکشرکتبود.همهتصمیماترویاعضایهیئتمديره
متمرکزمیشدباآنحجمکارکهآنموقعهمکمترازاالننبود،شرکتموفقبود.مديريتبازرگانی
بايکپارچگیایکهداشتخريدهاراکنترلمیکردوبههمیندلیلماتوانستیماکثرخريدهارا
داخلیکنیم.درآنزمانبندهکاالهايیراکهازنظرمصرفتعدادبااليیداشتوياارزبربودرا
مشخصکردموقرارشدداخلسازیشود.مابرنامهريزیمیکرديمسفارشمیداديمبرنامهريزی
ساختداخلیمیشدوبعضًاجنستولیدمیشدوبعدازآنتايیدوتصويبهیاتمديرهاخذوحمايت

بیدريغهیاتمحترممديرهوقتبودکهامکانتحققساختداخلرامهیاکرد.
ولیاالنباتوجهبهاينکهتعدادشرکتهایزيادیدرمجموعههستندکههرکدامسیاست
بود، انجامنمیشود.درآنزمانچونسیستممتمرکز بهآنترتیب رادارند،خريدها خودشان
مذاکرهکنندهباقدرتقویصحبتمیکردومیتوانستتخفیفخوبیبگیرد،ولیاالنچونکار

خوردشدهبهنظربنده،نهآنکیفیتاجرامیشودونهآنقدرتخريدهست.
البتهديدگاهتخصصیدربخشفنیرابهکارشناسانومهندسینصاحبنظرواگذارمیکنم،ولیدر
بازرگانیقطعًاًسیستممتمرکزبهتربود،زيراامکانداخلسازیوجودداشتوازلحاظقدرتخريد
وکنترلکیفیرقابتیبهتربود.مااقتصادپلیاتیلنراباهمینسیاستآورديم،فوالدپلیاتیلنرابا
همینسیاستآورديم،پوششهارابههمینصورتآورديميعنیباقدرتخريد،ماانتقالتکنولوژی

کرديمواالنمملکتخودشمستقلشدهکهدرآنزمانهیچکدامازاينهانبود.
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ساخت انبار در اطراف تهران �

وقتیبهشرکتملیگازآمديم،لولههايماندرجاهایمختلفبودوانبارنداشتیمحتیآنموقع
فسادهایخاصیهمدرانباراتفاقمیافتاد،مثالًًبعضیازکابلهایماجابهجاشدهبود.ماانبار
شهیدطاهریرابرنامهريزیکرديم.انباریرانزديکاسالمشهربهمساحت۱۱0هکتارپیشبینی
کرديم،زمینشراخريديموآنانبارراساختیم.انبار۱4سالنمسقفدارد،۲0تاسايبانوسیستم
خاصنگهداریکاالبههمراهريلآهنکهمیتوانمبگويمبزرگترينانبارخاورمیانهمیباشد.مابا
آنانبارپیشبینیهایالزمراانجامداديموباتوجهبهحجمکاریکهآنموقعبودبهيکسیستم
مکانیزهیکاملمیانديشیديم.باسیستمکنترلموجودی،مشکلکمبودموجودیبرطرفمیشدو
مديرعاملوقتجنابآقایمحمدنژادکهخودايشانهمهمیشهازماتعريفمیکردندومیگفتند

کهتدارکاتماواقعًابهموقعوبهجاعملکرد.
همینخودکفايیها،خريدبهموقعکاالياخريداقتصادیآن،دقتکنترلپرسنلذيربطوارتباط
باآنانوحلوفصلمشکالتموجودوبهخصوصداخلسازیهاازجملهچالشبرانگیزترينامور
موجوددربازرگانیشرکتملیگازبودکهخوشبختانهباتوکلبهخداکلیهیاموربهخوبیپیشرفت.

شرکت ملی گاز ایران، بهترین انتخاب �
بهتريندورانخدمتمندرشرکتملیگازبودهاست،درحالحاضرنیزمدامبهآنفکرمیکنم؛
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يعنیهمیشهاخبارمربوطبهشرکتملیگازراپیگیریمیکنم،چونايدهآلمنگازاستوبابودن
اينهمهامکاناتچهازنظرامکاناتزيرزمینیوچهازنظرامکاناتیکهمیتوانیماستفادهکنیم.

گاز بهترین کاالی مملکت است �
همیشهآرزودارمکهيکیازبهترينکشورهایاينمنطقهباشیم.دانشفنیبااليیداريمخیلی
دانشفنیمانباالست.امکاناتفنیبسیاربااليیداريموشايدکمتربتوانیدامکاناتیکهدراين

مملکتهستدرجایديگرپیداکنید.
بايکمثالتوضیحمیدهم.مايکقفلبهناممیتراستاپياقفلشوندهداريم.دربدوورودبنده،

حدوددوازدهمیلیوندالرسفارشمیتراستاپ
گفتند:  چیست؟ اين گفتم: بنده داشتیم.
میتراستاپ.گفتمچراازخارجمیخريد؟گفتند:
درايرانوجودندارد.بندهازسازندگاندعوت
کردموهمانجابهآقایمهندسرئیسیان
گفتم:هرکساينقطعهراهرتعدادیبسازد
تايکسالخريدارم.يعنیبااينسیاست،بعد

ازشايديکزمانکوتاهیحدوداچهارماهبعد،سهتاسازندهداشتیمکهاينقطعهساختهشد.سپس
اقالمراشناسايیکرديمبهخصوصاقالمیکهازلحاظتعدادی،زيادبود،برایمثالشیرسماوری،
میتراستاپ،لولهیدواينچو...يکبرنامهیدوسالهگذاشتیمکههمهیايناقالممطابقبرنامه

داخلیشود.استراتژیاعالمشدوبعدازدوسالبهنتیجهرسیديم.
مااتاقفکرداشتیم.بندهحداقلروزیيکساعتخودمفکرمیکردم.آنجامینشستمبابچهها
صحبتمیکردموحتمًاهرروزيکساعتپیگیریداشتمکهکارهايیکهامروزکردموبرنامههايی
کهداشتمنتیجهاشچهشد.کلیهیپرسنلمثالًًمیدانستنداالنآقایاديبزنگمیزندبايدجواب

بدهیم.يعنیبااينسیستمپیگیریفکرکردندوراهراهمپیداکرديم.

داخلی سازی قطعات مصرفی در شرکت ملی گاز تا %90 �
ماخودکفايیمانرابابرنامهودرچهارقسمتشروعکرديم.يکقسمتکهآنموقعخیلیفعال
بود،قسمتتوزيعوگازرسانیبهصنايعبودموقعیکهآمديم%4نیازهاداخلیو%۹6وارداتیبود.
تماماينهاراازخودشبکهگازتوزيعیتاايستگاههایاولیه،ايستگاههایتقلیلفشارلیستکرديم
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کهبايديکیيکیداخلیمیشدوخوشبختانه
انجامشد.رویقسمتتوزيعوگازرسانیبه
 ۹0 باالی بود، ما پروژهی اولین که صنايع
درصدداخلیشد.قسمتدومماخطوطفشار

قسمتسوم داريم. وابستگی االنهم متأسفانههمین قطعات داخلسازی وجود با بود، قوی
ايستگاههایتقويتفشاربود،کهبرایعمدهاقالممصرفیآنبخصوصتوربینبرنامهريزیشد.
رویاينايستگاههابسیارکارشدوهماکنوندرکشورتوربیننیزساختهمیشود.ساختتوربین،

تعمیرتوربینو...راخودمانانجاممیدهیم.
قسمتآخرهمپااليشگاههابود.اقالمپااليشگاههاشاملمخازن،سقفشناور،مخازنفشار،
دودکشهاوکلاقالمیکهداشتندراهملیستکردهبوديموخوشبختانهبهنتیجهرسیديمامانه

تاسطح%۹0.

تبدیل لوله ی فلزی به پلی اتیلن �
طیسالهای7۵و76تماملولههایداخلیراپلیاتیلنکرديموچوناتصاالتشدرايراننبود،از
خارجمیآورديم.سپستصمیمگرفتیمشرکتیراپیداکنیمکهدرايرانبتوانداينقطعهراتولیدکند.
ازآنجاکهيکیدوبارپسازسفارشگذاری،کشوِرمقابلشرايطقراردادراتغییردادهبود،تصمیم
گرفتمدرقراردادذکرکنمکه۵0درصدقطعهراساختهشدهبیاورندو۵0درصدشراباهمکاری
شرکتتجهیزاتنفتدرداخلکشوربسازند.بدينترتیبتکنولوژیساختقطعهبهکشورواردشد.
معمواًللولههایسايزباالاز۳0اينچبهبااليا۲8اينچراپوششپلیاتیلنمیکرديم.فقطيک
کارخانهیکوچکیدراهوازبرایپلیاتیلنوجودداشتکهجوابگونبود،بنابراينبايکشرکت
باهمینسفارشیکهمنپولشراداشتمسفارشدادموگفتمتوبرایيککارخانهبیاور.پوشش
سلفچگانباهمینسیاستآمد.ماباتوجهبهقدرتخريدیکهدرخارجداشتیم،برایخريدداخل
استفادهمیکرديم.مطابقگزارشیکهخدمتآقایزنگنهارائهمیداديم،درزمینهیخودکفايی،
دويستهزارنفررابهکارگرفتیموسالی۱۲0میلیونتا۱40میلیوندالرازخريدهايیکهارزیبود،

بهريالتبديلشد.حرکتبسیاربزرگیدرخودکفايیبود،واقعًاهمخدابهماکمککرد.

توسعه ی پاالیشگاه خانگیران �
بحثتوسعهیخانگیرانکهمطرحشد،بايدپااليشگاهیبهعنوانفازدوومشابهفازپااليشگاه

در زمینه ی خودکفایی، دویسـت هزار نفر 
را بـه کار گرفتیم و سـالی 120 میلیون تا 
140 میلیـون دالر از خریدهایی که ارزی 

بود، به ریال تبدیل شـد.
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خانگیرانمیساختیمکهدرابتدابهخارجیهاپیشنهاددادهشدکهبهنتیجهنرسیدوسپسبحث
کپیسازیمطرحشد.باکپیسازیپااليشگاهخانگیرانقرارشدظرفیترادوبرابرکنیم.پساز
برنامهريزیدقیقحدودهفتاددرصدنیازهایپااليشگاهازداخلتأمینشد.باشرکتملیآذرابما
يکقراردادیبیستمیلیوندالریبستیم.باماشینسازیاراکهفتمیلیوندالر.باشرکتِپرگاز
ايرانسهمیلیوندالروعمدهیقراردادهایاينپااليشگاهداخلیشد.شرکتتهرانجنوبمجری
طرحبودوشرکتهایداخلیهمسازندهیآنبودند.حدودپانزدهسالازساختآنمیگذردو
پااليشگاهبسیارهمخوبکارمیکند.بسیارهمموفقبوديميعنیمیخواهمبگويمازسختترين
کارکهپااليشگاهسازیاست،تصمیمگرفتیموانجامشد،تاساختنلولههایبسیارسادهکهآنهم

خواستیموشد.

صرفه جویی در ارز با ساخت قطعات در داخل کشور  �
درقسمتگازرسانیوقسمتتوزيعباالی۹6درصدقطعاتبومیسازیشده،هماکنوندرقسمت

گازرسانیلوله،میتراستاپ،علمکوادرايزر۱،داخلیشد.
اگرمیخواستیمايناقالمازخارجکشورتأمینشود،اصاًلنمیتوانستیمپروژهراتااينحداجرا
کنیم.برایمثالخريدازخارجکشورباقیمتچهارمیلیوندالرانجاممیشدوقطعهیساخت
داخليکمیلیوندالربود.انرژیارزان،کارگرارزان،نیرویانسانیارزان.اصاًلقیمتهایمابا
آنهاقابلمقايسهنبود.مااگرمیخواستیمازخارجازکشوربخريم،لولهایکهاينجا۵00هزاردالر
میخريديم،بايددومیلیوندالرمیخريديم.بنابراينمهمترينحرکتیکهرویاينمسئلهانجامشد

ارزبریوحذفداللیبود.
حدودپنجاههزارقلمکاال،داخلسازیشدمانندراکشیلدا،میتراستاپ،شیرسماوری،پالگول،
پوششپلیاتیلن،ساختاتصاالتپلیاتیلن،توپک،سقفهایشناور،مخازنتحتفشار،مخازن

کروی،دودکشها،تبديلکنندهها،تقلیلدهندههایفشار،الیماشااهلل

کمبود نقدینگی و راهکارهای جالب �
چونارزکمیبهماتخصیصيافتهبودوازطرفیقیمتنفتهمخیلیپايینبودوتخصیص
ارزباتوجهبهشرايطیکهمملکتبرایبازسازیداشتبیشترازآنهمنمیتوانستندارزبدهند،با
مهندسآقازادههمجلساتیداشتیمکهبحثبیعمتقابلمطرحشدواولینبیعمتقابلیکهدروزارت

۱.ادرايزرهامخازنخاصیهستندکهجهتذخیرهوانتقالموادبودارکنندهبهخطوطلولهدرايستگاههایاصلیگازاستفاده
میشوند
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نفتاجراشدبیعمتقابلگازبود.بهاينترتیبکهقرارشدطرحیرابدهیمکههرکجاگازرسانی
انجاممیشودچهبهصنايعيانیروگاههاويابهمنازلکهمصرفکنندههستند،معادلآنمصرفيا
اگرگازرسانیکرديمقسمتیازآنرا،نفتکورهبهمابدهند.مااينرافاينانسکرديم.اينپولرا
گرفتیموپروژهایبهنامپروژهبیعمتقابلبامبلغيکمیلیاردوسیصدمیلیوندالرتعريفوپروژه
تصويبشد.مجریپروژهمنبودمکهاينيکمیلیاردوسیصدمیلیوندالراختصاصدادهشد.ما
پولرامیگرفتیموبعداًًبهمحضاينکهجنسمیآمدنفتکورهبهمامیدادند.ازآننفتکوره

کهقراردادیپنجسالهبود،درعرضدوسالاينپولدادهشدويکمیلیاردوسیصدتسويهشد.
همیناالنهممیتوانیمبیعمتقابلرااجراکنیم.برایمثالاتومبیلهايیکهگازوئیلمصرف

میکنندرامیتوانیمباطراحیخاصموردبهرهبرداریقراردهیم.
مثالًًفرضکنیدکامیونهايیکهگازوئیلمصرفمیکنندرابهینهکنیمياگازسوزکنیموگازوئیل
يانفتکورهبهمابدهندکهسرمايهگذاریراانجامدهیم.يعنیمااالنهمپروژههایزيادیداريم

کهمیتوانیمرویآنهاکارکنیمواستفادهیبهینهازسرمايهمانداشتهباشیم

توصیه به جوانان و مدیران �
براینسلجوانوبهخصوصمديرانتوصیهامايناستکهاواًلبرنامهريزیدقیقداشتهباشیمو
بابرنامهحرکتکنیم.مسئلهیدومايجادانگیزشالزمدرجواناناست.مسئلهیسوماشتغالزايی

است،اگرکارايجادنکنیمحاشیهوفسادايجادمیشود.
مهمترينمسئلهدرمملکتماتصمیمگیریاست.اگربهموقعتصمیمگیریشودهیچمشکلی
نیست.معمواًلفساددرديرتصمیمگرفتناست.اگربموقعتصمیمبگیريماصاًلمشکلنیستولی

اگرتصمیمراعقبانداختیمفساددارد.

ارتقای فعالیت ها با برنامه ریزی دقیق �
مابايدبرایانجامپروژهها،سرمايهگذاریرادرگازانجامبدهیمچوناگرسرمايهگذاریبشود
خیلیراحتجوابمیدهد.پیشنهادمیکنمبابرنامههايیکهداريمبااينبندقافهاجوابداده

نمیشود،بايدسرمايهگذارخارجیبیاوريم.
بعضیازپروژههایخطوطشبکهیفشارقویبهيکنوعفاينانسخاصاحتیاجاستبرایمثال
پولکافیدرآلمانوجودداردوآنهامیخواهندسرمايهگذاریکنند.بهراحتیحاضربهپرداخت
پنجششمیلیاردهستند.اگريکمیلیاردبهشرکتملیگازبدهندشرکتملیگاززندهمیشود.ما
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بايدبهسراغشرکتهایخارجیبرایانجامفاينانسبرويموازاينراهمیشودبهراحتیهزينهی
پروژههاتأمینشود.

آلمانکشوریاستکهبهعلتاينکهخودشهمهچیزدارد،نگرانیندارد.يعنیاگرتکنولوژیدر
ايرانوجوددارد،عمدتًاآلمانهابهمادادندوکاًلهمنژادشانبهگونهایاستکهآنسیاسیکاریيا
پدرسوختگیهايیکهيکعدهدارندرااينهاندارند.قطعًاًوابستگیايجادمیشود،ولیچهکارکنیم؟
سرمايهملیچونگازوجوددارد،امامتأسفانهبهخوبیاستفادهنمیشود،پسبايدراهیپیداکنیم.
بهترينراهبهنظرمنمبادلهباکشورآلماناستوخوشبختانهآلماندرحدود700میلیاردتا800 
میلیاردصادراتدارد.چنینکشوری،برايشمهمنیستکهچندمیلیاردبهمابدهدوسرمايهگذاری

کهانجامشود،پسازدوسالتسويهخواهدشد.
البتهکارتجارتوابستگینداردوسرمايهبايدبچرخديعنیپولاگرچرخید،کارواشتغالايجادشد
مسئلهیمملکتحلمیشود.مادرحدود۱۳میلیونبیکارداريموبايداينمعضلبهگونهایحل
شود.راهحلشسرمايهگذاریوجذبسرمايههست.االنعرضکردمبادوبیخودتانرامقايسه

کنید.دوبیچهداردوچگونهمسائلشراحلکردهاست؟فقطبیزينس.
ماکههمهچیزداريم.مااصاًلمیگويیمسرمايهگذاریکنند،همبیزينسکنیموهمتولیدانجام
شود.چرانشود؟بايددرقراردادهايماندقتکنیم.بهعنوانيکفردنوعیکهمیخواهمقراردادببندم
بايدکاریکنمکهوابستهنشوم.بلهخارجیمیخواهدسوءاستفادهکندومابايدحواسمانراجمع

کنیموخودمانآگاهانهعملکنیم.
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شرح مختصری از زندگی خصوصی �
اينجانبکوروشآذریهستم.درسنبیستوسهسالگیبهآمريکارفتمودررشتهیمهندسیراه
وساختماندردانشگاهلوئیزيانامشغولتحصیلشدم.مدتتحصیلمنپنجسالطولکشیدوهفت
هشتسالهمدرامريکامشغولکارشدمودراينمدتدوتاپلساختم،کهيکیازآنهادرلیگجاز
زيرنظرمنساختهشدوپاداشیهمبهمندادندوگاوانرآمدراهرفترویپلويکپاداشیهم
بهمادادوتشکرکرد.درحالحاضر،درآستانهیهشتادسالگیهستم،منوهمسرمباهمزندگی
میکنیم.منيکپسردارمکهلیسانسبازرگانیگرفته.اوازسنکودکیبسیارباهوشبود.بهگونه
ایکهدرکنکور،درروزنامهاطالعاتاسمشرانوشتندشاگرد۳7شدهبودکهمتاسفانهبهسرطان
گوشوحلقوبینیمبتالشدهوحدودچهلتاپنجاهمیلیونبرایدرماناوهزينهکردم.الحمدهللدر

حالحاضرزندگیمیکند.يکدخترهمدارمکهآمريکااست.

آغاز به کار در شرکت ملی گاز ایران و اقدامات انجام شده �
زحمت خیلی گاز ملی شرکت در من
کشیدم.بهويژهدراحداثخطلولهسراسری
گازکشوربهطول۱۱00کیلومترازبیدبلند
تااصفهان، لولهیگازمارا تاآستارا.خط

امريکايیهاکشیدهبودند،ازاصفهانتاقزوين،فرانسویهاکشیدهبودندوازقزوينتاآستارا،روسها.
درزمانبهرهبرداریدرقسمتروسها،ماخیلیمشکلداشتیم.درزمانبهرهبرداری،چندبارلوله

هایگازدچارترکیدگیشدندومنآنهاراتعمیرکردم.

کوروش آذری

‘‘

اصفهـان،  تـا  مـارا  گاز  لولـه ی  خـط 
آمریکایـی هـا کشـیده بودنـد، از اصفهـان 
تـا قزویـن، فرانسـوی ها کشـیده بودنـد و 

نیـز روس هـا آسـتارا  تـا  قزویـن  از 
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صدور گاز به شوروی، بهترین خاطره �
بهترينخاطرهایکهدردورانخدمتمدرشرکتملیگازايراندارم،اينبودکهلولهکشیگاز
بهآستاراراراهاندازیکرديم.برایصدورگازبهشوروی،درآستاراهمچندتادکمهگذاشتیم.يک
دکمهرافشاردادندوگازبهشدتبیرونزد.دکمهدومیرافشاردادند؛گازبهشدتآتششدوسومین
دکمهراکهفشاردادند،شیرگازبستهشدوبعدهمخاموششد.درنهايتبافشاردادنچهارمین

دکمه،صدورگازايرانبهشورویشروع
شد.دکمهرازدندوشیرصادراتبازشد
واينصادراتگازتابهحالادامهدارد.با
اينحال،خداراصدهزاربارشکرمیکنم
کهکارمانبیخطربود.يعنیچندينجا
لولهترکیدومادرستکرديم.مابوديم
کارگرها از کهيکی ايرانی، کارگران و
االنامريکاست.هنوزکههنوزاستبه
منزنگمیزندواحوالپرسیمیکند.

بزرگترينخاطراتمانهمانراهاندازیاينخطبوده،يعنیباورکنیدخداشاهداستخیلیمازحمت
کشیديم،خیلیمشکلداشتیم.يعنیباچنگودندانرفتیمآستاراازپلردشديم.

بازگشت از آمریکا و اشتغال در شرکت گاز �
قراربـــراينبودتااقـــدامکنندکهتـــاآنجاکهامـــکاندارد،.دانشـــجوهايیکهبه
امريکارفتـــهاندوگواهیکاردرآمريـــکادارند،بهايرانبرگردندودرايرانمشـــغولبه
کارشـــوند.منهميکیازمهندســـینیبودمکـــهدرامريکاتحصیلکردهبودومشـــغول
بـــهکارشـــدهبودم.منهـــمدرآنزمـــانباآقایگنجـــویکهآنموقـــعرئیسکل
بود،مهنـــدسصفریکهزيردستشـــانبودوآقـــایمصدقیهمگفتگوکـــردم.اينها
مـــنرااســـتخدامکردند.آقـــایگنجویآنموقعمســـئولبود،ايشـــانآمـــدبامن
مصاحبهکـــرد.وگفتندهمینجااســـتخدامتمیکنم،مســـتقیمازامريکابیـــاتهران،من
خـــرجخودتوهمســـرتراهممیدهـــمکهبیايیدايـــران.منهمآمدمايـــرانازآن
موقعهمتاآنزمانیکهبازنشســـتهشـــدم،درشـــرکتگازخدمتکـــردم.االنحدود

پنجاهســـالازآنزمان،يعنیاســـتخداممندرشـــرکتملـــیگازمیگذرد.
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مهمترین انگیزه برای مراجعت به ایران  �
منايرانرادوستدارم.يعنیايرانمملکتمناست.منهمخیلیدرآنزحمتکشیدهام.
خیلیکارمثبتخوببرایمملکتانجامدادم.پیشخدایخودمهمروسفیدهستمکهزحمتی
کهکشیدم،نتیجهایداد،کههمهیمردمکشورمازآناستفادهمیکنند.مناگربهپنجاهسال
پیشبرگردم،بازهمباجانودلدرشرکتملیگازايرانمشغولکارمیشدم.باورکنیدبهخدا،
مناينآبوخاکرادوستدارموبرایاينآبوخاکمخیلیزحمتکشیدم.اگربخواهماز
زحماتوفعالیتهايمبگويمبايدبهراهاندازیخطلولهگازاشارهکنم.وقتیمااينفعالیتراشروع
کرديم،خیلیمشکلداشتیم.ازجملهدرقسمتاولکهامريکايیهاعملکردند،يکلولهترکیدو
درستکرديمدرقسمتفرانسویهامشکلینداشتیم،اماازقزوينتاآستاراکهروسهالولهکشی
کردهبودند،چندينبارلولهترکیدواينلولهکهمیترکید،شمانمیتوانیدبخوابیدتااينکهسرهمشان
کنیوهواراازلولهخارجکنید،چونخطرناکاستواحتمالداردمشتعلشودومثلبمببترکد.
درصورتبرزوچنینمشکلینمیتوانیدبرويدبخوابیدوتفريحکنید،بايدلحظهبهلحظههوایفشار
گازرانگاهداریکنیدونگذاريدهوابکشد.بايدکارهارابهدقتانجامدهیدوآنهاراتحويلدهید.
بهنظرمنبهترينومهمتريندستآوردشرکتملیگازايران،راهاندازیخطلولهسراسریايران
است.الحمدهلل،منبراساسآماریکهازجنوبدارم،متوجهشدمکهشرکتملیگازايران،هنوز

مثلآنپنجاهسال،سرويسمیدهد.واينازالطافخداست.

یک دنیا تجربه و چند سفارش به جوانانی ایرانی �
مننظرمايناستکههمهجوانهابايدتحصیلکنند.مدارکباالبگیرندوبهمملکتخدمتکنند.
ازصمیمقلببهجوانانمیگويمتازمانیکهپیرشدندوبهسنمنرسیدند،حرفیبرایگفتن

داشتهباشندوبگويندماهمبهکشورخدمتکرديم.

یاد و خاطری از هم دوره ای ها وهمکاران گذشته �
آقایگنجویرابهشمامعرفیکردم،میخواهمازيکیديگرازهمدورههايميادکنم.اسمش
ارادتداشتم. بودندکهمنخیلیخدمتشان ازمديرانمحترمی ايشانيکی بود. چنگیزصفری
ازهمکارانمخیلیهاهستندکهدلممیخواهددربارهشانحرفبزنم.آقایسعیدستودهدر
ايستگاهيکبود،آقایهرمزغفاریدرايستگاه۵قم،آقایفیروزسررشتهبودنددرقزوين،اسداهلل

علیرضايیهمدررشتبودندوآقایکتابیهمدرآستارابودندکهيادهمهیآنهابهخیرباشد.
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تلخ ترین خاطره �
يادمهستدرمراسمیيکیازهلیکوپترهابايکمهندسجوانکهدرآنبود،سقوطکردوخدا
رحمتشکند،ازدنیارفت.اينضايعهسنگینبودوتلخترينخاطرهرابرایمنرقمزد.فکرکنم
اسمشخسرودانبود.اگراشتباهنکنممهندسمکانیکبود.مامرتبباهلیکوپتر۵0متریزمین
آستاراپروازمیکرديم.ازبیدبلندتاآستاراباهلیکوپترمیرفتیمکهاگرچیزیهست،يادداشتکنیم.
يعنیخودمنمیرفتمبعدمیآمدمومشکالترابهمراکزمختلفیکهداشتیم،خبرمیدادم.بعداًًهم
خودمرفتمتاببینمکدامدرستشده؟کدامدرستنشده؟اگردرستنشدهبود،مشکلراپیگیری

میکرديموبعدمیرفتیمکارراراهمیانداختیم.

بهترین مدیر صنعت گاز �
منخدمتهمهشانارادتداشتم.منفکرکنمآقایگنجویخیلیزحمتکشیدند.آقایچنگیز
صفریکهرئیسمستقیممنبود،خیلیآدممثبتوزحمتکشیبودند.خودمصدقیهماينخط
رادوستداشتوپیگیریمیکردکهکوتاهینشود.گنجویکهرئیسکلبود.چنگیزصفریمعاونش
بود.مصدقیهمرئیسشرکتگازبود.آقایمصدقیديگردرايراننیست،نمیدانمکجا،فکر
میکنمفوتکردهاست.خدارحمتشانکند.آقایمصدقیچندتامهندسهمباخودشازجنوب
آورد،کهيکیدوتايشانهستند.االنخودآقایالبرزیهميکیازروسابودکهاکنونبازنشسته
شدهاند.منآقایمصدقیرادوستداشتم.مهمترينخاطرهیمنازايشانايناستکهاينمرد
آدمیفهمیدهوجدیبود.باکسیشوخینداشت،نظمسازمانیداشت.کجمیرفتیمیزد.محکم
میزدباصدایبلندکهبقیههمبفهمند.مندوستشداشتم.منراهیچوقتنزد.چونخدايیشمن
باجانودلکارکردم.ازمنتشکرهمکرد،پاداشهمداد.همهاينکارهاراکرد.درپايانممنونم
ازشماکهگفتگومیکنیدباافرادپیشکسوتدرصنعتگاز.درواقعيادگارانصنعتگاز،بهعنوان

بهترينخاطرهبرایمنخواهدماند.



کوروش آذری |

۵۵۵
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از آغاز راه زندگی تا گام نخست  ورود به صنعت نفت و گاز �
متولد۱6مهر۱۳۲8ودرحالحاضر67سالههستم.تاريخاستخداممندرشرکتملینفت،
همزمانباسالروزتولدمدرسال۱۳۵4بود،دربخشکنترلاطالعاتومديريتاستخدامشدم،ولی
چون۳روزديرتربهمحلکارمرفتم،حکممدر۱۹مهرماهثبتشد.دوفرزنددارم؛يکپسرويک
دختر.پسرممتولد۱۳۵۲درآمريکاوهماکنون4۲سالههستند.ايشانمهندسکشاورزیهستند،اما
هیچگاهدررشته یخودشانکارنکردهاند،البتهيکیازکارآفرينانکشورهستندوتاکنونکارهای
بسیاربزرگیبرایآبادانیمملکتانجامدادهاند.برایمثال؛ساختچندکارخانهکهباهمتویو
حمايتبندهبهثمررسیدهاست.دخترممتولد۱۳۵۹هستندومدرکفوقديپلمبازرگانیوحسابداری

دارندوبهعنوانخانهداربامازندگیمیکنند.
مدرکتحصیلیمنلیسانسمهندسیصنايعازدانشگاهايالت»لوئیزياناامريکا«استکهيکیاز
دانشگاههایبزرگومعتبردرعصرخودوامروزمیباشد.آموزشهايیکهمندر۵سالاولکارم
ديدمدرزمینه یکامپیوتربود.منفقطدردوکالسشرکتکردميکیکالس»لینکیجاديتور«۱و
ديگریدوره ی»اسمبلی-Assembly«۲آنهنگامکامپیوتربهصورتلپتاپوامثالآننبود.
دستگاهوکامپیوترهایبزرگیبودومنتوانستمدوره یلینکجاديتوررابگذرانم.دوره یاسمبلی،
زبانمادریکامپیوتراستکهباسیستمباينری-۳Binary)0و۱(سروکاردارد.منتوانستم،
اينکارراباعالقهایکهداشتميادبگیرمودربرنامهريزیهاازاينزباننوشتاریاستفادهکنم.
آنموقعکسیازاسمبلراستفادهنمیکرد.درآندورهمعمواًلهمهازفورترنوپیالواناستفاده
میکردند.منشروعکردمويکسریازبرنامههارابازبانمادریکامپیوتر)اسمبلی(کهزبان

Linckage Editor .۱
۲.يکزبانبرنامهنويسیابتدايیبرایرايانهها

۳.دودويی
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سختیاستنوشتم.اينهاکالسهايیبودکهمندر۲7سالخدمتمگذراندم.پستهايیکه
رویآنهاکارکردمعبارتنداز؛مهندسطراحشبکه۱و۲،مهندسارشدوکارشناسی.درسال6۲ 
مديرعاملوقت،آقایمظفرجراحیوآقایمهندسسنندجی،حکممنرابهعنوانرياستخدمات
مهندسیوکنترلشبکههایگازرسانیدرسراسرايران،دادند.درپستآخرحدود۲۲سالفعالیت
کردم.بعداز۲۲سالماندندراينمقاموتربیتمهندساندرهمه یاستانهاودرسطحکشور،
مهندسیمستقلدرستکرديموسپسواحدخودمانرامنحلکرديم.درنتیجهبهآخرينِسمتخودم
رفتم،چونآنموقعبرایخطوطانتقال،کمپرسورموردنیازبود.ازطريقساختداخلاقدامکرديم
وبهتشخیصمديريتوقتمنبهعنوانرئیسمهندسیتوربوکمپرسورهایگازانتخابشدم.حدود
يکسالونیمدرآنجاکارکردموتوانستمدرچندسفریکهبهخارجازکشورداشتم،مبانیواصولی
ازطرزکاراينکمپرسورهارابهتصويربکشم.4جلدازاينکتابارزندهراتهیهکردموبهانباری
تعاونیگازبردمولیمتأسفانهچندروزپیششنیدمکهآنجاآتشگرفتهاستوآننسخهازکتابها
ازبینرفتهاست.بههرحال،آخرينسمتمنرئیسامورمهندسیدرساخت»توربوکمپرسورهای

گاز«درايرانبود.

تألیف کتب مرجع در صنعت گاز   �
علتتغییرحوزه یفعالیتمازنفتبهگاز،راهاندازیيکسیستمکامپیوتریبود.درسال۵۹،مرحوم
دکتررضايیرئیسمهندسیشرکتگازبودند.ايشانبامننشستیداشتندوگفتند،برنامهایاز
شرکتگازفرانسویهااينجاماندهاستوماکسیرابرایپیادهسازیاينکارنداريموآوازه یشما
راشنیدهايم،آيامیتوانیداينبرنامهرابرایمارمزگشايی)راهاندازی(کنید؟منظرفيکهفتهبا
زباناسمبلیودانشهاوبرنامههايیکهداشتمرویآنکارکردموتوانستمآنراراهاندازیکنمو
چند»سابروتین-Subroutine«۱نوشتم.هزينه یانجامپروژهومقدارمتراژلولههاونقصهای
ديگرراتکمیلوتقديمآقایدکترکردم.ايشانوقتیکارمنراديدندگفتند،آقایآئینهچی،مناز
شمامیخواهمکهبیايیددرشرکتگازواينبرنامهراراهاندازیوشروعبهکارکنید.گفتم،من
تجربه یطراحیوامثالآنراندارم.گفتند،اينجاهیچکسندارد.ايشانخیلیبهمنبهادادند
وهمانروزنامهایبهشرکتنفتنوشتندودرخواستانتقالمنراکردندواينگونهبودکهاز
حوزه ینفتبهحوزه یگازآمدم.در۵سالیکهدرشرکتنفتبودم،برنامههایبسیاربزرگیراتهیه

۱.سابروتینمجموعهازدستوراتکهمیتوانیددردرونبرنامهخودايجادکردهوبعدازايجادآنهاچندينباردرقسمتهای
مختلفبرنامهازآنهااستفادهکنید.سابروتینهارامیتوانچندينباردربرنامهاصلیفراخوانیکردهيااجرانمود.بااستفادهاز

سابروتینهاکارهاوفعالیتهایبرنامهنويسیآسانترانجاممیشوند
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وگردآوریکردم،کهمهمترينآنها،فشارخیزابياضربه یقوچدرخطوطلولهبود؛يعنیوقتی
کههیدرولیکدرگازمايع،ياگازحرکتمیکند،وقتیشمايکشیررامیبنديد،يکضربهبهآن
میزنیدوطولموجیبرمیگرددکهتنشهایزيادیرادرطولوبدنه یلولهبهوجودمیآوردکه
برنامهایبسیارسنگینوپیچیدهبود.درسال۵7کهمقارنباانقالببودچناندرگیراينکاربودم
کهباوجودنزديکیمحلکارمبهمحلتظاهراتفرصتچندانیبرایشرکتدرتظاهراتنداشتم.
باالخرهموفقشدموکارانجامشد.برنامه یديگریهمدر۵سالاولیکهدرشرکتنفتبودم
انجامدادم.برنامهایکهمربوطبهحجمعملیاتخاکبرداریوخاکريزیبود.برنامهایپیاده
کردمکهوقتیخطلولهرامیگذاريم،همزمانباآنحجمخاکیکهبرداشتهمیشود،بهطريق
کامپیوتری،برنامهريزیوکارشود.سیستمکامپیوتریگذشتهمثلاالننبود،ولیمنسعیکردمکه
عقبنیفتم.البتهخودممیدانمکهاصاًلنمیتوانمبانسلجوانفعلیرقابتکنم.منفقطتوانستم

دوعنوانازکتابهايیراکهاشارهکرديد،همراهخودبیاورم،چونبقیهدردسترسمنبودند.
نوع البته است. گازرسانی« درشبکههای لوله دوکتاب،»مبانیطراحیخطوط اين از يکی
فوالدی،کههم-اکنونحدود۱۱۵هزارکیلومتردرشبکهطراحیواجراشدهاست،کههمهبه
طريقاستفادهازاينکتابصورتگرفتهاست.اينکتابشامل؛اصولومبانیطراحیشبکهاست
کهازآنبهعنوانيکمنبعومرجعدرشبکهاستفادهمیشود.شرکتملیگازوتمامطراحاناين
شرکتازاينکتاباستفادهمیکنندودرکمیتههایاستانداردهم،بخشهایمختلفاينکتاب
بهتأيیدرسیدهوجزواستانداردهایشرکتگازدرآمدهاست.حتیوقتیحادثهایرخمیدهد،بیشتر
کارشناساندادگستریبرایصدورحکموبررسیواقعهازاينکتاباستفادهمیکنند،چونبايداز
استانداردهاومبانیطراحیکهدراينجااستمطلعشوندوبعددستبهاقدامبزنند.کتابديگری
کهدرشرکتگازتهیهکرديمکهبهمنظوراقتصادیبودنشبکههاباشد،»کاربردلولههایپلیاتیلن
درشرکتگاز«بود،کهچندسالطولکشیدتاتوانستیممجوزهایآنرابگیريم.بعدازدورهای
کهمنوچندنفرازافرادگروهبهفرانسهرفتیموبازگشتیم،اينکتابرانوشتم.اينکتابدرمورد
شبکههایفوالدیاستکهتماممطالبشموردبررسیوتأيیدقرارگرفتهوامروزهمورداستفاده ی
تمامطراحانشرکتگازومشاورانومهندسانمشاورطراحکهدرخارجکارمیکنندنیزمیباشد.
اينکتاب،حدود700صفحهاستکهمطالبجالبیدرآنموجوداست.زمانوفرصتیمیخواهد
تاکاماًلبیانشوددرطولاينسالهامهندسانجوانیراآورديمودرشرکتگازتربیتکرديمو
آموزشداديمکههمهبرمبنایاينکتابکارمیکنندوامروزهيکیازکارهایبسیارمهمیاست
کهازمندرشرکتگازباقیمانده-است.يکیازهمکارانمن،آقایمهندسحجتی،هرسالتمام
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کارهايیراکهبندهدردوره یخدمتانجاممیدادم،جمعآوریکردهوبهکمیته یاستانداردمیبرد
وبهروزرسانیمیکندومبانیوکموکسریآنچهاطالعاتروزدنیاسترابهآناضافهمیکند.من
ازايشانکمالتشکررادارموبهخدماتشانارجمینهم.ازهمکارديگرم،آقایمهندسصباغیان،
نیزکمالتشکررادارم.ازسال۵۹تا7۵وقتیکهماطراحیمیکرديمدرحالیکههنوزپروژهرا
کاملنکردهبوديم،ايشانبرایاجرابهتهرانمیآمدوباپشتکاریکهداشتدراينطراحیبهما
کمکمیکرد.طراحیکلیهشبکههايیکهدرهمهمناطقتهرانخوابیدهباماواجرایآنباآقای
صباغیانبودکهازايشانبسیاریازمبانیاجرايیرايادگرفتمودرمقابلمسائلطراحیرابه

ايشانآموختم.

پایه گذاری بخش مهندسی و طراحی در امور مهندسی شرکت ملی گاز ایران �
تأثیرکارمندرصنعتگازبسیارمتنوعبوده،ولیازهمهمهمتر،گازرسانیبهکلیهشهرهاو
روستاهااست،کهمردمعزيزکشورمانازموهبتگازبهرهمندشدند.ايننتیجهبهراحتیبهدست
نیامدوهمانطورکهخاطرنشانکردمدرطولاينسالهااينکتابهابهراحتینوشتهنشد.
همکارانمبسیارکمککردندتاموفقشديميکبخشمهندسیبسیارقویوطراحیراپايهگذاری
کنیم.بهطورخالصهوفهرستوارنتايجکارهایخوددرشرکتگازراخدمتشماعرضمیکنم:

الف–قطعوابستگیازمشاورانخارجیوانجامکارهابهوسیله یکارشناسانداخلی.
ب–پايهگذاریبخشمهندسیوطراحیدرامورمهندسیشرکتگاز.

ج–تهیهوگردآوریبرنامهایکاربردیباتوانیباالازلحاظظرفیتدادههاکهآقایمهندس
حجتیآنراتهیهکردهاندودرحالحاضردرشرکتگازاستفادهمیشود.اينسیستمازروش

»هاردیکراس«کهدرزمانآقایمهندسپرنگمورداستفادهبود،بسیارکاربردیتراست.
د–تهیهکتاباصولومبانیطراحیشبکههایگازرسانیبرایبخشفوالدی.

ه–تهیهکتابمبانیطراحیشبکههایپلیاتیلنی.
و–تهیهنقشههایاستانداردشبکههایگازرسانیدرواحداداریومهندسیشرکتگازبرای

آسانشدنگازرسانی.
ز–آموزشطراحیبههمکارانومهندساندراداره یآموزششرکتگاز.

گاهیخودمنوگاهیهمکارانیکهبهلحاظعلمیوفنیقویبودندبرایتدريسبهاداره ی
آموزشمیرفتیم.رابطه یبسیارمؤثرومهمیکهتوانستمبادانشگاهبرقرارکنم،ارتباطصنعتبا
دانشگاهبود.يعنیبارفتنبهدانشگاههایمختلفايرانازجملهدانشگاهصنعتیشريف،توانستم
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ارتباطیعلمیفنیبرقرارکنمتاجوانانببینندکهماچهمیکنیمونظراتدانشجويانسطوح
مختلفرامیگرفتموسعیمیکردمبهنظرشاناحترامبگذارمودرکارازآناستفادهکنم.

ح–شروعمطالعهوبررسیاثراتزلزلهرویشبکههایگازرسانیباهمکاریتنگاتنگاساتید
دانشگاهتهرانومؤسسهزلزلهشناسی.

ط–تهیهريزپهنهبندیتهران،توسطاساتید.ماازشرکتگازخواستیمکهآنراتهیهکنندچون
هنوزدرشرکتگازکاربردداردوبرایانجاممحاسبههایداخلیوبینالمللیمجبورندازاين
اطالعاتاستفادهکنند.يکیازمشکالتیکهقباًلدرطراحیداشتیم،اينبودکهسطحآبهای
زيرزمینیدربرخیشهرستانهاازجملهشهرهایشمالیايران،باالبودواينلولهها،برایاينکه

فلودنکندوباالنیايد،مطالعاتی
رابرايشانشروعکرديموباکم
اينچديگر تا4 لوله کردنقطر
وزنههايی يا و سدل نبود نیاز
اين و بگذاريم لولهها روی را
ظرفیت بود. مهمی بسیار قدم
ايستگاههارابه۵000رسانديم.
وجود مشکالت، از ديگر يکی
کوچههایباريکدرتهرانبود.

آنموقعگازرسانیبهکوچههایباريک،جزواستانداردهایمانبود.ايندرحالیاستکهامروزه
حتیکوچههايیکهعرضشانيکيادومتراستهمگازدارند.بههمینخاطرگروههایمابا
کمیته یاستانداردوگروههایديگرنشستندورویاستانداردهایکوچههایباريککارکردندويک

استانداردبسیارقویومدونتهیهشد،کههماکنوندرکشورمورداستفادهقرارمیگیرد.
ی–تهیهجدول۱0هزارانشعابو۱00هزارانشعاببرایشبکههایگازرسانی.

درنتیجهاموربازرگانیوامورکاالیماهمزمانرشدکردندومجبورشدندساختارهایخودراتغییر
دادهونیروهایجديدبگیرندتابتواننداينحجمکارراانجامدهند.مابهجايیرسیديمکهگفتیم،
حاالکهمابههمه یايرانگازمیرسانیم،چراازجاهایمختلفخريدکنیم؟طراحیشبکهکرديم
وايستگاهگرفتیموچونساختايستگاهبهخريدزمیننیازداشت،امورحقوقیماکهتاقبلازآن

يکواحدکوچکبود،تبديلبهيکواحدبزرگشد.
ک-تهیهاسنادومدارکپیمانکهدردوجلدآمادهومشخصاتفنیواجرايیشبکهها؛ازحمل
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لولههاتاتزريقگازوراهاندازیدراينکتابنگارششد.
ل–تهیهطرحهايیبرایايمنسازیزلزله،کهدرآنزمانارائهکرديم.

م–انتخابنیروهایجوانوکارآزمودهوآموزشآنانبرایطراحی.
ن-تهیهچارتسازمانیکهتوانستیمباآنشرحوظايفبخشهایمختلفوبخشطراحیراکه

بهوجودآوردهبوديمبنويسیموفعالکنیم.
س–تهیهوگردآوریکتابیدرزمینه یتکنیکهایمختلفگازرسانیدرسطحدنیاکهدرامور

بررسیوبرنامهريزیموجوداست.
ع–تهیهکتابیدرزمینه یتوربوکمپرسورها،کهمتأسفانهخودمنسخهایازآنندارم.

ما توانستیم و خواهیم توانست �
وضعیتشرکتگازدرگذشته،بهطورمثالدرسال۵۹،اينگونهبودکهچندمشاورخارجی
درتهران،شیرازومشهدکارطراحیرابهعهدهداشتند،ولیمدتیبعديعنیهماناوايلانقالب
رفتند.بعدازسال۵۹کهمنواردشرکتگازشدمما6هزارانشعابگازداشتیمودرحالحاضر،

باتوجهبهتوضیحاتیکهدادموکارهايیکه
انجامداديموکتابهاواستانداردهايیکه
گاز انشعاب به۱0میلیون نزديک تهیهشد،
داريمو۱۹/۵میلیونمشترک،وحدود70تا
7۵میلیوننفرازگازاستفادهمیکنند.گذشته
شرکتگازتااينحدبودهاستوپیشرفت

ماازسال۵۹تا۹4بسیارعالیارزيابیمیشودومیتوانگفت،برای۵00سالآينده،ذخايرگاز
خواهیمداشتوبامديريتفعلیوکمیتوجهبهنیروهايیکهدرشرکتگازکارمیکنند،میتوانیم
درسطحجهانیرتبههایاولرابهدستآوريم،کهاينتوانبالقوهايستکهخداوندبهماداده،و
اگرجنگهایهستهایوتحريمهاواقعًاکنارگذاشتهشودوبتوانیمدرسطحجهانیشرکتکنیم،
شرکتگازدرآيندهخواهدتوانستدرزمینههایطراحیواجرابسیارپرقدرتترمطرحشودونام

کشورعزيزماندرصدرقرارگیرد.
ماتوانستیموخواهیمتوانست.همیشهازخداخواستهامآنقدریبهمنعمردهدکهببینمکشورم
الاقليکپروژهدرخارجازکشورگرفتهاست.البتهدراينزمینهقدمهايیهمدارندبرمیدارند،

کهامیدوارمموفقشوند.

 وارد شـــرکت گاز شدم ما 6 هزار انشعاب 
گاز داشـــتیم و در حال حاضر، با توجه به 

توضیحاتی کـــه دادم و کارهایی که انجام 
ـــتانداردهایی که تهیه  دادیم و کتاب ها و اس

شـــد، نزدیک به 10میلیون انشعاب گاز 
داریم



محمداسماعیل آیینه چی |

۵6۳

خاطره ی خوش؛ در حضور گرم امام خمینی »ره« �
روزیمديريتوقت،سراسیمهپايینآمدندوگفتند،آمادهباشید.میخواهیمبهمنزلامامبرويم.
گفتم،چرامنبايدبیايم؟گفتند،بايددررابطهباپروژههایگازیکهرویآنکارمیکنیدبهامام
گزارشبدهید.گفتم،کارمیکنیم،ولیاينکتابهاهنوزآمادهنشدهاست.خالصهمنبههمراه
مهندسغرضی،وزيرنفت،بهمنزلمرحومامامرفتیمويکیازخاطراتبسیارخوبمن،سوالهايی
بودکهدرمحضرامام)ره(بهخوبیپاسخدادم.آنموقعمنجوانبودموچونبوروسفیدروبودم،
شخصیازمنپرسیدند،شمامشاورخارجیهستید؟دوستانگفتند،خیر،ايشانکارمندشرکتگاز
استباحقوقماهی۵هزارتومان.مخاطببهآقایغرضیگفتند،واقعًااگرماهیانه۵0هزارتومان

همبهايشانبدهید،کماست.
آقایغرضیبهمنپستهایخیلیخوبیپیشنهادکردند،ولیازايشانخواستمکهبگذارندمن
درهمانبخشبمانموبخشمهندسیراپايهگذاریوطراحیکنم.سايرمديراننیزدستبهدست

همدادندوبندهراحمايتکردندتاامروزمابهاينرهآوردرسیديم.

رنجشی از عمق وجود �
منعضوکمیته یجهانیگازبودموباعشقکارمیکردم.هروقتبهآنجامیرفتم،رهآوردیاز
کشورخودمانمیبردمونشانمیدادمورهآوردیهمازآنهامیگرفتمومیآوردموبعدآنرا
بهصورتمقالهایچاپمیکردم.روزینامهایبهدستمرسیدکه،آقایآئینهچیشماازاينکمیته
حذفشدهايدوشخصديگریبهجایشمامنصوبشدهاست.ازاينموضوعقلبًارنجیدمواثر
بدیرویمنگذاشتولیازپایننشستموبامطالعه یمقالهوتحقیقدراينترنتوسايرمنابعبه
کاروهدفخودمکههمانارتقایمسائلفنیشرکتگازبود،ادامهدادم.البتهدرکلدورانخدمت،

حوادثبدبسیاریداشتیمولیاينموضوعبیشازسايرحوادثمراناراحتکرد.

تجربه ی خوب از یک حمایت به موقع �
بهترينتصمیممديريتی،اينبودکهمديرانوقتکارايیمنوهمکارانمراتشخیصدادندوما
راحمايتکردندتاتوانستیمکاریراکهدردستداشتیمبهاتمامبرسانیمونتیجهآنکتابهايی
استکهاکنوندرسطحکشور،مورداستفادهقرارمیگیرد.آنهابهمامیدان،بهاواعتمادبهنفس
دادند.منبهعنوانيکمديرفقطجسمنیروهايمرانمیخواستمکهدرادارهباشندبلکهکارنیروها
مدنظرمبود.زمانیکارمندانفقطکارتمیزدندوصرفاًًحضورفیزيکیدراداراتداشتندولیمن
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مجوزهايیبهکارکنانممیدادمکهآزادانهوباعشقکارانجامدهند.خودمهمیشهازساعت6صبح
تا۱0شبدرمحلکارحاضربودموبهنوعیخانهوزندگیمنشرکتگازبود.

انتصابات، گاهی نادرست  �
مامديرانخوبیداشتیمولیگاهیمديرانیمنتصبمیشدندکهباوجوداينکهمتعهدبودند
ولیتخصصفنیدرزمینه یگازنداشتندوازمنمیخواستند،باارائهمقالهوامثالآن،ايشانرا
راهنمايیکنم.منهمباکمالمیلاينکاررامیکردموهمهراضیبوديم،ولیخببهتربودکه

نیروهایمتخصصتریرامیآوردندکهوقتکمتریدرپیشبردکارصرفشود.

پیشنهادهایی برای پیشرفت صنعت گاز �
-مناعتقاددارمبايدبهنیروهایجوانبهادادوبههمینمنظوربايدازآنهابخواهیمکهقدمی
بهجلوبگذارندومانیزايشانراحمايتکنیموبهآنهافرصتبدهیمکهرشدکنندواگرکاری
بهآنهاارجاعمیشود،طوریباشدکهابزارآنکارنیزدراختیارشانگذاشتهشود.بهنسلجوانی
کهبسیارکارآمدومثبتانديشند،اعتمادکنیمچونآنهامیتوانندکارهایبسیاربزرگیراانجام
دهند.نظرمنايناستکهمديريتجديدشرکتبسیارقویهستندچونبهنیروهایجوانبها
میدهند.ومنسالهاستبااينکهدرشرکتنیستم،دورادوردرجريانامورقراردارمومیدانم

واقعًازحماتزيادیمیکشند.

توصیه ای به نیروهای جوان  �
بهجوانهاتوصیهمیکنم،دردرجه یاولبهخدااعتقادداشتهباشندوبرایهدفیکهدنبال
میکنند،باپشتکاروکوششجلوبروندتابهخواستنهايیخودبرسند.همانطورکهمننیزچنین
رويهایرادنبالکردم.گرچهدرسال۵۹موقعیتفراهمبودوامروزهسختتراست،امابههرحال

جواناندرهردورانیباسعیوتالش،میتوانندموفقشوند.

سیر ورود به صنعت نفت و گاز �
منبرحسبتصادفبهشرکتنفتآمدم.مرحومدکتررضائی،ازمنبرنامهخواستندومنکاررا
آغازکردموعالقهمندشدم.سپسبهشرکتگازمنتقلشدموباتوجهبهخدماتانجامشدهوچاپ
مطالبدرکتابها،توانستمدرشرکتگازمثبتواقعشوم.شايدبعضیمديراناينحرفمنرا
قبولنداشتهباشندولیهمهدوستانوهمکارانمنمیدانندکهچهزحماتشبانهروزیرامتحمل
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شدم.نامتکتکهمکارانیکهبهمنکمککردند،دراينکتابهستوازآنهاقدردانیکردهام.

کار مثبت به انسان انرژی و توان می دهد �
باتوجهبهاينکهما6هزارانشعابداشتیموحاال۱0میلیونانشعابداريموحدود۳0تا۳۵ 
هزارکیلومترشبکهداشتیمواالن۲7۵هزارکیلومترشبکهداريم،ارزيابیمنايناستکهاين
موفقیتازپشتکارووجوداطالعاتفنیدربخشمهندسیبهدستآمدهاستکهبندهنیزسعی
کردمسهمیدرآنداشتهباشموبتوانمباجمعآوریمطالبونیروهابرایرسیدنبههدفامروزی
مشارکتکنم.کارمثبتبهانسانانرژیوتوانمیدهد.اگرخداوندنیرویدوبارهایبهمنمیداد،

دوستداشتمدوبارهدراينعرصهخدمتکنم.

ارزیابی عملکرد شرکت گاز قبل و بعد از انقالب  �
فعالیتشرکتگازدرقبلازانقالب،درزمینه یگازرسانیبهصنايعبود.درتهرانشرکتیبودبه
نام»مشاورسفرهگاز«ودرمشهدهمشرکتیبودبهنام»میايرنکو«کهشبکهطراحیمیکردند.
بعدازانقالبسال۵7،ساختمانبی.ام.وکهنزديکمیدانهفتتیرفعلیاستبهشرکتگاز
تعلقداشت.منوقتیبهآنجارفتموپیگیرشدم،تماممدارکواسناددرآنساختمانسوخته
بود.ازالبهالیمدارکواسنادسوخته،هرچهپیداکردم،درکارطراحیبهکارگرفتم.بههرحال،
قبلازانقالبهمشرکتگازدرحالرشدبود.وقتیانقالبشدوخارجیهارفتند،اينموقعیت
برایکارشناسانايرانیبهوجودآمدوماپابهعرصه یصنعتگازگذاشتیموخدماتیراکه
توانستیم،عرضهکرديموازيکمیلیونمترمکعبگازیکهدرگذشتهمصرفمیکرديمبه4۲میلیون
مترمکعبگازرسیديمکهگاهباکمبودهمروبهروهستیم.يعنیدرزمستانکهزماناوجمصرفگاز

است،ماگاهیمجبورمیشويمگازصنايعبزرگراقطعکنیم.

 نقاط طالیی فعالیت شرکت ملی گاز ایران  �
نقطه یطاليیفعالیتشرکتملیگازايران،ازسال۵۹بودکهطراحیهاشروعشد.وبهتدريج

شرکتمجبورشدبهخاطرنیازشهرها،پااليشگاهوخطوطانتقالراطراحیکندوبسازد.
شرکتملیگاز،طیدهههای60،70و80،مقاطعطاليیراطیکردوتوانستپیدرپیرشدکند

وبهتعدادنیروهایمتخصصخودبیفزايدتابتوانداينحجمبزرگکارراانجامدهد.
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آرزوهای کودکی �
منازکودکیهمیشهدوستداشتم،جراحمغزواعصابياقلبباشمچونمستقیمبامردمدر
تماسبودم.ولیدراينکار،بامردمدرارتباطنبودم،بلکهباکتاب،نقشهوکاغذ،سروکارداشتم.
درآمريکادوره یجراحیمغزواعصابوجراحیقلب،الاقل7سالزمانمیبردبههمیندلیل
تصمیممنعوضشد.وقتیبرگشتمتابهامروزازتمامدروسمهندسیبهنحواحسناستفادهکردم
واالنفردیموفقهستموهرجاکهمیرومبسیارمورداحترامهستموجايگاهخوبیدارمولی

ترجیحیدادم،يکپزشکموفقباشم،تايکمهندسموفق.

آرمان های شغلی �
بااعتمادبهنفسیکهدرخودمداشتمواطمینانیکهمديرانبهمنداشتندودستمراگرفتندو
حمايتمکردند،توانستمدراينبخشکارکنمودرکارخودموفقباشم.اگربهسیوپنجسال
پیشبرگردمروشديگریرااضافهنمیکنم.بايدکسیتشخیصدهدکهشماتوانداريدواگر
اينتشخیصدادهشدولیشماازآنتواناستفادهنکرديد،اينمشکلخودتاناست.منهمیشه
دلممیخواست،برونمرزیکارکنم.وقتیبهکشورهایاروپايیياژاپنمیرفتم،اينبحثمطرح
میشدکه،شرکتگازکهازتوانفنیبااليیبرخورداراست،چراازماکمکمیخواهد؟منآرزو
داشتم،پروژههايیرادرسطحبینالمللیداشتهباشیم.خیلیهمسعیکردمولیهمیشهنامههايی
میآمدکهمانعازادامه یراهمیشد.البتهمشکالتسیاسیدربخشفنیاثرگذاشتهبود.امیدوارم

زندهباشموببینمکهنسلجوانشرکتگازاينکارمهمراانجاممیدهند.
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آغاز فعالیت ها �
اينجانبعلیرضاتاجرزادهمتولدسال۱۳۳0درشهرمقدسمشهدهستمودرسال۱۳۵4درحالی
کهکارمندآموزشوپرورشبودم،طیمصاحبهایجذبشرکتملیگازشدمکهدرآنزمان
هنوزبهطورکاملازشرکتملینفتمنفکنشدهبود.عالقهامبهصنعت،صرفًادرراستایعالقه
شخصیامبهکارهایفنیوعملیاتیبود.رشتهیتحصیلیاممکانیکبود.سوابقکاریامنیز
بخشهایفوالدسازیذوبآهنبودکهدرآنزماندرحالنصبتجهیزاتبودوسابقهیکاریام

درکارخانجاتقندرقمخوردکهدرزمانتعمیراتبودهاست.
مصاحبهبامن،توسطهیئتیازکارشناساندربخشهایفنی،اجتماعی،فرهنگی،وغیرهصورت
گرفت.بهخاطردارمبعدازسواالتفنیوزبانانگلیسی،درپايانيکسوالفرهنگیبااينمضمون
ازمنپرسیدندکهمرکزسینمايیآمريکاکجاست؟ازآنجاکهمناهلسینمانبودم،نتوانستمپاسخ
اينسوالرابدهمبنابراينبامشورتهم،سوالديگریرامطرحکردندوپرسیدندکهگسترشفضای
زيرگنبدحضرتثامنالحججکیوچگونهانجامگرفت؟کهپاسخآنرادادموموردپذيرشواقعشد
وپسازگذشتحدودششماهدعوتبهکارشدم.دورهآموزشیراباگذراندنکالسهایانگلیسی
درانجمنايرانوآمريکاگذراندموبعضیازکالسهایآشنايیباصنعتکهدرادارهمرکزیآن
روزسپریکردموبرایادامهکارآموزیبهتاسیساتاعزامشدمودرمجموعهگروهبازسازیخطوط
لولهمشغولبهکارشدمکهيکمشاورآمريکايیهمدراينتیمظاهرامشاورههایفنیرامیداد

ونظارتمیکرد.

شرکت ملی گاز قبل از انقالب �
درآنزمانشرکتملیگازتنهايکخطلوله"4۲سراسریداشتکهگازاستحصالیجنوبيعنی

علیرضا تاجرزاده
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همانبیدبلندراازطريقبندرآستارابهروسیهمیرساند.دراينخطلولهايستگاههایتقويتفشاری
تاسیسشدهبودکهمندردوايستگاهآن،يعنیايستگاهقزوينورشتمدتیراکارآموزیکردم،.
توربینوکمپرسورهایموجوددراينخطلولهسراسریبیشترروسیبودندوکارهایاساسیآنهم
يابانظارتويهبهدستکارشناسانروسیانجاممیگرفت.بعدازمدتیتقاضایانتقالبهمشهدرا
مطرحکردمکهدرنهايتباانتقالاينجانببهعنوانرئیسحملونقلمنطقه4گازرسانیمشهددر
آنروزموافقتشد.بعدازانقالب،بهعنوانمهندسايمنیمنطقهمنصوبشدم.درآنزمانمنطقه
4گازمشهد،گازاستحصالیازچهارچاهگازشیرينکهتنهاعملیاتنمزدايیرویآنهاانجاممی
گرفت،بود.دراينفرآيندگازطیيکخطلوله"۱6بهمشهد،آنهمجهتمصرفنیروگاهمشهدو
کارخانهسیمانوچندمصرفکنندهکوچکديگرمنتقلمیشد.البتهمجموعهتوزيعگازمايعهم

آنروزتحتنظارتشرکتگازوهمانمنطقهبود.
البتهکارهایاداریمربوطبهپااليشگاهخانگیرانوخطلوله"۳6اينچموسومبهخطلولهسرخس
ِنکا،کهقراربودتولیدپااليشگاهگازخانگیرانرابهنیروگاهنکامنتقلکنند،توسطمنطقههماهنگی
واجرامیشد.بعدازترکخارجیها،ماکهاصوالبهعنوانکارکنانطرحسرخسنکااستخدام
شدهبوديم،برایادامهکارکمکمدرتاسیساتخانگیرانمستقرشديم،منهمبهعنوانرئیس
ايمنیوآتشنشانیمنطقهکهپااليشگاهدرحالاحداثراهمشاملمیشد،رسماواردکارشدم.
درآنزمانکارهایپااليشگاهوخطلولهآنحدودا۹0تا۹۵درصداجراشدهبود.امابخش
هایماندهعمدتابخشهایپرخطرسیستمازنظراشتغالوانفجاربود.البتهدرخبرهابهگوش
میرسیدکهايتالیايیهاکهکارنصبتاسیساتوخطلولهراانجامدادهاند،گفتهبودندکهايرانیها
اينتاسیساترامنفجرخواهندکرد،چوناينپااليشگاهمدرنترينتاسیساتگازباظرفیتابتدايی
 H2S۲۱میلیونمترمکعبگازدرآنزمان،آنهمباگازترش۱کهتقريبا%۳.۵آنگازمهلک
میباشد،،بودهاست.تاآنزمانهیچتجربهایبراینصبوراهاندازیاينچنینتاسیساتیدرايران
نبود.سابقهانفجارخطلولهبیدبلندهمتداعیيکحادثهبزرگرادرذهنآنهارقممیزد.درآن
زماناتصالخطلولهسراسریبهتاسیساتبیدبلندتوسطکارشناسانآمريکايیانجامگرفتهبود.
درهرصورتبهحولوقوهالهیوهمتهمهکارکناناينصنعتوهمکاریبعضیازکارکنانو
کارشناسانصنعتنفتدرسايرپااليشگاههاوپتروشیمیها،باالخصپااليشگاهآبادانوپتروشیمی
رازی،درکمالصحتوسالمتراهاندازیشدودرمدارقرارگرفت.البتهحوادثجزئیباالخصدر
فصلزمستانبهلحاظآبوهوایکويریسرخسوسرمایشديددربعضیاوقاتتامنفی۲۵درجه

۱.گازترش،گازیاستکهبهعلتمحتوياتگوگردیمیتواندبرایتنفسبسیارخطرناکوسميباشد.
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سانتیگراداتفاقمیافتاد،کهبحمداهللبههمتهمینکارکنانکهآموختههايشانازهمینتاسیسات
بودودلبستگیشديدیکهبهآنپیداکردهبودند،همانندوالدينيکفرزندازآنمواظبتکردهو
ازخسارتهایشديدباالخصجانیجلوگیریشدهبود.قابلتوجهاستکهجادهسرخس-مشهد
تلفاتجانیزيادداشتهولیاينتاسیساتعظیمبهياریپروردگارتاجايیکهمنبهيادمیآورم

تلفاتجانینداشتهاست.
قابلذکراستکهکارکناناينمنطقهوپااليشگاههاشمینژادباهمهمشغلهکاریومسئولیت
سنگینیکهدردورانانقالبوجنگتحمیلیداشتند،خدماتشايانیرادرجبههوجنگارائهکردند
وشهدایزيادیراهمدرراهانقالبوجنگتحمیلیتقديمنظامکردندکهدراينجايادشانرا

گرامیمیداريم.
نکتهقابلتوجهايناستکهاينپااليشگاههماننديکدانشگاهتوانستفارغالتحصیالنشرا
برایراهاندازیتاسیساتعظیمترومديريتمناطقديگروحتیمديريتهایکالنشرکتملی

گازبهاقصینقاطاينمملکت،گسیلدارد.
منطقه به درسال۱۳7۵ بودم، نیروساز تاسیسات اين ازمهرههایکوچک منهمکهيکی
بندرعباساعزامشدموبهعنوانمديرعاملتاسیساتسرخونوقشمبهمدت۱0سالخدمتگذار
صنعتبودم.آنجايکمنطقهباتاسیساتکوچکنمزدايیدرجزيرهقشمبودکهگازحاصلازآن
توسطخطلوله"۱6پسازعبورازبستردريابهنیروگاهبندرعباسمیرسیدکهدرطولسالیان
گذشتهبهتدريجبافرسودهشدنتاسیساتجزيرهمعروفبهتاسیساتگورزينوخطلولهمذکور،تولید
وانتقالآنبهحداقلممکنرسیدوفشارگازانتقالینیزبهعلتعدمامکانتحملخطلوله،بهعلت
فرسودگی،بهکمتراز۲۵0پوندبراينچمربعرسیدهبود.تاسیساتجديدیدرمنطقهسرخونبرای
بهرهبرداریازچاههایگازشیرينوترشسرخونکهبازسازیواستفادهازاليهزيرينچاههای
شیرينقبلیاينمنطقهبود،ايجادشد.اينتاسیساتکهاولینتاسیساتگازیبودکهتوسطايران
طراحیوساختهونصبشدهبودوحتیبعضیازتاسیساتآنازموجودیهایقبلیاينصنعت
انتخابونصبشدهبود،توسطيکپیمانکارايرانیکهبرایاولینبارکارهایاينچنینراانجام
دادهبود،بهبهرهبرداریمیرسید.طبعاباتوجهبهشرايطتاسیساتوپیمانکاراشکاالتزيادیبرای
يکبهرهبرداریمطمئندرآنوجودداشتهکهبازهمباهمتکارکنانمنطقهمعايبيکیپس
ازديگریبرطرفشدوپسازگذشتدهسالکارکناناينمنطقههمغالبابهعنوانمسئولو
مديرانمنطقهایبهسايرمناطقشرکتانتقاليافتندکهمنبهعنوانهمکارکوچکشانبههمه

اينعزيزانافتخارمیکنم.
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مهمترین اقدامات در سرخون �
کارهایعمدهایکهدراينمنطقهانجامگرفتبهصورتبسیارخالصهعبارتندازرفعنواقص

تولیدگورزينوتغییرسیستمآنالوگ
فیلد و هوشمند سیستم به کنترل
رفع و فونديشن پروتکل با  باس۱
ذخیره مخازن و فرآيندی نواقص
به آن تولید که طوری به مايعات
حداکثرممکنبرسد.همچنینتعمیر
خطلولهدرقسمتخشکیوبستر
فشار حداکثر در استفاده برای دريا

ممکن،کهاينخطلولهدرمرحلهطراحیوتعويضکلآنبود.اصالحسیستممخابراتیوتبديل
آنبهسیستمديجیتالبرایانتقالدادهازفرآيندگورزينبهسرخونبرایکمکردننیرویرسمی
درگورزين،برونسپاریکارهایتعمیرونگهداریوفرآيندیآنبرایتامینآبباغبانیواستفاده
ازسیستمتصفیهپسابکمپینگاداریبهعلتکمبودآبشیريندرجزيره.درسرخونهمچنین
کارهایزيادیانجامگرفتهکهدرسرويسقراردادنمطمئنتوربوکمپرسورهایسیستمپروپان،تبديل
سیستمکنترلآنهاازآنالوگبهديجیتال،نصبسیستماندازهگیریگازباشرايطاستانداردکهاولین

سیستمبهکارگرفتهدرمجموعهشرکتگازبود،ازاقداماتصورتگرفتهدراينمنطقهاست.
درنهايتراهاندازیواحدشیرينسازاينواحدکهسیستمیمتفاوتباسايرتاسیساتگازداشت
وپیمانکارازراهاندازیآناظهارناتوانیکردهبود،ديگراقدامانجامشدهدراينمنطقهاستکهبا

دريافتهزينهازپیمانکاربهنفعشرکتبدونهیچحادثهایراهاندازیشد.
يکـــیديگرازکارهـــایمهمیکهبـــهنظرممیرســـددراينمنطقهانجـــامگرفت،
ايـــنبودکـــهزمینمنـــازلســـازمانیواداریاينمنطقـــهکهدرنقشـــهطرحجامع
شـــهربندرعباسبهقطعاتکوچکتقســـیممیشـــد،ســـاماندهیشـــد.طبقاينطرح
خیابانهايـــیکهمنجـــربهتفکیکاينشـــهرکمیشـــد،ازآنحذفوشـــهرکبا
ديوارکشـــیودريافتســـندبهصورتيکپارچـــهباقیماندومجموعـــهاداری،بهداری،
منازلســـازمانی،تاسیســـات،رستوران،ســـالنآمفیتئاتر،تاسیســـاتآب،تصفیهآبو

میادينورزشـــیوغیـــرهدرمجموعهشـــهرکوباهمانمســـاحتباقیماند.

Fieldbus .۱
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دریافت تندیس جایزه ی ملی کیفیت �
باتالشیکهانجامگرفت،شرکتتوانستدرکیفیتوتعالیسازمانیبهحدیبرسدکهدرمراسم
جايزهملیکیفیتبهدريافتتنديسنايلآمد.همیناقدامهمبرایپااليشگاههاشمینژادخانگیران
بعدازانتقالازبندرعباسبهخانگیرانبهعنوانمشاورمديرعاملانجامگرفت.ايندوشرکتدر
يکرقابتسالمدرجايزهملیکیفیتشرکتکردندوروزبهروزدرراستایتعالیسازمانیوکیفیت

وبهرهوریبیشترقدمبردارشتندکهشکرخدابهدرجاتخوبینیزنايلشدند.

فعالیت های  شرکت گاز در قبل و بعد از انقالب �
فعالیتشرکتگازقبلوبعدازانقالب،اصالقابلمقايسهنیستزيرافعالیتهایشرکتدرقبلاز
انقالببسیارکمبودودرانتقالگازپااليشگاهبیدبلندبهروسیهخالصهمیشد.فعالیتهابسیارکم
ديگریهمانجاممیشدکهدرحدبهرهبرداریازتعدادمحدودیازچاههایشیرينبودکهآنهمبا
کمکتعدادیمشاورخارجیدراينصنعتانجاممیشد.امااکنونکمترنقطهایازمملکتوجودداردکه
ازشبکهگازطبیعیاستفادهنکند.امروزهگستردگیتاسیساتباالخصتاسیساتپارسجنوبیجوابگوی

مصرفداخلیوصادراتگازباالخصدرفصل
زمستانشدهاست.ازديگرتصمیماتخوبیکه
امروزهاتخاذشد،بهرهبرداریازمخازنمشترک
بودکهتحولعظیمیرادرصنعتگازايجادکرد
وسرمايهگذاریخوبیدراينبخشصورت

گرفتکهموجبتحولصنعتنفتوگازباالخصصنعتگازشد،زيراباعثايجادرقابتدربهرهبرداری
هرچهبیشترازمخازنمشترکشدوانگیزهخوبیبرایسرمايهگذاریبیشتررادرصنعتايجادکرد.مسئله
بعدیکهپیکتولیدرااززمستانبهطولسالتقسیمکرد،استفادهازمخازنذخیرهسازیگازبودکهدر
سالهایاخیربعدازمطالعاتزياد،بحمداهللبهنتیجهرسیدومیتواندروندتولیدرادرطولسالمتعادلتر

نمايد.

مهمترین انتخاب �
چنانچهبتوانمبهگذشتهبرگردم،انتخابمهمچنانشرکتگازخواهدبود.زيرادرطولخدمتم
تجربیاتخوبیراازاينصنعتگرفتهامواکنونباتکیهبرتجربیاتحاصلشده،دقیقترومصمم

ترتصمیماتالزمراخواهمگرفت.

 نــگاه من به صنعت، یک نگاه بنگاه 
اقتصادیســت، لذا برای باال بردن بهره وری 

و ســوددهی بیشتر صنعت، باید اصالح 
گزارشــات مالی را در قالب درآمد هزینه در 

تمامی ســطوح عملیاتی گسترش داد
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بهترین راه برای باال بردن بهره وری وسود دهی صنعت گاز �
نگاهمنبهصنعت،يکنگاهبنگاهاقتصاديست،لذابرایباالبردنبهرهوریوسوددهیبیشتر
صنعت،بايداصالحگزارشاتمالیرادرقالبدرآمدهزينهدرتمامیسطوحعملیاتیگسترشداد.
دراينراستامیبايستتعدادحسابهایسربارراتاحدممکنکاهشدادهوهزينههاودرآمدها
براساسحسابدستورکاریکسبشود.همچنینواحدهایپرهزينهوکمدرآمدکهامکانبرون
سپاریآنباشد،برونسپاریگردد.درخاتمهضمنعرضخستهنباشیدبهکارکناندلسوزوتوانمند

صنعتگازآرزویتوفیقهرچهبیشتررابرایاينصنعتملیدارم.
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مختصری از زندگی شخصی و تحصیالت �
اينجانبمسعودغازیسلحشورمتولدسال۱۳۲8هستم.دارایدوفرزنددختروپسر،درسال
۱۳47بهدانشکدهینفتآبادانواردشدمودرسال۱۳۵۱بادرجهمهندسیگازازايندانشکده
فارغالتحصیلشدم.ازافتخاراتمنوهمدورهایهايمدرايندوران4ساله،همکالسوهمدوره
بودنبامرحوموزيرشهیدمحمدجوادتندگويانبودکهدرهمینجايادوخاطرهیايشانراگرامی
میداريم،چراکهکاریکردندکارستانوامیدوارهستمکههمهیمابتوانیمبهنوعیرهرویايشان
باشیم.بندهبعدازاينکهدرسال۱۳۵۱دررشتهگازفارغالتحصیلشدم،بالفاصلهدرتیرماه۱۳۵۱ 
بهشرکتملیگازپیوستم.شرکتگازدرآنزمانشرکتیتازهتأسیسبودوهمانطورکهاطالع
داريداينشرکتدرسال۱۳44،تأسیسشد.پیشازاينطرحیبهنام"طرحشاهلولهگاز"در
شرکتملینفتايجادشدهبودکهپسازآنخطلولهسراسری،اولازپااليشگاهگازبیدبلنددر
آغاجاریتاآستارااجراشد.اينخطلولهوپااليشگاهبیدبلند،باخطلولهایديگرازبیدبلندگازرابه
شیرازمیرساند.همچنینيکخطلولهمنشعبازخطسراسریبرایتهرانبودکهاساسوشالوده

شرکتملیگازمیباشد.
اينمجموعهدرسال48کهافتتاحشد،شرکتکوچکیبودوپااليشگاهگازبیدبلنددرزمانخود،
بزرگترينپااليشگاهگازخاورمیانهبود،امادرحالحاضر)سال۱۳۹4(شايدکوچکترينپااليشگاه

گازايرانباشد.
دربدواستخدام،درعملیاتتصفیهگازپااليشگاه،بهعنواننوبتکارارشدپااليشکارمیکردم.
درواقعدرطولساعاتیکهنوبتکاریياشیفتداشتیم،مسئولیتپااليشگاهوآنمنطقهیعملیاتی

رابهماواگذارکردهبودند.
در قبل سال بزرگ انفجار حادثهی خاطره هنوز بودم، شده بیدبلند پااليشگاه وارد که زمانی
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پااليشگاهوجودداشتواغلبکارکنانازابعادوبزرگیووحشتیکهاينحادثهايجادکردهبود
تعريفمیکردندومنازهمانموقعدرذهنمجرقهایايجادشدکهدرصنعتگاز،ايمنی،دقت،

کنترلبرمسائلوعملیات،چهنقشمهمیمیتواندداشتهباشد.
بههرحالدورانخدمتدرپااليشگاهبیدبلنددرسال۱۳۵4خاتمهپیداکردومنبرایادامه
تحصیلبهخارجازکشوررفتم.وقتیکهبهکشوربرگشتم،تقريبًادرآستانهیانقالباسالمیبوديم
کهمتقاضیشدمدوبارهبهشرکتملیگازبرگردموکارهایمصاحبهاولیهوهمهکارهایماقبل
استخداممنمجددًاانجامشد،اماگفتند:»شمافعاًلمنتظرباشید«.وقتیپرسیدمچرا؟گفتند:»االن
همهجادرحالاعتصابهستندوشماهمبیايیدسرکاربايداعتصابکنید.«بنابراينزمانیکه
انقالببهثمررسید،بهمحضاينکهمرحوممهندسبازرگاناعالمکردندکهکارمندهایدولت
بروندسرکار،ازشرکتملیگازتماسگرفتندوگفتندشماهمبیايیدسرکارتان.بنابرايناستخدام
مجددمن۲8بهمن۱۳۵7،ششروزبعدازانقالبودراولینروزکاریپسازپیروزیانقالبرقم
خورد.اينرامیتوانمبهجرأتبگويمکهمناولیننفریهستمکهبعدازانقالباستخدام)مجدد(

شدهام.
بعدازاينکهمنمجددًادرشرکتملیگازشروعبهکارکردم،دربخشبازرسیفنیکهاسم
کاملآناموربازرسی،کنترلفنیوايمنیبودپذيرفتهشدموآنجابهعنوانبازرسفنی،سپس
بازرسارشدفنیوبعدازمدتیبهعنوانرئیسواحدايمنیوکنترلمحیطشرکتملیگازودر
ادامهرئیسکنترلفنی-کهمسئولیتبازرسیازطرحهابهعهدهاينبخشبود-مشغولبهکارشدم.
همیشهگفتهامهمکارانمندراينبخشبیاغراقازبزرگترينکارشناسانومتخصصینکشوردر

کارخودشانبودهاند.
آخرينسمتمندربازرسی،معاوناموربازرسیفنیبودوبعدازاينکهبازرسیفنیدرآستانه
سال۱۳86-متأسفانه-منحلشد،ازبازرسیبهمديريتبرنامهريزیپیوستموبهعنوانمشاور
مديربرنامهريزیوقتکهآنموقعجنابآقایسهیلیپوربودند،منصوبشدم.شايستهاستازجناب
آقایمهندسمطلق،رئیساموربازرسیوکنترلفنیکهدردورهچندينسالهمسئولیتشانهمواره
بهمنلطفداشتندوبسیارازايشانآموختهام،تشکروقدردانینمايموضمنادایاحترامبهايشان

برايشانآرزویسالمتیوشادکامیهمیشگیدارم.

همکاری با شرکت گاز �
زمانیکهشروعبهتحصیلکردم،دربخشهایمختلفانرژیهایفسیلی،نفت،ذغالسنگو
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غیرهمطالعهمیکردمکهمتوجهشدمگازبهسرعت،جایخودشرادرمیانانرژیهابازمیکند.
اينصنعتبرایکشورايرانازدوُبعدخیلیاهمیتداشت،يکیخصوصیتخودگازکهانرژیپاک
وتمیزیبودومیشدراندمانهایخیلیباالازآنگرفتومهمترازآن،يکیازدارندگانذخاير
بزرگگازدنیابوديمکهالبتههمچنانهستیم.بههمینداليلهمبودکهازبینرشتههایمختلف
تحصیلیکهدردانشکدهنفتداشتیم،مهندسیگازراانتخابکردمودرادامهبهصنعتگازپیوستم.

تصمیم های محوری تأثیرگذار بررشد صنعت گاز �
ازآنجاکهدربخشبازرسیفنیوايمنی،بودمبالطبعاگرتأثیریبخواهمگذاشتهباشم،ازطريق
همینابزاریاستکهدراختیارمنبودهاست.خوببعضیازدوستانماکارهایبسیاربزرگ
وملموسیانجامدادند،تأسیساتعظیمیراباهمکاریپیمانکارانساختهاند،راهاندازیکردهاند
ومیگردانند،امابندهوهمکارانمدربخشبازرسیفنیوايمنی،ازطريقاستانداردسازیويا
تدوينروشهاومقرراتفنیدرصنعتگازکهبهتعبیریدومینصنعتپرخطردنیاستوهمچنین
تالشدرراستایبومیسازیآنهاتوانستیماثرگذارباشیم.درچندبخشکارهايیانجامدادهامکه

فهرستوارعرضمیکنم:
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-تدوينمقرراتوضوابطحريمخطوطلولهگازکهازنظرايمنیمردمساکنوتأسیساتواقعدر
اطرافخطوطلولهاهمیتزيادیدارد.

-نشتيابیخطوطلولهاعمازخطوطلولهیانتقال)کهاغلبازبیابانهاوکوههاوجنگلها
وخالصهازخارجازشهرهامیگذرند(وخطوطتوزيعدرداخلشهرهاکهازخطراتبسیار
عمدهایمیتواندپیشگیریکند،زيرابهداليلگوناگوننشتیدرلولههایگازاتفاقمیافتد

وبايدقبلازفاجعهجلویآنراگرفت.
-برنامهنشتيابیکهازسال۱۳60عملیاتیشد،مشتملبرتدوينمقرراتوروشها،تأمین
دستگاههاینشتيابمتکیبهفناوریهایآندوره،آموزشکارکنانوباالخرهبرنامهريزیواجرای
نشتيابیبودکهتاچندسالفقطتوسطستادايمنی)کهبندهمسئولشبودم(انجاممیشدوبعد
بهتدريجباگسترشخطوطلولهوشبکههایشهری،اينفرآينددرسطحکشوربهمناطقعملیاتی

واستانهاواگذارشد.
-درآزمايشاتخطوطلولهگاز،کهآنهمبازبهايمنیخطوطلولهگازبرمیگرددوروشهای
کرديمضوابط است؛سعی بسیارحساسی مرحله راهاندازیخطوطجديد امر در که گاز تزريق
ومقرراتیراتدوينکنیمکههمچنانهمدرشرکتملیگاز،تبعیتمیشودوجاریاستو
سرانجامتبلیغاترسانهایبرایترويجايمنیمصرفگاز،راديو،تلويزيونومطبوعاتونیزتهیه
مطلببرایبروشورهایايمنیشرکتملیگازوشخصیت"آقایايمنی"میباشدکهمتأسفانهخالق
اينشخصیترانمیشناسم،اماازدوستانروابطعمومیيابرخیديگرشنیدهامکهاينشخصیت
براساسحضورهایمکرربندهدررسانههاوحرفهايیکهمیزدهامشکلگرفتهاست؛چوندر
آنزمان)بینسالهای60تا70(اينوظیفهرافقطبندهانجاممیدادموحتیيکبرنامهسريالی
بهشکلمسابقهبهنام۱۹4کهشمارهتلفنامدادگازاستباهمکاریروابطعمومیشرکتگاز
وشبکه۲سیمابهمدتچندينماهاجراشدکهگويابازتابخوبیهمداشتهاست.بنابرايندراين

زمینههاکارهايیانجامدادهامکهاحساسمیکنمتأثیرگذاربودهاست.

بهترین تصمیم مدیریتی اتخاذشده �
همانطورکهمیدانیدهمزمانباانقالباسالمی،اکثرمتخصصینخارجیکهغربیبودند،از
شرکتملیگازرفتندوخودماايرانیهامجبورشديمکارراانجامدهیم،اگرازُبعدمديريتی
نگاهکنیمتصمیماتیکهمديرانوقت،درزمانبعدازانقالبدرموردجايگزينیکارشناسان
بهترين از باکارشناسانخارجیگرفتند،يکی بازرسیفنیوسايرزمینهها ايرانیدربخش

تصمیماتبودهاست.
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بدترین تصمیم مدیریتی اتخاذ شده �
انحاللناگهانیوشايدبدوندلیليابدونارائهدلیلاموربازرسی،کنترلفنیوايمنیدر
آستانهسال۱۳86ودرپايانسال8۵يکیازبدترينتصمیماتمديريتیاتخاذشدهبودکهبا
عواقبیکهبهبارآمدمديريتبعدیخیلیزودمتوجهشدندکهاينسازمانبايداحیاشود.ولی
افسوسکهعواملاصلیسازمانقبلیپراکندهشدهبودندوسازمانجديدبراساسبرونسپاری

وظايفشکلگرفت.

تحول شرکت گاز  از گذشته تا امروز   �
سیرتحولشرکتگاز،توسعه،توسعه،توسعهبودهاستوهموارهگسترشداشتهاست.

اگرچهدرمقاطعیواقعًاماآثاریازسومديريتهاديدهايمومسائلیکهحاالديگرگفتننشخیلی
که گفت میشود اما ندارد مثبت جنبهی
تااالنادامهداشتهاستو توسعهازاول
گازرسانیدرکلايراندرحالانجاماست،
يک صادرات بخش در هست الزم ولی
مقداریخودمانرابهدنیابشناسانیمودرآن

بخشفکرمیکنمجاداريمکهخیلیکارکنیموبیشازاينصادراتداشتهباشیم.
شرکتملیگازدرابتدایکار،شرکتکوچکیبود.يکپااليشگاهويکخطلولهسراسری
بیدبلند-آستارا،يکخطلولهفرعیبیدبلند-شیرازويکخطفرعیتهرانو8ايستگاهتقويتفشار،

اينتمامشرکتملیگازبود.
درادامهیکاروخصوصًابعدازانقالبباتوجهبهنیازکشوراينصنعتخیلیسريعتوسعهپیدا
کرد،بهطوریکهدرحالحاضرمادههاپااليشگاهبزرگدرکشورداريموهزارانکیلومترخطوط
لولهانتقالودههاهزارکیلومترخطوطشبکههایتوزيعگازومیلیونهامصرفکننده.درنتیجهاين
گسترش،فرآيندبسیارمثبتیبودهاستبهخصوصاينکهدربخشانتقالوتوزيع،ماتاحدودزيادی
متکیبهخودمانوپیمانکارانداخلیکشوربودهايم،اماازنگاهديگر،وقتیدرکالنقضیهنگاه
میکنیم،میبینیمکهدوشبکهانرژی،يکیگازويکیبرقرادرکشورهمزمانتوسعهدادهايم.خوب
بهتراستکهصاحبنظرانمتخصصنظربدهندکهآيابهینهاستياخیر؟ولیبهعنوانشخصیکه
تاحدودیبهاينمسائلآگاهیدارماينرامیدانمکهانتقالگازاصواًلپرهزينهوگرانقیمتاست
وخودشبهتنهايیمیتواندهزينهیبزرگیرابهدوشمملکتتحمیلکندوبهموازاتآنشبکه

اکنون ســـازمان های عریض و طویلی در 
شـــرکت های پاالیش، انتقال و توزیع گاز و 

غیره برای پاســـداری از ایمنی، بهداشت کار 
و محیط زیســـت ایجاد شده است که جای 

دارد تقدیر 
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برقراهمگسترشدادنهزينهرابسیارباالمیبرد.اگربینايندوشبکهمیتوانستیميکارتباط
بهینهبرقرارکنیم،شايددردرازمدتمیتوانستنتیجهبخشترباشد،کهالبتهاينيکنظرشخصی

استوتشخیصوتصمیمرابهعهدهصاحبنظرانمیگذارم.
و بودضوابط شده منشعب نفت، يعنی قديمیتر ازصنعت که کشور گاز درصنعت اگرچه
اصولايمنیوکنترلفنیرویکاغذهماناصولصنعتنفتبودوبهخصوصدرسالهای
ابتدايیدرپااليشگاهبیدبلندياقسمتهایديگرايناصولتاحدودزيادیمحترمبودورعايت
فرهنگ رسوخ و گاز صنعت شدن ايرانیزه رودربايستی بدون و زمان گذشت با اما میشد
عمومیکشورکهبانظم،انضباطوايمنیمیانهخوبینداردبهداخلاينصنعتازيکطرف
وگسترشروزمرهصنعتگازازطرفديگر،احساسمیشدکهکنترلهاوبازرسیهاافزايش
دادهشودواينامرهمنیازبهتوسعهسازمانداشتوهممستلزمتقويتروشهایبازرسی
موجودوتدوينمقررات،روشهاودستورالعملهایويژهاينصنعتبودکهدرصنعتنفت
وجودياکاربردنداشتندکهبامساعدتمديريتهایوقتتحققيافت.مثل:حريمخطوطلوله

گاز،نشتيابیوتزريقگازکهرویاينهاکارهایزيادیانجامشد.
باشروعطرحپارسجنوبیوحضورخارجیهايکبارديگرخصلتپذيرشضربالمثل"مرغ
همسايهغازاست"بهدادمارسیدوبهتقلیدازفرهنگبیگانهکهدراينموردخاصنهتنهابدنیست
کهخوبهمهست،مابرایايمنیاحترامبیشترقائلشديمواکنونسازمانهایعريضوطويلیدر
شرکتهایپااليش،انتقالوتوزيعگازوغیرهبرایپاسداریازايمنی،بهداشتکارومحیطزيست
ايجادشدهکهبههرحالجایتقديرداردومنهماگرنقشیدراينراستاداشتهامخداراشاکرم.

نقطه طالیی در شرکت گاز �
بهنظرمنبرایيکسازمانیکهکاراصلیاشخدمترسانیاست،نقطهیاوجکارشوبهترين
حالتکارشزمانیاستکهخدماتشبدوننقصباشدولیشرکتملیگازهنوزتااوجفاصلهدارد.
بهخصوصاينکهشرکتدولتیاستومعیارسودوزيانيابهرهوریواقعیوجودنداردکهبتوان
محکزد،بااينحالسعیشدهاستباکمترينقطعیگازوباکمترينکاهشياکمترينصدمه
زدنبهمصرفکننده،خدماتخودشراانجامدهدوبااينکهمصرفگازهرسالافزايشمیيابد،

همینکهمشکلیپیشنیامدهاست،نقطهطاليیبهشمارمیآيد.
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خاطره ای تلخ �
تلخترينخاطرهایکهمندارم،مربوطبهسالهایآخرجنگتحمیلیاست،درسال۱۳6۵يک
روزبعدازظهر،بدونهیچتوضیحیمارابهفرودگاهمهرآباداحضارکردندوآنجايکجتفالکون
دهنفرهمنتظربودکهدهنفرازمسئولینراسوارکندکهبعدازآنکهبهپروازدرآمديم،متوجهشديمکه
پااليشگاهبیدبلندمورداصابتبمبهایدشمنقرارگرفتهاست.بهعلتقرمزشدنوضعیتدرآسمان
خوزستانوتغییرمسیرفروددرفرودگاهاصفهانوتوقفتاسفیدشدنوضعیت،وقتیکهبهپااليشگاه
رسیديمشبشدهبودوتاريکیحکمفرمابود.ماشینهایآتشنشانیآمدندچراغهايشانراهمزمان

انداختندرویپااليشگاهو
ناگهانهمهجاروشنشد.
را صحنه آن هنگامیکه
ديدم،باديدنبرجهايیکه
اينچنینمنهدمومتالشی
شدهبودند،بهگريهافتادم،
اين کسی کمتر شايد
مجموعهراازنزديکوبا

دستهایخودشلمسکردهبود.منسالهادرآنپااليشگاهکارکردهبودموازاينبرجهاباالو
پايینرفتهبودموبهقولمعروفباآنهامأنوسشدهبودم،وقتیمیديدماينطورتخريبشدهاند،

فوقالعادهناراحتشدم،سپسبااينکهخسارتسنگینیديدهبودشروعبهترمیمکرديم.
آنشبآنجامانديمومنهمبهجمعکارکنانپااليشگاهپیوستموکمککرديمکهآنبخش
کوچکیکهقابلراهاندازیبود،احیاشود.بهفاصلهی۲4ساعتباآنامکاناتیکهموجودبود،يک
واحدراکهسالمماندهبودتوانستیمراهاندازیکنیمکهبعداًًدوبارهبازسازیشدوخوبهمانطور
کهمیدانید،همهیپااليشگاههایماهروقتکهمورداصابتقرارمیگرفتند،بهفاصلهیکوتاهی
بازسازیمیشدند.اينداستانيکبارديگرهماتفاقافتادهبود،بااينتفاوتکهخسارتبسیار
کمتربودوزمانیکهماحدودسهبعدازظهربهپااليشگاهرسیديم،مأمورينآتشنشانیمشغول
اطفایآخرينشعلههایآتشبودند.امابرگردمبهاولصحبتمبهنظرمنجنگازآناتفاقاتینیست

کهروزیبهخاطرهشیرينتبديلشود.جنگهمیشهتلخاست.
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شرح کوتاهی از زندگی خصوصی �
اينجانــبکاظــمکاللــیهســتم.متولــدســال۱۳۲4،درمشــهدبــهدنیــاآمــدمودورهابتدايــیو
متوســطهخــودمرادرمشــهدگذرانــدم،ديپلــمرياضــیرادردبیرســتانفیوضــاتمشــهدگرفتــم،
کــهدرســالآخــر،نــامآنبــهجهــاندانــشتبديــلشــد.درســال4۳دردانشــگاهپلــیتکنیــک
ــنرشــتهدرس ــدت4ســالدراي ــهم ــولشــدموب ــرققب ــرانکنکــوردادمودررشــتهب ته
خوانــدم.مــدرکفــوقلیســانسخــودمراازايــندانشــگاهکــهاالندانشــگاهامیرکبیــرنــامدارد،
گرفتــم.آنزمــاندانشــگاهپلــیتکنیــکبــادانشــگاهتولــوز)Toulouse(فرانســه،اســتادو

دانشــجومبادلــهمــیکردنــد.
بعــدازاينکــهدرســال۱۳47فــارغالتحصیــلشــدم،4پــروژهبســیاربــزرگدرمملکتشــروع
شــد.اولیــنپــروژه،شــرکتملــیذوبآهــنبــودوکارخانــهذوبآهــناصفهــانکــهکشــور
شــورویســابقمســئولاجــرایايــنپــروژهبــودودرازایآن،قــراربــودگازهايــیکــهتــاآن

زمــاندرايــرانمــیســوختوهــدرمیرفــت،جمــعآوریوصــادرشــود.
مــنســهفرزنــددارم،يــکپســرودودختــروهــرســهنفــرتحصیــالتعالیــهدارنــددختــرم
ازدواجکــرده،امــامشــغولبــهکارنیســتودارایدوفرزنــداســت.پســرمنیــزازدواجکــرده
وکارآزادداردوهــردومهنــدسهســتندودختــرديگــرمکــهجــزوبچههــایتیــزهــوش
بــود،االندرکانــادازندگــیمیکنــد.اودرايــرانلیســانسگرفــتودردانشــگاهمــکگیــل
McGillمونتــرالکانــادافــارغالتحصیــلشــدهواالندرشــرکتیکــهوابســتهبــههمیــن
تاسیســاتنفــتوگازمــیباشــد،درتورنتــومشــغولکاراســت؛البتــهبســیارهــمعالقــهدارد

بــهايــرانبرگــرددودرايــرانمشــغولکارشــود.

کاظم کاللی
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تاریخچه ی مختصری از شرکت گاز  �
ــی ــیم ــوردگازنداشــت،ول ــیدرم ــاتکاف ــتتجربی ــانهیچکــسدرشــرکتنف درآنزم
ــرای ــاقــراردادیکــهبســتهشــد،ابتــداب ــلاســتفادههســت.گوي دانســتندکــهايــنگازقاب
تاســیسيــکپااليشــگاهبــود،کــهگازراهــمتصفیــهکننــدوهــمگوگــردوناخالصــیاســیدی
اشرابگیرنــد،هــمرطوبتــشگرفتــهشــدهومنتقــلشــودبــهشــورویســابق.ايــنانتقــالاز
طريــقشــهرآســتاراانجــامشــد.ابتــدایکار،هــدفتاســیسيــکپااليشــگاهبــود،بعــدهــم
کشــیدنيــکخــطلولــهبــهطــول۱۱00کیلومتــربــاقطــر40و4۲اينــچ.ايــناولیــنپــروژه

ایبــودکــهشــرکتگازبرمبنــایآنبنــاشــد.

موقعیت های شغلی  �
مــنبــهعنــوانمهنــدستعمیــراتبــرقوابــزاردقیــقاســتخدامشــدهبــودم.مــارابــهدوره
هــایکارآمــوزیمتعــددیفرســتادند.البتــههمــانموقــعپــروژههــایپتروشــیمیوذوبآهــن
وشــرکتگازوحتــیوزارتآبوبــرقکــهنیــروگاههــایمتعــددیراراهانــدازیکــردهبودنــد،

نیــازمبرمــیبــهفــارغالتحصیــالنفنــیداشــتند.
برمبنــایهمیــننیــاز،قانونــیوضــعکردنــدکــهدرنظــاموظیفــهبــهفــارغالتحصیــالنبــه
مــدت۱۳هفتــه-کــهبعــدشــد۲4هفتــه-آمــوزشنظامــیبدهنــدوبعــددرشــرکتهايی
کــهازقبــلاســتخدامشــدهانــد،مشــغولکارشــوند.ايــنطرحــیبــودکــهدرآنزمــانپیــاده
شــدواالنهــمبــهصــورتديگــریاجــرامیشــود.البتــهآنزمــانازافــرادتحصیــلکــردهی
خــارجهــماســتفادهمــیشــد.بنابرايــن،مــنســربازیرادر۲4هفتــهگذرانــدموبعــدواردکادر
شــرکتگازشــدم.البتــهدربــدوتاســیسشــرکتگاز،۳ســالصــرفکارثبــتوکارهــایاداری
اولیــهشــدواززمانــیکــهمــاآمديــم،کارفنــیواجرايــیشــرکتگازشــروعشــدهبــود.کارهای
شــرکتگازعبــارتبــودازراهانــدازیپااليشــگاهبیــدبلنــدوخــطلولــهاول.بعــدشــاهلولــهاول
وخــطسراســریشــروعشــد.مــا،درشــرکتهايیکــهآنجــابــود،هــمکارآمــوزیمــیکرديــم،

هــمکارعملــیمــیآموختیــم.
پااليشــگاهبیــدبلنــدرايــکمشــاورامريکايــیبــهنام"کاســپینرپرس"انجــامدادنــد،ولــیخط
لولــهاشراشــرکت"آنتروپــز"فرانســویوشرکت"ســايپم"ايتالیايیکشــیدند.البتــهلولــهکشــی
گازتــامنطقــهایبــهنــامنیــزاردرقــمبــود.ازنیــزارقــمبــهبعــد،خودکشــورروســیهکــهمقصد
نهايــیانتقــالگازبــود،عهــدهدارکشــیدنخــطلولــهشــد،کــهازقطــر40اينــچشــروعکردنــد
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وازآســتاراايــنخــطلولــهراکشــیدندوشــروعبــهانتقــالگازکردنــد.البتــهمــندقیــقيــادم
نیســتکــهآمدنــدازآســتاراافتتــاحکردنــدوبــازواردخــاکروســیهشــدنديــاخیــر.

تلخ ترین خاطره  �
درهمــانســالهایآغازيــن،زمانــیکــهپااليشــگاهبیــدبلنــدهنــوزراهانــدازینشــدهبــودولی
دورهراهانــدازیآزمايشــیرامــیگذراندنــد،يــکانفجــارخیلــیوســیعیاتفــاقافتــادکــهالبتــه
درآنموقــعمــندرپااليشــگاهنبــودم،ولــیدوتــاازدوســتانصمیمــیمــنآنجــابودنــدکــهدر

آنآتــشســوزیجــانخــودراازدســتدادنــد.
ايــنآتــشســوزیعمــدینبــود،ســهویبــود.آتــشســوزیبــهعلــتعــدمرعايــتمســائل
ايمنــیاتفــاقافتــاد.درآنزمــان،مشــاورينخارجــیازجملــهامريکايــیهــاهــمآنجــابودنــد
کــهايــنماجــرااتفــاقافتــاد.متاســفانهطــیايــناتفــاقتعــدادیازهمــکارانخــوبمــادر

شــرکت،جــانخــودراازدســتدادنــد.
ايــنتلــختريــنخاطــرهایاســتکــههــمچنــاندرذهــنمــنباقــیمانــدهوهیــچوقــت

پــاکنمــیشــود.باشــدکــهبحــثايمنــیواســتانداردرادرصنعــتجــدیبگیريــم.

مهمترین اقدامات  �
درشــرکتنفــتوگازوشــرکتها،عملکــردفــردزيــادموثــرنیســت،گــروهاســتکــهکاریرا
انجــاممــیدهــدومعمــواليــککارويــکطــرحکــهانجــاممــیشــود،بــهاســميکشــخص
نیســت،بلکــهبــهاســميــکگــروهاســت.واقعــاکاربــرمبنــایهمــکاریاســت،نــهشــخصی
ونفــری.مــادراينجــامثــليــکتیــمفوتبــالعمــلمــیکنیــم.حــاالممکــناســتيــکنفــر
يــکوظیفــهاختصاصــیداشــتهباشــد،امــانتیجــهآنکار،بــههــرحــالگروهــیاســت.کاری
کــهگــروهمــن،بــاهمــتوگوشــهایازفعالیــتمــن،انجــامدادهانــد،نتیجــهاشبرمــیگــردد
بــهگــروه.همــکارانمــن،انســانهايیبودنــدبســیارفرهیختــهکــهعــدهایهــمهنــوزهســتند
کــهمــابــهآنهــاافتخــارمــیکنیــم،بعضــیازآنهــاهمچنــاندرايــرانحضــوردارنــد.مــابــا
ــکروش ــرکتگازبهي ــیرادرش ــتانداردنويس ــتمکاراس ــکسیس ــتیمي ــمتوانس ــکه کم
تدويــناساســیبرســانیمونظمــیدرآنايجــادکنیــمتــابتوانیــمآينــدگانوافــرادیراکــهنیاز
بــهمشــخصاتفنــیدارنــد،ازمراجعــاتزيــادبــهديگــرجاهــابــینیــازکنیــم،تــاســطحاولیــه

نیــازخــودراازرویايــناســتانداردهاانتخــابکننــدوبنويســند.



 | گـاز، انرژی پاک با نیم قرن تالش �

۵88

ارزيابیوضعیتعمومیشرکت،درگذشته،حالوآينده
فعالیتهــایشــرکتملــیگازدرايــنمــدت۵0ســال،بــه۳دورهتقســیممیشــود.دورهاول،
دورهراهانــدازیوآمــوزشبــود.چــونشــرکتگاز،بــرایصــادراتگازازايــرانوجمــعآوری
گازهايــیکــهســوختهمــیشــد،همچنیــنبــرایپااليــشوانتقــالگازبــهشــورویدرســت
شــدهبــودوهمانطــورکــهدرتاريــخآمــده،بــهخاطــرذوبآهنــیکــهروسهــابــهمــادادنــد،
هزينــهايــنگازراازبابــتآنمســئلهحســابمــیکردنــد.يعنــیدرازایگاز،بــهمــاذوبآهــن

دادنــد.
ايــنخــود،يــککاربســیاراساســیبــود.درآنزمــان4پــروژهخیلــیبــزرگدرايــرانشــروع
ــتدو ــوارآن،شــرکتنف ــود.درج ــنب ــهذوبآه ــا،کارخان ــنآنه ــیتري ــهاصل ــودک شــدهب
شــرکتراهانــدازیکــرد.يکــیشــرکتگاز،ويکــیشــرکتپتروشــیمیکــههــردوبــهثبــت
هــمرســیدندوشــروعکردنــدبــهاســتخدامپرســنل.مــنوبســیاریازدوســتانمجــزاولیننســل

اســتخدامیشــرکتملــیگازهســتیم.
وقتــیمــندرســال47اســتخدامشــدم،بــهذوبآهــنرفتــم.چــونذوبآهــنزودتــرازنفت
تقاضــایافــرادفنــیراکــردهبــودوتمــامفــارغالتحصیــالنجــذبذوبآهــنشــدهبودنــد.
وضعیــتبــهگونــهایبــودکــهحتــیدرشــهرذوبآهــن،خانــهگیــرنمــیآمــدوهمــه۵و6 

نفــریيــکخانــهاجــارهکــردهبوديــم.
ايــنافــرادتــازهفــارغالتحصیــلشــدهومجــردبودنــدوهنــگامخدمــتوظیفــهآنــانبــود.
گفتــمکــهبــرایخدمــتهــمطرحــیگذاشــتندکــه۲4هفتــهدورهمــیگذراندنــدودرهمــان
جــاکــهاســتخدامشــدهبودنــد،مشــغولکارمــیشــدندوازهمــانجــاهــمحقــوقمــیگرفتند.
يعنــیاگــرمــناســتخدامذوبآهــنمــیشــدم،بعــداز۲4هفتــهبــرمــیگشــتم،کارفنــیامرا
ادامــهمــیدادموحقــوقهــممــیگرفتــم.آنزمــانشــرکتگازاز۳منطقــهتشــکیلمیشــد.
منطقهيــککــهخوزســتانبــود،منطقــهدومکــهمرکــزآناصفهــانبــودوازپتــاوهتــادلیجــان
ادامــهداشــت.منطقــهســومگازهــمازدلیجــانتــاآســتارارادربــرمــیگرفــت.درآنزمــان،
اصــالمســئلهگازداخلــیومصــرفداخلــیمطــرحنبــود.کــمکــممنابــعزيــادیازگاز،غیــراز
منابــعآغاجــاریومنابــعقســمتخوزســتانبــهدســتآمــدوحجــمتولیــدگازبیشــترشــد.ايــن

موضــوعايجــابمــیکــردکــهخــطلولــههــایجديدتــریکشــیدهشــود.
بعــدازکشــیدناولیــنخــطلولــهدر47يــا48ســالپیــش،دهخــطلولــهديگــربــهقطــر40 
تــا۵6اينــچکشــیدهشــدکــهايــنلولــه،بزرگتريــنســايزلولــهدردنیــامــیباشــد.خــوباســت
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ــادهاســت. ــیاتفــاقافت ــیهــاوپیمــانکارانايران ــاطراحــیخــودايران ــدکــههمــهب بدانی
االنديگــربیشــترطــرحهــاوپــروژههــابــهدســتخــودايرانــیهــاانجــاممــیشــود.ايــن
راهــمبگويــمکــهدريــکلولــهی۵6اينــچ،يــکآدمکوتــاهقــدمــیتوانــدبــهراحتــیراه
بــرود.تقريبــايــکماشــینپرايــدمــیتوانــددرآنحرکــتکنــدوايــنبزرگتريــنســايزلولــه
دردنیاســتکــهدرحــالحاضــروجــوددارد.البتــهلولــه60اينــچهــمهســت،ولــیخیلــیکــم
بــودهوبــرایگازاســتفادهنشــده،بلکــهبــرایآباســتفادهشــدهاســت.لولهقطــر۵6راروســها
دارنــد.همانطــورکــهمــیدانیــد،مــاازنظــرذخايــرگازی،دردنیــااولیــنهســتیموايــنيــک

موهبــتاســت.
درســتاســتکــهروســهاازلحــاظگســترشخــاکازمــاباالترنــد،امــابــادرنظــرداشــتن
ايــناختــالفدروســعتوجمعیــت،مــاازنظــرذخايــرگازیکــهداريــم،اولهســتیم.پــس
اولیــنمرحلــهدرشــرکتملــیگاز،آمــوزشبــود.بعــدراهانــدازیسیســتموبعــدآرامآراممتوجه

شــدندکــهگازچیســت!
آنزمــانوقتــیبــهمــردممــیگفتیــمگاز،آنهــاکپســولگازرادرنظــرمــیگرفتنــد.فکــر
مــیکردنــدگازهــممثــلآب،درلولــهرواناســت.فقــطتحصیــلکــردههــااصــلماجــرارا
مــیدانســتند،ولــیعمــاًلکســیبــاگازآشــنانبــود.تــااينکــهآرامآرام،گازرســانیبــهشــهرها
وروســتاهامطــرحشــدومملکــتمــاهــمازنظــرســوخت،ازســوختمايــعاســتفادهمــیکــرد.

عسلویه
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يعنــینفــت،گازوئیــل،نفــتســیاهومــازوت.تــااينکــهکــمکــمرفتیــمبــهســمتاســتفادهاز
گازبــرایصنايــع.مخصوصــاصنايــعبــزرگمثــلکارخانــههــایســیمانونیــروگاههــایبرق
وذوبآهــنوکارخانــههــایذوبفلــزکــهاينهــامصــارفســنگینیداشــتندکــهبچــههــای
بســیاربــاســوادوخوبــیهــمآنجــاکارمــیکردنــدوبرنامــهطراحــیومســائلفنــیکاربــه

دوشآنهــابــود.
بعــدکــمکــممصــارفگازشــهریمطــرحشــد.اولیــنشــهر،شــهرشــیرازبــودکــهشــبکهگاز
درآنجــاطراحــیشــد،البتــهدرحــدمحــدود.بعــددرتهــران،حــدودادرســال۵0خــطمحدودی
درگیشــاوامیــرآبــادراهانــدازیشــدوشــبکهگازدرآنجــاهــمطراحــیشــد.البتــهدرابتــدابــه
صــورتآزمايشــیبــود.رفتــهرفتــهمســئلهگازبــرایکلشــهرمطــرحشــد،امــامــردماســتقبال

ــیکردند. نم
اينجــادومیــنفصــلازفعالیــتشــرکتگازبــودکــهبــهشــدتتوســعهپیــداکــرد.اوايــل،
حــدود۱۱00نفــردرشــرکتملــیگازفعالیــتداشــتند.ولــیاالنحــدودشــصتهــزارپرســنل
داريــم.بــههمــاننســبتهــممیــزانتولیــدگازدرکشــورکمبــود.يعنــیمــادرآنزمــاندر
پااليشــگاهبیدبلنــدچیــزیدرحــدود۳0میلیــونمتــرمکعــبگازتولیــدمــیکرديــم،کــهاالن
درايــرانچیــزیدرحــدود۵00میلیــونمتــرمکعــبدرروزگازدرحــالمصــرفشــدناســت
ومقــداریبیشــترازآنهــمدرحــالتولیــداســت.بــههــرحــالفعالیتهــایشــرکتملــیگاز
تــاحــدزيــادیتوســعهپیــداکــرد.بايــدبگويــمکــهصنعــتگاز،يــکصنعــتمانــدگاراســت
وخوشــبختانهمــاهــمازنظــرذخايــر،بســیارغنــیهســتیم.مــا،خیلــیديــربــهفکــراســتفاده
ازذخايــرمشــترکبــهنحــواحســنافتاديــم،ذخايــریمثــلعســلويهوذخايــرموجــوددرخلیــج
ــاکشــور فارس.اينهــاذخايــرمشــترکهســتندکــهحتمــادرنقشــهديــدهايــدواينکــهمــاب
کوچــکقطــرهــمدرايــنمخــزنشــريکهســتیمواينکــهآنهــاسالهاســتکــهازايــنمخزن
اســتفادهمــیکننــد.ولــیمــاتــازهدرحــدود۱۵تــا۲0ســالاســتازايــنمنابــعاســتفادهمــی

کنیــمکــهخیلــیديــرهنــگامبــهايــنموضــوعپــیبرديــم.
ايــنکــهمیگويــمديــرهنــگام،بــهايــندلیــلکــهانقــالباســالمیشــدوکارهــابــهمــدت
4تــا۵ســالخوابیــدوهمــهچیــزبــههــمريختــهشــدوتعــدادیازمديــرانعــوضشــدند،
رفتنــد،آمدنــدوايــنخــود،رونــدکنــدیايجــادکــرد.بعــدازآنهــم8ســالجنــگتحمیلــی
راداشــتیمونمــیتوانســتیمکاربکنیــمومخــزنرامیزدنــد.همیــنپااليشــگاهبیدبلنــدرا۲بــار
مــوردحملــهقــراردادنــد،کــهخوشــبختانهنتوانســتندصدمــاتزيــادیبزننــد،ولــیپااليشــگاه
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آبــادانراچــوننزديــکتــربــود،زدهبودنــد.
مــاازايــنمخــزنبــزرگ،حــدود۱0يــا۱۵ســالاســتفادهکرديــم.البتــهاالنعســلويهحــدود
بیســت،بیســتودوفــازداردوفــازهــایاولودومآنراهافتــادهاســت.واقعاتاسیســاتبســیار
عظیمــیدرآنجــاهســتکــهوقتــیانســانبــهآنجــامــیرود،بــهنظرمــیرســدشــهربزرگــی
مــیباشــد؛امــاايــنموضــوعرانبايــدفرامــوشکنیــمکــهمــابايــدجنبــهصــادراتراهــممــد
نظرداشــتهباشــیم.يکــیازمســائلمهمــیکــهحتمــامســئولیندنبــالآنهســتندودرحــالکار

کــردنرویآنمــیباشــند،همیــنمســئلهصــادراتاســت.
مــادرحــالحاضــربــه۳کشــورگازصــادرمــیکنیــم.يکــیازآنهــاترکیــهاســت.خبــرخــوب
اينکــه،موقعــیکــهمــندرشــرکتگازبــودم،همیــنصــادراتگازبــهترکیــهوجــودداشــتو
يکــیازتجــارببــهدســتآمــده،صــادراتمحصــوالتخــدادادیوثــروتملــیمثــلنفــتبــه

ــت ديگرکشورهاس
کشــورهایاطــرافمــايــاخودشــانســوختدارنــدمثــلنفــتيــاگاز،يــااينکــهکشــورهای
فقیــریهســتندکــهنمــیتواننــدهزينــهلولــهکشــیگازرابدهنــد.چــونگازرابايــدمعمــوال
بــالولــهانتقــالدادومثــلنفــتنیســت،البتــهمیتــوانبــهصــورتمايــعصــادرکــردولــیاز

هزينــهباالتــریبــهدنبــالخواهــدداشــت.
ــا ايــنکارراقطــراکنــونانجــاممــیدهــد.ازمخــازنعســلويهگازرامايــعمــیکنــدوب
ــنمســئلهممکــناســت ــدههــماي ــد.درآين ــیبرن ــنکشــورم ــهاي ــزرگب کشــتیهــایب
بخشــیازبرنامــههــایدولــتباشــدوحتمــادرمــوردآنفکــرشــدهوازنظــراقتصــادیبايــد
کارشــود.درمــوردکشــورهــایديگــرمثــلافغانســتانوپاکســتان،بايــدبگويــممــايــکخــط
لولــهسراســریهفتــمداريــمکــهخــطصلــحنــامداردوازغــرببــهشــرقايــرانکشــیدهشــده
اســت.مــااالنخــطراتــانزديــکايرانشــهربلوچســتانکشــیديموتقريبــاتــامــرزپیــشرفتیم.
مثــاًلتــاچابهــاررســیديم.ولــیبــهايــنعلــتکــهپاکســتاننمــیتوانــدبیشــترازايــنهزينــه
کنــدوقــدرتمالــینــدارد،ايــنخــطادامــهپیــدانکــردحــاالاگــردرآينــدهکشــوریمثــل
چیــنپیــداشــودکــههزينــهاجــرایايــنخــطرابدهــد،مــاآمادگــیداريــمکــهايــنخــطرااز
طريــقپاکســتانبــههندوســتانببريــمکهيــککشــوردرحــالتوســعهمــیباشــدوچیــنکــه
مصــرفبســیارزيــادیدارد.بدبختانــهچیــزیکــههســتروســیهدرايــنمســئلهازنظــرفــروش

گازرقیــبقطعــیماســت.
دربــارهیگازیکــهمــابــهروســیهمــیدهیــم،بايــدبگويــمکــهخــودروســیههفتــاد،هشــتاد
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ــد. ــاکشــیدهشــدهان ــااروپ ــااطــرافکشــورشوت ــهت ــچداردک ــالگاز۵6اين ــهانتق ــالول ت
هیــچبعیــدنیســتازگازیکــهمــابــهروســیهمــیداديــم-کــهاالنبعــدازانقــالبديگــر
نمــیدهیــم-مــازادشبــهکشــورهایاروپايــیصــادرمــیشــد.يعنــیازيــکطــرفســوخت
خــودشراتامیــنمــیکــرد،ازطرفــیبخشــیراصــادرمــیکــردوهــردوبرايــشبــهصرفــه

بــود.
درحــالحاضــرمــاتنهــابــهکشــورهایترکیــه،ارمنســتانوجمهــوریآذربايجــانگازصادرمی
ــی ــم.ايــنکشــورنفــتدارد،ول ــهعــراقهــمگازبدهی ــمکــهب ــروژهایداري ــهپ ــم.البت کنی
مخــازنگازینــدارد.بــهنظــرمــیرســدبهتريــنطــرحايــناســتکــهمــابتوانیــمراهــیبرای
صــدورگازپیــداکنیــم.مــامخازنــیبــاحجــمزيــادداريــم،بايــدبتوانیــمالاقــلبــراینســل
هــایآينــدهدرآمــدارزیايجــادکنیــموازاقتصــادتــکمحصولــیکــهعبــارتازنفــتاســت،

خــارجشــويمونفــترابــراینســلآينــده
ــت ــناس ــماي ــشه ــم.راه ــرهکنی ذخی
ــه ــرچ ــاکراه ــرژیپ ــنان ــهگاز،اي ک
بیشــترصــادرکنیــم.بــهنظــرمــیرســد

ايــنشــلوغیهــاکــهازبیــنبــرود،مــامــیتوانیــمازطريــقعــراقوســوريه،گازرابــهاروپــا
بفرســتیم.

 بهترین تصمیم مدیریتی  �
تصمیــمخــوبزيــادبــود.ولــیتصمیماتــیکــهمــاواقعــادرآندخیــلبوديــم،يکــیاســتفاده
ازلولــههــایپلــیاتیلــندرشــبکههــایگازرســانیشــهریبــود.پیــشترهــاشــبکههــای
شــهریراتمامــًابــالولــههــایفلــزی،گازرســانیمــیکردنــد.لولــههايــیبــاســايز۲اينــچو
4اينــچو6اينــچ.ولــیرفتــهرفتــهمــاايــنصنعــتراکــهدرامريــکاوجاهــایديگــراســتفاده
مــیکردنــد،رواجداديــم.پلــیاتیلــنازهمیــنگازوکارخانــههــایپتــروشــیمیبــهدســتمی
آيــدويکــیازمشــتقاتگازمــیباشــد.االنبــازهــملولــههــایبــاالی6اينــچفلــزیوجــود
دارد،ولــیمصــرفپلــیاتیلــندرلولــههــایســايزپايیــنمــیباشــد،يعنــیهمیــنانشــعاباتی

کــهدرمنــازلاســت.
ايــنلولــههــامزيــتبســیارزيــادیدارنــد،اولاينکــه،سیســتمخوردگــیرویاينهــااثــرندارد
وبــهآنحفاظــتزنــگ،نیــازینیســت.دوماينکــه،ايــنلولــههــادربرابــرزلزلــه،بســیارمقــاوم

 ما اکنون در جزیـره کیش که یک جزیره 
تفریحی می باشـد هم گاز کشف کرده 
ایم. کـه  مقادیر آن به اندازه دو فاز از 

عسلویه اسـت و قابل استفاده می باشد.
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هســتند.ســوماينکــه،مــاخودمــانايــنلولــههــاراتولیــدمــیکنیــموهزينــهیبــهمراتــب
ــیاالندر ــاًلازخــارجواردمــیشــد،ول ــالدارد.اتصــاالتآنقب ــهدنب ــاب ــرایم ــریب کمت

ايــرانچنــدکارخانــهداريــمکــهايــناتصــاالتراتولیــدمــیکننــد.
ايــنتصمیــم،ازتصمیــمهــایخیلــیخــوبوبــهجايــیبــودکــهدرصنعــتگازگرفتــهشــد.
ــرایگازرســانی ــههــاب ــنلول ــران،ازاي درحــالحاضــر،درتمــامشــهرهــاوروســتاهایاي
اســتفادهمــیشــود.ايــنبهتريــنتصمیمــیبــودکــهگرفتــهشــدومــاراازخريــدلولــههــای
اســتیليــاهمــانفلــزی،معــافکــرد.يعنــیپــولمملکــتذخیــرهونگــهداریشــدودرايــن

راســتا،صنعــتپتــروشــیمیهــمتوســعهپیــداکــرد.

بدترین، یا نابجا ترین تصمیم �
چیــزیبــهعنــوانبدتريــنتصمیــمبــهخاطــرنــدارم.ولــیعــدمتصمیــمگیــریبــهموقــع،
مســئلهایاســتکــهمــیشــودمــوردســوالواقــعشــود.دلیــلآنهــمروشــناســتوعــرض
مــیکنــم.دلیــلآن،عــدماســتفادهبــهموقــعازمنابــعوذخايــرمشــترکبــاکشــورهایديگــر
درمــوردگازاســت.مــامخــزنبســیاربزرگــیبــاکشــورقطــرداريــمکــهدرخلیــجفــارسقــرار
دارد،ولــیبــهخاطــرگرفتــاریهايــیکــهداشــتیم،مثــلانقــالباســالمیوجنــگتحمیلــی،
نتوانســتیمايــنمخــزنرافــرآوریکنیــم.ولــیدرهمــانهنــگام،قطــربــاشــرکایخارجــی
خــود،آمدنــدوازايــنمخــازن،گازاســتخراجکردنــدوبــاهزينــهیبــاالآنرامايــعکردنــدو
درحــالحاضــرهــمبــاکشــتیآنراصــادرمــیکننــد.ژاپــنمشــتریبــزرگآنهاســت.آنهــا
گازرامــیفروشــند.ولــیمــابــااختــالف۱0 – ۱۵ســالبعــدازآنهــا،تــازهايــنپــروژهشــهرک
ــه ــهب ــموالبت ــدازیکردي ــهراهان ــایزنگن ــانآق ــفعســلويهرادرزم ــایمختل ــزرگفازه ب
ســرعتهــمداريــمپیــشمــیرويــموچنــدفــازبــزرگآنراهانــدازیشــدهوبــهســرعتداريم
گازاســتخراجمــیکنیــم.ولــیبايــدمنابــعصادراتــیرافراهــمکنیــم،زيــرابــههــرحــالمــا،
گازمــازادبرنیــازداريــم.گذشــتهازاينکــهمصــرفخودمــانهــمبــاالمــیباشــدوبهینــههــم
نیســت.بايــدبــهجايــیبرســیمکــهمــردمرادرزمینــهیمصــرفبهینــهیگازآمــوزشدهیــم
تــاگازهــدرنــرودوبتوانیــمگازراصــادرکنیــم،هرچنــددروهلــهیاولبايــدازايــنمخــازن
برداشــتکنیــم.ايــنمخــازن،درکشــورخودمــانوجــوددارد.مــیتوانیــمدرشــانرابســتهنگــه

داريــموآنهــارابگذاريــمبــرایآينــدگان.
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تالش برای صادرات گاز  �
مــنبــهعنــوانشــخصیکــهســالهایســالدرايــنصنايــعکارکــردمومشــغولبــودم،مــی
گويــمکــهبايــدرویصــادراتگازکارشــود.حتمــاهــممتخصصیــنوبرنامــهريزانــیکــهدر
وزارتنفــتهســتند،درايــنزمینــهکارمــیکننــد.چــونواقعــاآدمهــایبســیارکارکشــتهو
بــاســوادیدرآنجــاداريم.البتــهايــنافــراددرهمــهجــاهســتند.پیشــنهادمــنايــناســتکــه
رویبازاريابــیگاز،کارشــود.زيــرابــهســرعتذخايــرگازیایکشــفمــیشــود،کــهباعــث
میشــودحجــمزيــادیگازرویدســتمــابمانــدکــهبايــدآنراصــادرکنیــم.البتــهمخــازن
مشــترکاشــکالینــدارد،زيــرامــااالندرجزيــرهکیــشهــمکهيــکجزيــرهتفريحــیمــی
باشــد،گازپیــداکرديــم.البتــهمقاديــرآنبــهانــدازهدوتــافــازعســلويهاســتوقابــلاســتفاده
مــیباشــد.درجزيــرهقشــمهــم،در"گورزيــن"گازداشــتیموگازاســتخراجمــیکنیــمواالندر
حــالعــوضکــردنلولــههــا،بــرایانتقــالگازبــهنیــروگاههــایبندرعبــاسهســتیم.طبیعتــًا
درآينــدهبــازهــممخــازنديگــریازگازکشــفخواهــدشــد.بــرایهمــهاينهــابايــدبرنامــه
ريــزیشــودوهــرطــورکــهبــهنفــعاقتصــادماســت،بايــدبهــرهبــرداریشــود.منابــعگازیمــا
نســبتبــهخــاکوجمعیــتکشــورماندردنیــااولاســت.ايــنيــکنعمــتخــدادادیاســت
کــهمــاداريــموبــراینســلهــایآينــدههــمبايــدگازذخیــرهکنیم.حــرفمــنايــناســتکــه

بايــدازراهگاز،مملکــتراآبــادوجوانــانراشــاغلکــرد.

دالیل انتخاب شرکت ملی گاز �
شــرکتنفــت،اولیــنانتخابــمبــود.بعــدًاشــرکتگازتشــکیلشــدازدلشــرکتنفــت،بیــرون
آمــد.درشــرکتنفــتيــکمقــرراتبســیارمنظــم،ازنظرارتقــاافــرادواســتعدادهاوظرفیتهــای
کاریرعايــتمــیشــدکــهدرهیــچمجموعــهایازارگانهــایدولتــی،ايــنگونــهنبــود.البتــه
ــرایهــرفــردیکــهواردمیشــد،شــخصیتیقائــلمــیشــدندواگــرســابقه درآنزمــان،ب
کارینداشــتند،۲ســالکارآمــوزیدقیــقبــرایاومــیگذاشــتندتاافــراددرقســمتهایمختلف
ــا ــاري ــد.ســپس6ماهيــکب آمــوزشببیننــدوسرپرســتانآنهــاارزيابــیاينهــاراپرمــیکردن
ســالیيــکبــار،تــاآخــرآن۲ســال،تشــخیصمــیدادنــدکــهايــنفــردبــرایآنســمتیکــه
مــیخواهنــدبگذارنــد،مناســبهســتيــانــه!ايــنبــودکــههــرشــخصیدرجايــگاهخــودش
قــرارمــیگرفــتوديگــراينطــورنبــودکــهجهشــیباشــدويکــیبــرودرویســمتیکــهاصــال
تجربــهیآنرانــدارد.شــمااگــررزومــهمديــرانقديــممــاراهــمببینیــد،متوجــهمیشــويدکه
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همــهازسیســتمکارگــریرفتنــدوتحصیالتشــانراادامــهدادنــدوپلــههــایمختلــفپیشــرفت
راطــیکردنــدتــارســیدندبــهآندرجــهمديريتــیکــههســتند.همیــنمســئلهباعــثمــیشــود

وقتــیچنیــنفــردیدررديــفبــاالنشســت،تصمیــمهــایدرســتیبگیــرد.
مــنيــادماســتکــهوقتــیدورهســربازیرامــیگذرانديــمودرشــرکتگازهــمکارمــی
کرديــم،وقتــیمشــکلیداشــتیمووارداتــاقيــکسرپرســتمــیشــديم،قبــلازاينکــهمــا
حــرفبزنیــم،اومــیدانســتکــهدردمــاچیســت!چــونخــودشايــنمراحــلراطــیکــرده
بــودوراهحــلراهــممــیدانســت،درچنیــنشــرايطی،اگــرامکانــشبــود،مشــکلرابرطــرف
مــیکرد.ضمــناينکــهسیســتمبــهطــورمرتــبودقیــق،مثــلســاعتکارمــیکــرد.اگــرقــرار
بــودشــمابــهعنــوانکارشــناسبــهشهرســتانیبرويــدوکاریانجــامدهیــد،وقــتشــماراهدر
نمــیدادنــد.ماشــینمــیآمــد،شــماراســوارمــیکــردودرســاعتمعیــن،شــمارابــهنقطــه

ایکــهبايــدمــیرفتیــد،مــیبردنــدوبعــد
ازاتمــامکارهــمشــماراســروقــت،برمــی
گرداندنــد.همیــنهــاباعــثمــیشــدکــه
ــدشــويدوهرچــه ــهکارعالقــهمن شــماب
ــس ــد.پ ــالصبگذاري ــقاخ ــددرطب داري

ــد. ــزهمیش ــادانگی ايج
االنمتاســفانهوضــعبــهايــنمنــوالنیســت!البتــهوضعیــتروبــهبهبــوداســت.ولــیوقــت
کارشــناسفنــیمــاکــهوقــتبــاارزشــیاســت،بیشــترصــرفکارهــایپراکنــدهمــیشــود،
نــهکاراصلــیخــودش!يــکمقــدارايــنبرنامــهريــزیهــابايــددرســتشــود.البتهخــبآن
سیســتمبــههــمريخــت،حــاالآهســتهآهســتهداردبرمــیگــرددبــهگذشــتهوامیدواريــمکهدر

آينــدههمــهچیــزبهتــرازايــنشــودوبــهپیشــرفتهــایخیلــیخوبــینائــلشــويم.

استاندارد در شرکت ملی گاز ایران �
مقولــهاســتاندارديــکتعريــفبخصوصــیدارد.موسســاتیدردنیــاهســتندکــهبــرایهــر
قســمتیازصنايــع،يــکمشــخصاتپايــداریدارنــدواســمآنرااســتانداردمــیگذارنــد.
اگــرازآنباالتــررفتنــد،کــهبهتــر،مســئلهاینیســت.ولــیديگراجــازهندارنــدازآنپايیــن
تربیاينــد.البتــهآنهايــیکــهسیســتمشــاننظــموانضبــاطدارد،هرگــزنمــیگذارنــدکــه

وضعیتشــانازآنســطحپايیــنبیايــد.

استانداردســازی از سالهای حدودا 49 
شروع شــد و ما برای تجهیزات گاز، 

مشــخصاتی فنی نوشــتیم و اولین کار را 
هم خود شــرکت در قسمت کاال کرد، بعد 

ــتانداردهای مهندسی  درامور مهندسی، اس
نوشتند خودشان  را 
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دربــارهینفــتوگازهــم،شــرکتهايــیکــهازاولايــنمقولــهدرآنهــابــهوجــودآمــده
بــود،مثــلامريــکاوبعــدروســیه،بــرایخودشــاناســتانداردهایقــوینوشــتند.موسســاتی
هــمدارنــدکــهفقــطاســتانداردتولیــدمیکننــدآنهــماســتانداردهــاینفــتوگاز.آنهــا
ــا، ــمکــهصنعــتگازدرتمــامدنی ــنراهــمبگوي ــهاي موسســاتبخصوصــیهســتند.البت
بیشــتردســتامريــکابــود.بعــدهــمروســیهايــنصنعــتراپیــداکــردولــیهیــچوقــتاز
نظــرظرفیــتتکنولوژيکــیبــهپــایامريــکانمــیرســید.حتــیجنــسبعضــیپــروژههــا
راهــمامريکايــیهــامیدهنــد.ولــیخــب،روسهــاهــمدانــشالزمرادارنــد.درايــران،
ــودازنظــرمســائل ــازب ــود،نی ــرانشــدهب ــودووارداي ــدیب چــونگازيــکصنعــتجدي

ايمنــی،اســتانداردهايیدرنظــرگرفتــهشــود.
اولیــناصــلدراســتانداردگاز،ايــناســتکــهحريــمهــایخطــوطلولــهگازنوشــتهشــود
تــااگــراحتمــاالايــنلولــهدچــارترکیدگــیشــد،کمتريــنصدمــهبــهافــرادومحیــطزيســتو

تاسیســاتجانبــیواردشــود.
پــسالزماســتکهيــکحريمــیبــهنــام"حريــمخــطلولــه"درنظــرگرفتــهشــود.درحالــی
کــهشــرکتنفــتســالهاخــطلولــهداشــت،امــادرآنحريــمخــطلولــهرعايــتنمــیشــد.
ــرایآنهــاحريمــیدرنظرگرفتــه ــههــاینفــتازجــادهردمــیشــدند،بــیآنکــهب يعنــیلول
شــود.ايــناواخرهــمکــهلولــههــاقديمــیشــدهبودنــدونشــتیداشــتندوآبهــاراهــمآلــوده
میکردنــد.ولــیامــروزه،آنهــانیــزايــنحريــمرادقیقــًارعايــتمــیکننــد.شــرکتگازازآن

موقــعبــهايــنفکــربــودکهيــکفعالیتــیرابــهعنــواناســتانداردنويســیشــروعکنــد.
شــرکتگاز،کااليــیرابــرایتاسیســاتیکــهنصــبشــدهبودنــد،مــیخريــد.کــمکــمبــهاين
فکــرافتاديــمکــهچــرامــابايــدحتمــاازشــرکتخاصــیخريدکنیــم؟چهبســاشــرکتديگری
هــموجــودداشــتهباشــدکــههمــانجنــسرامــیســازد،حتــیبــاکیفیــتبهتــر،ومیتــواناز
آنجنــسدرايــنتاسیســاتوتجهیــزاتاســتفادهکــرد.پــسبیايیــممشــخصاتیبنويســیمکــه
روشــنشــودازايــن،يــاآنشــرکتوازايــنيــاآنســازنده،خريــدکنیــم.ايــنجريــانمســتلزم
ايــناصــلبــودکــهمــابنشــینیمويــکدســتورالعمــلواســتانداردیرابرایشــرکتبنويســیم.
ــزاتگاز،مشــخصاتی ــرایتجهی ــاب ــدوم ــروعش ــدودا۵0ش ــالهایح ــازیازس استانداردس
فنــینوشــتیمواولیــنکارراهــمخــودشــرکتدرقســمتکاالکــرد،بعــددرامــورمهندســی،
اســتانداردهایمهندســیراخودشــاننوشــتند،بعــدهــمقســمتهایاجرايــیبــرایخــودشــان،

دســتورالعملهــایاســتانداردنوشــتند..
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بعــدازاينکــهايــنتشــکیالتاســتانداردوپژوهــششــروعشــد،مــاســعیکرديــمهمــهرادر
يــککانــالصحیــحويکنواخــتبیاوريــموجلــوببريــمواســمآنرابگذاريــم،اســتانداردهای
شــرکتملــیگاز.ايــناتفــاقبــاهمــتآقايانــیبــودکهروســایبنــدهبودنــدوبعضیعمرشــان
رابــهشــمادادنــد.آنهــاايــنکانــالرابــازکردنــدکــهمــابتوانیــممشــخصاتاســتانداردهارا
بنويســیم.ايــنراهــمبگويــمکــهاســتانداردنويســی،کاريــکنفــرنیســت،بلکهيــکمجموعــه

ایبايــدهمــکاریکننــدتااســتانداردنوشــتهشــود.
ــنکمیتههــاازدانشــگاهها،از ــیاســتانداردرامــینويســند.دراي ــههــایفن دراصــلکمیت
ســازندهگانوازکارشناســانصنايــعاســتفادهمــیکننــد.درايــنجريــان،کارشناســانارشــد
آنهــاگــردهــممــینشــینندودربــارهیکارويــاتجهیــزات،اســتانداردالزمرامــینويســند.بــا
تبــادلنظرايــنکمیتــهی۵،6،يــا۱0نفــره،همــهیاســتانداردهانوشــتهوبررســیمــیشــود

ــابهيــکاســتانداردواحــدبرســند. ت
ــرهوکارشناســانارشــد ــرادخب ــموازاف ــادهکردي ــنالگــورادرشــرکتگازپی ــاهــمهمی م
ــی ــهم ــرایلول ــرب ــاًل،اگ ــم.مث ــفاســتفادهکردي ــایمختل ــهه ــف،درکمیت ــایمختل واحده
خواســتیماســتانداردبنويســیم،ازکارشناســانمتخصــصقســمتهایمختلــفشــرکتگازدعوت
ــه ــمب ــاشــروعکردي ــم.موقعــیکــهم ــکاســتانداردمی خواهی ــمي ــمومــیگفتی مــیکردي
اســتانداردنويســی،شــرکتنفــتيــکســریازاســتانداردهایخــودراازشــرکتهایبــزرگ
نفتــیمثــلبــیپــی،شــل،بريتیــشگیــسيــاگازانگلیــسوایپــیآِیامريــکا،گرفتــهبــود.
خــوباســتکــهبدانیــداســتانداردهاهــر4يــا۵ســاليــکبــارتجديــدنظرمــیشــوندوورژن
جديــدآنبــهبــازارمــیآيــد.شــرکتنفــتکــهعضــوبــود،ايــناســتانداردهارامــیخريــدوبه
قســمتهایفنــیمــیدادتــااســتفادهکننــد.بعــدمــااينهــاراگرفتیــمودرکمیتــههــایســاخته
شــده،مطــرحکرديــمواســتانداردهایمــوردنیــازشــرکتملــیگازراکــهبــهIGSمعــروف

اســت،درســتکرديــم.
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از شرکت ملی نفت در مسجد سلیمان تا شرکت مهندسی و توسعه ی گاز  �
اينجانبمتولدسال۱۳۲8هستم؛سهفرزنددارمکهازدواجکردهودورههایعالیدانشگاهیرادر

مقاطعمختلفگذراندهاندوهمسرانشانهمخوشبختانهتحصیالتعالیدارند.
شروعکارمندرشرکتملینفتدرمسجدسلیمانبودکهدربخشقراردادهامشغولبهکارشدم.
بعدازآنبهمدتسهسالبهآبادانمنتقلشدم.وقتیمأموريتمدرآبادانتمامشدبهشرکتملی
گازرفتموسیوپنجسالدربخشبازرگانیبهسمتهایمختلفیرسیدم.دراينمیانتوانستم
مقطعکارشناسیارشددررشته یمديريتمالیازدانشگاهتهرانرا)سال۱۳۵6(بهاتمامبرسانم.

درشرکتملیگازسمتهایمختلفیراتجربهکردهام،ازکاردربازرگانیخارجیبهعنوان
کارشناس،رئیسکنترلکاال،مسئولتأمینکاالیمصرفیوخدماتیکلیه یپااليشگاههاوخطوط
انتقالوايستگاههایتقويتفشارگازايران)بهمدتدهسال(گرفتهتامعاونامورعملیاتکاال.
همچنینمدتیرئیستدارکاتشرکتملیگازمرکزبودموبعدازآنبهمدتپنجسالمشاورمدير
بازرگانیشدمکهدرآنپستهمتأمینتمامتجهیزاتشرکتگازبهعهده یمنبود.آخرينسمتی
کهتجربهکردمرياستامورتدارکاتکاالیشرکتمهندسیوتوسعه یگازبودکهدرآنپستهم
تأمینکاالهایپروژهایوتوسعهایراانجاممیداديم.گاهیمادراينقسمتساالنه۳الی4 
میلیارددالرخريدکاال،تجهیزاتوعقدقراردادباسازندگانوتولیدکنندگانخارجیوداخلیداشتیم.

تأمین تجهیزات و چالش های ناهنگام آن �
تأمینتجهیزاتدرصنايعيکیازمهمترينخدماتیاستکهبارويدادهایاقتصادیوحتی
اجتماعیوسیاسیدچارچالشمیشود.منمیتوانمدراينامرفعالیتهايمرابهدودورهتقسیم

کنم:
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دوره یاولکهمربوطبهسالهایقبلازانقالببود،بهبندهباسنکموتجربه یکمتر
ازدهسالمأموريتیمحولشدکهطیآنبهعنوانيکیازدونماينده یتاماالختیارشرکت
ملیگازتهیه یکلیهتجهیزاتپااليشگاهشهیدهاشمینژاد)خانگیران(بهمنسپردهشد.دفتر
شرکت)Daily Power Gas(کهيکیازبزرگترينشرکتهایطراحپااليشگاههایگاز
بوددرشهربوستونآمريکاواقعشدهبود.مادونفر)يکنفرنماينده یفنیوبندهبهعنوان
نماينده یبازرگانی(بوديمکهبايدبرکاراينشرکتنظارتمیکرديم.کلیه یتجهیزاتاين
پااليشگاهکههنوزايجادنشدهبود،خريداریشدوماناظروکنترلکننده یشرکتبوديمو
خداراشکرتوانستیمکلیه یتجهیزاتراخريداریکنیم.البتهبعدازانقالباسالمیروابط
ايرانوآمريکاتیرهشدوکلیه یاجناستکمیلیپااليشگاهرابلوکهکردند.يکیازبهترين
تجهیزات خريد که گفتم  نژآد. هاشمی شهید پااليشگاه افتتاح به برمیگردد من خاطرات
روبهرو چالش با بعد و تکمیل انقالب حین در و شد انجام انقالب از قبل پااليشگاه اين
شد.منواقعًادلممیسوختکهژنراتورهاورآکتورهاکهقلبپااليشگاهوتجهیزاتبسیار
ازدوسه بعد بودند. بارانماندهودرمعرضآسیب نورخورشید،برفو بودند،زير حساسی
سالاينمشکالترفعشدوشرکتهایاجرايیايرانیتوانستندجنسهايیخريداریشدهرا
راهاندازیکنند.روزیکهپااليشگاهافتتاحشد،بندهبهعنوانکوچکترينخادمانآنجابرای
افتتاحدعوتشدم،باافتخاربهچشمديدمکهچهمجموعه یعظیمیساختهشدهوچهاشتغال

وشوروشوقیبهوجودآوردهاست.
بههرحالبعدازانقالب،کشوردرگیرجنگتحمیلیشدومديريتبازرگانیشرکتملینفتکه

شهید محمدجواد تندگویان
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معاونوزيردراموربازرگانیهمبودبهبندهوچهارنفرديگرنیابتدادکهکلیه یاجناسشرکتملی
نفت،گازوپتروشیمیراکهدربندرامامخمینیبودازگمرکخارجوبهمناطقامنواگذارکنیم.

خوشبختانهظرفمدتيکسالبهکمکآنتیمکوچکاينکاربزرگراانجامداديم.
دوره یدومتأمینکاالهایخطوطانتقالگازبالوله ی۵6اينچبودکهخطوطزيادیازجملهخط
سوم،چهارم،پنجموششمسراسریرادربرمیگرفت)اينخطوطبینسالهای۱۳84تا۱۳8۹ 
تکمیلشد(.تأمینکاالهایخطپنجمسراسریبسیارمهمبود،زيرايکخطويژهداشتکهگاز
ترشازآنعبورمیکرد.دردنیااينچنینخطبااينقطروحجمانتقالگاز،بینظیربود،چونگاز
ترشبسیارپرخطراست.تهیه یايناقالمبهتمهیداتويژهایاحتیاجداشت.لولههایاينخط
درکشورهایفرانسهوآلمانتولیدشدومابايدطیقراردادیاينلولههاراخريداریمیکرديم.
تأمینشیرآالت،تجهیزات،پوششو...بهدلیلحساسیتخاصپروژهوحجممالیبسیارباالی
آن،چالشهایعظیمیبرایشرکتملیگازبهوجودآورد؛مانندادعایعدهایدرداخلوبه
خصوصدرخارج،مبنیبراينکهمیتوانندايناقالمراتهیهکنند؛اينامرجلویکاررابرایخريد
سدمیکرد؛يعنیافرادیبودندکهمدامدرکارکسانیکهتوانايیتولیدداشتند،کارشکنیمیکردند.
غیرازاينمشکلدرداخلکشورنیزواسطههايیبودندکهفکرمیکردندمیتوانندباواسطهگری
اينمعامالتسنگینپرسودراانجامدهند؛اماخوشبختانهبادرايتوزير،معاونتومديرعاملوقت،
اينمشکالتپشتسرگذاشتهشد.درنهايتباکمکمديريتمهندسی،منوهمکارانمدربخش
بازرگانی،بهعنوانمسئولتأمیناقالم،اينکارتحتمديريتآقایزنگنهدرمسندوزارتومديريت
آقایمالکیبهسرانجامرسید)اواخرسال۱۳87(وخوشبختانهتوانستیمتماماينمشکالترابه

آرامیوسالمتپشتسربگذاريم.

شهید تندگویان پایه گذار توسعه ی گازرسانی در کشور �
تاريخچه یصنعتگازرامیتوانبهدو
از بعد و انقالب از قبل کرد؛ تقسیم دوره
آنانقالبتابهزمانحال.قبلازانقالب
تمامیتمرکزشرکتگازبرجمعآوریگاز
خوزستانوآغاجاریبودتابتوانندآنرابه

کشوریمثلروسیهصادرکنندوسرمايهایبرایکشوربهدستبیاورند.پااليشگاهبیدبلندنیزدر
اينراستاايجادشد.بالفاصلهبعدازانقالبتوسعه یرفاهاجتماعیدرداخلايرانمالکعملودر

در زمان شـــهید تندگویان دستوری داده 
شـــد که بر مبنای آن حداقل باید 120 هزار 
انشـــعاب در سال نصب می شد تا در طی 7 
تا 10 ســـال تمام مردم بتوانند از نعمت گاز 

برخوردار شوند. 
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اولويتقرارگرفتويکبارهگسترشعظیمیدرگازرسانیبهشهرهاانجامشدکهاقداممبارکیبود.
درزمانشهیدتندگوياندستوریدادهشدکهبرمبنایآنحداقلبايد۱۲0هزارانشعابدرسال
نصبمیشدتادرطی7تا۱0سالتماممردمبتوانندازنعمتگازبرخوردارشوند.آنرقمخیلی
دورازذهنبودومنکهخودميکیازمسئولینتأمینکاالهایشبکه یانشعابگازبودمدرباورم
نمیگنجیدکهدراينزمانکوتاهاينکارانجامشود؛زيرابرطبقبرآوردهاحداکثر۵0هزارانشعاب
درسالعملیبود.زيربناهایتولیدداخلیوحتیخريدازخارج،کارخانههایخارجیوپیمانکاران
داخلیبرایبیشازاينتجهیزنبودند،ولیهمینايدهباعثشدکهآرامآراماينکارراانجام
دهیم)درستاستکهسريعًابه۱۲0هزارانشعابنرسیديم،امادرمرحله یاول70هزار،درمرحله
دوم8۵هزاروبعد۱۲0هزارانشعابراراهاندازیکرديم(.بعدازشهیدتندگويانوزيربعدی۲۵0 
هزارانشعابراهدفقراردادوبازهماينکارخیلیمشکلبودوتبعاتیمثلگرانیدرپیداشت،
اماخوشبختانههمهچیزعملیشدوفکرمیکنمهماکنون۹7درصدشهرهاوحتیروستاهایباالتر

ازصدخانوارازنعمتگازبرخوردارهستند.
میادينمشترکگازی)عسلويهومیدان از استفاده تولیدو درزمانحالگسترشوتوسعه ی
کنگان(ازاهدافاصلیقرارگرفت.اينهدفباعثشدکهماازاينمیدانهاحداکثراستفادهرا
بکنیموصادراتهمازروسیهبهطرفترکیهبهعنوانيکهدفقابلگسترشدرنظرگرفتهو
عملیشد.موردیکهانشاا...درآيندهبايدرویآنتمرکزکرد،صادراتودرآمدزايیوخوشبختانه

زيرساختهایاينکاردرحالآمادهشدناست.

جنگ تحمیلی و زخم های دردناک آن بر بدنه ی صنعت نفت و گاز �
درمقابلاينخاطراتخوشهمطبیعتاًًوقايعتلخیرخمیدادکهبسیارناراحتکنندهبود.
سوانحیکههمکاراندچارشمیشدندازاتفاقاتیبودکهبهشدتمرامتأثرمیکرد.مثالًًروزیدر
تهرانبههنگامتستيکخطلولهنزديکخیابانجمالزادهانفجاریرخدادکهحتیمردمعادی
همصدمهديدند؛امابحثجنگبدترينخاطراترابرایکارکنانصنعتنفتوگاز،باالخصدر

جنوبوغربکشوررقمزد.
جنگدر۲۹شهريورشروعشد،مادرآنروزدراسکله ی7شرکتنفتآبادانبوديموازآنجا
کهتنشآغازجنگرااحساسکردهبوديمبايدجنسهایوارداتیوارزشمندراسريعًاترخیص
میکرديم،فاصله یاسکله ی7وعراقفقطعرضروداروندبود؛يعنیآنطرفرودسربازانعراقی
درنخلستانهاکمینکردهبودندوماکاماًلدرتیررسآنانبوديم.مارویيکاسکله یسیمانیبه
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عرض۵0 - 60مترمشغولتخلیه یتعداد
زيادیبشکه یحاویموادشیمیايیآمین
بوديمکهبايدبهپااليشگاههابرایتصفیه ی
گاز-فرستادهمیشدند.بشکههایزيادیاز
کشتیتخلیهشدهبودومامسائلگمرکی

راانجامدادهبوديمومیخواستیمبشکههارارویپنجتريلیباربزنیم.هرلحظهازآنروزدقیق
جلویچشممنهستکهرانندهازجرثقیلباالرفتهبودوآماده یبارزدنبشکههابود،يکباره
ديديمکهگلولههایدشمنبهسمتجرثقیلشلیکمیشود،دريکچشمبرهمزدنديدمکه
راننده یجرثقیلخودشرابهپايینپرتکردولنگلنگانبهگوشهایپناهبرد.رانندههایتريلی
بالفاصلهماشینهاراروشنکردندوازاسکلهخارجشدندومامانديمکهاينجنسهاراچگونه
نجاتدهیم.هیچراهحلینبود،چونفاصله یماتاپااليشگاه۵0متربود.درهمینحینديديمکه
کارخانهقیرسازیباگلولههایتوپمنفجرشدوآتشودودبسیارسیاهیهمهجاراگرفت؛بالفاصله
مخزنهایفرآوردههاینفتیيکیپسازديگریمنفجرشدند.هرتیکهازپااليشگاهراکهمیزدند
انگارتیکهایازبدنماراگلولهبارانمیکردند.برایمابچههایجنوبوکارکناننفتیديدناين
صحنههابهشدتعذابآوربود.پااليشگاهبهآنعظمتکهبزرگترينپااليشگاهدنیاباظرفیت600 
هزاربشکهدرروزبودباتعدادزيادیازکارکنانشهمهآسیبديدندواينبرایمابسیاردردناکبود.

توسعه ی اجتماعی و برون سپاری؛ دو تصمیم مدیریتی با نتایج عالی  �
درصنعتگازديدگاهمثبتیبهوجودآمدوتصمیمبراينشدکهسیاستازصادراتصرفتغییر
کندوتوسعه یاجتماعیرامالکقراردهد،تصمیمديگریکهازنظرمنچندانمطلوبنبودبحث
برونسپاریبودکهطبقآنتصمیمگرفتهشدکهشرکتگازمتمرکز،تفکیکوشرکتهایگاز
استانی،شرکتهایپااليشی،شرکتخطوطانتقالودردنباله یآنمناطقانتقالگازبهوجودبیايد.
اينيکتحولعظیموپوستاندازیواقعیبود.درکوتاهمدتاينتصمیمتأثیراتمنفیزيادیرا
دربرداشتبهعنوانمثالتأمینتجهیزاتوکاالدرشرکتمتمرکزبودواينبسیارراحتبود؛
همچنینشرايطمتمرکزشرکتراچهدررابطهباشرکتهایداخلیوچهخارجی،دروضعیتبرنده
قرارمیداد.مهندسیآنمتمرکزبودودانشوتجربهبسیاردرآنجامتمرکزبودوبههمیندلیلخیلی
قویعملمیشد.ايمنیآنباتجربهوفارغازاعمالنفوذمديريتهایمحلیکارخودراانجام
میداد.اينهابخشیازمشکالتاينطرحبودبهعالوهاينکهچندينسالطولکشید.دربخش

در همین حین دیدیم که کارخانه قیرسازی با 
گلوله های توپ منفجر شد و دود بسیار سیاهی 
همه جا را فرا گرفت؛ بالفاصله مخزن های نفتی 

یکی پس از دیگری منفجر شدند. هر تکه از 
پاالیشگاه را که می زدند انگار تکه ای از بدن ما 

را گلوله باران می کردند
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تأمینکاالکهبندهمسئولآنبودماينمشکالترابسیارحسمیکردم،قباًلمابافالنکارخانه
داخلیياخارجیبستهبهنوعکاالقراردادمیبستیموبهيکبارهخريدمیکرديموسپستقسیمانجام
میشد.وقتیشرکتملیگازبهبخشهایمختلفتقسیمشد،هرشرکتیبهتنهايیخودشوارد
بازارشدوچونتعدادسازندهکاالهایصنعتیانگشتشماربودند،بازاربايکیدوسازنده یداخلی
ياخارجیو۲0يا۲۵مراجعهکنندهروبهروشد.درواقععرضهوتقاضانابرابربودوبینشرکتها
رقابتومسابقهراهافتادودرنتیجه یاينامرکاالهابسیارگرانقیمتشدکهبعضًابهموقعهمبه
دستمتقاضینمیرسید.اماهمه یاينمعضالتباعثشدکهشرکتهايیکهمهندسیضعیفتر
داشتندودربازرسیوتأمینکاالکمتجربهبودند،کمکمرشدکنندومستقلشوند.اگرچهآنهايی
کهمتمرکزکارکردهبودندمثلبندهآنهاهنوزبهآنرتبهایکهبايدنرسیدندکهانشااهللخواهندرسید؛
امااينامرپايهایشدبرایدادناينکارهابهکارکنانمحلی،منطقهایواستانیواعتمادکردن
بهآنهاکهتوانستندبرایخصوصیسازیآمادهشوند؛يعنیاکنونهرمنطقهایخودشخودکفااست.

کشف مخازن گاز پارس جنوبی و توسعه ی صادرات  �
درمقاطعمختلف،فعالیتهایمتفاوتیشدهکهاثرگذاربودهاند.کشفمخازنمشترکپارس
جنوبیدربعدواوايلانقالبيکیازنقاططاليیوروشنتاريخگازکشوراست.احداثخطدوم
لوله یسراسریباقطر۵6اينچوحتیبیشتر،نصبايستگاههایتقويتفشارگازبرایخطسوم،
چهارم،پنجموبعدهمششمسراسریتانهمودهمواالنهميازدهموصادراتبهشرقباخط
هفتمآيینه یزحماتهمکارانمادراينصنعتاست.اينهمهتالشدرصنعتگاززمینهساز
دامنه یوسیعصادراتشدچنانکهدرحالحاضرقراراستکشورسوئیسواسطهشودکهگازرا

بهاروپاببردومديريتوتوزيعکند.

صادرات گاز راه نجات وابستگی به صادرات تک محصولی �
ايدهآلیکهبرایصنعتنفتوگازدرذهنممتصورمکمکردنوابستگیکشوربهنفتوازبین
رفتنصادراتتکمحصولیاست.صادراتگازمیتواندبهقطعاينوابستگیتکمحصولیکمک
کند.بايدحتمًابهصادراتاولويتواهمیتدادهشود؛مااکنونبهبرخیازکشورهایهمسايه
صادراتداريم،اماپرمصرفترينمحلهاوهدفهايیکهمیتوانبرایگازمتصوربوداروپاو
شرقآسیا)ازهندوپاکستانتاحتیچین(است.کشورهاینزديکهممثلآذربايجان،کويتو
عراقهمبههرحالمصارفیخواهندداشت.صادراتگازمیتواندباعثشودکهبهداليلوابستگی،
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کشورهایديگرانعالقمندبهادامه یزندگیباماشوندواينضمنسوداقتصادی،سوداجتماعی
وسیاسیهمبهبارخواهدآورد.

افتخار به کار در عرصه ی گاز و اعتقاد به دید جهان شمول  �
مناززندگیکاریخودرضايتکاملدارمواگرصدبارديگرهممتولدشومبازهمینراهراانتخاب

میکنم.البتهزمانیکهانسانتجربه
بیشتریپیدامیکندراهکارهای
بهتریبهنظرشمیرسد.دراثبات
بايد بهکارم واقعیمن عالقه ی
بگويمکهبعدازبازنشستگی،بیش
از7سالبالفاصلهوبدونتوقف
بههمراهچندتنازهمکارانخود
کهآنهاهمبازنشسته ینفتبودند،
شرکتینظارتیرابنیانکردهايمکه

بهفعالیتهاینظارتیپروژههاینفت،گازوپتروشیمیمشغولهستیم.
امسالپنجاهمینسالگردشرکتگازاستوبندهواقعًاافتخارمیکنمکه۳۵سالازاينمدترا

همراهوهمپایکاروانصنعتبوده،کارکردهولذتبردهام.
مابايدصادراتراسرلوحه یکارخودمانقراردهیم،دراينامربهشرکایاروپايیياشرکايی
کهواقعًادرصنعتَقَدرهستندنیازداريم،بايدبیمهاباوبدونترسازقراردادهايیمثلکنسرسیوم
ودادرسیبهسمتآنانبرويم؛اماباسیاستوکیاستکاملونگرانهمنباشیم،چوناالنما
بسیارهوشیارترهستیموبايدقراردادهاراباسیادتخودمانببنديم؛مثالًًآلمانهاظاهرًاياباطنًا
دشمنیباالترازشورویياروسیهندارند؛اماشرکت)Gazprom(بههمراهشرکتگازآلمانيک
شرکتمشترکتشکیلدادندکهکارگازرسانیدرداخلآلمانراانجاممیدهند.قطعًاًاگرروسیه
میخواستکناربايستدنمیتوانستاينکارراانجامدهد.ماهمبايدازاينالگوهاايدهبگیرم؛
جرأتکنیموجلوبرويموصدالبتههوشیاریخودرابهکاربنديم.ماوشرکتهایخارجیهردو
بهدنبالسودهستیم،پسبرسرايننقطه یاشتراکمیتوانیممعاملهکنیمودردنیاحرفیبرای

گفتنداشتهباشیم.
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زندگی شخصی و تحصیالت �
بندهروزبهلطفعلیانهستم.متولدسال۱۳۳۱ازتهرانودرسال۱۳۵6بهاستخدامشرکت
ملیگازايراندرآمدم.شروعکارمازپااليشگاهگازبیدبلندبود.سیوششسالسابقةکار
درشرکتملیگازدارموسیسالازخدمتمرادرخوزستان،آغاجری،خانگیران،آذربايجان
واصفهانگذراندهام.تحصیالتمفوقلیسانسمهندسیصنايعاست.سهفرزنددارم.دودختر
که پسرم و معماریهستند ارشد کارشناس ديگری و فرانسه زبان ارشد کارشناس کهيکی

دانشجویترمآخرمهندسیمتالوژیهستند.

ِسمت های دوران خدمت �
قبلازبازنشستگیمجریطرحايستگاههایتقويتفشارگازدرپارچین،سمنانودشتشاد
بودمکهدرمهندسیوتوسعةشرکتملیگازايرانبود؛ولیبعدهاتغییراتیبراساسمواردی
اتفاقافتادکهاينسمتدردورانبازنشستگیتبديلشدبهمعاونتمديردرمهندسیوتوسعه.

دالیل انتخاب شرکت ملی گاز �
جز سربازی و دانشگاه دورة از بعد بودم، کار دنبال من که زمانی در گاز ملی شرکت
شرکتهایتازهمتولدشدهدرمملکتبود.تازهازوزارتنفتوشرکتملینفتسابقجدا
شدهوجزءشرکتهایپیشروبود.منهممثلخیلیهادوستداشتمدرشرکتیکارکنمکه

آيندةدرخشانیدارد.

مهم ترین تأثیرات حضور در مدیریت �
واقعیتامراينهستکهمنمديريترابهعنوانيکاصلدرتماماينسیستمهاقبولدارم
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ومهمترينتأثیریکهبهنظرخودمتوانستمدرسیستمبهجابگذارم،مديريتبازبودهاست؛
چونمادونوعمديريتداريم:مديريتهایمتمرکزوبستهومديريتهایبازوگسترده.من
بهمديريتبازوگستردههمیشهاعتقادداشتهامودرحقیقتسعیکردمآنرابهعنوانيکیاز

موارداصولیدردورةخدمتمدنبالکنم.

سیر تحول در شرکت ملی گاز، از پیش از انقالب تا امروز �
سیر يک در انسان که است اين عقیدهام اصاًل و میبینم روبهجلو همیشه را سیستم من
تکاملیبهسرمیبرد.اينپاسخکلیمناست؛امااگربخواهمجزئیترنگاهکنم،واقعیتامر
ايناستقبلازانقالبکهمااستخدامشديم،سیستمشرکتملیگازايران،يکسیستم
کاماًلجداافتادهومستقلازشرکتنفتبود،بايکDisciplineخاصوويژةخودش.تنها
اشکالیکهدرآنزمانداشت،ازنظرمن،انطباقسريعفرهنگیباساختاروارداتیصنعتی
مابودهکهاگراينانطباقفرهنگیرخمیداد،شايدامروزمادرسطحبینالمللیحرفهای

بیشتریبرایگفتنداشتیم.

خاطرات شیرین و تلخ دوران خدمت �
بهترينخاطرةمنتشکیلتیمراهاندازیپااليشگاهخانگیرانکهبعدهانامشبهپااليشگاه

هست کرد پیدا تغییر هاشمینژاد شهید
پااليشگاه از واقع در ۱۳60 سال در که
بیدبلنددعوتشديمبرایاينکهاينتیم
راهاندازیرادرآنجاشکلدهیموبايک
پنجشش با و جوان منسجم، بسیار تیم

جنگ که بود موقعی کرديم. کار به شروع فنی مراکز و پااليشگاهها در مفید سابقة سال
شروعشدهبود.تقريبًاتمامخارجیهامملکتراترککردهبودندوشايدبرایاولینبارقرار
ارزشمند برایمنخاطراتخوب، راهاندازیشودو ايرانیها بهدستخود پااليشگاهی بود
گاز ملی شرکت در کار بگويم بايد تلخم خاطرات دربارة اما داشت؛ دنبال به را شیرينی و
زمان بیشترين من که عملیاتی سیستمهای در بهخصوص است؛ خطراتی دارای خودبهخود
خدمتمرادرواحدهایعملیاتیبهسربردم.شرکتازلحاظايمنیجايگاهويژهوخاصیرا
داردوخوشبختانهاساسکاردرشرکتنفترعايتمواردايمنیاست؛اماباوجوداين،حوادث

ترک  را  مملکت  خارجی ها  تمام  تقریباً 
قرار  بار  اولین  برای  و شاید  بودند  کرده 
ایرانی ها  خود  دست  به  پاالیشگاهی  بود 

برای من خاطرات خوب،  و  راه اندازی شود 
داشت دنبال  به  را  شیرینی  و  ارزشمند 
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ازدست به منجر موارد برخی در اجتناباند.حوادثیکه غیرقابل پیشبینیهمواره غیرقابل
دادنبعضیازهمکارانمانشدوخاطراتتلخمارارقمزد.

اهمیت مدیریت و نیروی انسانی �
مناساسهرسیستمیرامديريتمیدانم؛يعنیاصاًلاستداللمايناستکهمديريتحرف
اولوآخررادريکسیستممیزند؛بهعبارتديگردرهرشرکتی،هرمملکتیوهرجايیاگر
موفقیتوشکستیوجوددارد،مديريتبههیچروینمیتواندخودشرادرشکستوپیروزی
منفکوبیتأثیربداند؛درواقعازنظرمننیرویانسانیيکیازواحدهایبسیاراثرگذاردر
شرکتملیگازووزارتنفتاست.نیرویانسانیاستکهتمامامکاناترابرایيکسیستم
ويژگی و موقعیت يک از انسانی نیروی هرجا  کند. نابود حتی يا کند متحول هم میتواند
خاصوقابلقبولوحرفهایبرخوردارباشد،وضعیتشرکتدريکوضعیتبسیارمناسبی
قرارخواهدداشتوهرجاکهنیرویانسانیافولکندودرجايگاهمناسبخودقرارنگیرد،
آنجاصدماتزيادیرامتحملخواهدشد؛درواقعمنبهنیرویانسانیبهعنوانرکناساسی
درهرمجموعهاینگاهمیکنم؛بهخصوصمجموعههایصنعتیکهازويژگیهایخاصو
پیچیدهتریبرخوردارهستند.طرحوبرنامهريزینیرویانسانیرابهعنوانيکیازمهمترين
مسائلدرايندورههاقلمدادمیکنمودرزمانهايیکهدررأسمديريتشرکتبودم،بهاين
مقولهتوجهبیشتریراداشتهام؛چراکهمعتقدمبسیاریازمسائلدرواقعدراينبخشنهفته

است

مهم ترین دغدغة دوران مدیریت �
يکیازمواردمهموقابلذکروضعیتاقماریبود.دربرخینقاطشرکتملیگازايران،
همکارانمامجبوربودندبرایمدتیبهصورتاقماریکارکنند.کاراقماریدرحقیقتبسیار
که پرسنل اين خانواده لحاظ از چه هستند، سرکار که پرسنلی بهلحاظ چه است؛ سخت
خودبهخوددرمکانديگریبهسرمیبرند.اينيکیازدغدغههایمديريتیبودکهماداشتیم.
اينوضعیتچندينسالادامهپیداکردوچونمدتزماناقماریبودنزيادبود،همخوداين
همکارانرابهشدتخستهمیکردوهمخانوادههايشانراکهازآنهادوربودندومشکل
ديگریکهبوداينبودکهاينهمکارانوقتیبازمیگشتند،طبقگفتةخانوادههايشانخلق
روابط و اداری همکاران بهوسیلة را مسئله اين ما نداشتند. را خانواده انتظار مورد خوی و
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عمومیشرکتملیگازاصفهانموردبررسیريشهایقرارداديمويکگزارشتکمیلیرا
تهیهکرديمودرنهايتمعلومشدکهدلیلاينتغییرخلقوخوزمانطوالنیاقماریبودناست
وبانامهنگاریهاوپیگیریهایبسیارزيادباالخرهموفقشديماينزمانرابهنصفتقلیل
بديم.بدوناينکهفشارچندانیبهلحاظمالیيافنیبرایشرکتملیگازواردشود؛درعوض
برایهمکارهاوخانوادههايشانرضايتمندیبااليیداشتواينمسئلهيکیازمسائلبسیار

مهمدردورةمديريتمنبود.

ضوابط قربانی روابط �
قبل درسالهای متفاوتشد. مقدار روابطمانيک و ماضوابط دورهای از میتوانگفت
ضوابطبسیارقویترازروابطبودواينضوابطدرروندحرکتکلشرکتتأثیرگذاربود؛اما
آنجاکهروابطحاکممیشد،تأثیراتمنفیاشدرکارمانمودداشت؛هرچندکهماازروابط
گريزینداريمورابطهيکیازخصايصانسانیاست،درنهايتروابطهمدرچارچوبضوابط
ريخت. خواهد بههم کارها اساس باشند، ضوابط چهارچوب از خارج اگر شوند. تعريف بايد
مناينمسئلهراتجربهکردم.برایمنازسال8۵تاانتهایخدمتخودمکهسال۹۱بود،
دورانخوبینبود؛چونضوابطبهشدتخدشهدارشد.دروزارتنفتهرسالهارزيابیبهوسیلة
مسئوالنباالتربرایهرپرسنلیانجاممیشودکهايندرپروندةپرسنلیافرادجايگاهدارد.
ارزيابیدرسطح نمرة باالترين يعنی بود؛ A ارزيابیسالیانهام نمرة تاآنسالهمیشه من
شرکت؛ولیبهيکبارهبدونهیچاطالعقبلیبالسمتشدم.دوسالوضعیتبالسمتیراداشتمو
ازسال87بهصورتتنزيلرتبهاداریبودمکهبازهمخالفمقرراتوروشهایاداریبود،
تابازنشستگیبهکارخودمادامهدادم.يادمهستبهمديرعاملوقتهمنامهنوشتمکهدرست
استکهاينتغییرسمتجزاختیاراتمديرانهست؛اماايناختیارنبايدبهازبینرفتنضوابط
بینجامدويکیازضوابطبالسمتشدنوتنزيلرتبهشدنبدونطیکردنکمیسیونتخلفات
اداریاست.باتماماينمسائلمنتالشمبراينبودکهازسال8۵تا۹۱همچنانکارمرا

طوریانجامبدمکهنمرةارزيابیسالیانهامتازمانبازنشستگیAباقیبماند.

گسترش پارس جنوبی: بهترین تصمیم  دوران مدیریت �
بهترينتصمیمهادروزارتنفتحرکتپلهایمسئوالنبودهاست؛درواقعيکیازشکوفاترين
زمانهاازلحاظمديريتیدرسطحوزارتنفتوشرکتملیگازايران،گسترشپارسجنوبی
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بودکهدردورةاولوزارتآقایزنگنهبهشدتبهآنبهادادهشدودرآندورهماتوانستیمبه
خیلیازاهدافمهمشرکتملیگازبهخصوصمخازنیکهبهصورتمشترکبودندوباالترين

مخزنمشترکمانکهپارسجنوبیبود،دستپیداکنیم.

نقاط طالیی در شرکت ملی گاز �
واقعیتايناستکهنقاططاليیشرکتملیگاززيادبودهچونمیدانیدکهگازبهعنوانسوخت
پاکثابتشدهوشرکتملیگازاينموقعیتراداشتهکهبتواندازاينسوختپاکاستفادهکند.
درمجموعممکناستبامشکالتیهممواجهشدهباشد،ولیبسیارپويندهوتوفندهدراينراهقدم
گذاشت؛بهگونهایکهمیزانمصرفگازدرمملکت،قبلوبعدازانقالباصاًلقابلقیاسنیست.
امروزهتقريبًاتماممملکتماازايننعمتخدادادیبرخوردارشدهاستوجايگاهبسیارمناسبیرا
داردواينامکانراايجادمیکندکهمابتوانیمنفتبیشتریصادربکنیم؛باتوجهبهاينکهامکان
آاليندگیمحیطزيستراهمخیلیبیشترمیتواندبکند.ضمناينکهيکیازمسائلبسیارمهمی
  ۱HSEکهخوشبختانهدروزارتنفتبهآنوهمچنیندرسايرصنايعکشوربهآنبهادادهشده،
هستکهبهخاطرايمنیوحفظمحیطزيستبینهايتتاثیرگذاراستووزارتنفتوشرکتملی
گازدرحالحاضرHSEکهکلمسائلچهمحیطزيستیوچهايمنیرابهعهدهدارد،بهعنوان

ExecutiveSafetyandHealth.۱

پاالیشگاه بیدبلند2
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سرلوحهکارخودشدرتمامسیستمبهکارمیبرد.

پیشنهادهایی برای پویایی هرچه بیشتر صنعت گاز  �
واقعیتايناستکهتمامزندگیکاریمندرشرکتملیگازايرانسپریشدهوطبیعی
از واقعًا اينشرکتکه در بسیارخوشحالهستمکهفرصتخدمت ازسويی استکهمن
بستر و نیاز دلیل به پويايی اين شد؛ فراهم من برای است، برخوردار بااليی بسیار پويايی
مناسبیکهدرمملکتمابودهاستومنهماينشانسراداشتمکهطولخدمتمدراين
شرکتحضورداشتهباشم.دريکنگاهکلیمادربسیاریازمواردپیشرفتهایعالیوخوبی
داشتیمومانندهرسازمانديگریدربرخیمواقعهمگلههاوکاستیهايی،درستيانادرست
وجودداشتهاست؛ولیواقعیتايناستکهشرکتملیگازايرانباتوجهبهامکاناتیکهدر

دارد، وجود مملکت اين وجودی ساختار
امروزمیتوانستومیبايدشاخصبسیار
باالتریرادرسطحبینالمللیمیداشت؛
داراست. را همهجانبه رشد زمینة چراکه
کالن ديد من ديد از مهم کمبود تنها

مديريتیبودهاستکهاينمسئلهنیزنهبهفردکهبهيکنظامويکسیستمبستگیدارد.
پااليشگاه ساخت مراحل تمام امروز میتوانستیم ما میشد، فراهم مديريتی کالن ديد اگر
بهترين به گازی میعانات و گاز و نفت از پايیندستیمحصوالتمان در ساخت و طراحی از
نحوداشتهباشیم؛هرچندهماکنونهمدرسطحمناسبوخوبیقرارداريم،ولیاينبرای
کشوریکهبیشازصدسالسابقةصنعتنفترادارد،ارضاکنندهنیستوبهنظرممااکنون
در بهشدت مسئوالن امروز آنچه باشیم. بهروز تکنولوژیهای امروز،صادرکنندة میتوانستیم
منابعخدادادیمملکت پايینترينسطح از استفاده و ازخامفروشی پرهیز پیاشهستند،
برای بسترها اگر انسانیکارآمدوتحصیلکردهاست. نیروی از استفاده است.مسألةديگر
بهرهبرداریازنیروهایجوانمستعدفراهمشود،بهکمکخداوند،بهسطحدلخواهخوددر

اينصنعتخواهیمرسید.

دانش، تجربه و به روز بودن:  ارکان اساسی مدیریت �
در که همانطور که است اين کنم عنوان اينجا من دارد جا که مواردی از يکی 

در مقاطعـــی که افرادی وجود دارند همواره 
ضوابط را بر روابـــط ترجیح می دهند؛ تا 

جایی که خودشـــان را برای حفظ آن ضوابط 
در معـــرض خطر قرار می دهند
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صحبتهایقبلیهماشارهکردم،مديريتنقشحیاتیدرهرسازمانیداردومنشخصًا
میتواند درصد بیست نهايت در دارد، شرکت کهيک قوتی و ضعف هر که دارم اعتقاد
مربوطبهمسئولآنبخشباشدو80درصدباقیماندهبهمسئوالنباالترومديريتارتباط
مسئوالن که باالتری مسئوالن يعنی منفی؛ چه و باشد مثبت کار نتیجه چه میکند؛ پیدا
مسئول کردهاند منصوب که مسئوالنی عملکرد قبال در میکنند، انتخاب را پايینتر
برخی که است اين کنم عنوان من که باشد نیاز هم باز شايد که ديگری مورد هستند.
ويژگی از خودش مقطع در که میدهند انجام را حرکتهايی موقعیتهايی در افراد از
باوجوداينکهمنازهمةمسئوالنشرکتکهازدوستانو بسیاربااليیبرخورداراست؛
دارندهمواره وجود افرادی مقاطعی در اما داشتم، را تشکر کمال سابقخودم، همکاران
در ضوابط آن حفظ برای را خودشان که جايی تا میدهند؛ ترجیح روابط بر را ضوابط
بسیار جايگاه و ارزش يک از من نظر در افراد اين مسلمًا میدهند. قرار خطر معرض
اطالع من اينکه بدون 8۵ سال در میکنم: عرض مثالی نمونه برای برخوردارند. بااليی
داشتهباشم،رئیسمقرراتوروشهایشرکتملیگازايراننقشبسیارارزندهایراايفا
کردکهمنبعدهامتوجهشدمکهايشاندرآنوضعیتمهممقرراتوضوابطشرکترا
ابالغکردهبودوضوابطشرکترااعالمکردهبودوباافرادیکهبرخالفضوابطعمل
کشور يک در ضوابط به پايبند افراد تعداد هرچه معتقدم من بود. کرده برخورد میکنند
بهروز و دانش و تجربه با جز مديريتصحیح میکند. رشد سريعتر کشور آن باشد، زياد
شدنامکانپذيرنیست.چندروزپیشاطالعپیداکردمکهيکیازوزرااعتقادبهاستفاده
را تفريط و افراط من دارد. بزرگ صنايع در فرهیخته بازنشستة مديران تجربیات از
بینهايتبرایجامعهمضرمیدانمومعتقدماينروشبهماآسیبمیزند.آقایمهندس
مربیان بهترين فوتبال ملی تیم برای ما که همانطور که بودند کرده اعالم زاده نعمت
رامیآوريمودرتمامدنیااينروشمرسوماست؛برایحرکتصنايعمان،حرکتبخش
خصوصیمانوبخشدولتیمانازمشاورانارشددنیااستفادهکنیم.ايناستفادهکردن
باشد؛ مفید میتواند همیشه استفاده دارد. اشکال استفاده سوء يا کردن استفاده بد حسنه،

باشد. تفريطدرونش يا افراط اينکه بدون

گذشته و آیندة شرکت ملی گاز در یک نگاه �
سیستمشرکتملیگازدردورةپیشازانقالببسیارعالیبود؛يعنیبهلحاظوضعیتاداری
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اين داشت؛چون وجود بومیسازیمشکالتی زمینة در ولی بود؛ منسجم بسیار تشکیالتی و
صنعتوارداتیبودومشکلانطباقفرهنگیوجودداشتوبههمیندلیلتضادهايیپیش
میآمد.تضادبهلحاظسلسلهمراتبوحرکتازابتداتاانتهاطوریکهموردقبولهمهواقع
شود،نهيکعدةخاص.اينکارفرهنگی،اينآموزش،ايناشاعهبدينگونهچونانجامنشد،
بازسازی تضادايجادکردواينتضادهامتأسفانهآنساختارهایبسیارخوبرافروپاشیدو
امروزخوشبختانههمانطور اما داشت؛ دنبال به را وصدماتخودش هزينهها آنها مجدد
کهپیشازاينعرضکردم،اينصنعتسیرتکاملراطیمیکندوهرچندممکناستدر
برخیازمقاطعکاستیهايیپیداکند،اطمیناندارمباوجودجوانانبسیارفرهیختهوتحصیل
کردهایکهدرمملکتوجوددارد،بهخواستخداونددورانبسیارخوبوپويايیراپیشرو

خواهیمداشت.
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شرحی از زندگی �
اينجانبحسنعالئیرحمانی،مدت۱0سال،مسئولیتآموزششرکتملیگازرابهعهده
داشتهام.مدتکوتاهیهممسئولیتبرنامهريزینیرویانسانیشرکتملیگازراعهدهدار
رادرمجموعهوزارتنفت،ودرهمینحوزه پايانیآن ياسالهای اواخرخدمتم البته بودم.
آموزشگاهسپریکردهوبازنشستهشدم.منلیسانسمهندسیمکانیکهستموعمومفعالیت
ودورانخدمتمرادرهمینحوزههایمنابعانسانی،خدمتکردمکهبخشقابلتوجهایاز

آن،درشرکتملیگازبودهاست.
مدتیهممسئولآموزشدروزارتنفتبودمودقیقًادرهمینپستهاهمکامالمرتبطبامنابع

انسانیشرکتگازبوديموارتباطخوبیهمباهمکارانماندرشرکتگازداشتیم.
درسال66،آموزششرکتگازراتحويلگرفتمودوستانیکهدرآنبخشمشغولفعالیت
بودند،بهقسمتديگریدرشرکتنفتمنتقلشدندومنمسئولیتبخشآموزشرابهعهده

گرفتم.
آنزمان،هنوزجنگادامهداشت،وضعیتعجیبیبودوشرکتهممثلهمهبخشهادرحال
تغییروتحولزيادیبود.شرکتبهشدتروبهگسترشبودونیازبهنیرویانسانیزيادیدر
همینسطوحداشت،البتهمحدوديتاستخدامهمداشتیم.بهدلیلتوسعهزيادیکهشرکت
داشت،مجبوربوديمنیرواستخدامکنیموآنهارابرایشروعکارآمادهکنیم،ايناقداممستلزم

برنامهريزیهایآموزشیبود.
دورانسختیبود،امکاناتهممحدودبود.مندوفرزنددارم.يکپسرويکدخترکهمشغول
کارهستند.دخترملیسانسحقوقهستودورانکارآموزیرامیگذراند.پسرمهمدريک

شرکتخصوصیمشغولکاراست.

حسن عالیی رحمانی

‘‘
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خاطره ای از دوران خدمت در شرکت ملی گاز �
بهعنوانيکخاطرهعرضکنم،اولینموشکیکهصدامزد،بهاتاقکارمناصابتکرد.
مجموعههمکارانیکهدرسطوحمسئولیتبوديم،بايدهرشبگروهیبهاتاقکنترلمیرفتیم
ومدامدرحالآمادهباشمیبوديم،آنشبنوبتمابود.همکارانبندهگفتندامشبزودتر
شنیديم، صدايی که مرکزی پنجم ساختمان بوديم رفته هم ما شويم. مستقر آنجا و برويم
همکارانبعدازبازديدگفتند:خداخیلیبهشمالطفداشته،چهکاریکردهبودی؟گفتم:چه

شده؟گفتند:اتاقشماباخاکيکسانشدهوموجآمدهوهمهچیزدرهمپیچیدهبود.
نیروجذب بايد نبود.دراينشرايط ماهمشرايطعادی میخواهمعرضکنمکهشرايط
میکرديم.ساختمانماخیلیآسیبديدهبود،بهگونهایکهدفترهایبخصوصیرادرزير

زمینبنابهشرايطآنزمانآمادهسازیکرديموکاررادرهمانسطحادامهداديم.
البتهحقیقتايناستکههمکارانقديمیترازبنده،مثل"آقایدکترکافی"کهايشانقبل
ازمناوايلانقالبمسئولیتاينادارهراداشتندوهنوزهمالحمدهللدرقیدحیاتهستند.
انسانبسیاردانشمندووااليیهستندوکارهایخوبیانجامدادهبودندومادرحقیقتادامه

دهندگانراهايندوستانبوديم.

مهمترین تاثیر بر صنعت گاز �
منشخصانمیتوانمازخودمتعريفخاصیداشتهباشم،جزهمینفعالیتیکهدردوران
آموزشیداشتهاماينرابهجدوازصمیمقلبعرضمیکنم.مجموعهیوزارتنفت،مجموعه
ایبههمپیوستهاست.دراينمجموعهنیروهایماهریکهتربیتمیشدند.ازطرفیيک
با و کرديم می تربیت را نیروهايی ما میان اين بود. ساخت حال در هم بزرگ پااليشگاه
همکاریهمکارانباسابقهتر،ثمرهیآنراهممیديديم.ثمرهیآن،اينبودکهگازوارد
خطلولهشدبودومیرسیدبهکارخانههاومنازلمردم.آنجااحساسمیکرديمکهثمرهکارما
ازتربیتنیروهايیاستکهتوانستهانداينتاسیساتعظیمرابهحرکتدربیاورندوحاصل

آن،گرمايشمنازلوبهحرکتدرآمدنسايرصنايعبود.

وضعیت عمومی شرکت گاز، درگذشته، حال وآینده �
ازهمانزمان،ازسالیاندورتااالنکهپنجاهمینسالتاسیسشرکتگازاست،بحثبر
سراينبودهکهبايدباراصلیتامینانرژیبهعهدهیشرکتگازباشد.شرکتگازدرآنزمان،
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آن بود.در امروز از تر جور و جمع خیلی
زمان،محدوديتهايیمثلجنگوشرايط
بازسازیوجودداشت.اينهاهمهدرذهن
مابود،امانگاهماوهمکارانقديمیتر

دربخشهایمهندسیوعملیاتیکهباآنهاجلسهومذاکرهداشتیم،بهافقبلندتریبود.ما
افقروشنیرابرایشرکتملیگازمیديدموبههمینسمتهمحرکتمیکرديم.االنکه
بهپشتسرنگاهمیکنیم،میبینیمکهشرکتگازراهخیلیبلندوطوالنیراطیکردهو

حقیقتارشدبسیارخوبیداشتهاست.
قبلازانقالب،بخشعمدهیفعالیتشرکتملیگاز،انتقالگازبهمنازلمسکونیبودو
تاحدیهمانتقالگازبهصنايع.االنمیبینیمکهتقريبابیشترشهرهاوروستاهاگازرسانی
شدندوتعدادکمیروستاماندهکههنوزگازرسانینشدهاند.درآنزمان،دربعضیمناطق،گاز
وصل،ومجدداقطعشد.آنهاسرمایزيادیراتحملکردند.مثلهموطنانماندرمازندرانو
گیالن.اصالگازنداشتندوشرکتگازدرحالتجهیزنیروبودتابهاينمناطقگازرسانیکند،
ماهممجبوربوديمبهايننیروها،آموزشبدهیمتاراهپروژههايشانراهبیافتد.درگذشته،
شرکتهامثلامروزاستانینبودند،بلکههرچندتااستان،بهيکمنطقهگازمحدودبود.آن
روزهاهمهیبخشهادرشرکتگاز،برایتوسعهدرحالفعالیتبودند.همهشعارمیدادند
کهدرسالبايداينمقدارانشعابداشتهباشیم،سطحآنراهمباالمیگرفتندتاماتالش
کنیموبهاينمقدارانشعاببرسیم.شرکتگازتاامروزخیلیرشدکردهواينحقیقتیاست

کهنمیشودآنراانکارکرد.

بهترین خاطره واتفاق شغلی دوران خدمت �
گاز دوشرکت زمان آن برمیگردد. )عج( ولیعصر پااليشگاه افتتاح به بهترينخاطرهمن
به بعدًا که جم، پااليشگاه هاشمینژاد. شهید پااليشگاه ديگری و بیدبلند، يکی بود؛ عمده
بود.مادرطولساختاينپااليشگاه، نامیدهشد،درحالساخت نامحضرتولیعصر)عج(
نیروهايیرااعمازنیروهایکارگریکهزيرديپلمبودندوبايدجذبمیشدند،آموزشداده
بوديم.نکتهیجالباينکه،بودجههایاولیهپااليشگاه،همهدربخشآموزشبود.يعنیوقتی
انسانیراجذبکنیم، نیروی کهقراربوديکجايیساختهشود،همانطورکهمیخواستیم
آنقدر آموزش يعنی میشد. ديده آموزش دل در انسانی، نیروی برای حقوق پرداخت بودجه

قبل از انقالب، بخـــش عمده ی فعالیت 
شـــرکت ملی گاز،  انتقال گاز به منازل 

مســـکونی بود و تاحـــدی هم انتقال گاز به 
یع. صنا
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اهمیتداشت،کهبايدايننیروهاراپرورشمیدادوبهآنهاحقوقپرداختمیکردتازمانی
کهآمادهکارشوند.يادمهستکهيکبارفهرستیراآوردندوبهمنگفتند:آقااينراامضاکن.
ديدمآنفهرست،مربوطبهخريدکولرگازیاست.گفتم:اينتعدادکولرگازیبرایچیست
کهمنبايدامضاکنمتاخريداریشوند؟گفتند:تمامبودجهپااليشگاهکنگان،دردلآموزش
ديدهشده.اصالآموزشازبدوشروِعيکپروژه،مسئولیتاصلیراداشت.تمامايننیروها
راکهجذبمیکرديم،بهتمامپااليشگاههاینفتدراقصینقاطکشور،بهخودمناطق
گاز،ايستگاههایتقويتفشارگازوپااليشگاههايیکهموجودبودند،میفرستاديمتاآموزش
ببینند.ماهمبارهابهآنپااليشگاههاسفرمیکرديم،تاوضعیتآموزشرانظارتکنیم.هنوز
از نفر بايددوسه باندخاکیمینشست، ووقتیهواپیمايیروی نبود آسفالت آنجا فرودگاه
بخشآتشنشانیمیآمدندتاکمککنندهواپیمافرودبیايد.میخواهمبگويمپرسنلخیلی
زحمتکشیدندتااينپااليشگاهعظیمساختهشد.روزیکهپااليشگاهافتتاحشد،مامیديديم
ايننیروهايیکهزيِرنظرباتجربههاتربیتشدند،دارنددرراهاندازیاينپااليشگاهکارمی
کنند.ايناتفاق،واقعايکیازخاطراتخوبوخوشمابود.خداراشکردرطولدورانخدمتم،
خاطرهیبدیبهيادندارم.ولیگاهیحوادثتلخیبرایبعضیازدوستانضمنکارپیش
میآمد،گاهیهماينحوادثمنجربهفوتمیشد.اينهابرایماتلخبود.اماچیزیبهيادم

نیست.واقعاهمکارانآنقدرخوببودند،کهخاطرهتلخیبهيادنمیآورم.

بهترین تصمیم مدیریتی اتخاذ شده درشرکت ملی گاز از بدو تاسیس، تاکنون  �
پاسخبهاينسوالکمیمشکلاست،چونمنهمکارانبسیارخوبیداشتم.مثلمرحوم
بهحوزه برمیگردم بازهم زندهوشادابهستند. الحمداهللهمگیسر بقیه ولی کرچیان.
خودمان.شايدتصمیمهایمديريتیفراوانیدرشرکتملیگازگرفتهشدهاست،امابهترين
از را آموزش هیچگاه که بود اين میشد، گرفته شرکت مسئولین سوی از که تصمیماتی
بخشهایديگرجدانمیکردندوايندرهمآمیختگیآموزشنیرویانسانیباسايرفعالیتهای
باورکنیدگاهیمديرعامل بهحالمديرانماداشتند. تا بودهکه بهترينتصمیمی شرکت،
محترمبهمنزنگمیزدومیگفتمیخواهديکمديریرادرلولرديفدوم،بهشرکت
بیاورد،سپسازمنمیخواستبرایايشانبرنامهآموزشیدرسطحخودشتنظیمکنم.اينها

همهخاطراتیخوش،ازتصمیماتدرستمديريتیاست.
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استفاده از لوله های پلی اتیلن به جای لوله های فلزی �
هر که، است اين من نظر بودند. غلط نبودند، کارآمد بعضا که تصمیماتی گفت شود نمی
زمانیرابايددرشرايطزمانیخودشسنجید.نمیشوداالنبعدازسالهابرگرديموببینیمآيا
تصمیماتدرستبودهياغلط؟بعدنگاهمیکنیمومیبینیمتصمیماتاتخاذشده،محتاطانه

براساسمصالح بودهو ومحافظهکارانه
میآورم بهياد میشد. گرفته شرکت،
افراد از که روشنايی، مهندس آقای که
باسابقهیشرکتبودندکهسمتشانمدير
مهندسیشرکتبود،دردنیامرسومشده

بودبهجایلولههایفلزی،ازلولههایپلیاتیلناستفادهمیکردند.ايشانخیلیسخت
گیریمیکردندکهفعالپلیاتیلنروبااحتیاطبهکارببريد.اولینجايیراکهشرکتگازشروع
بهکاروطراحیکردتاازپلیاتیلناستفادهکند،قصرفیروزهبودکهشبکهآنرابهصورتپلی
 PSI30اتیلنطراحیکردند.ايشانمیگفتندکهاگرشبکهرامثاًل60بارطراحیمیکنید،با
طراحیکنید،يعنینصفآنراباپلیاتیلنطراحیکنیدتاماتجربهکنیم.بخشآموزشو
پژوهشکامالبامهندسیدخیلبود.اينيکیبخشهایآموزشدرشرکتهایصنعتیاست
کههیچگاهجداازعملیاتومهندسینمیتوانندباشدوهردودردليکديگرهستندودقیقًا
زيرساختهستند.ماسفرهایزيادیداشتیم،مثاًلآنموقعروابطیباالجزايرداشتیم.الجزاير
سیستمپلیاتیلنداشت.يادمهستدرالجزايرزلزلهایآمدهبودوهمکارانراازمهندسیو
پژوهشاعزامکرديمبهالجزاير.باارتباطاتآموزشیکهداشتیم،آنهارفتندآنجاکهوضعیترا
بررسیکنند.میخواستیمببینیمزلزلهرویشبکههایپلیاتیلنچهاثریداشته؟شايدشما
نبود.محتاطانهعمل اينسختگیری اينقدرسختگیریمیکردند؟ولی ايشان بگويیدچرا
کردنبود،وبهنوعیآيندهنگری.بعدکهازکیفیتپلیاتیلنمطمئنشدند،بیشترشبکههابه
صورتپلیاتیلندرآمد.بعدازاين،ماافرادرابهجدتربیتمیکرديمبرایاينکهبتوانند
طراحیشبکهکنند،البتهبهصورتپلیاتیلن.برایبهرهبرداران،مدامآموزشمیگذاشتیم.
میخواهمبگويمکهآموزشبههیچعنواننمیتواندازفعالیتهایديگرشرکتجداباشد.
دائمدرهمتنیدهاند.اينتصورکهآموزششاملگچوتختهومعلماستوعدهایهممیآيند
ازرویتفننسرکالسیمینشینند،غلطبودهوبسیارمتفاوتاست.آموزشکامالدرفضای
کسبوکاریاستکهشماقرارداريد.يعنیاگرمادرشرکتگازباشیم،بايدفضایکسبو

 این تصور که آموزش شـــامل گچ و تخته 
و معلم اســـت وعده ای هم می آیند از روی 

تفنن ســـر کالسی می نشـــینند، غلط بوده و 
بســـیار متفاوت است.آموزش کامال در فضای 

کســـب و کاری است که شما قرار دارید
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کارخودمانرابشناسیمودرآنحوزه،بهمقولهیآموزشنگاهوکنیم.بابرنامهريری،اقدام
بهتربیتنیروکنیم.ياحتیاگردريکشرکتکامپیوتریهستیم،بايدبهآنفضایکسبو

کارنگاهکنیمکهکامالبهحوزهفعالیت،مرتبطباشد.

مهمترین پیشنهاد برای پیشرفت نسل جوانی که در صنعت گازشاغل هستند  �
کسیکهمیخواهددرهرصنعتیوياحوزهایکارکند،اولبايدعالقهخودشرابسنجد،
بعدهمپشتکارداشتهباشدتابهآنچیزیکهمیخواهد،برسد.تاهمخودشوهمسازمان

هردوسودببرند.يعنیعشق،عالقهوپشتکاربرایموفقیتجوانانالزماست.

ساختار شرکت ملی گاز ایران وسیر تحول آن �
دراوايلانقالبشرکتملیگازروبهتوسعهبودومادوپااليشگاهداشتیم.يکیبیدبلند
پااليشگاه پااليشگاهجمشروعشدکههمان بعدهمساخت نژاد. ديگری،شهیدهاشمی و
لوله وخط بودند ها پااليشگاه اينهامجموعه افتتاحشد. ازجنگ وبعد بود ولیعصر حضرت
سراسریهم،خطيکودووسهبودند.االناينخطوطرفتهرفتهبه۱0وبیشترمیرسدوتا
اقصینقاطکشورکشیدهمیشود.شبکههایخطوطلولهبههمپیوستهشدندوبهاينترتیب،
شرکتهایگازمااستانیشدندوهراستانی،شرکتگازدارد.درگذشتهاينطورنبودوهر
چنداستان،يکمنطقهمحسوبمیشدکهآنها،همفعالیتگازرسانیخانگیوصنعتیرا
بهعهدهداشتند،وهمخطوطانتقالگازرا.يعنیمديريتآنزمانسختتربودويکمدير
بايدازنظرکمیوجغرافیايی،بسیارگستردهترعملمیکردوپاسخگویچنداستانوچند

استاندارمیبود.
فرعی شرکتهای االن است. شده تر گسترده بسیار ها شبکه میزان کّمی، نظر از البته
گازبسیارزيادشدهاند.وپااليشگاههایماهرکداميکشرکتپااليشیشدهاند.آنزمانيک
باگسترششرکت بهتدريج بودند، باگازرسانیهميکی ابتدا مديريتپااليشداشتیمکه
گاز،اينهامديريتهايیمستقلشدند.چونحوزهفعالیتآنهاچهازنظرکیفیوچهکّمیو

گستردگیجغرافیايی،زيادشدهبود.
آن ولی دارد، استانهاحضور همه در و مملکت پهنه در گاز کهشرکت است اين واقعیت
زمانبسیاریازاستانهابودندکهتازهشهرهایاصلیآنهاگازرسانیشدهبود.مثلتبريزکه
درآذربايجاناست.بعدًادر۳استانديگرگازرسانیشد.وقتیگازرسانیآنهاشروعمیشد،
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ماهمبرایآموزشنیروهابهآنجامیرفتیم.وقتیکهحیطهمسئولیتگستردهمیشود،بايد
سازمانهانیزبهروزرسانیوگستردهترشوندوازنظرمديريت،اعمالمديريتشود.

انتخاب شرکت ملی گاز ایران �
قبلی فعالیت انتخابکردم.چون را ناخواستهشرکتملیگاز ايناستکهشايد حقیقت
مندروزارتنیروبود.مديرعاملوقتازمندعوتکردبهشرکتگازبیايم.منخیلیبهاين
کارعالقهنداشتم.درآنزمان،آقایمهندسروشنايی،مديرمهندسیشرکتبودندوبسیارهم

باسابقه.مديرعاملوقتازمنخواستندباايشانصحبتکنم.
ونحوهی تاريخچه دربارهی  ايشان رسیدم. روشنايی آقای خدمت و گذاشتم قراری من
بیايم. فعالیتشرکتگاز،توضیعجامعوکافیبهمندادندوازمنخواستندبهشرکتگاز
ايشانبهمنگفتند:شرکتگازقراراستبخشوسهمعمدهایازانرژیمملکترابهعهده
بگیردوفعالیتهایزيادیدرآيندهخواهدداشتوکمککردنبهاينمجموعه،میتواندروند
فعالیتهايشرابهبودببخشد.توضیحاتیهمدرموردفعالیتهایشرکتدادندودرمنانگیزه
ايجادکردندتابهشرکتملیگازبیايم.البتهبازهمبهصورتماموردرکوتاهمدتآمدمو
بعدمنتقلشدم.بعدازآن،عالقهمندیامبهشرکتگازوفعالیتدراينشرکتبیشترشد.

نگاهی به فعالیتهای شرکت ملی گاز،  در قبل و بعد از انقالب  �
بندهچونقبلازانقالبدرشرکتنبودم،نمیتوانمخیلیدراينبارهاظهارنظرکنم.ولیبا
همکارانیکهدرگذشتهدرشرکتبودندوازهمکارانخوبماهمبودند،بسیارصحبتکردم.
چههمکارانمدربخشآموزشوچهدرخارجازآموزش،زيادصحبتکرديم.ازتوضیحاتیکه
آنهامیدادند،مشهودبودکهشرکتملیگازگسترشچشمگیریداشته.بسیاریازفعالیتهايی
راکهشرکتگازانجامداده،قدمبهقدمباهمکاریوهمیاریهمهیبخشهایاينشرکت

بود.
بهدلیلگستردگیوحجمگازیکهبهخارجازکشورمنتقلمیشود،ايستگاههایتقويت
فشاریکهدرحديکپااليشگاهمحدودگازبودند،بايدطراحیمیشدورویلولهقرارمی
شد. گازانجام ملی شرکت خود مهندسی بخشهای دست به همه اينها تدريج به گرفت.
نیروهادرطراحیخطوطانتقالوطراحیکمپرساستیشنها،درگیرآموزشبودند.بايددوره
هایآموزشیمیگذاشتیمومهندسینرابهروزمیکرديم.دورههایطراحیخطوطانتقال
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ودورههایطراحیتقويتفشار،دورههایجديدیبودند.وقتینگاهمیکنیموحرکتمی
کنیموخودمانرابهروزرسانیمیکنیم،طبیعتًاشرکتگازهمقدمبهقدمخودشرابهروز
لذازحماتیکهگذشته کند. پیدامی نوينیهمگسترش تکنولوژیهای با و رسانیمیکند
گانکشیدهاند،قابلچشمپوشینیست.همهقابلارزشند.برهمیناساسمیخواهمبگويم
گسترشیکهشرکتملیگازپیداکرده،قابلمقايسهباقبلازانقالبنیستواينادعااز

کالمهمکارانقديمیماقابلاثباتاست.

نقاط طالیی شرکت ملی گاز  �
ـــدم. ـــرکتش ـــنواردش ـــهم ـــودک ـــداب ـــانابت ـــرکتگاز،هم ـــیش ـــایجهش ـــیازدورهه يک
ـــد.يکـــیازکارهـــای ـــداکن ـــودکـــهگاز،بخصـــوصشـــبکهگازرســـانی،توســـعهپی ـــرارشـــدهب ق
بزرگـــیکـــهآنزمـــانشـــروعشـــدواســـتارتخـــورد،همیـــنبخـــششـــبکهگـــذاریوتوســـعه
ـــدی ـــرهمن ـــنبه ـــد.همی ـــکونیدادهمیش ـــازلمس ـــاومن ـــهه ـــهخان ـــهب ـــودک ـــعاباتیب انش

ـــود. ـــیگازب ـــرکتمل ـــایش ـــندورهه ـــیتري ـــیازطالي ـــاک،يک ـــرژیپ ـــردمازان م
ـــم ـــنرق ـــت:م ـــیگف ـــالوم ـــعابدرس ـــه:۳00000انش ـــدک ـــعارمیدادن ـــیش ـــایجراح آق
ـــت ـــکسیاس ـــواني ـــهعن ـــیم.اينب ـــنبرس ـــهاي ـــکروزیب ـــرمکهي ـــیگی ـــاالم ـــمب راه
ـــه ـــدهک ـــینمان ـــهریباق ـــااالنش ـــد.واقع ـــامش ـــتاانج ـــنراس ـــمدراي ـــته ـــودوحرک ب
ـــی ـــهم ـــدیک ـــعبع ـــده.مقط ـــیمان ـــدودیباق ـــیمح ـــقخیل ـــد،مناط ـــدهباش ـــانینش گازرس
ـــود ـــاحپااليشـــگاهحضـــرتولیعصـــرب ـــد،افتت ـــرکتگازباش ـــرایش ـــیب ـــهیطالي ـــدنقط توان
ـــهاز ـــیک ـــد.نیروهاي ـــقکن ـــبکهتزري ـــهش ـــتب ـــیتوانس ـــیازگازرام ـــمبزرگ ـــهحج ک
ـــتند. ـــگاهاثرگذاش ـــنپااليش ـــاحاي ـــرافتت ـــهب ـــم،هم ـــردهبودي ـــتک ـــفتربی ـــعمختل مقاط
ـــی ـــم،م ـــیکن ـــگاهم ـــهن ـــهک ـــنهرچ ـــد.م ـــدهبودن ـــیدهش ـــتکش ـــالهارویآنزحم س
ـــه ـــاب ـــردت ـــیک ـــعیم ـــهس ـــتهوهمیش ـــدیداش ـــهرش ـــدروب ـــرکترون ـــاش ـــمواقع بین

ـــود. ـــانیش روزرس
دورانـــیکـــهمـــندرشـــرکتفعالیـــتمـــیکـــردم،دورانـــیبـــودکهيـــکبـــاره
ـــوط ـــبکهخط ـــنش ـــاًلهمی ـــورد.مث ـــیخ ـــتارتم ـــدواس ـــرحمیش ـــدیمط ـــایجدي کاره
ـــن ـــاناي ـــد.آنزم ـــیدهبودن ـــتکش ـــالهازحم ـــیآن،س ـــرایطراح ـــهب ـــیک ـــیاتیلن پل
ـــده. ـــادیش ـــیع ـــرخیل ـــنام ـــاالاي ـــاح ـــودام ـــبب ـــووجال ـــین ـــاخیل ـــرایم ـــیب طراح
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بازگشت به گذشته �
حاالکهزمانگذشتهومنهمدراينحوزهفعالیتکردم.مندروزارتخانههمدرهمینحوزه
کارکردموبازنشستهشدموباهمکارانبسیارزيادی،چهدرشرکتگاز،چهدرشرکتهایديگر
ازمجموعهوزارتنفت،همینطورسايردستگاههایمملکتی،اجتماعاتمشترکزيادداشتیم.
خداراشکر،منراضیهستم.شايدآنزمانيکذهنیتديگریبوده،ولیاالناحساسقبلراندارم،

بهخودمنمیگويماگردربخشديگریمی
رفتم،درآمدمچنینوچنانمیشد،ياموقعیت
وجايگاهمچگونهبود؟نه.منراضیهستم.
ازاينکهتوانستیمدرحدتوانمانوباهمکاری
همهمجموع،وهمکارانیکهدرسطحصنعت
دهیم، آموزش را قابلی نیروهای بودند، گاز
احساسرضايتکاملدارم.ايننیروهاصنعت
راپوياوفعالنگهداشتندومنازاينطريقبه
مردمخدمتکردم،بههمیندلیلمناحساس
رضايتکاملمیکنمواگربهگذشتهبرگردم،
همینشغلراانتخابمیکنم.امااگربپرسید

اگربهگذشتهبرگردم،چهروشیرابرایبهبودکاراعمالمیکردم،بايدبگويمکهانسانبعداز
گذرانتجاربیکهسالهایسالکسبمیکند،انسانديگریمیشودغیرازانسانیکهروزاول
بوده.حقیقتامنتاحدزيادیسعیکردمازتجربهومهارتگذشتگاناستفادهکنم.همکارانمهماين
راشهادتمیدهند.بهصورتسیستماتیکومدونهمسعیمیکردمکارراانجامدهم.امااگربه
آنزمانبرگردم،قطعًابیشترازتجربیاتگذشتگانبرایپیشرفتآيندهیصنعت،استفادهمیکردم.
وقتیبهپشتسرکهنگاهمیکنم،میبینمخاطراتزيادیدارم،کمیتههایآموزشیوکمیتههای
برنامهريزیزيادیراباهمکاریواحدهایديگرصنعتبرگزارکرديمکهدرونشافرادباتجربهای
بودند.ولیازروشهایديگریهمکهامروزکاربرددارد،استفادهمیکردم.روشهايیتحتعنوان
مديريتدانشکهطیآنتمامتجربیاتگذشتگانمستندمیشودوبرایآيندگانباقیمیماند.دلم
میخواهدهمهیتجاربگذشتهرانگهدارموهمهرابهنسلبعدیتحويلدهمتابابیرونرفتن

نیروهاازصنعتوبازنشستهشدنشان،بازهمآنتجربههاودانشهاباقیبماند.

پتروشیمی شوریجه
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تربیت نیروهای کارآمد، الزمه توسعه و پیشرفت �
گاهیمنبادوستانصحبتمیکنمومیگويمکهآموزشيکمفهومسهلوممتنعاست.
بهخصوصدرشرکتهايیمثلشرکتملیگازوصنايع.خب!مايکبرنامهایراتدوينمی
کنیم،استادیرادعوتمیکنیموباالخرهيکبودجهایهمبهاينکاراختصاصمیدهیم،
نیروهامیآيندسرکالسومطالبیرامیآموزندومیروند.اينظاهرماجراستکهخیلیهم
سهلاست.اماسختیاشآنجاستکهمابايدبازخورددقیقیازآموزشداشتهباشیم.بايد
ببینیماينفعالیتیراکهانجامدادهايم،بربهرهوریوفعالیتنهايیچهتاثیریداشته؟اين

ارزيابی،يکارزيابیمهماست.
لذااگرمادرحوزهمنابعانسانی،بهصورتخالصهوسادهنیرویخوبودرستجذبکنیم،يعنی
نیرویمناسباينصنعتواينفعالیتراجذبکنیم،میتوانیمدرکارماناثربخشباشیم.بايدنیرو
رادرستتربیتکردهوآموزشدهیم.بهاصطالحقديمیهایصنعت،نیروبايدبهمرحلهی
»ترينشدن«برسدوآنراتحويلصنعتمیداديم.مديرانقبلیبهمامیگفتند:اينفردراسه
ماهدراختیارشمامیگذاريمتاآنرا»ترين«کنید.بايدآمادهاشکنیدبرایيکفعالیتخاص.ما
همنیرورادربخشنیروهایانسانیدرمسیردرستیراهنمايیکردهوارتقامیداديم.يکاصل
مهمفراموشنشود.اگرنیرورادرستانتخابکنیم،صنعترابیمهکردهايم.اگرنیروهارادرست

تجهیزکنیموبرایمسئولیتیکهمیخواهندبپذيرندآموزشدهیم،صنعترابیمهکردهايم.
کالس سر و رابیاوريم نیروها که نیست اين صرفًا دارد.آموزش گوناگونی ابعاد آموزش،
بنشانیم.آموزشتکنیکهایمختلفیدارد.آموزشدرهمهدستگاههاهمینمسئولیترادارد.
آموزشبايداستعدادهایافرادراشناسايیکندوفعالیتهایآنانراخوببشناسندتابراساس
آنفعالیت،ومسیرحرکتیکهاينفردبايدبرایارتقاداشتهباشند،پويايیسازمانراتخمین
بزنند.بهعقیدهمن،اينکاربهظاهرکارسادهایاست.اگرکسیبخواهدآنراانجامدهد،
کارپیچیدهاینیست.البتهتکنیکهایمختلفیداردکهبايدرعايتشود.آموزشازضروريات
سازمانوصنعتیاستکهمیخواهدپوياباشدوکارشبهثمربنشیند.سازمانوصنعت،بايد

نیرورادرستانتخابکنندوآنهاراآموزشدهند.

کیفیت آموزش در شرکت ملی گاز ایران �
اساسآموزشدرشرکتملیگازايران،تجربهاست.شرکتنفتباسابقهایکهداشته،
شرکتمادرشرکتملیگازمحسوبمیشد.افرادباتجربیاتیکهازگذشتگاندرصنعتنفت
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برایمنصحبت وقتی تر قديمی بخشیدند.همکاران رونق راهم گاز بودند،شرکت آموخته
میکردنند،مشخصبودکهدرگذشته،آموزشبراساسيکبرنامهريزیمدونیانجاممی
شد.اماايننکتهرانبايدفراموشکنیمکهشرکتگازشرکتیاستکهدرسطحبینالمللی
ارتباطاتگستردهایداردوهیچگاهاينارتباطهاقطعنشدهاست.يعنیهمیشهباآیجی
يوکهانجمنبینالمللیگازهست،درارتباطبودهوهمیشهاعضايیازصنعتگاز،درآن

کمیتهعضوبودند.
مابابعضیکشورهایاروپايی،ارتباطاتخريدکاالداشتیم.فرضبفرمايیدکمپرسورهايیرا
کهاالندرمپناساختهمیشود،آنزمانخريداریمیکرديم.ايننوعارتباطها،بهنحوی
درقراردادهایخريدذکرمیشدوماآيتمهايیراازطرفسازمانپیشنهادمیداديمتادر
قراردادهابگنجانند.وچونبهقولخودشانفورسماژوربودوعجلهداشتند،مديريتبازرگانی
شرکتگاز،درقراردادهابندهايیرامیآوردوبخشیازهزينهایکهداشت،پرداختمیشد
بايستنحوهیاستفادهازآنتجهیزاتخاصرابهپرسنل برایخريدآنکاال.بعدمامی

آموزشمیداديم
اگرآنهاتجهیزاتبیشتریبرایآموزشداشتند،طبیعتًاترجیحمیداديمکهماهمافرادی
رابفرستیمتاآموزشببینندواگرکهکارشناسانیراآنهابهاينجامیفرستادند،ماهمترجیح
میداديمکهکاردرمملکتخودمانانجامشود.بهياددارمکهدرسالهایاولیه،ماشینآالت
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بسیارزيادیرابرایساختخطوطانتقال،ازلهستانخريدهبوديم،وقتیکهمديرعاملبا
گروهیبهالجزايرولهستانرفتندوبرگشتند،ماراهمدرجلسهیجمعبندیدعوتکردند.
بههمیندلیلعرضمیکنمکهدرايننوعشرکتها،بخشآموزشدرتاروپودشرکت
تنیدهشده،حتیدرفضایکسبوکارونمیتوانیداينبخشراازديگربخشهاجداکنید.
بهعهدهی را ايشانمسئولیتها آنجا. نشستیم وهمگی کردند مارادعوت ايشان خالصه،
واحدمهندسیوماشینآالتواگذارکردند.وقتیبهمنکهمديرآموزشبودمرسیدند،گفتند:
خب!اينماشینآالتخريداریشدهومیخواهیمازآنهابهرهبرداریکنیم،شمابگويید

چهکارکنیم؟
ماباآنهاقراردادبستیمودرقراردادماننوشتیمکهنیروهايماناينمقداربايدآموزشببینید
ودقیقًابهروزرسانیشود.گروهیازنیروهایشرکتراهمفرستاديمودرآنجاآموزشديدند.
بارهاوبارهاتکنیسینهاونیروهايشانمیآمدنداينجاواستفادهازدستگاههايیراکهوارد

شدهبود،بههمکارانماآموزشمیدادند.
مترجمهمگذاشتهبوديمکنارآنهاتابرایآموزشمشکلینداشتهباشند.شرکتهایبزرگی
دراينجاکارکردند،توتالهميکزمانیاينجاکارمیکرده.ماازنظرآموزشی،کامالبا

آنهاهماهنگبوديم.
باهمهیايناحوال،میتوانمبگويمکهپايهآموزش،مابومیبوده.اماازايننوعارتباطهايی
کهبنابهضرورت،پیدامیشدهوازتجربههایجديدبینالمللیهمدرآموزشاستفادهمیشده.

ایمنی و ارتباط آن با آموزش �
باالست.يکی درچندصنعتخیلی ايمنی دانیدکهسطح اشارهکرديد.می نکتهخوبی به
صنايعهستهای،ديگری،صنايعهوايی.سومیهمصنايعهیدروکربنیاستکهمجموعه
صنعتنفتوگازوپتروشیمیراشاملمیشود.يکیازاساسیترينآموزشهایعمومیکه
بهافرادیکهاستخداممیشدندمیداديم،آموزشهایعملیوتئوریايمنیبود.يعنیبخش
عمدهایازآموزشهایاولیهایکهبهنیروهایتازهوارددادهمیشد،آموزشبخشايمنی

بودهوهست.
آموزشبايدبهصورتعملیمیبود.بايدبااستفادهازخودصنعتوبهصورتواقعیمی
رفتندداخليکپااليشگاهنفتياگاز،وآموزشمیديدند.مثاًلبهصورتعملی،يکمانور
آتشنشانیوايمنیبرايشانانجاممیشد.بهفرضحادثهایاتفاقافتادهواينهاعمالمانور
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میدادندوآموزشمیديدند.عالوهبراين،آموزشهایاختصاصیهمداشتیم.
همهبخشهابرایخودشاناستانداردهایايمنیدارندکهدرطراحیمهندسیوبهرهبرداری
لحاظمیشود.همهیايناستانداردهارامابهعنوانآموزشبهتمامیپرسنلیکهدرآنبخش
فعالیتمیکردند،آموزشميداديم.ایکاربخشیازوظائفاصلیمابود.اخیراهماينبخش

بانام"HSE"میيعنیايمنی،بهداشت،محیط،فعالیتمیکند.
اينبحث،بحثبههمپیوستهایاستکهبرایخودشادارهکلیدرشرکتهاووزارت
خانههادارد.حتیدرشرکتهایفرعیهم،ادارهکلوپرسنلداردوآموزشهایفراوانیرا
بهافرادمیدهند.همآموزشمهارتی،همعملی.يعنیبخشیاستکهشمانمیتوانیددرآن

کوچکترينگذشتیبکنید
ايمنیدرکار،ازبروزخطرجلوگیریمیکند.يادمهستتمامدوستانیکهآنزمانپیمانکار
خانگیبودند،بهطورمجانیآموزشمیديدندکهدراجرایگازکشیدرمنازل،تماممسائل

ايمنیرارعايتکنندودراينبارهکوچکترينگذشتینمیکرديم.
بعدهاکهقرارشدشرکتهاینظارتیمهندسیاستانهاايننظارتراانجامدهند،جلسات
شدند. انتخاب افراد و داديم تشکیل شرکت ايمنی بخش و آموزش و مصاحبه در متعددی
کالسهایآموزشیفراوانیبرايشانگذاشتهشد.بهتدريجاينکالسهاآنقدرتکرارشد،که
االننظاممهندسیهایاستانها،خودشاندقیقًاوآگاهانهايننظارتهایايمنیرابرای
بخشها، تمام در درهمهصنايع، هاهمهمینطور. نیروگاه دهند. انجاممی خانگی مسائل
ايمنیما آموزشهایويژهداريم.بخصوصدرواحدهایبزرگمثلپااليشگاهها،واحدهای
مستقلعملمیکنندوبهصورتعملیپرسنلراآموزشمیدهند.واحد"HSE"گهگاهی
را شرکت امدادی نیروهای پرسنل تمامی آمادگی حتی کند. می اجرا عملیاتی مانورهای

دربخشگازرسانیوبخشپااليشگاهیوخطوطانتقال،ارزيابیمیکنند.

هماهنگی فعالیت ها با توجه به تفاوت های اقلیمی وجغرافیایی �
يکیاززيبايیهایفعالیتدرچنینشرکتهایگستردهای،تنوعفعالیتهاوتنوعموقعیت
ماهیت البته هستیم. ارتباط در بوم و مرز اين طوايف تمامی با کار، حین است. جغرافیايی
درگیر فقط هستید، گاز انتقال خط احداث درحال شما اگر مثاًل کند. نمی تغییری فعالیتها
يکخطانتقالهستید،ولیوقتیمیخواهیدهمینخطراازرودخانهعبوربدهید،اينخط
انتقال،داستانهایخاصخودشرادارد.وقتیبايدمسیرهایکوهستانیراطیکنید،بازهم
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ماجراهایخودشرادارد.
فعالیتدرشرکتگاز،ازنظرتنوعجغرافیايی،واقعاجالباست.ماايستگاههایتقويتفشار
راهمداريم.البتهحاالدسترسیهابهاينايستگاههاراحتترشده.درگذشته،نیروهابايد
میرفتندآنجاودهروزشیفتمیماندندوبعدهمهلیکوپترمیرفتوآنهارابرمیگرداند.
ولیماهیتفعالیتازنظرصنعتيکیاست.منيادممیآيدکهدرزمانگازرسانیبهشهرها
وروستاها،بحثاينبودکهدرکوچههایتنگوباريکیکهبازسازینشدهاند،چگونهبايد
لولهکشیگازراانجامدهیم.چونموقعیتکوچههااستانداردنبودند.گفتندکهپاکستانهم
چنینمسائلیرادارد.همکارانمهندسیماکهمیخواستندشبکههاراطراحیکنند،يک
سفریبهپاکستانداشتند.آنهارفتندآنجاوموقعیتراديدندوگزارششراهمدادندکهانگار
االنجلویچشممناست.ازآنجاهمعکسگرفتهبودندوتايیدکردهبودندکهدرپاکستان

همچنینکوچههايیوجودداردوبااينحال،گازرسانیهمکردهاند.
اولیه بايدبرایاستخدام،يکتستهای انتخابمیشوند، افرادیکهبرایکارهایسخت
انجامدهند.وقتیمیخواهیمبرایسکوهاینفتیافرادیرااستخدامکنیم،بايدازآنهاتست
روانشناسیبگیريم.کهآياآمادگیدورشدنودورماندنازخانوادههايشانرادارنديانه؟در
فعالیتهایشرکتملیگازهمبرایاستخدام،يکچنینديدگاههايیوجودداردکهاعمال
میشود.يعنیافرادیکهاستخداممیشوند،بايدآمادگیفعالیتدرمناطقجغرافیايیمختلف

راداشتهباشند،ضمناينکهبايدبهآنفعالیتهاعالقهمندهمباشند.
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پیشینه و آغاز فعالیت ها �
خداراشاكرمكهپسازسالهافعالیتوخدمتدرصنعتگازكشوروبهواسطه یتعلقخاطری
كهبهشركتملیگازايراندارم،توفیقیدستدادكهدرآستانه یپنجاهمینسالگردتأسیسشركت
ملیگازايرانبخشكوچكیازسابقه یتاريخیاينصنعتعظیمرابیاننمايم.منعبدالحسین
ثمریمیبدی،متولدسال۱۳۲8درشهرستاننیشابورهستم.تحصیالتمقدماتیرادرنیشابوربه
پايانرساندهودرسال۱۳۵۲ازدانشگاهصنعتیشريفدررشته یمهندسیشیمیفارغالتحصیل

شدموبالفاصلهپسازگذراندنخدمتسربازیواردصنعتنفتشدم.
سال۱۳۵4درشركتنفتتحتعنوانشرکتOSCO،همانکنسرسیومیکهپیشازانقالب
بود،استخدامشدم.ودوره یاعتصاباتصنعتنفترادرآنجاگذراندمكهدورانبسیارپرمخاطرهای
بود.البتهبندهدرآنمقطععضوفعالاعتصابیونوسخنگویاعتصابیونصنعتنفتدرمنطقه ی
آغاجاریبودم.شرايطايجابميکردکهمأمورخدمتبهشرکتملیگازشومكهبنابهدرخواست
مديرمنطقه یوقت،تقريبًايکماهپیشازشروعجنگتحمیلیدرحکممعاونمنطقهدرشرکت
گازاستانخوزستان،مشغولبهكارشدم.كهدرنهايتشرايطبهگونهایرقمخوردکهرسمًاازسال

۱۳6۱بهشرکتملیگازمنتقلشدهودرمنطقه ی4خراسانمشغولبهكارشدم.
باوجودیکهپیشبینیشدهبودمندربخشگازرسانیباشم،ولیدرزمانوزارتآقایغرضی
بهلحاظشناختیكهايشانازمنداشتندجهتراهاندازیپروژه یمهمشركتپااليشگازشهید
هاشمینژادكهدرآنمقطعزمانیدرحالتكمیلبود-دعوتشدم،كهدرواقعدورانبسیارارزشمند
وتاريخیرادرآنپااليشگاهگذراندم.اگرچهازمنخواستهشدبرایدوره-ایدوسالهدرآنجاباشم،
ولیعماًلبهدورهای۱0سالهتبديلشدوباوجوداينكهدورانمهمیاززندگيخودوخانوادهامرا
درمنطقهایمحرومبهسربردم،ولیبهنظرمنفصلتاريخیمهمیدردورانكاریاممیباشد.

عبدالحسین ثمری میبدی
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پروژه ی پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد �
بهنظرمن،پااليشگاههاشمینژاديکازمهمترينپروژههایشرکتملیگازدردورانخدمت
منبود.درواقعبهلحاظاينکهاينپروژهبهوسیله یآمريکايیهاطراحیشدهبودودرستدرمقطع
تکمیلوراهاندازیآن،كهمصادفباپیروزیانقالباسالمیوبهويژهبعدازتسخیرالنه یجاسوسی
بود،طراحانومشاورانآمريکايیبرخالفتعهدات،پروژهرارهاكردندوبهعبارتیمغزمتفکرپروژه
ازدسترسماخارجشد.واينمأموريتیمهمبرایصنعتنفتبودكهپروژهرادرشرايطبحرانی
جنگكهعمدهتأسیساتنفتیمادرمعرضخطرقرارداشتند،راهاندازیکردهوبهسرانجامبرساند.

كهبرایاولینباردرطولتاريخصنعتنفتباچنینپروژهایمواجهمیشديم.
همانگونهكهمیدانیدپیشازانقالب،تنهاپااليشگاهگازبیدبلندبودکهشرايطخوراکآن۱،
کاماًلمتفاوتبود،ولیخوراکاينپااليشگاهازجريانسهفازیمخزنبهطورمستقیمدريافت
میشد.لذادرراهاندازیپااليشگاههاشمینژادباآزمونوخطاواردشديموپااليشگاهیراكه
خارجیهاوبهويژهآمريكايیهاهرگزتصورنمیكردندبتوانیمآنراراهاندازیكنیم،باموفقیتبه
بهرهبرداریرسانديم.کهدرسال۱۳6۲دردهه یمبارکفجربهدستمقاممعظمرهبری،كهدر

آنزمانريیسجمهوربودند،پااليشگاهافتتاحشد.

اهمیت پاالیشگاه هاشمی نژاد و تأثیر آن در صنعت نفت و گاز کشور �
نكته یمهمايناستكهراهاندازیاينپااليشگاهبرایماتبديلبهدانشگاهشد.ازآنجاکهطبیعتاًً
بسیاریازابعادفنیوطراحیاينپروژهبرایماناشناختهبودومادرواقعبیشاز۲سالدراين
تأسیساتموفقبهتولیددرظرفیتاسمی۲نمیشديمكهاينبهعنواندغدغهایبسیارجدیبرای
وزارتنفتوشخصوزيرنفتبود،بهلحاظاينکهبرخیازجنبههایفنیوطراحیاينقضیهرا

بهلحاظاسنادیکهبايدراحتبامغزمتفکرپروژهوطراحارتباطمستقیمداشتهباشیم،نداشتیم.
درادامهخواهمگفتاينپااليشگاهچگونهدرسرنوشتتمامپااليشگاههایگازکشوراثرگذاشت،

چهبهلحاظدانشوتجربیاتیکهمابهدست
کارشناسان، پرورش لحاظ به چه و آورديم
متخصصینومديران.وباالخرهبهگونهای

شدکهاگرشماهرگوشهایازصنعتگازراازنظرمديريتینگاهکنید،سابقه یاينمديرانرادر
پااليشگاههاشمینژادپیداخواهیدكرد.لذامااينپااليشگاهرابهعنوانپااليشگاهودانشگاهیبرای

۱.سوختپااليشگاههمچوننفتخام،نفتخامسنگینومیعاناتگازی
۲.ظرفیتتعريفشدهیهرواحدصنعتی

ـــهید هاشمی نژاد خراسان  ما پاالیشگاه ش
را به عنوان پاالیشـــگاه و  دانشگاهی برای 

صنعت گاز می دانســـتیم
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صنعتگازمیدانستیم.ومناينتوفیقراداشتمکهدريکدوره ی۱0سالهدرآنجاخدمتكنمو
باهمكاریدوستانجنبههایمختلفطراحیراکهاينطراحخارجیانجامدادهبودبررسی،ارزيابی

وارتقادهیموحتیموفقبهپرورشنیرویانسانیمتخصصشديم.

وضعیت عمومی شرکت گاز ایران در گذشته و حال   �
شرکتملیگازحقیقتًادريکیازبخشهایپیچیده یبهاصطالحتأمینگازکشورکهتولیدو
پااليشاست،طیگذشتزمانقابلیتخودشرابهگونهاینشاندادهاستکهوقتیشرکتتوتال
همواردفازپارسجنوبیشد،بهقابلیتهایماپیبردند.مادربخشفرآيندوپااليشگازيقینًاو
بدوناغراقخودرادرسطحجهانیمطرحمیبینیموابعادیازفرآيندهایمربوطبهپااليشگاهنیست
مگراينکهماآنهاراشناختهباشیم.طیسالهایگذشته،شرکتملیگازدراينزمینهقابلیتخودش

راخیلیخوببهدستآوردهاست.
يکیازشاخصهايیکهمیتواندراينزمینهمطرحكردايناستکهدرپااليشگاههاشمینژاد،
درابتدابهظرفیتاسمینمیرسیديم،يعنیواحدهایمادرسطح۵0درصدظرفیتاسمیخودش
کارمیکردولیدراثرتمرين،کوششوتالشیکههمه یعزيزانمادرآندورهنشاندادند،نهتنها
دراينقضیهموفقشديم،بلکهاگراشتباهنکنمدرسالهای۱۳6۵-۱۳64توانستیماولینهمايش
کاماًلتخصصیرادربخشفرآيندپااليشگاهگازدرمشهدتحتعنوانسمینار»دیاتانولآمین«

برگزاركنیم.
»دیاتانولآمین«مادهایاستکهگازراشیرينمیکندويکسمینارتخصصیبرایامريکاماًل
فرآيندی.بهگونهایكهمدعوينسمیناركهدرصنعتنفتکشورافرادیشاخصبودندپذيرفتهو
بیانکردندکهاينسمیناربسیارمفیدومؤثربودهودرسهایزيادیازآنگرفتند.وبهپشتوانه ی
اينتجربیات،مانهتنهابحثهایمحدوديتظرفیتراکنارزديم،بلکهواردکارجسورانهایشديم
وآناينکهظرفیتپااليشگاههایگازیخودمانراارتقاداديم؛يعنیعمومًاامروزکهبندهدرخدمت
شماهستمهمه یپااليشگاهگازیمادرظرفیت۱۲0درصداسمیکارمیکنندودربعضیجاهامثل

پااليشگاهکنگان،ماپااليشگاهی80میلیونیرابهظرفیت۱۱7میلیونمیرسانیم.

چشم انداز آینده ی صنعت گاز کشور �
ماكشوریهستیمکهباالترينمیزانمنابعگازیجهانراداريمكهBP۱همآنراتأيیدكرده
است.درشرايطكنونیازنظرحجممنابعگازیكهذخیرهداريمازكشورهایروسیهوقطربرتر

Petroleum   .۱British،شرکتنفتوگازبريتانیايیوچندملیتیاست،کهدفترمرکزیآن،درشهرلندنقراردارد
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هستیم،يعنیاولینکشوردارنده یمنابعگازیهستیم.اينپشتوانه یعظیمگازوايندانشو
تجربهایکهماطیسالهایگذشتهبهدستآورديم،کهبهنظرمنتحريمهمجزوتوفیقات
اجباریبوده،شرايطیايجادکردهکهبايدباگازبادنیاحرفبزنیمودرواقعاگرامروزصنعتنفت
ماجايگاهیدرجامعه یجهانیوبینالمللیدارد،يقینًابايدصنعتگازماهماينجايگاهرادرسطح

جهانیبهدستبیاورد.
البتهدرداخلکشورتحوالتیصورتگرفتهکهخیلیکمنظیراست.مادرواقعنخستینکشوری
هستیمکهگازدرسبدانرژیمارقمینزديکبه70درصدپیدامیکند.يعنیفراوانیمصرفگاز
مادربخشهایمختلفخانگی،تجاری،نیروگاههاوصنعتجايگاهخاصوويژهایدارد،ولیدر
سطحجهانیوتجارتجهانیهمشرايطمابهگونهایاستکهبايداينافقرابرایخودماندر

نظربگیريموبايدبهاينسمتحرکتکنیم.

نیروی انسانی صنعت نفت در گذشته  �
مطلبیوجودداردکهبرایبیانآننیازاستکمیمفصلترصحبتکنم.درواقع،منپیشاز
انقالبدرصنعتنفتاستخدامشدموباتماموجوداحساسکردمکهصنعتنفتهرچههستدر
جنوباستونکته یجالبومهماينکهبدانیمهمه یآنهايیکهدراينزمینهاثرگذاربودند،از
مديرانسطحباالتاردههایتخصصیوکارشناسیواپراتوریوکارگری،اينهاهمهدرمحیطکار
بودند.خارجیهايیهمکهزمانیکهمندرشرکتOSCOوکنسرسیومبودمودرواقعجمعیت
قابلتوجهیازکشورهایپیشرفته یدنیامثلآمريکاواروپابودند،همهدرآنجاودرهمانجنوب

زندگیمیکردند.
واينکهصنعتنفتدرگذشتهتولیدوتوسعهرامتکیبهتوسعه یپايدارمیدانستوازآنجاكه
ازبخشهایمهمتوسعه،نیرویانسانیبودبراینیرویانسانیوجايگاهآننقشبسیارمهمی
قايلبودوهرآنچیزیکهالزمه یيکزندگیقابلقبولبرایيکشهروندبود،بهخصوصبرای
شهروندانیکهازتحصیالتبااليیبرخورداربودند،درهمانجنوبفراهمكردهبود.وقبلازانقالب
درتهرانفراوانیساختمانهاینفترانمیديديدوتنهايکساختمانشرکتملینفتبود.ولی

هرچهفعالیت،ساختمانوتأسیساتبوددرجنوبكشورمتمركزشدهبود.
امکاناترفاهیمادرجنوببرایکارکنانبهمراتبازآنچیزیکهدرتهرانوجودداشتبیشتر
بود،يعنیشخصیكهدرتهرانكارميكرداگرمأموريتیدرجنوبپیدامیکرد،درستماننديک
مأموريتخارجازكشوربرايشجاذبهداشت.بهدلیلوجودفروشگاههايیکهدراهواز،آغاجاری،
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خارکوغیرهبودومیتوانستازآنهاخريدكند.وشرايطیوجودداشتکهصنعتباوجودآنکه
عمدهمراکزتولیدآندرمراکزبدآبوهواوسختمثلآغاجاریوخارکبود،ولیهمهبارغبتدر
آنجاکاروزندگیمیکردند.ودرواقعكسيكهبهعنوانكارمندصنعتنفتدرخوزستاناستخدام

میشدتصورنمیكردکهقبلازبازنشستگیبهمنطقه یديگریبرود.
حالقراراستاينمزيترادرجايیمثلعسلويهشبیهسازیكنیمكهامروزمرکزمهمتأمینگاز
کشوراست.منبرایتوسعه یيكیازبزرگترينمیادينگازكشورباتوجهبهتجربیاتسالهای
گذشتهوايجادتوسعه یپايدار-بهخصوصبهرهبرداری-واردشدمکهقراراستبعدازاينکه
همه یآنهايیکهپروژهرااجرامیکنندخارجشدند،مابايدسالهايیطوالنیدرآنجازندگیکنیم.
حقیقتًابايدبگويمکهمادرواقعموفقشديمازرويهوتجربهودانشتوتالکهآنهاهمبهتوسعهبه
عنوانتوسعه یپايدارفکرمیکردند-برایخودمانالگوبرداریکنیموبرويمدرعسلويهشرايطرا

بهگونهایرقمبزنیمکهدرآنجاتوسعه یپايدارراداشتهباشیم.

اهمیت استفاده و الگو برداری از تجربه ی توتال  �
مهمترينکاریکهدرحقیقتبهعنوانيکارزشواعتباردرگذشته یکاریخودممیبینم،اين
بودکهتجربه یتوتالراجدیگرفتهوازآنآموختیم،ومهمترينکاریکهکرديماينبودکه
درپروژههایپارسجنوبی،بخشیرابهعنوانآموزشتعیینکردهبوديمکهتوتالنیروهایمارا



 | گـاز، انرژی پاک با نیم قرن تالش �

640

آموزشدهد.
مديرانوقتمادرشرکتملیگازوبعضًادرشرکتملینفتاعتقادیبهاينقضیهنداشتند؛
میگفتندماکهخودمانهمه یامکاناترابرایآموزشداريم،چرابايدبهسراغتوتالبرويم؟
ولیمنچونعضومديريتمشترکتوتالهمبودمودرجلساتمديريتتوتالشرکتمیکردم،

کاماًلازلحاظرفتارهایسازمانیباافقديد
آنهاآشنابودموبراينتأكیدداشتمكهدر
زمینه یآموزشبايدازتوتالکمکبگیريم.
ازسویمديرانوقتبهمنشکايتشدکه
آقایثمریشماچراپافشاریمیکنید؟ما

خودماناينکاررامیتوانیمبکنیم.منروینظريه یخودمپافشاریکردموبهمديرعاملوقت
شرکتگازشکايتشدومنبايدپاسخگوبودم.بازهمبهاينبسندهنکردهورفتمدرستادوزارت
نفت،درواقعپیگیریکردندکهمابايداينآموزشراخودمانداشتهباشیمچرابرويمسراغتوتال؟

آنجاهممنرفتموتوضیحدادموخوشبختانهپسازپیگیریهایمكرر،اينقضیهمحققشد.
امروزهرآنچیزیکهمادرواقعبهعنوانپشتوانه یتخصصیبابتپرورشنیرویانسانیدر
SPGCياشرکتمجتمعگازپارسجنوبیداريم،حاصلآنتصمیماست.وتوتالحدود800تا
۱000نفرازنیروهايیراکهمااستخدامکرديمومراحلگزينشراطیکردهبودند،تحتآموزش
قرارداد.ويقینًامیتوانگفتامروزهمکارانمادرسطحصنعتنفتدرمجتمعگازپارسجنوبی
باالترينکیفیتدانشوآموزشرادارندواينخاطرهوتجربه یبسیارارزشمندیاستكهبرای

همیشهباقیمیماند.

تلخی اخراج برخی نیروهای شرکت �
دردورانکاریمناتفاقاتتلخهموجودداشت.هنگامآغازكاردرپااليشگاه،مافرهنگاقماریكاری
رانپذيرفتیم.پیشازانقالب،نفتمحدودبهفالتقارهبودزيرادردريانمیشودزندگیکردوخانوادهها
رانمیشودبهآنجابرد،ونیزدربعضیازنقاطخشکیهماينمشکلوجودداشت.ولیعمومًاافراد
روزکاربودهوازخانه یسازمانیاستفادهکردهوباخانواده یخودزندگیمیکردند.ماهمدرآنجابخشی
ازخانههایسازمانیراداشتیمکهدرشهرکتوحیدودرارتباطباپااليشگاهفجرجمبود.وبعدهموقتی
پااليشگاههایپارسجنوبیآغازبهكاركرد،اصراربهخانهسازیوسکونتكارمندانرادرآنداشتیم،
ولیبرایهمکارانمااقماریبودنجاذبه یبیشتریداشت-کاراقماریبهصورت۲هفتهکارو۲هفته

پیش از انقـــالب، نفت محدود به فالت 
قاره بود زیرا در دریا نمی شـــود زندگی کرد 
و خانواده هـــا را نمی شـــود به آنجا برد، و نیز 

در بعضی از نقاط خشـــکی هم این مشـــکل 
داشت وجود 
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استراحتاست-ومنتجربه یتلخايناقماریهاراداشتهام.جالباستبگويمکهخودمنوقتیقرارشد
بیشازدوسالدرسرخس،کهشهرستانبسیارمحرومیبود،بمانمباوجودیکهخانوادهامدرمشهدودر
شرايطبسیارخوبیزندگیمیكردند،بااينحالحاضرنشدنددورازهمزندگیكنیموبهسرخسآمدهو

درآنجاساكنشدند.
اينهاتجربیاتیهستکهماداشتیمومنبهعوارضکاراقماریآشنابودمورویقضیه یاسكاندايم
تأكیدداشتم،واينکهکسانیهمکهسکونتبرايشانمیسرنیستبهناچاراقماری۲به۱درنظرگرفتهشود،

كهاينمسئلهتبديلبهاعتراضدستهجمعیواعتصابشد.
اگراشتباهنکنمسال۱۳8۱وهماناوايلبهرهبرداریازفازهای۲و۳پارسجنوبیبود،كههمكاران
سرکارنرفتند.بااينحالماومديريتتوتالوکمکهايیکهازجاهایديگرداشتیم،كارراادارهکرده
و۳روزاعتصابراتحملکرديم.منتاروزشنبهبهآقایمالکی،مديرعاملوقت،اطالعندادم.ولیصبح
شنبهكهديديماعتصابهمچنانادامهداردبهايشانگزارشدادمكهبهدنبالآن،موضوعبهوزيرنفت
نیزمنعكسگرديد.آقایوزيربهآقایمالکیاعالمكردندانتخابیکهشدهوسیاستیکهاتخاذگرديده
درستوموردتأيیداستوبههیچعنوانکوتاهنیايیدواجازهداريدتا۲0نفرراهماخراجکنید،ولیروی

مواضعخودتانبايستید.
درمجموعمابااينقضیهچالشهایزيادیداشتیمودرنهايتباتوجهبهسیاستوزارتخانهمجبورشديم4 
نفررااخراجکنیموتعدادیهممشمولتنبیهشدند.واينموضوعخاطره یناگواریاستكهدرذهنمنباقی
ماندهاست.البتهماطیسالهایگذشتهحوادثتلخديگرینیزمثلمرگومیرهمكاراندرمحیطکارداشتیم،
يااينکهبرایبرخیهمکارانکهارزشداشتهوبهبهایسنگینیبهآنهاآموزشدادهبوديم،ولیناچارشديمازآنها

صرفنظرکنیم.خوباينهامسائلتلخیبودند.

وظایف معاونت عملیات �
پسازتولیدگازازچاهوورودبهپااليشگاهفعالیتماآغازمیشود؛بايدگازراموردپااليشقراردادهو
تبديلبهيکگازاستانداردقابلاستفادهدرشبکههایمصرفیبکنیم.خودپااليشگاهدرواقعبخشبزرگی
ازعملیاتراتشکیلمیدهد.اينپااليشگاهوقتیگازراتولیدمیکندواردخطلولهمیشودکهازنقاط
دوردستی-معمواًلجنوبكشور-بايدبهمراکزمصرفبرسدکهسیستمانتقالنامیدهمیشود.سیستم
انتقالشاملخطلولهوايستگاههایتقويتفشارودرسالهایاخیرهمبهلحاظاينکهماذخیرهسازیکه
ازارکانبهاصطالحعملیاتبودهاست.برایاينکهشبکه یتولیدبهمصرفراپايدارنگهداريم،ذخیرهسازی
همبخشديگریازعملیاتمیباشد.همه یاينهادرواقعمواردیاستکهمابايدتولیدکردهوانتقال
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دهیمتاگازرابهمصرفکنندهبرسانیم.

مهمترین عملکرد معاونت عملیات در 50 سال فعالیت �
پسازانقالبهدفاصلیاينبودکهگازجانشینفراوردهشودوگازرسانیشکلگرفت.ايندر
حالیاستكهپیشازانقالبخیلیسیستمگازرسانینبودوفقطصادراتداشتیم.اينگازرسانی
کهشکلگرفتبهنوعیباوجودیکهپیشازانقالبودرسالهایپسازانقالبهممابخش
عملیاتداشتیم،مثلپااليشگاهبیدبلندوخطوطانتقالکهبهآنخطاولIGATمیگويند،که
IGATسراسریمیشود؛گازراازجنوببهآستارامیرسانديم.ولیگازرسانیبهلحاظاينکه
توسعه یسريعداشتوبرایکشورجاذبهداشت،عماًلجايگاهويژهایدرساختارشرکتملیگاز
پیداکردوبهنوعیبخشعملیاتراهمدرونخودپوششداد.يعنیماتاسالهایقبلاز۱۳70به
نوعیمديريتبهرهبرداریوگازرسانیداشتهايمکهبهرهبرداریآنهمانعملیاتبود.ولیآرامآرام
کهعملیاتسنگینشد،پااليشگاههایهاشمینژادوفجرجمعملیاتیشدندوپااليشگاههاآرامآرام
درساختارشرکتملیگازجايگاهونقشهایمهمتریپیداکردند.وهمچنینباتوسعه یخطوط
انتقال-خطوطدوموسوم-وايجادايستگاههایتقويتفشارکهسنخیتیباگازرسانینداشتند،

شرکتملیگازناچارشدکهبخشعملیاتراجداکند،لذامديريتعملیاتشکلگرفت.
درواقعازمقطعسالهای۱۳70شروعشد،يعنیآنمديريتبهرهبرداریوگازرسانیشرکتملی

گازبهمديريتگازرسانیومديريتعملیات،يعنیپااليشوانتقال،تبديلشد.

مدیریت باالدستی و پایین دستی �
مندرهمانسالهايیکهدرپااليشگاههاشمینژادبهظرفیتاسمینمیرسیديم،نقطه یکور
قضیهراشناسايیکردم.برایاينکهطراحآمريکايیازسرچاهتاخروجیپااليشگاهرادريکپکیج
وبستهطراحیکردهبود،ولیماوقتیواردمرحله یبهرهبرداریشديموسطراهيکفنسکشیديمو
اسمآنراگذاشتیمباالدستیوپايیندستی.يعنیگازبالولهازچاهخارجمیشد،ازخروججمعآوری
بیرونمیرفتوواردپااليشگاهمیشد.گازداخللولهبودولیمابیرونازلولهيکفنسگذاشتیم
واسمآننقطهراگذاشتیمباالدستیونقطه یديگرپايیندستینامیدهشد.درحالیکهباالدستی
وپايین-دستیدريکعملیاتيکپارچهتعريفشدهبودهودرطراحیهماينچنیندرنظرگرفته
شدهبود،لکنمادومديريتراحاکمکرديمبهنامباالدستیوپايیندستی.ايندومديريتگفتمان
هماهنگینداشتند،گفتمانیکهتأسیساتبرابرطراحیودستگاههایکنترلبرابرطراحیباهم
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داشتند،درواقعمديرانوبخشهایمختلفتخصصیرادرقسمتباالدستیوپايیندستیاين
گفتماننداشتیم،لذااينپااليشگاهمابهظرفیتاسمینمیرسید.

درواقعفرآينديکجورعملمیکردوماطوریديگرحرفمیزديم.دو،سهسالطولکشیدتا
باهمهماهنگشديم،ولیاينپايانکارنبود.وهمیشهازنظرمديريتینقدیبرايندوسیستم
داشتمومعتقدبهيکسیستمبودم.تااينکهتوتالآمدواعالمكردبايد"End User"۱راببینیم،
كهگفتند"End User"همینآقایثمریاست.ودرخواستبازديدازپااليشگاههاراكردندكه

ماآنهارابهبازديددوپااليشگاهشهیدهاشمینژادوفجرجمبرديم.
درگزارشیكهشركتتوتالبهوزارتنفتارائهكرد،دراينگزارشسهمحوررامطرحکردهبودند؛
اولآنکهپااليشگاههایمادقیقاًًمطابقاستانداردپااليشگاههایاروپايیازنظرنگهداری،نظافت
وانضباطادارهمیشودواينقابلتقديراست.دربخشدوم،بحثتكنولوژیرامطرحكردندكهما
ازايننظرعقبهستیمكهدرستهممیگفتند،آنموقعتکنولوژیکنترلهایمثالًً۲DCSو...

رانداشتیموازلحاظکنترلی،تکنولوژیسطحپايینیداشتیم.
امامطلباصلیاينبودکهماباکمالتعجبيکعملیاترادردومديريتديديموبخشیبه
نامشرکتملینفتدرباالدستوبخشیبهنامشرکتملیگازدرپايیندستايجادشد،كهما
اعتقادیبهآنهانداشتیمونظرماناينبودکهمااگرقرارباشدپارسجنوبیراطراحیکنیمبه
صورتيكپارچهانجاممیدهیم.وبعدهموقتیبهبهرهبرداریرسیدتأکیدکردندکهبايدباالدستی

وپايیندستیدارایيکمديريتباشد.کهاينيکیازخاطراتخوشمناست.

رفتن توتال و به دنبال آن، بازگشت ما به نقطه ی صفر  �
بايدبگويمبرایاولینباراقدامیدروزارتنفتوشرکتملینفتصورتگرفتکهبههیچعنوانبا
فرهنگعمومینفتیهایماهماهنگینداشتودربرابرآنمقاومتشديدیصورتگرفت،ولیچون
آقایوزيرديدگاهتوتالرامیدانستوبهنوعیدرارتباطباقراردادبايدنظراتتوتالراتأمینمیکرديم،
پذيرفتندکهاينباالدستیوپايیندستیبهوسیله یيکمديريتانجامشودوآنهمشرکتملیگازاست
وSPGCيا،مجتمعگازپارسجنوبیبرایاولینبارپسازانقالب،باالدستیکهسکوهایدرياباشد،
"باوجوداينکهشرکتملیگازدربهرهبرداریپايشبهآبنخوردهبود،رفتیمآنجاوبهرهبرداریکرديم
وباالدستیوپايیندستیرابهصورتيکپارچهبهشرکتمجتمعپارسجنوبیدادند،اماباکمالتأسف
توتالرفت.دورانآندولتکهآقایزنگنههموزيرنفتبودند،تمامشدودولتبعدیووزرایبعدیبه

۱.کاربرنهايی-آخرينکسیکهازيکمحصولبهرهبرداریمیکندوآنرابهکارمیگیرد
۲.سیستمهایکنترلگسترده
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سرخطيعنیآنچیزیکهدستاورديکتکنولوژیبودباکمالتأسفازدستداديمواکنونهمدرهمان
چهارچوبهستیم.يعنیمادوبارهبهنقطه یصفربرگشتیم.

دوران طالیی شرکت ملی گاز  �
بايدبگويمشرکتملیگازپسازپیروزیانقالبهمیشهازنظرتوسعهوگسترشیكهدرامر
گازداشتدورانطاليیداشتهاست.درگذشتهشرايطدسترسیبهگازبسیاردشواربود؛استفاده
ازچلیکنفت،كپسولگازو....البتهآندورانبهپايانرسیدهوگازتوسعه یفراوانیيافتهاست
كهدرگذشتزمانفرصتیهمبودهبرایهمه یسیاسیهابهويژهنمايندگانمحترممجلسکهبا
فشارشرکتملیگازبرایگازرسانی،باالخرهبهنوعیخدماترسانیرابهمردمحوزه یانتخابی
خودشاننشاندهند.لذاگازهمیشهدورانطاليیراطیسالهایپسازانقالبداشتهاست.البته
مديريتهایوقتشرکتملیگازمسائلخاصخودشانرادارند،کهاينهامقوله یجدايیاست
کهباالخرهنوعنگاهآنهابهمديريتوتوسعه،بحثهایمتفاوتیدارد.ولیشرکتملیگازايرانبه
لحاظتالشمداومبرایتوسعه یشبكه یگازرسانیبهسراسركشوردورانطاليیداشتهوهمیشه
درصدرخبریوموردتقديروتشکرمقاماتارشدنظامبودهاست.ودرسالهایاخیرشاهدتشكر
ويژه یمقاممعظمرهبریورياستمحترمجمهوریازشركتملیگازووزيرمحترمنفتبودهايم.

چالش های تأمین گاز در سال های اخیر �
قبلازاينکهپارسجنوبیبهتولیدبرسدماچالشهایبسیارجدیبرایتأمینگازکشورداشتیم.
مثالًًوقتیکهخاصیتگازمشخصشدهمیشهمصرفازتولیدجلوبود،حالدرمقطعسالهايیکه
بايدپارسجنوبیبهتولیدمیرسیدوبهبهآخرخطرسیدهبوديم.درآنمقطعزمانیماواقعًاآمديم
همانپااليشگاههايیراکهزمانیازلحاظظرفیتاسمیبرایماچالشبودتبديلبهيکفرصت
کرديم.يکشرکتروسیبهنام"تاتنف"درمکاتبهایاعالمکردکهمامیتوانیمپااليشگاهشما
راازلحاظظرفیتارتقادهیم،ومذاكراتیانجامشدوبازديدهايیازآنشركتصورتگرفت.ودر
آستانه یامضایموافقتنامهوپروتکلیکهبتوانیمانتقالدانشوتکنولوژیبدهیم،وقبلازاينکه
تعهدیبرایخودمانايجادکنیم،متوجهشديمکهاصاًلبهاينتکنولوژینیازنداريموباقابلیتو
توانايیهایخودمانمیتوانیماينکارراانجامدهیم،کهاولینآندرپااليشگاهفجرجماتفاقافتاد.

تأثیر فیلتراسیون در افزایش ظرفیت پاالیشگاه �
درستدراواخردولتآقایهاشمی،ايشانمصاحبهایانجامدادندكهماپااليشگاهفجرجمرا
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میتوانیمبهاصطالح۲0میلیونمترمکعبافزايشظرفیتبدهیم-اينفرمايشايشانحاصل
مطالعاتیبودكهماانجامدادهبوديم-.باکاریکهفقطبافیلتراسیون-يعنیگازورودیپااليشگاه
رامافیلترمیکرديمبرایاينکهناخالصیهایآنرابیشتربگیريم-اينگرفتنناخالصیازگاز
ورودیباعثشدکهپااليشگاهفجرجمازظرفیت7۹میلیونتبديلبه۱۱7میلیونشود.البته۱0 
میلیونآنراکممیکنیمبهدلیلاينکهازواحديدکآنهماستفادهکردهايم؛يعنیيکواحديدک
پیشبینیشدهبودکههمیشهبخوابدتابقیه یواحدهاکارکنندوآنواحدراتعمیراتاساسیداشته
باشیم،ولیبااحتسابآنماتوانستیمدرواقع۳7میلیونمترمکعبافزايشظرفیتدهیم.بهعبارتی
۲7میلیونمترمکعبافزايشظرفیتواقعیدادهايم.واينرادرگزارشیکهمابرایآقایآقازاده
تهیهکرديمدرفرودگاهتوحیدآقایهاشمیاعالمکردهوگفتندمیتوانیماينپااليشگاهراافزايش
ظرفیتدهیم.يعنیقبلازاينکهپارسجنوبیبهتولیدبرسد،چالشکمبودگازراباافزايشظرفیت
پااليشگاهگازموجودمانحلكرديم.ماتمامپااليشگاهگازمانراباارتقایوضعیتفیلتراسیون
توانستیمافزايشظرفیتبدهیمكهاينبهنظرمنيکدورانطاليیبرایبخشعملیاتدرشرکت

ملیگازبود.

لزوم داشتن اختیارات در مدیریت  �
برایتوضیحيکموضوعالزماستاشارهایکنمبهپیشازانقالب،درآندورانوزارتنفت
نداشتیموفقطشرکتملینفتبود.ولیشرکتملینفتايرانکهدرآنزمانخیلیمهمبود،
خودشيکشرکتملیگازايجادکرد،البتهيکشرکتملیگازتمامعیار،نهاينکهبگويدشرکت
ملیگازباشیدولیتحتمديريتمن!بلکهبهشرکتملیگازبرایاداره یخودشاختیارکامل
اعطاکرد.توسعهرابهخودشرکتملیگازواگذارنمودوپسازآنپااليشگاهبیدبلندتوسطشرکت

ملیگازاحداثشد.
ازهمهمهمترهمینپروژه یپااليشگاههاشمینژاددرواقعبهوسیله یشرکتملیگازکلید
خورد.توسعه یمیدانتوسطشرکتملیگازیکهآنموقعتمامپشتوانهاشيکپااليشگاهبیدبلند
بودويکخطلوله یسراسریودرحدود۳000نفرپرسنل،ولیچونمعتقدبهيکساختاردرست
واستانداردبود،گفتکهتوسعه یمیدانگازیبهعهده یشرکتملیگازباشدوديگرشرکِتملی
نفتهیچنقشیندارد.اگردرسابقه یتوسعه یمیدانگازیمزدورانوپااليشگاههاشمینژادنگاه
کنیديکطرحسرخسمپشکلگرفتهاستکهازAتاZاينتوسعهدردست"طرحسرخسمپ"
بودهاستومنبهجراتمیخواهمبگويمکهکاملترينطرحوباکیفیتترينطراحیواينکههمه ی
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ابعادتوسعه،چهازنظرفنی،عملیاتیورفاهیدراينطرحديدهمیشود.
اگربهشهرستانسرخسبرويدشهرکیمیبینیدکهدراينشهرکمنازلسازمانیدرنظرگرفته
شدهبرایهمینمیدانبهرهبرداریازاينپااليشگاه.درمشهدهمامکاناترفاهیدرنظرگرفته
شدهبرایهمینمیدان.میخواهمبگويمشرکتملینفتاگرشرکتملیگازرااحداثکرد،همه
چیزرابهخودشواگذارکرد.مهمترازاين،صادراتبود.درصادراتگازبهشورویشرکتملینفت
هیچنقشینداشت.قراردادراشرکتملیگازبستودرقراردادصادراتگازبهشورویدوبخش
آمدهاستکهمعمواًلدرقراردادهایگازیوجوددارد؛يکبخشايناستکهاگرخريدارنگرفت
"Take or Pay"بايستیپولآنرابدهدوبعداينگازرابگیرديعنیبهعنوانجريمهمیگويند:
يکبخشهمايناستکهبايستیگازشماقطعنشود.آنزمانگازهايیکهمادرصادرات
گازبهشورویمیداديمگازهایهمراهبود،يعنیآنزمانهنوزپااليشگاههاشمینژادنبود،
میادينمستقلگازینبود،فیلتراسیونواينداستانهانبود.درواقعحتمًابايدنفتتولیدمیشد
تاگازداشتهباشیم.شرکتملینفتايراناگربههردلیلیگازهمراهشدچاروقفهمیشد،
ماباشورویدچارمشکلمیشديم.اماپشتوانه یشرکتملیگازبهلحاظشرکتملینفت
بودوآنزمانبرخالفاينکهوقتینفتتعطیلمیشد،کهقطعشدننفتداليلمختلفی
داشتازجملهاينکه؛درياتوفانیمیشد،خارکنمیتوانستبارگیریکندودرنتیجهتولید
نفتپايینمیآمد."درآنمواقعبااجازه یدکتراقبالمیآمدندازGas cap۱میدان"کهاز
لحاظصیانتیوفنیکاردرستینبود،ولیچونماقراردادداشتیموبرایاينکهقراردادمادچار
مشکلنشود-میآمدندازاينGas capبرداشتمیکردند،برایاينکهوقفهایدرصادرات

گازبهشورویايجادنشود.
يعنیزمانیکهشرکتملینفتبود،يکشرکتملیگازرانیزهموزنوهمارزشخودشدرست
کردودرقبالمسئولیتهايیکهبهآندادواختیاراتهمبهآنداد.همتوسعهرادراختیارش

گذاشتهوهمصادراترابهعهده یخودشگذاشت.
اماامروزچه؟!امروزشرکتملیگازدرواقعنقشاصلیرادرتأمینانرژیکشوردارد.توتالهم
آمدبهماگفتکهشرکتگازرانمیشوداينگونهادارهکرد.عملیاترانمیشوداينگونهاداره
کردکهقسمتیدستشرکتنفتوقسمتیدستشرکتگازباشد.اينتعهداتیاستکهدرداخل
برایخودمانايجادکردهايم،اينهموضعیتیاستکهدرقراردادهایصادراتیداريم،بهطوری

۱.کالهکگازی،-درصورتیکهدريکمخزننفتیهرسهسیالآب،نفتوگازوجودداشتهباشد،ترتیبقرارگرفتنسیاالت
درونمخزنبهگونهایاستکهازپايینبهباالابتداآب،بعدنفتوسپسگازقرارمیگیرد.بهسازندیکهدرآنگازقراردارد،

سازندگازیوبهسازندهایديگرسازندهاینفتیوگازیمیگويند.
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کهوارداتهمگازداريم.جالباستبدانیمکهدوقراردادوارداتگازازترکمنستانوصادرات
گازبهترکیههمبهوسیله یشرکتملیگازکاماًلبستهشد،ولیاکنونشرکتملیگازدرارتباط
باصادراتازيکشرکتیکهوجودداردبهنامشرکتملیصادراتگاز،کهدرشرکتملینفتی
ايرانقراردارد،باالدستیتولیددراختیارشرکتملینفتايراناست.اينهمهمسئولیتیکهشرکت
ملیگازدادهاستکهامروزلحظهایگازمردمدرزمستاندچاروقفهنشود،نمیشودبخشیازآن

درجایديگریباشد.
منعرضمايناستکهآنزمانیکهشرکتملینفتبودووزارتنفتینبود،شرکتملیگاز
جايگاهشخیلیباالترازشرايطفعلیکهمااکنونهستیم،بود.ويقینًااگرقراراستکهدرزمینه ی
گازمثل"گزپرومشوروی"۱ومثلگازقطردردنیاجايگاهیبرایمطرحشدنداشتهباشیم؛بايد
ساختارآناصالحشود.اينساختارکهبخشیازمديريتآندرجایديگریرقمبخوردوبخشیاز
تصمیمگیریهايشنیزدرجایديگر،بااينمسئولیتیکهبردوششرکتملیگازباشدهمخوانی

ندارد.

تعهدات کاری و نحوه ی خدمت �
منازنحوه یخدمتخوددرشرکتملیگازخیلیراضیهستم،بهويژهکهبهلطفخدادر
مقاطعیبرایمنشرايطیپیشآمدکهمیتوانستمدرجايگاههایمديريتیباالتریقرارداشته
باشم،ولیمنهمیشهمطلبیراازامامدرذهنمداشتهاموخوشبختانهدراينيکموردبرنفسم
غالببودموتوانستهامبهآنعملکنم،وآناينکهباالخرهوقتیمسئولیتیبهشمامحولمیشود،
افراداطرافوخودتانرابسنجیدوببینیداگرکسانیوجوددارندکهشايستگیبیشتریبرایاينکار
۱.شرکتگازپروم،بزرگترينشرکتروسیهبهشمارمیرود،اينشرکتدردهههای۱۹70و۱۹80میالدی،اتحادجماهیر

شورویبهيکتولیدکنندهاصلیگاز،تبديلشد.
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دارند،آنکارومسئولیترانپذيريد.منپیشازاينکهدرسال۱۳74بهعنوانمديرعملیاتشرکت
ملیگازوعضوهیئتمديرهمنصوبشوم،درزمانآقایآقازادهبودم.دردورانآقایجراحیهماز

منخواستهشدكهاينمسئولیترابرعهدهبگیرمكهحقیقتًاقبولنکردم.
همـــانجاوهمـــانموقعهمبـــهآقایجراحـــیگفتمکهمـــندونفررابرخـــودمقدمو
شايســـتهترمیبینموجالباســـتکهيکیازايندونفـــریکهگفتم،ازرؤســـایخودمبودند
وباايشـــانچالشداشـــتموچندانهـــمروابطکاریمـــارواننبود،ولیباالخرهاحســـاس
میکردماولیترهســـتند.ومـــندرآنمقطعیکهاينمســـئولیتراپذيرفتـــماتفاقًادرآن
مقطـــعهمآقـــایمحمدنژادآمدندووقتیواردشـــرکتملیگازشـــدند،آمدندســـراغ
مـــن،چونمـــندرآنموقـــعمعاونمديربـــودم.حـــدوددوماهیبامـــنگفتوگو
میکردنـــدوصحبتهایايشـــانهماينبودکهماالزماســـتمديريتشـــماراعوض
کنیم،میگويندشـــمادرگازســـابقهداريد،پیشـــنهاداتشماچهکسانیهســـتند؟باالخره
مـــننظراتیداشـــتموآنهاراگفتم.ولـــیازبیرونبهمنپیامرســـیدکهنظرشـــانروی

خودشماســـتوشـــماديگرايندفعهبپذيريـــدوديگرمثلگذشـــتهردنکنید.
فکـــرکـــردموپذيرفتموخداراهمشـــکرمیکنم؛باالخرهدرشـــرايطســـختیاين
مســـئولیتراپذيرفتموتوانســـتميکدوره ی۱۲-۱0سالهدراينســـمتخدمتمراادامه

بدهمکـــهدرهمانايـــامجابهجايیمديـــرانزيادبودولیمـــنادامهدادم.
منازخدمتخودمدرشـــرکتملیگازناراضینیســـتم،اماخببرایاينسختکوشـــی
وخدمت،اززندگیشـــخصیاممايهگذاشـــتم؛درحدیکهچهبســـابـــهتحصیلبچههايم
نیزلطمهخورد.دقیقاًًمن۱0ســـالدرســـرخسمانـــدم،كهخیلیزيادبود.شـــايداگرقرار
بـــوديکبازنگریبهگذشـــته یخـــودمبکنمفکرمیکنـــمزودترازاينبايدازســـرخس
خـــارجمیشـــدموبـــرایپذيرفتنمســـئولیتهایباالتریکـــهبهمنمحولمیشـــد،

نبايـــدخیلیدچارترديدمیشـــدموبايداتکابهنفسبیشـــتریمیداشـــتم.

تجربیات و توصیه هایی برای نیروهای تازه وارد �
درنهايتمـــنخداراشـــکرمیکنمکـــهدردورانخدمتازنظردســـتاوردهایکمی
کمنداشـــتیمکهبخواهیـــمبهعنوانشـــاخصمطرحبکنیـــم،ولیمـــنهیچکداماز
اينهـــاراتنهـــامتکیبهخـــودمنمیدانســـتهونمیدانم.ولـــیدرانتخـــابتیمخودو
آنهايـــیکهبايدبـــامنکارکردهوبنـــدهراهمراهیکنند،بســـیاردقتداشـــتم.ودر
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دورهایهـــمکهدرشـــرکتملـــیگاز،مجلستوديعـــیبرایبازنشســـتگیمنگرفته
شـــددوســـتانبهايننکتهاشـــارهداشتند.منخوشـــحالمازدســـتاوردهایخوببابت
مديريتهايیکـــهانتخابشـــدهانددردورانیکهبـــاآنهاکارمیکرديـــموهمکارانی
کـــهبـــهکارگرفتم.همـــه یاينهادرواقعمديرانشـــاخصیشـــدندوايـــنبرایمن
خیلیارزشـــمندبود.ولـــیاينراهـــمبگويمکهشـــرطالزمانتخابايـــنافراداين
بودکـــهتعلقخاطـــربهصنعتداشـــتهباشـــندودرواقعنیـــرووانـــرژیصادقانه ی

خويـــشرادراينصنعـــتوقفکنند.
همســـرمهمیشـــهاينمطلبرابهمنتذکرمیدادکهدوســـتانشـــماازشـــماخیری
نديدنـــد،چونمنبـــههمکارانممأموريتهایســـنگینیمیدادمواومیديـــدکههمکاران
منوقتیمســـئولیتوپســـتیراازمنمیپذيرند،چقدرنســـبتبهشـــرايطخانوادگیشان

دچارمشـــکلشـــدهوچقدرخانوادههایآنهادچارســـختیمیشـــوند.
آنچیـــزیکهبايدبهنســـلآيندهونســـلفعلیکـــهکارمیکنندبگويم،ايناســـتکه
اگرکســـیکارمندشـــرکتملیگازشـــدبايدبداندکهخدمتگزارشـــرکتملیگازاســـت،
بايـــدخودشراکاماًلدرخدمتشـــرکتملیگازبداند،بايداهدافشـــرکترابشناســـدو
سختکوشـــیکند،فقـــطنبايدفکرشبرایرســـیدنبهنقطـــه ینهايیباشـــدکهباچه
روشهـــاوشـــگردهايیبتواندبهآنمنصبوپســـتوآنرتبهومزايابرســـد.عزيزانمادر
حـــالوآيندهشـــکنکنندکهاگرهدفاصلیشـــانخدمتکردنباشـــد،باعـــزتبهآن

هدفمیرســـند.
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آغاز و پیشینه ی فعالیت ها �
ناصرابراهیمیهستم.تحصیالتدبیرستانمرادرمشهدگذراندم.درسال۱۳۵۱بهدانشگاهصنعتی
امیرکبیر)پلیتکنیک(رفتم،ودررشته یمکانیکازآنجافارغالتحصیلشدهوسال۱۳6۲به
شرکتگازواردشدم.ومدت۳۲سالدرخدمتهممیهنانمدرصنعتگازهستم.منازابتداتالش
کردمکارراازپايینشروعکنم.ابتدابهعنوانناظرپروژه،سپسناظرارشدودرنهايتواردبخش
مهندسیشدم.وطراحیشبکه،طراحیخطلولهوسايرکارهایمختلفیراکهدرآنبخشبهمن

ارائهمیشد،انجامدادم.
منکارمراازمنطقه ی4خراسانشروعکردم.آنزمانشرکتدارای6منطقه یفعالبود،که
منطقه ی4آنخراسانبود.منطقه یخراسانشاملپااليشگاهشهیدهاشمینژاد،خطانتقالاز
سرخستانکا،وگازرسانیشهرهایمختلفشاملهرسهخراسان،گلستانومازندرانوبخشیاز
سمنانشمالیمیشدکهشهرستانشاهرودازسمنانراشاملمیشد.سپسرئیسمهندسیاجرا
شدم،مدتیمعاونمنطقهبودمويکدهههمبهعنوانرئیسمنطقهبامديرعاملخراسانمشغول
بهکاربودم.سپسبهتهرانمنتقلشدموسالهابهعنوانمعاونمديرگازرسانیبودم.ازبدوورودم
بهتهرانتقريبًابا6مديرگازرسانیهمکاریکردموپسازآنمديرگازرسانیشدمکههماکنون

نیزدراينقسمتمشغولبهخدمتهستم.

آغاز به کار و پیشرفت  �
درسال۱۳6۱عدهایازدوستانیکهدروزارتنفتبودنداصرارداشتندکهمنواردنفتبشوم
ومنبعدازاينکهواردشدم،سعیکردمبرخالفنظرآنهاکارراازپايینشروعکنموتاوقتیکه
کاریرابهخوبیيادنگیرممسئولیتنپذيرم.برایهمینکارراازپايینشروعکردموتقريبًاسعی
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کردممدارجراپلهپلهطیکردهوباالبرومومسئولیتهارابهيکبارهقبولنکنم.
درابتدابهعنوانناظرپروژهبودم،بعدناظرارشدپروژهشدمکهپیشازاينتوضیحدادمودر
مهندسیبهعنوانمهندسطراحکارمیکردم.سپسرئیسمهندسی،بعدرئیسمهندسیاجرا،

آنگاهمعاونمنطقه،رئیسمنطقهوسرانجاممديرعاملشرکتگازخراسانشدم.

جایگزینی گاز به جای سایر فرآورده ها  �
فکرمیکنمتماممسئولینیکهمادرشرکتگازداشتیم،ومديرعاملهایمختلفیکهدرشرکت
گازبودندتالششاناينبودهکهگازراجايگزينسايرفرآوردههاکنند،وتقريبًاهمه یآنهادراين
تالشموفقبودندوبهتناسببودجههايیکهدراختیارشانقراردادهشد،تالشکردند.واقعًاپیشاز
انقالبگازرسانیمابسیارمحدودبود.شايددلیلشاينبودکهآنزمانبرنامهایبرایگازرسانیبه
شهرهاوروستاهانبودهاست،اماپسازانقالببرنامهاينبودکهگازبتواندجايگزينسايرفرآوردهها
شود.قیمتفرآوردهروزبهروزگرانتروسختترمیشدهومشکالتبسیاریبرایتبديلفرآورده
ورساندنآنبهشهرهاوروستاهاوجودداشتهاست.بهعنوانمثالنیروگاهنکابهطورروزانه۱۱تا
۱۲میلیونمترمکعبگازمصرفمیکند،اگربنابودمانفتکورهراباتانکربهآنبرسانیمبهتعداد
زيادیتانکرنیازبود.پسضرورتداشتهرچهسريعترگازرسانیانجاممیشد.درحقیقتخط
سرخس-نکابههمینمنظورتأسیسشدکهگازراازسرخسبهنیروگاهنکابرساند؛800کیلومتر

خطلولهاحداثشدهکهگازرابهنیروگاهنکابرساند.
اگراينگازرسانیانجامنمیشدمشکالتبسیارزيادیراايجادمیکرد،چوناکنونحجمزيادی
گازدرکشورمصرفمیشود-روزانهدرحدود600تا700میلیوندرروزگازمصرفمیشود-که
بههیچوجهفرآوردههاجوابگویاينحجمعظیمگازنبود.برایهمینتماممديرانعاملتالششان
اينبودهاستکهاينگازرسانیبهشهرها،روستاهاوصنايعراانجامدهند.وواقعٌاهمتمامانرژی
خودراگذاشتندتااينکارانجامشود.پیشرفتخیلیخوبیدراينموردداشتیموواقعًابهجايی

رسیديمکهدرحالحاضر70درصدانرژیراگازتشکیلمیدهد.

 وضعیت عمومی شرکت گاز در گذشته و حال �
مااگربهپیشانقالببرگرديم،درآنروزهاحجمبسیارمحدودیگازرسانیبهشهرهاداشتیم،
روستاهاهمبسیارناچیزوشايدانگشتشماربودند.وعلتشهماينبودکههدفدرواقعدرآنزمان
گازهایهمراهیبودهاست.گازهمراهیراکهمیسوخته،جمعآوریکردهوبهشورویآنزمان
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منتقلمیکردندوهدف،اصاًلگازرسانیبهشهرهاوروستاهانبودهاست.پسازانقالبمردمحتی
ترسداشتندکهگازرسانیانجامدهند،برایهمینشرکتگازتشويقمیکردوحتیداخلخانهها
راگازکشیمیکردهاست.بعدهامردمقدرگازرافهمیدندوخیلیعالقهمندشدهومشترکشرکت
گازشدند.ولیازاوايلانقالبتاسال۱۳6۳حجمگازرسانیپايینبودهاست،وازسال۱۳6۳هر
چهجلوترآمديمحجمگازرسانیافزايشپیداکرد.قباًل۵0هزارخانوارياانشعابزدهمیشدهکهاين
تايکمیلیونو۵00هزارهمرسیدهاست،کهاينبهخاطراهمیتیبودهکهگازرسانیداشتهاست.
تمامنیروگاههاگازسوزشدندواگرگازسوزنبودندمابايستیدرتابستانروزانهبهاينها۳00میلیون

فرآوردهمیداديمکهحجمبسیارانبوهیاست.
پسبرنامهاينبودهاستکههرچهسريعترگازرسانیرابهصنايع،نیروگاههاوشهرهاوروستاها
انجامدهیم.کهاينمسئلهدوجنبهدارد؛اواًلقیمتجهانیفرآوردهبهمراتبگرانترازگازاست،
دوماينکهآلودگیگازطبیعیخیلیکمترازفرآوردهاستوکربنیکهتولیدمیکندبسیارکمتراست.
اينعواملباعثشدهاستکهشرکتگازهدفگذاریکندبرایاينکهسوختسالموپاکیرابه

نسبتسايرفرآوردههابهمردمبرساندومحیطراهمکمترآلودهکند.

چشم انداز آینده ی  گازرسانی در کشور �
ماامیدواريمکهتاپايانسال۹6بهامیدخداگازرسانیبهشهرهاوروستاهارااز۹6درصد،به
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۹8درصدبرسانیم،البتهاگرمشکلیدرتأمیناعتبارنباشد.وبیشترنیروگاهها،بهجزانگشتشمار
نیروگاهکهدرمناطقیبودهکهماهنوزگازرسانینکرديم،همهگازمصرفمیکنند.قسمتزيادیاز
صنايعگازرسانیشدهاستوامیدواريمقسمتهایباقیماندهراهمکهخیلیفاصلههایطوالنی
ندارند،بتوانیمگازرسانیانجامبدهیم.درواقعبااينکارباربسیاربزرگیراازدوششرکتپخش
برمیداريم.ازسویديگر،درحالحاضردرصادراتفعالیتخاصینداريموامیدواريمبتوانیمبا
صرفهجويیکهدرمصرفگازانجاممیدهیم،گازبیشتریبرایصادرات،تزريقوبرایتبديل

محصوالتپتروشیمیايجادشود.

گازرسانی به تمامی نقاط ایران  �
برایماکهدرشرکتگازخدمتمیکنیم،ايجادرفاهوآسايشبرایمردممايه یدلگرمیاست.
وقتیخانههایمردمراگرممیکنیم،درحقیقتخودگازمیتواندبرایمردمرفاهوبهداشتايجاد
کند.يعنیقبلازگازرسانی،درمنازلحمامنبودوبیشترازحمامهایعمومیاستفادهمیکردند.گاز
استفادهازحمامرادرمنازلراحتکرده،بهداشتوپاکیزگیآوردهوبرایمردمرفاهايجادمیکند.
مخصوصًازمانیکهمادرشهرهایسردسیروکوهستانیمثالًًدرآذربايجانها،خراسانشمالی،
کردستان،وسايرروستاهایصعبالعبورگازرسانیمیکنیم،کهواقعًابردنسوختهایفرآوردهها
برایآنهابسیارسختاست،بااينوجود،اينکارخیلیلذتبخشاست.اينکهبرايشانرفاهو

آسايشودرواقعامنیتمیبريم.
روزهایاولکهخطانتقالسنندجاجرامیشد،گازرسانیبهکردستانبسیارسختبودوحتمًا
همکارانديگرتوضیحدادهاندکهچقدرمشکلبود،ولیاکنوناستقبالیکهشدهامنیترادرآن
منطقهايجادکردهاست،وامیدواريمبتوانیمدرکردستان،بلوچستانوزاهدانهمهرچهسريعتر
گازرسانیکنیم،وبتوانیماينرفاهرابرایمردمآنجاهمببريم.بهنظرمهمینوارداتوصادراتگاز
بودهکهامنیتراباکشورهایهمجوارنیزايجادکردهاست.صادراتمابهکشورترکیهوواردات
ماازترکمنستانسبببهبودروابطبینکشورهاشدهوباعثشدهباهمتعاملبسیارخوبیداشته

باشند،ودرمجموعصلحمنطقهایراايجادکردهاست.

وظایف مدیر گازرسانی  �
ما۳۱شرکتگازاستانیداريم،يکیازکارهایخوبیکهانجامشدافزونبرگازرسانی،تأسیس
همینشرکتهایفرعیدرشرکتملیگازبود.اينشرکتهایگازاستانی-همشرکتهای
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پااليشیوهمشرکتهایمختلفیکهداريم-اينهاتأسیسشدندتاراحتتربهمردمسرويس
بدهند.مادرحالحاضر۳۱شرکتگازاستانیداريمکهدرواقعمديريتگازرسانیشاملتوزيع
گازرسانیبهشهرها،صنايعونیروگاههاستواين۳۱شرکتگازاستانیکارهایگازرسانیبه

شهرهاراانجاممیدهند.
رئیس نیز هرشهرستان در و داريم مديره هیئت و مديرعامل استانی گاز درشرکتهای ما
امدادداريم.مادرحدود۲۵0هزارکیلومتروسعتداريم، شهرستان،رئیسشهروپستهای
۲۲میلیونخانوارداريمکهبايدبهاينهاگازرسانیکنیم.وبايددرطول۲4ساعتشبانهروزآماده
باشیمتاهیچمشکلیبرایمردمپیشنیايد.مخصوصًادرزمستانهایسردبايدبتوانیمخودمانرا
آمادهکنیموحتیاجازهندهیمگازيکشهرکوچکقطعشود،واينمستلزمايناستکهمابتوانیم

فشارخوبومطلوبرابهتمامینقاطکشوربرسانیموگازمطمئنوايمنبدهیم.
واقعًازمستانکهمیشودهمکارانماوظايفبسیارسختیدارند،بههرحالمشکالتیپیش
میآيد؛گاهیممکناستقطعگازپیشبیايد،کههمانشبانهبايدگازراوصلکنند،بايدآماده
باشندتااگراتفاقیبرایيکیازايستگاههاپیشآيدحتیشبانه،بروندوتأسیساتوقطعات

را آن و باشند داشته راهمراهخود يدکی
راهاندازیکنند،چونوقتیکهدمابهمنهای
۳0درجهمیرسد،قطعیگازآنهمدرشب
بسیاربسیارسختاست.مخصوصًاخیلیاز
هموطنانماچوندايمگازشانبرقراربوده

هیچسوختدومیندارندواگرخدایناکردههمکارانماديربرسندممکناستاتفاقاتیبیفتد،پس
بايدهمیشهآمادهباشند.

اينحجمعظیممشترکین،حجمعظیمشبکه،حجمعظیمايستگاههایتقلیلفشارکهبرخیاوقات
يکايستگاهشبهتنهايیمیتواندبسیاربزرگباشدوخودشيکتأسیساتبسیارعظیماست،مثاًل
ايستگاههایتهرانکهظرفیتاينهايکتايکونیممیلیونمترمکعبدرساعتاست،يعنیبايديکتا
يکونیممترمکعبدرساعتگازراتأمینکند.خودتهران6ايستگاهبزرگداردوبقیه یشهرهاهمبه
همینصورت.بايددايمهمکارانمابهصورت۲4ساعتهآمادهباشند،بتوانندباسرويسهایخیلیخوب
اطالعاتدرخواستهایکمکمردمرادرهنگامحادثهياقطعگازدريافتکنند،بهسرعتپیغامهارا
بهماشینهایامدادیکهدرنقاطمختلفشهرهستندبرسانندوزمانخدماترسانیبهمردمرابايدبه

کمترينحدممکنکاهشدهندتامردمبتوانندراحتودرآرامشباشند.

در زمستان های ســـرد باید بتوانیم 
خودمان را آماده کنیـــم و حتی اجازه ندهیم 

گاز یک شـــهر کوچک قطع شود، و این 
مســـتلزم این اســـت که ما بتوانیم فشار خوب 

و مطلوب را به تمامی نقاط کشـــور برســـانیم
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قطعی های گاز در شرایط بحرانی �
معمواًلچونمصارفزمستانیخانگیما7برابرمصارفتابستانیمیباشد،اختالفمصرفبسیار
شديدیداريم.بههمینعلتزمستانهابايدهمیشهحالتآمادهباشداشتهباشیم،يعنیبايدتمام
تأسیساتمابهخوبیکارکنند،اگرمشکلیدريکیبهوجودبیايداينمشکلبهتمامینقاطايران
میرسد.مادرسال۱۳86بدترينمشکالترابرایگازراداشتیمودرجاهایمختلفگازقطعبود.
حتیگازعدهایازمشترکین۱۵تا۲0روزقطعبودوماتمامتالشماناينبودکهبتوانیماينگاز
رابهمردمبرسانیم.بعدازسال۱۳86تالشبسیارزيادیشدهکهقطعیگازرابهحداقلبرسانیم
کهاينامردرزمستانهاهماهنگیخیلیخوبیرامیطلبد.گاهیهرروزجلساتصبحگاهیبرگزار
میشودکهماچهکنیمتاگازخانگیوتجاریرابااولويتبرسانیمکهقطعیبرایاينهاپیشنیايد.
درنتیجهمجبوريمبراینیروگاههامحدوديتايجادکنیم،ونیروگاههارویسوختدوممیروند؛
سوختهايیازجملهنفتکورهوگازوئیل.وبرخیاوقاتصنايعراهمرویسوختدوممیبريم،
صنايعیمثلسیمانکهمیتوانندسوختدومداشتهباشند،تابتوانیمگازمردمرابرسانیموديگر

آنحوادث۱۳86تکرارنشود.

بحران قطعی گاز در سال 1386 و چگونگی مدیریت آن  �
-درآنسالشرايطیپیشآمدکهبههرحالتولیدگازکمترازاالنبودومصرفباالتربود.سال
86افزونبراينکهزمستانسردبود،طوالنیهمبودوسرمانیزسختوگستردهبود.ازسویديگر،
درستهمزمانبااولژانويه،ترکمنستانگازخودرابابهانههايیقطعکرد.گازوارداتیدرنقطهای

بودکهبرایمابسیارحساسبود،درمازندرانگازواردمیشد،گازهمقطعشد.
اينهاهمگیدرکنارهممشکالتزيادیرابرایشرکتگازايجادکرد؛سرماوقطعیگازوارداتی.
واقعًاسالبسیارسختیبرایشرکتگازبود.کهبااستفادهازتجربیاتبسیارخوبهمکاران،درواقع
بانحوه یآرايشخطوطانتقالوتشويقمردمبهصرفهجويیونیزمحدوديتیکهبراینیروگاههاو

صنايعايجادکرديمبهلطفخدابحرانراپشتسرگذاشتیم.
ماتقريبًادرزمستانسالهایمختلفمشکالتیداريمچونبههرحالتأسیساتبرخالفتمام
تالشهايیکهمیشودمثالًًدرتابستاندرتمامیتأسیساتتعمیراتاساسیمیشودوبااينحال
بازهمممکناستمشکالتیبرايشانپیشبیايد.گاهیبرایپااليشگاهیکه۱00میلیونتولید
داردممکناستمشکلیپیشبیايد،اينهاهمهرویخطوطلوله یانتقالگازاثرمیگذارد،اثری
منتقلمیشودبهگازرسانیبهشهرهاکهمابايدآمادهباشیمخیلیازسیتیگیتهاراازحالتتقلیل
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فشارخارجکنیم،Bypassکنیمکهمشکالتیبرایمردمايجادنشود.درزمستانبهطوردايمبايد
اينآمادگیباشدوتقريبًابرایشرکتگاز،زمستانعادیاستولیاتفاق86باآنگستردگیديگر
تکرارنشد.ومیتوانگفتپسازانقالببدتريندوره یخدمتمندرگازرسانیبحرانوسرمای

زمستانسال86بودکهتقريبًامشابهآنرانداشتیم.

نقش مهم تعامل وانتقال تجربیات در تصمیمات مدیریتی اتخاذ شده  �
يکیازتصمیماتخوبیکهدرطولخدمتمندرشرکتگازانجامشد،تالشبسیارزيادیبودکهبرای
گازرسانیايجادشد.ونیزتأسیسشرکتهاوانتقالتجربیاتیکهماازشرکتهایبزرگداشتیم.درواقع
تجربیاتبسیارخوبیراازشرکتهايیمثلتوتالکهپااليشگاههارااحداثکردندودرخصوصگازرسانی
تجربیاتیباشرکت»Osaka Gas«درژاپنوشرکت»ترانس«درکاناداداشتیم.تبادلاطالعاتی
کهبینماوآنهاانجامشد،تجربیاتبسیارخوبیانتقالپیداکرد،ومنشأتغییراتخوبیدرشرکتهاشد.
همکارانیکهرفتندوآنمسائلراتجربهکردند،بهاينجاآمدهوخیلیازآنمواردراپیادهکردندوازآن
تجربیاتخیلیاستفادهشد،چونتعاملجهانیمیتواندبسیارمؤثرباشد.تجربیاتروزبهروزجلوترحرکت
میکنندکهاينتجربیاتبايدمنتقلشوند.وقتیتجربیاتمیآيد،بهدنبالخودچیزهایبهتریراهم
میآورد.درواقعباعثمیشودکهانسانهابهترفکرکنندوتصمیماتخیلیبهتریبگیرندواينهابسیار

کمککردهاستوکارهایبسیارخوبیبودهکهانجامشدهاست.
بنابراينانتقالتجربیات،بهترينتصمیمبرایتعاملباجهانوانتقالتکنولوژیودانشاست.فکر
میکنمحدودسالهای80تا84ايناتفاقاتبرایمارویداد.يعنیآنسالها،سالهايیبودهکه

تجربیاتبسیارخوبیمنتقلشدهاست.

معایب سپردن مسئولیت کارهای بزرگ و حساس به انسان های کوچک و  �
کم ظرفیت 

بهنظرمننهتنهادرشرکتگاز،بلکهدرنقطه یمقابلآنبرایتمامشرکتهاشايدبدترينکار
اينباشدکهماکارهایبزرگرابهانسانهایکوچکبسپاريم،يعنیهمیشهبايدتالشکنیمکارها
رابهانسانهايیکهپلهپلهرشدکردهاند،قباًلآنکاررابهعنوانمعاونتجربهکردهوسختیهارا
ديدهباشند،واگذارکنیم.مانبايددرکارهایفنیبهصورتحزبی،گروهیورفاقتینگاهکنیم.کار
فنیدانشخودشرامیطلبد،آنهمکارهایفنیمثلامورشرکتگازکهبسیارحساسهستند.
اينجاستکهتماممابايدتالشماناينباشدکهکاررابهکسیبدهیمکهتوانايیودانايیکاررا
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داردودرآنکارپختهشدهوتجربهکسبکردهاست.
اگرکارهارابهانسانهایبزرگبدهیم،پیشرفتشراهمبهتناسبخواهیمديد.انسانبزرگ
جهانبینیاشهمبزرگاست،افقديدشبسیاروسیعاستوبنابرايناجازهمیدهدکهکارهدفدار
پیشبرود.انسانکوچکهمیشهبنارابراينمیگذاردکهآدمهايیراحذفکند،فکرمیکند
باحذفآدمهامیتواندموفقباشد،کسانیراکهممکناستبااومخالفتیداشتهباشند،آنهم
مخالفتبهخاطرکار.بايدتالشکنیمکارهارابهافرادیکهبزرگفکرمیکنند،جهانبینیبزرگی

دارندومیتوانندازهمه یآدمهااستفادهکنندبسپاريم.

اهمیت تسلط و عالقه به کار و داشتن دانش مناسب برای مسئولیت ها �
الزماستتوصیهایداشتهباشمبهکسانیکهمیخواهندتازهواردشرکتگازشوند.تجربیات
خودمناينبودهاستکهاواًلتالشکنمبیشتربروممشکالتومسائلراازنزديکببینم،
اطالعاترايادبگیرم،هرجاکاربزرگومهمیبودباهروسیلهایکهشدهوباتوانخودبرومو
آنرابیاموزمچونکارهایسختودرکلسختیها،انسانراصیقلمیدهد.وقتیکاریراياد

گرفتمخیلیسريعآنرابهديگرانمنتقلکنم.
کسانیکهوارداينکارمیشوندعالقهوعشقبهکاربرايشانمهمباشد،کاریراکهقبول
میکنندباعشقوعالقهانجامشدهندکهاين،همبرایخودشانوهمبرایديگرانمفیداست.
وقتیکسیباعشقکارکند،خودشهملذتمیبرد،فکرشرارویکارشمتمرکزمیکندتا
افکارشپراکندهنباشد.درکاردولتیمتأسفانهاينمواردزيادهستندکهکسیحضورشدرادارهاست

ولیافکارشدردهجایمختلفديگراستکهاينهااثرمنفیبررویکارمیگذارد.
ولیاگرکسیعاشقکارشباشد،آنراباعالقهانجاممیدهدوسعیمیکندتمامزوايایآن
رابهخوبیوبادقتببیند،خوبهمبهاوبهادادهمیشود،خودشهممیتواندبهخوبیرشدکندو
اينجاستکهبايداينپلههارايکیيکیباالبیايد.اگررئیسيکقسمتمیشودبايدمسلطبهتمام
آنواحدباشد،حتیزمانیکهدرمنزلنشستهاستبايدبتواندتصمیمگیریکند،آمادهباشد،وقتی
بهاوزنگمیزنندباعلموتسلطبگويدمثالًًفالنکارراانجامدهید،فالنايستگاهراازمدارخارج
کنیدتااينبحرانحلشود،چونخودشمسلطاستوخودشدرجريانکاراست.مدامبهانهنمی
گیرد،مدامبهخاطرضعفهاباآدمهابرخوردنمیکند،چونمیگويدمنهمممکناستاشتباه
کنموهرکسیممکناستاشتباهمرتکبشودولیازايناشتباهبايددرسبگیريمتاتکرارنشود.
اگرمديریقویباشدوخودشمسلطباشدايناشتباهرازودمیپوشاند،اواًلنمیگذارداشتباه
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پیشبیايدوديگراينکهاگرهمپیشبیايدآنرامیپوشاند.ولیاگرمديریآگاهنباشدسعیمیکند
برخوردهايیبکندکهبهضررکاراستومشکالترابیشترمیکندواينجاستکهمنهمیشهباورم
ايناستکهتالشکنیمانسانهایتوانمند

رابهکاربگیريم.
افزونبرتوانمندی،بايدانسانهايیباشند
کهسعه یصدرباالتریداشتهباشندوواقعًا
وقتیمیگويیمکسیسینه یفراخیداردآن
رابهراحتیمیتواندربحرانهاديد.شمادر
گازرسانینبايدروحیه یخودراببازيدوبايدبهامورمسلطباشید،حتیوقتیمیبینیداشکالخیلیبزرگی
پیشآمدوچندنفرازبینرفتهاند،ياگازداردبافشارخیلیزيادیمیزندباالوممکناستاتفاقیبیفتد،
بااينحالشمانبايداصاًلروحیه یخودراببازيد.بايدآرامومسلطبودهوديگرانرابهآرامشدعوتکنید

وباآرامشبتوانیدکارراپیشببريد.بهنظرمنباعشقمیتوانکارکردنهبازوروتنبیه.
برخیمیگفتندبايدانساندرکارشقاطعیتبسیاریداشتهباشد،چونخودم۱0سالمديرعاملبودم
همیشهکاریکردمکهاگرساعت۱۲نیمهشبازکسیخواستمکاریانجامدهد،اوباعشقوعالقهاز
منزلشبیايد،واينزمانیاتفاقمیافتدکهخودمنیزمطلعوپیشقدمبودم،بنابرايناوهمباعشقمیآمده.
درنتیجههیچوقتنیازیبهخشونتوبرخوردبدنیستمگراينکهخدایناکردهاومشکالتیداشتهباشد
کهبايدمشکالتشراحلکنیم.ولیباورمايناستکههرچقدرممکناستدرچنینکارهایمهمو

حساسیباصبر،تحملودورانديشیپیشبرويم.

مصرف بهینه ی سوخت، مهم ترین و بیشترین عامل پیشرفت و موفقیت �
بهترينکاردرواقعايناستکهتالشکنیمهرکاریکهانجاممیدهیمبهخودمان،بهديگرانو
بهمحیطزيستآسیبینرساند.وبرعکس،کاریکنیمکهبرایهمه یمامفیدباشد.گازدرواقعاگر
خوباستفادهشوديکسوختنسبتًاپاکاستکهاکنونهمه یمالمسکردهايمکهواقعًاهوای
پاک،آبپاکوغذایپاکبهتريننعمتخداست.خودماانسانها،خیلیهواراآلودهکردهايم.
همه یمانقشداريموهمه یمابايدتالشکنیم،والگویهمه یمابايداينباشدکهمحیطرا
سالمکنیمکهاين،منافعشبسیارباالست؛ازبسیاریبیماریها،ازخیلیآلودگیهايیکهبهجاهای

مختلفمیرسندوازتغییراتاقلیمیبسیاریکهدردنیااتفاقمیافتد،جلوگیریمیکند.
سپسبرنامهريزیبکنیمکههواراتمیزنگهداريمکهدراينبرنامهريزیدرازمدتدرشرکتگاز

شما در گازرســـانی نباید روحیه ی خود را 
ببازید و باید به امور مســـلط باشـــید، حتی 
وقتـــی می بینید اشـــکال خیلی بزرگی پیش 

آمـــد و چند نفـــر از بین رفته اند، یا گاز دارد 
با فشـــار خیلی زیـــادی می زند باال و ممکن 
اســـت اتفاقی بیفتد، با این حال شـــما نباید 

اصـــاًل روحیه ی خود را ببازید
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افزونبرامرگازرسانی،بايدبهآنسمتنیزحرکتکنیمکهبهینهوخوبمصرفکنیم،ازوسايل
ودستگاههايیکهبازدهیآنهابسیارپايیناست،استفادهنکنیم.درحقیقتمشکلماايناستکه
چونگازارزانبودهفکرنمیکرديمدرستکردناينگازچقدرزحمتداردتابهدستمابرسد،
فکرمیکرديمشیرگازرابازمیکنیموگازسريعمیآيدوهیچزحمتیهمبرایماندارد،بنابراين

بهینهاستفادهنکرديم.
اغراقنیستاگربگويیمنیروگاهماکهبازدهیآن۳8درصداستمیتواندتا۹0تا۹۵درصد
افزايشيابد،بخاریهایماکهبازدهیاش4۵درصداستمیتواندتا۹۹درصددربازدهیافزايش
پیداکند.پسبايددرجهتبهینهسازی،درجهتباالبردنبازدهیتالشوهدفگذاریکنیمو

آنگاهببینیمچقدربااينکارشرکتگازرانجاتمیدهیم.
میدانیداگر۲0درصدصرفهجويیايجادشوداصالًمادرزمستاندلهرهاینداريم.دلهرهزمانی
بهوجودمیآيدکهخیلیزيادمصرفمیشودوآنوقتهمهمجبوريمبااسترسکارکنیم.پس
بايدانرژیخودرارویاينمسئلهبگذاريمکههواراپاککنیم،ازانرژیبهخوبیاستفادهکنیم،
هرچقدرکهمیتوانیمبازدهیتجهیزاتراباالببريم،بهخانههابتوانیمرسیدگیکنیم،مثالًًبا
نصبيکپنجره یخوببازدهیخیلیباالمیرود.ودرمجموعبايدتالشکنیمايننعمتبسیار

خوبخداراحفظکنیم.

تالش برای تولید وسایلی مؤثر در صرفه جویی انرژی و بازدهی باال �
گاز که است اين بر تمامتالشها استچون گاز به متعلق آينده، نیز درجهان که معتقدم
جايگزينسايرمصارفبشود؛همپاکتروهمتمیزتراست،همچنینکربنکمتریتولیدمیکند.در
کشورهايیمثلژاپنتمامتالششانايناستکهبازدهیتماموسايلراباالببرند،دايمکارمیکنند،
چونقیمتهاواقعیاست،ارزشگازرامیدانندودرنتیجهتالششانايناستکهبازدهیراباال
ببرند،وسايلگازسوزیکهاستفادهمیکنندبااينبازدهیهایپايینیکهمااستفادهمیکنیمنیست.
اگرمابازدهیبخاریووسايلگازسوزداخلمنازلرااز4۵درصدبه۹0درصدبرسانیممصارف
گازخانگی،تجاریوصنايعکوچکماکهدرزمستانها۵00میلیوناست،به۲۵0میلیونکاهش

میيابد.
ماتمامظرفیتهاراايجادکرديم،اينهمهخطلوله،اينهمهپااليشگاه،اينهمهشبکههای
توزيعبرای۱۵-۱0روزپرمصرفاستکهاگرصرفهجويیشوداينآرامشبههمهمنتقلمیگردد.
نظرمنايناستکهبايديکبرنامهريزیبرایاينکاربشودکهبهینهمصرفکنیموبرنامهريزی
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کالنیبرایاينکارداشتهباشیمکهسالبهسالآنرااجرايیکنیم.فقطحرفنزنیم،بلکهآنرا
عملیاتیکنیم.

صداقت در عمل، شرط الزم همکاری مردم  �
همانطورکهتوضیحدادمماآدمهایعالقهمندوعاشقفراوانداشتیمکهباعشقکارکردند،و
آنچیزیهمکهايجادشدهحاصلتالشانسانهايیاستکهباعشقکارکردهاند.وواقعًاهمه

جاهمینگونهاست؛هرکاریکهباعشقانجامشودنتیجه یخوبیمیدهد.
ولیمیتوانستیمبهترهمکارکنیم،میتوانستیمبهتربرنامهريزیکنیم.ماهمیشهبايدبرنامهريزی
کالنتریهمداشتهباشیم،حرکتکنیموخیلیازواقعیتهاراهمبامردمخوددرمیانبگذاريم.
اگرماباصداقتهمهچیزرابگويیمقطعًاًمردمبهخوبیهمراهیمیکنند.مثالًًزمانیکهما
میگويیم۲0درصدصرفهجويیکنیدبهيقینهمکاریمیکنند،مشروطبراينکهماواقعیتهارا

بگويیموخودماننیزبهآنچهمیگويیمعملکنیم.

اخالص و توانایی نیروها در دوران جنگ و سال های پس از انقالب �
آندورانسالهایبسیارسختیبود.درابتدابايدمسئلهایرابگويم؛بسیاریازبچههايیکهچهپیشاز
انقالبوچهپسازانقالبمبارزهمیکردند،تقريبًاازسالهای۵۱تا68بسیاریازآنهايیکهدرمیدان
بودندواقعًاچیزیبرایخودشاننمیخواستندوهمیشهکمترينهارابرایخودمیخواستند.وزندگیشان
درآنمقطعبسیاربسیارسادهبود،يعنیتمامزندگیشانپشتيکوانتياخاورجامیشد.کارینداريم
کهبسیاریازآنآدمهابهمرورتغییراتزيادیکردهاندولیواقعًادرآنروزهاايناخالصوجودداشت.
اواًلدرکارهایسختپیشقدمبودند،همه یآنهاکوهنوردانماهریبودند،يعنیکمترينباررابرمیداشتند

وبیشترينکارراانجاممیدادند،يککولهوچهارروزکوهنوردی.
همانهاآمدندوجهادراپايهريزیکردند،جنگراادارهکردندوچونچیزیبرایخودنمیخواستند
بهراحتیهمه یکارهایسختراانجاممیدادند،آنزمانمادرشرکتگازنهاضافهکارداشتیم
نهپاداش،نهحقوقباالونهاختالفحقوق.حقوقمامديرانبايکمهندسسادهباهمبرابربود.
ولیآنچهبسیاروجودداشتعشقوعالقهبود،گرچهمیدانستیمهمهچیزبايدبادستخالیايجاد

شودوهرجوروصلهپینهایبايدبکنیم.
البتهبايددرنظرداشتکهشرايطسختآدمهايیبزرگتربیتمیکند،همانموقعماپزشکانخیلی
بزرگیتربیتکرديم،درآنشرايطسختوبیمارستانهایصحرايیوعملجراحیهایسنگین.
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مهندسهایماهمهمینطوربودند،مواردیپیشمیآمدکهمسائلايمنیاجازهنمیدادوخطرناکبود،
ولیشمابايداينکارراانجاممیدادیوچارهایجزايننبود.حتیمسئولايمنیبسیارسختگیربود،
بايدمیفرستادیجايیديگربهعنوانيکمديرتصمیممیگرفت،میدانستیخطرناکاستولیريسک
راقبولمیکردیوکارانجاممیشد.چونشرايطبسیاردشواربودولیاينشرايطدشوارانسانهای

خوبیراساخت.
تمامیآنمسائلوتجربیاتآنهامیتواندبرایمادرسباشدکهازسختیهانترسیمچون
سختیهامارامیسازدوماراصیقلمیدهد،مارابرایکارهایبسیاربزرگترآمادهمیکند،که
بعدهاباآنآمادگیمیتوانیبهآدمهایديگرامیدودلداریبدهیودربحرانهاومسائلمختلفی

کهبرایکسیپیشمیآيد،اجازهندهیکسیمأيوسشود.

بهره برداری از فازهای مختلف پارس جنوبی؛ از فعالیت های برجسته ی شرکت  �
ملی گاز ایران 

شـــايدبتوانیمبگويیمبزرگتريـــنآرزویشـــرکتگازدرواقعبهرهبـــرداریازفازهایمختلف
پـــارسجنوبیبوديعنـــیاززمانیکهبههـــرحالآقایزنگنهخودشـــانآمدنـــدفرمودندهر
زماندرشـــرکتتوانیربـــودمومیگفتمگازبدهیـــدمیگفتندگازنداريـــم،میگفتیماينهمه
پارسجنوبی،اينهمهعظمتمشـــترک...ايشـــانخودشـــانآمدندهمتیکردندوبســـیارکار
خوبیبـــودکهمافاز۲رابايکشـــرکتخارجیخیلیخوبشـــروعکرديم.تجربیاتبســـیار
خوبـــیرامنتقلکرديموچونشـــمامیدانیدحجمگازدرپارسجنوبیبســـیارباالســـتيعنی
ماآنجـــاوقتیکه۳0فازداريـــم،7۵0میلیونمترمکعـــبدرروزگازداريمواصاًلنمیشـــود
انرابـــاگازیکهدرجاهایديگرداريممقايســـهکرد،هممیدانمشـــترکبـــود،همحوزه ی

مشـــترکبود،هرچـــهراکهمابرداشـــتنمیکرديمقطربرداشـــتمیکرد.
پـــسدرواقـــعيککارطاليـــیبـــود،کارطاليیکهدرآمـــدطاليیهمداشـــت،هر
فازیوقتیچهلهزاربشـــکهمیعانـــاتدارد،پسزمـــانطاليیزمانیبودهاســـتکهما
توانســـتیمعقبهراخوبايجادکنیم،يعنیتولیدخوبداشـــتهباشـــیم،وايـــنکارهاخوب
پیـــشمیرفتهتاســـال84کـــهيکدفعـــهتعويضدولتمتوقفشـــد.وبعدخودشـــان
متوجهشـــدندکهنه،مهمترينمســـئلهايناســـت.منهمیشـــهمیگويـــمکاشآنزمان
کهدرآمدهابســـیارخوببودوماآنزمـــان800-700میلیارددالردرآمدهایارزیداشـــتیم،

میتوانســـتیمکارهایبســـیاربزرگیانجامبدهیم.
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آنزمانماباهزينههاســـالنورزشـــیوچندبیمارســـتاندرسراسرکشورســـاختیم.درآمدها
خوببـــودوبايدکارهـــایزيربنايیانجاممیشـــد،فازهـــایپارسجنوبیســـريعتراحداث
میشـــد،راهآهن،مترووکارهایزيربنايیخوببايدانجاممیشـــد.متأســـفانهشـــايداولويترا
بـــهکارهايیدادندکـــهچنداناهمیتبااليینداشـــته،ولیبهنظرمـــندورانطاليیوقتیبود

کـــهفازهایپـــارسجنوبیآغازبهکارکردوگازرابهاقصینقاطکشـــوررســـاند.

انجام دادن کار با عشق و عالقه ی صادقانه؛ رمز پیروزی و آرامش �
مـــنهرجاکارکـــردمباعالقهکارکـــردم،حتیوقتیدردانشـــگاههمبـــودمهمینحالت
راداشـــتم.دوســـتانیازدوره یدانشـــگاه،يعنیاز40ســـالقبلداريمکهوقتیآنهارامیبینیم
همیشـــهبهاينهامیگويمکارهایبســـیارســـختیانجامداديمکهاحســـاسمیکنمتمامش
لذتبود،چراکهکارســـختراباعالقهانجـــامدادم،چونروحیهاماينبـــود،کاریراکهقبول
میکردمباعشـــقوعالقهانجامشمیدادم.همیشـــهازمســـئولیتهایباالاکراهداشـــتمو
اينراهمکارانهممیدانند،همیشـــهترجیحمیدادميککارشـــناسعادیباشـــموباعالقه

کاریراانجامدهمواينبرايمبیشـــترلذتداشـــت.
زمانـــیکهمديـــرعاملبودمالتمـــاسمیکردمکهاجـــازهدهندهمانجايککارشـــناس
باشـــم،جايگاههـــابرايمفرقینمیکردفکرمیکنـــمهرکساگرکاریراکـــهدرآنتخصص
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داردبـــاعالقهانجـــامدهدخودشهملـــذتمیبرد.
چـــونمیدانمروزهايـــمديگربهعقببرنمیگرددهمیشـــهتوصیهمیکنمکهاگرهـــرکاریرا
کهمیپذيريدباعشـــقوعالقهانجـــامدهید،خودتانلـــذتمیبريد.اصاًلاعتقادمنايناســـت
کـــهکارخوبلذتشبهخودانســـانمیرســـد.يعنیهیچچیـــزیدرزندگیمثلآرامشنیســـت،
برخیدنبالآســـايشهســـتندولیبايدبـــهدنبالآرامشباشـــید،کهاينباعثمیشـــودفکرتان

همآراموراحتباشـــد.
پـــسدرهرســـختیودوراهیيکوظیفهداریوآنهماينکهتصمیمدرســـتبگیری.مشـــورت
کن،بررســـیکن.وجدانانســـانهـــممحکمه یخیلیخوبیاســـتکهبهانســـانمیگويدکه
تصمیمدرســـتچیســـت،يعنیهیچبهانهاینیاوريد.تصمیمیکـــهتأثیرماندگاروخوبـــیداردنه
تصمیمیکهبخواهیمفقطنفعشـــخصیرادرلحظهوشـــرايطیکوتاهببینیم.خودتلذتمیبری،
آرامـــشداری،راحـــتمیخوابیوايـــنآرامشرابهديگـــرانهممنتقلمیکنی.انســـانهادو
تیپهســـتند؛عدهایهمیشـــهمضطربندواضطرابمیآورند،عدهایهمیشـــهآرامشداشتهودر

میآورند. آرامش هم شـــرايط ســـختترين

اختالف سلیقه ها باید به فرصت پیشرفت و رشد تبدیل شود �
ـــاشـــشمديـــرکارکـــردم،شـــشمديـــربـــهشـــرکتمـــاآمدنـــدورفتنـــدکـــهمـــنمعاونشـــان مـــنب
ـــت ـــناس ـــیممک ـــابعض ـــوتریوب ـــاهمس ـــابعضیه ـــت،ب ـــاوتاس ـــامتف ـــاتآدمه ـــودم.روحی ب
ـــودهکـــههمیشـــههـــمآمـــاده ـــیب ـــه یخوب ـــیخـــداراشـــکرتجرب اختـــالفســـلیقهداشـــتهباشـــی،ول
ـــر ـــهه ـــامکارب ـــرایانج ـــادهامب ـــهآم ـــهامک ـــنراگفت ـــمهمی ـــاه ـــهآنه ـــدهب ـــریآم ـــرمدي ـــودم.ه ب

ـــروم. ـــتب ـــهمصلحـــتاس ـــتوب ـــازاس ـــهنی ـــرک ـــایديگ ج
ولــیخــودمبهخوبــیحــسکــردهامکــهانســاناگرکمــیبــاخوشــرويیوعالقــهوصداقــتکارکند،
بــهراحتــیمــیتوانــدبــاافــرادمختلــفکارکنــد.همیشــهتوصیــهامايــنبودهاســتکــهانگشــتروی
نقــاطمنفــیهمديگــرنگذاريــم.همــه یمــااشــکاالتفراوانــیداريــم،پــسبايــدرویچیزهايیدســت
بگذاريــمکــهبــههــمنزديکترنــدودرآنمــواردبــاهــمتوافــقداريــم،اينگونــهراحتتــرمیتوانیــم
کارکنیــموآنوقــتاختالفــاتهــمخــودبــهخــودازبیــنمــیرود.خــودمبعــدازايــنمدتاينمســئله
راتجربــهکــردهام،چــونگاهــیبعضــیدوســتدارنــدکاشمثالًًرئیسشــانبــرود،بســترگیریواختالف

دارنــدوازايــنقبیــلمــوارد.
منهمیشـــهتوصیهمیکنمکـــهاگرزمانیديديدکهخیلیســـختاســـتونمیتوانید
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کارکنیدشـــمابايدبرويـــد،ولیهیچوقتآرزویرفتنکســـیرانکنید،آرزویشکســـتو
نابودیکســـیرانکنید.بايدبســـازيد،کارکنید،صبروتحملداشـــتهباشـــیدوکارتانرا

درســـتانجامدهید.
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پیشینه حرفه ای �
علیرضــاغريبــی،اهــلآبــادان،متأهــلودارایدوفرزنــدهســتم؛دانشآموختهرشــتهمهندســی
الکترونیــکازدانشــگاهصنعتــیشــريفورشــتهمهندســیصنايــعازدانشــگاهصنعتــیامیــر
کبیــروهــماکنــونهــممديرعامــلشــرکتذخیرهســازیگازطبیعــیکشــورهســتم.درصنعــت
نفــتوگاز۳۳ســالســابقهدارمکــهازايــن۳۳ســالحــدود۱0ســالآندرصنعــتگازافتخــار
خدمــتداشــتهام.ســوابقمدرصنعــتنفــتوگازبهترتیــب،مهنــدسناظــر،مهنــدسطــراحو
محاســب،ســپسمعــاوندرامــورطراحــیومهندســی،رئیــسطراحــیومهندســی،معــاونامور
مهندســیوســاختمان،مجــریطــرحانتقــالوفــرآورشنفــتخــامکشــورهایحــوزهدريــای
خــزرومجــریطــرحتکمیــلوتوســعهدرپااليشــگاهبندرعبــاساســت.دراواخــرســال84بــه
شــرکتملــیگازمنتقــلشــدموبــهعنــوانمديرعامــلشــرکتمهندســیوتوســعهگازايــران
کــهمســئولیتاجــرایپروژههــایزيربنايــیدرســطحکشــورراداشــت،شــروعبــهکارکــردم.
درنیمــهســال۹4پیــشتغییــرســمتيافتــمومديرعامــلشــرکتذخیرهســازیگازطبیعــی
ــهدرازامیکشــد ــاب ــهآنه ــانهم ــهبی ــدهامک ــیراگذران ــایآموزشــیمختلف شــدم.دورهه
ــای ــاونرمافزاره ــرلپروژهه ــتمهایکنت ــا،سیس ــتپروژهه ــایمديري ــًادردورهه ــیعمدت ول
مربــوطبــهآن،مديريــتپروژههــایباالدســتیصنعــتنفــت،کامپیوتــرونرمافزارهــا،آشــنايی
بــاقوانیــنمالــی،مديريــتمالــیبــرایمديــرانغیرمالــی،اعتبــاراتاســنادی،قانــونبرگــزاری
ــکاریدر ــرراتپیمان ــارپروژههــا،قراردادهــاومق ــناعتب ــفتأمی مناقصــات،روشهــایمختل
طرحهــاوپروژههایصنعــتنفــت،مستندســازیسیســتممديريــتکیفیــت،مديريــتفنــاوری
ــرفته ــایپیش ــتیومهارته ــایسرپرس ــرورشمهارته ــات،پ ــریجلس ــنرهب ــات،ف اطالع

سرپرســتیمــوزشديــدهام.

علیرضا غریبی
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تأثیرگذارترین مقطع خدمتی   �
زمانیکهبهشرکتملیگازمنتقلشدم،باتوجهبهتجربهامدرزمینههایفنیمهندسیواجراکار
کردم.پروژههایزيادیدرشرکتملیگازوجودداشتوقراربودمديريتمهندسیوطرحهابه
شرکتتبديلشودوهمزمانبايدهمشرکتمهندسیوتوسعهرابهکمکهمکارانبزرگوارتشکیل
میداديموهمپروژههایبسیاریراکهبرزمینماندهبودودرانتقالگازبهنقاطمختلفکشوربسیار
کلیدیوتأثیرگذارودرپايداریسامانهانتقالگازموثربود،اجرامیکرديم؛بیشاز8000کیلومتر
خطوتعدادزيادیايستگاهتقويتفشارکهبخشیازآنشروعشدهبودوبخشیازآنراماشروع
کرديموبخشیهماالندرشرفراهاندازیاست.البتهتعدادايستگاههايامیزانخطوطبیشاز
ايناستاماآنهايیراکهخداوندتوفیقدادبهکمکهمکارانتکمیلکنیم،حدود۲۵ايستگاه
تقويتفشارواجرای8000کیلومترخطلولهبودکهبهرهبرداریازآنهاتأثیربسزايیدرانعطافپذيری
سامانهانتقالگازودرپايداریگازرسانیبهنقاطمختلفکشوروبهصنايع،نیروگاههاوهمچنین
برایصادراتداشتوتمامتالشماناينبودکهمحور،اجرایپروژههاباشدورویاينموضوع

خیلیوقتگذاشتهشد.

شرکت ملی گاز در گذشته، حال و آینده �
امروزهماشاهدآنهستیمکهشرکتملیگازايراندرسرتاسرکشورگازرسانیکردهوبااطمینان
میتوانگفتکهماکمترشهریراداريمکهازنعمتگازبهرهمندنباشد.االنشرکتملیگازبیشتر
دغدغهگازرسانیبهروستاهاراداردکهبابرنامهريزیهايیکهشدهطی۲تا۳سالآيندهانشااهلل
بهآنهاهمگازرسانیخواهدکرد.درگذشتهتالشبسیارزيادیشدهواحداثخطوطزيربنايیو
ايستگاههادراين۱0سالچیزیحدود۱۵هزارمیلیاردتومانارزشداردوعمدتاهمقطراين
خطوط4۲،48و۵6اينچاست.يعنیاحداثخطوطباقطرباالبستریرابرایگازرسانیبهنقاط
مختلفکشورآمادهکردهاست.اينسببشدکهتوانايیشرکتملیگازدرخصوصانتقالگازدر
۱0سالگذشتهنهتنهابهبرنامهتولیدبرسد،بلکهحتیقدریهمازتولیدجلوتربیفتد.البتهباتولیداتی
کهدريکتادوسالاخیروسالهایآيندهبرنامهريزیشده،شرکتملیگازپروژههايیداردکه
نبايدعقببیفتدوانشااهللبتواندخطوط،تأسیساتزيربنايیآنهاوايستگاههایتقويتفشاررااحداث
کند.بنابراينشرکتملیگازروزبهروز،روبهپیشرفتاست.پیشتراشارهکردمکهموقعیکهآمدم
شرکتملیگازبخشاجرایپروژههایزيربنايیبهشکلمديريتبودوبعدبهشرکتتبديلشد
واينفکربسیارخوبیبودکهبااختیاراتبیشتروبابرنامهريزیبهتربتوانندپروژههارااجراکنندو
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پاسخگوینیازکشوربهگازطبیعیباشند.همکاراندرگذشتهزحمتبسیاریکشیدندودر۱0سال
گذشتهوسالهایپیشروهم.بهسبباينکهگازمحورتوسعهاستوکشورمصمماستبهجای
استفادهازسوختهایمايعکهازنظرآاليندگیبرایمحیطزيستمناسبنیستندوازسوختگاز
همگرانترند،ازگازاستفادهکند،اينروندباقدرتادامهخواهديافتوروندرشدشرکتملیگاز
حفظخواهدشدکهبسیارهمخوباست.کاردرشرکتملیگاز۲4ساعتهاستوشرايطکاربسیار
سختاست.گازدرجنوبکشورتولیدمیشودواهالیجنوببهويژهدرزمستانمصرفگازکمتری
دارندواينگازبايدبهشمال،شمالغرب،شمالشرقونقاطسردسیرکشورانتقاليابدوهمین
ايجابمیکندکه۱000کیلومتر،۱۵00کیلومترخطو۱0تا۱۵ايستگاهبستهبهطولخطاحداث
شودوتالشبرايناستکهطولخطوطکوتاهباشد،ازاينرومجبوريمازنقاطخاصیعبورکنیم

کهبسیارسختگذراست.

جانباز جنگ تحمیلی و دوران دفاع مقدس  �
جنگکهشروعشدتازهانقالبشدهبودونظموروالخاصیدرکشورنبودونظامجانیفتادهبود.
منآنموقعدانشجوبودم.باآغازجنگدرسرارهاکردموبهجبههرفتمودرآنجاآسیبديدم.
خاطراتزيادیدارمکهبعضیهايشانجالباستوبعضیهابسیاردردناک.يادماستدرستاد
فرماندهیبوديموفرماندارآبادانزنگزدبهرئیسجمهوریوقتوازايشانپرسیدکهآياموقعیت

رامیدانید؟!
عراقیهاآبادانرامحاصرهکردهبودندوآبادانهمازسمتجنوبوهمازسمتشمال،محاصره
شدهبود.فرمانداروقتآبادانبهعنوانمسئولشهرزنگزدبهرئیسجمهوریوقتوبهايشان
گفتکهوضعیتبسیارحساسودشواراستاماايشاندرپاسخفرماندارگفتندکهخودتانهرکاری
کرديد،کردهايدومانگراناهوازودزفولهستیم!آنموقعهادرآبادانحتیيکتانکهموجود
نداشتکهبتوانندمستقرکنند.مردمواقعًابادستخالیجلویعراقیهاايستادهبودندومقاومت
میکردند.حتیاسلحهژـ۳همکهاسلحهاستانداردوتعريفشدهارتشبودبهتعدادکافیوجود

نداشتکهبیننیروهاتوزيعشود.
مرحومآيتاهللجمیبهمندستخطدادندورفتیماززاغههايیکهدرخسروآبادآبادانبودمقدار
زيادیاسلحهآورديموسالحهایامـ۱رابینمردمتقسیمکرديم.شرايطدرخرمشهرهمخوبنبود
وآبادانبهخرمشهرهمکمکمیکرد.شرايطبسیارسختیبودوباپايمردیمردمشهرحفظشد.

موقعیکهعراقیهاآبادانرامحاصرهکردهبودنددرذوالفقاریمندرگروهخمپارهاندازبودم.محل
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شناسايیشدوزدندومنازناحیهباالیزانویهردوپاقطععضوشدم.
واقعیترانمیشودانکارکرد؛بههرحالچونمنهردوپايمازناحیهباالیزانوقطعشدهاستفاده
ازپروتزبرايمسختاست،ولیسعیکردهامکهازآناستفادهکنموتااالنهمنگذاشتهامايننقص
عضومانعکارمشود.بههرحالدرمشاغلگذشته،چهدرنفتوچهدرشرکتملیگاز،مرتببه
محلپروژههامیرفتموبازديدهایطوالنیهمداشتمومحیطهممحیطسختیاست؛محیطخط
لولهمحیطکوهستانیاست.زمانیکهمجروحشدهبودمدانشجوبودمومقداریازدرسمماندهبود.
زمانیکهتوانستمخودمرابازسازیکنمودوبارهرویپایخودمبايستمدرسمراادامهدادموبعد
همآمدمسرکار.اوايلروزیحدود۱7تا۱8ساعتکارمیکردمچونتعدادپروژههازيادبودوبرای
کشوربسیارکلیدی.حدودساعت7:۳0بهادارهمیآمدمواغلبتاساعت۹شبکارمیکردم.ساعت
۹همباقیماندهکارهایاداریراکهدرکارتابلهاماندهبودباخودمبهمنزلمیبردمـالبتهاينرابه
ديگرانتوصیهنمیکنم.۲تا۳کارتابلرابهمنزلمیبردموتاديروقتکارمیکردمکهوقتیصبح
بهسرکارآمدممجبورنباشمبهکارهایجاریبپردازموبتوانمموضوعاتاساسیوپروژههاراشروع

کنم.بههرحالباوجودمحدوديتهایفیزيکیتمامسعیخودراکردم.

افتتاح خط ششم سراسری �
درشرکتملیگازدرخطششمسراسریازعسلويهتابیدبلندراتکمیلکردهبوديموبايداز
بیدبلندتااهوازراهمتکمیلمیکرديم.حدود۵00کیلومترآنازعسلويهتابیدبلندتمامشدهبود.اين
پروژهازپروژههایملیبهشمارمیآمدورئیسجمهوریيادستکموزيرمیآمدندوآنراافتتاح
میکردند.قراربودافتتاحرسمیباشد.وزيروقتنظرشاناينبودکهحتمًارئیسجمهوریرابرای
افتتاحبیاورندکهبههمیندلیلبرنامهراهاندازیچندبارعقبافتاد.بهاين۵00کیلومترخطگاز
همتزريقکردهبوديموحدوددوماهبودکهازآنبهرهبرداریمیشد.فکرکنمسال87يا88بود؛
تاريخرادقیقنمیتوانمبگويمچونشايدسالیيکيا۲افتتاحملیداشتیم.زمانراهاندازیرسمی
پیدرپیعقبمیافتادوسرانجاموزيرتصمیمگرفتخودشبرایافتتاحبیايد.ماقراربودشنبه
پروژهراافتتاحکنیمامابعدازظهرجمعهاطالعدادندکهخطآتشگرفتهاست.منخیلیمضطرب
بودمکهبرنامهافتتاحیهمدامعقبافتادهوحالکهبرنامهبرایفرداقطعیشده،چنینپیشامدیرخ
دادهاست،اماوزيرنفتوقتومعاونمحترمايشانبرخوردیاصولیبااينقضیهداشتندوگفتند
فردامیرويموافتتاحیهرسمیراانجاممیدهیماماراهاندازیرابهجایصبحمیاندازيمبعدًازظهر
تازمانداشتهباشیموبتوانیممشکلیراکهپیشآمدهاست،برطرفکنیم.اينيکدرسبرایمن
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بودکهبايددرحوادثیکهاتفاقمیافتدآرامشخودراحفظکنیموصبروحوصلهبهخرجبدهیم.
همکارانمااينبازسازیرايکتعمیرعملیاتیفرضکردندوآنرابهموقعانجامدادند.ماهمرفتیم
عسلويهوخطبعدازظهرافتتاحشد.دربررسیهایبعدیمشخصشدکهاينيکخرابکاریبوده
است.بههرحالاينبرایمنيکدرسبودکهدرلحظاتمهموحساسچگونهبايدرفتارکردو

برمشکالتآنغالبشوم.

توصیه به نسل جوان  �
مسئولیتپذيریبسیارمهماستودرحقیقتفردازساختارمهمتراست.يعنیممکناستشمادر
يکساختاربسیارخوبفردیراقراربدهیدولینتواندخوبکارکندولیبرعکسآن،يکساختار
نسبتًانامناسبداشتهباشیدويکفردمناسبرادراينساختارقراردهیدوبتواندخیلیخوبکارکند.

بنابراين،فرددرمحیطهایاداریودولتی
نقشیبسیارکلیدیدارد.يکبحث،بحث
اينکه ديگر بحث و است مسئولیتپذيری
جوانهابرنامهشخصیداشتهباشند.وقتی
جوانهابرنامهشخصیداشتهباشندقاعدتًا

مسیرشغلیخودراهمبايددرآنتعريفکنندتابداننددرآيندهمیخواهندچهکارکنند.مادر
سازمانهاومحیطهایدولتینبايدبهمسائلاززاويهسیاسینگاهکنیمونبايداتفاقاتیراکهدر
جامعهمیافتد،اصلقراردهیم.بايدببینیمباتوجهبهمسیرشغلیمانوباتوجهبهوظايفیکهداريم
چهبايدبکنیم.ازاينروخیلیمهماستکهازابتدابرنامهشخصیداشتهباشیموبراساسآن
حرکتکنیمودرجاهايیهمکهالزماست،آنرااصالحکنیم.درمحیطاداراتهمکارانبايداز
وقتوفرصتشاناستفادهکنند؛چونهرچهسنباالترمیرودفراگیریکمترمیشودوفرصتها
همکمترمیشود،ازاينروبايددرمحیطهایاداریبهخوبیازوقتاستفادهکرد.دردورههای
آموزشیبايدبرایافزايشمهارتهاوتوانمندکردنخودتالشکنندتابتوانندتأثیرگذارباشند،چون
اگرفردچنینبرنامههايیداشتهباشدمیتواندرویمحیطبسیارمؤثرباشد.تعامل،انجامکارتیمی

ونزديککردنسطحاطالعاتنیزبسیارمهماست.

بهترین تصمیم مدیریتی  �
درشرکتملیگازنمونههایتصمیماتخوبمديريتیفراواناست.درشرکتمهندسیوتوسعه

در محیـــط ادارات همکاران باید از وقت 
ـــتفاده کنند؛ چون هرچه  و فرصتشان اس

ســـن باالتر می   رود فراگیری کمتر می شود 
و فرصت  ها هم کمتر می شـــود، از این رو 

بایـــد در محیط  های اداری به خوبی از وقت 
کرد استفاده 
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کهمجريانمتعددندوبايدپروژههایمختلفرااجراکنندهرمجریيامسئولیممکناستاينکار
رابهروشیانجامدهد.ازآنجاکهتشکیلساختاررسمیزمانبرومشکلبود،برایاينکهبتوانیم
تاحدیبهاينهاشکلبدهیم،منيککارگروهباساختارمجازیازجوانهاوباسابقههایشرکت،
برایتدوينوتنظیمبخشنامههايیکهشرکتبهآنهانیازداشت،تعريفکردم.شرکتماشرکت
بزرگیبودودرآنموقعساالنه4000تا۵000میلیاردتومانياحدود4میلیارددالربودجهداشت.
اينکارگروههنوزهمهست.هرکسازهربخشمیتوانستبهاينکارگروهنامهبنويسدواعضای
کارگروهويامسئوالنبخشهایمختلفاگربخشنامهایيافرآيندیايرادداشتيااگرخودشانبه
بخشنامهاینیازداشتندمیتوانستنداينبخشنامهراتنظیميااصالحکنند.بعداًًوقتیبهتشکیلآن
فکرمیکردممیديدمکهبخشنامههایبسیارخوبیصادرکردندتابتوانندهمکیفیتکارراباال
ببرندوهمروشهارابهبودبخشند.اينازاقداماتخوبیبودکهدربهترشدنکیفیتکارهامؤثر
بود.ترکیبیازجوانهاوباتجربههایشرکتکهتعدادشانحدودا۱۲نفربودباهممینشستندو
بخشنامههاوآنچهراکهشرکتنیازداشتمینوشتندومیدادندبهمديرعامل؛منهممیگذاشتم

دردستورکارهیاتمديرهکهتصويبمیشدوآنراابالغمیکرديم.

بدترین تصمیم  مدیریتی  �
گاهیازاوقاتبرخیازدستوراتیکهازباالابالغمیشدکارشناسیوپختهنبودوهمینمسئله
بعضیاوقاتبهبروزناراحتیوتنشدرسیستممنجرمیشد.درسیستمدولتیاينگونهاستکه

بابرخیازدستورهاباوجوداشتباهبودنشان
کارینمیتوانکردوفقطبايدتاآنجاکه
میشودايندستورهارابهسمتوسوی
مناسبسوقداد.درشرايطیکهحجمکار
زياداستوبهروشیغیرازمناقصهواگذار

میشود،بايددقتکردکهکارهابهنتیجهبرسد.مواردیماننداينداشتهايمکهيابهنتیجهنرسیدهاند
بودهاست. اشتباه بسیارمحققشدهاند؛چونتصمیم وتحملسختیهای بامشکالت يا

معمواًلوقتیمیخواهیميکپروژهرااجراکنیمسعیمانايناستکهازامکاناتوظرفیتکشور
استفادهکنیموبازویماپیمانکارانومشاورانوسازندگانهستند؛خصوصًابخشخصوصی.دراين
سالهایکارینهخودمونههمکارانهرگزنگفتیمکهاينکاراجرايیحتمًابايدتوسطشرکتی
خاصانجامشود.برایارجاعکاربهيکگروهخاص،طبققانونبايدمجوزترکتشريفاتاخذ

 در سیســتم دولتی این گونه است که 
با برخی از دســتورها با وجود اشتباه 

بودنشــان کاری نمی توان کرد و فقط باید 
تا آنجا که می شــود این دستورها را به 

ســمت و سوی مناسب سوق داد.
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شودکهاينکارزمانبراست.ولیکشفقیمتمعمواًلدررقابتبهترجوابمیدهد.بهعنوانيک
تصمیمگیرمديريتیاگربخواهمجمعبندیکنم،میگويمهرگاهکهرویاصولوقوانینوضوابطجلو
رفتهايمموفقبودهايموجايیکهبهروشغیرمناقصهکارواگذرشدهمعمواًلدچارمشکلشدهايم.

پیوستن به شرکت گاز  �
قبلازانقالبدانشجویدانشکدهنفتبودموقبلازانقالب۲سالدرسخواندهبودم.میخواستم
رشتهالکترونیکبخوانماماچونبعدازانقالبدانشکدهانسجاماولیهاشرانداشتآمدمدانشگاه
صنعتیشريف.سابقهایکهدردانشکدهنفتآبادانداشتموکارآموزیهايیکهدرپااليشگاهکرده
بودم،سببشدهبودديدگاهیبهنفتپیداکنموپااليشگاهجايیبودکهازنظرتکنولوژیوفناوری،
درکشورممتازبود.احساسماينبودکهمیشوددرآنجاخدمتکرد،بههمیندلیلرفتمصنعت
نفت.کارصنعتگازراهمزمانیکهمجریطرحتکمیلوتوسعهپااليشگاهبندرعباسبودمشروع
کردم.يکپروژهبنزينسازیهمبهمنواگذارشدهبود.آنموقع48سالهبودموهنوز۱۲سالکاری
راپیشروداشتمواحساسماينبودکهاگرمحیطمراعوضکنمدوستانجديد،تجربههایجديدو
انگیزههایجديدبهدستمیآورم،بههمینسببزمانیکهازمنخواستهشديعنیبهمنپیشنهاد
شدکهبهشرکتگازبروموگفتهشدکهدرشرکتگازپروژههایبسیارخوبیاعمازپااليشگاهی
وخطوطلولهوجوددارد،پذيرفتم،بهاينامیدکه۱۲سالباقیماندهکارمرابتوانمدرزمینهديگری
خدمتکنم؛بهويژهاينکهصنعتگازنسبتبهنفتيکصنعتنوپاتربودوتحرکوتالشدرآن

بیشتربود.

 ارزیابی فعالیت ها در شرکت ملی گاز ایران �
پسازگذشتاينسالهااگربخواهمکارمرادرشرکتگازارزيابیکنم،بايدبگويمکهبهطور
نسبیخوببودهاست.چوندارمخودمراارزيابیمیکنم؛امااگربحثارزيابیکارهمکارانمطرح
باشدبايدبگويمکهقطعًاًخیلیخوبوعالیبودهاست.علتآنراهمپیشترعرضکردم؛هرکاريا
پروژهایراکهشروعکردمچهدرنفت،چهدرصنعتگازهدفراانجامکارقراردادمواينکهبههر
نحوکهشدهکارانجامشودودوماينکهماکارراتمامکنیم.درشرکتگازهمپروژههایزيادی
وجودداشت؛پروژهچهارمتکمیلنشدهبودوپروژههایپنجم،ششموهفتمشروعنشدهبودند؛پروژه
هشتمهمهمچنین؛پروژهدهمکاماًلمتوقفبود؛پروژهنهمهنوزتعريفنشدهبودوپروژهيازدهم
همدرسالهایاخیريعنیدر۲ـ۳سالگذشتهتعريفشد.خطوطشمالشمالشرقباانشعابهايش
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۱000کیلومترخطبود.اينهاعمدتًاباقطر48اينچو۵6اينچاست.ياخطشمالشمالغربشروع
شدهبودوضرورتداشتکهجدیتربهآنپرداختهشودکهآنهمباقطر48اينچبود.

پروژههایزيادیوجودداشتمثلآن8000کیلومترياايستگاههایخطچهارم،خطهشتمو
ايستگاههایشمالشرق.يکسریايستگاههمرویخطوطشمالغربداشتیممثلايستگاهساوه
وايستگاهخطپنجم.اينهاپروژههایمابودومابهسببمشکالتوتحريمهاباچالشهایسنگینی

روبهروبوديم،اماخوشبختانههمهاينپروژههابهپايانرسیدوبهثمرنشست.
مناسفند84واردصنعتگازشدموسال86بايکزمستانبسیارسختوطوالنیباشدت
سرمایباالوباوسعتزياددرکشورروبهروشديم.درآنموقعپروژههاحرکتکردهبودولیهنوزبه
پاياننرسیدهبودولیسالهایبعدخوشبختانهپروژههابهثمرنشستوتوانستهمذخیرهخطوط
راباالببرد،همپايداریايجادکندوهمانعطافپذيریدرسامانهانتقالگازبهوجودبیاورد.شرکت
ملیگازهمزمانکهپروژهاجرامیشودنگاهمثبتیبهصنايعداخلیوبهنیروهایداخلیشامل
پیمانکارانومشاورانوسازندگانداردکهاگرالزمشدبخشیازآنراتوضیحخواهمدادودرنهايت
ارزيابیمنازکارشرکتگازايناستکهبسیارخوبوموفقعملکردهاندچهدرگذشتهوچه

در۱0سالاخیر.

ساختار شرکت ملی گاز  �
شرکتملیگاز،هممسئولیتگازرسانیبهداخلکشوررابرعهدهداردکهشاملمنازلمسکونیو
بخشتجاریوصنايعاستکهپتروشیمیونیروگاههاراهمدربرمیگیردوهممسئولیتاجرايی
وعملیاتیصادراتگازرابهعهدهدارد.پروژههایصادراتیرامعمواًلخودشرکتملیگازاجرا
میکند؛مثلخطهفتمسراسریکهازعسلويهتاايرانشهرمیرود.اينپروژههمهدفصادرات
گازبهپاکستانوهندراداشتباعنوانخطلولهصلح،وهمهدفگازرسانیبهاستانسیستانو
بلوچستانوديگراستانهايیراکهسرراهاينخط۹07کیلومتری۵6اينچیقرارداشتند.خطششم
سراسریهمقراراستبخشیازآنشمالغربکشورراتغذيهکندوبخشیهمبرایصادرات
بهعراقباشد.صادراتجزومسئولیتهایشرکتملیگازاستاماازديدگاهجامعهشرکتملی
گازمسئولیتگازرسانیبهموقعوپايدارومستمررابرعهدهدارد.شرکتملیگازشبکهایوسیع
داردکهحدود۳7000کیلومترشبکهانتقالراشاملمیشودودربردارنده۲70هزارکیلومترشبکه
توزيعوبیشاز74ايستگاهتقويتفشار،8پااليشگاه،۱0منطقهعملیاتیوبیشاز۳۱شرکتگاز
استانیاست.شرکتملیگازبهاينبزرگیازاينديدگاهبايدبرایگازرسانیبهکشورپاسخگو
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باشدوپايداریخصوصًادرصادراتيکیازاهدافتعريفشدهآناست،ازآنطرفهمبرنامه
تولیددردستنیستومیزانمصرفساالنهداردافزايشپیدامیکندواينيکیازچالشهاست.
بهموقعرساندنگازوعملیاتسريع،پايدارومستمرازمسئولیتهایشرکتملیگازاست،ازآن
سواختیاراتشمتناسببامسئولیتسنگینیکهبهعهدهداردنیست،پسبايدبهتدريجاختیارات
شرکتگازبیشترشود،پااليشگاههایگازراخودشبسازديابرایمیزانتولیدبرنامهريزیکند

تابتواندپاسخگوباشدوبرنامهصادراتو
برنامهگازرسانیبهکشورراهمبتواندتنظیم
کند.يعنیدرواقعنقطهايدهآلايناستکه
با و شرکتملیگازيکپارچهترعملکند
اکتشاف،بهرهبرداریوتوزيعبهتدريجبتواند
اينزنجیرهراخودشمديريتکندوخودش

همپاسخگوباشد.بهتراستاينمواردهماهنگشودوفعالیتهايیمثلاکتشافهمزمانوموازی
نباشد.

وقتیيکمجموعهيکپارچهنباشدبخشهايیازآندستخودتاناستوبخشهايینیست،
بنابرايناگراتفاقیبیفتدنمیتوانیدپاسخگوباشید.اگرمسئولیتیباعنوانتأمینگازرابهعهده
میگیريد،بايددرهمهبخشهایمربوطبهآنمسئولیتداشتهباشیدوپاسخگوهمباشید،ازاين
روايجاديکسیستميکپارچهدرشرکتملیگازبهترجوابمیدهدتاحالتیکهشرکتگازهمیشه
نگرانباشدوبهعبارتیانتقال،پااليشوتولیدشازمصرفعقبترباشد.اگربخشیازباالدستهم
تحتمديريتگازباشدطبیعیاستکهبرایتولیدمناسبوامنیتانرژیبهترمیتواندبرنامهريزی

کندوبهترمیتواندبهمصرفوسايرمواردپاسخبدهد.

دشوارترین پروژه    �
اصوالاجراوراهاندازیپروژهکاردشواریاست؛بهويژهوقتیباکمبودمنابعمالیوتحريم
روبهروشويم.تحريمدرابتدایراهبودوپروژهخطشمالـشمالشرقباقطر48اينچاز
پارچینتامرزايرانوترکمنستانهمراهباانشعاب4۲اينچحدود۱000کیلومترطولداشتکه
اگرچهدرزماننسبتًامعقولیاجراشدولیباتوجهبهحساسیتخطولزومبهرهبرداریبهموقع
برایبرطرفکردننگرانیازقطعگازوارداتیواثریکهبراستانهایسمنان،مازندران،
گلستانوخراسانمیگذاشت،بامشکالتگوناگونیروبهروبود.کمبودمنابعمالی،تحصیل

شـــرکت گاز شبکه ای وسیع دارد که حدود 
37000 کیلومتر شـــبکه انتقال را شامل 

می شـــود و در بر دارنده 270هزار کیلومتر 
شـــبکه توزیع و بیش از 74 ایستگاه تقویت 

فشـــار، 8 پاالیشگاه، 10 منطقه عملیاتی و 
بیش از 31 شـــرکت گاز استانی است
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اراضی،وجودبوروکراسیدرکشوربرایاخذمجوزهایمختلفبرایعبور،بیثباتیقیمتهاو
روندافزايشقیمتهایجهانیدرمقطعزمانیاجرایپروژه،تحويلدادهنشدنبهموقعورقها
ولولههاازسویسازندگانوناهماهنگیبینعواملمختلفاجرايیازمشکالتیبودکهبا
همدلی،برنامهريزیوتالشبرایتأمینمنابعمالی،برگزاریجلساتپیگیریوبازديدهای

منظمازکارگاههاوکارخانههایتولیدکنندهبرطرفشد.

کار در شرایط تحریم �
درشـــرايطتحريـــمخیلیهاحرفمیزدنـــد.درهمهردههایشـــغلیکشـــورباالو
پايینهمـــهحرفمیزدندويکـــیازجاهايیکهبايدعملمیکردشـــرکتمهندســـی
وتوســـعهبود،ياشـــرکتذخیرهســـازیکهمـــنچندماهیاســـتبهآنجـــارفتهام.
شـــرايطخیلیســـختبودچـــونبهتدريجهـــممنابعدرآمدیکشـــورکاهـــشپیدا
میکـــرد،وهـــمهزينهاختصاصدادهشـــدهبـــرایپروژهها.پروژههایشـــرکتملی
گازمـــاهـــمپروژههايیاســـتکههمهزينهبراســـت،هـــمزمانبروهـــمازنظر
اجرايیســـختیهایخـــودرادارد.دردورانتحريم،منابعکمداشـــتیم،بايداجناســـی
راکـــهبهآنوابســـتهبوديـــمواردمیکرديم،سیســـتمبانکیکارنمیکرد،درشـــرايط
خاصـــیبايـــدکارمیکرديموواقعًاخیلیســـختمیگذشـــتوکارکنـــدجلومیرفت.
بايدفشـــارمیگذاشـــتیموايـــنفشـــارهاگاهناراحتیهايـــیراايجـــادمیکرد.خود
انتقـــالاجناسازخارجبهداخلکشـــوريکبخـــشقضیهبود.ماهمزمـــانقراردادی
داشـــتیمکهقراردادبســـیارخوبیبود.دراوايـــلتحريمبـــرآوردوبرنامهريزیکرديمو
برایســـاختتوربینها۲قراردادبســـتیم.درزمینهتوربوکمپرســـورپیـــشازاينکهمن
واردشـــرکتگازشـــوم،يکقرارداد۵0دســـتگاهیباشـــرکتزيمنسآلمانبستهشده
بودکهدرداخلســـاختهشـــود.کارحدود4۵تا۵0درصدپیشـــرفتداشـــتوتاتوربین
۳۳راهـــمســـاختهبودند.ازتوربین۳4بهبعدمنبهشـــرکتمهندســـیوتوســـعهرفتم.
درآنجـــاتـــالشهمکاراناينبودکهمقدارســـاختداخلرابیشـــترکننـــد،ازاينرو
بامناقصـــهایکهبرگزارکرديمبرای۱00دســـتگاه۲قـــراردادبســـتیم.البتهخیلیهم
ســـختبودچونخارجیهـــاتحتتأثیـــرتحريمجلـــونمیآمدند.بههـــرصورتاين
۲مناقصهرابرگزارکرديموخوشـــبختانهاين۲قراردادهمامضاشـــدوايســـتگاههايی
کهدرســـالهایاخیـــرراهانداختیـــمازهمیـــنتوربینهايیبودکهدرداخلســـاخته
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شـــدهوبـــهدرصدبااليیازســـاختداخلرســـیدهاســـت.البتهمادربخشســـاخت
آنقراردادداشـــتیموبخـــشدانشفنیرابخشپژوهششـــرکتملـــیگازپیگیری
کردهاســـتکههمکاراندربـــارهآنتوضیحخواهنـــدداد.مکملهمینپـــروژه،با۵0 
دســـتگاهشـــروعشـــدهبودوبا۱00دستگاهعمقســـاختداخلبیشترشـــد.بهدست
آوردندانشفنیســـاختکهازســـویهمـــکارانپژوهشوشـــرکتهایداخلیآغاز
شـــداينزنجیرهراتکمیلکـــردوامیدواريمبـــاادامهمطالعاتوپژوهشهاتوســـعهرا
همـــوارهادامهبدهندوبتواننـــدروزبهروزکیفیـــتوراندماناينتوربینهـــاراارتقادهند.
هنـــوزنمیتوانگفتکهاينپروســـهبومیســـازیشـــدهولـــیتاحدیدانـــشآنرا
بهدســـتآوردهايموبهاينســـمتحرکتمیکنیمکـــهدانشآنرابومـــیکنیمکهالبته
اينکارزمـــانمیبرد.االنعمدهقطعاتتوربیندرداخلکشـــورســـاختهمیشـــودواين
يکیازاقدماتبســـیارخـــوبوجالبیبودکهانجامشـــد؛يعنیازفشـــارهاومحدوديتها
اســـتفادهشـــد.البتهاينبهاينمعنینیســـتکهنبايدازدانشودســـتاوردهاوفناوریهای
جديدترصاحباناينصنعتاســـتفادهشـــود.بـــهدلیلکمبـــودمنابع،ازنفتـــیکهصادر
میشـــدوپولشبهداخلکشـــورآوردهنمیشـــداســـتفادهکرديم؛بهايـــنمعنیکهطرف
خارجینفتبیشـــتریببردودرعـــوضورقهایاســـتانداردخطلولهرابـــاقطرهای۵6و
4۲اينـــچبگیريم.دراينشـــرايطالبتـــهبازحماتبســـیارزيادکهحدود8تـــا۹ماهطول
کشـــیدتوانســـتیمباپشـــتکارهمکارانمقداریازاينورقهایخـــوبوباکیفیتواردکنیم

تـــاپروژههایکشـــورحرکتکند.
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بیوگرافی و زندگی شخصی �
سیدمحمودحسینیپژوههستمفارغالتحصیلرشتهفیزيککارشناسیارشدازدانشگاهاصفهانو
۲۱سالاستکهتوفیقخدمتدرشرکتملیگازايرانرادارم.مسئولیتهايیکهدراينمجموعه
داشتمبیشتردرمديريتتوسعهمنابعانسانیبودهدرحالحاضرمديرمنابعانسانیشرکتملیگاز
هستموهمچنینقباًلرئیسآموزشوتجهیزنیرویانسانیوهمچنینرئیسبرنامهريزینیروی

انسانیودرمقطعیهممشاورمديرعاملشرکتبودم.
بندهسهفرزنددارم،دودخترويکپسر،هرسههمبهحمداهللتحصیالتعالیدارند،يکیدرمقطع
دکتریودونفرهمدرمقطعفوقلیسانسهستند.البتهفرزندبزرگمرشتهاقتصادخواندهودرحال
حاضردورهپاياننامهدکتریراطیمیکندودوفرزندديگرهمرشتهمهندسیکهيکیمهندسی

ITوديگریمهندسیمکانیک.

علت انتخاب شرکت ملی گاز  �
شرکتگازيکیازشرکتهايیاستکهدرتأمینعدالتورفاهوهمچنیندرتأمینبخش
عمدهایازانرژینقشقابلتوجهیدارد.شايداينخیلیمشهودنباشدولیدردورانبعدازانقالب
شرکتگازتوانستسهمعمدهایدرسبدانرژیکشورآنهمدراقشارمختلفدرنقاطدورونزديک
ايفاکند.بههمینجهتفکرمیکنمخدمتدراينمجموعهامریبسیارپسنديدهوموجبافتخار

است.
نقشمؤثردرحوزهمنابعانسانیسازمان

منيکفرداجتماعیهستموفکرمیکنمکهدرعرصههایمختلفجامعهحضوروتجربهداشتم
ودارموسعیمیکنمکهنگاهجنرال،جنبههایاجتماعی،مسائلکالنونگاههایراهبردیرا

سیدمحمود حسینی پژوه
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درمجموعهشرکتگازواردکنم.ازاينُبعددرحوزهمنابعانسانی-باتوجهبهاينکهدورانیرئیس
آموزشوتجهیزاتنیرویانسانیبودم-سعیکردمدانشراهبردیوتجاربخودراتسریبدهم،
بنابرايندورههایمختلفیرابرایمديرانارشدشرکتملیگازدرمباحثیکهفکرمیکرديمفراتر

ازوظايفجاریونگاههایعملیاتیموردنیازمديرانارشداست،راهاندازیکرديم.

ارزیابی شرکت ملی گاز از گذشته تا کنون  �
وقتیشرکتملیگازدرحدود۵0سالقبلشکلگرفت،بهعنوانيکیازشرکتهایزيرمجموعهی
شرکتنفتبودکهگازهایهمراهراجمعآوریوپااليشمیکردکهفقطبرایصادراتبود.در
ابتداازطريقخطلولهبرایصادراتبهاتحادجماهیرشوریوقتآنراعملیاتیکرديم.بهتدريج،

وقتیمخازنمستقلگازکشفشدوظايف
ومأموريتهایشرکتملیگازبهخصوص
بعدازپیروزیانقالباسالمیتغییرکرد؛و
همانطورکهمیدانیدشعاراصلیهرانقالبی
برابریوعدالتاستوانقالباسالمیايران

نیزازايناصلمستثنینبود،درنتیجهسیاستهاوراهبردهایکشوربرايناصلپايهگذاریشدکه
گاز،بینمردمدرسراسرکشوربايکنگاهبرابرتوزيعبشودوهمهمردمازايننعمتبهرهمندشوند
وواقعًابهاينامروهدفنائلشدوموفقشدکهدرعمدهنقاطکشور)چهدرروستاهایدوردست

چهدرشهرهایبرخوردار(اينراتأمینکند.
اگريکروزیشرکتملینفتدراوجتولیدخودش6میلیونبشکهدرروزتولیدمیکرد)که
البتهآنهاروزهایاوجشبود(ولیدرحالحاضرشرکتملیگازروزانه700میلیونمترمکعب
گاز)معادل۵میلیونبشکهدرروز(تولید،توزيع،تصفیهوصادرمیکند،کهباتوجهبهافقیکه
پیشبینیشدهتاسال۱۳۹6،انشااهللاينرقمبه۱میلیاردمترمکعب،برسد.بهاينترتیبنقشو
اهمیتشرکتملیگازايرانبهعنوانپیشرانتوسعهکشوردرتأمینانرژیودرحقیقتتوسعه

کشورنقشبیبديلیدارد.

چالش برانگیزترین شغل  �
بندههنگامیکهدردواستانبزرگکشورافتخارخدمتداشتم،بهخصوصاستانسیستانو
بلوچستانهمسختیهایکارمحسوسبودوهممشکالتومحرومیتهايیکهمردمآناستان

در حال حاضر شـــرکت ملی گاز روزانه 
700 میلیـــون مترمکعب گاز )معادل 5 

میلیون بشـــکه در روز( تولیـــد، توزیع، تصفیه 
و صـــادر می کند، که بـــا توجه به افقی که 

پیش بینی شـــده تا سال 1396، انشااهلل این 
ـــد. رقم به 1 میلیارد مترمکعب، برس



سیدمحمود حسینی پژوه |

68۱

داشتندبسیارزيادبود.وقتیگاممؤثریدرجهترفاهمردمبرداشتهمیشد،تمامآنخستگیهاو
فشارهابرطرفوکنارگذاشتهمیشد.درهرحالبايدبهکارعالقهمندبودوبهنتیجهفکرکرد.

دو مورد از اساسی ترین نیازها و زیرساخت های هر کشور �
همانطورکهمیدانیمکشورما،کشوریدرحالتوسعهاستودوموردازنیازهاوزيرساختهای
اساسیهرکشوروهراستانیانرژیوآباست.باتوجهبهمحدوديتهاواقلیمیکهدرکشورمان
داريم،توجهبهموضوعآببسیارحائزاهمیتاست،اگرچهانرژیهماهمیتشکمترازآبنیست.
بههرحالهراستانداروهرمديریسعیمیکنددرموردتأمینگازدرحوزهمديريتش،مخصوصًابه
نقاطدوردستتالشکندواينبهنوبهخوديکفرصتوظاز،برایکشوراست.وشرکتملیگاز
ايرانومديرانآنهمتالشمیکنندباکمکسايرمديران،توزيعگازراتوسعهبدهند.منتهیيک
نکتهایهمکهوجودداردوماواقعًاازآنرنجمیبريم،شدتمصرفیاستکهدرکشورمانداريم
وهمچنینبحثامنیتانرژیوايمنیاستکهبسیارمهموحائزاهمیتاست؛بهطورکلیگازيک
امرپرمخاطرهاستوقاعدتًامديريتآنهمپرمخاطرهاست.درمراکزتوزيعوبهرهبرداریازمبدأ
تولیدتاانتهانگاهاجتماعیوراهبردیبرایمديرانگاز،يکامرالزماستوبايدباهمکاریهای
بینبخشیبابخشهایمختلفسعیکنندکهاينصنعترابهعنوانپیشرانتوسعهکشورگسترش

وتوسعهبدهند.

پیاده سازی نظام شایسته ساالری �
ماسعیکرديموظايفخودمانراکهدرحوزهتوسعهمنابعانسانیوسرمايههایمابهخصوص
مديراناست،راروزآمدکنیموخوشبختانهمديرانبسیارمستعدوآمادهایهستند.دورههایمختلفی

شد برگزار مديرهها هیئت تقويت برای
کهماصرفاًًيکشرکتخدماتینباشیمو
عالوهبرفعالیتآموزشیوترويجنگاههای
نودرمجموعهیشرکت،سعیشدعدالت
در که افرادی و شود برقرار انتصابات در
رأسمصادرکارومديريتهاقراردارند،از

شايستگیهایالزمبرخوردارباشندواينشايستگیهاتوسعهپیدابکند؛بههمینجهتمامرکز
ارزيابیوتوسعهمديرانوخانهمديرانرادرشرکتملیگازراهاندازیوسعیکرديمباجديدترين

به همان اندازه که ســـعی شد در امر 
ـــتگی ها مالک  انتصابات مدیران شایس

قرار بگیرد و عدالت برقرار شـــد، در 
نگه داشـــت این نیروها، یا بهتر اســـت بگویم 

ـــور و قابلیت هایی که دارند،  استعداد های کش
و تالش شد سعی 
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راهبردهایعلمیشناسايیکنیموايناستعدادهاراتوسعهدهیمتامديرانماکاماًلبهروزباشند.
بههماناندازهکهسعیشددرامرانتصاباتمديرانشايستگیهامالکقراربگیردوعدالتبرقرار
شد،درنگهداشتايننیروها،يابهتراستبگويماستعدادهایکشوروقابلیتهايیکهدارند،سعی
وتالششدکهامیدوارمانشااهللبهثمربنشیند؛امرديگریکهفکرمیکنمبهعنوانمديريتمنابع
انسانیانجاموظیفهکرديم،برقراریوحاکمیتقواعدونظاممندیدرستوهمچنینتسریو
توسعهنظامهایمديريتیدرمجموعهشرکتملیگازبودهکهامیداستبتوانیمثمراتشرادرآينده

نزديکببینیم.

بهترین تصمیم اتخاذشده در شرکت ملی گاز ایران �
بهنظربندهبهترينتصمیممديريتیاتخاذشدهدرشرکتملیگاز،تهیهوتدوينطرحجامعشرکت
ملیگازکشورايرانبود،بهعبارتديگرمقررگرديداسناداستراتژيکوراهبردیشرکتمدونبشود
)تدوينمانیفستشرکت(واينکاردريکدورهحدودًا۳سالهباحضوريکمشاوربسیارآگاهاز
دانشگاهصنعتیشريفواجرایکارتوسطمديريتپژوهششرکتانجامگرفت.مانیزبهعنوان
مديرانارشددراينمجموعهايفاینقشکرديموبهصورتمستمردرجلساتیکهبرقرارشدحضور
يافتیموخوشبختانهاينسندتحتعنوان"طرحجامعشرکتملیگازايران"تصويبشدويکیاز

سرمايههایشرکتبهشمارمیرود.
اينسنددرسالهایدهه80)اواخردولتهشتم(تصويبشدوهماکنوندرمرحلهپیادهسازی
است،بهخصوصمأموريتشرکتملیگازبهصورتخیلیشفافدراينسندبهجمعبندیرسیدهو

مصوبشدهاستکهامیدواريمبهخوبیاجراشود.

بدترین تصمیم اتخاذشده در شرکت ملی گاز ایران �
بدترينتصمیماتاتخاذشده،حذفبرخیازواحدهاوانحاللبعضیساختارهادردولتنهمبود،
بهعنوانمثال:واحدبازرسیفنیوواحدمهندسیکهازمجموعههلدينگشرکتملیگازايرانکنار
گذاشتهشدوکارايیشرکترابسیارافتداد.البتهدردولتکنونیدرحالبازسازیاست،منجمله
بازرسیفنیدومرتبهاحیاءشدولیضربهایکهبهشرکتخوردبهاينزودیجبراننمیشودواالن

همفکرمیکنمواحدمهندسیمجددًادرحالبازسازیمیباشد.

سیر تحول شرکت ملی گاز �
میشد، اداره منطقه چند با متمرکز شرکت يک بهصورت ايران گاز ملی شرکت آغاز در
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ولیزمانیکهمخازنعظیمپارسجنوبیدرآغازدولتهفتم)سال77(بهبهرهبرداریرسید،
ايران گاز ملی 77شرکت دومسال نیمه در بههمینجهت بود؛ نیاز مورد ساختارجديدی
بهصورتهلدينگ)Holding company(درآمدکهتعدادیشرکتفرعیذيلآنفعالیت
میکنندازجمله:شرکتگازاستانیبهتعداداستانهارياليعنیما۳۱شرکتگازاستانی
داريم؛همچنینشرکتهایپااليشیمثل:شرکتپااليشيامجتمعپااليشیپارسجنوبی،
شرکتپااليشفجرجم،شرکتپااليششهیدهاشمینژادسرخونوقشم،ايالموبیدبلندو
ديگرشرکتهايیکهدرقالبشرکتهایپااليشیفعالیتدارندوهرکدامازاينشرکتها
مناطق و انتقال شرکت مثل: مهندسی شرکتهای همچنین کردهاند، پیدا شرکتی شاکله
دهگانهایکهذيلشرکتانتقالکارمیکنندوبهتدريجتکاملپیداکردند.ازنظربندهنیازبه
اصالحساختارداريموبايدمتناسبباتحوالتیکهپیشآمدهودرپیشداريم،اينساختارها

اصالحشود.
همانطورکهگفتمدرحالحاضرتولیدوپااليششرکتملیگاز،روزانه700میلیونمترمکعب
استکهدرقالبخطوطانتقالبهنقاطمختلفکشورتوزيعمیشود.امابناستاينمیزانتاسال
۱۳۹6به۱میلیاردمترمکعبوتاسال۱40۳به۱.۲میلیاردمترمکعبدرروزبرسدکهاينتغییرات
همازنظرکمیوهمازنظرکیفی،تغییراتبزرگیاستودرحقیقتشرکتباتحوالتعظیمی
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مواجهخواهدشد.کهجداازانتقالبهمناطقمختلفکشور،دربحثصادراتنیزبايدبیشازگذشته
فعالشود.همانگونهکهعرضکردم،درطرحجامع،يکیازماموريتهايیکهبرایشرکتتعريف
شده،ايجادسهمعمدهدرتجارتجهانیاست.باتوجهبهموقعیتژئوپولتیکايران،کهنقاطمختلف
دنیارابههموصلمیکند،میتوانددرتأمینوتوزيعوانتقالانرژینقشعمدهایدرجهانايفاء

کند.بااينتفاسیرالزماستکهاصالحاتعظیمیدرساختارهایموجودصورتگیرد.
ببینیدهمانطورکهگفتمساختارموجودپاسخگونیست.ساختارمطلوبمستلزمآناستکهبا
بخشخصوصیمشارکتشودوبخشهايیازکاربرونسپاریشدهوبهبخشخصوصیواگذار
شود،مخصوصًادرقسمتتوزيعهایخردودرقسمتخدمترسانیوحتیدرمباحثفناوری،بايد
شرکتهایدانشبنیانواردمجموعهشوندوکارکنند.دربخشهایباالدستینیزبرایرقابت
باشرکتهايیکهرقیبماهستندمثلگازپورروسیه،قطرگاز،راستگاز)قطر(الزماستکه
پشتوانهیمخازنماباالباشدوبرایافزايشاستخراجگازنیازبهمشاورانقویوبینالمللیاست.

پیشنهادات مؤثر جهت پیشرفت صنعت نفت و گاز کشور �
مهمترينتوصیهمنايناستکهاينصنعتعظیموبزرگرانمیتوانیمبهصورتدولتیاداره
کنیموبايدبهلحاظکارايیبرخیکارها،برونسپاریشود،البتهنهازجنسخصوصیسازیکهدر
دولتقبل،بدونمطالعهولحاظکردنمباحثکارشناسیومراحلمقدماتیخصوصیسازیانجام
شدوضرباتزيادیراواردکرد،بلکهبهصورتمنطقیودرهمانچهارچوبطرحجامعیکهعرض
کردم.درطرحجامعکهامیداستعملیگردد،همهیاينپیشبینیهاانجامشدهتاصنعتگاز،
صنعتیکاراباشدوبامشارکتبخشخصوصیبتوانداينانرژیرادرسطحکالنتأمینکند.نکتهی
ديگراينکهزمینهفعالیتوکاربرایبخشخصوصیبهخصوصبرایجوانانحولصنعتگازو
مخصوصًاشرکتهایدانشبنیانکهبیشترآنهاراجوانهاتشکیلمیدهند،بسیارزياداستو
درخواستمانايناستکهپارکهایعلموفناوریرویصنعتنفتوگازتوجهبیشترینشاندهند

وفرصتهایکارآفرينیجديدیايجادنمايند.
هنگامیکهاستانداراصفهانبودم،طرحیراتحتعنوانکريدورعلموفناوریکهبهتصويب
دولتهمآنموقعرسیدهبوداجراکرديم.آنطرحدرقالبطرحويژهمنطقهفناوریگازآورديم
کهشرکتگازبتواندازطريقاينمنطقهويژهنیازهایفناورانهخودشراباکمکشرکتهای
دانشبنیانتأمینکند.مطالعاتاولیهمدتیمتوقفشدکهخوشبختانههماکنونتوسطصاحبنظران
درحالمطالعهوبررسیاستومیتواندپیوندخوبیبینشرکتملیگازوشرکتهایدانشبنیان
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بهوجودبیاورد.

وظیفه ی اصلی مدیر منابع انسانی �
هرانسانیوقتیبهگذشتهخودشنگاهمیکندهموارهراضینیستوباخودمیگويدکاشبعضی
فعالیتهایديگرراانجامدادهبودمولیدرمجموعفکرمیکنمکهمجموعهیشرکتگازوکارکنان
ومديرانیکهدرشرکتگازهستندآدمهایکوشا،ساعی،عالقهمندبهمحیطکار،پرتالشوبا
فعالیتهستندواينمحیطبرایاينکهکارکنانروحیهداشتهباشند،بسیارمؤثراست.البتهبايد
عواملمزاحم،يعنیآنعوارضجنبیراکهمخلنشاطوکارآيیفعالیتدرمحیطاستراکناربزنیم
واتفاقًابهعنوانمديريتمنابعانسانیيکیازوظايفماايناستکهفشارحاکمبريکفضای
کاریوروبهرشدراتقلیلدهیمومنبهشخصهفکرمیکنمکهبايدنگاهمثبتترینسبتبهآينده

داشتهباشیمواينديدمثبترانیزبهکارکنانانتقالدهیم.

شرکت ملی گاز ایران، قبل و بعد از انقالب �
قبلازانقالبکارهایبسیارارزشمندیشدهاست،گفتند:»ديگرانکاشتندماخورديممامیکاريم

تاديگرانبخورند«ويا»هرکهآمدعمارتینوساخترفتدرمنزلوبهديگریپرداخت«.
شده، انجام نیز ارزشمندی بسیار کارهای و شده گذاشته انقالب از قبل کار بنیانهای
ديدگاهیکهازاولوجودداشتهوشرکتگازرامستقلازشرکتنفتايجادکرده، مثالًً
بررویصادراتگازتمرکزداشتند انقالب،فقط از بسیارقابلتقديراست.درزمانقبل
در و شده افزوده آن بر نیز عدالتجويانه حقیقت در و برابربینی نگاه انقالب از بعد اما
انجامشده ازمطالعاتجديدهم برهمیناساس،بخشی راکاملکردهاست. آن حقیقت
انقالب از بعد که ثمراتی و بپرسید بودند انقالب از قبل که دوستانی از میتوانید که
و بوده ساده و بسیط خوب اما بوده ارزشمند کارشان آنها اما ببینید؛ نیز را حاصلشده

است. گستردهترشده تکنولوژی بهکارگیری لحاظ از بعدها
بسیاریازتجهیزاتیکهقبلازانقالبواردمیشدهمثلکنتوررگوالتوروامکاناتیکهدرتوزيع
استفادهمیشود،دربعدازانقالبهمانجامشدکهبايدساختداخلیراتوسعهبدهیمواستفادهاز

توانداخلیرادراينخصوصافزايشدهیم.

خاطرات تلخ  و شیرین ایام کاری در شرکت ملی گاز ایران  �
يکـــیازنکاتیکههنـــگامورودمبهشـــرکتگازبرايمجالـــببوداينکـــهدربدوورود
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بايـــديکدورانآموزشـــیراطیکنـــدتابتواندمســـئولیتیراعهدهدارشـــودومخصوصًا
آموزشهـــایبدواســـتخدامبرایآنهاکـــهبالفاصلهبعـــدازفارغالتحصیلیاســـتخدام
میشـــوندالزامیاســـت.بندههموقتیآمدميـــکدورهچندماههـــایرادرمجموعههای
مختلـــفگازبازديـــدوآموزشداشـــتم؛درآنجاوقتـــیمیديدمکهتمـــامکارکنانبا
عالقهمنـــدیزيادوصداقتســـعیمیکردنـــدکهتجـــاربواطالعاتشـــانرامنتقل
کنند،برایمنخیلیارزشـــمندبـــود.بعدهاايـــنکارخیلیبهدردمنخـــورد،بااينکه
بیـــن۳تا4ماهطولکشـــید،بااينحالدرتمـــامدورانخدمت۲0ســـالهاممفیدواقع
شـــدوهمهجابـــهدردمخوردکـــهاينموضوعبهشـــخصهنکتـــهجالبیبـــودواين

ســـنتکماکانادامهدارد.
امـــاخـــبهرکسدرطـــولخدمتشخاطـــراتتلخوشـــیرينزيـــادیداردکهاگر
بخواهـــمکلـــیبگويمخاطـــراتتلخآنجاهايـــیبودهکـــهافـــرادیدرمديريتهاو
مديريـــتکالنشـــرکتقرارگرفتهاندکـــهنگاههایتکبعدیداشـــتندونـــگاهجامع،

اجتماعـــیوراهبـــردینداشـــتندکهلطمههایزيادیبهشـــرکتواردشـــد.
دورهایکـــهبـــرایخودممـــوردعالقهبـــودهمربوطبـــهزمانیاســـتکهرئیس
آمـــوزشبودم.چـــونوقتـــیآدمرئیسآموزشاســـتهـــممیتوانـــدکارانجام
دهـــدوهـــمکاريـــادمیگیرديعنـــیهمبـــهدانـــشآدماضافهمیشـــودهم
میتوانـــددانشجمعیشـــرکتراافزايشبدهـــد.بدينجهتايـــندورهبرایبنده
لذتبخـــشبـــودوبرنامههایزيـــادیرااجراکرديـــموخوشـــبختانهفرصتهای

مناســـبیدرآنمقطـــعبرایمافراهمشـــد.

بخشی از ناگفته ها �
بنـــدهنگرانیهايـــیدرموردآينـــدهشـــرکتگازوتصمیماتیکهدرســـطحدولت،
وزارتنفتومجلسشـــورایاســـالمیبرایســـاختاروآيندهبناســـتتصمیمگیری
شـــود،دارم.امیـــدوارمتصمیماتاخذشـــدهبهگونهایباشـــدکهباتوجـــهبهنکاتی
کهشـــرکتهایمشـــابهدرســـطحجهانومنطقهدارند،تصمیماتمنطقیودرستی
باشـــدوبالحاظکـــردنحاکمیتشـــرکتیبدانندکهشـــرکتملـــیگازبهصورت
يـــکادارهومنقطـــعنمیتواندادامهبدهـــد؛ديگراينکهاگرهماهنگیباالدســـتو
پايیندســـتنباشـــددچارمشـــکالتعديدهایخواهدشـــدوامیدوارهســـتمکههم
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مجلـــسوهمدولـــتاينمســـائلرالحاظکننـــد.البتهصحبتهایزيادیاســـت
کـــهالبتـــهدرجایخودبـــهآناشـــارهخواهمکرد.بـــهنظرمبخشهايـــیبايدبه
بخـــشخصوصیمنتقلبشـــود.تمـــامآننمیتوانددولتیباشـــدولیيکشـــرکتبا

حاکمیتشـــرکتینزديکبـــهقانونتجارتبايدشـــکلبگیرد.

نقاط طالیی شرکت ملی گاز ایران �
نقـــاططاليیازموقعیبـــودکهمجموعهعظیمپـــارسجنوبیبهشـــرکتگازاضافه
شـــدومجتمعپااليشـــیپارسجنوبیوبهخصوصخطـــوطانتقالجديدايســـتگاهها
باتکنولوژیهایجديدونوينافزودهشـــدوســـاختارجديدشـــکلگرفـــت.هماکنون
نیـــزباتوجهبهتوســـعهایکـــهدرحالايجاداســـت،بهيـــکنقطهعطـــف)تولیدو
استخراجبیشـــترگاز(درشـــرکتملیگازرسیدهايمواصالحســـاختاریگستردهایچه

درتأمینمنابـــعمالی،بحثحاکمیـــتوتکنولوژیو...بايـــدصورتگیرد.
بنـــدهباتوجهبهآنابعادیکهاشـــارهکردم،ازحضوردرشـــرکتگازراضیهســـتمو
فکـــرمیکنمکهاگرهرانســـانیبرگرددبهگذشـــتهقطعـــًاًازتجاربيـــانقاطضعفی
کـــهداشـــتهدرسمیگیـــردواصالحمیکندمـــندراينصـــورتنـــگاهآيندهنگرو

راهبردیرابیشـــتردرشـــرکتگازترويجمیکردم.
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عالقه ی شخصی من را به خدمت در شرکت ملی گاز کشاند �
اينجانبمحمدرضاقدسیزادههستم،بعدازاخذديپلممتوسطه،در۱۳۵4درکنکورسراسری
شرکتکردم.آنسالامتحانکنکوربهصورتسراسریبرگزارشدامابهطوراستثنا،گزينش
دانشگاههامتمرکزنبود.بهاينمعنیکههردانشگاهیباتوجهبهنمراتاخذشدهدرکنکورسراسری
ودبیرستان،بهروشخاصیگزينشمیکردومشکلیکهدرآنسالپیشآمد،اينبودکهاغلب
کسانیکهرتبه یخوبیداشتند،درهمه یدانشگاهها،جداگانهقبولمیشدندوخودانتخابرشته
برایمايکمعضلشدهبود.بههرحالمنبهعلتعالقهایکهبهکاردرصنعتنفتداشتم
وبهطورکلحوزه یصنعتنفترابرایکشوريکحوزه یمفیدومؤثرمیدانستم،تحصیلدر
دانشکده ینفتآبادانراانتخابکردم.دورانتحصیلمنبهعلتانقالبوبخشینیزبهخاطر
جنگتحمیلی،طوالنیشد.بههرحالبعدازفراغتازتحصیلدر۱۳6۱،چندسالیدرخارج
ازصنعتنفتمشغولبهکاربودم.آنزمانبهعلتتعهداخالقیوعالقهایکهبهصنعتگاز
داشتم،دوبارهازآذرماه۱۳68بهکاردرصنعتنفتمشغولشدموخدمتمرابهعنوانمعاونمدير
مهندسیواجرایطرحها،درشرکتملیگازشروعکردم.تااالنحدودسیودوسالسابقه یکار
دارموعمده یکارمندرشرکتملیگاز،درزمینه یتوسعه،والبتهبهعلتعالقه یشخصیهم
بودهاست.درطیدورانفعالیتسمتهايیداشتمکهعبارتانداز:معاونمديرمهندسیوطرحها،
معاوناجرايیمديرمهندسیوطرحها،مسئولاجرایطرحهادرشرکتگازاستاناصفهان،رئیس
منطقه یگازرسانیپنج،مديرعاملشرکتگازاستانفارسورئیسامورمهندسیوخدماتفنیدر
مديريتگازرسانی.از۱۳84نیزبهعنوانمديرمهندسیوساختماندرشرکتمهندسیوتوسعه ی
گازايرانبودمواخیرًاچندماهیاستکهبهعنوانمديربرنامهريزیمشغولبهخدمتهستم.بنده
سهفرزند)دودخترويکپسر(دارمکههمگیدارایتحصیالتعالیههستند.پسرمکهفرزندسوم
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است،اکنونمشغولبهتحصیلدررشته یسیستمهایاقتصادی،ازگرايشهایمهندسیصنايعدر
مقطعکارشناسیارشددانشگاهصنعتیشريف،است.

توسعه حل مشکالت اقتصادی کشور  �
بعدازآنکهمندانشکده ینفتآبادانرابرایتحصیلانتخابکردم،بايددرحوزه یوزارتنفتو
شرکتهایاصلیوزارتنفتخدمتمیکردم.البتهاينامکانبودکهدرجایديگرکارکنمولی
بهطورطبیعیبايددرشرکتنفتمشغولبهکارمیشدم.درابتدایکار،بهاينخاطرکهزمینه ی
توسعهدرشرکتگازفراوانبودوبهخاطرشرايطبالقوهایکهکشورازلحاظذخايرگازیداشت،
میتوانستبهنوعیشرکتملیگازوکاردرصنعتگازبهعنوانيکیاززمینههایاساسیو
زيربنايیتوسعه یگازکشوربهحساببیايد.بندههمبهطورشخصیبهکاردرتوسعهعالقهمندبودم
بهعالوه یاينکهتوسعهراراهگشایبسیاریازمشکالتکهکشورباآنهاروبروبودمیدانستم.

مشکالتیکهدرزمینه یاقتصادیوجودداردمثلتورم،بیکاری،اشتغالو...
مقوله یتوسعهبهطورتقريبیدوالیسهزمینه یاساسیرادربرمیگیرد.يکیاينکهمانیازها

خارجی( چه و داخلی )چه را کشور بازار و
بالقوهيا نیازهای چه که کنیم بررسی
بالفعلیدرمنطقه،کشورودنیادرزمینهای
باتوجهبه کهکارمیکنیموجوددارد.بعد
امکاناتومنابعیکهدراختیارداريم،طوری
تصمیمگیریکنیمکهآنمنابعرابهشکل

بهینهواوپتیموماختصاصدهیمکهازدرونآنمجموعهایازطرحهاوپروژههاتعريفمیشود.
بايدپروژههاراطراحیمفهومی،طراحیپايهوطراحیتفصیلیکنیمودرنهايتبرایاجرایپروژه
برويم.اينهامراحلیاستکهدرواقعشکلگیریوطراحیواجرایيکپروژهراشکلمیدهدو
درنهايتپروژهاجراوواردبهرهبرداریمیشودوازدرونخودشيکسریازمشکالتکشوررا

حلوفصلمیکند.

تأثیرات دوران خدمت در صنعت گاز �
فکرمیکنماجراوتکمیلپروژههایبزرگیکههرکدامبهنوبه یخودتوانستهاستبخشیاز
مشکالتمردمازلحاظ)ايجادرفاه،آسايش،فراهمآوردنزمینه یتوسعه یکشورودرکلتأمین

باید بررسی کنیم که چه نیازهای بالقوه یا 
بالفعلی در منطقه، کشور و دنیا در زمینه ای 
که کار می کنیم وجود دارد سپس باتوجه به 

امکانات و منابعی که در اختیار داریم، طوری 
تصمیم گیری کنیم که آن منابع را به شکل 

بهینه و اوپتیموم اختصاص دهیم
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انرژیو...(راحلکند،مهمترينتأثیریاستکهدردورانخدمتدرصنعتملیگازداشتهام.
همانطورکهگازازانواعانرژیاست،جايیکهامکاناستفادهازآنفراهممیشود،درواقعزمینه ی
توسعهبرایآنمنطقهفراهممیگردد.خوشحالمازاينکههرجااينپروژههارااجراکرديم،خط
پااليشیياخطانتقال،ايستگاهتقويتفشارياپروژههایجنبی،اينهازمینه یرشدوتوسعه ی
اقتصادیرابرایآنمنطقهفراهمکردندکهازدرون،خیلیازمشکالتجنبیوغیرجنبی،حلو

فصلشدهاست.

ارزیابی وضعیت عمومی صنعت گاز از بدو تاسیس تاکنون �
فعالیتهایشرکتملیگاز،ازقبلتابعدازانقالبتفاوتهايیاساسیپیداکردهاست.قبلاز
انقالبرسالتوهدفاصلیشرکتگازدرابتدا،صادراتگازبهکشورهایخارجی،ودرمرحله ی
بعدگازرسانیبهصنايعوکارخانجاتداخلیبودهاست.پسقبلازانقالبمافعالیتزيادیدراين
راستاکهمردمبهعنوانآحادجامعهبتوانندازنعمتگازبرایتأمینانرژیاستفادهکنند،نمیبینیم.
فعالیتهایشرکتگازدراندازه یمحدود،درسهالیچهارشهر،آنهمبهايندلیلکهگازبه
آنجارفتهبود،مشاهدهمیشد.امابعدازانقالب،اينراهبردواستراتژیومسائلیکهبعدازانقالب
حاصلمیشدومسئولینمیديدند،دچارتغییروتحولاساسیشد.بهنوعینگاهاصلیبهدرون
کشوربرگشتوبااستفادهازامکاناتیکهدرزمینه یگازداشتیم،تأمیناينانرژیبرایمردمو
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صنايعداخلی،دراولويتقرارگرفت.پسدرحقیقت،قبلازانقالب،تفکرقالب،صدورگازبهخارج
ازکشوربود.

ساختارفعلیشرکتگازنیزازنظرمناينطورارزيابیمیشودکهاززمانتأسیستااواخردهه ی
70بهعنوانيکشرکتمتمرکزمشغولبهکاربودهومأموريتهاوراهبردهاوبرنامههايیکه
داشتهدرقالبهمانشرکتکارخودراانجامدادهاست.همزمانکهکارهايیدرزمینه یتوسعه
انجاممیشد،شرکتگازهمتبديلبهشرکتبزرگیشدهوبهتعدادمأموريتهایآننیزاضافهشده
است.درواقعبهجايیرسیديمکهخودشرکتملیگازبهتنهايینمیتوانستکارهایاجرايیرابه
خوبیانجامدهد.بنابراينبايديکمقدارتغییرساختارمیدادويکشرکتاجرايیبهيکشرکت
هولدينگ،برنامهريزیونظارتتبديلمیشد.باتوجهبهضرورتیکهدردهه ی70پیشآمداين
کارموردبررسیومطالعهقرارگرفتودرنهايتقرارشدکهابتدادرونهراستانیکهدرزمینه ی
گازفعالیتداشتيکشرکتگازاستانیتشکیلشودومجموعهپااليشگاهیکهماداشتیم،هر
کدامبهيکشرکتپااليشیتبديلشوندوبراینگهداریمجموعه یبزرگانتقالیکهدرشرکت
گازايجادشد،شرکتیباعنوان»شرکتانتقال«شکلگرفت.بنابرايننقششرکتگازبهنظارت

وبرنامهريزیمحدودشد.بهاينمعنیکه
بهعنوانيکشرکتتخصصیهولدينگ
)مادرتخصصی(بايدبرنامهريزی،کنترلو
نظارتوکاراجرارابهمروربهشرکتهای
چابکی با و میکرد واگذار خودش فرعی

کهآنشرکتهاداشتند،همکارهاتسريعمیشدوهمبرنامهريزیهاآسانترصورتمیگرفت
وازبوروکراسیبیدلیلوغیرمفیدجلوگیریمیشدوکارهادرونخوداينشرکتهایفرعی

تصمیمگیریوحلوفصلشدهوبهسرعتبهاجراگذاشتهمیشد.

ساختار ایده آل شرکت ملی گاز ایران  �
مسئولیتشرکتملیگازاينگونهاستکهانرژیوگازطبیعیموردنیازمتقاضیاناعمازنیروگاهها،
صنايعبزرگ،صنايعکوچک،واحدهایمسکونیوبهطورکلیهرتقاضايیراکهدربازارصنعت
گازدرايرانودرکشورهایپیرامونیاست،پاسخگوبودهوطبعًابرایاينکهبتواندپاسخگویاين
مسائلباشد،بايداختیاراتمتناسببااينمسئولیتهاراهمداراباشد.يکیازنکاتیکهدرهر
شرکتگازیدردنیامشترکاستايناستکهبهنوعیمسئولیتواختیارزنجیره یارزشازابتدا

اولین ویژگی این سـاختار ایده آل این 
اسـت که به طور کلی زنجیره ی ارزش در 
یک شـرکت متمرکز باشـد و مدیریتی که 

پاسـخگوی تقاضا و نیاز است، پاسخگوی 
باشد هم  تولید 
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تاانتها،بهعهده یيکشرکتباشد.اگروظیفه یتولیدگازدراختیاريکشرکتباشدوشرکتی
ديگرپاسخگویتعمیرگازباشد،اينبهخاطراولويتهايیاستکهآنشرکتبرایخودشداردو
ناهماهنگیهايیکهاحتمااًلپیشخواهدآمد،دارایساختارمطلوبینیست.بنابرايناولینويژگی
اينساختارايدهآلايناستکهبهطورکلیزنجیره یارزشدريکشرکتمتمرکزباشدومديريتی
کهپاسخگویتقاضاونیازاست،پاسخگویتولیدهمباشد.ومااکنوناينوضعیترابهاينشکل
نداريم،زيراوظیفه یتولیدگاز،بهعهده یشرکتملینفتايراناست.بهطورکلیگازرابهدو
شکلداريم،يکیمیادينگازیمستقلوديگریمیادينگازیهمراه.بههرحال،ازقديمشرکت
ملینفتايرانوظیفه یاکتشافوتولیدگازهایهمراه،نفتوگازهایمستقلرابرعهدهداشته
است.کهخیلیحالتايدهآلینیست،مسئولیتواختیاریکهبايدمالزمهمباشند،بهنوعیازهم
جداهستند.يکمقدارازاقتداردريکشرکتديگرمتمرکزاست.وجهديگریکهدراينساختار
مهماستايناستکهشرکتملیگازبهعنوانيکشرکت،درواقعبهعنوانيکبنگاهبايدکار
اقتصادیانجامدهد.دولتيکوظايفیداردوبنگاههاوظايفديگریدارند.دراوضاعفعلی،وظايف
دولتوبنگاههامقداریباهممخلوطشدهوباعثمیشودبعضیازتصمیماتبابعضیازرويکردها
وعملکردها،خیلیاقتصادینباشند.مثالیسادهعرضمیکنم؛فرضًادولتبنابرمسئولیتهايی
کهبرعهدهدارد،میخواهدپروژهایرادرجايیاجراکند،شرکتملیگازياهرشرکتديگریبه
عنوانيکبنگاه،ممکناستکهاجرایآنپروژهرامفیديااقتصادینداند،طبیعتاًًدولتوظیفهو
مسئولیتداردوبايداينکارراانجامدهد،میتوانداجرایاينپروژهرابهشرکتملیگازياهر
شرکتوبنگاهديگریتکلیفکند.ولیازمحلمنابعیکهدراختیاردارد،اجرایآنپروژهرابه
عنوانيکپروژهسوبسیتیيااجتماعیمتقبلبشود.وظايفیکهاکنونماداريم،يکمقدارازوظايف
دولتهمبهشرکتملیگازمحولشده.اينرويکردخوبینیستويکمقداردراختصاصبهینه ی
منابعواجرایپروژهبهشکلبهینهواوپتیموماشکالايجادمیکندوممکناستباعثشودکه
بعضیتصمیمگیریهابهصورتبهینهانجامنشود.بايدوظیفه یبنگاهودولتازهمتفکیکشود.

جایگزینی گاز طبیعی با فرآورده های نفتی، بهترین رویکرد مدیریتی  �
ازنظربندهبهترينتصمیميارويکردیکهاتخاذشدهبهزمانجنگتحمیلیبازمیگردد.مادر
آنزمانبهداليلزيادی،درتأمینانرژیکشورومردمبامشکلمواجهبوديم.مشکالتجنگ،
بمبارانپااليشگاههامشکالتنسبیتحريمها،بههرحالاينشرايطرادرکشوربهوجودآورده
بودکهمجموعه یدولتومجموعه یوزارتنفتدرتأمینانرژیموردنیازمتقاضیان،اعماز
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مردم،کارخانجاتونیروگاهها،بامشکلمواجهشوند.
آنزمان)سال۱۳66(رويکردیدرکشوربهوجودآمد
کهايناستراتژیوراهبرداتخاذشد.زمانجنگبودو
آقایمهندسموسویمسئولیتاداره یکشوررابرعهده
داشتندودرشرکتملیگازهمتغییروتحولسازمانی
بهوجودآمدهبود.واينرويکرد،بهعنوانيکرويکرد
درازمدتدرنظرگرفتهشدکهبیايیمسوختگازطبیعی
کهامکاناتبالقوه یبسیارگستردهایدرکشورداشت،را
جايگزينفرآوردههاینفتیکنیم.شايدبهلحاظبنگاهی،
اينرويکرددربعضیجاهاتوجیهنداشتولیازجهت
که مرور به بود. اثرگذاری فوقالعاده کار ملی اقتصاد
اينکارگسترشپیداکردوماتوانستیمگازطبیعیرا

جايگزينفرآوردههاکنیم،توانستیمنفتخامراراحتترصادرکنیم.اگراينکاررانمیکرديم،اکنون
هیچنفتیبرایصادراتنداشتیم.زيراهمه یآنصرفتأمینانرژیمردممیشد.اکنونکهنفت
صادرمیشودبهنوبه یخودشارزواردمملکتکردهودرتوسعه یکشورنقشدارد.اماازسوی
ديگررويکردیراکهبهاتخاذمنابعخدادادیداريممیتوانمبگويمرويکرداشتباهیاست.وآناين
استکهمامنابعیخدادادیدرکشورمانداريم،کهازلحاظگازطبیعیدردنیاتقريبًااولهستیم.
بههرحالماذخائرگازطبیعیفراوانیدرکشورداريمکهاينثروتعظیم،نهمتعلقبهنسلفعلی
استونهمتعلقبهبخشخاصیازمردماست،بلکهمتعلقبهنسلفعلیتاقیامتاست.پسما
ايننعمترانبايدصرفهزينه یجاریکنیم.بلکهبايدصرفتوسعه یکشورشود.اينکارسخت
ودشواراستولیيککاردشواراگردرستاستپسبايدانجامشود.اکنونعماًلمااينثروت
ملیرابهنوعیدرزندگیجاریوروزمرهاستفادهمیکنیمودرواقعاسرافمیکنیم.شدتمصرف
انرژیدرايرانبسیارباالاست.مابايدباهرواحدانرژیيکمقدارارزشافزودهتولیدکنیمامااين
کاررانمیکنیم.بهاينعلتکهمادرکشورفرآوردههارابهقیمتغیرواقعی،غیرذاتیوباقیمت
سوبسیدیمیدهیم،کهکارغلطیاستومنگاهیاحساسگناهمیکنمکهچرامااينانرژیراکه
بايدسرمايه یهمه یمردموآيندگانباشداسرافمیکنیم.حتیدرجاهايیازکشورمانندسیستان
وبلوچستان،هنوزازنعمتگازبرخوردارنیستند،کهاينگازمتعلقبهآناننیزهست.راهکارايناست
کهعالوهبرصرفهجويیدرمصرفگازتوسطمردم،بايستیاولهمه یدستاندرکارانکشور،)
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قوه یمقننه،قوه یقضائیهوقوه یمجريه(وهمه یکسانیکهدرکشوردرتصمیمگیرینقشدارند،
دريکبرنامه یزمانیمعقول،بهنوعیازفرآوردههاینفتیوازگازطبیعی،سوبسیدراحذفکنند.
بهاينمعنیکهمردمبايدبهایانرژیرابهقیمتواقعیوتمامشدهپرداختکنندوايندرآمدرا
صرفتوسعه یکشورکنند.اينکاریستکههمه یدنیاانجاممیدهند.گازمانندنفتارزشذاتی
دارد.يعنیگازونفتیکهداخلمخزناستدرهمانجاارزشذاتیداردووقتیبهبازارجهانیوارد
میشود)مثالًًدرترکیه(ارزشارزیداردوارزشديگریپیدامیکند.پسبايدبهصادراتبهعنوان

يکشاخص،توسطدستاندرکارانتوجهشود.

گازرسانی هم زمان به ُنه شهر؛ یک رکورد بی نظیر �
درزمانمسئولیتمنسهاتفاقخوبدرصنعتگازرخداد.اولینآنهاهمانسالهايیکهمن
تازهمشغولبهکارشدهبودماتفاقافتاد.يکپروژهکهانجامآنقبلازمسئولیتمنشروعشده
بود،خطانتقالیبودکهبايدازنیزارقمبهسمتهمدانکشیدهمیشد.وقتیکهمااينمسئولیت
راگرفتیم،اواخرکارپروژهبودواستانهمدانهماستانسردسیریاست.درمجموعايناستان
ازايننعمتمحرومبودواينپروژهراهاندازیشدوامکاناستفادهازگازدرکلمناطقاستان
همدانازجملهمالير،نهاوندو...فراهمشد.آنموقعآقایآقازادهمسئولیتوزارتنفترابرعهده
داشتند.جنابآقایمديرعاملشرکتملیگازبودند،آقایمهندسجوادیمديرمهندسیواجراو
منهممعاونايشانبودم.اتفاقدومدرسال۱۳77وزمانرياستجمهوریجنابآقایخاتمیو
آقایزنگنههنگامیکهمسئولیتگازاستانفارسرابرعهدهداشتمرخداد.درمرحله یاولامکان
اينفراهمشدکهبهچهارشهر)آباده،اقلید،صفاشهروسربستان(گازرسانیشود.واتفاقسومباز
همدرزمانرياستجمهوریآقایخاتمی،بهوقوعپیوستوماُنهشهرستانرابهصورتهمزمان
گازرسانیکرديمواينشرکتهاباتشريففرمايیجنابآقایخاتمی،افتتاحشدندکهدرآنمقطع
يکرکوردبهحسابمیآمد.درواقعگازرسانیبهُنهشهرهمزماناتفاقافتادهبودوبسیارهممورد
تأيیدمسئولینوزارتنفتقرارگرفت.متأسفانهحدودچهار،پنجسالپیش،زمانیکهخطانتقالگاز
شمالبهشرقکشوراجرامیشد،حادثه یدردناکیرخدادکهيکیازخاطراتبدمناست.دريک
روزتعطیلکهعیدفطرهمبود،يکاشتباهانسانیپیشآمدوانفجاریدرآنخطصورتگرفتکه
متعاقبآنتعدادیاززحمتکشانوعزيزانوهمکارانماکهآنجامشغولکاربودند،مصدومشده

وعدهایهممتأسفانهفوتشدند.
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با مردم گفت وگو و آن ها را قانع می کنیم �
مادرشرکتملیگازدونوعپروژه یاساسیداريم.يکنوعپروژههایخاصیهستندمانند
پااليشگاههاوايستگاههایتقويتفشاروپروژههایجنبیساختمانیوديگری،پروژههایخط
انتقالاند.پروژههایخطانتقال،محدوده یبزرگیراشاملمیشوندوبهناچاربايدازاراضیملی
وخصوصیعبورکنیم.واينتقريبًايکیازچالشهایبزرگیاستکههمیشهباآنمواجههستیم،
ازطرفیمامیخواهیمپروژهرااجراکنیم،زيرامیدانیمچهفوايدوبرکاتیبرایمردموکشوردارد.
ازطرفديگر،وقتیپروژهرااجرامیکنیم،يکمقداربامسائلوافرادخاصیدرگیرمیشويمو
يکسریچالشهابرایهموطنانبهوجودمیآيد.واينبزرگترينچالشدرپروژههاست.بههر
حالبايدبامردمگفتوگوکردهوآنهاراقانعوراضیکنیم.درنهايتهمقانعمیشوندوپروژه

اجرامیشود.
انرژیگازفقطمتعلقبهافرادیکهدرحالحاضرازآناستفادهمیکنندنیست.البتهاينهاهمبه
اندازه یخودشانبهصورتمشاعحقدارند.ولیگازمتعلقبههمه یايرانیانوهمه ینسلهای
بعدیاست.پسمنطقیاستکهمااينگازرابهقیمتواقعیبفروشیم.حاالطبقاتیازمردمکه
اقشارآسیبپذيراندياتحتپوششسازمانبهزيستیوکمیته یامدادهستند،دولتدرحدمحدود
میتواندبهآنهاسوبسیدنقدیپرداختکند.ولیدرکنارآنبرایبقیه یمردمکهامکانشرادارند،
منطقیاستکهاينگاز،برقياگازمايع،بهقیمتواقعیعرضهشودکهاينخودشچندحسن
دارد.اولاينکهايندرآمدکهجایديگرینمیرود،برمیگرددودرجامعهتوزيعمیشودوبعدازيک
دوره یانتقالی،بهتعادلمیرسد.مردمهمگازرابهقیمتواقعیمیخرندوهمدرآمدشانبهدرآمد
واقعیدنیانزديکمیشود.ايندورهایداردکهپسازآندورهبهتعادلمیرسد.دولتمالکگاز
استولیبهنمايندگیازمردم.اينکهخیلیهامعتقدندکشوریکهخودشاولینذخايرگازیجهان
رادارد،چرابايدبابتانرژیمصرفیخودشقیمتجهانیبپردازدوازطرفیدرآمدمردمبهقیمت
جهانینیست.درجواباينعقیدهبايدگفت،درآمدمردمبهاندازهدرآمددنیانیستدرستامابعد
ازيکدوره یتعادل،درآمدکسبشده،دوبارهدرجامعهتوزيعمیشود.درکشورهایاطرافايران،
مانندترکیهکهبهلحاظمنابعاولیهازماخیلیضعیفتراستومنابعمارانداردوحتیدرگذشتهاز
اينجهتدچارمشکالتزيادیبودند،گازراازقیمتجهانیهمگرانترمیخرند.بعدازگذراندن
دوره یانتقالیمردمترکیهدرحالحاضرخیلیهممشکلندارندوکشورشاندرراهتوسعهگام
برمیدارد.پولودرآمدیراکهدولتازاينراهبهدستمیآورد،بهجامعهبرمیگرددودرآمدمردم
راباالمیبرد.اينکهمیگويندچرامردمکهدرآمدشانبادرآمدجهانیفرقداردبايدقیمتجهانی
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بدهند؟درجواببايدگفتکهباالخرهمابايداينراازجايیشروعکنیموبعدازطیآندورهای
کهسختنیزهست،همدرآمدمردممتعادلمیشودوهمهزينههامتعادلمیشود.ومردمهم
اينانگیزهراپیدامیکنندکهدرمصرفگازصرفهجويیکنند.حتیکارخانجاتماهماينانگیزهرا
پیدامیکنندکه،بروندمصرفانرژیراسرمايهگذاریکنندوانرژیرابهینهمصرفکنند.االنيک
کارخانهدارتوجیهنداردکهبرودسرمايهگذاریکند.زيراانرژیراارزاندراختیاردارد.شايدکسانی
دلیلاخالقیداشتهباشندوکمیصرفهجويیکنند،امادلیلاقتصادیندارد.بااينکارتعادلبرقرار

میشودوهرچیزیسرجایخودشقرارمیگیرد.

ارزیابی فعالیت های شرکت گاز �
شرکتملیگاز،درمجموعبهلحاظاقتصادملیونقشیکهدرايناقتصادملیداشته،موفقبوده
است.ولیاگربهعنوانيکبنگاهبهآننگاهکنیم،سیاستگذاریهاوبرنامهريزیهاوپروژههای
اجرايیاشبهطورعمومدرجهتاقتصادیبودهتادرجهتبنگاه.بهعنوانبنگاه،شايدخیلیموفق
نبودهولیبهعنواننقشیکهدراقتصادملیايفاکردهفوقالعادهموفقبودهواگرشرکتگازدراين
سهدهه یاخیراينکاررانمیکرد،االنمملکتبامشکالتبسیاربزرگیروبهروبود.ازچگونگی

دريافتانرژیگازبگیريمتاعدمامکانصادرات،نداشتنارزوالیآخر.

توسعه فراوان با منابع محدود �
درزمانجنگشرکتگازيکتغییراستراتژيکدادودرواقعبهنوعینگاهشراازبیرونبه
درونتغییردادونقشاصلیتأمینانرژیرادرداخلکشور،بهتدريجبرعهدهگرفت.دراينزمینه
مشکالتوچالشهایزيادیوجودداشتهاست.زيرامابهعنوانشرکتگازومسئولین،بايد
پروژههاراازلحاظمديريتاقتصادیوباتوجهبهمنابعمحدودیکهباالخرهکشورباآندستبه
گريبانبودهوهست،راهبریکنیم.دراصلدنیایاقتصادهمیناست.بهاينمعنیکهمامنابع
محدودیکهداريمراسرمايهگذاریکنیموبهمنابعنامحدودتخصیصدهیم.ازطرفیمابامحدود
بودنمنابعمواجهبودهوازطرفیبابینهايتبودنتقاضاروبروهستیم.کهمشکالتاجرايیزيادی
رابینماوقوههایسهگانهونمايندگانمحترممردمبهوجودمیآورد.آنهاازيکديدوماازديد
ديگربهقضیهنگاهمیکرديم.ايناشکالهمدرکشورهستکهمجلسما،پارلمانمابرخاستهاز
احزابوبرنامههانیست،هرنمايندهایمصالححوزه یخودشرابهطورجداگانهدرنظرمیگیرددر
حالیکهبهطورمعمولدرکشورهايیکهمجلسنقشقویدارد)مانندايران(مجلسبايدمبتنی



 | گـاز، انرژی پاک با نیم قرن تالش �

6۹8

بريکحزبوبرنامهباشد.يعنیبرنامهایراکهارائهمیدهند،درمقابلآنبرنامهپاسخدهند.که
درايراناينگونهنیستونمايندگانبهصورتفردیتقاضاهايیرادارندواينتقاضاهاگاهیبا
برنامههایمصوبمغايرتوتناقضپیدامیکند.اينمشکلیاستکهدرکشوربینقوه یمجريه
ومقننهنیزوجوددارد.ومادامیکهساختاراينگونهباشداينروالادامهدارد.اگرپارلمانبرمبنای
يکبرنامهانتخابمیشددولتهمازهمانبرنامهتبعیتمیکردونمايندگانودولتنیزبايکديگر

همجهتبودند.

شرکت ملی گاز؛ قبل و بعد از انقالب اسالمی �
درجهتمقايسه یوضعیتشرکتملیگاز،قبلوبعدازانقالب،بايدگفتکهقبلازانقالبما
يکپااليشگاهدرحالبهرهبرداریدرکشورداشتیمکهپااليشگاه»بیدبلند«بودويکخطسراسری
داشتیمکهباهدفصادراتگازازمحلبیدبلنداجرامیشدوتاآستارامیرفتوبهآذربايجان

شورویصادرمیشدوالبتههمزماناجرای
ساختپااليشگاهخانگیرانهمشروعشده
بودولیقبلازانقالببهبهرهبردارینرسید.
يکخطانتقالازسرخستانکامیآمدو
بلندتاشیرازبه بید انتقالديگریاز خط
پتروشیمیشیراز تأمینگازمجتمع منظور

میرفت.وبخشکوچکیهمگازرسانیبهشیرازبود.بنابراينقبلازانقالبصنعتگازدرواقعيک
مجتمعکوچکبود.تاحدکوچکیهمبهبعضیمناطقتهران،شیراز،مشهدواصفهانگازرسانی
میشد.درحالحاضراکثرشهرهاوبخشبسیاربزرگیازروستاهایکشورازنعمتگازبرخوردارند.
واينتفاوتبسیارعمدهایاستکهمیتوانیمدرقبلوبعدازانقالببهعینهمشاهدهکنیم.
اکنوندرجایجایکشورعزيزمانگازطبیعیوجودداردکهمیتواندتوسعهسازکشورباشد.يکی
اززيربناهایمهمتوسعه،انرژیاست.يکیازمشکالتیکهدنیاباآنمواجهاست،تغییراتاقلیمی
است.اخیرًادراينرابطهسمیناربزرگیدرپاريسبرگزارشدهبود.درحالحاضرموضوعگرمشدن
کره یزمینواستفادهازسوختهایفسیلیناسالمبهصورتمشکلیبزرگبرایبشردرآمدهودر
کلاززمانانقالبصنعتیتابهحال،بشريت،بهنوعیازهمه یامکاناتکره یزمینبهنفعحل
مشکالتزودگذرخويشاستفادهکردهاست.اگربشربهاينروندادامهدهد،درآينده ینهچندان
دور،ممکناستحیاتدرکره یزمینهمبامشکلمواجهشود.درايراناينمشکلراکمترداريم

 در حال حاضر موضوع گرم شـــدن کره ی 
زمین و اســـتفاده از سوخت های فسیلی ناسالم 

به صورت مشـــکلی بزرگ برای بشر درآمده 
و در کل از زمـــان انقالب صنعتی تا به حال، 
بشـــریت، به نوعی از همه ی امکانات کره ی 
زمین به نفع حل مشـــکالت زودگذر خویش 

استفاده کرده است
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بهاينجهتکهازگازطبیعیوسالماستفادهمیکنیموبهلحاظصدماتیکهمصرفانواعسوخت
بررویجوواتمسفرواثرگلخانهایدارد،گازطبیعیکهازسوختهایسالموموردتأيیداست،
اثرتخريبیکمتریدارد.ماازسوختذغالسنگنیزاستفادهنمیکنیمونیروگاهذغالسنگیبه
آنشکلنداريم.تنهادرزمانهايیدرفصلزمستان،نیروگاههایکشورازسوختهایمايعنفتی
استفادهمیکنند.بههرحالتاحدودیمانیزدرايرانبامعضلتغییراتاقلیمی،مواجههستیموبايد

همگیدررفعآنبکوشیم.

دوران طالیی شرکت ملی گاز ایران �
ازدورههايیکهجنبههایعملیاتیبسیارقویمیشدمیتوانبهعنواندورانطاليیشرکت
ملیگازيادکرد.درمجموعبینمديرعاملینشرکتگاز،تغییرراهبرداولیهاز۱۳66بهبعد،ودر
زمانآقایجراحی،پیشآمدکهباسیاستگذاریکهآنهنگاممسئولینجنگکشورداشتند،اين
راهبردتدوينشدکهازگازطبیعیبهعنوانمنبعتأمینانرژیکشوراستفادهشودوآنراجايگزين
سوختهاینفتیمايعکنیم.ازلحاظراهبردیآندوره،دوره یدرخشانیبرایشرکتملیگازبود.
درزمانآقایمهندسمحمدنژاد،کهدرشرکتملیگازتشريفداشتند،ايشانفوقالعادهاجرايی
وعملیاتیبودند.خودايشانشخصًااجرایپروژههاراپیگیریمیکردند.ايشانحتیمواردبسیار
کوچکیکهمعمواًلدرحدمديرعاملشرکتگازنیستراپیگیریمیکردند.ازايننظردرتوسعه
موفقبودند.درزمانیکهآقایمهندسمالکیمسئولیتداشتند،ايشانبهلحاظديدبنگاهداریدر
اينزمینهکهيکبنگاهراچگونهبايدادارهکنیمواولويتهایبنگاهچههست،قویوصاحبنظر
بودند.دردوره یفعلیهمکهبازبهلحاظراهبردیواستراتژیواينکهيکبنگاهراچگونهاداره

کنیم،مديرعاملفعلیشاخصهستند،صاحبنظرهستندومديريتخوبیدارند.

اگر قرار بود دوباره دست به انتخاب بزنم... �
زمانیکهوارددانشکده ینفتآبادانشدمبهنوعیبايددرصنعتنفتوگازکارمیکردمواين
تعهدخدمتیبودکهبايدبهدانشگاهمیدادموخودمنیزشخصًاعالقهمندبودم.البتهتعهدخدمتی
مابهخاطرپیروزیانقالباسالمیلغوشدومااينآزادیعملراداشتیمکهجایديگریهمکار
کنیم.بههمینعلتمنپنج،ششسالخارجازصنعتنفتکارکردمامادرسال۱۳67دوبارهبه
اصلخويشبرگشتم.بندهازابتدایانقالبنیزمیخواستمدرزمینه یتوسعه یکشورکارکنموبه
نوعیامکانانتخابمشاغلمديريتیوسیاسیوغیرسیاسینیزبرایمنمهیابودوفراهمنیزشد.
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امامنعالقهمندبهزمینه یصنعتبودموفکرمیکردممشکلکشورباتوسعهدرزمینه یصنعت
حلخواهدشد.بنابرايندرآنچندسالاولیهکهدرشرکتگازنبودم،درشرکتملیمسوتوانیر
کاروفعالیتکردموبعدهمکهبهشرکتملیگازآمدم.اکنونهمکشورمشکالتزيادیداردوما
بامشکلتورمورکودوبیکاریگستردهمواجههستیم.راهحلهمه یاينمشکالت،توسعهاست.
البتهتوسعهراهمهبهزبانقبولدارندولیبحثبرسرايناستکهآياواقعًااولويتاولکشورتوسعه
استيامسائلديگر!وقتیمیگويیمتوسعهبهاينمفهوماستکه،همه یسیاستگذاریهای
داخلیبايددريکجهتباشدوحتیسیاستخارجیماهمبايدبهتوسعهکمککند.سیاستخارجی
مانبايدمقابلتوسعهقراربگیرد.مابااضافهکردنتولیدوافزايشآن،نیزمیتوانیممشکلبیکاری
راحلکنیم،تورمراپايینبیاوريمودرآمدسرانه یکشورراباالببريم.پستوسعهراهحلمشکالت
کشوراستومناگردوبارهقراربوددستبهانتخاببزنم،دوبارهوباقوتهمینشغلراانتخابو
ازتجربیاتماستفادهکردهوکارهایبهتریراانجاممیدادم.منقطعًاًفعالیتدرزمینه ینفتوگاز
راانتخابمیکردموحتمادرزمینه یتوسعهکارانجاممیدادمولیسعیمیکردمباراندمانبهتر

وباتصمیمگیریهاوهماهنگیهایبهتراينکارراانجامدهم.

توصیه به نسل جوان �
دراينجابههمه،چهدانشجويانوچهجوانانیکهدربخشدولتیوخصوصیمشغولبهکار
شدهاند،وچهکسانیکهمیخواهندبرایآيندهبرنامهريزیکنند،توصیهمیکنمکهوضعیتکشور
رامطالعهکنند.نقاطضعفوقوتکشوررابررسیکنندوديدشان،ديددرازمدتباشد.اشکالیکه
جوانانونسلفعلیمادارندايناستکهيکمقدارمسائلراکوتاهمدتنگاهمیکنند.وصبرو
حوصلهایراکهماهاداشتیموگاهیبرایيکبرنامهريزیکلیکارمیکرديم،ندارند.اگرقراراست
کهکشوِرنمونهایباشد،کهبايدباشد.زيرامامردمخوبیداريموازيکفرهنگغنیبرخورداريمو
منابعاولیه یخیلیخوبیدرکشورمانوجودداردوداراینیرویانسانیخوبیهستیم.يکمقداربايد
ديددرازمدتداشتهباشیموممکناستدرکوتاهمدتکمیسختبگذردوآسیبببینیمامامیدانیم
کهاينسختیهاوآسیبهادردرازمدتمیوه یشیرينبهبارخواهدآورد.شايدتوصیه یبندهبهنسل
جواناينباشدکهيکمقداریبهمسائلطوالنیمدتترنگاهکنند.بههرحالديريازوداينعمر
کاریوزندگیماسپریخواهدشد.بايدروزیکهبهگذشتهنگاهمیکنیمسربلندباشیموبدانیمکه

برایمردموکشوروجامعهوانقالبمانوبراینسلهایبعدیکمنگذاشتهايم.
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دغدغه های یک مدیر مالی  �
اينجانبپیروزمنجزیهستم.بیستويکسالسابقهکاردارمکهشروعآنبهفروردين۱۳7۳در
شرکتملینفتايرانبرمیگردد.جنوبیهستمودراذهانخانوادههایجنوبیصنعتنفتشکل
جدیبهخودگرفتهاستوهمیشهانتظاردارندکهيکیازبچههايشاندرصنعتنفتمشغولبه
کارشود،بههمینخاطرمندانشگاهنفترابهعنوانيکمجموعه یمعتبردرکشورانتخابکردم

وراهیدانشگاهنفتشدم.
بعدازآنبرایادامهتحصیلدرمقطعفوقلیسانسبهتهرانآمدمودرشرکتنفتمناطق
مرکزیايرانازمجموعهشرکتهايیکهدرتحوالتساختاریصنعتنفتيکشرکتتازهتأسیس
محسوبمیشدمشغولبهکارشدم.ازسال۱۳86تااواخرفروردين۱۳۹۵بهعنوانعضواصلی
هیئتمديرهشرکتملیگازومديرمالیاينمجموعهمشغولخدمتبودمواکنونمشاورمديرعامل

شرکتگازهستم.

تغییر مفاهیم مالی در سال های اخیر �
ـــط ـــرمحی ـــمب ـــدوه ـــرمیپذيرن ـــودتأثی ـــطخ ـــمازمحی ـــانهاه ـــورتانس ـــرص ـــهه ب
ـــم ـــهاموه ـــرپذيرفت ـــتتأثی ـــتنف ـــمازصنع ـــهه ـــاددارمک ـــناعتق ـــدوم ـــرمیگذارن تأثی
ـــری ـــنتأثی ـــايدمهمتري ـــتم.ش ـــودهوهس ـــذارب ـــرگ ـــتتأثی ـــنصنع ـــراي ـــداب ـــهلطـــفخ ب
ـــع ـــرادراج ـــایاف ـــمديدگاهه ـــهبتوان ـــتک ـــناس ـــماي ـــتهباش ـــردهامداش ـــعیک ـــهس ک
ـــت ـــه یصنع ـــم.درمجموع ـــرده ـــدودیتغیی ـــاح ـــیرات ـــاتمال ـــاتومحتوي ـــهموضوع ب
نفـــتوگازديدگاههـــاازمبانـــیتئـــوریدرمفاهیـــممالـــیاندکـــیفاصلـــهداشـــت.
ـــور ـــهمح ـــرهزين ـــایتفک ـــرمبن ـــرادب ـــدگاهاف ـــراندي ـــتاي ـــینف ـــرکتمل ـــروزدرش ام
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ـــروزه ـــاام ـــودام ـــرب ـــنتفک ـــیازهمی ـــاناش ـــمديدگاهه ـــیگازه ـــرکتمل ـــت؛درش اس
ـــور ـــهمح ـــرهزين ـــمتفک ـــیه ـــت،يعن ـــدهاس ـــورش ـــهمح ـــربودج ـــیگازتفک ـــرکتمل درش
ـــاو ـــرلهزينهه ـــرکنت ـــیب ـــممبتن ـــیه ـــت،يعن ـــوراس ـــدمح ـــردرآم ـــمتفک ـــتوه اس
ـــدگاه ـــندي ـــراي ـــمتأثی ـــرمیکن ـــتوفک ـــااس ـــهیلدرآمده ـــادوتس ـــرايج ـــیب ـــممبتن ه

رادرصنعـــتگازبـــهوضـــوحوبســـیاربرجســـتهترازصنعـــتنفـــتمیبینیـــم.

ثبت و ضبط دانش مدیریت یک الزام جدی! �
معتقدمکهمانسبتبهدنیافاصلههایمعناداریپیداکردهايم.درصنعتنفتوحتیگازوقتیکه
بهصورتهایمالیشرکتهایمعتبردنیادردهه ی۱۹70میالدینگاهمیکنیم،میبینیمکه۲0 
درصدازاقالمیکهدرترازنامههايشانتحتعنواندارايیدارنددارايیهاینامشهودو80درصد
آندارايیهایفیزيکیاست.بعدازگذشتسالهاامروزدردنیاهمینشرکتهاياشرکتهای
مشابهباهمیندرجه یاعتبار80درصدازدارايیهايشاننامشهودو۲0درصدآنفیزيکیاستو
متأسفانهماامروزدرصنعتنفتوگازمیبینیمکهحتیاشارهایبهايندارايیهادرصورتهای
مالیشرکتملینفتوياگازديدهنمیشودوايننشانمیدهدکهفاصلهمعناداریازدنیاداريم.
که غیرمالی حوزههای موضوعات از بسیاری روی ما که میکنم فکر اساس همین بر

کمتر میشوند مالی حوزههای به منتهی
مالی امور در ما متأسفانه کردهايم. کار
بهبحثدانشمديريتکمتوجههستیم؛

يعنیصنعتیمثلصنعتنفتبابیشازيکصدسالقدمت،صنعتیمثلصنعتگازبابیش
ازنیمقرنسابقهوتجربهواقعًارویدارايیهایمعنویيانامشهودکاریانجامندادهاست
در بسیاری راهکارهای و داريم را باارزشی بسیار تجربیات اينصنعت در ما اينکه رغم به
فرآيندهایپیچیده یتولید،پااليش،انتقالوتوزيعکسبکردهايم؛اماشايداينمستندسازیها
باکیفیتوپشتیبانیصحیحانجامنشدهاستوامروزصورتهایمالینفتوگازعاریاز
ايندارايیهاینامشهوداست؛البتهمنفکرمیکنمکهاينموارددرايندوصنعتبزرگ

همیشهوجودداشتهاستمنتهیشناسايیوثبتوضبطنشدهاست.

دانش عمومی مدیران راهکاری مطمئن برای رسیدن به موفقیت �
اينهاکافینیستو اما رشتههایمالیعمدتًارشتههایحسابداریومديريتمالیهستند؛

ما روی بســـیاری از موضوعات حوزه های 
ـــه منتهی به حوزه های مالی  غیرمالی ک

می شـــوند کمتر کار کرده ایم
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مديرانامروزمابايدمؤلفههایديگریهمداشتهباشند.منبهعنوانيککارشناسحسابداریو
مالیاينراعرضنمیکنم،بلکهدرجايگاهيکمديراينتقاضارادارمکهمديرانمابايدتفکرات
يادانشهایديگررادربخشهایمختلفداشتهباشند؛درواقعدانشهایعمومیبهارتقای
کیفیکاردرمباحثمالیوحتیغیرمالیبسیارکمکمیکند.بهعنواننمونهبندهبهعنوانيک
مديرخوبگاهیبهوظايفمديريتیخودعملمیکنم،گاهیهمبهعنوانيکاستراتژيستبايد
استراتژیهاراتدوينکنموگاهیهمدرفرآيندرهبریشرکتملیگازايراندرجايگاههیئتمديره

بايدسعیکنمبهنکاتکلیدیدرفرآيندرهبریسازمانبپردازموآنهارارعايتکنم.

سیاست های مالی و تأثیر آن بر بنگاه های اقتصادی کشور �
سال۱۳۹۳يکیازمعدودسالهايیبودکهماتوانستیمواحدهایمختلفدرمجموعه یوزارت
اقتصادودارايیسازمانهدفمندیراهمراهیکنیم.درهمینراستامامتولیبازتوزيعمنابعدرکشور
بوديموبراساسايناستراتژیتعیینکرديمکهمنابعمالیواردشرکتملیگازشودوآنمنابع
رابهخزانهداریکلکشوربفرستیم،سپسمجددازخزانهداریکلکشورآنهارادريافتکنیمو
بازتوزيعآنهارادرکشوربهشکلیايفاکنیمکهدرانتهایسالهمسهمسازمانهدفمندسازی؛هم
سهممالیاتها،همسهمدولتدرسودسهاموهمبودجههایجاریشرکتهایفرعیشرکتملی
گازايرانراکهتعدادشانهمخیلیزياداست)44شرکتهستند(بههنگاموکاملپرداختکنیم؛
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تمامايناموربدونتعللوکوچکتريننقصیانجامشد،ضمناينکهبودجههایسرمايهرامطابقبا
برنامهوحدود۹8درصدکارسازیکرديمواينيکیازموفقیتهايیبودکهدرسايه یتدوينيک
استراتژیوبرنامهريزیمالی،البتهباهمکاریبانکهاومراجعذيربطدرمجموعهشرکتملیگاز

ايرانبهخوبیطراحیواجراشد.
همچنیندرسالهایاخیرفروشگازطبیعیدرداخلکشورافزايشداشتهاستواينموضوع
اثراتناشیازکاهشقیمتهایصادراتیماراپوششدادهاست.فروشداخلیگازماحدود۲0 
هزارمیلیاردتوماناستوصادراتمادربخشگازفرضکنیداز۳میلیارددالربه۱/۵میلیارد
دالرکاهشپیدامیکند.يعنیآثارافزايشقیمتحاملهایانرژیگازدربخشداخلیمیتواند
آنکاهشهارابپوشانداگرچهدرآمدشرکتملیگازتلقینمیشودوبخشعمدهایازآنصرف

موضوعاتديگرازجملهبازتوزيعيارانههابهمردمعزيزمانمیشود.

تلخ و شیرین خاطرات و بازنگری دوباره ی آن ها؛ یک راه نجات  �
ازبدوورودبهصنعتوکسبتجربهدرکناربزرگانوپیشکسوتانخاطراتبسیاریدارم،اما
بهترينخاطرهامبهزمانورودمبهشرکتملیگازايراندرسال۱۳86برمیگردد.بديهیاست
کهباتوجهبهساختارهایمتفاوتوفعالیتهایمتنوعگاز،انتقالازصنعتنفتبهشرکتگازکار
سنگینیبودونیازبهکسبتجربه،گرفتناطالعات،تحلیلآنهاويابهعبارتیتدوينيکگزارش
شناختکاملازصنعتگازداشت.درهمینزمانادعايیازطرفکشورترکیهمطرحشدهبودکه
ديوانداوریبینالمللرأیرابهسودترکهاصادرکرد.بارمالیاينادعانزديکبهيکمیلیارددالر
بود.منوهمکارانجوانمدرمجموعهشرکتملیگازبازنگریوبررسیهايیرویقراردادهای
ترکهاانجامداديموبااستفادهازظرفیتهایانجامقراردادتوانستیمحدودهفتصدمیلیوندالر
علیهآنهاادعاکنیموسالبعدهمحدودششصدمیلیوندالرديگردريافتکرديمدرواقعماحدود
۱/۳میلیارددالرتوانستیمازطرفترکهابابتاتفاقاتیکهدرگذشتهافتادهبودوبهآنهاتوجهی
نشدهيارسیدگینشدهبوددريافتکنیموفکرمیکنمافتخاربزرگیاستبرایصنعتگازکهيک

شرکتايرانیتوانستهاست۱/۳میلیارددالرازطرفترکیهدريافتکند.
کشورمادرزمستان۱۳86يکزمستانفوقالعادهاستثنايیراتجربهمیکردکهطرفترکمنستانی
بهدلیلزيادهخواهیدربحثقیمت،گازراقطعکردوکشوردچارمشکلشدوبهتبعآنشرکت
ملیگازتحتفشاربسیارزيادیقرارگرفت.شايداينخاطرهبرایبسیاریازهمکارانمناخوشايند

وتلخبودامامنمیخواهمازمنظرمالیبهآننگاهکنم.
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منفکرمیکنمکهمابعدازهررخدادیبايديکبازنگریدوبارهبرمسائلداشتهباشیم.وقتی
کهامروزگذشتهرامرورمیکنمبرداشتمايناستکهمیتوانستیمدرآنمقطعاينتصمیمرا
بگیريموقیمتراافزايشبدهیموازاينرخدادتلخجلوگیریکنیم.چراکهمابعداززمستانودر
ارديبهشتماههمانقیمتراپذيرفتیموپرداختکرديموگازرابازکرديم.اينتصمیماگربههنگام

گرفتهمیشدازآنخاطرهبدمیتوانستجلوگیریکند.

نیم نگاهی به آینده و تصمیمات مهم مدیریتی �
بهتراستنیمنگاهیهمبهآيندهبیندازيم؛درحالحاضرمارویپروژهایکارمیکنیمکهاين
پروژهمیتواندمشکالتنهتنهاشرکتملیگاز،کهصنعتنفتوياوزارتخانههایمشابهرا

همحلکند.يعنیمامیتوانیمبااستفاده
 Data Mining و مصنوعی هوش از
اطالعاتیکهدرمجموعه یشرکتملیگاز
ايراناست)شرکتملیگازايرانبهعنوان
دادههای پايگاه دارای بزرگ يکشرکت

بسیاریاستواينپايگاهدادههامیتواندمارادراستفادهازروشهایجديددادهکاویکمک
کند(درآمدهاوهزينههایگازرادرتقريببسیارنزديکبهواقعیتپیشبینیکنیموبراساسآن
جريانهاینقدیورودی،خروجیوتخصیصهاواولويتهایتخصیصرادرشرايطغیرمتعارفبا

سرعتبسیارباالپیشبینیکنیم.هماکنوناينپروپوزالدرحالنهايیشدناست.

تحریم ها،  بحران  ها و نوسانات جهانی و تأثیر آن بر صادرات   �
يکیازويژگیهايیکهشرکتملیگازدرمقايسهباشرکتهایديگرازجملهنفتدارد،اين
استکههیچسالیمانندسالقبلنبودهاست.شرکتملیگازبهدلیلتنوعمحصوالتوتنوع
فعالیتهايیکهدرزنجیره یارزشپااليش،انتقال،توزيع،ذخیرهسازی،مهندسیوتوسعهوبازرگانی
داردواقعًاهیچيکازسالهايشمانندهمنبودهاستکهحتیبتوانیمباالگوبرداریبهيکسری
کارهاسهولتببخشیم؛يعنیدائمًابايدباشرايطجديدسازگاروبهروزشويم؛امابااينتفاسیرماسیر
صعودیداشتیم.بحراناقتصادیدنیاکهدرسال۲008اتفاقافتاد،براقتصادماهماثرگذاشت.
کاهشوافزايشقیمتنفتنوساناتیبودکهتأثیرمستقیمدرکارماگذاشت.بهعنواننمونهبايد
عرضکنمکهدريکسالگذشتهنفتاز۱00دالربهکمتراز۳0دالرکاهشپیداکردهاستو

ما می توانیم با اســـتفاده از هوش 
مصنوعـــی و Data Mining اطالعاتی که 
در جمموعه ی شـــرکت ملی گاز ایران است 

درآمدهـــا و هزینه های گاز را در تقریب 
بســـیار نزدیک به واقعیـــت پیش بینی کنیم



 | گـاز، انرژی پاک با نیم قرن تالش �

708

اينقطعًاًبرصنعتگازهمتأثیرمستقیمخواهدگذاشت.چونهمقیمتگازصادراتیوهمقیمت
گازوارداتیماتابعقیمتنفتاست.همچنینقیمتمحصوالتديگرازجملهبوتانوپروپانهم
ازايننوساناتقیمتنفتتبعیتمیکندومديريتکردناينموجسینوسینهتنهادرگاز،بلکهدر

کلکشورکاربسیاردشواریاست.
مصداقبارزايننوساناتصادراتال-پی-جیدرسال۱۳۹۳استکهحدود۵00هزارتنبود
کهباکاهشقیمتنفتهدفمانبرایسال۱۳۹4يکمیلیونتنکارسازیداشتیم.کاربسیار
سختیاستکهبخشیازآثارناشیازکاهشقیمتبوتانياهمانال-پی-جی،بوتان،پروپان
وال-پی-جیراازتولیدوصادراتجبرانکنیم،اماخوشبختانهايناتفاقافتاد؛يعنیما
کلتولیدال-پی-جیمجموعه یصنعتگازدرسال۱۳۹4راثبتکرديمودرحالتحقق

صددرصدیآنهستیم.
بندهصرفنظرازاينکهمسائلمالیرادنبالمیکنمبهدلیلوظايفمدرهیئتمديرهروی
اولین گاز دربخش ذخايرجهان درصد با۱8 ايران دارم. تأکید خیلی اقتصادیهم مسائل
دارنده یذخايرجهاناست؛البتهحدود4/8درصدتولیدو4/8درصدهممصرفدارد.اينآمار
نشانمیدهدکهاگربیايیمبهتولیدناخالصداخلیکشورهایمصرفکننده یگازبنگريمما
سومینياحداکثرچهارمینمصرفکننده یبزرگدنیاتلقیمیشويمومتأسفانهاينيعنیما

نقشیدرتجارتگازدرسطحبینالمللايفانمیکنیم.
اينجانبمعتقدمکهابتدابايداستراتژیگازطبیعیدرصنعتنفتتدوينشود)خوشبختانه
االناينمهمدردستاجرااست(،تابراساسآنبتوانیمازپتانسیلهایموجودحداکثربهره

راببريموتوسعه یتجارتگازراباتوجهبهظرفیتهادنبالکنیم.
درهمینراستادرحوزهیصادراتگاز
عالوهبرقراردادباترکهاوعراقیهادو
قراردادباپاکستانوارمنستانداريموبه

نظرمیآيدکهامروزکشورمتوجهاينشدهاستکهتوسعه یتجارتگازراهگشایبسیاری
ازمحدوديتهاوياحتیموانعاقتصادیکشوراستونقشماهمايناستکهبتوانیمبا
استفادهازاطالعاتیکهداريمبهانعقادقراردادهايیکهدرراستایمنافعملیکشوردرسمت

وسوی)SID(مالیاستکمککنیم.

 شـرکت ملی گاز بـا توجه به تنوعی که 
در مجموعـه فعالیت های خود دارد هیچ 

زمان بی  دغدغه  نبوده اسـت
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ناهمواری های همیشگی و هنر هموار کردن راه �
مشکالتهیچوقتتمامیندارد.هنرمابايدبراينباشدکهبتوانیمبرایمشکالتراهکارهای
منطقیپیداکنیم.شرکتملیگازباتوجهبهتنوعیکهدرمجموعهفعالیتهایخودداردهیچ
زمانبیدغدغهنبودهاست.تحريمها،فشارها،تنوعکار،نوساناتقیمتمحصوالتگازیياحتی
گازطبیعیمابرمیگرددبهمسائلبینالملل،ومسائلبینالمللیخودتابعيکسریمتغیرهاست
کهنشانمیدهدتغییرآنمتغییرهاهمیشهبهطورمستقیمياغیرمستقیمبرگازتأثیرداشتهاست.

هدفمندیيارانههاطرحیدرستدرمسیرینادرست
موضوعهدفمندیيارانههاوجمعآوریمنابعبرصنعتگازتأثیربسیارناخوشايندیگذاشته
استوکاربسیارسنگینیاستکهبردوششرکتملیگازايرانگذاشتهاند.درواقعمنبا
هدفمندیمخالفنیستمواعتقادمايناستکههدفمندیيکتصمیمدرستبودهاست،اما
تصمیمدرستبايدبهدرستیهماجراشود.باتوجهبهاينکهاينموضوعيکبحثکاماًلمالی
استومابايدبتوانیممنابعراجمعآوریومجددبینهموطنانعزيزمانبازتوزيعکنیم،شايد
میتوانستندمکانیزمهایبهتر،سادهتروکمهزينهتریراطراحیکنندکهصنعتگازيانفت
کهبخشعمدهایازاينمنابعراتأمینمیکنندازآسیبهایاينطرحبزرگملیدرامان
بمانند.امروزمیبینیمکههمشرکتملیگازوهمشرکتملیپااليشوپخشفرآوردههای
نفتیماهانهفشارزيادیرامتحملمیشوندتابتواننداينمنابعراجمعآوریوبازتوزيعکنند.
علتآنهمايناستکهازگذشتهتابهامروزاستراتژیمادرمجموعه یشرکتملیگاز
فروشنسیهگازاست؛يعنیماابتداگازرادريکمدتزمانیمیفروشیموصادرمیکنیم؛بعد
پولآنرابرایيکپروژه یديگرمصرفمیکنیمواينباعثمیشودکهنقدينگیمتناسب

بافروشهایماياتحققپیدانکندوياوصولنشود.

توجه به سرمایه های انسانی در راستای ارتقای کیفی صنعت �
مهمترينچیزیکهمیتوانمبهآناشارهکنمچهبهگذشتهبرمیگشتموچهتصمیماتجديدی
برایجوانان دنیا معتبر ازشرکتهای بسیاری بود. بهجوانها بیشتر بهای بگیرم میتوانستم
شود. نهادينه بايد ما بزرگ مجموعههای در مسائل برخی میکنند. سرمايهگذاریهایکالن
مهمتريناينمسائلتوجهبهسرمايههایانسانیوتعیینمسیرشغلیآنهاست.مسئلهديگرتوجه
بهمقوله یاشتراکدانشدرمجموعهصنعتاست.امکاندسترسیبهدانشوتکنولوژیهایجديد

درراستایارتقایکیفیکاردرصنعتاست.
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شايدمنيکنمونهازجوانهایعالقمندووفاداربهصنعتنفتباشم.توصیه یمنبهتمام
جوانهايیکهدراينصنايعمشغولهستندايناستکهتمامتالششانرادرراستایبهترشدن
خودوصنعتیکهدرآنمشغولهستندبهکاربگیرند.قدرمسلمهیچتالشیبینتیجهنخواهدماند
ومناينقولرابههمهجواناناينصنعتمیدهمکههیچتالشیدرصنعتنفتناديدهگرفته
نمیشود.اعتقادمايناستکهاگرجوانانتالشکنندودلسوزوهمسوباصنعتباشندانشااهللهمه

آنهاپلههایترقیرايکیپسازديگریطیمیکنندوقطعًاًبهترازماخواهندشد.
ناگفتهنماندکهشرکتملیگازبايدبتواندباتوجهبهمديريت،چشماندازهاوباتوجهبهاهداف
والزاماتاستراتژيکیسرمايههایانسانیخودرامتعهدوهمسوباتحققايناهدافوالزامات،

پرورشدهدتابتواندبهآرمانهايیکهطراحیوتدوينشده،درحداقلزمانممکنبرسد.

سال 1394، سال بالندگی عملکردهای شرکت ملی گاز ایران �
فکرمیکنمدراينهشتسالگذشتهاتفاقاتبسیاریدرکشورافتادهاست.صنعتگازبهعنوان
بخشیازاقتصادکشورهمازاينقاعدهمستثنینبودهاست.همتأثیرگذاشتهوهمتأثیرپذيرفته
استوعملکردشرکتملیگازعملکردقابلقبولیاستباتوجهبهمحدوديتهايیکهاستحضار
داريدکهدراينچندسالگذشتهحاکمبودهاستومرتفعکردنآنهابسیارپرزحمتووقتگیر
بودهاستولیدرمجموعمنبهعنوانيککارشناساينجاعرضمیکنمکهشرکتملیگازدر

اينهشتسالگذشتهعملکردقابلقبولیداشتهاست.
سالهای۱۳۹۳و۱۳۹4سالهایدرخشانشرکتملیگازاست،زيرامااستراتژیهایبازتوزيع
منابعدرکشوررابهخوبیبهنمايشگذاشتیموتوانستیمپیوندیبینمیزانفروش،وصولومیزان
منابعیکهشرکتهانسبتبهتعهدهایخودواريزمیکردند،ايجادبکنیم.دراينسالهاکلیه ی
تعهداتبههنگاموکاملمحققشدوايندستآوردبزرگیاست.اينامورنشانمیدهندکه
شرکتملیگازازپايهواساسالزمبرایفردایخودباتوجهبهموانعومحدوديتهايشاستفاده
میکندانشاا...بابهبودجرياناتسیاسیدراواخرسال۲0۱6شاهدترمیمآسیبهایاجتماعیو
جهانینهتنهادرصنعتگازونفتبلکهدراقتصادکشورخواهیمبود.درهرصورتروزهایسخت
رفتنیهستندوبهقولی»درنبردبینروزهایسختوانسانهایسختاينروزهایسختهستند

کهمیروندواينآدمهایسختهستندکهمیمانند«.
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از دانشگاه صنعتی شریف تا مدیریت پژوهش و فناوری �
اينجانبسعیدپاکسرشتهستم،درسال۱۳6۳وارددانشگاهصنعتیشريفشدمودرمقطع
کارشناسیرشته یفرآيندهایگازوالبتهبعدازيکتغییرگرايشبهطراحیفرآيند،درسال۱۳68 
فارغالتحصیلشدم.مدرکدکتراهمدرادامهاينرشتهازدانشگاهصنعتیشريفدرسال۱۳78  
گرفتم.خبرشته یمهندسیشیمیيکیازرشتههایتحصیلیمرتبطبافرآيندهاینفتوگاز
استوبالطبعفارغالتحصیالناينرشتهتمايلوعالقه یزيادیدارندکهدرصنعتنفتياگازکه
درکشورمايکصنعتپیشروهستفعالیتکنندوخوشبختانهاينافتخارنصیببندهشد.ازسال
۱۳7۲افتخارهمکاریباصنعتنفتراپیداکردم.ابتدادرپژوهشگاهصنعتنفتمشغولبهکارشدم
وخوشبختانهبعدازاتمامتحصیالتمدرهمینصنعتمشغولبهکارشدموفعالیتهايمراادامهدادم
تااينکهقسمتشدبهشرکتملیگازايرانمنتقلشدم.ازسال۱۳8۵همبهعنوانمديرپژوهش
وفناوریشرکتملیگازايراندرخدمتکشورمهستم.سیزدهسالاولسابقهفعالیتهایمندر
پژوهشگاهصنعتنفتبودکهدربخشهایمختلفیخدمتکردم.ابتدابهعنوانپژوهشگروبعد
بهعنوانمسئولواحد،سپسرئیسمجریطرحوبههمینترتیبتازمانیکهبهشرکتملیگاز
آمدم.اززمانیکهواردشرکتملیگازشدمدرسمتمديريتپژوهشوفناوریتابهامروز)بهمدت

۱0سال(مشغولبهکارهستم.

حوزه ی پژوهش و فناوری، نیاز مبرم صنعت بزرگ گاز �
بهنظربندهيکفردبهتنهايینمیتواندنقشمؤثریدرصنعتبهاينعظمتداشتهباشد،
مجموعهایازفعالیت هاواقداماتوجودداردکهدستبهدستهمديگرمیدهندتااينکهيکاقدام
مهمدرصنعتیوسیعمثلصنعتگازبهمنصه یظهوربرسد؛امامنوهمکاراندربخشپژوهش
وفناوریهموغماينراداشتیمکهپژوهشوفناوریبهعنوانيکیازنیازهایاينصنعتدر

سعید پاک سرشت
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شرکتملیگازمستقرشود.برایرسیدنبهاينمهماهدافمتعددیراپیشبینیوتالشکرديم
کهبهآناهدافبرسیم.شايدامروزبهمجموعهاهدافیکهبهعنوانبرنامههایحوزه یپژوهشو
فناوریترسیمکرديم،بسیارنزديکشدهباشیم.طیدهسالگذشتهمجموعهاقداماتمهمیکه
درحوزه یپژوهشوفناوریداشتیم،تأمیننیازهایتکنولوژيکصنعتگازکشوروانجاممطالعات
راهبردیبرایرسیدنبهبرنامههایاستراتژيکوانجاممطالعاتوپروژههایپژوهشیبود.اين
برنامههابهرفعمعضالتورفعگلوگاههایعملیاتیاينشرکتمیپرداختوازبرنامههایاصلی

مادرحوزهپژوهشوفناوریشرکتگازبود.

زنجیره ی فعالیت های R&D  )تحقیق و توسعه( از خلق ایده تا  خلق ثروت �
برنامههایمامثلهرفعالیتیدرحوزه یتحقیقوتوسعه،ازخلقايدهوتوجهبهايدههایمختلف
شروعمیشود.بعدازاينکهايدهایمتولدودريافتمیشود،بايدفعالیتهايیبرایارزيابیآن
صورتبگیرد.رسیدگیبهاينبخشازاموربرعهده یحوزه یپژوهشاست.کارحوزه یپژوهش
بعدازانجاماينارزيابیهاوپروژههایتحقیقاتیتمامنمیشود؟!زيراماانتظارداريمازانجاماين
فعالیتهابهنتايجنهايیبرسیم.بههمینخاطراستکهمراحلبعدیتحقیقوپژوهشانجام
فعالیتهایتوسعهایاست،اينفعالیتهامارابهدانشفنیوطراحینزديکمیکند؛امااين
همبازنقطه یپاياننیست؛زيراکهايناقداماتبايدبهخلقثروتمنتهیشود.برایاينکهبهخلق
ثروتبرسیمفعالیتهایتحقیقوتوسعهبايدبهبخشتجاریوبازاريابیبرسد،يعنیبعدازانجام
عملیاتتوسعهفناوریبايدسعیکنیمکهآنهارابهبازارونیازهایواقعینزديککنیمکهبتوانیم
ازآنهاخلقثروتداشتهباشیم؛يعنیآنچهکهاصطالحًادرادبیاتمديريتتکنولوژیامروزبهآن
»تجاریسازی«گفتهمیشود.يکیازاهدافاصلیمادرحوزه یپژوهشوفناوریشرکت،اين
بودهاستکهاينموضوعاتمهموجديددرکشورراپیادهومستقرکنیموازفرآيندخلقايدهکه
نقطه یشروعفعالیتهایتحقیقوتوسعهتانقطه یپايانکهتجاریسازیدستاوردهایپژوهشو
فناوریهسترابهصورتکاملايجادکنیموبعدبتوانیمفعالیتهايمانرادراينمسیرپیشببريم.

R&D1 از اولویت های نخست صنعت گاز  �

اکثرسازمانهابهاقداماتپژوهشوفناوریکمتوجهیمیکنند!امااينکمتوجهیناشیاز
چیست؟اولیندلیلايناستکهاينحوزهدرکشورماهنوزجواناست،شمادربینمديريتهای
ستادیشرکتملیگازايرانکهنگاهکنیدجوانترينحوزه یمديريت،پژوهشوفناوریاستوبرای

Research and Development  .۱
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اينکهاينجايگاهبهدرستیدرفرآينداقداماتيکشرکتقراربگیردبهزماننیازدارد.شايدبزرگترين
دغدغهایکهبندهبهعنوانمديرپژوهشوفناوریاينشرکتدارمايناستکهدرزنجیره ی
فعالیتهایاينشرکتجايگاهمناسبیبرایحوزه یتحقیقوتوسعهR&Dباشد.يعنیبخشهای
مختلفنیازهايشانرابهماارجاعدهند.نیازهایواقعیتحقیقوتوسعهازدلاينکارهابیرونبیايد
ومامجبورنشويمکههمیشهدنبالمشتریبگرديمتاکارهایخودرابهآنانعرضهکنیم؛بلکهتقاضا
ونیازخودشرانشاندهد،اگررسیدنبهدانشفنیدراولويتهایکاریسازمانهايکاصلباشد

واينراازحوزه یتحقیقوتوسعهبخواهند
آنوقتاينمشکلبرطرفمیشودوديگر
بیتوجهیبهاقداماتپژوهشوفناوریاز
بینمیرود.مابايدبدانیمکهدرمجموعهای
و فنی دانش به رسیدن گاز صنعت مثل
فناوریهایاينصنعتيکیازاولويتهای
اينشرکتاست؛اگراينمطلبرابپذيريم

واگرمديرانکالنوارشدسازمانبهاينموضوعتوجهکنندواينمهمراجزاولويتهایکاری
خودقراردهنداينمشکلبرطرفمیشود.

بهنظرمفرصتمغتنمیاستتابهچندموردازموضوعاتمهميادستاوردهایويژهکهدرحوزه ی
پژوهشوفناوریشرکتگازبودهاشارهکنمتابهنوعیتوجهشرکتگازبهحوزه یپژوهشرا
بهتصويربکشم.بندهاعتقاددارمکهبسیاریازنیازهایفناورانهدرکشورماتوسطمتخصصین،
دانشمندانوپژوهشگرانکشورمانقابلتحققاست.مثالیازبحثتجهیزاتهایتکدراينصنعت
میزنمکهمبینگفتههايمباشد.يکیازپرمصرفترينوپیشرفتهترينتجهیزاتیکهدرصنعتگاز
مورداستفادهقرارمیگیرد،توربینهایگازیاست.توربینگازیابزاريستکهازآنبرایانتقال
گازدرشبکهخطوطانتقالاستفادهمیشودوباتوجهبهگستره یخیلیوسیعیکهشبکهخطوط
انتقالدرکشوردارندبهتوربینهاوايستگاههایتقويتفشارنیازبسیارداريم.شايدرسیدنبهدانش
طراحیوساختتوربینهایگازیيکیازرؤياهایگذشته یمابودهاست.شايددهسالپیشهیچ
کستصورنمیکردکهمابتوانیميکروزیادعاکنیمکهتوربینگازیباتوان۲۵مگاواترابا
برندايرانیدرکشورمانتولیدکردهايم.دهسالپیشواقعًاباورکردنینبودکهمابتوانیمدرحوزه ی
توربینهایگازیچیزینزديکبه60اختراعثبتکنیموسختبودبپذيريمکهتوربینساختهشده
داخلیباطراحیداخلیدريکیازايستگاههایتقويتفشارنصبشدهودرحالکارهستوگازرا

یکـــی از اهداف اصلی ما در حوزه ی 
پژوهش و فناوری شـــرکت، این بوده است 

که این موضوعات مهم و جدید در کشـــور را 
پیاده و مســـتقر کنیـــم و از فرآیند خلق ایده 

ـــروع فعالیت های تحقیق و  که نقطه ی ش
ـــعه تا نقطه ی پایان که تجاری سازی  توس

دســـتاوردهای پژوهش و فناوری هست را به 
صـــورت کامل ایجاد کنیم
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منتقلمیکند؛اماايناتفاقباافتخارافتاد.
اينرخدادنتیجه یاعتمادیبودکهمديران
ارشدسازمانگازبهتوانمحققینداخلی
وبهدانشگاهیانداشتند.مادرسال۱۳۹0 
برنامهريزیگستردهایبههمراهسازندگان

اينتجهیزشروعکرديمکهتحتنظارتيکشرکتخارجیاينتوانمندیراحاصلکنیم.ازآن
زمانتابهامروزکهنزديکبه4سالمیگذردباافتخارخدمتشماعرضمیکنیمکهنتیجهاين
اعتمادبهثمررسیدنايندستاوردبودودرحالحاضراينتجهیزکهازبرترينتکنولوژیهابرخوردار
استدرکشورمانتولیدمیشود.توانطراحیوساختتوربیندرکشوروجودداشتومازنجیره ی
تجهیزاتمربوطبهآنراکاملکرديم،يعنیازابتداکهطراحیصورتمیگیردتامراحلساخت،
تستوارزيابی،درکشورمانقابلانجامهستوبراساسهمینفرآيند،توربینگازیدرحالکار

هستوخوشبختانهنتايجبسیارخوبیرادرطیچندماهیکهازنصبآنمیگذرد،گرفتهايم.

تحقیق و توسعه راهی برای رسیدن به اهداف عالی نظام اسالمی �
جاداردکهازهمکارانمدرطولاينيکدههتشکرکنموتالشهایبسیارمثبتآنانراارجبنهم.
همکارانمنطیاينمدتتالشزيادیداشتندکهبتوانندجايگاهواقعیحوزهتحقیقوتوسعهرا
درشرکتملیگازتثبیتکنندوامروزايناتفاقافتادهاست.نتايجفعالیتهايیکهبهاختصارآنان
رابیانکردمنشاندهنده یاعتمادیاستکهمديريتارشدوکالنبهاينبخشازفعالیتهای
داشتهوامیدوارهستمکهفعالیتهایماخیلیبیشترازاينجايگاهخودشراپیداکند؛اگرچهما
هنوزانتظارداريموضعیتبهترشود،زيرامطالباتجامعهمااينگونهمیطلبد.امروزوقتیکهبه
نیازهایکالنکشورماننگاهمیکنیم،میبینیمکهبسیاریازفعالیتهابهحوزه یتحقیقوتوسعه
برمیگردد.وقتیکهصحبتازاقتصاددانشبنیانمیکنیممتوجهنقشمهموبیبديلتحقیق
وتوسعهمیشويم.توجهواهمیتبهنقشحوزه یتحقیقوتوسعه،نقشاستفادهازشرکتهای
دانشبنیانوپژوهشگرانودانشمندان؛يعنیبهرهگیریازعلمودانشبومیودرنهايترسیدن

بهاهدافعالیهنظاماسالمی.

برون سپاری گامی فراتر از تصدی گری �
شرکتملیگازايراندرسال۱۳44تأسیسمیشود.فعالیتهايیکهبرایاينشرکتبايک

 توجـــه و اهمیت بـــه نقش حوزه ی 
ز  ا تحقیق و توســـعه، نقش اســـتفاده 

بنیان و پژوهشـــگران  شـــرکت های دانش 
و دانشـــمندان؛ یعنـــی بهره گیـــری از علم 

نـــش بومی و در نهایت رســـیدن به  و دا
ـــالمی اهداف عالی نظام اس
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پااليشگاهويکخطلولهويکهدفمشخص)صادرات(درابتدابرنامهريزیشدهوپیشرفتهبود،
عمدتًاازجنسعملیاتیوتصدی-گریبوده،اينبرنامههاروزبهروزتوسعهوگسترشبیشتری
پیدامیکرد.دربرههایاززمانسیاستگذاراندرکشورمابهايننتیجهوتصمیمرسیدندکهگاز
طبیعیرابهعنوانسوختوانرژیغالبدرکشورتوسعهدهند.ازآنزمانوظیفه یشرکتملی
گازدچاريکتغییرعمدهمیشودوبهسمتتوسعهفعالیتهایعملیاتیسوقپیدامیکند.تعداد
پااليشگاههایمابیشتروخطوطانتقالماگستردهترشد،همچنینشبکهتوزيعبهمشتريانمختلف
دربخشهایخانگی،صنايعونیروگاههاتوسعهيافت؛حتیبعدازآنديديمکهگازطبیعیبرای
تأمینانرژیخودروهانقشنسبتًامهمیپیدامیکند.اينهاهمهنشاندهنده یبسطوگسترش
فعالیتهایشرکتملیگازهست؛اماهمچناندرحوزه یعملیاتیوتصدیگری.امروزهاگر
شرکتملیگازبخواهدکارخودرابهنحودرستانجامدهدبايدازوظايفشدرحوزه یتصدیگری

فراتربرود.
گفتنیاستکهاينشرکتمعظمتابهاالننیزبسیارخوبعملکردهوتوانستهبسیاریاز
سیاستهاوبرنامههایکالنکشوررابهدرستیمحققکند.شرکتملیگازايرانبايدبهحوزه ی
سیاستگذاریکمکبیشتروبرفعالیتهایعملیاتیبادقتنظارتکندوکمکمازفعالیتهای
تصدیگریوعملیاتیدورشود.ايناموربايدبهمتخصصینواگذارشود،چراکهگستره یفعالیتهای
اينشرکتبهقدریاستکهنیازبهيکمغزمتفکربرایهماهنگی،برنامهريزیومديريتداردو
اينکاریاستکهبهنظرمیرسدشرکتهایبزرگبايدانجامدهند؛بهنظرمننقشیکهشرکت
ملیگازايرانبايدايفاکندايجادهماهنگی)Coordination(مديريتبرصنعتگازکشورمان

استکهاينمهممقداریبافعالیتهایگذشتهاشتفاوتدارد.

تدوین طرح جامع شرکت ملی گاز ایران �
اجازهبدهیدکهبهيکیازمطالعاتدرحوزه یپژوهشوفناوریاشارهکنم.مادرطیدوسالگذشته
مطالعاتیراباهدفتدوين)Master Plan(ياطرحجامعشرکتملیگازانجامداديمکههدفآن
ترسیمافقهایپیشرویصنعتوشرکتملیگازايران،تغییروتحولدرسازمانوساختارآنبرای
تحققاهدافبود؛يعنیآنچهکهدربسیاریازسازمانهاوشرکتهایبزرگبهآننیازدارندوبراساس
آنبرنامههایکالنرااجرامیکنند.برمبنایسیاستهایکلینظاممقدسجمهوریاسالمیايران
مابايدبخشهایقابلواگذاریرابهبخشخصوصیبسپاريموبعدبهسمتمديريتفعالیتهابرويم.

گازطبیعیيکیازمهمترينابزارهایتوسعهاقتصادیدرکشورماست.بههمینخاطرمابايدبرایآن
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برنامهداشتهباشیم.اينمطالعهانجاموبراساسآنيکمدلکسبوکارکهمنطبقباسیاستهاو
برنامههایکالنکشورمابودتعیینشد.براساساينمدلبخشهایقابلنگهداشتدريکشرکتمادر
)Holding(تعیینشد،وظايفآنهاتعیینوساختارآنهاترسیموبخشهایقابلواگذاریهمبراساس
سیاستهایکالنکشورتعیینودرنتیجهبسیاریازفعالیتهایقابلواگذاریشناسايیشد.اگرمااين
سیاستهارابپذيريميکیازوظايفاصلیشرکتملیگازايرانتوانمندسازیبخشهايیاستکهبايد
عهدهداراينوظايفشوند.درپیاينکارکهيکگستره یبسیارفزايندهایدارد،اشتغالزايی،تخصصو
چابکیالزمبرایانجامفعالیتهاايجادمیشود.فکرمیکنمبرنامههایفعلیمديريتارشدشرکتملی
گازايراندرمسیرانجاممطالعاتیبودهکهتحتاينقالبانجامشدهوامروزهتالشزيادیداريمکهاين

اتفاقبیفتد.
دارد.واگذاری اينمطلبشرايطی بدانیمکه بايد ازخصوصیسازیحرفمیزنیم، وقتی
از مجموعهای تا ما است. خصوصیسازی فرآيند فعالیتهای از حلقه آخرين مالکیت
نیازمندیهایآنبخشخصوصیراتأمینوازآنهاحمايتنکنیم،نمیتوانندکاریانجام

دهند.
صنعتگازمیتواندخیلیگستردهومنشأبسیاریازحرکتهایتوسعهایباهمکاریبخش
خصوصیباشد؛اماتاآنساختارمناسبراايجادومديريتنکنیمبهاينهدفنخواهیمرسید.
الزماستاشارهکنمکهدرپاياناينمطالعاتمأموريتاصلیشرکتملیگازايراندر

سهمحورترسیمشده:
محوراول:مديريتعرضهوتقاضايابهعبارتبهترمديريتتأمیننیازگازدراقصینقاطکشور؛

محوردوم:مديريتتجديدساختاربرایاينکهبهآننقطه یآرمانیمدنظرخودبرسیم)ساختارشرکت
ملیگازايرانچگونهباشدتااينتغییروتحوالترابتواندمديريتکند(؛

محورسوم:واردشدنبهعرصههایبینالمللی.چیزیکهدراسنادباالدستیبسیاربهآنتوجهکردهايم،
اماتابهامروزازآنغافلبودهايم.ماهنوزدربازارهایجهانیدرحدواندازه یمنابعسرشارکشورمان

واردنشدهايم.

نقش دانش فنی  بومی در ایجاد یک برند برتر �
شرکتگازبايديکبرندشود؛امااقداماتمابهعنوانيکشرکتحاکمیتیچهبايدباشدتاايناتفاق
بیفتد؟ماشرکتیهستیمکهبهمسائلاقتصادیتوجهداريم،امامیخواهیميکشرکتحاکمیتیهم
باشیم.شرکتملیگازايرانياستادشرکتملیگازايرانقراراستيکچنیننقشیراايفاکند.مابايد
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بدانیمکهدررسیدنبهيکبرندجهانیمجموعهایازبازيگرانديگرهمبايدهمراهخودکنیم.اينمجموعه
ازبازيگراندرحوزههایمختلففرقمیکند؛دربخشرسیدنبهدانشفنیمابهبازيگراندارنده ی
 ۱)high-tech(دانشفنیشرکتهایبزرگ،مراکزتحقیقاتی،دانشگاهها،سازندگانتجهیزاتکلیدیو
نیازداريم.مابايدبازيگرانصحنه یصنعتراهمپایخودمانتقويتکنیم،اگرايناتفاقنیفتدموفق

نمیشويم.
مابايددرهمهزمینههاموازیباهمرشدکنیم؛يعنیهمزمانباتوسعه،رویتحقیقوپژوهشهم
کارکنیم؛تحقیق،پژوهشوفناوریيکیازنیازهایاساسیکشورماستوخوشبختانهسیاستگذاران

برنامههایبسیارخوبیرادراينحوزهترسیمکردهاند.
حالسوالايناستکهشرکتملیگازبرایتحققاينبرنامههاچهنقشیرابايدايفاکند؟
بهعنوانيکیازنمايندگانحاکمیتچهبايدکردکهايناتفاقبیفتد؟چهبايدبکنیمکهصنعتو
دانشگاهبههمنزديکترشوند؟مابهعنواننماينده یحاکمیت،بايدسعیکنیمکهقواعدبازیرابرای

حضورذینفعانمختلفايجادکنیم.

دولت، صنعت و دانشگاه، سه ضلع مثلث تکنولوژی مدرن �
شرکتملیگازيکشرکتحاکمیتیاست.برایاينکهبتوانیمارتباطصحیحیبینبازيگران
مختلفاينصحنهايجادکنیم،بنابرادبیاتمديريتتکنولوژی،بايدسهضلعدولت،صنعتو
دانشگاهرابهنحویکنارهمديگرداشتهباشیم.وظیفه یشرکتملیگازبهعنواننماينده یدولت
چیستوچهبايدکند؟وظیفه یدولتسیاستگذاری،نظارتبرفعالیتهاوتدوينبرنامههایکالن
استواگربتواندنقشخودراخوبايفاکند،اينسهمجموعهکناريکديگردرجایمناسبخودشان

قرارمیگیرندوارتباطالزمراباهمبرقرارمیکنند.
حالمیرسیمبهاينجاکهبدانیمچهوظايفیبهعهده یشرکتملیگازاست؟مابايدنیازهای
واقعیخودرامشخصکنیم.بايدبگويیمکهچهنیازهايیدرصنعتوجودداردوايننیازهاچگونه
توسطمراکزعلمیودانشگاههامرتفعمیشود.پسبرایپاسخبهاينپرسشبايدشبکهسازی
کنیم،يعنیاينکهبازيگرانمختلفراشناسايیوسعیکنیمکهآنهاراکنارهمقراردهیمتابه
اهدافموردنظربرسیم.مابايدريسکبهکارگیریدستاوردهایپژوهشیرادرفعالیتهاواقدامات
عملیاتیخودتاحدیتقسیمکنیموبپذيريم.نمیتوانیمتمامريسکرابهدوشيکارگان،سازمان

۱.فناوریبرترياتکنولوژیپیشرفته)high-tech(يکسبکمعماریوطراحیصنعتیاستکهدرسال۱۹70پديدارشد.
میتوانیمازآنبهعنوانصنعتیيادکنیمکهنقش»علم«از»تجربه«بیشتراستوالبتهسرعتتحولبااليیدارد؛عمريک
تکنولوژیپیشرفتهممکناستتنهايکسالباشددرصورتیکهدرتکنولوژیهایسنتی،متوسطعمر،بیشاز۱0سالاست.
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ياپژوهشگرومحققبگذاريم.بايدحجمريسکرابهنحویتقسیموسعیکنیمفرآيندهایورود
دستاوردهایتحقیقاتیداخلیخودرابهداخلصنعتتسهیلکنیم.اگرايناتفاقاتبهدرستیپیش
رودودولتهاوشرکتهایدولتیبتوانندنقشخودراخوبايفاکنند،اينارتباطبرقرارمیشود.
پستجمیعنیاز،شبکهسازی،برقرایتسهیالتبرایروانشدنفعالیتهابینبخشهایمختلف
وتقسیمياتسهیمريسک،جزوظايفاصلیومهمیاستکهبايددولتهابهآنبپردازند.آنوقت
دانشگاههاومراکزصنعتیبهخودیخوداينارتباطراپیداخواهندکرد.اگردولتمسیرراهموار

کند،صنايعودانشگاههاخودراهراپیدامیکنند.

شبکه سازی و مهمترین پروژه های تحقیقاتی شرکت ملی گاز ایران �
بحثتوربینگازیTurbineGasIranianIGTشايديکیازجديدتريندستاوردهای
حوزه یتحقیقوتوسعههست.البتهبسیاریازهمکارانمادربخشهایمختلفازجملهبخش
بررسی برداری،شرکتمهندسیوتوسعهبخشی،سفارشگذاریوطراحی، بهره انتقال،حوزه
طراحیومجريانطرحهایايستگاهتقويتفشار،همهوهمهکمککردندتاايناتفاقبیفتد؛البته
سازندگانداخلی،ايجاددفاترطراحیوهمکاریبادانشگاه-هاباعثشدتاسهضلعصنعت،دولت

ودانشگاهوآنشبکهسازیمدنظرمحققشودواينفرآيندبهسرانجامبرسد.
يکیديگرازدستاوردهايیکهدرطیچندسالگذشتهتوفیقآنحاصلشد،تأمیننیازهای
مربوطبهتوپکهایهوشمندبود.توپکهوشمندابزاريستکهبرایبازرسیخطوطانتقالگاز
استفادهمیشودوازتکنولوژیپیشرفتهایبرخورداراست.اينتوپکدرونلولهحرکتمیکندو
باانتشارامواجمغناطیسیرویديوارهلولهوبازيافتياانعکاسآن،آنهاراضبطمیکندواحیانًا
اگرخوردگیياترکهایبسیارريزیدرونخطلولهباشددقیقاًًنشانمیدهدکهدرکجایلوله
ايناتفاقافتادهاست.مسیریکهاينتوپکدرآنحرکتمیکندبعضًاتابیشاز۱00کیلومترهم
شاملمیشود،يعنیازنقطه یورودبهخطلولهتانقطه یخروجيکفايلازاطالعاتدراختیارما

میگذاردکهنشاندهنده یموقعیتنواقصخطلولهاست.
ماموفقشديماينتوپکهوشمندرابسازيمونسلاولآنرادرونخطلولهعبورداديم،تست
کرديمونتايجخوبوقابلقبولیهمگرفتیم.درحالحاضرنیزبرنامهایبرایتوسعه یتوپکها
داريمکهبتوانیمآنرابادقتباالتریبسازيموامیدوارهستیمکهدرچندماهآيندهنسلدومآن
راتوسعهبدهیموطبقبرنامهایکهانشااهللدرارديبهشتماهسال۱۳۹۵داريمبتوانیمتوپک
لولهعبوردهیم.همچنین باتکنولوژیهایروزدنیاهمراههسترادرونخط استانداردیکه
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برنامهريزیهايیبراینسلهایديگریازتوپکهاداريمکههرکداميکنقصراشناسايی

میکنند.امیدوارهستمکهايناتفاقاتبهسرانجاممطلوبیبرسد.
رسیدنبهدانشحاللهایشیرينسازیگازيکیديگرازدستاوردهایاخیرمابودهاستکهدر
سال۱۳۹۳اتفاقافتاد.واحدهایشیرينسازیدرپااليشگاههایگازيکیازمهمترينواحدهای
عملیاتیهستندومهمترينبخشواحدهایشیرينسازیحاللهايیاستکهقابلیتجذبگازهای
اسیدیرادارند.خبايناتفاقدرپااليشگاههایگازیماافتاد،تاقبلازآنماهمیشهخريدار
اينحاللواليسنس۱واحدهایشیرينسازیبوديموبارهاوبارهااينLicenseراخريديم.
ازاواخردهه یهشتادبرایاينکهجلویاينکارگرفتهشودباهمکاریپژوهشگاهصنعتنفت
حرکتیشروعشدکهتحتآنتوانستیمفرموالسیونحاللهایشیرينسازیراتوسعهدهیم،امروزه
اينفرموالسیونديگردراختیارخودمانهستومیتوانیمبراساسآنواحدهایشیرينسازی
راطراحیکنیم؛چونمهمترينعاملدرطراحیواحدهایشیرينسازیآگاهیداشتننسبتبه
عملکردحاللاست.همشبیهسازهایرايانهایتوسعهپیداکردهوهمدرطراحیقدرتیبهما
میدهدکهبراساسآنمامیتوانیمواحدهایشیرينسازیرابااستفادهازاينحاللبهروزکنیم.
برایايناتفاقچهکرديم؟اينحاللرادريکیازپااليشگاههاتستمیدانیکرديمونتايجآن
راگرفتیم.نتايجیکهحاکیازمطلوبیتاينکاربود؛اماکاردرهمینجاتمامنشد.تحقیقوتوسعه

License .۱
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هیچوقتتمامنمیشود.مابايدخودمانرابرایسختترينشرايطپااليشگازآمادهبکنیم،اگر
چهتالشمیکنیمکههمچناندرمسیرتجاریسازیاينحاللراجايگزينحاللهایموجودکه
ازبرندهایخارجیوازاليسنسورهایخريداریمیشود،کنیمامادرکنارشفعالیتهایتحقیق
وتوسعههمداريم.يکیديگرازدستاوردهایارزشمندپااليشگاههای،واحدهایبازيافتگوگرد
است.بازيافتگوگرديکیازاقداماتیبودکهدرسالهای۱۳۹۲تا۱۳۹۳انجامشدومابهدانش

واحدهایSRUيابازيافتگوگردرسیديم.
يکیديگرازاقداماتیکهبهاواخردهههشتادبرمی گرددواکنوندرمراحلپايانیکارقراردارد،
احداثيکواحدتولیدماده یبودارکنندهاست.میدانیدکهگازطبیعیبدونبواستوبرایاينکه
نشتآنشناسايیشودوهرکسیبتواندتشخیصبدهدکهاحیانًادرمحلینشتگازوجوددارديک
ماده یبوداربهمقدارخیلیکمبهگازهامیزنند.اينمادهيکترکیبخاصگوگردیاستکهفقط
بوینافذیداردونشاندهنده یايناستکهگازدرحالنشتهست.هماکنوناينمادهازخارج

کشورتأمینمیشود.
دراوايليااواسطدهه یهشتادمابهاينعلمواينآگاهیرسیديمکهمادهای)مرکاپتان(که
ازآنبهعنوانماده یبودارکنندهناممیبريم،يکیازترکیباتیاستکهدرمیعاناتگازیبهوفور
وجوددارد.مرکاپتانبايدازمیعاناتگازیاستخراج،تغلیظوتفکیکشودوبهمیزانمشخصو
دريکمحدودهمشخصیآنماده یبودارکنندهرابرایشماتولیدکند.ايناقداماتازمراحل
آزمايشگاهیشروعشدوباعثشدکهمادراواخردهه یهشتادبراساسآنيکواحدصنعتی
طراحیکنیم.وقتیکهبهاينمرحلهازتوانمندیرسیديموبااطمینانیکهمديرانارشدآنزمان
نسبتبهاينکارداشتنداينکاررادربرنامهواقعیشرکتمهندسیوتوسعهقراردادندوبهعنوان
يکپروژه یEPCبهمرحلهاحداثرفت.ازسال۹0يا۹۱اينکارشروعشدواالنباپیشرفتی
حدود%8۵واحددرمراحلپايانیاحداثقراردارد.اينپروژهيکفرآيندنسبتًاطوالنیراطیکرداز
زمانیکهمراحلآزمايشگاهیآنشروعشد،اواسطدهههشتاد،مرحله یاحداثپايلوتوبعدازآن
انجاممطالعاتمهندسیپايهتاپاياندهههشتادبهطولکشید.زمانیکهبامصوه یهیئتمديره ی
شرکتملیگازاينکاردردستورکارشرکتمهندسیوتوسعهقرارگرفتفکرمیکنمسال۱۳۹0 
بودوهماکنونبخشمهندسیوطراحیجزيیاتآنتمامشدهاست،مرحلهprocurementيا
تأمینقطعاتوتجهیزاتهمبهپايانرسیدهومراحلنصبآنهمانجامشدهاست.طبیعیاست
کهيککاریباظرافتهایکارتحقیقاتیکهخیلیهمروتیننیست،زمانیبیشاززمانپروژههای
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متداولمهندسیمیطلبد،بههمینخاطراگرمیگويیمکهپروژه۱EPCنزديکبه4سالطول
کشیدهبايدبپذيريمکهپیچیدگیهایوتجهیزاتخاصیراهمنیازداشتهاست.بههرحالامیدوار
هستیمکهدراوايلسال۱۳۹۵واحدتولیدمادهبودارکنندهبهمرحله یبهرهبرداریبرسد.بعداز
آنديگرنهتنهانیازیبهوارداتنداريم،بلکهقابلیتصادراتهمخواهیمداشت.اينمادهيکیاز
نیازهایاستراتژيکگازاست،زيرااگرکهمادهبودارکنندهبهگازتزريقنشود،امکانتوزيعگاز
برایماوجودندارد.درطیچندسالگذشتههمتأمیناينمادهبرایماروزبهروزسختترشده
چونکهماده یسربپايهگوگردیوکاربردهایدوگانهداردحتیوارداتآنهمبرایکشورما

چندانسادهنبود.

منافع گاز طبیعی شامل حال بخش کشاورزی �
خوشبختانههربخشازگازطبیعیراکهنگاهمیکنیم،متوجهمیشويمکهمیتواندبرای
مامنافعمتعددیبههمراهداشتهباشد.يکیازمحصوالتجانبیپااليشگاههایگازیگوگرد

۱.يکیازروشهایواگذاریپروژهبهپیمانکاراستدراينروشکلیهمسوولیتهایپروژهبرعهدهپیمانکاراصلیاستبهقسمی
کهبعدازتکمیلپروژهکارفرمافقطباچرخاندنيککلیدبتواندبهرهبرداریازتسهیالتاجراشدهراآغازنمايدازاينروبه
 EngineeringProcurementمخففکلماتE.P.Cايندستهازقراردادهاکلیددردستنیزاطالقمیشود.درواقع

Constructionاست،.

ایستگاه گازرسانی دوراهان دهه شصت
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است.اينگوگردمیتواندبهصورتخامبههمینترتیبصادرشودکهدرحالحاضربخش
ديگری بهشکلهای میتواند گوگرد است. کشور برای درآمد کسب منشآ آن از عمدهای
همتبديلشودکهقابلیتارزشافزوده یبیشتریبرایماايجادکند.کودگوگردیيکیاز
روشهایايجادارزشافزودهبرایگوگرداست.ماطیيکطرحپنجسالهدراواخردهه ی
هشتاد،درفرآيندیبااستفادهازگوگردوخاکبنتونیتیموفقبهتولیديکنوعکودگوگردی
شديم،عملکردآن،حکايتازاثربسیارمثبتیدرافزايشمیزانمحصوالتکشاورزیداشت.
 pHقلیايیهستندوبرایاصالحpHخاکهایکشاورزیماعمدتًاخاکهایقلیايیبا

خاکوبهرهدهیبهتروبیشترمیتوانیمازايننوعکودگوگردیاستفادهکنیم.
البتهاينمحصولبههمینسادگیبهدستنیامده؛تحقیقاتمتعدد،اثربخشیايننوعکوددر
خاکهایزراعیرابهمانشانداد.مابرایاينکهبهاينواقعیتپیببريمباهمکاریپژوهشگاه
صنعتنفتومرکزتحقیقاتخاکوآبوزارتجهادکشاورزیپروژهایچندسالهرااجراکرديم.
خاکهایبنتونیتیراباگوگردوفرموالسیونیکهبهنظرمانمیرسیدصحیحاستوهمراهبامواد
ريزمغذیدرفرآيندیتولیدکرديم.درمرحله یبعدالزمبودکهصحتعملکردايننوعکودارزيابی
شود.بههمینخاطردرنقاطمختلفکشورمانازايننوعخاکاستفادهکرديمومحصوالتزراعی
مختلفراتحتپايشورصدقرارداديموديديممحصوالتیکهباايننوعکودگوگردیتغذيه
میشوندتابیشاز%۲۵افزايشدارند.ماچندقلمکشاورزیراتحتارزيابیوکنترلقرارداديمو

درتمامیآنهااينافزايشمحصولراديديم.
درحالحاضرباوزارتجهادوکشاورزیمذاکراتیداريمکهبتوانیمايننوعکودگوگردیرا
درسبدکودهاقراردهیمتاازاينمحصولکهمحصولجانبیپااليشگاههایگازماست،ارزش
افزوده یبیشتریايجادکنیم.بسیاریازکشورهايیکهازماگوگردخريداریمیکننددرهمین
فرآيندبهسمتتولیدکودهایگوگردیحرکتمیکنند،پسماهمقطعًاًمیتوانیمکهايناتفاقرا
رقمبزنیمونیازهایکشورمانراازاينبابتأمینکنیم.شايانذکراستکهفازدوماينطرحکه

ترويجايننوعکودهاهستهمدردستاقداماست.

مشتقات گاز و فواید آن �
درحالحاضردرکشورمابخشعمدهایازگازطبیعیبهعنوانسوختاستفادهمیشودکه
مصرفکنندههایمختلفیمثلبخشهایخانگی،تجاری،نیروگاههاوبخشیازصنايعرادربر

میگیرد.
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گازطبیعیوقتیکهبهشکلخاماستشاملاتان،پروپانوبوتانوترکیباتسنگینتریکهعمدتًا
بهشکلمیعاناتهستازچاهخارجوواردپااليشگاههامیشود.اينموادبعدازانجامفرآيندهای
مختلفگازیازهمديگرجدامیشوند.درپااليشگاههایگازیيکیازمحصوالتجانبیگوگرد
است؛چونکهترکیباتاسیدیعمدتًامحتویترکیباتH۲Sدرگازطبیعیهستندکهمنشأتولید
گوگردخواهندبود.گازیکهمابهعنوانگازقابلفروشعرضهمیکنیمباالی%8۵متانوترکیبات
سنگینترمثلاتانداردومقدارپروپانوبوتانشکماست.ترکیباتسنگینتردربرشپروپانو
بوتانبهعنوان۱LPGواردمیشوند.پسمیشوديکیازمحصوالتپااليشگاههایگازی.اتان

نیزبهعنوانيکمحصولجانبیقابلعرضهاست.
گفته گازی میعانات يا Condensate اصطالحًا هست، میعانات شکل به که ترکیباتی به
میشودکهاينهميکیديگرازمحصوالتجانبیپااليشگاههایگازیاست؛پسمتانبه
عنوانسبکترينهیدروکربن،اتانبهعنوانيکهیدروکربن۲کربنهکهعمدتًاخوراکواحدهای
پتروشیمیاست،پروپانوبوتانکهبهعنوانLPGشناختهمیشوندوهنوزبهعنوانسوخت
مصرفیدرداخلکشوراستفادهوبخشعمدهایازآنصادرمیشود،جزمشتقاتگازهستند.
هیدروکربنهایمايعنیزکهبهآنهاCondensateگفتهمیشودودرحالحاضربخشعمدهای
ازآنصادرمیشودوهمچنینمیتواندبهعنوانخوراکپااليشگاههایCondensateاستفاده
شود.آنچهکهدرپااليشگاههایستارهخلیجفارسقراراستعملیاتیشودرابهمجموعهایمثل
فراوردههایمختلف تامحصوالتديگریمثل واردمیکنیم پااليشگاههایCondensate

هیدروکربنیکهتمرکزشبربنزيناستازآنجاگرفتهشود.

یک استراتژی طالیی: گاز طبیعی جایگزین نفت  �
بهنظرمنصنعتگازکشورمادريکدورهاینقشخودرابهخوبیايفاکردهوآنتأمینانرژی
درکشوربودهاست؛اگرماصنعتگازنداشتیمواگرگازطبیعیبهعنوانانرژیغالبدراقصینقاط
کشورمامورداستفادهقرارنگرفتهبود،امروزهتولیداتنفت،جوابگوینیازهایانرژیکشورنبودو
نهتنهاماچیزیبرایصادراتنداشتیم،بلکهبرایتأمیننیازهایداخلیکشورهمباکمبودمواجه
بوديم.پسبراساسسیاستهايیکهيکزمانیبهدرستیاتخاذشدگازطبیعینقشجايگزين
نفتراپیداکردوبهخوبینقشخودراايفاکرد.بهنحویکهامروزمیبینیمبیشاز%6۵ازسبد
۱.گازمايعياالپیجیبهانگلیسی:GasPetroleumLiquefiedبهدوگازهیدروکربنیبوتانوپروپانياترکیبآنها
گفتهمیشودکهدرحالتمايعنگهداشتهمیشوند.معمواًلمقاديرکمیازترکیباتیچونپروپیلنوبوتیلننیزدرگازمايعموجود
است.گازمايعبیشتربرایکاربردهایگرمايشیوبهعنوانسوختوسايلنقلیهاستفادهمیشود.همچنیندرساختافشانهها

وبهعنوانگازخنککنندهدروسايلسرمازاهمچونيخچالوفريزرنیزاستفادهمیشود.
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انرژیهایفسیلیکشورتوسطگازطبیعیتأمینمیشود.امادرآيندهچهبايدکرد؟آنچهکهدور
نمایصنعتگازدرافقهایجهانینشانمیدهد،ايناستکهگازطبیعیبهعنوانيکسوخت
پاکمقبولیتبیشتریدرآيندهخواهدداشتوبنابراينمامیتوانیمازگازطبیعیبهعنوانابزاری
استراتژيکبرایورودبهعرصههایبینالمللیاستفادهکنیم.ابزاریکهمیتواندکمکبزرگیبرای
بهدستآوردنجايگاهکشوردرمنطقهودنیاباشد.اينسوختپاکواينتوجهیکهبهگازطبیعی

هستدرحالحاضرنشانازاينافقروشنبرایآينده یگازطبیعیمیدهد.

نیروی انسانی متخصص یعنی بهره گیری از دانش، علم و تکنولوژی در صنعت �
فکرمیکنمنکتهایکههمهمابايدبهآنتوجهکنیم،ايناستکهصنعتگازبرایرسیدنبه
اوجشکوفايیدرخورخودوبرایاينکهبتواندنقشخودشرادرآيندهبهدرستیايفاکندنیازبهتوجه
خیلیازنقاطتصمیمگیریونقاطتعیینکنندهدارد.مابايدصنعتگازرابرایرسیدنبهآننقطه ی
اوجکمککنیم.ساختارصنعتگازبايدبهنحومناسبیتغییرپیداکندودرمسیرنیازهایآنقرار
بگیرد.مابايدبهصنعتگازکمککنیمکهبتوانددرعرصههایجهانیورودمناسبیداشتهباشد.

برایاينکاربايدبهوروداينصنعتدرمجامعبینالمللیکمککنیم.
برایاينکاربايدنیرویانسانیمتخصصتربیتکنیموبرایاينکهايناتفاقبیفتدبايدظرفیت
جذبدراينصنعتراباالببريم.ظرفیتجذبيعنیچه؟يعنیتوانبهرهگیریازدانش،علمو
تکنولوژیدراينصنعت.آنچهکهمارابرایتبديلشدنبهيکبرندآمادهمیکند،ايناستکه
ماتوان،ظرفیتعلمیودانشیخودراباالببريموبتوانیمبهدرستیاينصنعتبزرگرامديريت
کنیم.برایايناتفاقبايدآموزههایخودمانرابیشترکنیم.بايديادگیریفناورانهداشتهباشیم.اينها

چیزهايیهستکهصنعتگازمارابهآننقطه یآرمانیانشااهللمیرساند.
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پاالیشگاه پارس جنوبی



 | گـاز، انرژی پاک با نیم قرن تالش �

7۲8



علی اکبر شعبانپور |

7۲۹

علی اکبر شعبانپور

پدر پارس جنوبی �
بندهعلیاکبرشعبانپورمقدم،هستم.دارایمدرکلیسانسدررشتهفیزيک.درمهرماهسال۱۳۵7 
واردشرکتملیگازشدمو۳8سالسابقهکاردارم.آموزشهايیدرحینکاردرشرکتديدهامو
بالطبعتجربههايینیزکسبکردهام،مثلآموزشهایتخصصیومديريتی.ازنظرخانوادگیهم
همسروسهفرزنددارم،يکپسرودودختر،دودخترمپاريسبودندوتحصیالتشانمهندسیبرق
والکترونیکوپسرمهملیسانسشیمیدارد.دخترهايمازدواجکردهانداماپسرمهنوزمجرداست.
ازاين۳8سال،۳6سالآنرادرشرکتملیگازبودهام.ازپااليشگاهبیدبلندگرفتهتاپااليشگاه
سرخونوخطوطانتقالمنطقهیاصفهانوپارسجنوبی.اجرایپروژههایمختلفدرپارس
جنوبی،اجرایايستگاهتربیتشرق،صادراتگازازمنطقهیشمالغربکشور،يکسریايستگاه

تقويتفشاردرنورآباد،اصفهانوبعدهمدرپارسجنوبیبرعهدهیاينجانببود.
درحالحاضرمديرعاملشرکتنفتوگازهستم.بعدازسیوششسالدرمهرماهسال۹۲از
شرکتگازبهشرکتنفتراهيافتموبهعنوانمديرعاملشرکتنفتوگازپارسدربخشتوسعه
مشغولبهکارشدم.تاقبلازآنازتاريخ77/۱۲/۱8حکممديرعاملیشرکتمجتمعگازپارس
جنوبیراداشتمکهالبتهآنموقع،نامشرکت،شرکتپااليشعسلويهبودوهمانطورکهعرض

کردم۳6سالدرآنجاحضورداشتم.

علت انتخاب شرکت گاز �
جوانبودموتازهازدانشگاهفارغالتحصیلشدهبودموجويایکار.درسال۵7همبازارکارخیلی
خوببود،يکروزنامهبودبهاسمروزنامهرستاخیزکهالیماشاا...درآنکاربود.برایدانشگاهو
راديوتلويزيونگزينششدم،ابتداقراربودبهتلويزيونبروم،ولیهمیشهعالقهداشتمبرایکاربه
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جنوبياشرکتملینفتوياگازبروم.همینباعثشدکهبهعنواناستادبرایتدريسدردانشگاه
آزاداسالمیکهدرآنزماندرششياهفتشهرافتتاحشدهبودامتحانبدهم.راديوتلويزيونهم
امتحاندادهبودموقبولشدم،بهشرکتنفتهمآمدموفرمهايیپرکردم.درشرکتگازهمفرم
استخدامپرکردمووقتیدعوتنامهآمدکهبرایمصاحبهبیايیدبدونتوجهبهسايرقبولیهاوعالقه

بهکارکردندرجنوبکشور،اينجاراانتخابکردم.

احداث پارس جنوبی �
اولینبخشتوسعهپارسجنوبی،بعدازفازيککهدردستخودشرکتمتوقفشدهبود،دراصل
میشودگفت،آغازآنباتوسعهیفازدووسهبودکهقراردادآنبهصورتبیعمتقابلباشرکتتوتالبسته
شدهبود.درسپتامبر۱۹۹6بعدازاينکهکارهایمهندسیانجامگرفت،کارشروعشدويکسریفعالیت
درپارسجنوبیانجامشد.بیشترکاردربیابانوکنارساحلبافاصلهایحدوددوتاسهکیلومتربودو
همینطورکوههاوتپههایشنوماسهایکهبههرحالتسطیحزمینراشروعکرديموزمینهیکاررا

آمادهکرديمتازمانیکهتوتالواردشد.شرکت
توتالبهدنبالاينبودکهدراينپروژهکه
بهعنوانبیعمتقابلاستوقراردادشهمپنج
ششسالهمیباشدبهرهبردارچهکسیاستو
دنبالبهرهبرداربودند.برایماهمعجیببود.

درآنزماندرشرکتنفت،بهرهبردار،شرکتملیگازبود.بندهبهعنوانمديرمجتمعپااليشگاهیپارس
جنوبیانتخابشدم،درنتیجهتأسیسشرکتباحضورمنبودومناولینکارمندشرکتمجتمعگازپارس
جنوبیشدمکهاالنبیشازسههزارکارمندداردوازهشتپااليشگاهبهرهبرداریمیکندکهانشااهللبه
سیزدهتاهمخواهدرسید.ازآنجاکهبندهاولینکارمندشرکتبودم،لقبپدرپارسجنوبیرابهبندهدادند.
ماهیچگاهفکرنمیکرديمپارسجنوبیبهاينوسعتبرسد،نهتنهامن،بلکهآقایمهندسزنگنهکه
درآنزمانهموزيربودند،آقایمهندسترکان،آقاینعمتزاده،مديرعاملشرکتنفتويااعضای

هیئتمديره،حتیخودشرکتگازهمشايدچنینتصورینداشت.
درروزهایاولطرحتوسعه،بحثشروعآنبافازيکودووسهبود.بحثدوپااليشگاهبودکهبعدهابر
اساسيکمصوبه،فازچهاروپنجهمبهآناضافهشد.پسازآنبهموجبمصوبهایديگرتعدادآنبه
دوازدهفازافزايشيافت.کهالبتهقراربودتافازدهپااليشگاهگازیباشدويازدهودوازدهپااليشگاههای
تولید»الانجی«کهدرآنزمانقراربودمابهعنوانشرکتملیگازبرايشنیرواستخدامکنیموآموزش

شـرکت توتال به دنبال این بود که در 
این پروژه  که به عنوان بیع متقابل اسـت 

و قراردادش هم پنج  شـش ساله می باشد 
بهره بردار چه کسـی است و دنبال 

بودند بهره بردار 
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بدهیم.بعدازآنمرحلهبودکهبحثتوسعهی۲4،۲8وحتی۳0فازمطرحشدکهدرحالحاضر۲8فاز
است.وقتیصحبتازفازمیکنیم،يعنیيکمیلیاردفوتمکعببرداشتگازازمیدانمشترککهبعد
ازاينکهبیايدواردپااليشگاهشودوعملیات7تصفیهوپااليشانجامشود،به۲۵میلیونمترمکعبگاز
شیرينتبديلمیشودوچهلهزاربشکهمیعاناتگازی،بهاضافه۲00تنگوگردکهدرطراحیپااليشگاه
بعدی،تولید»اتان«و»الپیجی«همافزودهمیشود.درساليکمیلیونتناتانويکمیلیونوپنجاه

تنهم»الپیجی«تولیدمیشود.
عماًلهمان۲8فازيعنی۲8میلیاردفوتمکعبدربرنامهديدهشدهکهبايکسریافزايشظرفیتکه
ششوهفتوهشتبودعماًل۲۹فازمیشود.استانداردمتعارفکهمعادل۲۹میلیاردفوتمکعباست
وحدودهشتصدمیلیونآنبرداشتازمیدانمشترکاستبعدازتبديلبهگازحدودهفتصد،ياهشتصد

میلیونمترمکعبگازشیرينشازپارسجنوبیتأمینخواهدشد.

عمده فعالیت های انجام شده �
همیشهدنبالکارهايیبودهامکهبهاصطالح،جديدباشدومناولینيابنیانگذارآنباشم.چنین
چیزیدرجوانیهمدرذهنمبود.برایهمین،درشروِعکارم،بعدازآموزشدرپااليشگاهبیدبلند،
درتیرماهسالشصت،بهپااليشگاهخانگیرانمشهدمنتقلشدم.طرحپااليشگاهخانگیرانقبلاز
انقالبانجامشدهبود،شرکتهايینظیرسايپنکهطراحشيکشرکتآمريکايیبهنامديويد
پاورگسبود،درجايگاهمشاوروطراحوپیمانکار،کاررارهاکردهورفتهبودند.بعدازانقالبما
رفتیمکارراشروعکرديم.بعدازراهاندازی،بافاصلهیزمانیشايديکیدوسالیکهآنجابودم،
کسبسابقهکردمورئیسابزاردقیقپااليشگاهشدم،بهفاصلهیدوسالبعدازآن،بهسمت

رئیستعمیراتپااليشگاهارتقايافتم.يکیاز
کارهايیکهبرایخودمجالببودوشايددر
شرکتگازودرنفتهمخیلیکمانجامشده

بودتعويضنوکمشعلپااليشگاهبود.حتمًادرپارسجنوبیديديد،ارتفاعنوکمشعلدرپارس
جنوبیباالیصدوسیمتراستولیدرخانگیرانهشتادمترارتفاعبود،میدانیدکهچونبرای
قرارگرفتنشعلهاستازآلیاژخاصی)ازاستند۳۱0ياs ۳۱0(ساختهشدهاست،کیپفلرژیيا
تیپمشعل،حدودسهتنوزنداردودراثرحرارتوبادیکهدرمنطقهیسرخسزياداست،شعله
خمشدهوترکخوردهبود،وقتیشعلهبهقسمتپايینمیآيد،تکهیسهتنیکهداخلشهمعايق
سیمانی،آهنمعمولیوبهاصطالحکربناستیلاست،حرارتووزنراتحملنمیکند،درنتیجه

همیشـه دنبال کارهایی بوده ام که 
به اصطالح، جدید باشـد و من اولین یا 

باشم آن  بنیان گذار 
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ذوبشدهوخممیشود.تعويضآنقطعهکارخطرناکیبود،منطقهیسرخسهمخیلیبادخیز
است،تصمیمگرفتیمکهآنراعوضکنیم؛کهبرایخیلیهاحالتغیرممکنراداشتولیيک
همکارقديمیبهنامآقایچگینیداشتیمکهخدابیامرزدشازقديمیهایپااليشگاهآبادانبودو

منايشانرابهعنوانجانشینومعاونخودمانتخابکردم.
درآنزمان)سال6۳(پايینوباالآوردنآنوزنهیسهتنیبسیارسختبودوگويااالندرپارس

جنوبیخیلیراحتاينکارداردانجاممیشود.
درآنزمان،يکعدهمیگفتندبرويمباهلیکوپترهایشنوکوزنهرابرداريم،يکنفرمیگفتبا
جرثقیلهایساختمانهایبزرگانجامدهیم.االناگرکسیبروددرسوابقپااليشگاهخانگیراندر
آنقسمتمدارکراببیند،متوجهمیشود.درآنموقعخودمبهصورتدستی،موقعیتويچوفاصله
آنتافلر،زاويهیبهاصطالحسیمبکسلیکهگرفتهمیشودرابررسیکردم.آنجايکبازويیبود
کهزيرشزنگزدهبودکهباکمکيکهمکارقديمی)آقایشاپورجنگی(يکبلبرينگساختیمو

زيرآنقرارداديمکهروانشودوخوشبختانهآنکارانجامشد.
آقایمهندسحسنیکهاالنمديرعاملمجتمعگازپارسجنوبیبهجایمنهستندمیگفتما
وقتیدوبارهمیخواستیماينهاراوصلکنیم،ديديمباخطخودتهمهیاينهاراکشیدهایکه
آقااينجابگذاريدبااينزاويهبگذاريدواينکارراکنید،ويچاينوضعیتراداردو...کهخیلی
مورداستفادهقرارگرفت.آنزمانبرخالفاالنهمهچیزبادستبود،کامپیوترنبود،بههرحالبا
دانشآنزمانانجامشد.بعدازخانگیران،اگراشتباهنکنمارديبهشت70بهمنطقهیاصفهان
وبهعنوانرئیسمنطقهیعملیاتیاصفهان،منتقلشدم.دراصفهانکاًلکاربابخشپااليشگاه
متفاوتبود،آنجابحثانتقالگازبود.آنموقعکنگاندوخطلولهسراسری4۲اينجو۵6اينج،
بهاضافهبیستايستگاهتقويتفشارداشت.بههرحالکارعملیاتیبود،درآنزمان،وضعیتگاز
اينگونهبودکهپااليشگاهفجرجمکهواردتولیدشدهبود،بهدلیلاينکهدرمسیرخطلولهیايستگاه
تقويتفشاررویخطسراسریدومکهيکخط۵6اينچبود،عماًلانتقالگازامکانپذيرنبودبا
اينکهظرفیتپااليشگاهدررابطهبابحثهشتادمیلیونبودکهبعدهاهمکارانمادرپااليشگاهها
بااصالحاتیکهانجامدادندوهمچنینتالشهایزيادبهباالیصدمیلیونرسیدولیطراحیآن،
هشتادمیلیونیبود.رویچهلوپنج،پنجاهمیلیونمتوقفشدهبودوديگرخطلولهکششنداشت.
شرکتگازبهايننتیجهرسیدکهيکايستگاهاضطراریوضربالعجلیدرفراشبندکهحوزهی
استانفارساستاحداثشودوچونطرحمذکوربهيکايستگاهاصلیمیخوردزمانبربود،بازهم
مديريتشرکتملیگازدرآنزمانبهايننتیجهرسیدکهمسئولیتراهاندازیوبهاصطالحتکمیلپروژه
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ايستگاهفراشبنددراستانفارسرابرعهدهبگیرم.توربینهایايستگاهفراشبندهمتوسططرحطبیعی
گازکنگانآوردندولیپايپینگولولهوشبکهواينهارانداشت،درنتیجهمنمسئولشدمآنايستگاه
راضربالعجلراهبیندازم،درآنزمانصادراتگازبهشورویهمقطعشدهبودوصادراتنداشتیم،در
نتیجهپايپینگولولهواالنهمینمخازنیکهاينجامیبینیدوبرایصادراتگازبهروسیهيااتحادجماهیر
شورویآنموقعبود،رابريديموباتريلیآورديم.سپسباتوربینهايیکهتوسططرحگازطبیعیکنگان

گذاشتهشدهبود،شبکهاشراکاملکرديمخطراوصلکرديموراهاندازیراانجامداديم.
بهنظرمناينکاردرآنموقعاگرچهکارشاخصیبودولیخیلیپیچیدهنبود،ولیکاردومقضیهکهبه
نظرمنمهمبود،اينبودکهدرسالبعدديدمکهعماًلظرفیتپااليشگاهحدودده،پانزدهمیلیوناضافی
شد،يعنیاز4۵و۵0بهحدود6۵میلیونمترمکعبرسید.بعدوقتیحسابوکتابشدديدندکهيک
ايستگاهديگربايددرنورآبادممسنیهمنصبشود.درنورآبادممسنیهیچچیزینبود،فراشبنديکسری
زيرساختداشتولیدرنورآبادديگرهیچچیزینبود.قراربوداينجاهم،همانکارراانجامبدهیم.گرچه
تاقبلازآنايستگاهتقويتفشارعمومًاتوسطمؤسسههایمشاوروشايدخارجیهاانجاممیشدخیلی
بابنبودکهخودشرکتگازچنینکاریراانجامدهدومنبهعنوانمجریمعرفیشدم.بااستفادهاز
جوانهايیکهدرشرکتبودندوهمچنینمديريتتدارکاتشرکتملیگازطراحیکلاينمجموعهی
ايستگاهراانجامداديمکهبدنیستيادیکنمازآقایمنوچهرطاهریکهاالنمديرديسپچینگشرکت
ملیگازاستويکیازهمکارانبخشمهندسیوطراحیايشانبود.آقایالماسیکهمديرعاملشرکت

پاالیشگاه بیدبلند در زمان جنگ سال 1367
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انتقالبودواالنبنابهداليلیازشرکتجداشدهاست؛ايشانجوانیبودکهدرریکارمیکرد،بعدوقت
اداریبهدعوتمنمیآمددريکدفتردرخیابانتاکستانوبهعنوانفوقبرنامهوبهصورتتیمیمیآمدند

طراحیآنراانجاممیداديم.
۲۲بهمن۱۳74منبامديربازرگانیشرکتملیگاز،معاونومديرعملیاتکهحاالاسمهمببريمآقای
مهندساديبمديربازرگانیبود،آقایسعیدستودهمعاونمديرعملیاتبودوآقایخرمشکوهرئیستدارکات

شرکتملیگازبودوماچهارتايی۲۲بهمن
رفتیماوکراين،يکهفتهآنجابوديمسه
دستگاهتوربینپسازارزيابیوتأيیدفنی
توسطخودمخريداریکرديموروز۵آبان
سال7۵سببشدکهدوکمپرسوربرق،در
خصوصبحثانتقالوتقويتفشارخط

اضافهشود.
اينکارخیلیشاخصیبود،يعنیاصاًل

کسیفکرنمیکردکهبااينسرعتانجامشود،حتیخودشرکتملیگازآنراطراحیکندوسفارش
دهد.اينجاديگرسفارشايستگاهنبود.همهیتجهیزاتراباتوربینخريديم،نصبوراهاندازیکرديمو
بعددرکمترازيکسالواردمدارشد،از۲۲بهمنتا۵آبانمیشودحدودهشتماهوچونمحلنصب
ازقبلپیشبینینشدهبود،بندهحدودچهارهکتارزمینراازکشاورزهاخريداریکردم،بولدوزروگريدر
انداختیموکلاينمجموعهراصافکرديموحاالبعدکوبیدنوبهاصطالحفونداسیونريختنوبقیهی
کارهاطیهشتماه،خیلیکارشاخصیبودالبتهازنظرخودمنخیلینبودولیازحرفهايیکهزدهمیشد
وهمچنینعکسهاوفیلمهايیکهروابطعمومیمیگرفتبهنظرمیآمدکاربزرگیانجامشدهست.

صادرات گاز �
بحثصادراتگازبهترکیهمطرحشد،آقایآقازادهوزيرنفترفتندترکیهقراردادبستندوقرارشد
کهسالبعدياسالبعدترآن،اينصادراتگازانجامشود،خطلولهراماداشتیم،يکخط۳0اينچ
تاتبريزوبعدازتبريزتقريبًاتامرزارومیهوجودداشت،چهارتاايستگاهتقويتفشارالزمبود،يکیاز
آندرآستاراجايیبهاسمچلبر،يکیدراردبیل،يکیدرسرابويکیهمدرتبريزکهمنمجری
طرحايستگاههایشمالغربشدم،درعینحالهنوزرئیسمنطقهیاصفهانبودم.خانوادهامدر
اصفهانساکنبودند،يکدفترگرفتهبودمبرایطرحدرخیابانپاکستانتهراندرنتیجهدرطول
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هفتهچهارشنبهوپنجشنبهرااصفهانمیماندمکهکارهایاصفهانمرادنبالکنم،پنجشنبههمهرا
میآوردمسرکار،دوروزآنجابودم،شنبهويکشنبهراتهرانمشغولپیگیریکاربودموبعدهمباز
يکشنبهشبراهمیافتادم،دوشنبهوسهشنبهدرآستاراوسرابواردبیلبودمکهآنجاهمچهارتا
تقويتفشاروجودداشتکهمنمجریآنبودم.ازجمعیازنیروهایشرکتگازشاملمهندسین،
جوشکارهاومکانیکهایخبرهرابهصورتامانیجمعکرديموباکمکتعدادیازپیمانکارانداخلی
وبايکفاصلهیزمانیخیلیکوتاهکارانجامشد.ايناولینايستگاهیبودکهزديموانجامداديم.

 صنایع پایین دستی و باالدستی �
درشرکتملیگازوقتیازبهاصطالحباالدستوياشرکتنفتباالدستوپايیندستصحبت
میشود،منظورازباالدست،آنبخشازمخزن،چاهها،تأسیساتسرچاهیولولههايیکهبه
اصطالحخوراکپااليشگاهراتأمینمیکنند،میباشدووقتیازپايیندستصحبتمیشود،خطوط

لولهوانتقالراشاملمیشود.
جايگاهومسئولیتفعلیامدربخشبهرهبرداریازباالدستاستکهمیشودگفتبخشدريای
پارسجنوبیاعمازبخشسکوهاوخطوطانتقالدرياتامرزتحويلگازبهپااليشگاهمیباشد؛
بخشتوسعهنیزکهشاملحفاری،ساختونصبسکوهایپارسجنوبیاستوخطوطزيردريايی

بهاضافهیخودپااليشگاههادرحوزهیکاریفعلیمناست.

نفت و گاز با هم یا جدا از هم �
اينمجموعهداردبزرگمیشودکهخودبهخودچهيکپارچهوچهغیريکپارچه،بايستیيک
شرکتبهرهبرداریپارسجنوبیايجادکنیم.وقتیصحبتازمخزنمیکنندبحثنگهداریو

نگهداری، رسیدگی، شامل چاهها حفاری
اصالح،کنترلواسیدشويیپیشمیآيد،
که دارد ورکآور اصطالحات اصطالح، به
بتوانیدمیزانثباتتولیدرامشخصکنید.
چونفشارمخزنبهمرورزمانکهازآن
برداشتمیشود،افتپیدامیکندوبايدبه

صورتتخصصیازاينافتجلوگیریشود.ازآنجاکهبحثگازونفتجداست،بهنظربندهبايد
مديريتیمستقلنیزداشتهباشد.

که  است  این  من  افتخارات  از  یکی 
و  قراردادند  تشویق  مورد  را  نفر  پنج 
زمان  این  در  که  رهبری  معظم  مقام 
بودند،  عزیزمان  کشور  رئیس جمهور 

سپس  دادند،  انجام  را  پاالیشگاه  افتتاح 
و یک جلد کالم ا... مجید  کردند  را صدا  ما 

گرفتیم ایشان  مبارک  از دست  ما  را 
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خاطره ای به یاد ماندنی �
خانگیران،اولینپااليشگاهیبودکهبخشیازآنقبلازانقالبساختهشدهبود،بخشیازآنبعداز
انقالب.بعدازانقالبکارهایتکمیلیبخشهایسیستمهایکنترل،ابزاردقیق،کانکسواتاقکنترل،
نصبماشینآالت،االينمنتکردن،کامیشنکردنوراهاندازیانجامشد.هنگامیکهبندهبهعنوانرئیس
ابزاردقیقمعرفیشدم،همیشهدرخاطرمباقیمیماند.درحالحاضر،مدلهایجديدقراردادینیزاضافه
شدهاست،درآنزمانبخشطراحیراديويدپاورگسانجامدادهبود.شرکتگازاينطراحیرابه»شرکت

سايپم«تحويلدادهبود.
يکیازافتخاراتمنايناستکهپنجنفرراموردتشويققراردادندومقاممعظمرهبریکهدراين
زمانرئیسجمهورکشورعزيزمانبودند،افتتاحپااليشگاهراانجامدادند،سپسماراصداکردندويکجلد

کالما...مجیدراماازدستمبارکايشانگرفتیمويکیازبهاصطالحخاطراتخوبمنبود.
زمانیکهرئیستعمیراتبودم،يکروزآمدندگفتنددرابزاردقیقدعواشد.درقسمتيوتیلیتی،شهیدحاج
عینافشارکهيکیازکارگرهایقديمیبودباتکنیسیندعواکردهبودوتکنیسینراهلدادهودرگیری
صورتگرفتهبود.بايدهردورااخراجمیکرديموطیپرسوجومتوجهشدمتکنسینمقصراست.چون
درتیرماههواخیلیگرماستونبايدبهايشانفشارمیآوردهاست.ولیخوبدرپااليشگاهپیچیدکه
حاجیزدهاستدرگوشکارمند،اگرکارگردرگوشکارمندبزند،بدعتگذاریشدهوفرداتوگوشرئیس

همزدهخواهدشد.
خدابیامرزديکرئیسپااليشگاهداشتیمآقایحاجیجمالینیاکهفوتشدندومردیباتقوا،وارستهوبا
سابقهبودند.رفتمباايشانصحبتکردمکهحاجیيکهمچنیناتفاقیافتادهاست،کارمندهمگناهکار
استولیبايدکارگرراتاسهماهتعلیقکنم.پسازمشورتباايشانمقررشدکهحاجعینافشاررا۱۵ 
روزتعلیقکنیموانجامشد،امابااينکهتعلیقشد،حقوقايشانکسرنشدوغیبتهممنظورنگرديد،چرا

کهمیخواستیمبدعتیدرپااليشگاهايجادنشود.
درهنگامهیجنگ،ايشانهمجزوداوطلبینجبههبود.برايشانآرزویتوفیقوسالمتکرديم،ايشانآمدبامن
روبوسیکردوسپسمنراکشاندکنار،شروعکردبهگريهکردنومعذرتخواهیوبعدشهیدشد.)روحششاد(

ببینیداينرامنبهايندلیلگفتمکهيکرئیسبايستیباکارمندخودمثلبچهیخودرفتارکندواگر
الزماستانجامشود،ولیحواستباشدکهبیکارنشودوگرسنهنماند.ايننکتهیمهمیاستبهخصوص

برایجوانهايیکهدرآيندهانشااهللرئیسومديرمیشوند.
منسال77مديرعاملشدم،سال78ماشروعکرديمنیرویجواناستخدامکردنومشغولآموزش
شديم.وقتیديدمجوانهايیکهبهدستبندهآموزشديدهاندمشغولبهکارشدهاندودارندپااليشگاهرا
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ادارهمیکنندبهخودمیبالیدمواينلحظاتبرایبندهخاطرهایفراموشنشدنیبود.
درآنزماننیرویخانمکمتراستخداممیشدکهبندهسعیکردمازخانمهایمستعدنیزدرپااليشگاه
استفادهکنیموهماکنون،خیلیازآنهادربخشمهندسیمشغولفعالیتند،ازجملهخانممهندس

بهروزشادکهرئیسپژوهششرکتمیباشند.

برون سپاری1  به عنوان پیشنهادی ارزنده �
درحالحاضرمديريتپارسجنوبیجنابآقایمهندسحسنی،رویقضیهیبرونسپاریبه
شدتکارمیکند.بااينوضعیتيکسریشرکتهایخصوصی،مؤسسههایمشاورهخصوصی،
طراحهایخصوصیو...توسطشرکتگازتربیتمیشودوکاررابرونسپاریمیکند.درنتیجهبدنه

کوچکمیشود.
وقتیبرونسپاریانجامشدمیتوانیمدرافغانستان،پاکستان،ترکمنستانوعراقکارکنیم.بايد
سهمخودرادرصادراتباالببريم،دومینيابهنوعیاولینرتبهیمعادنگازیراداريماماازنظر
تولیدچهارمهستیم.شرکتگازبايدهمانندشرکتجهانی»پتروناس«يکبرند،باشدکهاينبرند
بهنظرمندرپارسجنوبیدراسپیجیسی،شرکتمجتمعگازپارسجنوبیشکلگرفتهاست؛

وتبديلاسپیجیسی،دردنیاتبديلبهيکبرندشدهاست.

توصیه ای به جوانان �
آيندهیمملکتمادستجوانهااستوهمیشهاينصدقمیکند.مديريتکالنفعلیمملکت
ماهميکروزیجوانبودند،قطعًاًچهبخواهیموچهنخواهیم،دهسالديگر،بیستسالديگر،
همینهادرصنايعگاز،نفتوپتروشیمیواردمیشوند،پسالزماستکهرویآنانسرمايهگذاری

شود.
دراينوضعیت،بايستیجوانهاسعیکننددردورانکارآموزیکهدوسالاستوبهنظرمن
دهسالهاولکارشاناست.گوشهايشانرابازکنندوازتجربهیآدمهایباتجربهاستفادهکنند.
الحمدا...جوانهایامروزازنظردانشفنیروزخیلیقویترازماهستند.باابزارهایمديريتی
امروزمانندلبتاپونرمافزارهایمتعددفنیتخصصی،مديريتی،منابعانسانی،آموزشیو...فرصت
رشدخوبیدارند،زبانانگلیسیهمبايديادبگیرند،امروزهاگربخواهیدجهانیکارکنید،تسلطبه
۱..برونسپاریبهانگلیسی)Outsourcing(بهواگذاریانجامفرآيندهايافعالیتهایداخلیيککسبوکاربهيکتأمین
کنندهخارجیتحتقراردادمشخصاطالقمیشود.هنگامیکهيکسازمانبرخیازفعالیتهايافرآيندهایکسبوکارخود
رابهعرضهکنندهایدربیرونازشرکتياسازمانخودبسپارداينعملرابرونسپاریمینامند.دربسیاریموارددربرونسپاری،

حقتصمیمگیریوعواملتولیدهمبهسازمانديگرواگذارمیشود.
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اينابزارهایمديريتروزجهتايجادارتباطالزماست.زبانانگلیسیيکزبانفنیاست،زبان
سیاستاست،زبانتکنولوژیاست،زبانتجارتاست،زبانهرچیزیاست.ايناستکهجوان
دراينوضعیتبايدبزرگفکرکند،ضمنًاباباولکنیداينهمه،بهقولمعروفحالوهوایخارج

رفتنرا،خبرینیستآنجا!

تفکراتتان را جهانی کنید! �
تفکربايدجهانیباشد.اينمملکتمالمااست.مالبچههایمااست.مملکتبايستیمملکتی
کهاينهمهثروتداردوهمهیدنیاتالشمیکنندبیايند،چرادنبالاينهستیمهمهاشدر
روياهایبهقولمعروفخارجهرفتنباشیم؛پارسجنوبیثابتکردکهخیلیهارفتندوبرگشتند
اينبرایماخیلیخوببود،آقایمهندسفالنیرفتدوسالبعدآمدوگفت:بهترينجایجهان

همینجااست.

فعالیت های شرکت گاز قبل و بعد از انقالب �
عمرشرکتگاز۵0سالاست.درآنزمانشرکتگازپااليشگاهبیدبلندبود،خطلولهدومتامرزآستارا،
۱0۱6کیلومتربودکهدارایهشتايستگاهتقويتفشاردرطولمسیرويکايستگاهتقويتفشارروسی
بهاضافهیيکدرخروجیبیدبلندبود.کلشرکتگازهمینبود؛اينبحثکهقبلازانقالبگازرسانی
نبود،يکخطلولهبودکهتاشیرازمیآمد.بهجزشیراز،درمشهدهمقبلازانقالبيکمقدارگازدر
خانگیرانبود.بخشاعظمگازصرفصادراتمیشد،کلپااليشگاهتولیددرآنزمان۲8تا۳0میلیون

)مترمکعب(تولیدمیکرد.
وقتیشهیدتندگويانوزيرنفتشد،تصمیمگرفتازگازبرایمصرفداخلیخودماناستفادهکنیم.خوب
شايددرآنموقعآنبحثاچسیومحیطزيستخیلیمطرحنبودوبحثتوزيعومصرفدرداخلبنا
گذاشتهشدودرنتیجهتمامتمرکزرویاينقضیهانجامشد.بههمیندلیلبخشمهندسیوپااليشگاهی
وانتقالآنقویترازتوزيعشدهاست.درآنموقعمنطقهیيکتهران،منطقهیدواصفهان،منطقهسه
فارسومنطقهیچهارهمخراسانبودکهگازرسانیبهاينمناطقانجامشدوپااليشگاههازيرمجموعهی

رئیسمنطقهیگازرسانیبودند.
سپستصمیمگرفتهشدبخشپااليشگاهوعملیاتازبخشگازرسانیجداشود)درسالهای6۹يا70( 
وبعدشرکتشرکتشد،درنتیجهشرکتاصلیکهشرکتگازاستبهعنوانشرکتمادرويکسری
شرکتهایفرعیاحداثشد،گازرسانیکهانجامشد،۲8تااستانبود،درنتیجه۲8شرکتنیزتأسیس
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شدکهبهنظرمنيکیازتحوالتبزرگشرکتگازبود.هماکنونشرکتگازبهعنوانشرکتهولدينگ
ياشرکتمادربهشمارمیرود.

چرا شرکت گاز؟ �
اگرمنبرگردمبه۳8سالپیش،دلممیخواهدشرکتگازبیايم،ازشرکتگازهمبیايمپارسجنوبی.در
حالحاضربهمدتدوسالاستکهبهشرکتنفترفتهامولیبهعنوانکسیکهازصفردرپارسجنوبی
بوده،حاالدربخشتوسعهآمدهام،چونهمیشهاينهمکارهامیخواستندبرايشانايجادانگیزهکنمو
جايگاهشانراگوشزدکنم.دراينوضعیتمیگفتمجنگايننیستکهروبروباشد،پايهیجنگهاهمیشه
رویاقتصاداست.ماهنوزجنگداريم؛میدانمشترک،شرکتهایامريکايی،اروپايیدرقطر،آنهادارند
ازآنطرفبرداشتمیکنندوماازاينطرف،پسرسالتسنگینیرویدوشمااست.آرزويم،عشقم،همه
چیزم،شرکتمجتمعگازپارسجنوبیاست،حاالدارماينعشقوعالقهرادرشرکتنفتوگازپارس
همپیدامیکنم.برایهمیناستکهبچههایآنجاوقتیمیگويند:پدر،چونهمهبچههایمنهستند.
منزنهايشانرامیشناسم،بچههايشانرامیشناسم،وقتیاينهاعروسمیشدند،سعیمیکردمدختر
وپسرهاباهممأنوسبشوند.بهآنهاسکهمیدادم،گلمیدادم.حاالبعضیهامیگفتند:يکخانهسازمانی

بهدونفربدهیم.دوستداشتمکهشرکتروزبهروزبزرگشود،يعنیعشقمهست.

دوران طالیی شرکت گاز �
بزرگترينتحولونقطهیطاليیبهاصطالحشرکت،برمیگرددبهپارسجنوبی،ايننیستکهبگويیم
شرکتگاز،پارسجنوبیبزرگترينبهنظرمننقطهیطاليیبرایکلکشورمابود.پارسجنوبیمال
مملکتاست.اصاًلپارسجنوبیديگراختصاصبهيکاستانندارد.اينبخش،نقطهیطاليیهمبرای
گاز،همبراینفت،همبرایپتروشیمیوهمبرایکلکشوراست.۱۳پااليشگاهشوخینیستوتولیدگاز

خوراکیکهيکروزانشااهللبهآنخواهیمرسید...
مادرمقابلقطرکمآورديم...!

قطرتوسعهرادهسالزودترازماشروعکردودرواقعدوسومآنطرف،يکسوماينسمتاست،میدان
مشترکاستوقطرازشرکتهایمعتبرجهانیاستفادهکردهاست.

درحالحاضرتوسعهیمجموعهاشتمامشدهاست.ماسالیيکبارجلساتمشترکداريموهماکنون
آنها۲۲فازتولیدکردهانديعنی۲۲میلیاردتولیدشدهاست.ماامروزبه۱7فازرسیدهايم.

مطمئنمبابرداشتهشدنتحريمها،ماتاپايانسال۹6وحداکثر۹7دهفازديگرنیزانجامدهیم.مطمئنًا
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تاسهسالآيندهباگشايشهایمالیکهبرایماايجادشود،آنهاهمبهتولیداضافهمیشودوبهزودی
به۲8فازخواهیمرسیدکهقدمبزرگیاست.

گفتن ناگفته ها �
هدفپارسجنوبیدراصلجذبدانشتکنولوژیهایجديدوتجاربجديدمديريتپااليشگاهی
دربخشدرياودربخشتوسعهبود.اينجذبيکیازکارهایزيبايیبودکهدرپارسجنوبیانجام
شد؛ومديريتشرکتملیگازهمبهاينقضیهواقفبودوحمايتکرد.تکنولوژیصرفاًًايننیست
کهيکدستگاهرااختراعکنیدوبلکهتکنولوژیبهاصطالحدانشفنیآموزشاست.بحثاچسی
درشرکتگازحتیشرکتنفتازپارسجنوبیشروعشد.ماايمنیداشتیم،پرمیتداشتیم.در
پارسجنوبیدراثرکارباشرکتهايیمثلانیتوتال،جیاسکهبیشترينششرکتتوتالبود،
اينهاايجادوپايهگذاریشدهاست.پااليشگاههایجديدباپرمیتهاینووبیانجاممیشودما
مديريتاچسیمانيکمديريتخیلیويژهاست.بحثمديريتIMS،IT،بهاصطالحيک

مجموعهیويژهاست.
مادرزمینهی"۱HSE"حرفهایزيادیبرایگفتنداريم.سیستمبهرهبرداریکهپارسجنوبیانجام

میدهدومديريتتعمیرات،برنامهريزیوروشهایتعمیراتیتمامًاپیشرفتهوبهروزاست.
مديرانصنعتنفتبعدازدهسالآيندههمهازپارسجنوبیخواهندبود،جوانهايیکهدرمجموعه
مشغولبهکارهستند،جوانهايیهستندکهدانشروزرابلدند،جوانهايیهستندکهباشرکتهایبزرگ
جهانیتوتال،شرکتانی،شرکتتويو،شرکتجیاسکرهوشرکتپتروناسکههمگیجزوشرکتهای

بزرگمحسوبمیشوند،دررقابتهستند.
جوانانمانبايدشرکتگازراناديدهبگیرند.کسیکهدرشرکتگازکارمیکندباکسیکهدرتهرانيا
شهرستانکارمیکندقابلقیاسنیست.درشرکتپارسجنوبیوقتیکارمندمیآيد،اقماریاست؛او
فکرشدنبالخانوادهاشاست.شمابايدحواستباشدکهممکناستخانوادهیاودرهرکجایايران
باشد،پسسیاستشرکتووزارتنفترویبحثسکونتاستوکاماًلهمدرستاست.چوناقماری
خانهخرابکناست.کارمنداقماریکهدوهفتهپیشخانوادهاشباشدودوهفتهنباشد،آسیبمیبیندو

رفتارشرویکارنیزمنعکسمیشود.
درقطرازنظرمديريتمنابعانسانی،خانوادههايشاندرشهرینزديکآنجازندگیمیکردند.

بحثتوسعهیمنازلسازمانیدرحالبررسیوانجاماستکهامیدوارمهرچهزودتربهنتیجهبرسد.

ExecutivesSecurityandHealth.۱
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خانگیران نقطه ی عطفی برای کسب تجارب عملیاتی   �
ــونمديرعامــل ــه،وهــماکن ــتحیدري ــیاهــلشهرســتانترب ــبحســنمنتظــرتربت اينجان
شــرکتمهندســیوتوســعهگازايــرانهســتم.درســال۱۳6۲دردانشــگاهنفــتقبــولشــدمو
میشــودگفــتکــهازهمــانزمــانبــهجرگــه یصنعــتنفــتپیوســتم.ازســال۱۳6۲تــا۱۳66 
رادردانشــگاهنفــتمشــغولتحصیــلبــودموازخــرداد۱۳67واردصنعــتگازشــدموکارمرااز
پااليشــگاهخانگیــرانشــروعکــردم.مشــغولبــهکارشــدنمــندرايــنپااليشــگاههمداســتانی
دارد؛چــوندرآنزمــانرســمبــرايــنبــودکــهفارغالتحصیــالندانشــگاهنفــتحتمــًابايــددر
ــدودوســت ــوادهامدرخراســانبودن ــهکارمیشــدند؛امــاچــونخان جنــوبکشــورمشــغولب
داشــتمکنــارآنهــاباشــمواينکــهخانگیــرانهــمجــایخــوشآبوهوايــینبــودوبــهنوعــی
منطقــه یمحــروممحســوبمیشــد،موافقــتشــدکــهمــنکارمرادرآنجــاشــروعکنــم.بــه
هرحــالواردخانگیــرانشــدم.يــکســالبعــدمجــددًابحــثرفتــنبــهجنــوبمطــرحشــدو
مجبــورشــدمبــهســختیدوســتانرامتقاعــدکــردمکــهبــهخانگیــرانبرگــردم.ســال۱۳68در
مشــهدازدواجکــردموتشــکیلخانــوادهدادم.پنــجســالدرپااليشــگاهخانگیــرانمشــغولبهکار
بــودمکــهدورانبســیارخوبــیبــودوفکــرمیکنــمآنپنــجســالپشــتوانه یبســیارخوبــیبــه
لحــاظعملیاتــیبــرایمــنبــهحســابمیآيــد.البتــهايــنراهــماضافــهکنــم،زمانــیکــهدر
خانگیــرانبــودمصاحــبيــکفرزنــدپســرشــدم.پســرمدوســالهبــودکــهبــهتهــرانآمــدمودر
تهــرانهــمصاحــبيــکفرزنــددختــرشــدم؛اکنــونپســرمفــوقلیســانسمهندســیمکانیــک
ــهرشــته یمعمــاریداشــتهدرحــالادامــه ــهعالقــهایکــهب ــاتوجــهب داردودختــرمهــمب

تحصیــلاســت.
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ــوقلیســانسدانشــگاه ــلدرمقطــعف ــه یتحصی ــرایادام ــهب ــلعالق ــهدلی ســال۱۳7۲ب
پلــیتکنیــکقبــولشــدموبــهتهــرانآمــدم.درآنزمــانهــمواقعــًاانتقــالازخانگیــرانبــه
تهــرانکاربســیارســختیبــودوفضايــینبــودکــهبــهراحتــیاجــازهدهنــدکســیازمنطقــه ی

ــه ــههــرحــالب عملیاتــیخــارجشــود.ب
خاطــراعتقــادیکــهبــهجملــه»خواســتن
ــدم ــقش ــتم،موف ــت«داش ــتناس توانس
ــران ــهته ــهب ــمک سیســتمراراضــیکن
بیايــمودرســمراادامــهدهــموزمانــیکه

درســمبــهاتمــامرســیدبرگــردمبــهخانگیــران.واردتهــرانشــدمودرســتادملــیشــرکتگاز
دربخــشخدمــاتفنــیمديريــتعملیــاتمشــغولبــهکارشــدم.فــرضبــرايــنبــودکــهمــن
نبايــدزيــادبــامســائلتهــرانکاریداشــتهباشــموبايســتیدرســمرامیخوانــدموبرمیگشــتم؛
امــاعالقــهامبــهکارازيــکطــرفوتجربــه یعملیاتــیکــهدرپااليشــگاهکســبکردهبــودماز
طــرفديگــرمــرادرتهــرانبــهشــکلیمشــغولکــردکــهگاهــیوقتهــايــادممیرفــتبــرای
ادامــه یتحصیــلبــهتهــرانآمــدهاموهمیــنهــمباعــثشــدکــهوقتیدرســمبــهاتمامرســید
دوســتاندرتهــرانتقاضــاکننــدکــهبمانــمودرســتادملــیشــرکتگازفعالیتــمراادامــهدهــم.
تقريبــًاتــاســال۱۳7۹درخدمــاتفنــیبــودموتقريبــًادرآنزمــانتجربــه یخوبــیرویبحــث
توربوکمپرســورهاپیــداکــردهوبــهشــبیهســازیخطــوطشــبکههایلولــهمســلطشــدهبــودم.
کســبايــنتجــاربودانــشآنهــاسیســتمرامتقاعــدکردکــهمســئولیتديســپچینگرابرعهده
بگیــرم.خــبايــنمســئولیتدرشــبکه یشــرکتملــیگازواقعــًامهــموتاثیرگــذاراســت؛گرچه

خیلــیکارپــراسترســیاســت.

دیسپچینگ؛ استرس و هیجان �
کســیکــهمثــلمــن۲7ســالازعمــرشرادرشــغلیمیگــذارد،طبیعتــاًًاتفاقــاتگوناگونــی
برايــشمیافتــدوتأثیــراتمتقابلــیرابــرصنعــتوادارهایکــهدرآنکارمیکنــدمیگــذارد.
ــودکــهدرديســپچینگ ــیب ــهاالنهمــاندوران ــاب ــامخدمــتمــنت ــناي شــايدتأثیرگذارتري
بــودم.اينجانــبتقريبــًا۱۱ســالدرمرکــزکنتــرلشــبکه یملــیگازمشــغولبــهخدمــتبــودمو
دورانبســیارمهمــیراگذرانــدم؛زيــراشــبکهروبــهرشــدبــودوکنتــرلچنیــنشــبکهایکاری
پیچیــدهایبــود.البتــهقبــلازايــندورههــم،زمانــیکــهدرپااليشــگاهخانگیــرانوبعــدهــم

توانستن  »خواستن  جمله  به  که  اعتقادی 
را  سیستم  شدم  موفق  داشتم،  است« 

درسم  و  بیایم  تهران  به  که  کنم  راضی 
اتمام  به  و زمانی که درسم  ادامه دهم  را 

خانگیران به  برگردم  رسید 
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درخدمــاتفنــیبــودمچنــدکارمهــمدرآنجــاانجــامشــد؛مثــلهمــکاریبــاکارگــروهافزايــش
ظرفیــتپااليشــگاهفجــرجــم.مــادرايــنکارگــروهتوانســتیمظرفیــتپااليشــگاهراازحــدود۹0 
میلیــونبــه۱۱۵میلیــونبرســانیموايــنبــرایمــنتجربــه یبســیارخــوبوســازنندهایبــود؛

امــاکاردربخــشديســپچینگبــرایمــنبــهشــکلیديگــربــااهمیــتبــود.
ــرجمراقبــتفرودگاههــا ــلب ــد،مث ــرلســروکاردارن ــاکنت ــهطــورمعمــولمراکــزیکــهب ب
)چــونهمــانطــورکــهمیدانیــدديســپچینگبــهنوعــینقــشبــرجمراقبــتشــرکتملــیگاز
رابــازیمیکنــد(وايــنمراکــزچــونمرتبــًابــامســائلناخواســتهایســروکاردارنــدوبايســتی
ايــناتفاقــاترامديريــتکننــد،هیــچوقــتبــااتفــاقازپیــشتعییــنشــدهایروبــهرونیســتند
وخــودايــنقضیــهمقــداریاســترسدارد.البتــهايــنچنیــنکارهــاعــالوهبــراســترسنوعــی
لــذتهــمدربــردارد؛زيــراشــمامرتــببــامســائلناشــناختهواتفاقــاتغیــرمترقبــهروبــهرو
هســتید.اســتحضارداريــدکــهشــبکه یشــرکتملــیگازهــمدرطــولاينچندســالرشــدقابل
مالحظــهایداشــتهودرطــولايــنســالیانبعضــیمواقــعرشــدمصــرفزودتــرازتولیــداتفــاق
ــرل ــیاســتکــهکنت ــدومصــرفگازخــودشعامل ــنتولی ــوازنبی ــنعــدمت ــادهواي میافت
شــبکهراســختمیکنــد؛اگــربخواهــممثالــیبــرایايــناتفاقــاتبزنــمبــهايــنبیــتمعــروف

اکتفــامیکنــمکــهشــاعرفرمــود:
 "به احوال آن مرد باید گریست، که دخلش ُبَود نوزده! خرج بیست"

ــت ــدومديري ــمنمیخوان ــاه ــشب ــلوخرج ــالهادخ ــنس ــیازاي ــپچینگدربعض ديس
ــودشرادارد. ــاصخ ــترسهایخ ــاواس ــبکهایويژگیه ــنش همچنی

چهار دهه فراز و نشیب �
اگــربخواهیــمشــرکتملــیگازرابررســیکنیــم،بايــدبگويــمکــهپنــجســالاولتقريبــًااز
ــوط ــگاهوخط ــیسپااليش ــالتأس ــادرح ــودوم ــاختب ــالهایس ــا۱۳4۹س ــال۱۳44ت س
لولــه یسراســریاولبوديــم.درواقــعدردهــه یاولــیکــهشــرکتملــیگازشــروعبــهفعالیــت
میکنــدماهیــتشــکلگیریآنبــرايــناســاسبــودکهيــککاالیخیلــیاســتراتژيکنبــوده
ــههمــراهنفــت ــنگازب ــرااي ــوده؛زي ــوانگفــتکــهکاالیمزاحمــیهــمب ــیشــايدبت وحت
اســتخراجمیشــدوبیجهــتدرجنــوبمیســوختوبــهخاطــراينکــهجلــویســوختنآنرا
بگیرنــدپااليشــگاهبیدبلنــدوخــطسراســریاولراتعريــفکردنــدکــهگازرابــهشــورویســابق
صــادرکننــد.بنابرايــندهــه یاولشــرکتگازتقريبــادهــه یشــکلگیریشــرکتملــیگازو
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دهــه یصــادراتبــودهتــااينکــهانقــالبپیــشآمــدوموضــوعصــادراتگازبــهشــورویبــه
دلیــلاينکــهقیمــتبســیارارزانــیداشــتمتوقــفشــدوازطــرفديگــرسیاســتکلــیکشــور
عــوضشــدوقــراربــرايــنشــدکــهگازدرکشــورجايگزيــننفــتشــودکــهمــابتوانیــمنفــت
راصــادرکنیــم.تقريبــًادهــه یدومبــاايــنرويکــردشــروعشــد؛امــاچنــدســالیکــهدردوران
جنــگبوديــمبــازاتفــاقويــژهایدربخــشگازنیفتــادوتولیــدهــمخیلــیرشــدنکــردوبیشــتر
همــانتولیــداتپااليشــگاهبیدبلنــدبــودکــهگازهمــراهنفــتازآنگرفتــهمیشــد.ســال۱۳6۲ 
پااليشــگاهخانگیــرانتقريبــًاواردمــدارتولیــدشــد،بنــابــرايــنحجــمگاززيادترشــدوتوســعه ی
گازدربخــشداخلــیکشــورشــروعشــدکــهعمدتــًاهــمبیشــترتمرکــزبــرايــنبــودکــهگازدر
بخــشخانگــیودربخــشنیــروگاهتوزيــعشــود.دهــه یدومتقريبــًابــههمیــنشــکلگذشــتو

رقمهــایتولیــدفــرقچندانــینکــرد.
بعــدازآنيــکمقــداراهمیــتگازبیشــترشــدبــهنوعــیاگــردهــه یاولرادهــه یصــادرات
فــرضکنیــم،میتوانیــمدهــه یدومرادهــه یتوســعهبنامیــم.بعــدازايــندودهــهاهمیــتگاز
بیشــترشــدوتقريبــًانمايندههــاارزشآنرافهمیــدهبودنــدوگازبــهشــکلیعامــلرأیآوردن
هــمشــدهبــود.ايــناهمیــتسیاســیباعــثرشــدگازشــدوبــهشــکلفزاينــدهایدربخــش
خانگــیشــروعبــهرشــدکــرد.درواقــعدردهــه یســومموضــوعرشــدواهمیــتسیاســیگاز
خیلــیپررنــگشــدهبــود.درايــنبرهــهبــودکــهشــرکتملــیگازدربحــثســاختارتغییراتــیرا
ايجــادکــردتــااينکــهازيــکتــکشــرکتکــهجنبــه یعملیاتــیداشــتبهيــکشــرکتمــادر
وچنديــنشــرکتفرعــیتبديــلشــد.درايــنموقــعشــرکتهایگازاســتانیوشــرکتهای
پااليشــگاهیتشــکیلشــدندوخــودايــنعامــلباعــثشــدکهيــکمقــداراختیــاراتازســتاد
بــهصــفانتقــالپیــداکنــدويــکنــوعتغییــرســاختاربــهوجــودبیايــد.يعنــیتقريبــًامیشــود
گفــتدردهههــای70تــا80علمکهــایزيــادیدرشــهرهازدهشــدواکثــرشــهرهایمــادر

آندورهبــهشــبکه یگازپیوســتند.
دربعــدمصــرفيــاتوســعه یآندوره یســومصنعــتگازدورانــیطاليــیبــود؛چــراکــهبخش
عمــدهایازشــهرهایمــابــهشــبکه یگازپیوســتند؛امــايــکدوره یطاليــیديگــرهــممــا
میتوانیــمبــرایدورهچهــارمصنعــتگازمثــالبزنیــموآنهــمدهههــای80تــا۹0بــودکــه
مصــادفشــدبــاتولیــداتپــارسجنوبــیورشــدبیشــترتولیــدراباعــثشــد.درخاطــرمهســت
ــا۱00  ــدود۹0ت ــه یگازح ــدروزان ــم،تولی ــلگرفت ــهديســپچینگراتحوي ــهســال۱۳80ک ک
میلیــونمتــرمکعــبدرروزبــود،ودرســال۱۳۹0تولیــدبــهششــصدمیلیــونمترمکعــبدرروز
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رســیدومیشــودگفــتدردوره یچهــارمبیشــترينتمرکــزبــررشــدتولیــدبــود.

بیست و هفت سال همراهی با خانواده ی صنعت گاز �
ــود.يکــیازآن ــدب ــوازاتفاقــاتخــوبوب ــرایمــنممل ۲7ســالفعالیــتدرصنعــتگازب
اتفاقاتــیکــهبــرایخــودمــنخیلــیشــیرينوخــوببــوددر۲۲بهمــنســال۱۳8۹اتفــاقافتاد.
صبــح۲۲بهمــنمــنمنــزلبــودمواطــالعدادنــدکهيــکانفجــاردرخطــوطلولــهمنطقــه ی
نیــزارقــماتفــاقافتــادهاســت.قبــلازآننیروهــایخرابــکارســهخــطازخطــوطلولــه یاصلــی
رامنفجــرکــردهبودنــدوايــنوضــعنگــرانکننــدهبــود.مــنبالفاصلــهآمــدممرکــزکنتــرلکــه
شــرايطراارزيابــیکنــم،درايــنفاصلــهوضعیــتبحرانــیرااعــالمکرديــموبالفاصلــهدرعرض
کمتــرازيــکســاعتوزيــروقــتنفــت،مديــرعامــل،مســئولینســازماناطالعــاتوهمــه ی
مســئولینامنیتــیکشــوردرمرکــزکنتــرلحاضــرشــدند.عــالوهبــراهمیــتايــنخطکــههمان
برايمــانمانــدهبــودوازطريــقآنبايــدنیمــیازکشــورراتأمیــنمیکرديــم،آنروزجشــن۲۲ 
بهمــنبــودونمیخواســتیمايــنجشــنبــهخاطــره یبــدیتبديــلشــود.قبــلازهــرچیــزاز
وزيــرمحتــرمودوســتانیکــهدراتــاقکنتــرلبودنــدخواهشکــردمکهدراتاقشیشــهایپشــت
اتــاقکنتــرلحضــورداشــتهباشــندتــاهمــکارانمــنبتواننــدکارشــانرابــهدرســتیانجــام
دهنــد.درايــنفاصلــهبررســیکرديــمکــهچــهاتفاقاتــیرخدادهاســت.اولیــنحرفــیکــهزدم
ايــنبــود:»بــههرحــالايــناتفــاقافتــادهواالنآرامــشمهمتريــننکتهاســت،پسآرامباشــید

وفکــرکنیــدکــهچگونــهمیتوانیــمايــناتفــاقرامديريــتکنیــم«.

پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد
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مــاازدوطريــقايــناتفــاقرامديريــتکرديــم؛ابتــدابــادســتورالعملهایخــاصشــبکهرا
مديريــتوآرايــششــبکهراتنظیــمکرديــم؛ســپسنیروهــابــهمنطقــهاعــزامشــدندکــهبتواننــد
ــود؛ درمحــل،کارراارزيابــیوتحلیــلنماينــد.ســاعاتخیلــیپراسترســیبــرایکلکشــورب
نهايتــًابعــدازبررســیها،پیشبینــیشــدکــهمــادرعــرض۲4تــا48ســاعتمیتوانیــمايــن

خطــوطراتعمیــرکنیــم)البتــهايــنيــکپیشبینــیخوشبینانــهبــود(.
ــه ــدوب ــارســاعتدوصــداوســیماآنراپخــشبکنن ــهدراخب ــادهشــدک ــهایآم اطالعی
مــردماطالعرســانیکننــد.مــنمرتــببیــناتــاقکنفرانــسوهمکارانــمدررفــتوآمــدبــودم.
ــااينکــهمــنازدوســتانخواهــش ــم.ت ــاهــمهمفکــریمیکردي دســتوراتیدادهمیشــدوب
کــردمکــهنمیخواهــدايــنکارراانجــامدهیــدواطالعیــهرانخوانیــد؛گفتنــدمــاســهخــط
راازدســتدادهايــم،چــرااطالعرســانینکنیــم.گفتــمبــاآرايشــیکــهدرشــبکهايجــادشــده،
اگــرقــولبدهیــدکــهطــی۲4ســاعتايــنخــطرابرگردانیــدمــناطمینــانمیدهــمکــههیــچ
اتفاقــینخواهــدافتــادوهیــچجايــیقطعــینخواهــدشــد.همــکارانمــادربخــشعملیــات
بســیارکمــککردنــدتــاخــطراتعمیــرشــدالبتــهکمــیديرتــراز۲4ســاعت،امــاعلیرغــماين
اتفــاقحتــیگازيــکروســتاهــمقطــعنشــدوايــنبــرایمــنواقعــًاخاطــره یشــیرينیبــود.
ايــنقضیــهدوُحســنداشــت؛اولاينکــهمــاآنروزشــادرابــرایمــردمحفــظکرديــموحســن
دومهــمايــنبــودکــهآنکســانیکــهبــهدنبــالهمچیــناتفاقاتــیدرشــبکهبودنــدمتوجــه
شــدندکــهايــنمســائلمديريــتمیشــودومیتــوانگفــتکــهنوعــیعامــلبازدارنــدهبــرای

دشــمنانبــود.
خاطــراتناخوشــايندیهــمداشــتهامکهيکــیازآنهــافکــرکنــمبــرایهمــههمــکارانمــن
ــه ــوطاســتک ــیمرب ــهزمان ــنموضــوعب درآندورانخاطــرهتلخــیمحســوبمیشــود.اي
کشــورترکمنســتانبــامــانقــضقــراردادکــردودرزمســتانگازراقطــعکــرد.مــاواقعــاانتظــار
نداشــتیمکــهکشــورهمســايهکــهمــابــاهــمقــراردادداشــتیم،همچنیــنکاریراانجــامدهــد.
خوشــبختانههمــه یايــنقضايــادرشــبکهمديريــتشــدومیتوانــمبگويــمايــنناخوشــايندی
چنــداندوامــینداشــتومــاتوانســتیمآنتهديــدرابــهتمهیــدتبديــلکنیــموجلــویچنیــن

اتفاقاتــیرابگیريــم.

دیسپچینگ؛ مرکز هماهنگی از تولید تا توزیع  �
ســاختمرکــزملــیديســپچینگگازيکــیازتصمیمــاتخــوبمديريتــیبــود.مــادرابتــدايک
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مرکــزســنتیداشــتیموسیســتمکنتــرلومرکــزمانیتورينــگمــامرکــزمدرنــینبــود؛امــاشــايد
بتــوانگفــتکــهامــروزمــايکــیازمدرنتريــنمراکــزمانیتورينــگکشــورراداريــم.ايــنمرکــز
درســال۱۳7۵پايهگــذاریشــد،امــاراهانــدازیرســمیآنتــازيرســاختهايشمهیــاشــوددر
ســال۱۳8۵اتفــاقافتــادوبســیارهــمدرمديريــتشــبکهتأثیرگــذاربــود.اگــربخواهیــماجــزای
خطــوطگازرســانیراتشــريحکنیــمبايــدبگويــم.ابتــداکــهگازازچــاهاســتخراجمیشــود،در
پااليشــگاههاپااليــشوتصفیــهوازطريــقخطــوطلولــهوايســتگاههایتقويــتفشــارپمــپ
شــدهوتقويــتمیشــودبرســدبــهشــهرها.نهايتــًادرشــهرهادربیــنبخــشخانگــی،صنايــعو
نیروگاههــاتوزيــعمیشــود.هرکــدامازايــنبخشهــاجداگانــهفعالیــتخــودراانجــاممیدهند
ومرکــزديســپچینگملــیگازمرکــزیهماهنگــیبیــنايــناجــزاراايجــادمیکنــد.لحظــهبــه
لحظــهتمــاماطالعــاتتولیــد،مصــرف،وضعیــتشــبکهدربخــشپااليشــگاههاوخطــوطلولــه
راازطريــقاطالعاتــیکــهبــهوســیله یسیســتمهایمخابراتــیوزيرســاختهايیکــهايجــاد
شــدهجمــعآوریومانیتــورمیشــود.درواقــعايــنمرکــزنقــشمانیتورينــگوهماهنگــیبیــن

تولیــدانتقــالوتوزيــعرابرعهــدهدارد.
امــاشــايدازآنمهمتــرتصمیمــاتکالن
مديريتــیدربــابتوســعه یعســلويهبــود.
همــانطــورکــهمیدانیــدعســلويه
مخــزنمشــترککشــورمــاوقطــراســت
ومــادرجنــگتحمیلــیفرصــتنداشــتیم
ــمو ــیبپردازي ــاتاساس ــهموضوع ــهب ک

قطــرازمــازودتــربرداشــتخــودراشــروعکــرد.بــاايــنتفاســیرايــنفرآينــدشــروعوخیلــی
ســريعپیشــرفتکــرد.

خرد جمعی تصمیم گیرنده ی نهایی �
واقعیــتايــناســتکــهسیســتمهاینفــتشــکلیفرآينــدیدارنــدوتصمیمــاتبــهشــکل
ــینمیشــود ــنچنین ــوردتصمیمــاتاي ــهمیشــوند.درم ــدیگرفت ــدگاهفرآين گروهــیوازدي
ــهمیشــودو ــادیامــرتصمیمــاتدربخــشطراحــیگرفت ــرد،درب ــهکارب واژه یاشــتباهراب
بعــددربخشهــایمختلــفمــوردارزيابــیقــرارمیگیــردونهايتــًابــههیئــتمديــرهمیآيــد
وازيــکخــردجمعــیبرخــوردارمیشــود.البتــهتصمیماتــیهــمبــودهکــهاثــراتبعــدیآن

 من همیشه برای نیروهای جوان این مثال 
را می زنم که شاید یک نفر در ابتدای کار 

وارد یک صنعت کوچک شود و در سال های 
اول رشد کند، اما در صنعت گاز و نفت ممکن 
است پیشرفت دیر اتفاق بیفتد، اما وقتی که 

جواب دهد، خوب جواب می دهد
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بــرایشــرکتبــدبــوده؛مثــالًًصنعــتگازدريــکمقطعــیتصمیــمگرفــتکــهچابکســازی
انجــامدهــدوبخشــیازنیروهــایخــودرابازخريــدکــردکــهبتوانــدخــودشراســبککنــدو
نیروهــایفنیتــریداشــتهباشــدوفعالیتهايــشرابرونســپاریکنــد.بعــددريــکمقطعــی
بــهشــکلگســتردهایآمديــموايــننیروهــارابــاعنــواننیــرویقــراردادیجــذبکرديــمو
ســازمانراتوســعهداديــم.ايــنموضــوعاثــراتزيانبــاریرابــرایهــردوطــرفدرپــیداشــت،
يعنــیهــمشــرکتبــاتغییــراســتراتژیدچــارمشــکلشــدوهــمنیروهايــیجــذبشــدهتکلیف
خودشــانرانمیداننــد.زيــرافرآينــدجــذبنیــروبــهاينگونــهاســتکــهمــاآنهــاراازمســیر
آزمــوناســتخداممیکنیــموســپسآمــوزشودرســاختارســازمانیدرســمتهایخــودقــرار
میدهیــم؛امــااکنــونتعــدادزيــادیازنیروهايــیکــهدرمناطــقعملیاتیمشــغولبهکارهســتند
نــهوابســتهبــهشــرکتوابســتههســتندونــهنیســتند؛يعنــیازيــکطــرفبــهطــورمرتــبدر
مناطــقعملیاتــیمــاکارمیکننــدوتجربــه یخیلــیخوبــیپیــداکردهانــدوازطــرفديگــر
هــمبــدونهیــچبرنامــه یآموزشــی،نیــرویپیمانــکاربــهحســابمیآينــد.بــهنظــرمــنايــن
ــرای ــدنب ــهايــنشــکلمان ــراازمســیریاصلــیمنحــرفشــدهوب ــاراســت،زي وضــعزيانب

آينــده یصنعــتگازضــررخواهــدداشــت.

کار در مناطق عملیاتی؛ جسارت و اعتماد به نفس، سرمایه ای برای آینده  �
بنــدهخــودمرايــکنیــرویموفــقدرصنعــتمیدانــم،نیرويــیکــهتنهــابــهاتــکایپشــتکار
وتــوانخــودرشــدکــرد.ايــنراازبــابتعريــفازصنعتــیکــهدرآنکارمیکنــممیگويــم
ــانــه؟!مــن کــهنیــرویجــواننگــراننباشــدکــهمثــالًًمــنفعالیــتکنــمديــدهمیشــودي
همیشــهبــراینیروهــایجــوانايــنمثــالرامیزنــمکــهشــايديــکنفــردرابتــدایکاروارد
يــکصنعــتکوچــکشــودودرســالهایاولرشــدکنــد،امــادرصنعــتگازونفــتممکــن
اســتپیشــرفتديــراتفــاقبیفتــد،امــاوقتــیکــهجــوابدهــد،خــوبجــوابمیدهــد؛يعنــی
ممکــناســتيــکنیــرودرصنعــتگازچنديــنســالتکنســینباشــديــادرردههایکارشناســی
بماند)زيــراشــرطاولکاردريــکصنعــتبــزرگتوانمنــدیاســت(،امــابعــدازکســبتجــارب
الزمپیشــرفتخوبــیخواهــدکــرد.توصیــه یبرادرانــهمــنبــهنیروهــایجــوانايــناســتکــه
اواًلاگــرمیتواننــدکارشــانرادرمناطــقعملیاتــیشــروعکننــد.آنپشــتوانهوجســارتیکــهکار
کــردندرمناطــقعملیاتــیبــرایانســانايجــادمیکنــد،درآينــدهدرهــرجايگاهــیمیتوانــد
بــهکمکشــانبیايــد.خــودمــنمــدتکمــیرادرپااليشــگاهخانگیــرانبــودم،امــاهمــانپنــج
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ســالکاردرمناطــقعملیاتــیپشــتوانه یمحکمــیبــرایمــنشــد،تــاآنجــاکــهوقتــیدرســتاد
قــرارگرفتــمبــهراحتــیاظهــارنظــرمیکــردمودراظهــارنظــرمجســارتداشــتم.ايــنپشــتوانه
باعــثمیشــدکــهبتوانــممســائلرابــهخوبــیتحلیــلکنــموبعــدســعیمیکــردمکــهنظــر
درســتیارائــهبدهــم.ايــنپشــتکارواعتمــادبــهنفــسنتیجــه یکاردرمناطــقعملیاتــیبــود.

ــد،ايــنعشــقباعــثمیشــودکــه ــاعشــقکارکنی ــهکاراســت؛ب توصیــه یدومعالقــهب
احســاسخســتگینکنیــدواثــراتمثبــتکاررامتقابــاًلحــسکنیــد؛يعنــیوقتــیکــهباعشــق
ــا کارمیکنیــدناخــودآگاهنتیجــه یکارشــماآنعشــقرادرخــودشدارد.زمانــیکــهکارراب
عشــقوعالقــهانجــامدهیــد،مابقــیمســائلمثــلســمت،شــرايطمالــیخــوبواحتــرامو...به

ســمتشــماخواهنــدآمــدواصــاًلشــکیدرايــننیســت.

صنعت برای من کار کرد! �
خــداراشــاکرهســتمکــهبــرایصنعــتکارینکــردم!بلکــهصنعــتبــرایمــنکارکــرد؛زيــرا
فرصتــیدراختیــارمــنقــراردادکــهبتوانــمازتجربههــاوآموختههايــماســتفادهکنــم.وقتــی
بــهگذشــتهنــگاهمیکنــمازعملکــردمرضايــتدارم.بســیاریازمواقــعموقعیتهايــیبرايــم
فراهــمشــدهکــهبــانظــراتوپیشــنهادهايمتوانســتمدرسیســتممؤثــرباشــم.خاطــرمهســت
کــهشــايدســال۱۳76يــکروزجلســه یهیــاتمديــرهبودم)بــهدلیــلجســارتیکــهداشــتمو
بعضــًاپیشــنهاداتوتحلیلهايــمگاهــیمواقــعکــهمســائلتوســعه یشــبکهمطــرحبــود،مــن
راهــمدعــوتمیکردنــد(کــهقــراربــوديــکايســتگاهتقويــتفشــاربیــنپااليشــگاهکنــگان
وايســتگاهفراشــبنددرکیلومتــر۹0احــداثکننــد.موضــوعبحــثايــنبــودکــهايــنايســتگاه
درنقطــه یبســیارســختیکــهمنطقــه یکوهســتانیبــودقــرارداردوجــادهایکــهمیخواهیــد
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احــداثکنیــدهزينــه یزيــادیدربــردارد.مــابايــددرآنســالايســتگاهرااحــداثمیکرديــم
واگــرايــنکارانجــامنمیشــدبخشــیازتولیــداتگازدرپااليشــگاهکنــگانباقــیمیمانــدو
امــکانانتقــالآنفراهــمنمیشــد.قــرارشــددريــکجلســه یفنــیايــنموضــوعرابررســی
کنیــمومــنهــميکــیازاعضــایآنجلســهبــودم.شــرکتقــراربــودکــههــمزمــانيــکخــط
لولــه یديگــرهــمازمنطقــه یفراشــبندبــهاســتانفــارسبــهنــام»خــطدومفــارس«احــداث
کنــد.هــمايــنخــطوهــمايــنايســتگاهحتمــًابايســتیدرآنســالصــددرصــدبــهبهــره
ــچوجــه ــههی ــرداریمیرســید.مــندرهمــانجلســهســواالتیکــردمکــهمتوجــهشــدمب ب
احتمــالاينکــهايــندوپــروژهبــهزمســتانامســالبرســدوجــودنــداردوبهيکبــارهاينپیشــنهاد
درهمــانجــابــهذهنــمرســیدکــهبهجــایاينکــهايــنايســتگاهرابخواهیــماحــداثکنیــم،
خــطلولــه یلــوپراازفراشــبندبــهفــارسبکشــیموبــهايــنترتیــبپنجــاهکیلومتــرخــطلولــه
بــهشــکللــوپبیــنخــطدوموســومدرمنطقــه یکنــگانتــافراشــبنداحــداثکنیــم.ايــن
پیشــنهاددرهمــانجلســهتحلیــلوبررســیشــدودوســتانديدنــدکــهپیشــنهادخوبــیاســت
وايــنکارشــروعشــد.خوبــیايــنپیشــنهادايــنبــودکــهاگــرحتــی40کیلومتــرازايــن۵0 
کیلومتــرهــماحــداثمیشــدقابلیــتاتصــالبــهشــبکهراداشــت.نشــانبــهآننشــانکــهآن
۵0کیلومتــریکــهدرآنســالتعريــفشــد،بعدهــاازکنــگانشــروعشــد)زيراکارشناســانديدند
موقعیــتآنمنطقــهمناســباســت(.آنخــطبــهنــامخــطلولــه یلــوپمعــروفاســت،کــهبــه
مــرورخــطدهــمسراســریشــدواالنازکنــگانشــروعشــدهتــابــهاصفهــانرســیدهواحتمااًل
ممکــناســتدردوســالآينــدهايــنخــطتــامنطقــه یقــمهــمتوســعهپیــداکنــد.خالصــه ی
کالمــمايــناســتکــهدرصنعــتگازايــنبســترآمــادهبــودکــهاگــرپیشــنهادیبهذهنکســی
ــم ــت.فکــرمیکن ــرارمیگرف ــیق ــوردارزياب ــدپیشــنهادشم میرســیدمطــرحمیکــردوبع

ايــنســعه یديــدواقعــًايکــیازمزايــایصنعتــیاســتکــهمــادرآنکارمیکنیــم.
ــم ــرمیکن ــوزفک ــابقهدارم؛هن ــالس ــن۲7س ــهم ــمک ــکمیگوي ــاش ــاتب ــیاوق گاه
انــگارديــروزواردصنعــتگازشــدهام.شــايدريشــه یايــنتفکــربرگــرددبــهعالقــهامبــهکار
ــاتخاصــیدرکار وســالمتبســترمحیطــیکــهدرآنکارخــودراشــروعکــردم.مــنروحی
ــامــنشــوخی ــوادههــمب ــعدرکاراحســاسخســتگینکــردهام)گاهــیخان ــچموق دارموهی
میکننــدومیگوينــدکــهشــماکارتــانرابیشــترازمــادوســتداريــد(خداروشــکرهیــچموقــع
نبــودهکــهمــنبــهخانــهبــرومواظهــارخســتگیازکارروزانــهبکنــم.شــرکتملــیگازيکــیاز
صمیمانهتريــنمحیطهــایکاری،چــهدربخــشعملیــاتوچــهدرســتاداســتومــنازکار
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ــرم. ــذتمیب ــطدوســتانهل ــنمحی دراي
اگــردوبــارهبخواهــمبرگــردمهمیــنمســیرراطــیمیکــردم،امــابــاپشــتکاربیشــتر.گاهــی
اوقــاتکــهبــرایاحــداثواجــرایپروژههــایصنعــتگازبــهشهرســتانهامــیروموخطــوط
ــه ــمک ــد،میبین ــاقمیافت ــیاتف ــموافتتاح ــرامیکنی ــهوتأسیســاتتحــتفشــاررااج لول
مــردمازايــنگازرســانیچقــدرخوشــحالمیشــوند،غــرقلــذتورضايــتمیشــوم.مــنفکــر
میکنــمکــه)البتــهبابــتايــنحــرفخانــوادهاممــنراببخشــند(بــازهــمکــمکارکــردهامو
دوســتدارمســاعاتبیشــتریراکارکنــم.کارهايــیکــهتولیــدمیشــودويــاخدمتــیکــهارائــه
ــدباعــث ــندي ــدمیشــوندواي ــم،يــکخدمــتعمومــیاســتوهمــهازآنبهرهمن میدهی

میشــودازتالشهــاوخدماتمــاننگــراننباشــیمورضايتخاطــرداشــتهباشــیم.

انقالب و تغییر نگرش ساختاری برای افزایش رفاه عمومی �
زمانــیکــهانقــالبرخدادصنعــتگازيــکشــرکتخیلــیجــوانبــودکــهتأثیرپذيــریاش
ازانقــالببســیارزيــادبــود.بزرگتريــنتأثیــریکــهانقــالبرویصنعــتگازگذاشــتايــنبــود
کــهنیروهايــیجــذبايــنصنعــتشــدندکــهخالصانــهدرراهانقــالبوخدمــتبــهمــردمکار
ــهســاختار ــانک ــتگازشــد،چن ــرنگــرشدرصنع ــهتغیی ــناخــالصمنجــرب ــد.اي میکردن
شــرکتگازبــرایرفــاهحــالعمومــیتغییــرکــرد؛همچنیــنباعــثگســترشوتوســعه یگاز
رســانیبــرایجايگزينــینفــتشــد.ايــنتغییــررويکــردباعــثشــدکــهبتوانیــمنفــتراصــادر
کنیــم؛اگــرگازبــهايــنشــکلتوســعهپیــدانکــردهبــودامروزنــهتنهــانفتینداشــتیم،بلکــهبايد
بــرایمصــارفداخلــیآنراواردهــممیکرديــم.میدانیــدکــهتقريبــًاتولیــدگازمــاامــروزهبــا
انــرژینفــتبرابــریمیکنــد.مــامعــادل4/۵میلیــونبشــکهنفــت،گازتولیــدمیکنیــم.ايــن

جايگزينــیاثــرمطلوبــیداشــتهواتفــاقخیلــیخوبــیبــودهاســت.
ايــنراهــمبگويــمکــهايــنتوســعهيکاثــرحاشــیهایهــمداشــتهاســت؛درايــنســالها
مــافقــطبــهتوســعهفکــرکرديــموازبحــثبهینهســازیدورمانديــم.میــزانمصــرفگازدر
کشــورخیلــیباالســتودرايــنمــوردفقــطبحــثمصرفگرايــیمــردممطــرحنیســت،بلکــه

زيرســاختهایمــاهــمآمــادهنیســتوايــنمســئلهمهمــیاســت.

خوب کار کرده ایم یا کار خوب انجام داده ایم، آیندگان قضاوت می کنند. �
امســالپنجاهمیــنســالتأســیسصنعــتگازاســت،امیدواريــمنســلهایبعــدیمــاصدمین
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ودويســتمینســالصنعــتگازراهــمانشــاا...جشــنبگیرنــد.مــااولیــنکشــوردارنــده یگاز
هســتیم،يعنــیبــهلحــاظرتبــهاولیــنذخايــرگازبــرایماســتوايــننشــانمیدهــدکــهايــن
صنعــتموتــورمتحــرکاقتصــادآينــده یکشــوراســت.بــههرحــالخــوبيــابــد،گذشــتگان
مــاتوانســتهاندايــنصنعــتراتــابــهاينجــابرســانند،نمیتوانیــمادعــاکنیــمکــههمــه یآن
ــه ــرازآنک ــهمیشــودبهت ــمک ــمبگويی ــامیتوانی ــوده،ام ــمدرســتب ــهرفتهاي مســیریراک

انجــامشــده،انجــاممیدهیــم.
انتظــارمــاايــناســتکــهآينــدگانواقعــًاآنچــهراکــهمــاتــااينجــادرســتانجــامدادهايــم
ادامــهدهنــدوخطاهايمــانرااصــالحکننــدوادامــهندهنــد.صنعــتگازدرايــنکشــورهنــوز
جــواناســت؛يعنــیاگــربخواهیــمرویذخايــروتولیداتــیکــهامــروزداريــمحســابکنیــم،عمر

ــاه ــنپنج ــترازاي ــیاربیش ــتگازبس صنع
ــن ــتواي ــنصنع ــد.اي ــدش ــالخواه س
مخــازنمربــوطبــهنســلآينــدهاســت.مــا
درگذشــتهتوســعهرابســیارخــوبمديريــت

ــم ــیممیتوانی ــتهباش ــانداش ــلازعملکردم ــیوتحلی ــکارزياب ــمي ــربخواهی ــم.اگ کردهاي
بگويیــمخــوبکارکردهايــم،امــامطمئــننیســتیمکــهکارخــوبانجــامدادهايــميــانــه.شــايد
درآينــدهروشهــایبهتــریبــرایمصــرفگازداشــتهباشــیم.مــادربعــدمصرفبســیارکــمکار
ــالهای ــتهايم)درس ــیندانس ــذاریداخل ــیوقیمتگ ــاظذات ــهلح ــم،ارزشگازراب کردهاي
اولگازبســیارارزانبــود(.مــابــهعنــوانمتولیــانايــنصنعــتنــهتنهــاارزشگازرابــهخوبــی
درکنکرديــم،بلکــهبــرایمــردمهــمخــوبتشــريحشنکرديــم.بــهنظــرمنســلآينــدهدرايــن
مــوردبــهمــاايــرادخواهنــدگرفــت؛اگــرنســلآينــدهمتوجــهشــودکــهمــابــرایســرانه یهــر
خانــوارچــهمقــدارمصــرفداريــم،شــايدبرايشــانعجیــبباشــد؛زيــرابــاتوســعهایکــهدر
ــهلحــاظاســتفاده ــا)درمعمــاریســاختمانهاوزيرســاختهايشب تجهیــزاتصنعــتگازدنی
ازپنجرههــایدوجــدارهوراههــایصرفهجويــیازاتــالفانــرژی(روبــهروهســتیم،درآينــده
مصــرفگازبــرایهــرخانــواربســیارکمتــرازمقــداریاســتکــهامــروزهمــامصــرفمیکنیــم.
مــاحــدود۵00میلیــونمتــرمکعــبدربخــشخانگــیمخصوصــًادرزمســتانهامصــرفداريــم

وايــنرقــمبســیاربااليــیاســت.
صنعتگــران،معمارهــاومــردممــابايــدتــالشکنندکــهزيرســاختهایمصــرفبهینــهراآماده
کننــدکــهايــنصنعــتتبديــلبــهصنعتــیاســتراتژيکوارزشــمندکننــدتــابتوانــددرآمدهــای

انتظار ما این اسـت که آیندگان واقعاً 
آنچه را که ما تا اینجا درسـت انجام 
داده ایم ادامـه دهند و خطاهایمان را 

اصـالح کنند و ادامه ندهند
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بیشــتریرابــراینســلآينــدهکســبکنــد.

 صنعتگران داخلی طالیه داران خودکفایی در صنایع  �
آقــایزنگنــهوزيــرمحتــرم،بنیانگــذاربحــثســاختتوربوکمپرســوردرداخــلکشــوربودنــد.
ــی ــورهایکم ــتوکش ــوراس ــتگازتوربوکمپرس ــایصنع ــتراتژيکترينکااله ــیازاس يک
توانايــیســاختتوربوکمپرســوررادارنــد؛ولــیدرحــالحاضــرمــادونــوعتوربوکمپرســوررادر
داخــلمیســازيمکــهايــنمهــمبــاتصمیمگیــریمديــرانوکمــکتولیــدکننــدگانداخلــی
ــیمیســرشــدهاســت.درطــولســالهایگذشــتهدوتصمیــماســتراتژيکخــوبدر ــهخوب ب
مــوردتوربوکمپرســورگرفتــهشــد.درگذشــتهوقتــیمیخواســتیمايســتگاهیبســازيمبــه4يــا
ــارا ــراواناينه ــادردســرهایف ــمازخــارجوب ــوربودي ــازداشــتیمومجب ۵توربوکمپرســورنی
ــد ــدوبع ــیکن ــدهراپیشبین ــهنیازهــایآين ــتک ــمگرف ــم.شــرکتگازتصمی ــداریکنی خري
دســتبــهاقــدامبزنــد.درمقطــعاولتصمیــمبــرايــنشــدکــهتعــدادپنجــاهتوربیــنازيــک
شــرکتخارجــیخريــداریکنــدبــاايــنشــرطکــهآنشــرکتفروشــنده،شــرکتهایداخلیدر
کشــورراحمايــتوتکنولــوژیســاخترامنتقــلکنــد،ضمــناينکــهپنجاهمیــنتوربیــنبــهطور
کامــلدرداخــلســاختهشــود.بعــدکهيــکمقــدارپیــشرفتیــمونیازهــابیشــترمشــخصشــد
ايــنتصمیــم،تبديــلبــهخريــد۱00توربیــنازشــرکتزيمنــسو۱00توربیــنازبلــوکشــرق
شــد،کــهمپنــابخــشســامیزارياوشــرکتOTCهــمبخــشزيمنــسراعهــدهدارشــد.ايــن
مهمتريــنتصمیــمدربعــدخودکفايــیبــود.درمــوردشــیر،خطــوطلولــهوســايرتجهیــزاتکــه
ــادوســازندهنیســتوســازندگان ــداردچــونمعطــوفبهيــکي ــیوجــودن ديگــرهیــچنگران

بســیارزيــادیدرداخــلوجــوددارنــدکــهايــناقــالمراتولیــدمیکننــد.
اخیــرًاجنــابمهنــدسزنگنــهوزيــرمحتــرمنفــتدراظهــارنظــریگفتندکهشــرکتملــیگاز
ايــرانيــکشــرکتکامــاًلايرانــیاســت.ايــنجملــهواقعــًادرســتاســت.بايــگنــگاهاجمالی
بــهتاريخچــهايــنشــرکتمیتــوانفهمیــدکــهايــنجملهيــکادعــانیســت.پااليشــگاهبیــد
بلنــدکــهاولیــنپااليشــگاهصنعــتگازبــودبــاطراحــیوســاختخارجیهــاراهانــدازیشــد.
ــمازشــوروی ــتفشــارراه ــیهکشــیدوايســتگاههایتقوي ــودروس خــطسراســریاولراخ
ســابقواردکــردهبوديــم.بنابرايــنمیشــودگفــتکــهدرابتــدایشــکلگیریشــرکتگازمــا
يــکصنعــتکامــاًلخارجــیداشــتهايم.امــروزهمــادرطراحــیبــههیــچوجــهوابســتهبــهخارج
ــزات ــدتجهی ــود.درُبع ــانانجــاممیش ــایخودم ــاتوســطجوانه ــامطراحیه نیســتیموتم
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مــاســهکارخانــه یلولهســازیمعظــمدرکشــورداريــمکــهازنظــرتولیــدلولــههیــچوابســتگی
  OTCندارنــد.خوشــبختانهدوصنعــتبــزرگدربخــشســاختتوربوکمپرســورداريــم)مپنــاو
کــهجــزوتوربوکمپرســورســازانمــاهســتند(وبــدونهیــچنگرانــیازايــنبابــتکهيکــیاز
ــن ــم.تمــامشــبکههایشــهری،شــبکههایپلیاتیل ــالماساســیصنعــتگازاســت،نداري اق
وفــوالدیدرداخــلتولیــدمیشــود؛بنابرايــنواقعــًامیتوانیــمبگويیــمکــهدربعــدطراحــیو
ســاختتجهیــزاتواجــرابــهخودکفايــیرســیديم.مــابــرایاحــداثخطــوطلولــهپیمانــکاران

بســیارزبــدهوخبــرهایداريــمودرايــنامــورکامــاًلازبیگانــگانبینیــازهســتیم.
ــه بخــشعمــدهایازتوســعهودرآمــدصنعــتازبخــشخصوصــیاســتواگــرصنعــتب
کمــکمــانیايــدومــانتوانیــمکمــککنیــمدرجــایديگــریايــنفرصــتبــرایرشــدصنعــت
گازازبیــنمــیرود.مزيــتاولمــادرکشــور،صنايــعنفــتوگازاســت؛بنابرايــنشــايدبعضــی
اوقــاتالزمباشــدکــهبــهســراغتولیــداتخارجــیبرويــموتجهیــزاتراواردکنیــمکــهالگويــی

بــرایتولیــدســريعباشــند.
ــاکاال ــهم ــوریب ــچکش ــههی ــمک ــختتحري ــالهایس ــهدرس ــمک ــوشکنی ــدفرام نباي
نمــیداد،بــهمــددهمیــنصنعتگــرانداخلــیتوانســتیمســختیهاراپشــتســربگذاريــموچرخ
صنعــترابچرخانیــم.مــادربخــشدولتــیوصنعتگــراندربخــشخصوصــیبايــدارتباطــی
متقابــلوتنگاتنــگبــاهــمبرقــرارکنیــمتــانفــتوگازبــهعنــوانمحــورتوســعهنقــشخــود

راپیــداکنــد.
بــااتفاقاتــیکــهدرامــرتولیــدوخودکفايــیصنعــتگازافتــادهبســتریمناســبدربخــش
کشــاورزی،حمــلونقــلوســايربخشهــافراهــمشــدهتــاصنعتگــرانواردعرصــهشــوندواين

ــد. بخشهــاراتوســعهبدهن
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زندگی شخصی و ورود به شرکت ملی گاز ایران �
غالمرضابهمننیامتولداسفندماه۱۳44هستم)تقريبًاهمسنوسالصنعتعظیمگازدرکشور(
درشهرمراغهاستانآذربايجانشرقیبهدنیاآمدم،امابزرگشده یشهرمرندهستم.تحصیالتمدر
رشته یمهندسیشیمیاستوصنايعپااليشرادردانشگاهتهرانخواندهاموبعدکارشناسیارشد
رادردانشگاهامیرکبیربهپايانرساندم.بهدلیلعالقه یخاصیکهبهمحیطزيستداشتممقطع

دکترارادررشته یمهندسیمحیطزيستگذراندم.
درسال۱۳6۹بهصنعتگازپیوستم.منخیلیاتفاقیباشرکتگازآشناشدم.بهبندرعباس
برایديدنخواهرمکهدرآنجازندگیمیکردند،رفتهبودم.تازهفارغالتحصیلشدهبودمودنبال
کارمیگشتم.خواهرمگفتتااينجاآمدیيکسرهمبهشرکتگازبزنشايدنیروبخواهند.به
پااليشگاهبندرعباسرفتم؛پااليشگاه»سرخونوقشم«تازهساختهشدهودرحالبهرهبرداریبود.
برایمصاحبهرفتموازآنجاکهآمادگیپاسخبهبرخیسواالترانداشتمردشدم.شخصیکهاز
منمصاحبهکردهبوددرحاشیهنامه یمننوشت:»استخدامآقایبهمننیا،نهتنهادراينبخش
ازشرکتگازکشور،بلکهدرهیچکجایوزارتنفتتوصیهنمیگردد«.آنزمانازايناتفاقبسیار
ناراحتشدموتصمیمگرفتمکههیچوقتبهشرکتگازنیايم.برگهراگرفتمودرحالبیرونآمدن
ازشرکتگازبودمکهآقایمسنی)ايشانازپیشکسوتانصنعتگازبودند(منرادرراهروديدندو
گفتند:»آقاببخشید،چهره یشماجواناست،ازکجاتشريفآورديد،شما؟«؛گفتم:»برایکارآمدم

وازفالندانشگاهفارغالتحصیلشدمومتأسفانهدرمصاحبهردشدم«.
ايشانبرگهمنراازمنگرفتندوگفتند:»يعنیچهردشدی!نهآقا،مابهشمانیازداريم«وسريع

زيرآنبرگهنوشتند،ايشانهرچهسريعترجذبشوند!
همهچیزبهيکبارهعوضشدواستخداممنکهدرهیچکجایصنعتگازتوصیهنمیشد،طی
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يکيادداشتدرپایهمانبرگه)کههنوزهمدارموبرايمخیلیمهماست(،اتفاقافتاد.
بعدهاکهمديرپااليشگاهشدمودرصنعتگازتجاربیکسبکردم،همیشهبهخودمتذکرمیدادم

کهمنابعانسانیبسیارمهموحائزاهمیت
هستندوبايدبدانیمکهچطوربانیروهايیکه
واردسازمانمیشوندبرخوردکنیم.شايدآن

زمانکسیکهبامنمصاحبهکردهبود،هرگزفکرنمیکردکهمنروزیيکیازمديرانبزرگترين
مجتمعگازیکشورباشموچنینجايگاهیراکسبکنموالبتههمیشهخداوندراشاکرم.

اينخاطرههمیشهدرذهنمنهستووقتیآنرامرورمیکنمازاينکهدراينجايیکههستم
میشدکهنباشم،متعجبمیشوم؛يعنیبايکامضاويکيادداشت،میتوانستکلمسیرزندگی
منعوضشود.االنکهدقتمیکنممنحتیدرماهوسالیمتولدشدمکهشرکتملیگازمتولد

شدهبود.
دوفرزند)يکپسرويکدختر(دارم.خانواده یمنبهعنوانيکپشتیبانويکحامیبسیار
ارزشمنددرکناربندهوصنعتگازقرارگرفتند.اگراينحمايتوپشتیبانینبودمسیرشغلیمن
بسیارسختطیمیشد.فکرمیکنموقتیيکنفرازخانواده یگازهمسریاختیارمیکند،يکی
ازشاخصههایمهمیکهبايددرزندگیموردتوجههردوطرفقراربگیرد،ويژگیهایکاری،
حساسیتهاوزمانهایزيادیاستکههنگامکاردراينصنعتصرفمیشودوبههرحالبايد

درکمتقابلیوجودداشتهباشدوشکرخدامنازايننعمتدرزندگیشخصیامبهرهمندبودم.

انتقال دانش، دغدغه های اصلی �
وقتیقراراستکهآدمدرموردخودشوتأثیریکهبرصنعتداشتهصحبتکند،کاربسیار
سختمیشود.ماهمیشهعادتداريمکهازنظرديگرانارزيابیشويم.باتوجهبهويژگیهايی
شخصیتیایکهدارم،درمحیطکاراهليادگیریهستمويادگیریبخشمهمکاریمندرصنعت
بودهوهست.همیشهسعیکردهامهرچهکهآموختهامرابههمکارانمانتقالبدهمتابتوانمافرادی
متخصصوباتجربهایآموزشدهموآنهارابهعنوانافرادیکهآينده یصنعتگازرارقم

میزنند،پرورشدهم،فکرمیکنماينبزرگترينتأثیرمندراينصنعتاست.
البتهمسلمًابهعنوانکسیکهمسئولیتهایاجرايیزيادیداشته،تأثیرمدربخشاجرابیشتربوده

وخودمدوستدارمکهبهعنوانيکمربیتأثیرگذاردرصنعت،بیشترمنرابشناسند.
منهمیشهدرابتدایهرسالاهدافوخواستههايمرايادداشتمیکنمومعمواًلهمبرايمبسیار

و  پشتیبان  یک  عنوان  به  من  خانواده ی   
و  بنده  کنار  در  ارزشمند  بسیار  حامی  یک 

گرفتند. قرار  گاز  صنعت 
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اهمیتداردکهبرنامهريزیهايیراکهدرطولسالانجاممیدهمتحققپیداکردهوشکلبگیرند.
کارهایزيادیهستکهدرطولسالبهدلیلمشغله یکاریيامسئولیتهایفردینتوانستهام
انجامدهمواينموضوعهمیشهمنراناراحتکردهاست.برخیازاينامورمربوطبهفعالیتهايی
استکهدربخشيادگیریشخصیخودمبايددربرنامهداشتهباشممثلاينکهبیشتربخوانميادر

سمینارهاشرکتکنم.يادگیریهمیشهجزدغدغههایمنبودهوهست.
بخشدوماينامورانتقالدانشبههمکارانیاستکهباآنهاکارمیکنم.البتهباتوقعیکه
ازخودمدارمفکرمیکنمآنطورکهبايدبرایايناموروقتنگذاشتهامودربعضیازسالها
نتوانستهامطبقبرنامهایکهداشتمپیشبروم.گاهیفکرمیکنماگردوبارهمتولدمیشدمهمین
شغلراانتخابمیکردم.منآنقدربهاينصنعتتعلقخاطروعشقدارمکهيقینًااگردوبارهمتولد

شومآنراانتخابخواهمکرد.
امرديگریکهبسیاربهآنعالقمندهستمنوشتنآنچیزیاستکهديگرانبهمنياددادند)مديريت
دانش(.توضیحوتفسیرمديريتدانشبرایمنبهمنزله یادایدينبهشرکتملیگازاست؛زيرابا
صرفوقتوهزينه یبسیارباعثشدکهبتوانمهمه یدورههایآموزشیوتخصصیالزمراببینم.

بهنظرماالنبهترينزماناستکهبتوانماين۲۵سالتجربهراانتقالدهم.

انقالب اسالمی آغاز راه پر نشیب و فراز صنعت گاز �
وقتیتاريخچه یصنعتگازدرايرانرامیخوانیم،میبینیمکهبعدازانقالبآنچنانتحولی
دراينصنعتبهدستصنعتگرانداخلیايجادشدهکهواقعًاشگفتانگیزاست.متخصصان
داخلیبرایاولینبارتوانستندپااليشگاههاراراهاندازیوحتیاحداثکنند.ايناولینتجربه
ايرانیهابود.بعدازآنچندينپااليشگاهدرجنوبکشور)بندرعباس،سرخوندرايالمو...(

راهاندازیشد.مقدارتولیدنیزکهاصاًلقابلمقايسهباپیشازانقالبنیست.
بسیار رشد اخیر درسالهای گاز صنعت
بسیارفزايندهایداشتهواينرشددربخش
پااليشکهدرواقعمرکزيتتولیدوارسال
گازبهشريانهایانرژیکشوراست،بسیار
پررنگبوده.آنچهکهمنازگذشتهمیدانم،
سهمگازدرسبدانرژیکشوربیشتراز۱0 
تا۱۵درصدنبودهاست؛درحالیکهامروزه
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حدود60تا6۵درصدسهمداردوپیشبینیمیکنمکهباتوجهتوسعههايیکهپیشروداريم،
بهويژهدرپارسجنوبیکهپايتختصنعتگازکشوراست،اينسهمبهباالی80درصدخواهدرسید

واينامریبسیارعالیوافتخارآمیزاست.
که شکلی به بود، خودباوری بحث افتاد صنعت در انقالب از بعد که مهمتری اتفاق
ما نیستکه کارغیرممکنی بستهکههیچ نقش ما نیروهای درذهن زيبايی باور اکنون

برنیايیم. عهدهاش از باشیم نگران
بندهدربخشپااليشگازخدمتکردموبیشترتمرکزمهمبراينبخشمعطوفبوده.براساس
مطالعاتوديدههاوشنیدههايمبهنظرممیرسدکهآنچهکهماقبلازانقالبداشتیم،يکصنعت

کاماًلوابسته،کمتجربه،بیبرنامهوبیتوجهبهافقهایتوسعهبودهاست.
امابعدازانقالبصنعتماتبديلبهصنعتیاستراتژيکشدکهکاماًلبرنامهريزیشدهبهتوسعه
میانديشید؛اينبرنامهبهسویدستيافتنبهانرژیپاکیدرحرکتبودکهبايددرتمامبخشهای
کشورجايگاهخودشراپیدامیکردوهمینطورهمشد.صنعتگازدراينسالهاسعیداشتهکه
جایسوختهایفسیلیراپروآاليندگیهاراکمکندودربخشسبدانرژیکشورسهمبیشتری
داشتهباشدودردانشفنی،تجهیزاتوساختداخلبسیارخوبنقشخودراايفاکردهاست،به
شکلیکهعماًلوابستگیصنعتبهخارجازکشورقطعشده.انصافًامیتوانگفتازبعدانقالب
ماشاهديکصنعتتوسعهيافتهوروبهرشدبودهايم.مناطمیناندارماينحرکتخوبیکهدر
بخشگازآغازشدهمیتواندنويدبخشروزهایخوببرایافقهایدورتربهويژهچشماندازه

سال۱404باشد.

پارس جنوبی؛ پایتخت انرژی کشور  �
مجتمعگازیپارسجنوبی،پااليشگازدرجنوبکشور)منطقه یعسلويه(رابهعهدهدارد.
توسعه ی آنهاهم و باکشورقطرمشترکهستیم پارسجنوبی گاز درمخزن ما میدانیدکه
پااليشگاهیخودراشروعکردهاند.درحالحاضرپنجپااليشگاهدرسايت۱ويکپااليشگاهدر
سايت۲بهرهبرداریشدهاستکهتولیدگازرادراختیارخطوطانتقالقرارمیدهند.پااليشگاه
ششموهفتمهمتمامشدهوبهتولیدرسیدهاند،اماهنوزافتتاحوبهشرکتملیگازواگذارنشده
است.اينهشتپااليشگاهتاسال۱۳۹7افزايشو80درصدگازکشورراتأمینخواهندکردواين

میزانبیشازگازیاستکهدرکشورهایهمسايهتولیدمیشود.
منبیشاز8سالهستکهدرپارسجنوبیهستموبیاغراقمیگويمکهبسیارخوشحالمکه
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دراينجاحضوردارم،زيرادراينمنطقهمیتوانمتوسعهراباپوستواستخوانلمسکنم.ساختو
درسرويسقرارگرفتنپااليشگاههایجديد،باتواننیروهایانسانیداخلیوتجهیزاتداخلیوبا

کمترينوابستگیحسخوبیبهانسانمیدهد.
درحالحاضر۵4درصدازگازکشوردرپارسجنوبیتأمینمیشود.بهنظرمیرسدپايتخت
انرژیکشوربااينسرعتدرامرتوسعه یوبااحداثفازهایجديدیکهپیشروداريمواکثرًا
هميادرحالراهاندازیهستند،ياراهاندازیشدهاندودرحالتکمیلظرفیتهستند،میتواند
باالی70تا80درصدتولیدگازکشوررادرسال۱۳۹6بهخودشاختصاصدهد؛يعنیبهراحتی
میتوانگفتکهپارسجنوبیازسال۱۳۹6بهبعد،بخشاعظمگازکشورراتأمینخواهدکردو
اينموفقیتبسیارچشمگیریاست،زيرامادرپارسجنوبیرویيکمیدانباکشورهایهمسايه
مشترکهستیمواينيعنیپارسجنوبیبزرگترينمجتمعگازیخاورمیانههستوباتوسعهایکه
درپیشرودارد،شايددرآيندهبزرگترينمجتمعگازیجهانهمباشد.مطمئنمکهبهزودیازکشور

قطرهمپیشیخواهیمگرفت.

پارس جنوبی؛ نگین انگشتری صنعت گاز  �
نخستین کنم. آنصحبت مورد در میتوانمساعتها که دارم جنوبیعالقه پارس به آنقدر
پروژههایاجرايیپارسجنوبیعماًلازسال۱۳78کلیدخوردوانشااهللآخرينپروژههمدرپايان
سال۱۳۹7با۱4پااليشگاهبستهخواهدشد؛امااولینپااليشگاهتوسطتوتالفرانسهشکلگرفت.
دراحداثدومینپااليشگاههمبرخیازخارجیهاحضورداشتند؛امادرپااليشگاههایبعدی
شرکتهایايرانیباشرکتهایخارجیتقريبًابهطورمشترکدرساختپااليشگاههاسهیمبودند.
نداشتم!!!فقطچند يعنیحتیکارمندهم بودم؛ نفر آمدمکهيک پارسجنوبی به زمانی من
کارشناسخارجیحضورداشتندکهقراربودطبقطراحیهايیکهکردهبودندکارراآغازکنند.البته
طرحهایاولیه یتوسعهبهسالهایقبلبرمیگشت،شايدبهقبلازانقالب!بههرحالطرحهای
بسیارزيادیبرایتوسعهدرآنزمانرویکاغذآمدهبودکهبعدازانقالبقدرتوجانگرفتندوبه
منصه یظهوررسیدندودروزارتنفتوشرکتملیگازتصمیمبراينگرفتهشدکهاينهابهسرعت

اجراشوندوتوسعهپیداکنند.
نگینانگشتریصنعتگازکشوردربخشپااليشپارسجنوبیاست.وقتیمیبینیمکهيک
رقیبدرآنطرفآبهاازيکمنبعمشترکگازمیبرد،اگريکشبراحتبخوابیم،درحقکشور

ومردمظلمکردهايم.
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چندروزپیشبرایيککنگره یجهانینفتبهقطررفتهبودم.زمانیکهمارابرایبازديداز
تأسیساتبردند،ازاينکهباآنتأسیساتنفتیماکهسهممردمکشوراسترامیبرندبسیارعذاب
کشیدم.تماميکهفتهایکهبرایکنگرهدرقطربودمبرایمنتلخبودوبهغرورملیسخت

تحريکشدهبود.
اززمانیکهشرکتگازبهعنوانمتولیتولیدگازدرپارسجنوبیمتمرکزشدوشروعبهراهاندازی،
تولیدوتزريقگازبهشاهرگحیاتیانرژیکشورکرد،تقريبًاهردوساليکبار،يکپااليشگاهدر
آنجاراهاندازیشد.اکنونکهدرخدمتشماهستمقراراستپااليشگاهفاز۱۵و۱6افتتاحشود
وسالآيندههمفاز۱7و۱8آخرسالهمفاز۲0و۲۱راهاندازیخواهدشد.درحالحاضرهر
پااليشگاهمعادل۵0میلیونمترمکعبگازدرروزتولیدمیکندکهبااحتسابتولیداين6پااليشگاه

۳00میلیونمترمکعبگازبهکشوراضافهمیشود.

بهترین خاطره �
دربندرعباسمديرعملیاتبودمکهمديرعاملمجتمعگازپارسجنوبیبامنتماسگرفتو
جوياشدکهآيامايلمبهپارسجنوبیبروم؟منباکمالمیلقبولکردموبهاينترتیبطیيک

هفتهبهپارسجنوبیرفتم.
اينمسئلهبزرگتريناتفاقکاریمندرزندگیبود؛ورودبهصنعتیبسیارپیشرفتهدرپارسجنوبی

کهمملوازدانشروز،تکنولوژیوآموزههایعلمیبرایمنيکدانشگاهبزرگوجهانیبود.
زمانیکهبهعسلويهآمدممشغله یکاریآنقدرزيادبودکهکمترفرصتمیکردمباپدرومادرم
درتبريزتماسبگیرموآنهابهاينخاطرهمیشهازمنگلهداشتندوهمیشهاينموضوعآزارم
میدادکهنمیتوانمحقفرزندیرااداکنموهیچپاسخیهمنداشتمکهبهگلههایآنهابدهم؛تا
اينکهآنهاچندروزبهعسلويهآمدندومنفرصتیبهدستآوردمتاآنهارابهگردشببرموپااليشگاه
رانشانبدهم.وقتیدرموردپااليشگاهوتجهیزاتتوضیحمیدادمپدرمپرسیدندکهآياتماماين
تشکیالتراايرانیهاساختهاند؟پااليشگاهبهاينعظمتراايرانیهاادارهمیکنند؟وقتیپاسخ
منمثبتبود،میگفتند:واقعًاچهکاربزرگی!منافتخارمیکنم.درآنچندروزبسیاراشکغرور
وافتخاررادرچشمانپدرممیديدم؛امامادرمهیچحرفینمیزدندواينبرايمخیلیعجیببود!
تااينکهآخرينروزیکهدرحالرفتنبودند،مادرمگفتند:اگرازاينبهبعدتماسنگیریياديربه
ديرتماسبگیری،منديگرناراحتنمیشوم؛چونتازهفهمیدمکهاينجاچهخبراستوتوچقدر
کارداری)ماحداقل۱۲ساعتکارمیکرديمومنمعمواًل۱۵تا۲0ساعتازروزمرادرآنجا
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میگذرانم؛حتیگاهیاوقاتشبهادرپااليشگاهمیمانیم.(ازاينکهمادرمدرککردندکهاتفاق
بزرگیدراينجارقممیخوردومنچهنقشیدراينصنعتدارمخیلیخوشحالشدموازآنبهبعد

ايشانهمیشهخودشانبامنتماسمیگیرندوجويایاحوالممیشوند.

مخاطرات صنعت گاز �
دراين۲۵سالیکهدرصنعتگازهستم،متأسفانهاتفاقاتیديدمکهدرطیآنهاهمکارانبسیار
بسیارمتخصص،متعهدوخوبیرابهدلیلنوعخطیرفعالیتهایصنعتگازازدستداديم.اين
مسائلهمیشهناخوشايندترينخاطراتمندرصنعتگازبودهوامیدوارمکههیچوقتتکرارنشود.
واقعیتايناستکهمقوله یصنعتیمثلگازبسیارحساسوازويژگیهایخاصیبرخوردار
هستکهمیتواندجانانسانهارابهخطربیندازد.همکارانمندرسايتهایصنعتیبهويژهدر
بخشپااليشباگازیروبهروهستندکهبسیارکشندهوخطرناکاست.گازیکهازچاههابیرون
میآيددارایموادبسیارخطرناکیمثلگازهایاسیدیهستکهبايکبارتنفس،میتواندمنجر
بهمرگشود.وظیفه یماتصفیه یاينگازهایاسیدیبهويژهگازهای»هیدروژنسولفوره«است
تابهعنوانخوراکورودی،واردپااليشگاهشود؛اگراينگازهایسمیازگازطبیعیتصفیهنشوند،
ديگربرایعموممملکتقابلمصرفنیست.درواقعهمکارانمندرپااليشگاههاباجانخودبازی

میکنندکهامیدوارمباافزايشضرايبايمنیايناتفاقاتتلخبهحداقلبرسد.

نقش گاز در محیط زیست و توسعه ی کشور  �
تخصصمندرمقطعدکترا،محیطزيستاستواينرشتهراآگاهانهانتخابکردم؛زيرامعتقد
بودمکهگاز،هممحورتوسعه یپايداروهميکانرژیپاکاستومیتوانددرسالمتمحیط

زيستنقشمهمیداشتهباشد.
میدانیدکهمادربخشصنعتوخانگی،مقاديرزيادیسوختهایفسیلیمايعاستفادهمیکنیم

کهباضرايبباالیآاليندگیتهديدیجدیبرایکشورمانهستند.
خوشبختانهگازطبیعی،محصولیهستکهوقتیاحتراقپیدامیکند،کمترينآسیبرابهمحیط
جايگزين انرژی اين اگر میکند. ايجاد محیط در را بسیارکمی آاليندههای و میزند زيست
انرژیهایفسیلیشودودرسبدانرژیکشورجايگاهبیشتریپیداکند،کشوریباکمترينآلودگی

وسبزترينفضاخواهیمداشت.
دارد. زيستی ومحیط اجتماعی اقتصادی، وشاخص واقعسهبخشمهم در پايدار توسعه ی
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خوشبختانهصنعتگازدربخشاقتصادی،باتوجهبهتوسعهوجايگاهیکهدارديکموتورمحرکه
است؛اگردرآيندهبتوانیمصادراتبیشتریداشتهباشیموگازراجايگزينسوختهایفسیلیکنیم،
ارزشافزودهودرآمدزايیزيادیبرایکشورخواهدداشت.دربخشاجتماعینیزبحثرضايتمندی
وتوجهمردمبهاينسوختکهچقدردرزندگیآنانتأثیرداردنیزبهخوبیمشهوداست.بهنظرمن
دربخشاجتماعیتوجهبهصرفهجويیمیتواندکمکبزرگیبهدرآمدزايیدرکشورکند؛بنابراين

گازطبیعیمیتواندمحورتوسعه یپايدارباشد.

برون سپاری و افزایش جذب نیروی انسانی، خوب یا بد؟! �
منباکاهشتصدیگریدولتدربخشصنعتگازبسیارموافقهستموبهاصل44ومبحث
خصوصیسازیباوروايماندارم.شرکتهايیخصوصیبامکانیزمهایسود،صرفهومنفعتدر
برابرهزينه،میتوانندنقشمهمیدرصنعتايفاکنند.ازهمانروزهايیکهدروزارتنفتوشرکت
ملیگازتصمیمبربرونسپاریدرصنعتشد؛بنابراينشدکهفعالیتهایصنعتیتاجايیکه
امکانداردبهبخشخصوصیواگذارشود.البتهبااينديدگاهکهبهيکصنعتپايداراقتصادی،به

عنوانبنگاهاقتصادیفکرکنیم.
بهنظرمنبحثبرونسپاریفعالیتهابهبخشخصوصی،نگرشیاستکهمیتواندآينده ی
صنعتگازراتضمینکندوباکمکردننقشدولتدرتصدیگری،موجبافزايشتوسعهدر

سیاستگذاریشود.
ازنظرمنيکیازتصمیماتناخوشايندصنعتگاز،جذبنیرویانسانیبدونتوجهبهبرنامههای
اقتصادیآيندهدولتاستکهمتأسفانهاينموضوعبهوفورديدهمیشود.شرکتملیگازنبايد
خودشرادرمسیرتورمبیشترنیرویانسانیدولتیقرارمیداد.بهنظرمندرسالهایگذشته
تصمیماتگرفتهشدهدرخصوصافزايشنیرویانسانیرسمیودولتیبااهدافوديدگاههای
خصوصیسازی)بحث44(کاماًلمغايربود،ولیدرچندمرحلهاتفاقافتاد،درصورتیکهدراين

بخشمیتوانستیمتصمیماتبهتریبگیريم.

بومی سازی دانش مدیریت در کشور و اثر بخشی آن در صنعت �
مسئولیتهایمندرشرکتملیگازايرانافتوخیزهایزيادیداشتهاست.درطیاينسالها
تغییراتزيادیرادرمديرانارشداينمجموعهديدهام.برخیمديرانيکخیزبزرگدرشرکت
ملیگازايرانايجادمیکردند)مثالًًمنبامديريتونحوه ینگرشآقایمهندسمالکیبسیار
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راحتبودم.همکاریمنباايشاندراوايلدهه یهشتاداتفاقافتاد.ايشاندرآنمقطعديدگاههاو
نگرشهایبسیارروشنیدرامراقتصادوبنگاهاقتصادیداشتند.عملکردايشاندرسیستممديريتی

بسیارروزآمدوچاالکبود،بهنحویکه
شرکتگازازسکونورخوتدرآمدوبهيک
شرکتپوياوچابکتبديلشد(ومديران
بعدیکهبرسرکارمیآمدندشرايطموجود
راحفظمیکردند.متأسفانهبعضیازمديران

همافتهايیايجادمیکردندکهجبرانناپذيربود.درواقعنگرشوتفکرمنبابرخیازاين
مديراننزديکتربودوبابرخیدورتربود،امامنافتخارمیکنمکهباسهنفرازبزرگترينمديرانگاز
کشورآقايانمهندسطارمی،مهندسشعبانپورومهندسحسنیکارکردهاموبهجرأتآنسالها
رابهترينسالهایعمرکاریخودمیدانم.بهنظرمناينهاجزچهرههایماندگارمديريتیگاز
کشورهستندوخواهندبود؛زيراديدگاههایبسیارارزندهایدربابمنابعانسانی،توسعه یصنعت،
تعامالتاجتماعی،راهبریدربرنامههایاستراتژيکوبحثتدوينچشماندازهایشرکتداشتند.
تأثیراينمديرانبهقدریزيادبودکهمندرحالنوشتنکتابیتحلیلیدرموردشیوه یرهبریاين
سهنفرهستمومعتقدمکهاينکتابتمامسبکهایمديريتیژاپنی،چینیوغیرهرادرخوددارد.
مامديرانیداريمکهمیتوانباالگوبرداریازشیوههایمديريتیآنان،مديريتبهسبکايرانی
وبومیايجادکنیم.مديريتاينمديراندرپارسجنوبیبهقدریموفقبودهکهمنتصمیمدارم
روزیآنشیوههاراتدوينومنتشرکنمونامکتابرا»مديريتبهسبکايرانی«بگذارموقصد
دارمآنراگسترشدهمتابهعنوانمرجعدردانشگاههایايرانتدريسشود؛زيرابافرهنگو

شرايطاجتماعیماکاماًلسازگاراست.
شايداعمالمديريتژاپنیدرسیستمهایمابهاندازه یمديريتهایداخلیکارسازواثربخش
نباشد.منمیتوانمباافتخاربگويمکهمامديرانیباسبکوشیوه یخاصرهبریداريمکهعلم

مديريتآنانبهقدریقابلاستناداستکهمیتواندمبنایکارمديرانآيندهقراربگیرد.

جایگاه شرکت گاز �
منفکرمیکنمشرکتملیگازبهعنوانيکیازشرکتهایفرعیوزارتنفت،درگذشته
آنچنانکهبايدوشايدجايگاهخودراترسیمنکردهبود.شايديکیازعلتهایاينموضوعاينبوده
کهشرکتوصنعتگازهمیشهتحتناموزارتنفتبودهونقشآنکمرنگترازصنعتنفترقم

 مـــن می توانم بـــا افتخار بگویم که ما 
مدیرانی با ســـبک و شیوه ی خاص رهبری 

داریم که علـــم مدیریت آنان به قدری قابل 
اســـتناد اســـت که می تواند مبنای کار مدیران 

بگیرد.  قرار  آینده 
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خوردهاست.
البتهتوجهبهرويکردهاینظاموحرکتبهسمتتولیدوتوسعهبیشترپااليشگاز،توسعهشبکههای
گاز،بحثصادرات،جايگیریدرسبدانرژیوويژگیهایمحیطزيستیاينمادهوحضورمديران
مقتدروآگاهباعثشدهکهاينجايگاهدروزارتنفتدرخشندهومؤثرترباشدغاماهنوزبهآنجايگاه

شايستهایکهانتظارداريمنرسیدهاست.
اوقاتعملکردهایاينشرکتهارانگاهمیکنم،،ما منچوناهلمطالعههستم،خیلی
اصطالح به دنیاست.، در کهشاخصهایمشخصی جنوبی، پارس عملکردی های ازشاخص
"Availability"است،يعنیقابلیتدسترسی،اطمینان،تولیداستو...کهشاخصهایبسیار
مشخصجهانیهستند،ماچیزیازBPکمنداريموحتیدربعضیازشاخصهاازآنهم
باالتريم.بیاغراقهنوزخیلیدورنمیبینمکهچیزیازبیپی،شل،پتروناس،اکسونموبیلو...

کمنداريم.
حتیدربعضیازشاخصهااز)شلوپتروناس(باالتريم!!!منبهعنوانکسیکه۲۵سالدراين
صنعتسابقهداردوآموزشهایالزمرادرايرانياخارجازکشورديدهودربیشترکنفرانسهاحضور
داشتهوسخنرانیکردهاممدعیهستمکهدراينزمینهازکشورهایپیشرفتهچیزیکمنداريم.
همکارانمانماآنقدرنیروهایزبدهایهستندکهوقتیدرمجامعبینالمللیسخنرانیمیکنند،همه
رامتعجبوشگفتزدهمیکنند.شاهداينمدعاطرحیپژوهشیبودکهحدود7سالپیشباکمک
همکارانمبهکنگره یجهانینفت۱فرستادهشدومنجايزه یاولاينکنگرهراازپادشاهاسپانیا

گرفتم.اينپروژهدرآنکنگرهغوغاکردوهیچکسچنینحرکتیراباورنمیکرد.
باهمه یاينتالشهاماهنوزيکبرندنشدهايم.يکبرنداولبايددرقلبوفکرمردمريشه

بدواند؛يعنیمردمبايديکاسمراباورکنندتاتبديلبهيکبرندشود.
منهمیشهوقتیمیخواهموسیلهایبخرممیگويمبايدحتمًاازفالنمارکباشد،زيرا
آنبرنددرذهنمننقشبستهومنبهآنوفادارم.اينوفاداریچطوردرمنايجادشده؟آيا
خدماتخوبداده؟آياکیفیتخوبارائهکردهاست؟آيامنرابهعنوانيکمشترینهايی
اينکه از راقبل نیازهایمن توانسته آيا بهمناطالعرسانیکرده؟ آيادائما تنهانگذاشته؟

بدانم،شناسايیکند؟
دقتکردهايدکهخیلیازشرکتهایبزرگکهبرندشدندوقتیکهدرکنارمشتریهایخودقرار
گرفتند،بهجزرضايتمندیکهيکشاخصه یبسیارمهماست،رویقلبآنهانیزکارونفوذکرده.

۱.کنگرهجهانینفتهرسهساليکباربرگزارمیشود
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شرکتگازبايددرقلب،روحوفکرمردمنفوذکند.

همسران و فرزندان، عضو پرسنل شرکت گاز! �
شايستهاستکهازهمکارانمدرشرکتگازبسیارتشکرکنموگوشهایاززحماتآنعزيزانرا
برایاطالعمردمعزيزمانبیانکنمبلکهخستگیاينصنعتعظیمازتنشاندربیايد.شايدحرفهايی
کهمیزنمحرفدلهمکارانمباشدکهازروینجابت،تواضعوفروتنیهیچگاهبرزباننیاوردهاند.
کارپااليشگاهکاربسیارطاقتفرسا،حساس،کلیدیوخطرناکاستوجزباعشقنمیتواندر

اينمسیرماندوکارکرد.
راهتولیدگازيکمسیرمستمروبیوقفه
چاهها و سکوها از که گازی يعنی است؛
میآيد،بدونهیچتعللیبايدواردپااليشگاه
شودونمیتوانجلویآنراگرفت.پااليشگاه

گازرویخطتولیدقراردارد.مثلقلبیکهخونرسانیمیکندکهاگريکلحظهمتوقفشود،فشار
گازخطوطانتقالسريعافتمیکندودرهمهجاگازپخشمیشود.اگرهمگازیداخلخطوط
بماند،تنهاتاحدیکهفشارداردمصرفمیشود)الينپکمیشود(ولیپااليشگاهگازحقنداردکه
متوقفشود.وقتیمیگويیمحقنداردمتوقفشود،زيراتوقفآندرکالبدکشورمانندتوقفقلب
دربدنآدمیاست؛تولید،تأسیساتونیروگاههاهمهازکارمیفتندواينبهمعنایبازايستادنچرخ
زندگیمردماست.ماچهبخواهیم،چهنخواهیمتمامحسابوکتابزندگیمردمدرمصارفکوچک

وحتیصنايعبزرگگازاستوکسیديگربهسوختمايعفکرنمیکند!
اينهاهمهبهآنمعناستکهشرکتگازبايد۲4ساعتهکارکندوبرایتمامفصولپرتحرکو

پرتولیدباشد.بايدتمامتعمیراتراازقبلپیشبینیکندويکثانیهمتوقفنشود.زيرا:
۱.مملکتنیازبهاينانرژیدارد؛

۲.درآنطرفآبهامارقیبیداريمکهکوچکترينتعللیباعثمیشودسهممارابرداشتکند.
پسحقتوقفنداريم،زيرارقیبسرمايههایمارابهتاراجمیبرد.

پسبههمینداليلاهمیتعدمتوقفبرایبرایپارسجنوبیبیشتراست.بقیهپااليشگاههااز
منابعمستقلگازیکشوراستفادهمیکنند.حالاگرپااليشگاهدرحالتبحرانیونزديکبهتوقف

بود،مابايدچهکنیم؟
ماازخانهبیرونزدهودرهرجايیکههستیمبااولینبیسیمواولینصدایتلفنبرسرتجهیزات

این را بی اغـراق می گویم که این حس 
و عشـق آنقدر باید باشـد، که احساس کنید 

این تجهیزات و دسـتگاه ها جز خانواده ی 
شـما هسـتند و در برابر مراقبت از آنها 

هستید مسئول 
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ودستگاههامیرويم.باورکنید،وقتیتلفنخانهيااتاقمنزنگمیخورد،قلبمنمیريزد.
وقتیبادوبارانمیآيدمامراقبهستیمکهتجهیزاتآسیبنبیندوتولیدمتوقفنشود،درآن
شرايطلباسمیپوشیمودرکناردستگاههایکنترلمختلفمیايستیموباهرآسیبکوچکیکه

بهدستگاههابرسد،همهمیمیريموزندهمیشويم!
اينرابیاغراقمیگويمکهاينحسوعشقآنقدربايدباشد،کهاحساسکنیداينتجهیزاتو
دستگاههاجزخانواده یشماهستندودربرابرمراقبتازآنهامسئولهستید.دردورتريننقاطکشور
همهبهاينانرژیپاکچشمدوختهاندکهزندگیوچرخهایصنعتیرامیچرخاند.مابهقدری
دراينجايگاهاحساسمسئولیتمیکنیمکهخانوادههايماننیزبرایهمراهیباماجزشرکتگاز
شدهاند؛دراوايلازدواجمنيکبهرهبردارسادهبودموبابیسیموماشینشرکتبهخانهمیآمدم،
زيراهمیشهبايدآمادهمیبودمکهاگرمشکلیپیشمیآمدسريعبههمکارانمبپیوندم.همسرمن
ازاينوضعناراحتبودندودائمگلهمیکردندکهاينبیسیممدامصدامیدهد؛چراديربهخانه
میآيیو...بعدهافهمیدمکهاينهاگلهنبودبلکهعشقبود.اماآنقدرصبوریکردندکهاگريک
روزبیسیمبامننبودسراغآنرامیگرفتند.گاهیساعتدونیمهشب،بهمنزنگمیزدندکه
پااليشگاهدروضعیتبحرانیقرارگرفتهاست.البتهتلفنکهزنگمیزد،اولهمسرمازخواب

میپريدوگوشیرابهمنمیدادوبااسترسمیپرسید:اتفاقیبرایپااليشگاهافتاده؟
همسرمتامتوجهوضعیتبحرانیمیشدسريعلباس،کالهوبیسیممنرامیآوردوکفشمرا
جلویدرمیگذاشت،ماشینرااستارتمیزدوحتیدربپارکینگرابازمیکردکهثانیهایوقت
تلفنشود.اوباتماموجوددرککردهبودکهمنچهکارحساسیراانجاممیدهموبايستیدر
کوتاهترينمدتخودمرابهآنوضعیتاضطراریبرسانمتااتفاقیرخندهد.خانوادههایصنعت

گازباپرسنلصنعتگازبزرگمیشوندوباآنهاهمدلوهمراهمیشوند.
میخواهمبگويممابهتنهايیپرسنلصنعتگازنیستیم.مديرانمابايدبدانندکهخانوادههایما
همهمکارانماهستندولحظهبهلحظه یاينهیجانات،اتفاقاتومسئولیتهایخطیرراديدهو

درککردهاند.
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پاالیشگاه بیدبلند در قدیم
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77۳

بگذاريدسخنمرابافرمايشآقاامامحسین)ع(آغازنمايم.ايشانمیفرمايند:توّجهداشتهباشیدكهاحتیاج
ومراجعهمردمبهشماازنعمتهاىالهىاست،پسنسبتبهنعمتهاروىبرنگردانید،وگرنهبهنقمتوبال

گرفتارخواهیدشد.نهجالّشهادة:ص۳8. 
مسعودحسنيهستمو۳4سالاستكهدرصنعتنفتفعالیتدارم.تحصیالتخودرادرمقطعكارشناسي
مهندسيمكانیكسپريكردهكهدراينمیانعلوممختلفيرادرحوزههايتخصصيومديريتيموردنیاز
شغلمرانیزطيكردهام؛اگرچهمعتقدمکهيادگیریپايانینداردوبايستیهموارهخودرابهروزنگهدارم.سمت

هاييكهدرآنهامفتخربهخدمترسانيشدهامبهطورخالصهعبارتنداز:
مديرعاملشركتپااليشگازشهیدهاشمينژادازسال78تاسال8۱ •

مديرعاملشرکتTMCازسال8۱تاسال84 •
مديرعاملشرکتپااليشگازپارسیانازسال8۵تاسال86 •

مديرعاملشركتپااليشگازشهیدهاشمينژادازسال86تاسال۹۲ •
مديرعاملشرکتمجتمعگازپارسجنوبیازسال۱۳۹۲تاکنون •

تلخ و شیرین خدمت �
بهترينخاطرهمنمربوطبهحضوررهبرمعظمانقالبدردورانرياستجمهوریايشاندربهمنماه6۲در
پااليشگاهشهیدهاشمینژادبودهاست،کهايشاندرآنسالبادرايتوبینشیهمیشگيشان،بهمسئولیندر

خصوصبرنامهريزیوسرمايهگذاریدربرداشتازمخازنمشترکدرخلیجفارستاکیدنمودند.
بدترينخاطرهشغلیبنده،ازدستدادنهمکارانماندرحوادثحینكاراستکهاينگونهحوادثهمواره

تلخوجانكاهبودهوهیچگاهفراموشنخواهندشد.

خرد جمعي و بهترین تصمیمات �
باتوجهبهمسئولیتهایاينجانبدرسمتهایمديريتی،هموارهتالشكردهامباخردجمعیومشورتبا

مسعود حسنی
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همکارانمودرنظرگرفتنصرفهوصالحشرکتملیگازايرانوباتوکلبرخداوندمتعال،تصمیماتمطلوبي
رااتخاذوعملينمايم.دراينخصوصشايدبتوانمبهحضورمدربخشعملیاتپیشراهاندازیوراهاندازی

ــ۱7و۱8اشارهكنم. ــ۱۵و۱6ـ مجتمعگازپارسجنوبيدرفازهای۱۲ـ
درحوزهمنابعانسانیاعتمادبهسرمايهانسانیجوان،متخصصومتعهدتوانستمدرمیانهمكارانميك
اعتمادسازيدرسترابناكنمكهانتصابمديرانجواندرپااليشگاههايپارسجنوبينمونهايازاينامر
است.اماشايدنتوانواژهبدترينرابرايتصمیماتيكهاتخاذميشودبهكاربرد،چونهموارههرفردتالش
ميكندباتوجهبهپارامترهايموجودوارزيابينقاطقوتوضعفهرحوزه،تصمیماتخودرااتخاذكندازاين
روامكانداردگاهيدراينارزيابيهادچارخطاشويموتصمیمياخذشودكهآناثربخشيموردنظررابه

همراهنداشتهباشد.

شركت ملي گاز ایران محور توسعه در كشور �
درابتدايمسئولیتاينجانبدرشركتمليگاز،تولیددركلكشورحدود۳0میلیونمترمكعبگازدرروزبود.
ساختاربسیاركوچكومتمركزبودومسئولیتهايمختلفدريكمديريتادغامشدهبود،مثاًلپااليش،انتقال
وتوزيعدرقالبيكمنطقهيامديريتانجاموظیفهميكرد.امادرحالحاضررقمتولیدبهروزانهنزديك600 
میلیونمترمكعبرسیدهاست،يعني۲0برابربیشتر.بهتدريجتوسعهشركتمليگازموجبتوسعهمنابعانساني،
تفويضاختیارات،شكلگیريشركتهايمتعدد،تنوعمحصولو...شدتاآنجاكههماكنونشاهدشركت

مليگازيهستیمكهمحورتوسعهدركشوراست.
شكوفاييشركتمليگازاززمانيشروعشدكهتوسعهسازندگيدركشوراوجگرفت.شايدراهاندازي
پااليشگاهشهیدهاشمينژاددرسال۱۳6۲شروعبسیارمناسبيبرايتوسعهوشروعيكدورانطالييبود.

قدم به قدم براي ساختن فردایي بهتر �
مندرسال6۲درشركتنفتفالتقارهدربهرگانشروعبهكاروبصورتاقماريانجاموظیفهكردم.بعد
ازازدواجدرسال6۳ازشركتنفتفالتقارهمنفكشدهوبهمشهد)استانمحلتولدم(برگشتموپااليشگاه

گازشهیدهاشمينژادرابرايادامهفعالیتانتخابكردم.
منكارمرابالباسکارگریوبهعنوانتكنیسینارشدتعمیراتمكانیكشروعكردم.ازهمانابتداعالقمند
بودمتمامكارهاياجراييراخودمتجربهكنم،كهازصعوبت،خطراتبالقّوهوسايرخصوصیاتكارهاياجرايي
اطالعداشتهباشم.دربخشتعمیرات،تماميكارهاوفعالیتهاييكهتصّوركنیدانجامدادهام؛ازكارهاي
مكانیكي،جوشكاري،رانندگيجرثقیل،تريلي،سندبالستو....درواقعازتكنیسینارشدتعمیراتشروعوتا
مديريتپااليشگاه،تماميمراحلراپلهبهپلهوقدمبهقدمطيكردهوبررويهرسمتتوقفالزمراداشتهام

وپسازگرفتنحدنصابآنسمت،بهسمتباالترارتقاپیداكردهام.
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درارزيابيعملكردمدراينسالهابايدبگويم
ازآنجايیکهدرهرارزيابینقاطقوتوضعف
قوت نقاط  از دهید اجازه میگردد شناسايی
فعالیتهايم)اگروجودداشتهباشد(گذرکنموتنها
نقاطضعفرابیانكنم.برايپیشرفتشغليامدر
شركتمليگازايرانازهمانسالهايابتدايي
برنامهداشتم؛چشماندازپیشرفتشغلياممدير
عاملشركتمليگازدرسن۵0سالگيووزير

نفتدرسن۵۵سالگيبود،لكنبدلیلانتخاباستراتژيهاينامتناسبچشماندازهايممحققنشدامابااين
حالاگرزمانبهعقببرگرددمندوبارهخدمتدرصنعتنفتوشركتمليگازايرانراانتخابميكنمواز
خداوندمتعالسپاسگزارمكهفرصتخدمتگزاريبهمردمشريفايرانرادرشركتمليگازبرايممهیانمودو

اينبرايمنوخانوادهامبسيمايهافتخارومباهاتاست.

شمائي از آینده شركت ملي گاز ایران �
اگرصنعتنفتراپیشرواقتصادکشوربنامیم،بالشکصنعتگازموتورمحرکهآنخواهدبود.منمعتقدم
کهيکیازمزيتهایرقابتیکشورعزيزمانايران،صنعتنفتوگازآنمیباشد،لذامیبايستیدراينحوزه
بیشازپیشنگاهژرفواستراتژيکداشتهباشیم.بهنظرمنماببايدبرایپیشرفتدرسطحشرکتملیگاز
وبهطريقاولیدرسطحصنعتنفتيکنقشهراهترسیموخودراموظفکنیمکهبراساسايننقشهپیش
برويم.نكتهحائزاهمیتدراجرايچنیننقشهايايناستكهنبايدباتغییراتمديريتيدچاردگرگونيشودتا

بتواندبراساسفواصلزمانبنديشدهروبهتعاليوپیشرفتحركتكنیم.
رويکردمادرايننقشهراهبايستیتوسعههدفمندوپايدارباشدکهالزمهاشدرنظرگرفتنسهمؤّلفهاقتصادی،
محیطزيستوجامعهاست.اکنونکهشرکتملیگازپنجاهسالگیراپشتسرگذاشتهاستدرايناثنا
سنگبنایاصلی،داشتناستراتژیهایمناسببرایرسیدنبهچشماندازوسیعبرايپنجاهسالگیدوماست
کهمطمئنماگراينمهممحققگردد،بالطفوعنايتپروردگارمتعالوحضورسرمايههایانسانیجوانو
متخصصومتعهدموجوددرشرکت،شاهدرشدوشکوفايیمضاعفدرپنجاهسالگیدومخواهیمبود.انشاا...
برخودالزمميدانمكهاينفرصترامغتنمشمارمونكاتيرادراينبارهذكركنم؛متأسفانهنقشوسهمگاز
درتصمیمسازيهاوتصمیمگیريهايوزارتنفتبسیارپايینوكماست،ضمناينكهمديرانارشدوزارت
نفتهمتمركزشانبیشتربرساختتأسیساتوخطوطلولهدرگازاستوجايگاهبهرهبرداريرادروزارتنفت
ارجنمينهند.درصورتيكهساختوراهاندازيپااليشگاهبهمثابهفتحيكموضعاستاماحفظ،نگهداشتو

پدافندازآناهمیتبسزاييدارد،لكنايناهمیتدروزارتنفتدركنشدهاست.
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پارس جنوبي باغي پر ثمر براي آباداني كشور �
بهنظرمنتجربهکارکردندرشركتمجتمعگازپارسجنوبیبعنوانبزرگترينمجتمعگازیخاورمیانهبسیار
شیرينودلنشیناستواينتجربهزمانیگوارامیشودکهشماكارراباطیفیازجمعیتجوانازاکثرمناطق
کشور،تجربهمیکنید.میانگینسنیکارکناندرمجتمعگازپارسجنوبی۳4است،اگرچهاينجوانانازنظر
تجربه،کمسابقهانداماسرشارازخالقیتوانرژیجوانیهستندکهباعثمیشوندمجموعهبهحرکتدرآيد.
البتهنبايستیازکنارتجربههمکارانقديميهمگذشت،اگرسازمانرابهيكدرختتشبیهكنیم،نیروهاي
باتجربهبهتنهوريشهايندرختشبیههستند،كهآنراپايداروبرقرارنگهميدارندوجوانانشاخوبرگو
شكوفهومیوهدرختهستندكهپوياييوثمرهدهيآنراتضمینميكنند.میتوانمکاردرپارسجنوبيرادر

يکجملهخالصهکنم:>کارکردنبافکروتواننیرویجوان،همراهباتجربههمکارانباسابقه<.
همكارانجوانمادرصنعتبايستيبدانندكهاينصنعتحاصلتالشوزحمتنسلهايگذشتهبودهكهبا
زحمتفراوانبهدستمارسیدهاست،لذابايستيبااتكابرخداوندمتعالوآگاهيكاملازمأموريتهاياين
صنعتعظیم،وظايفمحولهرادقیقوصحیحانجامدهندونسبتبهحفظوارتقايآنكوشاباشندودراين

مسیرسرنوشتساز؛شاخصهاييچوننظم،آموزشويادگیريراسرلوحهكارخودقراردهند.

برون سپاري یك ضرورت است نه انتخاب �
اگربهشیوهادارهکردنبنگاههایاقتصادیدرسطحدنیانگاهیبیاندازيممتوجهخواهیمشدکهامروزهبنگاه
هایاقتصادیهمهفعالیتهاوفرآيندهایمربوطهرابهتنهايیانجامنمیدهند،بلکهدرراستایارزشافزايی
وبهرهوریبیشتر،فرآينديافرآيندهايیراکهمزيترقابتیدارندبرایخودنگهمیدارندوسايرفعالیتهاو
فرآيندهارابرونسپاریمیكنند.بنابراينهمانگونهکهمالحظهمیفرمائیدبرونسپاریيکضرورتاستو
نهيکانتخاب.مادرگذشتهنیزپارهایازفعالیتهارادرسطحصنعتنفتوازجملهشرکتملیگازايران،از
طريقپیمانسپاریبهبیرونواگذاركرديموتجربهاينکارراداريم،لیکناينمرحلهيکتفاوتعمدهبابحث
پیمانسپاریداردکهبايستیبهآنبیشترتوجهکنیموآنهمبحث)مسئولیتهاست(.دراينمرحلهخروجی
موردنظرفرآينديراكهبرونسپاريميكنیم،تحويلمیگیريموسايرمسئولیتهاعطفبهقراردادفیمابین
واگذارمیگردد.باانجاماينمهم،عالوهبراينکهنگاهبنگاهاقتصادیراداريم،توانمندسازیپیمانکارانصنعت
نفتوگازرادرحوزههایعملیاتوتعمیرات،ونیزتصمیمگیریهاوتصمیمسازیهاکهطیسالهایگذشته
ازرشدکندیبرخورداربودندرانیزتقويتميكنیمواينموضوعاگربدرستیراهبریشودبهرشدوبالندگی

زنجیرهتأمیندرصنعتنفتکمکشايانیمینمايد.

ذكر چند نكته واجب و ضروري است �
اگرميخواهیمدرعملیاتتولیدكاركنیمودرآيندهدرهمینحرفهمسئولیتكاروكاركنانتحتسرپرستي
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رابرعهدهبگیريمبايدبهدونكتهتوجهكنیم:اولي
اينكهسعيكنیمكارهاراخودمانهمتجربهكنیم
وآنهاراانجامدهیمكهصعوبتوخطراتآنرا
همراهباقابلیتانجامآنهاكاماًلدرككردهكنیم؛

دوماينكهسعينكنیمراهصدسالهرايكشبهطينمائیم.بههمینمنظوربايدبرايخودمانبرنامهپیشرفت
شغليداشتهباشیموپلكانترقيراپلهبهپلهطيكنیم.

تجربهنشاندادههرچهگازبیشتريدركشورتولیدشده،مصرفآنهمبههمانتناسبافزايشيافته،واز
طرفي۵4%كلگازتولیديكشورمورداستفادهمصارفخانگياست،بنابراينبايدصرفهجوييدرمصرفگاز
رابیشتربررويمصارفخانگيمتمركزكنیموهرچهبیشتربهصادراتگازوافزايشآنتوجهداشتهباشیم.
سال۱۳6۲مقاممعظمرهبريدرافتتاحیهپااليشگاهشهیدهاشمينژادبهدونكتهمهماشارهفرمودند؛يكي
بحثخودكفاييوخوداتكاييوديگربرنامهريزيبراياستفادهازثروتعظیميبودكهدرخلیجفارسوجود
دارد.بندهدرارتباطباخودكفاييوساختداخلازابتدابگونهايعملكردمكهاكثرشركتهايبزرگو
توانمندداخليرادرابتدايكارشانتجربهكردهاموتماميسعيخودرابرايتوسعهوتوانمندسازيآنهابكار

بردهام.
اينجانبطيخدمتمسعيكردهامارتباطعاطفيمناسبيباكاركنانمبرقراركنموآنهارابسیاردوستدارمو

بهمسائلوخواستههايشانتوجهويژهايدارم.
بههمكارانتوصیهكردهامكهبهخانوادههايشانتوجهكردهوبرايشانوقتبگذارند،افتخارخودمهم
خانوادهامهستند.سهفرزندمومن،متعهدومتخصصتحويلجامعهدادهاموبهوجودهمهآنهابخصوصهمسر

بزرگوارمافتخارميكنم.

بـه همـکاران توصیه کرده ام که به 
خانواده هایشـان توجه کرده و برایشـان 

افتخار خودم هم  بگذارنـد،  وقت 
خانواده ام هسـتند.
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 از آغاز راه زندگی تا گام نخست در صنعت گاز �
اينجانبدرتیرماهسال۱۳۳۵درشهرسقزاستانکردستانبهدنیاآمدموهماکنونمديرعامل
شرکتانتقالگازايرانهستم.درخردادماهسال۱۳۵۳دردانشکدهنفتآبادانپذيرفتهوازهمان
زمانبامفاهیمنفتوگازآشناشدموبهدلیلوسعتاينصنعتوکارهایبزرگیکهمیتوان
درآنانجامدادبهتدريجاشتیاقدرمنزيادشدومصممتربهراهمادامهدادم.درسال۱۳۵7در
پااليشگاهآبادانمشغولبهکارشدم.بعدازشروعجنگتحمیلیازبهمنسال۱۳۵۹نیزدوسالدر
پااليشگاهتهرانخدمتکردم.وقتیشنیدمپااليشگاهیباپیمانکارانخارجیاجرامیشوداحساس
کردمبسترآموزشیخیلیخوبیايجادشدهاستودرسال۱۳6۱برایشرکتدرپروژه یاحداث
پااليشگاهخانگیرانبهآنمنطقهمأمورشدم.ازآنجاکهبحثافزايشدرآمددرمناطقدورافتاده
همبرايمحائزاهمیتبود،اينمأموريتراپذيرفتم.درواقعنخستینگاممندرعرصه یصنعت
گازباورودبهخانگیرانبرداشتهشد.درآنزمانپیشرفتپااليشگاهدرمرز7۳درصدبودوچاههاو
مراکزجمعآوريشرابهمنسپردند.درابتدایکارمبااينکهبیشتراز4سالسابقهنداشتم،شرکت
بهمناعتمادکردوبهعنواننماينده یکارفرمایپیمانیتعیینکردکهپیمانکارانآن،شرکتهای
سايپم،چیمی،تی.پی.ال.ومهندسانمشاورپروژه،نامورانوايريتکبودند؛البتهسرپرستانخوبی
داشتمکهبهمنکمککردندکهبتوانمازعهده یاينمسئولیتبربیايم.دراثنایاينکارچیزهای
بسیاریفراگرفتموروزبهروزکاربرايملذتبخشترشد؛حتیحدودسهسالبعد)سال۱۳6۳(کهاز
خانگیرانبهمشهدآمدمودرمنطقه4خراسانکارتوزيعگازراانجاممیدادم؛تمامفکرميادگرفتن
نکاتیبودکهدرحینکارفرصتیبهپرداختنبهآنهانبود.مثاًلغیرازمتونتئوريکجوشکاری۳۲ 

ساعتدرمرکزفنیحرفهایمشهدجوشکاریرابصورتعملیيادگرفتم.
درسال۱۳6۳ازدواجکردم؛درواقعيکیازاهدافمبرایرفتنبهخانگیرانازدواجمبود،زيرا
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تصمیمداشتمبابنیه یمالیبیشتریبهاينموضوعفکرکنم.خوشبختانهيکیازدستاوردهایبزرگ
زندگیمنهمینازدواجموفقماستکهحاصلآنسهفرزند)يکدخترودوپسر(است؛دخترم
دکترداروسازاست.پسرمفوقلیسانسشرادررشته یاقتصادازدانشگاهتهرانگرفتهوپسرديگرم
هملیسانسمديريتکسبوکاردارد.فرصترامغتنممیشمرموازهمسرخوبمتشکروقدردانی
میکنم.مثلمعروفیاستکهمیگويند»پشتسرهرمردموفقیيکزنموفقهست«؛امامن
میخواهماينعبارتراتغییربدهموبگويمدرکنارهرمردموفقیحتمًايکهمسرخوبووفادار
وجوددارد،ومنمردموفقیهستم،زيراهمسریداناوفداکاردرکنارمبودهوهستوروندمستمر

توفیقاتزندگیمرامديونهمراهیهاوزحماتاوهستم.

تجربه گاز رسانی و طراحی شبکه حرم امام رضا)ع(  �
درسال۱۳6۳تصمیمگرفتمکهازپااليشگاهخانگیرانخودرابهمشهدمنتقلکنم.فکرمیکنم
صبحيکیازروزهایتیرماهساعتششباپروازتهرانبهمشهدخدمتآقایقندچیرفتمونامه ی
درخواستانتقالمرابهايشانارائهدادمکهنیازمنطقهبهخدماتمرارویآنمرقومفرمودند.سپس
باپروازساعتدهبرگشتمتهرانوخدمتآقایدفتريانرفتم،کهخوشبختانهايشانهمموافقتخود
رااعالمکردند.بهاينترتیبدريکروزدورئیسکهدردونقطه یکشوربودندرامالقاتکردمو
هردواينبزرگوارانبهقدریبهمنلطفداشتندکهکارمنرالحظهایبهتعويقنینداختند.سه
ساليعنیتاسال۱۳66درگازرسانیمنطقه4دربخشهایطراحیشبکهوگازرسانیبهصنايع
مشغولکاربودم.ازکارهایبهيادماندنیمندرآنجاطراحیشبکهيکیازمحالتاطرافحرم)
کویدانش(ونیزطراحیوتعیینمحلايستگاههایتقلیلفشارحرمامامرضا)ع(بود.دراينسالها
توفیقتدريسسهواحددرسیدرانستیتویشهیدمحمدمنتظریدرموردطراحیشبکهوتهیهمتن

درسیآن،طیسهترمراداشتم.

دوباره خانگیران، سپس تهران   �
درسال۱۳66بهخانگیرانبرگشتم.احداثپااليشگاهخانگیرانجزويکبرنامه یگستردهبهنام
طرحسرخس/نکا،درشرکتملیگازايرانبودکه۱4پروژهداشت.هدفدراينپروژهاحداث
پااليشگاه،خطانتقالگازازسرخستانکاوايجادايستگاههاوسايرملزوماتاينسیستمانتقالگاز
کشوربود.اگراشتباهنکنماينپروژه یعظیمدرسال۱۳۵۳آغازشدهبودکهباشروعانقالبکارش
متوقفشدوسپسمجددادرسال۱۳۵۹باعزمشرکتملیگازوحضورپیمانکارانازسرگرفتهشد.



منوچهر  طاهری |

78۱
مندرخانگیرانمسئولمهندسیعمومیوبعدهمرئیسخدماتفنیشدمو8سالدرسرخس
بهاتفاقخانوادهزندگیکردم.اقمارینبودم،زيرامعتقدمکهنبايدبهخاطرکارازخانوادهدورماند.به
نظرمنروشکاراقماریغیرانسانیاستوباطبیعتوروحوروانزندگیآدمیدرتعارضاست.
پسازهشتسالکاروزندگیدرسرخسوخانگیران،درحالیکهخودرابرایانتقالبهمنطقه8 
عملیاتدرتبريز،نزدبرادرعزيزوارجمندمآقایلطفعلیان،آمادهمیکردمازسویمديرمحترموقت
عملیات)پااليشوانتقال(،جنابآقایمجرد،خدماتمموردنیازدرواحدخدماتفنیمديريتعملیات
اعالمشد.ازسال۱۳74درستادتهرانتنهابا۱7سالسابقهمسئولیتادارهواحدرسیدگیفنیبه

امورپااليشوانتقالشرکتملیگازايرانبهمنواگذارشد.

توفیق خدمت به وطن در پاالیشگاه کنگان  �
منتوفیقخدمتبهمردمسرزمینمراداشتموفکرمیکنمکهاينشانسبهخاطرهمکارانو
مديرانبسیارخوبیبودکهدرمسیرشغلیمنقرارداشتندومسئولیتهایبیشماریرابهمنواگذار
کردند؛مثلنمايندگیکارفرمادرپروژهاحداثپااليشگاهخانگیرانيااجرایطرحايستگاههایشمال
غربکشور)ايستگاههایچلوند،اردبیل،سرابوتبريزدرمراحلنهايیآنودرادامهکاربرادرعزيز
وارجمندمجنابآقایشعبانپور(.اگربخواهمراجعبهتأثیرگذارترينکاردرطولخدمتمصحبتکنم؛
بايدازطرحافزايشظرفیتپااليشگاهکنگان)فجرجم(نامببرم؛چراکهآنپااليشگاهمدتهادچار
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تنگناهايیدرتولیدبودواقداماتاصالحیياصورت
نمیگرفتيابهکندیپیشمیرفت؛مثالًًطرحافزايش
ظرفیتاز7۹به۹0میلیونمترمکعببااستفادهاز
واحدهشتمانجامشدهبود،اماپتانسیلبیشتریوجود
داشت.درآنزماناموربرونسپاریبهشکلامروزی
مطرحنبود،هیئتامنایسهنفرهایتشکیلمیشدکه
برایطرحافزايشظرفیتکنگانهمتشکیلشدومن
هميکیازاعضایآنبودم.درسالهای۱۳76تا۱۳78 
ماتوانستیمدريکبازه یزمانیيکونیمسالهظرفیت
پااليشگاهرااز۹0به۱۱0میلیونمترمکعبدرروز
برسانیمواينامرازنظرمنتأثیرگذارترينفعالیتمبود.

 بید بلند، سر بلند از حمالت دشمن  �
 ۱00 واحد شد) بمباران بار چندين آن انتهای تا جنگ ابتدای از بلند بید پااليشگاه
پااليشگاهبیدبلندبهشکليکموزهبرایبازديدآثارجنگ،باقیماندهاست(.واحد۵00 
کهدرسال۱۳67براثربمبارانويرانشدهبود؛درسرويسنبودوآسیبهایمکانیکی
تأسیساتآسیبديدهکرديم.تمامدستگاههارا بازرسی به ابتداشروع بود. بسیاریديده
اولیه حالت به چگونه که بفهمیم بتوانیم تا داديم تطابق استاندارد شرايط با نظر هر از
نیاز تعويض به گاهی و مفصل تعمیرات به همه و... لوله برج، مبدل، از برمیگردند،

فعالیتهای دلیل به تعمیرات داشتند.
بسیار گرمايی، عملیات و جوشکاری
استانداردهای رعايت مستلزم و سنگین
که اولیه مطالعات البته بود. بیشماری
بلند بید پااليشگاه در ما همکارانعزيز

نشانمیدادکه بودند(؛ پااليشگاه معاونعملیات بودند)آقایکرمیعزيزکه داده انجام
کارقابلواگذاریبهپیمانکارنیست؛زيرادرنقاطمختلفواجزایمختلفواحدپراکنده
بود.هرکاریبايدبسیاربادقتودرجایخودشانجاممیشد.برهمینقیاسدريک
فازشناخت،پروژهراتعريف،امکاناتالزمراتهیهوشروعبهکارکرديم.درحینانجام

در اردیبهشـت سال 1386 مسئولیت 
پاالیشـگاه گاز بید بلند2 توأم با 

پاالیشـگاه ایالم به من محول شد و در 
واقع یکـی از آرزوهایم که انجام پروژه ی 

بید بلند بود، محقق شـد
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و برجها هوايی، مبدلهای بحث شديم. مواجه عديدهای نشده پیشبینی موارد با کار
نحوه یتعمیرآنهاخیلیمهمبود؛امادرنهايتاينپااليشگاهباتالشنیروهایداخلی

راهاندازیشدواکنوندرسرويساست.

بهترین خاطره ی؛ احداث و راه اندازی پاالیشگاه گاز ایالم  �
درسال۱۳8۱سمتمديرعاملیشرکتپااليشگازايالمبهمنمحولشد.يکسالبعدداوطلب
شدموخواستمکهاجرایپروژهراشخصًابرعهدهبگیرم.ماپااليشگاهرادرمدت4سالیکهاوج
تحريمهابود،ساختیموبهبهرهبرداریرسانديم.بهخاطردارمکهدرسومدیماهسال۱۳86 
موفقشديمپااليشگاهراراهاندازیکنیم.منحدود40ساعتبودکهنخوابیدهبودم،امابهمحض
راهاندازیازديسپچینگدرخواستانتقاليکمیلیونمترمکعبگازبهکرمانشاهرادريافتکرديم.
ماتوانستیمتمامگازیکهدرخواستشدهبودرابهکرمانشاهمنتقلکنیمواينثمره یبیشاز
چهارسالکارفشردهاجرايیمنوهمکارانمبودکهازهمانلحظه ینخستین،تولیدموثرداشتیم.
دراينمیانمديرانبسیارحمايتکنندهایدرکنارمبودندکهشايستهاستيادیازآنبزرگواران
کنم؛آقايانجانسريان،جانجانه،داراب،داودی،ايمانپور،رئیسراهاندازیآقایکمالیوشخصیت
گرانقدروعزيزمرحومعبدی،کسانیبودندکهبهپشتوانه یحمايت،دانايیوزحماتآنان،پرقدرت

وباافتخار،پااليشگاهايالماحداثوراهاندازیشد.
درارديبهشتسال۱۳86مسئولیتپااليشگاهگازبیدبلند۲توأمباپااليشگاهايالمبهمنمحول
شدودرواقعيکیازآرزوهايمکهانجامپروژه یبیدبلندبود،محققشد؛اماپسازتصمیمشرکت
بهواگذاریبیدبلند۲،رئیسخدماتمهندسیتولیددرمديريتنظارتوهماهنگیبرتولیدشرکت
ملیگازايرانشدم.بعدمجددًابنابرتصمیمشرکتبهپااليشگاهايالماعزامشدم.۱0ماهآنجابودم
وتوانستیمواحدهايیراکهدرسرويسنبودند)مثلواحدگوگردسازی(بهسرويسدرآوريمودرآمدی

برایشرکتايجادکنیم.

کارمند، کارشناس، مدیر نمونه و توفیق تحصیلی در 49 سالگی �
دراثنایمسئولیتهايیکهدرصنعتنفتوگازداشتمدرسال۱۳84موفقبهاخذمدرکفوق
لیسانسدررشتهمديريتکسبوکار)MBA(ازدانشگاهولنگانگاسترالیا)بامشارکتدانشگاه

نفت(شدم.ايندورهازسویوزارتنفتترتیبدادهشدهبود.
همچنیندرمقاطعمختلفیبهعنوانکارمندنمونهصنعتنفت،کارشناسنمونه یصنعتنفت
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درپنجمینجشنوارهشهیدرجايی)سال۱۳8۱(،مديرنمونهصنعتنفت)سال۱۳86(ومديرنمونه
ملی)سال۱۳۹۲(معرفیشدهوفعالیتهاواقداماتمموردعنايتوتوجهشرکتقرارگرفتهاست.

کار گروهی، تئوری شکلتون1 و بید بلند2 �
تمامفعالیتهایمادرگرویکارگروهیبودهوانتسابهرکدامازايناموربهشخصخاصی
امکانداردکهتوأمباشائبه یخودخواهیباشد.هرکسکهدراينموضوعاتسهمداشته،مطمئنًا
نقشبیبديلیايفاکردهاست.بنابراينتماماموروتصمیماتنتیجه یيککارگروهیبوده.به
طورکلیدرسیستمهایمديريتیماوقتیکهيکمهندسخوبکارمیکند،بهاوسمتوارتقای
شغلیدادهمیشودکهالبتهاينحقآنهاست،زيرادرزمینهوحوزه یتخصصیخودبسیارخوبکار
کردهاند؛اماهمینمهندسینوقتیکهدرجايگاهمديريامسئولقرارمیگیرندنگاهشانبهاجزای
رشته یتخصصیخودشانمعطوفمیشود.مثالًًوقتیيکمهندسبرقبرمسندمديرمینشیند
بیشترتوجهشبهدستگاههایرشتهتخصصیخودشاستوبسیارهمکارهایمربوطبهبرقرا
خوببهسرانجاممیرساند؛درصورتیکهاصاًلنبايداينطورباشدويکمديربايدمهارتهایديگر
مسئولیتومديريترابداند.آنطورکهبهخاطردارمدرطولحیاتشرکتملیگازايرانفقطآقای
جراحیبودندکهمديرعاملشدندومهندسنبودند.ايشانتنهاکسیبودکهدردوره یمديريتخود
درسطحکالنبهشرکتگازنگاهکردوبهمحضاينکهفرصتشدبرایزيرساختهایشرکت،
تالشکرد.همچنیندريکدورهآقایمحمدنژادمديرعاملشدند.هنروحرفهايشانمديريت
بحرانبودوواقعًاشرکتراازبحراننجاتدادند.آقایمالکیمديرديگریبودندکهباعثتغییرات
خوبیدرشرکتشدند.ايشانسیستمنگربودوواقعًابهساختارتوجهمیکردند.میتوانمبگويمکه
ايشاناستادتفويضاختیاربودند؛درزمانمديريتايشانبودکهبادرخواستمنمبنیبراجرای
پااليشگاهايالم،موافقتشد.بهخاطردارمکهايشاندستوردادهبودندکهخدمتشانبرسم"میدانید
برایکارمندها،مخصوصًادردورههایمیانی،رفتنبهاتاقمديرعامليکآرزوتلقیمیشود"البته
منعقدهاینسبتبهاينموضوعنداشتمچونقباًلهمخدمتآقايانمديرعاملرسیدهبودم؛ولی
خدمتآقایمالکیرفتنبرایمنخیلیارزشمندبود-وقتیبهاتاقايشانرفتممطرحکردمکه
اگراجازهبدهیددرعینحالکهمديرعامليکپااليشگاههستم،میتوانماجرایپااليشگاهیکه
گازیبهآننمیآيدرابرعهدهبگیرم؛ايشانبهشوخیگفتند:»دوتاحقوقکهنمیخواهی؟«گفتم
اصاًلبحثحقوقنیستاگرشمامحبتکنیدفقطدوستدارماينکارراانجامدهم.ايشانقبول
۱.ارنستشکلتونانگلیسی:Ernest Shackletonيکمکتشفاهلبريتانیااست.ویازاولیناشخاصیبودکهپابه

قطبجنوبگذاشت.
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کردندويادممیآيدازاتاقايشانکهبیرونآمدمازدربهمینبرجگازتاسهراهفاطمیپیادهآمدم
وآنجامتوجهشدمکهمنکجاهستم!!!اجرایپااليشگاهايالمازبهترينخاطراتزندگیمناست.
گفتمکهدرارديبهشتسال۱۳86همزمانبامديريتپااليشگاهايالم،مسئولیتپااليشگاهگازبید
بلند۲نیزبهمنمحولشد.ماتوانستیمدرآنمدتپروژهراازمرززيرنیمدرصدبه۱7/۵درصد
پیشرفتبرسانیم؛اماشرکتتصمیمبهواگذاریبیدبلند۲بهبخشخصوصیگرفت.واگذاری
اينپااليشگاهبهبخشخصوصیتبديلبهبدترينخاطرهمنشدهاست.اينموضوعبنابرقانون
اصل44بود؛کهبهنظرمنبهايناصلظلمشده،زيراچرخه یکاراشتباهديدهشدهودرفرآيند
واگذاری،انتقالمالکیتاولینفعالیتتلقیمیشود؛درصورتیکهواگذاریمالکیتآخرينحلقه ی
اينفعالیتهابايدباشد.اساسًاخصوصیسازیيکفرآينداست،نهيکاقدام.درهرحالرشته ی
کارمابهيکبارهازهمگسستوهمهچیزازهمپاشیدوآنپروژهعماًلمتوقفشد.درآنزمانما
مشکلمالیداشتیم،اماتوانستهبوديميکمیلیارددالرازبانکتجارتکههنوزتحريمنشدهبود
بگیريموپروژهمیتوانستسرپاباشد؛ولیبههرحالماپیروتصمیمشرکتبوديم.سرمايهيک
پروژهساختارآناست،مااينساختارراايجادکردهبوديم،اماساختارتقريبًاازهمپاشیدهشد.اين
واگذاریدرسال۱۳8۹صورتگرفتوبعداز۳سالهیچکاریبرایآنپااليشگاهانجامنشدودر
واقعتعطیلشد.البتهايناواخربیدبلند۲بههلدينگخلیجفارسواگذارشدهواظهارمیشودکه

درششماهگذشتهپیشرفتهايیداشتهاستکهامیدوارمبهثمربرسد.
منمدعیهستمکهپااليشگاهگازبیدبلنددورابهدنیاآوردم.آنپااليشگاهمیتوانستسالیيک
میلیارددالرسودداشتهباشدآنهمفقطازمحصوالتجانبی.اينپروژهآنقدرمهموارزشمندبود

کهمنفکرمیکنمواقعًايکجواهرراازدستدادهايم.
همیشهبههمکارانمیگويمکهمسئولیتوکارتانرابغلکنیدوبهآنعشقبورزيد؛اگراينگونه
باکارمانرفتارکنیم،شرکتگازکههیچ،مملکتماگلستانخواهدشدوپیشرفتخواهدکرد.گفتم
کهادعامیکنمبیدبلنددورامنمتولدکردهام،چونتمامساختارهایاينپروژهرادانهدانهايجاد،
دنبالوپیگیریکردمودرواقعکارمرادرآغوشگرفتم.همانطورکهگفتمکارهاگروهیاست،
امااينکهگروهمتناسبباکارخودرابتوانیدپیداکنیدخیلیمهمهست.دراينزمینههمبااقبال
خوبیروربهروبودم،زيراباتحقیقومصاحبهتوانستیمبهترينساختاررابرایاينپروژهآمادهو
تجهیزکنیم.)دراينرابطهالهامبخشمنتئوریشکلتوناستکهدرمتونمديريتیبهقابلیتهای

فردیدرتناسبباکاراشارهدارد.(
ظرفمدتیکهايالمبودموهمزمانسرپرستیبیدبلند۲برعهدهامبود،ازايالمبهاهواز
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وازآنجابهبهبهانمیرفتمچونپااليشگاهدر۱4کیلومتریشهربهبهاناست.همکارانم
درايالمفکرمیکردندکهبرایاستراحتبهمنزلمیروم،امابهبیدبلند۲میرفتمبهامور
رسیدگیمیکردموبعدازآنجاسریبهخانهمیزدمودوبارهبرمیگشتمبهايالمکهايندو

کاررابتوانمباهمانجامدهم.

من موفق بودم �
اجازهبدهیدکهازخودمتعريفکنم!فکرمیکنمدرکلکارنامه یموفقیداشتهام.منچند

افتخار اين و میشوم بازنشسته ديگر ماه
بزرگیاست؛بهدلیلاينکهاحساسمیکنم
کارهايیراکهازدستمبرآمدهباعشقانجام
دادهام.دراينصنعت،ابعاداجرايیوعملیاتی

نقشمهمیراايفامیکنند؛وقتیبهپیشینه یخودنگاهمیکنم،میبینمکهدراينزمینههاکارمرا
خوبانجامدادهاموبرايمبسیارارزشمنداستکهبهآنفعالیتهایموفقودستاوردهایزندگیم
اشارهکنم.کارهايیکهدردوره یکارشناسیانجامدادم،واقعًامثمرثمربوده،اگرکاریازمن
خواستهمیشددرهربخشیکهبودم،سعیمیکردمبادقت،تمامجوانبکارراارزيابیومرورکنم؛
تمامامورمحولهراباصبروحوصلهانجاممیدادموتمامهموغمماينبودکهکارمدقیقباشدو

بهلطفالهیهمینطورهمشد.

از تصمیم سازی مبتدیان تا تصمیم گیری مدیران �
کسانیکهدردوره یکارشناسیهستندبايدبههمانحوزهایکهبهآنهامحولشدهبپردازند
وسعیکنندبادقتکارراانجامدهند.اينکارشناسانهستندکهبرایمديرانتصمیمسازی
میکنندواگرمديرانباتجربهوبادانشیداشتهباشیممیتوانندبراساساينتصمیمسازیها،
تصمیمگیریهایاساسیانجامدهند.دراينمرحلهبايددقتوسعیکنندکهکارشانرابادانش
روزدنیاانجامدهندوبايدبدانندزمانیکهپستوسمتیبهآنهادادهمیشودبايدپیشازهرچیز
علممديريترافراگیرند.يکمهندسخوبالزامًامديرخوبینیست،بايدعلممديريتداشتهباشد.
وقتیباورنکنیمواعتقادنداشتهباشیمکهمديريتيکعلماست؛فکرمیکنیمچونمهندسخوبی
بوديم،حتمًاهممیتوانیممديرخوبیباشیم.درواقعدانشمديريتبهمايادمیدهدکهچگونه
بامعضالتکاروابزارحلآنهاآشناوروبهروشويموآنهاراحلکنیم.دراينصنعتتمام

یک مهندس خـــوب الزاماً مدیر خوبی 
ـــت، باید علم مدیریت داشته باشد.  نیس

وقتی باور نکنیم و اعتقاد نداشـــته باشـــیم که 
مدیریت یک علم اســـت
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مشکالتدينامیکوپوياهستند،بنابراينبرایحلاينمشکالتذهنبايدخالقباشدودانش
بهکارگیریابزاردرسترابداندتانسبتبهتعارضهایرفتاریواداریبرخوردهایمناسبیرا

پیشبگیرد.
قطعاًً،درزمینه یرهبریومديريت)Leadership  Management(وقتیدرموردرهبری
بحثمیکنیمممکناستافرادويژگیهايیراازمنشخانوادگیومحیطاجتماعیاطرافجذب
کردهباشندولذااينتوانايیرابصورتغريزیداشتهباشندکهالبتهرهبریهماصولیداردوبايد
کسبکردوآموخت.درواقعاينمسئلهبهکاريزمایشخصبرمیگردد.ولیمديريتعلماستو
مانندشیمیومکانیکبايدآموختودرزمانمناسبازابزارمناسبکهدرموردآنشناختقبلی

داريمبرایحلمشکالتاستفادهکنیم.
مننهتنهابهکارشناسانعزيزیکهدرحالپیشرفتوارتقایهستندوبهسویمسئولیتهای
مديريتیمیآيند،بلکهبهمديريتمنابعانسانیهمتوصیهمیکنمکهوقتیکارشناسیراشايسته ی
مقامیمیدانیم،بايستیدرزمینه یکسبدانشمديريتهمبهاوکمککنیموحتمًادراينمسئله

جدیباشیم.
مطلبديگرکهکهفکرمیکنمتوصیه یآنخالیازلطفنیست،بحثصبروصداقتدرمحیط

کاروحتیصحنه یزندگیشخصیاست.يادگارعزيزیاستازپدرومادرم.يادشانگرامی.
توصیه یديگرممربوطبهموضوعفرهنگسازمانیاست.تمامیمذاهبوايدئولوژیهادريک
اصلاشتراکدارندوآن»خودرابهجایديگریگذاشتن«است.مِننوعی،بايدآنرفتاریرا
درموردديگرانانجامدهمکهدوستدارمآنهادرموردمنپیشبگیرند.اينموضوعبسیارحائز
اهمیتاست.ازاصولفرهنگسازمانیودرواقعاولیناصلآنصداقتودومینآنخودرابه
جایديگریگذاشتناست.تمامسعیمناينبودهکهبرپايهايندواصلفرهنگسازمانمراشکل
بدهم.درتمامیسازمانهاتعارضشخصیوکاریوجوددارد،امابهتعارضهایشخصینبايد
مجالبروزدادوبايدسريعحلوفصلشکرد؛اماتعارضهایکاریبايدادامهپیداکنندودرمسیر
مناسبهدايتشوند.تعارضهایکاریناشیازدلسوزیهایآدمهادرمحیطکارهستوايجاد

چنینچالشهايیچهبساکهدرپیشبردکاربسیارمؤثرباشد.

دیسپچینگ؛ هماهنگی تولید، پاالیش، انتقال و توزیع  برای تامین گاز کشور  �
آخرينمسئولیتمنازمردادماه۱۳۹۲تاقبلازمديرعاملیشرکتانتقالگازايران،مديريت
ديسپچینگشرکتملیگازبود.همانطورکهمیدانیدکارمديريتاينبخشهماهنگیتولید،
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پااليش،انتقالوتوزيعگازدرکشوراست.اينبخشبهچنددلیلازحساسیتبااليیبرخوردار
است؛نخستاينکهباآثارزحماتگروههایعديدهایکهدرنقاطمختلفکشوردرحالانجام
وظیفههستند،مواجهیم.تمامینیروهادرسکوهایگاز،پااليشگاهها،چاههاتانقلوانتقالگاز
همهطیفوسیعهمکارانماراتشکیلمیدهند.مجموعهگازیکهبهنقاطمصرفمیرسد،
حاصلزحماتهمینعزيزاناستکهبايدبافشارومیزانمناسببهدستمصرفکنندهبرسد.
مابهعنوانديسپچینگ،کنترلومديريتبرخطويکپارچهشبکهگازکشوررابرعهدهداريم.به
همیندلیلبايدازمیزانتولیدوپااليشپااليشگاههامطلعومطمئنباشیم.تنظیمشبکه یانتقال،
سالمت،بهکارگیریوآرايشخطوطونهايتًاتحويلبهمصرفکنندگان)شرکتهایگازاستانی
برایمصارفخانگیيامصرفکنندههایبزرگمثلصنايعونیروگاهها(،نیزازوظايفديسپچینگ
است.اينمجموعه ی۳6هزارکیلومتریبا7۳ايستگاهو۲40کمپرسور،همهبايدباآرايشمتناسبی

دراينشبکهعملیاتیباشند.
تنهاواحدعملیاتیدرستادشرکتملیگازايرانکهبههیچوجهواحداداریتلقینمیشود،واحد
ديسپچینگاست.همکارانمادرتمامطولشبوروزبیوقفهمشغولکارومراقبتازشبکه
هستند؛زيراوضعیتهمیشهيکساننیست.ممکناستمصارفباالرودياتولیدبهطورناگهانی

کاهشيابدومنجربهايجادمشکلدرشبکهشود.

صنعت گاز؛ دیروز، امروز و ایده آل های فردا �
منقبلازانقالبدرشرکتگازمشغولنبودم؛امافکرمیکنمساختارآنزمانروانتربود،البته
کوچکیشرکتهمدراينساختاردخیلبودهاست.صنعتگازدرايرانبايکپااليشگاهبیدبلندو
يکخطلولهوچهارايستگاهکارشراآغازکرد.چهارايستگاهديگرهمبعدهارویخطسراسری
اولاضافهشد.اينتأسیساتشايدحدوديکمیلیاردمترمکعبدرسالتولیدداشت؛بهطورمثال
پااليشگاهخانگیران،خطانتقالسرخستانکاوگازرسانیبهمشهدوحومه یاستانخراسان
تحتنظرمديرمنطقه4خراسانبود.بعدهابهمرورزماناينسهبخشازهمجداشد.همچنین
تخصصهاپراکندهومتفاوتشد.درواقعدربخشاجرایپروژهيکطرحکلیدادهمیشدکهطی
آنپااليشگاهبیدبلندباخطلوله۱000کیلومتریتامرزآستاراوايستگاههایآن،منازلسازمانی
پااليشگاهوتأسیساتايستگاههابرایسکونتهمکاران،همگیتحتيکمديريتيکپارچهاجرا

شد.ظرفسهسالتماماينپروژههاباهمتمامشدند،چونهرکدامپیشنیازديگریبود.
درموردطرحسرخس-نکاهمهمینروشيکپارچهرااجراکرديم؛يعنیکاررابايکبرنامه
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کهمتشکلازچندپروژهبودآغازکرديم.درحالحاضرمابرنامههاراتجزيهمیکنیمواينباعث
میشودپروژههادرترکیبمجدد،درزمانبندیمتناسبومرتبطباهمپیشرفتنکنندوياناقص

وغلطازآبدرآيند،درنتیجهسیستمديگرنمیتوانددرستعملکند.
اکنونتولیدماازمرز۲00میلیاردمترمکعبدرسالگذشتهاست.ما۳6هزارکیلومترخطلولهو7۳ 
ايستگاهفعالداريم.مالحظهمیکنیدکهصنعتگازبهلحاظاصولیبسیاررشدوگسترشپیداکرده؛
امامتأسفانهمنابعانسانیوتوانايیهایمالی-تجاریمابهاندازه یگسترشورشدمان،توسعهپیدا
نکردهاست.توسعه یمامتوازنبارشدماننیست.توسعهيکمقوله یکیفیورشديکمقوله یکمی
است؛بنابرايننبايدايندوراباهممقايسهکنیم.اکنونشرکتملیگازايرانبهشدتدرپیتوسعه
استکهدرزمینههایمختلفاينموضوعرامحققکند.مادررشدسختافزاریموفقبودهايم،

امابهتوسعه ینرمافزارهاهمنیازمنديم.
بهنظرمنکته یديگریکهدرطولاينسیوچهارسالبسیارحائزاهمیتبودهوبهچشمآمده،
تعويضتقريبًادهمديرعاملاست.بايکتقسیمسادهمیتوانمتوجهشدکهطولخدمتهر
کدامحدودسهوسهدهمسالاست،ايندرحالیاستکهعمريکبرنامه یکوتاهمدتسهسال
پیشبینیشدهاست.برنامههایکوتاهمدتدرراستایطرحهایبلندمدتبايدانجامشود؛بااين
حسابهیچکدامازاينمديراننتوانستندحتیيکیازبرنامههایکوتاهمدتخودرابهثمربرسانند.
درنتیجهباآمدنمديرعاملجديد،طرحهاوايدههاینوبهمیانمیآيدواينيعنیروزازنووروزی
ازنو.منفکرمیکنمدرموردبقایمديريتبايدبیشترفکرکنیم.شايدالزمباشدتوجهسیاستگذاران
رابهمخاطراتسیاستتوقفجذبنیرویجديد)دراواخردهه ی60نیزاينکارراتجربهکرديم(
جلبکنم.اينسیاستاکنونماراباکمبودمديرانمیانیومشکالتجانشینیمواجهساختهاست.
همچنینمیدانیمکهتغییراتبسیارسنگین،درمحیطپیرامونهماثرمیگذارد؛ماهشتسال
جنگتحمیلیداشتیم.شرکتگازبا8تا۱۲سالتحريمروبهروبود.ايننشیبوفرازهادردوره ی
حیاتيکشرکت،مستلزمداشتننیروهایچابکومتخصصاستتابتواندبالفاصلهخودشرابا
شرايطجديدکهبسیارهمآسیبزنندههست،تطبیقدهد.فکرمیکنمدرحالحاضرهمهخواهان
ثباتهستند؛بهقولبزرگی»بهترينحالتثبات،حفظتعادلاست«.مابايدبتوانیمدرشرايطمتغیر
دنیایکنونیتعادلصنعتراحفظکنیمواگربهاينمهمدستيابیم،میتوانیمگامهایبعدیرا
مستحکمتربرداريم.بااينتغییراتساختاریومديريتیطبعًانمیتوانبهدستاوردهایشايسته ی

شرکتملیگازايرانرسید.
امروزهصنعتگازدرحالايفاکردننقشخوددرسبدانرژیکشوراست،البتهاينحرکتآرامآرام
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وبهتدريجاتفاقمیفتد.ماحدود70درصدازانرژیکشورراتأمینمیکنیم.شايدبشودگفتکهدر
زنجیره یتأمینگازفقطبخشهایپااليش،انتقالوتوزيعرادراختیارداريم،يعنیبهجزابتداو
بعضًاانتهایزنجیره یکاملتولیدگاز)منابعوصادرات(،فقطمديريتبخشمیانیآندستشرکت
ملیگازايراناست.طبیعتاًًتأمین،توزيع،پااليشوانتقالاين70درصدگاز،مستلزمايناستکه
بهطورمرتبازوضعیتباالدستخودخبرداشتهباشیم.اگرقراراستتعهدیبرایصادراتگازدر
بیستسالآيندهبدهیم؛بايستیازمخازناطالعداشتهباشیم.فکرمیکنمآينده یايدهآلومطلوب
برایشرکتگازايناستکهکلزنجیره یتأمینصنعتگازرادراختیارداشتهباشدومديريت
کند.اينمديريتيکپارچهمیتواندباعثشودکهکارهابادقتوپیشبینیدقیقتریانجامشود.

وحرفآخرمتشکرازانسانهایشريفیاستکهدرمسیرشغلیمنقرارگرفتندوبهمنکمکو
اعتمادکردندوبههرحالباعثشدندکهازکارکردندرشرکتملیگازايراناحساسخوشبختی
کنم،تشکرازآقايان:دهداری،حیاتداودی،قندچی،دفتريان،ثمری،ستودهوبنیکاظمیکهمناز

وجودشانبهرههابردم.
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زندگی شخصی، شروع خدمت و فعالیت  در صنعت گاز �
بندهمحمدرضاصديقیهستم.درسال۱۳67وارددانشکده یحسابدارينفتشدهودرطیدوران
تحصیلطبقضوابطدانشگاهدورانکارآموزیرادرواحدهایحسابداریمرکزیشرکتملینفت
گذراندموپسازپاياندورانتحصیلبهاستخدامصنعتگازدرآمدموازابتدایارديبهشتسال

۹۵بهعنوانمديرمالیشرکتملیگازايراندرحالانجاموظیفههستم.
باتوجهشرايطبورسیهبودندربینچهارشرکتاصلی،بهدلیلعاليقیکهبهصنعتگازداشتم،

آنراانتخابکردهوکارمرادرصنعتگازازمناطقعملیاتیشرکتآغازکردم.
فعلی، پااليشگاهگازسرخونوقشم درمنطقه یعملیاتیهرمزگانکهشامل را خدمتم
بخشهاي در کردم. شروع بود، گازرسانی از بخشی و گاز انتقال عملیات 6 منطقه ی
مختلفازجملهحسابداریحقوقودستمزد،بودجه،حسابدارياسنادوهزينهكسبتجربه
كردم.ودرهنگامجوانیدرفاصله یزمانیدوسالهایتقريبًامسئولیترياستامورمالی
سال ۲۳ از بیش مجموع در اکنون هم و شد سپرده من به هرمزگان عملیاتی منطقه ی

سابقه یخدمتدرصنعتگازرادارم.
سهفرزنددارمکههمگيدربندرعباسبهدنیاآمدهاندوپسرماکنوندانشجوستودوفرزندديگرم
درمقطعدبیرستانادامهتحصیلمیدهند.يكيازبزرگترينافتخاراتمن،زندگيبامردمخونگرم

هرمزگاناست.
واقعیتقضیه یآشنايیباصنعتنفتوگازدرحداينبودکهنامآنرادردفترچههای
دوران و شده نفت صنعت دانشگاه مجموعه ی وارد که تدريج به ولی بوديم، ديده کنکور
کارآموزیراطیکردم،وضعیتروبهرشدیرادرصنعتگازديدم.شايدتاپیشازآنزمان
ولی میشناختم، منزلمان داخلی بخاری از تصورم دريچه ی از تنها را گاز صنعت فقط من

محمدرضا صدیقی

‘‘
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همیشهدلممیخواستبدانماينفرآيندگازدرآنچگونهطیشده؟وچگونهنعمتیچنین
ارزشمندرابهدستماميرسانند؟

بعدازورودبهدانشگاهصنعتنفتوطیدورانکارآموزی،باتوجهبهراهنماييمديرانمحترم
وقتوتجاربهمکارانودرنهايتتحلیلخودم،تصمیمگرفتمصنعتگازرابهعنوانمحلخدمت

آيندهامانتخابکنم.

جایگاه صنعت گاز در اقتصاد ملي و جریان توسعه ی صنعتي کشور  �
بانگاهیكليبهنمودارهاومیزانرشدصنعتگازدرطیاينمدت،مشخصاستكهروندبه
گونهایاستکهمیتوانمبهجرأتبگويمهیچصنعتیدرداخلکشوراينروندروبهرشدرانداشته
است.صنعتگازيکپايهاستبرایصنايعپتروشیمی،برایصنايعنفتوبسیاریازصنايعديگر
ويكپايه یصنعتیبرایتوسعه یصنعتیکشوراست.همانشعاريكهصنعتگازرابهعنوان
پیشرودراقتصادکشورميدانیم،يکواقعیتدرصنعتگازاست.آمارهاراهمکهمردمهمهرا
میدانندوآنقدردرطیاينمدتدررسانههاطرحشدهکهبهنظرمنجایابهامیندارد.ولیروند
روبهرشدصنعتگازبهگونهایاستکهاکنونسهمآندرسبدانرژیفراتراز64درصداستوبه
نظرمیرسدکهبابرنامهريزیایکهدروضعیتکالنمملکتصورتگرفته،اينسهمدرآيندهای
نهچنداندورازمرز70درصدفراتربرود.واينخودنشاندهنده یاهمیتوجايگاهصنعتگازدر

اقتصادمليوجريانتوسعه یصنعتيکشوراست.

ارزیابی آینده ی صنعت گاز کشور �
مااولیندارنده یذخايرگازیدردنیاهستیم.درستاستکهازلحاظسهمتولیدهنوزبهمیزان
قابلقبولینرسیديموبرنامههایتوسعهايتدوينشدهبهوسیله یدولتدرحالپیگیریاست،ودر
آيندهاینهچنداندورتقريبًا۳00میلیاردمترمکعبتولیدسالیانه یگازكشورخواهدبودكهبخش

قابلتوجهآندرداخلکشورمصرفمیشود.
ولیآينده یصنعتگازفراترازمرزهاست.يعنیبايدنگاهکنیمبهاينکهواقعًاصنعتگازبهعنوان
يکصنعتاستراتژيکوبااستفادهازمزيتژئوپولیتیکكشورميتواندنقشكلیديدرصادراتو

وارداتگازراايفانمايد.
مادرحالحاضربهشکلیهمسواپ)Swap۱(گازراداريم،واگرخريدیازکشورترکمنستان

۱.سوآپعبارتاستازوارداتفرآوردهدريكنقطهمرزيكشورومصرفآندرداخلودرقبالآنصدورفرآوردهباهمان
مشخصاتازمرزخروجيديگر
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داريم،صادراتیهمبهکشورترکیه،ارمنستانوغیرهداريم.قراردادهایجديدينیزدرحالبسته
شدناست.مذاكراتباپاکستان،عراق،اتحاديه یاروپاوعمانوامارتنیزدرحالانجاماست.

اينامرنشانمیدهدکهشرکتملیگازازمقوله یيکشرکتداخلی،بهشرکتیبینالمللیتبديل
شدهوانشاءا...درآيندهقطعًاًجايگاهخودشرابهعنوانيکابرشرکتبهدستمیآورد.

ناهمگونی ساختار صنعت گاز �
مشکلیکهدرحالحاضربرایشرکتمليگازايرانرنجآوراستوشايدطرحشهمدرمجموعه ی
وزارتخانهکمیسنگینبهنظربرسد،ناهمگونيساختارصنعتگازاست.بهاينمفهومكهايننحوه ی
سازماندهيباالگوهايشركتهايبینالملليدراينحوزههماهنگيندارد.بیشترپااليشگاههای

ماامروزهباکمبودخوراکوموادسوختی
مواجههستند.يعنیپااليشگاهايیوجوددارد
كهممكناستتاچندسالآيندهبهدلیل
نداشتنبرنامهريزیهایصحیحكهدرتأمین
سپرده فراموشی دست به داريم، خوراك
شود.ازجملهپااليشگاهگازسرخونكهبه

نظر،مهمتريندلیلآننداشتنيکپارچگیدرساختارصنعتگازاست.
ســـاختارصنعـــتبـــهگونـــهایاســـتکـــهبخـــشباالدســـتیآنكـــههمـــانمیاديـــنمســـتقل
گازياســـتبـــهوســـیله یشـــركتملـــينفـــتايـــرانادارهميشـــودوبهرهبـــرداري،
ـــای ـــداولويته ـــرمیرس ـــهنظ ـــت.ب ـــتاس ـــینف ـــرکتمل ـــاش ـــعه یآنب ـــزیوتوس برنامهري
ـــن ـــتهواي ـــركتنداش ـــنش ـــياي ـــايعملیات ـــانیازه ـــيالزمراب ـــتهمخوان ـــینف ـــرکتمل ش

ـــت. ـــدهاس ـــوراکش ـــنخ ـــدمتأمی ـــه یع ـــهدغدغ ـــرب ـــوعمنج موض
ساختارصنعتگازدرشرکتهایبینالمللیبزرگبهصورتيکپارچهادارهميشود،ولیدر
صنعتگازبهدلیلنداشتنيكپارچگي،افزونبرمشكالتعملیاتي،ازنظراقتصادينیزتوجیهپذير
نميباشد.اولويتاصليشرکتملینفتتوسعه یمیادينمشترکاست،میادينمستقلگازيغیر
ازحوزه یپارسجنوبيكهعمدتٌاتأمینخوراكپااليشگاههادراينحوزهقرارگرفتهاند،دارای

اولويتنیست.
افزايش باعث مديريت يکپارچگی نداشتن كه بگیريم نظر در بايد هم را ديگری نکته ی
است. مستقر باالدست کیلومتری چند فاصله ی در است. شده زيادی بسیار هزينههای

 بیشتر پاالیشگاه های ما امروزه با کمبود 
خوراک و مواد سوختی مواجه هستند. 

یعنی پاالیشگاهایی وجود دارد که ممکن 
است تا چند سال آینده به دلیل نداشتن 

برنامه ریزی های صحیح که در تأمین خوراک 
داریم، به دست فراموشی سپرده شود
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آتشنشانی،سیستمهایاداری،مالی،رستورانوغیره.يککیلومترآنطرفتردوبارهمیبینیم
نیز لوله یما راداردوكميآنطرفترخط نیزهمینتشکیالتوامکانات پااليشگاهگاز
باعث پراکندگی اين و نکرديم دريکقسمتجمع را امکانات اين دارد. را همینوضعیت

افزايشهزينههايسنگینشدهاست.

فواید یکپارچگی صنعت گاز �
يکپارچگیزنجیره یصنعتچهبسابهشرايطرقابتیمادردنیاكمكبسیارزيادیکند،وامید
داريمکهدردولتتدبیروامیدباتوجهبهسهمگازدرسبدانرژی،ساختارصنعتگازاصالحشود.
کمااينکهدرسندراهبردیکهبهوسیله یمشاورينشايستهبرایشرکتملیگازهمتدوينشد،
باتوجهبهمطالعاتبینالملليومیداني،يكپارچگيزنجیره یارزشصنعتگازپیشنهادشدهاست.
دردوره یاولصدارتجنابآقايمهندسزنگنهكهفازهاي۵،4،۳،۲بهوسیله یشركتهاي
بزرگبینالملليطراحيواجراگرديد،ساختارطراحيوبهرهبرداريبهصورتيكپارچهصورت
گرفتهاست،کهتقريبًاطراحیدرسال۱۳7۵بهبعدصورتگرفت.يعنیازآنسالهاکهعملیات
اجراييشروعشد،تفکیکیبینباالدستوپايیندستقائلنشدند؛همه یسیستمرايکپارچهديدند

بهگونهایکهکنترلاينسیستمازداخلتأسیساتپارسجنوبیصورتمیگرفت.
ولیبعدهاطیتصمیماتیبخشسكوهايدرياييدراختیارشرکتملینفتقرارگرفت.بسیاري
ازكارشناسانومديرانشركتملينفتنیزاينموضوعراقبولدارندكهدردورهایكهيكپارچگي
دراداره یتأسیساتدرياوخشكيوجودداشت،شرايطعملیاتيبهمراتببهترازامروزبودكهاين

تأسیساتراتفكیكنمودهوبهصورتجداگانهادارهميكنیم.

آفات شرایط حساس و سخت جنگ نابرابر تحریم �
بهنظرميرسداکنونبتوانیمتحلیلبهتريازشرايطتحريمداشتهباشیموفقطشعارگرايی
نکنیم.درصنعتنفتحرفازاينمیزنیمکهمااستقاللوخودکفايیپیداکرديم،ولیواقعیتهای
صنعترابايدصادقانهتربیانكنیم.شرايطخاصبینالمللیوخصوصًابحثتحريميکجنگبود،
جنگینابرابروناعادالنهکهعلیهماشروعشدوباعثشدمادرتأمینتجهیزاتخودنتوانیمخیلی

راحتوروانحرکتکنیم.
شرايطاقتصادیوسیاسيحاكمبرفضايبینالمللي،مارابهناچاربهسویهرتولیدكنندهو
تأمینکنندهايکشید،حتيباکمتريناستانداردها،فازهايدهگانه یپارسجنوبيازنظرتجهیزات
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استانداردبهمراتببهترازفازهايبعديبودوتنوعبرندهايمورداستفاده،كارتأمینقطعاتو
تعمیراترامشكلكردهبود.

سازندگانداخليبهدلیلشرايطسختتحريمبهسویاقالمچینیوغیرهروآوردند.قطعًاًدر
شرايطبحرانیکهايجادشدهبودامكانتأمینقطعاتوموادشیمیاييازسازندگاناصليفراهمنبود

وريسكباالييرابهبهرهبردارتحمیلمينمود.
اينکهمناشارهمیکنمشرايطتحريم،درحقیقتشرايطتحريميكجنگاست،درشرايطجنگ
مابايدموضعجنگیبهخودمانبگیريم.ولیقوانینمملکتقوانینعادیبود؛يعنیدرشرايطیکه

قوانینعادیدرمملکتحاکمبود،بايستیتأسیساتراادارهمیکرديم.
بههرحالزنجیره یصنعتگازمثلصنعتنفتنیستکهامروزاگرتوقفیدرتولیدپااليشگاه
صورتبگیرد،ذخیرهایداشتهباشیم.واينذخیرهراواردخطوطکنیمومشترکینهماستفادهکنند.
توقفدرعملیاتبهمنزله یتوقفمصرفاعمازصنعتي،تجاريوخانگياستودرشرايطتحريم
كارخیليسختيبود،كهبههمتهمكارانصنعتگازبهخوبيمديريتشد.حاالتصورکنیداين
پااليشگاهها،ايستگاههاوخطوطانتقاليکهايجادشدهشاملمیلیونهاقطعهازکمپانیهایمتعدد
است.شركتازنظراقتصاديوماليهمدرشرايطمناسبيقرارنداشتوبعضًانتوانستیمقطعات

يدکیمربوطبهاينتأسیساترانیزبهموقعتهیهکردهوبهموقععملیاتیاشکنیم.
كميبهعقببرميگرديم،بهمقوله یپارسجنوبی،چوندردورهایبهعنوانسرپرستمعاونت
مديريتپااليشگازچندسالیراخدمتمرحوممهندسبانبودم؛يکیازمديرانفقیدصنعتگاز
کهسالهامديريتواحدهايعملیاتيراعهدهداربود.گاهیوقتهادرپااليشگاهبرایيكقطعه ی
مكانیكيياالكترونیكي،بخشيازتأسیساتازسرويسخارجميشد.موازنه یتولیدومصرفبه

گونهایبودهکهتولیدکمترازمیزانمصرفبوده.
درستاستکهمادرزمستانشرايطمملکتراادارهمیکنیم،اينشرايطدردوره یتحريم
هزينه یبسیارسنگینیدارد.وقتيکهماکمبودگازداريم،خیلیراحتبهسراغصنايعمیرويمو
چارهایهمغیرازايننداريم؛قطعصنايعيعنیقطعتولید،يعنیضربهبهتولید،وضربهبهاقتصاد
ملي.ولیچارهاینداريم،هیچوقتاينموازنهبرقرارنبودهکهبهمیزانمصرف،تولیدگازداشته

باشیم.
مناينمطلبراگفتمکهبتوانمشرايطعملیاتیراکمیروشنتربیانكنم.پسمااجازه یخطا
کردننداريم.حقنداريمبهگونهایرفتاريابرنامهريزیکنیمکهکوچکترينتوقفیدرعملیاتداشته
باشیم.غیرازآنزمانمحدودیکهصرفتعمیراتاساسیمیشود،کهآنهمباتالشهمکاران
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عملیاتیبهصورتشبانهروزیانجامميشود.

دشواری تأمین قطعات یدكي مورد نیاز واحدها �
تأمینقطعاتيدكيموردنیاز دارد، تأثیر تعمیراتاساسي بر ازحساسترينمواردیکه يکی
واحدهاست.میلیونهاقطعه یخارجینصبشدهاندكهبعضًاهممستنداتالزمدراختیاربهرهبردار
قرارنگرفته.هرتأسیساتيکهاحداثمیشودبايستيقطعاتولوازميدكيدوساله یآننیزتأمین
شدهودراختیاربهرهبردارقرارگیردتابهرهبرداردرفرصتدوسالهنسبتبهشناساييوتقاضاگذاري
اقدامكند.واينكهاقالمرا،وسازندههاراشناسايیکنیم.ببینمچهاقالمیرابخريمودرانبار

نگهداریکنم؟چهاقالمیقابلیتداخلیسازیدارد؟
درسالهاياخیرودردورانتحريم،تأسیساتايجادشدهبعضًابدونتأمینقطعاتدوسالهبود
وگاهاقالميخريداريشدهبودكهحساسیتالزمرابرایمانداشتوشايداولويتدوموسوم
بود.دراينشرايطپااليشگاهبهبهرهبردارتحويلدادهمیشود.اينبهرهبردارهمحقخطاکردن
ندارد.مانمیتوانیمبگويیمكهمثالًًيکفازپارسجنوبیبهدلیلنبودنيککارتالکترونیکی
چندينساعتمتوقفباشد.چهکاربايدبکنند؟آياواقعًابهگونهایاستکهدرداخلکشورامكان
تأمینداشتهباشیميافورًاتعمیرکنیم؟خیر.پسبايدبهموقعنیازهاراشناسايیکردهوايناقالم

راخريداریکنیم.

مسئولیت بازرگاني مجتمع گاز پارس در شرایط تحریم در سال 1389 �
درسال8۹بهدلیلمشکالتیکهپیشآمدوضرورياتعملیاتی،طبقدرخواستمديرعامل
شرکتمجتمعگازپارسجنوبی“SPGC”ودستورمعاونوزيرنفتومديرعاملوقتشرکت
ملیگاز،مأموريتپیداکردمکهعهدهدارمسئولیتبازرگانيمجتمعگازپارسجنوبيشوم.موضوع
اصلیهماينبودكهمشکالتتأمینكاالتهديديبرايعملیاتشركتبود،مابهاندازه یکافی

موادشیمیايینداشتیم.
اينحرفهاراامروزکهشرايطپساتحريمبهوجودآمدهراحتترميشودگفت،شايدحرفهايیکه
گفتنشدرشرايطتحريمخیلیسختبود.شرايطتحريمفوقالعادهدشواربود،ماگاهیبرایتعداد
معدودیازموادشیمیايیگرفتاربوديم.برایتعدادمعدودیازقطعاتيدکی،بهخصوصدربخش
ابزاردقیقواقعًامشکلداشتیم،وبچههایعملیاتیباجانودلوباتمامعشقیکهبهاينمملکت

داشتند،تعمیراتتأسیساتراانجامدادندتاتأسیساتسرپابماندوکارکند.
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ولیواقعًامشکالتزيادیداشتیم.ما۱0فازرابهرهبرداریکردهبوديم.۱0فازپارسجنوبیتقريبًا
معادل۲۵0میلیونمترمکعبتولیدگازاست.دربسیاريازمواردموجوديانبارهاتقريبًاکمتراز۱0 
درصدنیازهایعملیاتیمابود.تدبیریکهدرآنموقعصورتگرفتاينبودکهباحمايتهیئت
مديره یشرکتملیگاز،مديريتوقتهماهنگيونظارتومديريتوقتمجتمع)پارسجنوبی(
بهصورتويژهتأمینكاالپیگیريميشدوسپسلیستآناقالمیكهتهديديبرايعملیاتبود،

استخراجشد.
اعالم بارهاهمدشمنانخارجي و بارها
میکردندکهبهزوديتأسیساتازسرويس
خارجميشودواينهادچارمشکلمیشوند!
آنهامیدانستندبهماچهفروختهاند، چون
ومیدانستندماچهچیزیرانداريموچه

چیزیراداريم.بعضیازتوربینهاوکمپرسورهاکهازبعضیبرندهایمعروفدنیاخريداريشده
است،تاامروزهنوزسازندگانآن،قطعاتالزمرابهمانفروختهاندوهمكارانعملیاتيباكمك
شركتهايداخلي،تعمیراتموردنیازراانجامدادهودستگاههارابهرهبرداريميکنند.درهمان
زمانمشكلديگریهمبهمشكالتافزودهشد.اينجنگیکهاشارهمیکنیمايناست.تااالنکه
مادرتحريمبوديم،بهماتجهیزاتوقطعاتنمیدادند.حال،نقلانتقالپولهمدچارمشکلشد.
تجاردردنیاچیزیغیرازاعتباراتاسنادیراقبولندارند.ديگربااعتباروشخصیتحقوقیشرکت
ملیگاز،هیچشرکتخارجیحاضربهفروشاينتجهیزاتنبود.بسیارشرايطسختوسنگینیبود.
درصنعتنفتوگازنگاهیوجودداردکهشخصًاباايننگاهموافقنیستم،وآنبحثانتصابات
استكهوزناصليرابرسنواتخدمتكاركنانقرارميدهد.دانشوريسكپذيريوكسب
تجاربموفقدرشرايطتحريم،جوانهايمارابهپختگيالزمرساندهوضرورياستكهدر

شیوه یانتصاباتبازنگريصورتگیرد.
وقتیکهبحثملیپیشمیآمدوبرداشتازمخزنمشترک،همینبچههایجوانکه۵يا6 
سالسابقهداشتند،باچنانعشقیکارمیکردندکههیچوقتمملکتاحساسكمبودنکرد.کانال
میزدند،رابطهبرقرارمیکردند،بارهااسنادومدارکرابهشیوههایمتعددیتغییرمیدادندتاكاالي
موردنیازبهموقعتأيیدشود.اينهاهزينه یتأمینكاالراافزايشدادهبود.باالخرهتحريمهزينهدارد،

جنگهزينهدارد.
يكيازدغدغههايهمیشگياينبودكهمادرشرايطناچارشديمايناقالمرابخريم،وليممكن

وقتـــی که بحث ملـــی پیش می آمد و 
ـــترک، همین  برداشت از مخزن مش

بچه های جوان که 5 یا 6 ســـال ســـابقه 
داشـــتند، با چنان عشـــقی کار می کردند که 

هیچ وقـــت مملکت احســـاس کمبود نکرد
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استبهوسیله ینهادهاينظارتيموردپرسشقرارگیريم،همدرباره یشیوه یخريدوهمدرباره ی
قیمت.قطعًاًاگربانگاهخشكمقرراتبررسيكنیم،حتمًااشكاالتيوجوددارد.وليبحثسودو
زياناست.اگرتولیديکفازپااليشگاهبرايمدت۲4ساعتتوقفداشتهباشد،معادل۲۵میلیون
دالرضررخواهدداشتدرمقايسهبانفعحاصلازتولید.حالاگريکقطعهراچندبرابرقیمتهم

بخريم،بامنطقفايدهوهزينهكاردرستيانجامداديم.

وقتی رقیب هم در حال برداشت از مخزن مشترك باشد �
ازسويی،دغدغه یديگراينبودکهرقیبنیزدرحالبرداشتازمخزنمشتركاست.لذاوقتی
ارزيابیمیکنیمميبینیمبهصرفهاست.قوانینهماصاًلاصالحنشدهبود.امروزچونخودممسئول
يكنهادنظارتیهستمبايداينرابگويم.همیشههمکاراندغدغهداشتندکهماداريماينهارا
میخريم،قوانینکهتغییرنکردهاست،بنابراينهرلحظهممکناستازمابپرسندچراازطريق

مناقصهخريدنكرديد؟
خبشرايطتحريمخاصاست،وقتیفقطيکسازندهداريم،چارهايجزخريدنداريم.مطلبمرا
خالصهکنم؛بچههايکجملهمیگفتندوآناينکهچونبرداشتازمخزنمشترکپارسجنوبی
استوموضوعمنافعملیدرمیاناست،بنابراينمهمنیستسازمانهاینظارتیدرآيندهباماچه
برخوردیداشتهباشند.نکته یمهميکهواقعًابههمکارانقوتقلبوانگیزهمیدادکهباجسارت

خريدکنند،همانحفظمنافعمليبود.
درهمانزمانیکهمنسرپرستمعاونتمديريتپااليشبودم،مسئولیتاصلیمنحوزه ی
پشتیبانیوحوزه یکاالبود.بهغیرازپااليشگاهشهیدهاشمینژادوپااليشگاهفجرجمتقريبًادر
همهجامشکلداشتیم؛پااليشگاهپارسیانراهاندازیشدهبود،كمبودتجهیزاتداشتیم،پااليشگاه
ايالمدرآستانه یراهاندازیبود،خیلیازاقالماصليدرگمرکبرخيكشورهامتوقفشدهبود.ولي
درهمانشرايطسخت،باتدبیروهمتمسئولینوكارشناسانوپیمانكاران،واحدهاراهاندازيودر

سرويسخدماتقرارگرفت.

میزان درآمدزایی قسمتی از بودجه ی کشور به وسیله ی شرکت ملی گاز  �
شايدبهصورتدقیقنتوانمبگويمچنددرصدازبودجه یكلكشورراشرکتملیگازتأمین
میکند،ولیازدومنظرتحلیلمختصريازبحثارائهميكنیم؛اولاززاويه یمصرفداخلي
کهيکمترمکعبگازطبیعيراباقیمت70يا۱00تومانمیفروشیم،قیمتوارزشذاتیواقعًا
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اينقدرنیست.اگرمقايسهایباقیمتگازوارداتيياصادراتيداشتهباشیم،ارزشمعامالتیآنحدود
۳0سنتاست،يعنیهرمترمکعبگازتقريبًاحدود۱000تومانبرایصنعتگازمیتوانددرآمدزايی

داشتهباشد.ودرحالحاضردرداخلمصرفمیکنیم.
ازمنظرديگر،نقشگازدراقتصادملياست.سهم64درصديدرسبدانرژیسهمقابلتوجهیدر
مقوله یدرآمدمليايفاميكند.درحالحاضردرصنعتنفتمیزانصادراتمادرحدودمعادليکتايک
ونیممیلیونبشکهاست.ودرهمینشرايط،سهمیکهصنعتگازدرسبدانرژیداردبسیارفراترازصنعت
نفتاستودرآينده ینهچنداندور،میزانتولیدگازكشوربهبیشازمعادل۵میلیونبشكهنفتدرروز

خواهدبود.كهبااينمحاسبه،سهمدرآمديگازدراقتصادمليبهترمفهومخواهدداشت.

وضعیت خانوادگی همکاران شرکت ملی گاز در مناطق عملیاتی �
بندهبیشتردورانخدمترادرمناطقعملیاتيبودم.همکارانعملیاتیباخانوادهاستخداممیشوند
ولیيکنفرحقوقمیگیرد.خیلیازهمکارانیکهباخانوادهدرمناطقمحرومزندگیمیکنندشب
وروزندارند،پنجشنبهوجمعهندارند.شرايطامروزکمیبهترشدهوليبههرحالواقعًاشرايطبسیار

سختیاست.
خیلیوقتهاشاهدتالشهمکارانیبودمكهفاصله یبینمحیطعملیاتیتامنزلشانکمتراز
۲0کیلومتربودولي۵تا6روزپااليشگاهراترکنکردند.يعنیشبانهروزوقتشانراصرفکردندتا

پااليشگاهدرمدارتولیدباشدومناطقعملیاتیخطوطلولههمهمینوضعیتراداشت.

بحران کمبود گاز در سال 1386 و جلوگیری از قطعی گاز؛ از خوشایندترین تجربیات  �
يکیازبهترينخاطراتيكهبهياددارم،کنترلاوضاعدربحرانكمبودگازدرسال۱۳86بودكه
سرمایشديدیتقريبًاهمه یمملکترافراگرفت.برایبازديدازپااليشگاهگازپارسیانبهآن
پااليشگاهرفتهبوديمکهيکیازفیلترهایپااليشگاهدچارنشتیشد.همانروزیکهدچارنشتی
شداعالمکردندکهدرقائمشهرگازقطعشد.منبهاتفاقمرحومباندرسايتحضورداشتیم،که
معاونمحترموقتوزيرومديرعاملشركتمليگازايرانباآنمرحومتماسگرفتکهبههیچ

وجهگازراقطعنکنید.
شرايطعملیاتیايجابمیکردکهبخشيازپااليشگاهازسرويسخارجشود.بههرحالنشتيگاز
خطراتعملیاتيبهدنبالداشت.ولیبهخاطراينکهگازشمالکشورقطعنشودساعتهاهمکاران
اينشرايطراباآبآتشنشانینگهداریکردند.ودرشرايطیکهواحدهادرحالتولیدبودندفیلتر
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راجوشکاریکردند.برايانجامدادناينكاربزرگكمكهايزياديازشركتهايپااليشگاز
فجرجمومجتمعگازپارسجنوبيدريافتشد.همه یامکاناتجمعشدکهنگذارنديکبحران
ديگربرمجموعه یبحرانهایآنسالشرکتملیگازاضافهبشود.بعدازپايانعملیاتوبرخالف

خستگيوتالشچندروزه،خوشحاليوصفناپذيریدرهمكارانوجودداشت.

افزایش بی رویه نیروی انسانی و طوالنی شدن فرآیندها �
درطیاينمدتاتفاقاتزيادیدرصنعتگازافتاد.موضوعيكهبهحوزه یمسئولیتاخیرمدر
حسابرسیداخلیبرميگردد،اينبودکهاحساسازهمگسیختگیساختارشرکتملیگازرادر
چندسالگذشتهداشتم.اصاًلمنظورمبحثسیاسینیست.زمانیکهبهحسابرسيآمدماحساس
کردمکهدخلوخرجشركتمتناسبنیست.باهمكارانطرحموضوعكرديمكهوضعیتنیروي
بررسيهمكاران ازحدود6ماه نتايجحاصل بررسيکنیم. را انسانيشركتوهزينههايآن
تصورناپذيربود؛درمقطعزمانیسال۱۳8۵صنعتگازحدود۱4تا۱۵هزارنیرویرسمیداشت
و۱۲هزارنفرنیرویقراردادی.درسال۱۳۹۲تحلیليكهازوضعیتنیرويانسانيشركتانجام
شد،نشاندهنده یاينامربودكه۲۱هزارنفرنیرویرسمیوحدود۵۵هزارنفرنیرویقراردادی

مشغولبهكارهستند.
وارد نیرو زيادی تعداد بکند اقتصادی کار و جهانی کار است قرار که صنعتی در يعنی
حل گاز صنعت با را اشتغال مشکل از بخشي و حاكم را امدادی کمیته ی نگاه كرديم.
باشیم، نفرداشته 6 تا ۵ بوديمکه اين نیازمند ازفرآيندها کرديم.جايیکهمادربعضی
بعضًاتا۵0نفرنیروواردکرديم.وجودنیرویاضافیدرصنعتگازباعثشدکهفرآيندها

رفت. باال بهرهوری بگويیم نمیتوانیم اصاًل بشود. طوالنی
دريکدوره یزمانیبهازایهر۱0هزارنفرمشترکدرصنعتگاز،حدود8تا۱0نفرنیروی
انسانیاعمازرسمیوپیمانیخدماتمیدادند.شايدبتوانگفتدردودولتگذشتهتقريبًااين
وضعیتراداشتیم،ولیاکنونشرايطبهگونهایشدهکهنمیشودتصمیمگرفت.يعنیاز۱۲هزار

نفربهحدود۵۵هزارنفررسیديم،آنهمفقطدربخشنیرویانسانیپیمانکاری.
تحلیلکرديمکهببینیمواقعًاحجمعملیاتمانچقدراست؟دربخشپااليش،میزانتوسعهمان
کمتراز40درصدبودهاست،دربخشگازرسانیهمحدود۳0تا40درصد.ولیمجموعه ی
نیروهايیکهبهصنعتگازاضافهشدحدود۵00درصدبود.وايناکنونيکمعضلاساسی
شده،معضلیکهبهشکلیهمازلحاظبهرهوریسیستمرادچارمشکلکردهوهمازلحاظ
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عملیاتیوتوزيعايننیروها.
بخشقابلتوجهيازايننیروهاحسبنیازصنعتتأمیننشدهوواقعًاباعثفربهشدنصنعت
شدهاند.دربعضیجاهاکهيکفرآيندراباسهمرحله یکاریصورتمیداديم،چوننیرويانساني
واردسیستمكرديم،فرآيندهاراهماضافهکرديم.اگرزمانیفرآينددرسهايستگاهكاريانجام

ميشدحاالتبديلبه6ايستگاهکاریشدهاست.
صنعتگازنیازبهيكبرنامه یاساسيواستراتژيجديددرحوزه یمنابعانسانيداردتابتواند

نیرويانسانيموردنیازتوسعهراازهمیننیروهاتأمینكردهوازجذبجديدجلوگیريكند.

چگونگی حل مشکالت نیروی انسانی �
باتوسعهایکهدرمقوله یگازرسانیبهروستاهاوباتوسعهایکهدرمقوله یعملیاتمااعماز

خطوطلولهوپااليشگاهاتفاقميافتد،مشكلمازادنیرويانسانيحلخواهدشد.
بند"ق"تبصره۲قانونبودجه یسال۹۳تدبیریبودکهوزيرمحترمبهکمکمجلسانجامدادند،
درحالحاضربخشقابلتوجهیازکشورمانمصرفکننده یفرآوردههاینفتیهستنداعمازنفت
سفید،گازوئیل،مازوتوغیره.اگربتوانیماينمحصوالتیراکهاشارهکردمدرداخلكشورمصرف
نكنیموصادركنیموبهجايآنازگازطبیعياستفادهكنیم،شرايطصادراتفرآوردههايمايع
فراهمميشودودرآمدحاصلازصادراتفرآوردههاينفتي،محليبرايجبرانسرمايهگذاري

شركتمليگازدربخشتوسعه یگازرسانياست.
درباره یصادراتگازبايدزيرساختهايیراآمادهکنیم،مابهالتفاوتبینمصرفداخلیوبحث
فرآوردهرابهعنوانبند"ق"آوردندوبهدولتاجازهدادهشددرسقف۱00میلیارددالردراينحوزه

يک كند. سرمايهگذاري
گاز جايگزينی بحث بخش
مايع فرآوردههاي جای به
هم ديگر بخشهای بود.
مصرف بهینهسازی قبیل از
گازدرصنايعبزرگازجمله

نیروگاههاست.
بود اينفرصتطاليیای
خدمت در من نظر به که
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صنعتقرارگرفت.بحثزيادیدرمورددورانپساتحريمانجامميشود،اينكهچهفرصتوچه
قابلیتهايیبرایعرضهداريم؟دروازههارابازکرديمواکنونخارجيهاآمدند،حالچهبگويیم؟
چهقابلیتهاومزيتهاینسبیدراقتصادمملکتوجوددارد؟آياقراراستدوبارهخامفروشیکنیم؟
بیشتركارشناساناعتقاددارندكهبهینهسازيانرژيونیرويانسانيتحصیلكردهوجوان،دو
فرصتپیشرويكشوراستكهاينفرصتدرقالببند"ق"تبصره۲قانونبودجه یسال۹۳ 

ايجادگرديد.

تمهیدهای دوران تحریم �
شرايطخاصيبود،دربحثقبلاشارهکردمكهشرايطجنگیبود.خیلیازنهادهاوسازمانهااز
جملهشورایعالیامنیتملیوغیرهکمکهايیراکردند.ولیمارصدمیشديم.ماازچندجنبه
مشكلداشتیم؛اواًلخريدتجهیزاتازسازندگانوعرضهكنندگانمعتبر،ثانیًانقلوانتقالوجوه
كاالهايخريداريشده.هیچسازنده یاصلیبهماجوابنمیداد.درآنمقطعزمانیشايدتنهاچند
شركتكهنمايندگيشركتهايخارجيراتاپیشازشرايطتحريمداشتندجستهوگريختهباما

کارمیکردند.
بالفاصلهبعدازاعمالتحريمهاهمه یاطالعاتنمايندگيهاازرویسايتشركتهاياصلي
حذفشدند.يعنینمیدانستیمبرایخريدبهچهکسیمراجعهکنیم؟بهنمايندگیهاکهمراجعه
میکرديممیگفتندمانمیتوانیمباايرانكاركنیم،اعتبارمانرادچارمشکلنمیکنیم،میخواهیم

درخارجازکشورترددكنیم،چنینمشکالتیداريم.
ولیدرعینحالشرکتهايیهمآمدندکهبهحقامروزبهنظرمنبايدازاينهاقدردانیبشود.
شرکتهایواسطهایآمدهودراينجاسینهسپرکردندوباتمامقدرتوباآنعرقملیکهداشتند،
جنستأمینکردندوخسارتهمديدند.زمانیدريكيازپااليشگاههابرایتأمینيکسری
تجهیزاتمستأصلشديم.شرکتیرادراماراتيافتیمکهاعالمکردازطريقواسطهمیتوانداين
تجهیزاترابهمابدهدواينتجهیزاتراباهزارانمشكلبرايمانتأمینكردند.آخرينبخش
محمولهقراربودازگمرکاماراتبايکسریاسنادمجعولبهمقصدپاکستانبرود،ازمقصد

پاکستانبهترکمنستانوازترکمنستانبهسمتايرانحملشود.
لوداد.مشخصشدکهاينتجهیزاتبهمقصد يكيازرقبايايرانيشركتبرنده،مسیررا
ايرانحملميشود.کسیکهحدود۲0سالدراماراتساکنبودوهمه یزندگیاشدرامارات
بود.همه یخانوادهاشدراماراتبودند،زمانیکهمشخصشداينکارراانجامداده،بالفاصله
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دولتاماراتاعالمکردکهظرفکمتراز
راترککندو 7۲ساعتخاکآنکشور

تابعیتیراکهداشتباطلکردند.
کسانیبودندکهواقعًاسینهسپرکردند.چه
اينطرفقضیهمديرانیکهواقعًااينريسک
راپذيرفتند،چهکارشناسانیکهشبوروز

نشناختند،چهشرکتهايیکهباتماموجودكمككردند،بخشيازشرکتهايیکهآمدندواردفرآيند
تأمینكاالشدند،مابهسمتاينهامیرفتیم،مثالًًدرحوزهایتأمینكاالانجامميدادند،درخواست

ميكرديمكهدربخشهايديگرهمكمككنند.اغلبهمميپذيرفتندوكمكميکردند.
وقتیخريدتجهیزاترادرروزنامهآگهيميكرديم،عماًليکاعالمعمومیمیکرديمکه
تجهیزاتیرابااينمشخصاتبرايفالنپااليشگاهنیازداريم.قباًلاشارهکرديمقوانین،قوانین
شرايطعادیبودوشرايطماشرايطجنگی.الزمبودحتمًامناقصهراعمومیبگذاريم.وقتیمناقصه
راعمومیبرگزارميكرديميعنیهمه یدنیامطلعميشدندكهتجهیزاتیرابامشخصاتايکسبه
اينتعدادبرایفالنپااليشگاهمیخواهیم.اينتجهیزاتهمدرتحريماست.شركتهايبازرگاني
فراوانياعالمآمادگيميكردند،همه یآنهانیزمشخصاتفنيوتعدادرابهشعباتخارجازكشور
وشركتهايسازندهميفرستادند،وباتوجهبهاعالمنیازشركتبهصورتعمومي،شركتهاي
خارجيهمازتعدادومقصدونیازآگاهيداشتند.خبمعلوماستكهجنسفرستادهنميشد؛به

نوعیدچارخودتحريمیبوديم.
منواژه یخودتحريمیرابهعمدبهکارببرم.مادربعضیجاهاواقعًاهمکارانیداشتیم،شرکتهايی
داشتیمکهبهدرستیوبهخوبیبرایعبورازاينشرايطبهماكمككردند.ولیماقوانینومقررات
ومسائلیداشتیموخودمان،خودراتحريممیکرديم.اصراربراينداشتیمکهاينشرکترادريک
قسمتهايیگیربیندازيم،وحتمًاازآنهامستنداتبگیريم.يعنیاينگونهنبودکهجنسرابگیريمو
پولراپرداختكنیم.میگفتیمنهحاالمستنداتهمبهمابدهیدکهشماازکجاخريديد؟چهجوری

خريديد؟اينمستنداتوقتیواردسیستممیشدهرلحظهاحتماللورفتناينهاوجودداشت.
ولیهمکاریهایخوبیهمبود.سازمانهایامنیتیهمکاریهایخوبیبامجموعه یصنعتدر

طیمدتبرایگذرازبحرانداشتند.

ـــن واژه ی خودتحریمی را به عمد  م
بـــه کار ببرم. ما در بعضـــی جاها واقعاً 

همکارانی داشـــتیم، شـــرکت هایی داشتیم 
که به درســـتی و بـــه خوبی برای عبور از 
این شـــرایط به ما کمـــک کردند. ولی ما 
قوانین و مقررات و مســـائلی داشـــتیم و 

ـــود را تحریم می کردیم خودمان، خ
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زمان آغاز پروژه ی بیدبلند 2، موانع پیش آمده در بین کار و  مراحلی که اکنون  �
می گذراند

پروژه یبیدبلند۲انگاربهنوعیباتاريخصنعتگازعجیناست.حاالاينرابهمزاحگفتمولی
زمانآغازپروژهخیلیطوالنیاست.ازشرکتنفتشروعشدودردورهایکهشرکتنفتمجری

اينطرحبودوفكركنمسال۱۳8۲بهشرکتملیگازتحويلدادهشد.
براياجرايپروژهمناقصه یبینالمللیبرگزارشد،کهشركتهاي»دراگادوس«و»کاستین«
وشركايداخليآنهابهعنوانکنسرسیومبرنده یمناقصهبايدپروژهرادرمدت4۲ماهآماده ی
بهرهبرداریميكردند.برآوردانجامشدومصادفشدبابحثانتخاباتدرکشور.بارويكارآمدن
دولتآقایاحمدینژادشركتهايخارجيبرنده یمناقصه،شرايطسیاسیرامناسبنديدندو
بالفاصلهانصرافخودشانراازادامه یپروژهاعالمکردند.هنوزشرايطکشورشرايطغیرعادی
نبود،ولیتحلیلآنهاازاينمسائلچنینبودکهممکناستبهسویشرايطغیرعادیبرود،بنابراين

اعالمکردندکهديگربههمکاریادامهنخواهندداد.
سپسشرکایداخلیکنسرسیومکهدوشرکتبزرگداخلیبودنددعوتشدندکهبدونحضور
خارجیهااينپروژهرابهجلوببرند.شرطهايیرامطرحکردندوقراردادهابهشکلEPC۱با
پیمانكارانداخليامضاوپروژهشروعشد.پیشرفتپروژههمدرابتدایکارخوببودوماخیلی
امیدواربوديمکهپروژه یمزبورراحداقلبهعنوانيکپروژه یمليودرشرايطتحريمبادوپیمانکار

بزرگداخليبهسرانجامبرسانیم.
شرايطبهگونهایشدکهتأمینمالیپروژههاخیلیسختشد.بااجرايقانونسیاستهاياصل
44طرحبیدبلند۲درگروهدو)شركتهايقابلواگذاري(قرارگرفت.گروهدوهمشرکتهايیبودند
کهبايدصددرصدسهامآنهاواگذارمیشد.مذاکراتیصورتگرفتوطبقمصوباتقانوني،پروژهبا

پیشرفتحدود۱8درصدواگذارشد.
بانکصادراتايراندرقالبشرکتسپهرانرژیواردشدوتصمیمگرفتاينپروژهراادامهبدهد،
دردورهایبانکصادراترویاينپروژهکارکردامابازهمنتوانستتأمینمالیپروژهراانجام

بدهد،مشکالتتحريموتأمیناقالمراهمنتوانستحلكند،بنابراينپروژهدوبارهمتوقفشد.
اکنونپروژهازحدودچندماهقبلباتدبیریکهصورتگرفتبههلدينگخلیجفارسواگذارشدو
عملیاتاجرايیپروژهازيکیدوماهقبلشروعشدهاست.امیدواريمانشااهللاينپروژهطبقبرنامه ی
زمانبنديکهخودشاناعالمکردنددرکمتراز40ماهبهبهرهبرداریبرسد.چوناينپروژهازنگاه
ملیخیلیبااهمیتاستوبهمجموعه یصنعتنفتکمکمیکند،چونتولیداتانیکهدراين
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پروژهصورتمیگیردکمبودخوراکبسیاریازمجتمعهایپتروشیمیبندرماهشهرراتأمینميكند.

چگونگی شکل گیری فساد و اقداماتی که برای مبارزه با آن انجام شد �
اگرتعريفیسادهازفسادداشتهباشیمايناستكهوقتیمنافعکارکنانبامنافعسازمانهمراستا
نباشد،خودبهخودفسادشکلمیگیرد.درچندسالگذشتهبهدلیلوضعیتبینالملليوتحريم،
شرايطیخاصحاكمبودوبهداللهافرصتورودداد.اينيکواقعیتبودوداللهاوواسطهها
همبیشترباواسطههايیواردشدند.اينطورنبودکهبرويموکسیراشناسايیکنیم.اصاًلدرحوزه ی

صادراتوفروشمحصولعمدتًاباتوصیهنامههايیوارداينقضیهشدندوکارراشروعکردند.
مشکالتمختلفوزيادیداشتیم.ناچارهمبوديمگوگردوالپیجیتولیديرابفروشیم.به
تعدادیازشرکتهااعتمادمیکرديم،وتنهااعتمادبود،يعنیبینماهیچضمانتنامهايردو
بدلنمیشد.بايدمحصولیرابهاينهامیداديمواينهابعدازچندماهپولیرابهمامیدادند.
يعنیاگرپولراهمنمیدادند،ازلحاظقانونیتضمینينداشتیم.اکنونهمماهنوزدرصنعت
گازمطالباتيازاينقبیلافرادداريمكهدرحالپیگیريهستیموهنوزفضايتحريمحاكم
است.عمدتًاهماينهااعالممیکنندکهبابتخريدمحصولبهمابدهکاريد،ولیيکشرکت
داخليدرداخلكشوركهصدمیلیوندالردارايینداردتابابتبدهيپرداختكند،میگويد
پولشمادرفالنبانکاست.ماازفالنبانکنمیتوانیمهیچتأيیديهایبگیريم،نهمیتوانیم
میگويد میگويد. دروغ که بگويیم میتوانیم نه و میگويد راست دارد طرف اين بگويیم
شرايطتحريماست،بانکهاتحريمهستند،امکانانتقالپولوجودنداردکهامیدواريمبارفع

تحريمهاهرچهسريعترمطالباتازاينشركتهاوصولشود.
آمد. وجود به مشكالتي يارانهها هدفمندی از بعد محصول، داخلي فروش بخش در اما و 
واقعیتهايیرابايددرجامعهببینیموخودمانراهمفريبندهیم.شرايطاقتصادیمردمشرايط
خوبینبودواکنونهماينشرايطوجوددارد.قیمتگازناگهانگرانشدوانگیزههابرایسرقت
گازونپرداختنوجوهگازخیلیباالرفت.مادرصنعتگازساالنهچندمیلیاردمترمکعبگازمحاسبه
نشدهداريم.چندمیلیاردمترمکعبکهحاالآمارشاندرهمینامسالحدود۱0میلیاردمترمکعب

است،يعنیتقريبًامعادلصادراتگازكشوربهتركیه.

مفهوم گاز محاسبه نشده  �
بايدکمیموضوعرابازکنیم؛گازيکهدرپااليشگاهتولیدمیشود،شرکتپااليشیآنراتحويل
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خطوطانتقالمیدهد،خطوطانتقالهماينهاراتحويلشرکتملیگازاستانیمیدهد،وشرکت
ملیگازاستانیبايداينرابفروشدومعادلآنپولبگیرد.مابهالتفاوتگازتحويليبهوسیله ی
شركتهايپااليشيبهشركتانتقالگازومقدارگازفروشرفتهبهوسیله یشركتهايگاز
آن، ازجمله ی كه دارد متعددي هاداليل اينكسري است. نشده گازمحاسبه استانيهمین
اشتباهاتواحداندازهگیریاست،ممکناستدستگاههاياندازهگیریکالیبرهنباشد،مشکالت
داشتهباشند.بعضیوقتهانشتیاستکهدرخطوطلولهوجوددارد،يكسرينشتیهاييهمدر
شبكهوانشعاباتداريم،بخشیازاينگازمحاسبهنشدههمسرقتگازاست.شايدواژه یسرقت
گازراكهمطرحمیکنیممايه یتعجبباشد،مگرگازراهممیشودسرقتکرد؟بله.بعدازاجراي

قانونهدفمندييارانههاسرقتگازرونقگرفتهاست.

سرقت گاز به ویژه در دوره ی تحریم ها و هدفمندی یارانه ها �
سرقتگازتقريبًابعدازهدفمندیيارانههاشکلجديبهخودشگرفتهاست.بهعلتاينکهقیمت
گازافزايشداشتهاست،خانگیهاکمترولیصنايعبیشترانگیزهپیداکردندکهسرقتکنند،خصوصًا
جايگاههايسیانجی.يکجايگاهوقتيكهسیانجیراداخلباکماشینبارگیریمیکندپول
راازمردممیگیرد.برخيازايستگاههادستگاههاياندازهگیريرادستکاریمیکنندتامقدار
گازیراکهمصرفشدهكمترنشاندهند.بهدلیلمشكالتتكنولوژيكيوكمبودمنابعمالي،هنوز
ايستگاههايصنايعبزرگبهسیستمهاياندازهگیريمدرنمجهزنشدهاندكهاينازآثارتحريم
است.اينكهميگويیمتحريمچهآثاریبرماداشت،۱0میلیاردمترمکعبگازمحاسبهنشدهكه
معادلسهمیلیارددالرارزشآناست.اگربگويیمخطایدستگاهاندازهگیری،يعنينتوانستیمدر
شرايطتحريمدستگاهاندازهگیریمدرنیبخريم.اگربگويیمکنتورمشترکینمصرفکننده،بازامكان
تهیه یکنتورهایمناسبومدرنمقدورنبود.كنتورهاييكهامكانخواندنازراهدورداشتهباشد،

اينهاهمناشیازشرايطتحريماست.

زمینه های بروز فساد �
ازمنظرديگریمايلمبهزمینههايبروزفساداشارهکنم.ماشرکتیهستیمباحدود۲۱میلیون
مشترک.درهرماهحدود40میلیونباربهدرمنزلمشتركینمیرويم؛يکباربرايخواندنکنتورو
يکباربرايتحويلقبضهایگازمصرفي.جداازبحثمیزانمراجعاتیکهمشتركینمیتوانندبه
سیستمماداشتهباشند،محدوديتهايیکهايجادشد،ازجملهمشكالتناشيازدسترسينداشتن
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آنالينمشتركینبهسامانه-هايشركتهاواشکاالتاينچنینيكهبخشيازآثارتحريماست،
نتوانستیمخودمانراتجهیزکنیموخدماتبهموقعبهمشتركینارائهدهیم.ايناتفاقیبودکهافتاد.
اينمیزانمراجعاتباحجمکارکنانپیمانكاريکهازحقوقومزايايمناسبيبرخوردارنیستند،و
اخبارفراوانيكهدرخصوصفساددرسطحمسئولیندردولتقبلمطرحبود،بهگونهايشدهكه
درصديازهمیننیروهابهنوعیانگیزه یفسادپیداکردند.انگارمثالًًاگرتبانیایبکنندوپولیاز

اينراهبهدستبیاورند،حقخودشاناست.

آفات آمیخته شدن صنعت گاز با سیاست و انتصابات دستوری �
اتفاقناخوشايندديگراينكهصنعتگازكهصنعتیاقتصادياست،بسیاريازتصمیماتشدرگیرو
دارمسائلسیاسيقرارگرفت.درچندسالگذشتهاينصنعتخیلیسیاسیشد؛برخيازنمايندگان
محترمبادادنوعدههايتحققناپذيردرزمانانتخابات،مسئولیتهاوفشارسنگینيرابهشركتگاز
واردميكنند؛قولگازرساني،استخدامو...بخشيازتبلیغاتاينقبیلنمايندگانچنینموضوعاتی

است،جداازاينكهآياتوجیهفنيواقتصاديبرايپروژههاوجودداردياخیر؟
دربخشديگربهويژهدردولتگذشتهبافشاربرمقاماتوزارت،افرادزياديرادرقالبنیروهاي
پیمانكاريبهشركتتحمیلكردندكهبخشقابلتوجهيازاينافرادمداركتحصیليمناسبويا
مرتبطرانداشتهودرسطوحيبهكارگماردهشدهاندكهموجبنارضايتيشغليميشود،ونارضايتي

شغليزمینهسازاصليبروزانواعفساددرسازمانميباشد.
اينموضوعرادرقالبمثاليبیانميكنم،برخيافرادبرايكنتورخوانيجذبشدهاندكهدارايمدارك
تحصیليلیسانسوفوقلیسانسهستندوكارقرائتكنتورهمواقعًاتناسبيبامدركتحصیليآنانندارد،
اينهازمینههايبروزفسادهستند.دربخشديگربرخينمايندگانمحترممجلساجازه یرعايتشايسته-
ساالريرادرانتصابمسئولینشركتهايگازاستانينميدهندوبهروشهایمختلففشارهاي
سنگینيرابهمديرانعاملشركتهايفرعيواردميكنند،اينهايعنيزمینه یفساد.مسئوليكهانتصاب
تمايلداردهمان خودشرابهشركتمليگازنسبتنميدهدوفشارنمايندهرادلیلانتصابميداند،قطعًاً

كاريرابكندكهنماينده یمحترمميخواهدنهشركتمليگاز.
خوشبختانهدردولتجديدوباايستادگيوزيرمحترمنفتومعاونمحترموزيرنفتوحمايت
استانداران،اينموضوعدرحالساماندهياست.بهصورتخالصهموضوعانتصاباتدستورييكي

اززمینههاياصليبروزفساداست.
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وضعیت شرکت در دوره ی پساتحریم و سیاست های الزم برای گذر از این سختی ها  �
-نکتهایکهوجودداردايناستکههمه یماامیدواريمدردورانپساتحريموحضورشرکتهای
خارجیوانتقالتكنولوژيوسرمايه،رشدخوبيراشاهدباشیم.مادربسیاریاززمینههانیازبه
حضورشرکتهایخارجیداريم،چنیننیستکهبگويیمشرکتهایخارجیبیايندوکاررابرایما
انجامبدهند،ماحتینیازمنددانشمديريتدرحوزههايتخصصيهستیم.وقتیکهشرکتتوتال
واردپارسجنوبیشدفرهنگکاریخاصخودشراآورد.امروزنیروهايیکهباتوتالکارکردند

جزوسرآمدتريننیروهایاينصنعتهستند.فرهنگکاریکهويژه یصنعتاست.
دوماينکه،حضورشرکتهایخارجیوخصوصيوبرندهایمعتبربهرشدصنايعداخليكمك
ميكند.وقتيمجبوريمدرفضايغیررقابتيازيکصنعتداخلیکهتولیدکننده یشیرآالتاست
خريدکنیم،شیرآالتبیکیفیتمیخريم.دربحثقبلبهنشتیگازاشارهكرديم،دربعضیقسمتها
بهجایبستنيکعددشیر،دوتاشیرراپشتسرهممیبنديم،چونشیرهاپاسیداردتاشیر

بعدیمانعنشتيشود.
بــابــازاریکــهدرصنعــتگازوجــودداردصنايــعداخلــیهــمتقويــتخواهــدشــد،چــون
شــركتهايداخلــيناچارنــدبــرايافزايــشكیفیــتمحصــوالت،بــاتعــدادیازبرندهــای
معتبــرخارجــیمشــاركتكننــد.حضــورســرمايهگذارانخارجــيبــهاجــرایســريعانجــام
شــدنپروژههــاکمــکخواهــدنمــود.صنعــتگازبــهشــدتتشــنه یســرمايهگذاریاســت.
ــم؛پروژههــایالانجــیکهيکــی ــفشــدهداري ــروژه یتعري ــونمیلیاردهــادالرپ ــااکن م
ــهآنوابســتهونیازمنديــم. ــهشــدتب ــرایصــادراتگازب ازپروژههايــیاســتکــهمــاب
ــترک ــزنمش ــنمخ ــهازهمی ــرک ــورقط ــادراتکش ــیازص ــلتوجه ــشقاب ــروزبخ ام

ــود. ــادرمیش ــرص ــیب ــتیهایالانج ــیله یکش ــهوس ــودب ــتمیش برداش
ــده ــرداريش ــتLNGبهرهب ــکپلن ــیي ــیوحت ــه یالانج ــکمحمول ــوزي ــاهن م
ــد ــدود۵0درص ــهدرح ــمک ــیداري ــه یالانج ــکمجموع ــم.ي ــورنداري ــنکش دراي
پیشــرفتکــردهاســتواکنــونمتوقــفاســت.بــهعلــتاينکــهمــاازخارجیهــااليســنس
ــوژی ــوژیالانجــیتکنول ــهمــااليســنسنمیدهنــد.باالخــرهتکنول میخواهیــموآنهــاب
ــن ــهاي ــرعتب ــهس ــدب ــاتحريمباي ــرايطپس ــت،درش ــکاس ــایت ــت،ه ــدهایاس پیچی
ــدر ــبوکارراآنق ــدکس ــم،وفرآين ــراننمايی ــتیهايمانراجب ــويم.کاس ــاواردش حوزهه
ســهلکنیــمکــهدرکوتاهتريــنزمــانممکــنبتوانیــمپروژههــایغیرفعــالخــودرافعــال

ــوژیبدهیــم. ــهکمــکشــرکتداخلــیانتقــالتکنول کنیــم،وبتوانیــمب
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زیان سوخته شدن گاز مایع پاالیشگاه ایالم �
بهبودشرايط،آمدنشرکتهاوانجاممذاکره،زمینهرابرایصادراتبیشترمافراهممیکند.در
بعضیازسالهااتفاقافتادهکه۵00تا600میلیوندالرگازمايعتولیدي)LPG(رابهخطزديم
ياسوزانديم.درشرايطتحريم،گفتناينحرفهاخیليمناسبنبود،وليباالخرهبايستيخودمانرا

نقدكنیمآنهمدرراستايمنافعملي.
بهعنواننمونهپااليشگاهگازايالمچندسالپیشراهاندازيشد.اگربهشهرايالمبرويد،آلودگی
بسیارشديدیراميبینید،چراكهپتروشیميايالمكهقراربودخوراكموردنیازخودراازبخشياز
محصوالتتولیديپااليشگاهايالمبگیرد،اجرانشدهيابهتراستبگويیمطبقبرنامه یزمانبندي
اجرانشدهاست.واکنونروزانهصدهاتنگازمايعبررويمشعلهايپااليشگاهدرحالسوختن
ازشرايط بايستي دارد.حال بسیارخوبي قیمت فعلي اينشرايط در است،محصوليكهحتي
پساتحريمبیشتريناستفادهرابكنیموپتروشیميراهاندازيشده،وازهدررفتصدهاهزاردالراز

سرمايه یمليجلوگیريشود.
مادرحالحاضرصدهاهزاردالرراباالیمشعلمیسوزانیم،غافلازاينکهپیامدشچیست؟
آلودگیبرایمردمشهرايالم!بهعلتاينکهطبقبرنامهريزیکهدرمجموعه یوزارتنفتصورت
گرفت،بخشخصوصیقراربوددرپايیندستاينالپیجیرابهعنوانخوراكدريافتکردهو

آنراتبديلبهمحصولاستانداردنمايد،كهايناتفاقصورتنگرفت.
همان6میلیونمترمکعبگازتولیدیايالمهمبرایماقیمتیاست.يامايعاتگازیتولیدي
پااليشگاهبهدلیلكیفیتنامناسبوباالبودنمركاپتانباقیمتبسیاراندكيبهفروشميرسدكه
باراهاندازيپتروشیميايالماينبخشنیزاقتصاديترخواهدبود.امیدواريمدردورانپساتحريم
وبااجرايسیاستهاياقتصادمقاومتيوجلوگیريازخامفروشي،محصوالتباارزشباالتري

تولیدكنیم.
درحالحاضرمیلیونهاتنگوگردتولیدياينكشوربهچینوهندوپاكستانصادرشدهوبه
محصولتبديلميشودوماخريداربخشيازهمینمحصولیم.دردورانپساتحريمباسرمايهگذاري

وتكنولوژيخارجي،محصوالتباارزشافزوده یبیشتريتولیدخواهدشد.

تولید و توسعه ی وسیع گاز به عنوان انرژی پاک؛ از دوران طالیی شرکت ملی گاز �
اشارهکرديمكهصنعتگازشاملزنجیره یتولید،انتقالوتوزيعاست.تاتولیدیصورتنگیرد
نهانتقالخواهیمداشتونهتوزيع.شرايطتحريممنجربهعدمبهرهبرداریبهموقعپروژههای
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توسعهايشد.توسعه یصنعتگازباهمانتعريفزنجیره یارزشكهاشارهكرديم،باتولیدو
پااليشگازشروعميشود.دردوره یزمانيبینسالهاي80تا84وراهاندازيبخشيازفازهاي
پارسجنوبي،ودرسالهاي8۵تا88وباتكمیلفازهاينیمهتمام6و7و8و۹و۱0ودر
سالهاي۹۳و۹4باراهاندازيفازهاي۱۲و۱۵و۱6جهشبسیارمناسبيدرتولیدوپااليش
گازداشتهوطبقبرنامهتاپايانسال۱۳۹6نیزتماميفازهاينیمهتمامپارسجنوبيواردمدار

تولیدميشود.
يعنيدرپايانسال۱۳۹6میزانتولیدگازكشوربهحدوددوبرابرتولیدفعليخواهدرسید،واين
يعنيطالييتريننقطه یاوجشركتمليگاز،كهمقاديرگازتولیدينیزبااجرايخطوطلوله ی

سراسريوايستگاههابهمصرفکنندهميرسدواينيعنيتوسعه یبیشترباانرژيپاكگاز.
همه یآنچهدرخصوصنقاططالييتولیدوپااليشگازگفتیم،مشابهدقیقآندربخشانتقال
وتوزيعنیزاتفاقافتادهاست.درخدمتآقايمهندسعراقيوبهمنظورافتتاحپروژههايهفته ی
دولتدرسال۱۳۹4بهچنداستانسفرداشتیم.خیلیازاستاندارانمحترماشارهمیکردندکهمیزان

سرمايهگذاریشرکتملیگازدراستانهاازمجموعبودجههایعمرانیاستانبیشتراست.
بهياددارماستاندارمحترمآذربايجانغربیدرجلسهایاعالمنمودکهحجمسرمايهگذاریانجام
شدهبهوسیله یشركتگازاستانيدرسالجاريتقريبًادوبرابرکلبودجههایعمرانیتمام
سازمانهاوشرکتهایمستقردراستاناست.سرمايهگذاریهایبسیارگستردهایصورتگرفته
استکهبهنظرمنيکیازنقاططاليیاستکهمیتواندهمینامسالويکیدوسالآيندهباشد
کهتقريبًامیشودگفتمیزانبرخورداریحتیروستانیزازگازطبیعیازمرز80درصدفراترمیرود.

اگر به گذشته بازگردم باز هم گاز و این بار با بهره وری بیشتر و  تفکر اقتصادی تر  �
اگربهگذشتهبازمیگشتمحتمًادوبارهاينرشتهرابرایخدمتانتخابمیکردم،چونباور
دارمكهاقتصادمملکتمابهصنعتنفتوگازوابستهاست،البتهنهصنعتنفتوگازیکهفقط
خامفروشیکند،بلکهدرآمدیراواردخزانه،واردبانکمرکزیکنیم،هزينه یجاریکنیم.اگربه
گذشتهبرمیگشتم،ازهمانروزاولشايدمرتبًاتالشمیکردمدرمجموعه یسیستمیکهخودم

دارمتاحدامکانبیشترينبهرهوريوبهتريناستفادهراازفرآيندهایاجراييبکنیم.
بهياددارمزمانيحساسیتباالييدرموردتفكیكمیعاناتازگازنبود،چونتفكراقتصاديمناسبي
درآندورانحاكمنبود.ولیاکنونکهبهاينتجربهرسیدممیفهممکهقطرهقطره یآنمايعات
خیلیاهمیتداشتوبايدقدرشرابدانیم.بايدحتمًابرايشبرنامهريزیکنیم،الگوبرداریکنیم.
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يکبنچمارکی)Benchmark(انجامبدهیمباشرکتهایبزرگدنیاکهاينکارراکردهاندوبر
اساسآزمونوخطاعملنكنیم.خیلیازاينفرآيندهامیتواندکوتاهترواقتصادیترباشد.

زمانيكهمجموعهپااليشگاهبیدبلند۲طراحیشدسازمانیدرحدود600نفرهراپیشنهادداديمو
شرکتملیگازهماينقضیهراپذيرفت.وقتیکهباشرکایبخشخصوصيمذاکرهكرديمکهشما
بیايیداينپااليشگاهراادارهکنید،يکسازمانکمتراز۲00نفرراپیشنهاددادند.يعنیاگريکبار
ديگربهصنعتگازبرگردمحتمًادرنظرخواهمگرفتکهتحلیلاقتصاديوفايدهوهزينهبايستي

پايه یاصليتصمیماتباشد.

اصل 44 و مزایای خصوصی سازی و برون سپاری �
مابرخالفاينكهبهصورتبنگاهيادارهميشويموليدولتيفكرميكنیم،اصل44رامثليک
موضوعممنوعهنگاهکرديم.داليلزيادیهمبرایاينکارداشتیم؛بسیاریازمديرانمابامقوله ی
اصل44بهشکلینهتنهاهمراهینکردند،بلکهمخالفتکردند.بیشترسعیکردندبهگونهایاينرا
نشانبدهندکهانگاراگراصل44بیايداصاًلسیستمنابودمیشود.ايننگاهازکجانشأتمیگیرد؟
ازجايیکهمندغدغه یکاریخودمرادارم.ارزيابیمنايناستکهشايدمامناسببخش
خصوصینیستیم،بخشخصوصیفقطبهمدرکتحصیلیوسنواتمنپولنمیدهد،بهدانشمن

پولمیدهد.مندستمدربخشخصوصیبهاينمعنابازنیستکههرکاریرابکنم.
همیشهيکیازآرزوهايماينبودآنبخشهايیکهواقعًاحاکمیتینیست-کهمناعتقاددارمبه
غیرازخطوطلولهوبخشیازپااليشگاهها،واقعًابخشهایديگرمانحاکمیتینیست-قابلیت
واگذاریبهبخشخصوصیرادارد.ماامروزحرف۱0میلیاردمترمکعبگازمحاسبهنشدهمیزنیم.
بخشخصوصیقطعًاًبرنامهريزيميكندويكمترمكعبآنراهمدرمحاسباتخودمنظور

خواهدنمود.
البتمنظوردکلگمشدهنیست؛دکلگمشدهبههرحالفیزيکیاستوديدهمیشود،اماگاز
گمشدهنه.گرچهماهیتهردويکیاست.تحريمهزينه یسنگینیداشت.بايستياينهزينهها
محاسبهودرتاريخثبتگردد،چراكهباعثخواهدشدسیاستمدارانماعقاليیتربرخوردکنند.ما

نمیتوانیمدرايندنیايواقعيخودرادرجزيرهايمحبوسنمايیم.

ارزیابی فعالیت های شرکت ملی گاز در پیش از انقالب و پس از آن  �
پیشازانقالبدرصنعتگازنبودم،ولیچونآمارهارامطالعهكردم،دريافتمکهپیشازانقالب
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صنعتگازگستره یمحدودیداشت.تنهاپااليشگاهگازبیدبلندوگازهمراهیکهازبعضیحوزههای
نفتيمیآمدوبیشتر،رويکردصادراتبود.ازطريقخطلوله،نخستاينگازبهشورويصادرميشد.
ولیپسازانقالبروندورويکردکاماًلتغییرکردوبراساسسیاستهايیکهداشتندگازرسانی

واردشهرهاوروستاهاشد.
انجامدادناينمقايسهاصاًلممکننیستومقايسه یايندودورهتقريبًامعنيندارد،چراكه

توسعه یصنعتگازكاًلبهپسازانقالبمربوطمیشود.

چالش های سرمایه گذاری به ویژه در صنعت گاز و اهمیت منافع سرمایه گذار  �
باالخرهيکصنعتبزرگهمیشهبامشکالتمواجهاست.کشوریکهرتبه یسرمايهگذاریيا
رتبه یکسبوکارشاينقدرپايیناستوشرايطاينقدرتسهیلنیست،سرمايهگذارچنداناحساس
راحتینمیکند.ومانگاهمثبتيبهسرمايهگذاردرفرهنگداخلیخودنداريم،تالشمیکنیمکسب

منافعسرمايهگذارهمیشهدرحداقلقراربگیرد.هرگزدنباليکرابطه یبرنده-برندهنبوديم.
يکیازچالشهایبزرگیکهدرصنعتداشتیم،اصراربرانجامفرايندهاتوسطنیرويهايرسمي
بود،اينکهکارراواگذارنکنیم،درحالیکهکاریکهخودمانانجاممیداديمبهمراتبگرانتر
درمیآمد.شايدچالشهایسرمايهگذاریدرطیاينمدتبزرگترينچالشهابود،چهسرمايهگذار
داخلی،چهسرمايهگذارخارجی.آنقدرسنگجلویپایاينهامیانداختیم،نهفقطشرکتملیگاز،

بلكهمجموعه یفرآيندکشوربرایسرمايهگذاری،کهخستهمیشدندوکنارمیرفتند.
امیدوارمدردورانپساتحريمفضایکسبوکاردرکشورتغییرپیداكند،يعنینگاهماچنیننباشد
کهفقطبگويیمکسیکهآمدهقصدچپاولمارادارد،بلکهبهعنوانيکشريکنگاهشکنیم.ولی

بزرگترينچالشبحثتحريم،بحثسرمايهگذاریدرصنعتگازبود.

معضالت تأمین کاال و خدمات در صنعت گاز �
يكيازموضوعاتمهمبراياكنونوآينده یگازايناستكهماوقتیازتأمینكاالدرصنعتگاز
صحبتمیکنیم،منظور،تأمینمیلیونهاقطعهجهتاستفادهدرتأسیساتاست.همه یشرکتهای
معتبردنیايكوندورلیست۱دارندکهتقريبًاعرضهکنندگانکااليشانمشخصاست.هرپروژهایکه

اجرامیکنندسعیمیکنندارتباطشانراباهمه یاينهاداشتهباشند.
درصنعتگازمیبینیمکهدرفازهایمختلفکهشروعشده،سرمايهگذارانمختلفیآمدهاندو
تجهیزاتوكاالهايیازتأمینكنندگانمتعددوكشورهايمختلفيخريدهاند.حالتأمیناقالميدكي

Vendor list .۱لیستشرکتهایتايیدشدهتوسطسازمانبرایخريدتجهیزات
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براياينهمهتجهیزاتوتأسیساتكاربسیارسختياست؛بايدانبارهارابهشدتگسترشبدهیم،
قطعاتيدکیاينهارابیاوريموانبارکنیم،نمیتوانیماينهارابهجایهمديگراستفادهکنیم.متأسفانه
حجمبسیارزيادیازاجناسبالاستفادهانبارشدهکهجداازبحثهزينههایجاری،فروششهم

يکمعضلاست،چونکسیخريداراينهانیست.انبارکرديم،آورديم.
دلیلعمدهاشايناستکهمايکتجهیزیخريديمواينتجهیزراآورديموبعدازمدتیدچار
مشکلشديم.قطعاتآنراهمخريديموآورديمولیديديمکارايیندارد.تجهیزراگذاشتیمکنارو
حالقطعاتشبرایمامانده،برایهیچکسهمقابلیتاستفادهندارد.امروزماانبارهايیداريممثل
انبارشهیدطاهریياانبارهایشرکتهايفرعيکهشايدمیزانگردشکااليشانبهنسبتقاعده ی
بینالمللیکمتراز۱0درصداست.واينيکیازمعضالتیاستکهامیدواريمانشاءا...درپروژههای
آيندهبتوانیميکلیستعرضهکنندهيا»وندورلیست«واحدیراتهیهکنیم،اقالمراتجمیعکنیمو

بهسويیبرويمکهواقعًادرراستایمنافعملیحرکتکردهباشیم.

توصیه و پیشنهاد به جوانان و افراد شاغل در این صنعت  �
نسلامروزنسلبسیارباهوشیاست،نسلیاستکهبادنیایفناوریاطالعاتارتباطدارد.اگر
روزیبرایبهدستآوردناطالعاتنیازبود۱0ساعتيا۱0روزوقتصرفکنیم،امروزباکمتر
ازيکربع،کمترازنیمساعتايناطالعاتراکسبمیکنند.ماتجربه یزمانجنگراداريم.
مننمیخواهمبهعقببرگردم،ولیدرزمانجنگهمخطاهایزيادیکرديمولیباالخرههمین

فرماندهانجوانجنگراادارهکردند.
امروزدرصنعتگازحرفازکمبودنیرومیزنیم.حقیقتًااينراباورندارمونیازداريمكهتعريف
جديتريازشرايطداشتهباشیم؛جوانهایبسیاریداريمکه۵سالسنواتطیکردهاندولیبه
نظرمنبهاندازه ی۲0سالتجربهباخوددارند،ياحداقلآنانگیزهرادارند.مندردورانجوانی
مسئولیتبهعهدهگرفتم،توصیه-ايكهبههمكارانجواندارمايناستکهخیلیدنبالايننباشند
کهزودترپستهایسازمانیرابگیرند.سازمان،برنامهريزيمناسبداردوارتقايشغليراهمدر

نظرقرارميدهد.
دريكيازشركتهاييكهمسئولیتداشتمحدود۱00نفرازهمكارانزيرمجموعهامبودند،
رقابتكاذبيوجودداشتوفكرميكردندوقتيدريكگروهباهماستخدامشدهاندهمهبايدبا
همپستيامسئولیتسازمانيبگیرند.خبسمتهاسلسلهمراتبداردوافرادهمتوانمنديهاي
متفاوتيدارند،لذابايستيبپذيريمكههمهنميتوانندتاجايگاهمديريتارشدرشدكنند،وهركس
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باتوجهبهتوانمنديخودازنظرسازمانيدريكجايگاهيمتوقفميشودوايننبايدباعثبي
انگیزگيوياعدمهمراهيشود.پستالشكنیماينخصوصیترامديريتكنیم.همکارانجوان
برايعرضهكردنخودشانخیلیعجلهنداشتهباشند،سازمانيقینًاقابلیتهايآنهاراميشناسد

وازآنقابلیتهابهرهبرداريميكند.
پیشنهاددوماينكهاصل44وموضوعبرونسپاريراجديبگیريم،فرصتطالييپیشروي
شركتقرارداردوچهبسابهرشدشركتبیشازپیشكمككند.همهبپذيريمكهبخشخصوصي
درهمه یابعادبهرهورتروكارآمدترازبخشدولتياستوقوانینومقرراتدستوپاگیرندارد،و

اينهمهنهادنظارتيهمباالیسرشنیستپسجسارتتصمیمگیريبهتريدارد.
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مختصری از زندگی شخصی وتحصیالت �
اينجانباحمدرحیمیهستموپسازمسئولیتپژوهشوتوسعهیمنابعانسانی،هماکنونمعاون
مديرتوسعهمنابعانسانیشرکتملیگازهستم.مدرکتحصیلیکارشناسیارشددررشتهمديريت
صنعتیباگرايشمديريتپروژهدارموازسال۱۳66درشرکتملیگازمشغولبهکارشدم.قباًل

همتجاربمتفاوتیدرشرکتفوالدمبارکهداشتم.
متأهلويکفرزنددختردارمکهدرمقطعکارشناسیارشدکامپیوترباگرايشهوشمصنوعیمشغول
تحصیلاست.آخرينسمتمنرئیسحوزهیپژوهشوتوسعهمنابعانسانیاست.فعالیتمرابهعنوان
ناظرارشداجرایطرحهایشبکههایگازرسانیشروعکردم،بعدازآن۱0سالرئیسامورحقوقیو

قراردادهادرحوزه۳منطقهکشوربودم.
سپسباتوجهبهتغییراتیکهدرصنعتگازبهوجودآمددرسال۱۳78جهتبرنامههایطرحجذبو
پرورشمديرانواعضایهیئتمديرهتابعهبرایهمکاریازمندعوتبهعملآمدوازآنسالبهحوزه

شرکتملیگازايرانشرکتمادرتخصصیمنتقلشدم.

 انتخاب شرکت ملی گازایران �
باتوجهبهاهمیتصنايعمختلفچیزیکهمنرابهشرکتگازجذبکردبحثخودمحوریوبحث
سرمايهگذاریدرصنعتنفتوگازبودوچونپايهاقتصادیکشوربرصنعتنفتوگازاستواراست،اززمان
دانشجويیتصمیمگرفتمکهوارداينصنعتمهمبشومبههمیندلیلمدتکوتاهیرادرصنعتفوالد
گذراندموبعدمتوجهشدمکهفوالدپايهاقتصادیکشورنیستوپايههایاقتصادیکشوربرمدارصنعت
نفتوگازمیچرخد،ازاينروباتوجهبهپراکندگیونوعتخصصهايیکهدرصنعتنفتوگازوجود

داشت،صنعتگازراانتخابووارداينصنعتشدم

احمد  رحیمی
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تصمیم های محوری تاثیرگذار بررشد صنعت گاز �
صنعتگازدرطولعمرشکهازسال۱۳46شروعشدهکهالبتهدرسال۱۳4۲فعالیتهایآنبهشکل
محوریآغازشد،همیشهمديونافرادیبودهکهتوانستهانددراينصنعتفعالیتهایتخصصیفنی
انجامدهند.اگرتوجهکنیممیبینیمکهنیرویانسانی،برتوسعهواقتصادصنعتتاثیرگذارخواهدبود.در
اينراستاباشروعفعالیتصنعتگازبیشترکارشناسانخارجیبودندکهدراينزمینهمباحثمختلفرا
بهماآموزش،وماراپرورشدادندتادرکارهایتکنسینیبهسطوحکارشناسیبرسیم.ولیهرگزاطالعات
مديريتیرادرطولآموزشدراختیارافرادقرارندادند.علتشهمطبیعیبود.چونمابهايندانشدسترسی
نداشتیمونتوانستیمنیروهایمتخصصیراهمآموزشبدهیم.چیزیکهبرایمنمهمبود،دردورانیکه
اينساختارتوسطانگلیسیهاتهیهشدهبود،طرحپرورشمديرانمطرحشد.امامديرانیکهبهعنوان
سرپرستتاسطحسوپروايزریمیآمدند،بهباالترازايندانشدسترسینداشتند.البتهدرهمینراستابعداز
انقالبتغییراتیبهوجودآمدوشرکتملیگازدرسال۱۳78بهيکبنگاهاقتصادیتبديلشدکهشامل
يکشرکتمادرتخصصیبعالوه4۵شرکتفرعیزيرمجموعهبود.اماسئوالاينبودکهچهکسیمی
توانددرآيندهاين4۵شرکتراادارهکند.مادرهیچدانشگاهینمیتوانستیمافرادیبهاينشکلپرورش
وآموزشدهیم.افرادبايدتجربهکاریبايکپايهعلمیمديريتیداشتهباشندومسئولاينشرکتها
واعضایهیئتمديرهشوند.برایاينکاریکهدرآنسالشروعکرديم۱80نفرازمسئولینیراکهدر
ردههایسوپروايزریکارمیکردند،انتخابکرديموآموزشخاصMBAدوهفتهایرابرایآنهابرگزار
کرديموازبینتعدادیازآنهاافرادیانتخابشدندبرایاعزامبهدانشگاههایخارجازکشورمثل
دانشگاهولنگاناسترالیاتادورهMBAتکمیلیراآموزشببینندويااشتغالبهتحصیلدردانشگاهشريف
وآموزشدورهمديريتپروژه.بعدازآن،اينافرادرادرشرکتهایمختلفبهعنواناعضایهیئتمديره
قرارداديمکهخوشبختانهبیشاز70درصدآنهادرحالحاضرمشغولبهکارهستندوبهعنواناعضای

هیئتمديرهفعالیتمیکنند.

سیرتحول شرکت گاز از دیروز تا امروز �
فعالیتهایشرکتملیگازقبلازانقالبدريکپااليشگاهبیدبلندخالصهمیشدويکخطلوله
کهدرراستایسیاستهایدولتوقت،اينخطلوله،گازتصفیهشدهراازپااليشگاهبیدبلندبهخاککشور
شورویمیرساند.مادرآنزماندرواقعيکپااليشگاهگازداشتیمويکخطانتقالويکیازشهرهای
مايعنیشیراز،فقطازآنجهتگازرسانیشدکهبهخطاصلینزديکبود.بنابرايننگاهبنگاهداریدرآن
موقعوجودنداشتوبعدازانقالبتاسال۱۳64روندبههمانصورتبودوصادراتقطعشدهبود.پساز
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آنسعیبراينبودکهماسبدانرژیخودمانراازسوختمايعبهسوختگازیتبديلکنیم.يعنیبهجای
اينکهمردمازگازوئیلونفتاستفادهکنند،ازگازکهيکمنبعخدادادیاستوبهطورگستردهایدرکشور
وجوددارد،استفادهکنند،امانهتکنولوژیآنراداشتیمونهکاالهایموردنیازیکهبتوانیمتوسعهراايجاد
کنیم.ازسال6۵توسعهدرسراسرکشورشروعشد،باايننگاهکهمابهجایاينکهبخواهیمگازراصادر

کنیم،آنرادرداخلاستفادهوجايگزينسوخت
مايعکنیم،مانندنفتوگازويیلکهدرآنموقع
بهعنوانبیشترينسوختدرکشوراستفاده
میشدند.بعدازآن،وقتیتوسعهصورتگرفت،
مراکزوکارخانجاتپتروشیمیشکلگرفتند.

بنابرايننیازمنداينبودندکهخوراکراازگازتامینکنند.همانطورکهمستحضرهستیدپنجاهودو
محصولپتروشیمیمیتوانازگازاستخراجکردوبهعنوانخوراکاولیهمورداستفادهقرارداد.پسدراين
راستا،همصنعتگازراتوسعهداديمتاباعثرشداقتصادیمملکتشودوايجاداشتغالبهکارکندوهم
اينکهمردمبتوانندازيکانرژیپاکاستفادهکنندوسوختیپاکداشتهباشیمکهبهمحیطزيستصدمه
نرساند.درکناراينمسائلبعدهاوقتیتولیدمانبهجايیرسیدکهتوانستیمقراردادیببنديمبايدحداقلبه
سهکشورهمصادراتداشتهباشیمکهبتوانیمجايگاهمنطقهایسیاسیخودمانراارتقایدهیمکهدراين

مسئلهنیزشرکتملیگازپیشقدمبودهاست.

چشم اندازآینده ی صنعت گاز  �
اکنــوننزديــکبــههفتــاددرصــدازســبدانــرژیراســوختگازتأمیــنمیکنــد.درايــران
۱404مــابايــدروزیهــزارودويســتمیلیــونمترمکعــبتولیــدگازداشــتهباشــیم.چشــماندازی
کــهوجــودداردايــناســتکــهکارخانــهپتروشــیمیمیتوانــدگازرابــهارزشافــزودهتبديــل
کنــدوبــهايــنترتیــبدرآمــدبیشــتریبــرایکشــورحاصــلشــود.درنتیجــهاحــداثکارخانــه
هــایپتروشــیمیدردرجــهیاولحائــزاهمیــتاســتهمیــنطــورکــهاکنــوندرچابهــارقــرار
اســتهجــدهکارخانــهپتروشــیمیســاختهشــودکــهبــاتوجــهبهايــنمقــدار،تقريبــًامنابــعآنها

ســهبرابــرذخايــرنفتــیاســت.
درايجــادارزشافــزودهایکــهبتوانــدرشــداقتصــادیچشــمگیریبــهوجــودآوردآينــدهی
ــع ــهگازماي ــلب ــم،گازراتبدي ــهبتوانی ــیک ــندرجاهاي ــموهمچنی ــیمیبینی ــیارخوب بس

ــرد. ــمك ــمصــادرخواهی ــهکشــورهایدوردســته ــموب )L.N.G(کنی

پیش از انقالب نگاه بنگاه داری وجود نداشت 
و حتی تا سال 1364 همان روند ادامه داشت و 
صادرات قطع شده بود. پس از آن سعی بر این 
بود که ما سبد انرژی خودمان را از سوخت مایع 

به سوخت گازی تبدیل کنیم.
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 طرح آموزش مدیران �
يکـیازخاطـراتخوبـمايناسـتكهروزیمـنبرایطرحمديـرانبرنامـهایراطراحیکردمکه
ماحصـلآنآمـوزشدوهفتـهای)MBA(بوداينکارراباکمکدانشـگاهصنعتنفـتانجامداديم.
درآنزمـانبـراسـاسدومأموريتـیکهبهخارجازکشـورداشـتم،دربعضیازکشـورهامتوجهشـدم
کـهدورههـایکوتـاهمدتوجـوددارد.ماصرفاًًنمیخواسـتیممدرکگرايیکنیـم،بلکهتصمیماناين
بـودکـهافـرادبـاتکنیکهایمديريتیآشـناشـوند.چـونهمـکارانماپايهمهندسـیداشـتند،امابا
مباحـثمالیمنابعانسـانیبازرگانیاسـتراتژيکمديريتپروژهآشـنانبودند.زمانیكـهاينمباحثرا
برايشـاندرنظرگرفتیم،مالحظهکرديمکهچقدراينهامشـتاقانههرروزسـرکالسهاحضوردارند
ودقیقاًًدرمباحثشـرکتمیکنندودوسـتدارندکهدراينزمینههاکسـبعلمکنندتابعدهابتوانند
درجايـیکـهمیخواهنـد،آنراپیـادهکننـد.اينيکـیازخاطراتخوبمـندراينزمینهبودهاسـت
کـهکسـبکـردهام.درمباحـثبعـدیآن،دورههايیبودکهبرایخارجازکشـورپیشبینیشـدهبود
چـوناعتقـادداشـتیمکـهمیبايسـتخودمانرابـاکمپانیهایبزرگمقايسـهکنیموبـاالگوگیری
ازآنهاحداقلBenchMarking۱راانجامدهیم.مثلشـرکتبريتیشپترولیوم)BP(،توتال،ِشـل
کـهبـاايـنشـرکتهاارتباطبرقـرارکرديموايـنبزرگترينمزيتـیبودکـهدرآنزمانبـرایبنده

بهوجـودآمد.

واگذاری بعضی شرکت ها و روند نزولی فعالیت ها ی آنها �
بانگاهیکهدرسال۱۳78داشتیموبنگاهداریاقتصادیراشروعکردهبودم،دوستداشتمکهاين
شرکتهایواقعیبهوجودبیايندولیمتأسفانهدرپیشفرضنتوانستیمکاریکنیمکهاينهابهطورکامل
مستقلشوندوبهماگفتندکهشرکتهاراواگذارکنید.واگذاریاينشرکتهابهدستمردمنبودبلکه
شرکتهاراسازمانهایمختلفیخريداریکردندواينسازمانهانتوانستندکهبهدرستیازاين
شرکتهااستفادهکنندوبعضیبهانحرافرفتند.اينيکیازنگرانیهايیبودکهدرآنموقعداشتیمو

تالشکرديمکهاينشرکتهاراخوبراهاندازیکنیمولیمتأسفانهبهانحرافرفتند.

تشکیل بنگاه داری اقتصادی در شرکت ملی گاز، با بهترین تصمیم �
بنظربندهدوموردازتصمیماتمهمیکهدرشرکتملیگازگرفتهشدعبارتنداز:اولبهوجودآوردن
بنگاهداریاقتصادیدرشرکتملیگازايرانوتبديلشدنشرکتبه4۵شرکتفرعیودومجذب
نیروهایانسانیبودکهابتداتوسطشرکتتوتالآموزشديدندوسپسجذبايشانصورتگرفت.شرکت

۱.ارزيابیچندمحصولياشرکتبايکديگربااستفادهازمقايسهعملکردوسايرپارامترهایآنها
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توتالزمانیکهازروشبیعمتقابليا"BackBuy"استفادهکردوفازدووسهرابهوجودآورد،افرادی
مانندآقایاوژهکهمديرآموزششرکتتوتالبودند،يکنوعروشرادرجذبنیروبهماياددادندکهبتوانیم
ازابتدایامرکهنیروهاراجذبمیکنیم،بهآنهاآموزشهایفنیبدهیمودربحثمديريتیازابتدایکار
شروعکنیمبهپرورشاينها.اينيکیازموفقیتهایکاریبودکهبرایاينصنعتبهوجودآمد،چون

مديرانوقتباماهمگامبودندوپذيرفتندکهاينکارانجامبگیرد.

اهمیت جذب و پرورش مدیردرشرکت ملی گازایران �
بهتراستابتداتوضیحیبدهمکهفرقمديرومسئولچیست؟درشرکت،سرپرستومسئولورئیسبه
تعدادکافیوجوددارد،امازمانیكهکلمهیمديررابهکارمیبريم،بدينمعناستكهفردیبتوانددرمباحث
کاریخودعالوهبراجرایکارهایاداری،تجزيهوتحلیلتصمیمگیری،برنامهريزیاستراتژيکرامتوجه
شودوآنرااجراکند،دراينزمینهيکسریازمسئولینکهقبلازشرکتیشدنبهعنوانروسایناحیه
ويامسئولیندرشهرهابودندوهمچنینتعدادیازمسئولینیکهدرحوزهیستادبودندازلحاظمدرکو
نوعرشتهیتحصیلیکهبیشتررشتهیتحصیلیمهندسی،علومومديريتمدنظربودباکمکامورطرح
وبرنامهريزینیرویانسانیانتخابشدندوسپسبررسیشدکهآيااينهافقطکسانیهستندکهتوانايی
اجرایکاردارند،ياکسانیهستندکهمیتواننداينآمادگیراداشتهباشندکهباآموزشهایمختلفبتوانند
استراتژيکفکركنندوبهبرنامهريزوتجزيهگروتحلیلگرتبديلشوند؟باهمینديدگاهافرادشايستهای
راازاينمیانانتخابکرديم.برایطرحهایآتیپسازاينكهمشاهدهكرديمكهاينگروهجوابمثبت
دادواثربخشیآنرادرسازمانمثبتديديم،مجدداًازبینششصدنفرازحوزهیکارشناسیتعداد۲۱0نفر
راانتخابکردهوبرایپرورشمديرانآيندهقراردادیرابادانشکدهصنايعدانشگاهتهرانمنعقدكرديمو
اينافرادرابهدورههایMBAفرستاديمتادرآيندهمناسبحوزههایمديريتیباشند.بعضیازافراددر
سازمانهانگاهاداریدارندکهصبحرابهشببرسانند،يکسریازافرادخالقیتدارند،يکسریافراد
تئوريسینهستند،تئوريسیندرکارهایخودشانوتعدادیهماستراتژيکمنهستنديعنیکسانیهستند
کهمیتوانندبرنامههایاستراتژيکراتجزيهوتحلیلکنندوبرایاينامرمدلتهیهكنند.باشاخصهايی
کهدرنظرگرفتهبوديم،افرادیراانتخابکرديمكهخوشبختانهدرحالحاضرهمبعضیازاينافراد
درکناراعضایهیئتمديرهبهعنوانآموزشهایعملیدرنوعتصمیمگیریهاحضوردارندواکنوندر
حالديدنآموزشهایضمنخدمتهمهستند.يعنیعالوهبراينکهاينافرادرادردانشگاهپرورش
داديم،آموزشهایمهارتیوکاریضمنخدمتديدندواکنوندرکناراعضایهیئتمديرهآموزشهای
عملیمیبینندتادريابنددرتجزيهوتحلیلیکهدرهیئتمديرهانجاممیشود،چگونهتصمیمگیریشدهکه
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روزیاينهاراتحتعنوانسمتهایسازمانمجازیقرارداديم.نیروهايیکهدرکنارهیئتمديرههستند
درروزیکهانتخابشوندمیتوانندکارتجزيهوتحلیلرادرستانجامدهند.

عدم برنامه ریزی بلند مدت بزرگترین مشکل مدیریتی �
بزرگترينمشکلیکهمادرمباحثمديريتدربینمديرانصنعتداريمايناستکهمديران
صنعت،بلندمدتفکرنمیکنند.بلندمدتفکرکردنصرفاًًبهاينمعنانیستکهيکبرنامهایداشتهباشیم
وبگويیماگرايران۱404نباشدبرنامهایهمنیست،بعدازاينزمانمگرکشوروجودندارد؟کشورهست،
مگرگازوجودندارد؟گازوجوددارد.بنابراينبايدمسائلرابانگاهاستراتژيکببینیم.بااستراتژيکديدن،
بايستیرابطهیسازمانیبینسازمانهایمختلفهمبرایمامشخصشود.چگونهبايداينمسائلصورت
گیرند؟پرورشدادنايننیروهابايدطوریباشدکهصرفاًًبهسازمانخودشانفکرنکنند،بلکهبهتوسعهی
کشوردررابطهبابقیهیسازمانهانیزفكركنند.میتوانگفتشرکتملیگازيکبخشازوزارتنیرو
است.وزارتنیروبیشازهشتاددرصدازسوختخودشراازطريقگازتامینمیکند.بخشیازآنبا
وزارتصنايعاستكهصنايعکشورهممواداولیهوسوختاولیهخودراازگازمیگیرد.قسمتیازخوراک
پتروشیمینیزتوسطگازتامینمیشود.پسنیازاستافرادیکهبهکارگرفتهمیشوند،جامعنگرباشندوبه
مباحثمختلفصنعتآشنايیداشتهباشندتابتواننداينبرنامههارابهاجرادرآورند.درآنزمانشرکتهای
تابعهماوجودنداشتند.وقتیشرکتهابهوجودآمدند،مادرهرشهريکمسئولداشتیم.اينافرادرابهاتفاق
افرادديگریکهدرحوزهیستادبودند،مدارکتحصیلی،نوعکاریکهتابهحالانجامدادهبودندوتوانايی
آنهادرتجزيهوتحلیلهایتصمیمگیری،تجزيهوتحلیلهایمالیوبرنامهريزیاستراتژيک،سازماندهی
کرديموبررسیکرديمکهکداميکازآنهااينتوانايیرادارندودارایتحصیالتحداقلکارشناسی
درمقاطعمختلفبهخصوصدرمهندسیعلومومديريتمیباشندوبهاينطريقآنهاراجذبکرده
وآموزشداديم.برایطرحجوانانوطرحمديرانآيندهقراردادیبادانشگاهتهراندانشکدهیمديريتامضا

شدکهدرآنزمانآنهارابهدورهMBAفرستاديم.

ضرورت دوره های حین خدمت �
دراينزمینهبحثدرارتباطباسازندهکردننیروهااستواينكهنیروهابايددرحینبهكارگرفته
شدن،تجربهیعلمیراهمدرکنارتجربهیعملیخودبیاموزند،مشكلاصلیايناستكهمتاسفانه
بهدلیلسنتیفکرکردنبعضیازمديرانوغرقشدنآنهادرحجمكارهایواگذارشده،فرصت
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حضوردرکالسهایضمنخدمتراندارند.اينجانببراينباورمكهبهجزدانشگاه،آموزشهایضمن
خدمتنیزکهدرتمامکشورهایدنیامرسوم
میباشند،اثربخشیبااليیدارد.شمامیبینید
كهدرکشورژاپنبرایهرمدير،۱۲0ساعت
درسالدورهیآموزشیمیگذارند.ايندورهی
آموزشیمباحثروزکشوراست.هرفرددر
يکتاريخیفارغالتحصیلشدهاستودريک

تاريخیوارددانشگاهشدهاست.بعضیازمباحثعلمیمربوطبهگذشتهاست.پسبايدبرایاينکهافراد
رابهروزنگهداريمبرایآنهادورههایآموزشیمختلفبرگزاركنیم.يکیازچالشهايیکهفکرمیکنم
دراغلبصنايعکشوروجودداشتهودارد،عدماستقبالمديرانازاينکالسهامیباشد.همانطوركهگفته
شداينموضوعهمبهعلتحجمکارزيادیاستكهايشانباآنمواجههستندوهماينكهبعضًابراين
باورندتجربیاتیکهآموختهانددرپیشرفتروندکاریايشانمؤثرمیباشد.درصورتیکهبندهاينرايک
ضعفبزرگمیدانم.مابايداينموضوعراقبولکنیمكهآموزشصرفاًًبارفتنبهکالسانجامنمیگیرد،
آموزشهامیتوانندازطريقسیستمهایفناوریاطالعاتباشند،حتیصداوسیمامیتواندآموزشهای
مختلفیراصورتدهدکههمهافراددريکساعتمشخصیبتوانندببینندوازآناستفادهكنند.آموزشها
میتوانندبهصورتMentorship،مربیگریباشندوبخشمربیگریبحثیاستکهتصورميكنم

سازمانبهآننیازداشتهباشد.

مهم ترین پیشنهاد  جهت اعتالی روزافزون صنعت گاز  �
پیشنهادبندهبهدوقسمتتقسیممیشود.اولاينکهوظیفهیسازمان،پرورشمديراناست.ممکناستبرخیاز
کارشناسانشخصااعتقادداشتهباشندکهدراينحوزههاشرکتکنندولیسازماناستکهبايدابتداشايستگیهای
خودشرامشخصکندوبداندکهچهشاخصهايیبرایشايستگیوجوددارد.شايستگیکهعرضمیکنم،
صرفاًًازُبعدرفتارینیست،بلكهازبعدسمتی،شغلیومديريتینیزمیباشد.بعدازآنباتوجهبهاينکهافرادجوان
ترتوانايیبیشتریدارندودانششانبهروزتراست،انتخابمیشوندوپرورشمیيابند.يعنیسازمانبايدبهبخش
جوانهابیشترتوجهکندکهبتوانددانشآنهاراتوسعهدهد.جوانهاهمبايداينراتوجهکنندصرفاينکهفرد
رویيکسمتسازمانیقرارگرفت،نبايدبگويدمندانشاينکاررادارموهمینكافیمیباشد.اينافراددر
صنعتبايدبافرآيندپااليشانتقالگازرسانیمهندسیذخیرهسازی،برنامهريزیوهمهیمباحثآنتکبهتک
آشناباشندوحتیچونصنعتگازمکملصنعتنفتمیباشد،بايدمباحثمربوطبهنفتراهمبدانند.اگراينکار

هر فرد در یک تاریخـــی فارغ التحصیل 
شده اســـت و در یک تاریخی وارددانشگاه 

شـــده اســـت.بعضی از مباحث علمی مربوط به 
گذشته اســـت. پس باید برای اینکه  افراد 

را بـــه روز نگه داریم برای آنها دوره های 
آموزشـــی مختلف برگزار کنیم
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صورتبگیرد،اينافراددرتوسعهیفردیوسازمانیمؤثرخواهندبوددرغیراينصورتبرایآنهاهمدرآينده
مشکالتیبهوجودخواهدآمد.

 مشارکت دادن افراد در تصمیم گیریهای سازمان �
اگربخواهمصنعتیراكهخوددرآنمشغولبهكارمیباشمباشرکایمختلفیمثلشل،توتال،بیپی
وشرکتهایبرتریماننداستاتاويلكهبرندمیباشندمقايسهكنم،بايدبگويمکشورنروژيکشرکتی
ايجادمیکندبهناماستاتاويلكهتمامگازیراکهاستخراجمیکنددردريایشمالاست.چیزیکه
ماتادهسالپیشدانشآنرانداشتیم.درفازنهودهوقتیکهتحريمصورتگرفت،مسئولیتآموزش
کارکنانشرابهعهدهیاينجانبوهمكارانآموزشقراردادندكهباکمکچندشرکتمثلپتروپارس
توانستیمهماندانشیراکهتوتالبهطورعینیدرفازهایمختلفماپیادهکردهبود،درآنجاپیادهکنیم
البتهباسیستمبومیخودمان.مدلراازخارجیهاگرفتهبوديم،ولیبومیاشکردهبوديموديگراينها
نبودندکهبرایمابرنامهريزیکنند.اگرقراربراينباشدکهدرآيندهبرنامههایخودمانرابهاينشکل
توسعهدهیم،بايستیحتمًاکشورهاوشرکتهايیکهدرجهاندراينزمینهقدمتدارندمانندکشوررومانی
كهيکصدسالدرصنعتنفتشقدمتداردرابهعنوانBenchانتخابکنیم.بايدبررسیکنیمکهاين
كشورهاچهکارهايیانجامدادهاندوازدانششاناستفادهببريم.ايدهیراهکاریمنبرایآيندهايناست
کهبتوانیمعالوهبرپرورشدادننیرویانسانی،افرادرادرنوعتصمیمگیریمانسهیمکنیم.کارشناس
همیشهتصمیمسازاستومديرتصمیمگیرولیاينکهارتباطبیناينهانباشدازمهمترينمشکالتی
استکهدرسازمانهاوجوددارد.کارشناسبرایخودشنظرمیدهدومديربايکمسئلهردشمیکند
ولیاگراينهارادرمسائلخودمانسهیمکنیمونظراتشانرادرتصمیمگیریهابگنجانیموبگويیمكه
کارشناسهابايدبهعنوانمشاورينفکریدوشادوشيکمديرحرکتکنند،میشودگفتكهيکسازمانی
داريمپويامثلسازمانهايیکهدرجهانوجوددارند.اينايدهایاستکهمنبهآناعتقاددارموبرايش
مدلدادهام.اينمدلدرصنعتوجودداردوعالقمندمکهروزیافرادبهاينشکلآموزشببینندواز

تجربیاتشاناستفادهشود.

اوج بالندگی شرکت ملی گاز �
سالهای64تا67،اوجشبکههایگازرسانیمابودهاست.درآنسالهاتصمیمبرآنشدکهتوسعه
شبکههایگازرسانیراشروعكنیمتاسوختگازبهدستتمامیاقشارملتاعمازخانگی،تجاریوصنعتی
برسد.تاآنموقعنگاهبراينبودکهاگربتوانیمآنراتبديلبهانرژیالکتريکیکنیمشايدخوبباشد.چون
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دراغلبروستاهایکشورمانبرقرسانی
صورتگرفتهبودولیگازرسانیبهروستاها
بهخصوصدرمناطقصعبالعبورومناطق
در را زيادی خیلی هزينهی کوهستانی
برداشت.امادرآنتاريخمتوجهاينموضوع
شدندكهنیروگاههایبرقیکهوجوددارند
ازراندمانپايینیبرخوردارندضمناينکهبا

توجهبهشرايطکشورکهدرموقعیتجنگبودوتازهدربعضیازنقاطجنگپايانيافتهبودهنوزشرايطی
نداشتیمکهبتوانیمازآنتکنولوژیاستفادهکنیم.سالهایگازرسانیمان64،6۵و66بودهاست.سالهای
ساختايستگاههایمانکهتوربوکمپرسورهارادرآنهانصبکنند،سالهای6۹،80و8۱بودكهآنزمان
اوجکارمادرپروژههابودهاست.باوجوداينکهدردهسالاخیردرتحريمقرارگرفتیموتحريمهاهر
روزبیشترازقبلشدوديگرنمیتوانستیمقطعاتوتجهیزاتالزمراواردکنیم،توانستیمپروژههارابه
طورگستردهايدرکشورتوسعهدهیمواينمقداربهنسبتبدنبودهاستولیبهفعالیتزمانسالهای

64،6۵،66نمیرسد.
درواقعازنظرتولیدگازدرمقامبااليیقرارداشتیمولیمتاسفانهمجبورشديمتجهیزاتراگرانتهیه
كنیم،بهدلیلاينکهمستقیمًانمیتوانستیمازکمپانیهاخريدكنیمومجبوربوديمازطريقواسطهها

تحريمهارادوربزنیمدرنتیجههزينهباالدرآمد.

تحول شرکت ملی گاز ایران قبل و بعد از انقالب �
ازلحاظنیرویانسانی،تعدادجذبنیرویانسانیكهنسبتبهقبلازانقالبصورتگرفتهچیزینزديک
هفتبرابرشد.همچنیندرقبلازانقالبحوزهیجذب،بیشتربرمبنایکارگریياتکنسینیبودهاستو
درمباحثمديريتیاغلباينامرتوسطخارجیهاادارهمیشدامادربعدازانقالبتوانستیماينمطلبرا
بومیكنیم.يعنیباتوجهبهاينكهمديرانآشنايیکاملبهمسئلهنداشتند،توانستندظرفمدتچهارسالاين
توانايیرابهدستبیاورند.آموزشهایالزمراديدندوشروعکردندبهعهدهدارشدنمسئولیتسمتهای
مديريتی.ازطرفیدرقبلازانقالبحجمکاریوجودنداشتوحجمکاربیشتربررویيکخطانتقال
بودوهمانطوركهدرابتداهمگفتمحوزهیگازرسانیفقطدريکشهرمثلشیرازوجودداشت.ولیبعد
ازانقالب،سیشرکتگازاستانی،دهمنطقهیعملیاتیودهپااليشگاهبهوجودآمدوامروزهوقتینگاه
میکنیمتوسعهرادركشورمیبینیم.برخیازمديرانعاملدربعضیازدورههایزمانیبیشترينهدفو
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کارخودشانرارویاينمسئلهسرمايهگذاریکردندکهتوسعهسريعترازبرنامهصورتبگیرد.شركتملی
گازهرگزازبرنامههايشعقبنبودهاستودرحالحاضرنیزازبرنامههایخودعقبنمیباشد.اماحجم

سرمايهگذاریهاوهزينهبربودنپروژههابیشازاندازهبودهاست.

ارتباط با بدنه ی سیستم  راهکاری فراتر از بستن دِراتاقها توسط مدیران �
ارزشگذاشتنبهنیرویانسانیيکیازنگاههايیاستکهمندارم.دراينراستااعتقاددارمكهمديران
بايديکمقدارازدربهایبستهیاتاقهاخارجشوند.درضمنبايدعرضکنميکیازکارهایاجرايیبنده
ايناستكهمنعضوهیئتمديرهیپااليشگاهخانگیرانمیباشموپانزدهسالهمکهدرشرکتهای
مختلفبهعنوانعضوهیئتمديرههستم.همیشهاعتقادداشتهامکهكاراعضایهیئتمديرهصرفاًًرفتن
ودِراتاقرابستننیست.بلكهبايدبابدنهیسیستمارتباطداشتهباشندوفرآيندهارابازديدکنند.مشکلما

ايناستکهنمیدانیمدرسیستمچهاتفاقیمیافتد؟
وبعدمیگويندچراانتظاراتیکهماداريمبرآوردهنشدهاست؟الگويیرابرایشمامثالمیزنم.

برایيکدورهایدرشرکتBSIيعنیشرکتبريتیشاستاندارداينستیتو،كهدرواقعمرکزانستیتوی
تدويناستانداردهادرحوزهیمديريتکیفیتاست،بهانگلستانرفتهبودم.فردایروزیکهمابهآنجا
رسیديم،دورهیآموزشیشروعشد.ابتدامديرعاملسازمانبرایخوشآمدگويیآمدودرانتهاگفتظهربه
اتفاقهممیرويمناهار.مدتیمنتظرايشانشدمومتوجهشدمكهقبلازرفتن،بهترتیببهتماممجموعهها
سرکشیكرد.قابلذكراستكهاينسازماننزديکبه۲۵هزارنفرنیروداشت.مابايداينهارابهعنوان
الگوقراردهیمومديريتراجداازبدنهوسیستمندانیمواينخواهشیاستکهمندارموبارهادرمباحثم،
درجلساتمودرسخنرانیهايمعرضکردهامکهمديريت،خودرابافتهیجداگانهایازسیستمبدنهنداند،
مشکالتآنهاراببیندوBenchکند.همچنینبايستیيکمهندسیمجددداشتهباشیم.اگرجايیاشکال
وجوددارد،هیچمسئلهاینیستکهکارشناسیاعالمکندوفردبخواهدآنرااصالحکند.اگراينموضوع
اجراشود،بهيکمبحثبسیارعالیدرتوسعهیهرصنعتیدستخواهیميافت.حاالچهدرشرکتملیگاز

باشد،چهدرشرکتملینفتوياشرکتصنايعپتروشیمی.

انتخاب مجدد شرکت ملی گاز �
مطمئنااگردوبارهبرایمناينفرصتپیشبیايد،مجدداًواردصنعتنفتوگازمیشدم،بهخصوصدر
صنعتگاز.مناينصنعترادوستدارمودوستخواهمداشت،منخودمراجداازاينصنعتنمیبینم.
ولیيکسریمسائلهموجوددارد.اگرمنبخواهمافرادراپرورشدهم،ازالينعملیاتوجذبشروع
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میکنمکهيکفارغالتحصیلمستقیمًاواردحوزهیستادینشودوبهحوزههایکاریعملیاتوگازرسانی

برود،آنجارشدکندوبعددرحوزهیستادمشغولبهكارشودوبهاينکارتأکیدمیکنم.
باتوجهبهاينکهدربرههایاززمانبهمدتدهسالجذبنیرویانسانینداشتیم،اينفاصلهباعث
شدتافارغالتحصیالنممتازدانشگاهیمستقیمًابهحوزهیستادواردشوندکهاينرويدادازلحاظاصول
وپرورشنیرودرستنبود.افرادبايدحتمًاابتداازمناطقعملیاتیشروعکنندکهمشکالترادرککرده
باشند،سپسبیاينددرحوزهستاديادرحوزهیهلدينگکهبتواننددستورالعملتعیینکنند،سیاستگذاری
کنند،سیاستگذاریراابالغکنندوحالنظارتوکنترلبررویآنهاوجودداشتهباشد.اگرمنمجدداًبه
صنعتگازبرمیگشتم،خواهاناجرایاينموضوعبودم.چوندرصنعتنفتافراددرسنشصتسالگی
بازنشستهمیشوندوياحاالدرمواردیحضورافرادتمديدمیشود،اماديگرمابهپايانکاررسیدهايم.من
ديگرباپنجاهوهفتسالسن،كهتنهاسهسالديگرتابازنشستگیبرايمباقیمانده،بايدبهاينفكركنم

كهچگونهمیتواناينمهندسیمجددراانجامداد.

توصیه به نسل جوان �
توصیهایکهمیتوانمدراينزمینهداشتهباشم،شناختفرآيندهاودانستنفعالیتهایهربخشمی
باشدکهاينهادرروندوسهولتکاربرایکارشناسانتأثیرگذارمیباشند.اگربهاينمبحثتوجهکنیم
همهچیزتمامخواهدشد.يعنیبدانیمچهفرآيندیداريم.بهچهشکلبايداينفرآيندهارابرایتبديلکردن
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بهفعالیتآمادهکردوچگونهاينفعالیتهارادرستانجامدهیم.اينبزرگترينمبحثیاستکهشخص
آقایوزيروشخصمديرعاملبايدبیشازاندازهبهاينمسئلهتوجهکنند.

مهمترينآرزوبرایشرکتملیگازايران
آرزویمنايناستکهبههرحالاگرروزیازاينصنعترفتم،افرادیرابهعنوانجانشینپرورشداده
باشمکهبتوانندجايگزينبندهشوندوبتواننددراينجايگاهکارکنندوآرزودارمکهصنعتگازهمرديف
کمپانیهایمختلفیکهدرخارجهستندقرارگیردوبتواندجايگاهخودشراکهآنجايگاهاصلیآندر
جهاناست،پیداكندوعالوهبرتولید،ازلحاظتکنولوژیوخدماتمهندسینیزبهحداستانداردبرسدو

همچنیننیرويیراكهدارد،بهخوبیپرورشدهد.
نکتهایراکهدوستدارمدراينجاعنوانکنم،بحثتوسعهیگازدربخشهایمختلفاست.ماگاز
رابهعنوانخوراکوبهعنوانسوختمصرفکرديمولیمیتوانیماينگازرابرایاستفادهدربقیهی
صنعتکهدرحالحاضربعضًادانشآنضعیفبودهاست،استفادهکنیم،بهطورمثاليکیازفرآوردههايی
کهازگازاستخراجمیشود،گوگرداست.امااکنونگوگردصادرمیشود.خوشبختانهدراينزمینهدوپروژه
پژوهشیداشتهايمکهگوگردرادرآسفالتمیزنندتااستقامتآنراباالببرند.اکنونکشورهایهندو
پاکستانکهکشورهایپرجمعیتودرگرمایشديدیهستند،چونقدرتاقتصادیندارندازاينمسئله
استفادهمیکنند.همچنیناکنونازگوگردبرایگرفتننیتراتآبکهبرایسالمتیانسانهاخطرداردو

مضراست،استفادهمیشود.منواقعًاآرزودارمکهبهاينمسئلهدرآيندهبیشترتوجهشود.
متاسفانهمادرتحريمبوديموامکاناتیوجودنداشتکهبتوانیمکارخانههایمختلفیدرکنارصنعتگاز
تاسیسكنیموازآنهابرایتولیداينمحصولاستفادهکنیمبنابراينمجبورشديمبیشتراينمحصولرا
بسوزانیموامیدواريمکهدرآيندهاينمسئلهوجودنداشتهباشدويکدرآمدخوبیبرایکشوردرراستای

توسعهیاقتصادیبهوجودآيد.
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خدمات و تحصیالت  �
اينجانبهادیفرهنگدانشآموخته یدانشگاهنفتآباداندررشته یمهندسیشیمی،درسال
۱۳6۹بامدرککارشناسیازايندانشگاهفارغالتحصیلشدم،وازهمانسالهمدرواقعبه
استخدامشرکتملیگازدرآمدهام.۲۵سالدربخشپااليشصنعتگازکشورسابقه یخدمتو
مديريتدارم.۱۵سالدرپااليشگاهفجرجمدربخشهایگوناگونخدمتکردهام.همچنین۹سال

مديرپااليشگاههایفاز۲و۳وسپسفاز۹و۱0پارسجنوبیبودهام.
درسال۱۳7۲ازدواجکردموازسال۱۳77همزمانباتولدپسرمبههمراهخانوادهدراستانبوشهر
درشهركسازمانیتوحید،درمنطقهایكهدرآنزمانبخشجموواليتنامیدهمیشدوبعدهادر
سال۱۳84بهشهرستانجمتبديلشد،ساكنشديم.درحالحاضرمديرعاملشركتپااليشگاز

فجرجمدراستانبوشهرهستمودارایيکفرزندپسرکهاکنون۱7سالهاست.

دلیل انتخاب گاز برای شروع کار �
چونفارغالتحصیلدانشکده ینفتآبادانهستموايندانشکدهدانشآموختگانايندانشگاهرا
جهتورودبهصنعتنفتآمادهمیکند،بنابرايندانشجوياندرطیدورانتحصیلبابخشهای
مختلفصنعتنفتآشنامیشوند.بهدلیلاينکهدرهماندوران،افقتوسعه یصنعتنفتوبخش
انرژیکشوردربخشصنعتگازبهوضوحمشخصبود،ومنهمازهماندورانمیدانستمکه
پااليشگاهفجرجمبهعنوانبزرگترينپااليشگاهگازخاورمیانهوبزرگترينپااليشگاهگازکشور،در

اينصنعتجايگاهويژهایدارد،بههمیندلیلاينبخشرابرایشروعکارانتخابکردم.
نقشمتخصصانصنعتگازدرراهاندازیاولینپااليشگاهگازیگازیپسازانقالب

-دربخشراهاندازیپروژهپااليشگاهفجرجم،بیشتركارهابهدستكاركنانايرانیانجاممیشد.

هادی فرهنگ

‘‘
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البتهدربخشساخت،درآنزمانکماکانهنوزازاستفاده یتکنولوژیومنابعخارجازکشوربینیاز
نبوديم،ولیدربخشراهاندازی،چوناولینپااليشگاهیبودکهپسازانقالبراهاندازیمیشد،
طبیعتاًًکارکنانايرانینقشبسزايیدرآنداشتندواينراهاندازیهمفرصتبسیاراستثنايیبودکه
مندرهمانسالهایاولیه یخدمتمواردچنینکاربزرگیشوموتجربیاتخوبیکسبکنم،كه
آنتجربیاتبرایبخشدومدورانخدمتمندرشركتمجتمعگازپارسجنوبیخیلیبهکارآمد.

توسعه ی گازرسانی و برخورداری مردم از انرژی پاک  �
واقعیتايناستکهمادركشورمانازيکموهبتخدادادیبرخوردارهستیموآنهموجود
مخازنعظیمگازیاست.مايکیازبزرگتريندارندگانمخازنذخیره یگازیدردنیاهستیموفکر
میکنماتفاقبسیارخوبیکهدرسالهایپسازانقالبدرکشورماافتاد،ايناستکهشرکتملی

گازتوانستهمردمکشورمانراازاينموهبتبرخوردارکند.
فکرمیکنمتوسعهایکهدربخشگازرسانیبهتمامنقاطکشوروتوسعه یشبکه یگازرسانیاتفاق
افتادهاست،مارابهيکیازنمونههایبیبديلدردنیاازباببرخورداریمردمازانرژیپاک،تحت
عنوانگازتبديلکردهاست.وبهنظرماگرمااينالگورابهخوبیدرسطحدنیامنتشرکنیم،حتی
قابلیتاينراداريمکهبهعنوانيکنمونهبرایخیلیازكشورهاقابلاستفادهباشد.درسالهای
اخیراتفاقديگریکهدرصنعتگازافتادهايناستکهدرکشورمابرخورداریفراگیرچهدربخش

صنايعچهدربخشاستفاده یعمومیمردم
ازگازوجوددارد،بههمیندلیلمردمبهگاز
بهعنوانيکمنبعتأمینانرژیوابستگی
پیداکردهاندواينرادرواقعجزومايحتاج
بديهیخودشانتلقیمیکنند.مثلخیلیاز

چیزهايیکهوقتینباشددرواقعشمااهمیتوارزشآننعمترااحساسمیکنید.گازکمکمدارد
بهچنینموهبتیدرکشورماتبديلمیشودواينبرخورداری،ارائهدهنده یاينخدمترادرکشور
دردوشرايطخاصقرارمیدهد؛شرطاولايناستکهبههرحالبهنظرماينفرصتیاستبرای
بندهوهمه یکارکنانشرکتملیگازکهخداونددراختیارماقراردادهاستتابرایمردمکشورمان
خدمتیرابهشکلفراگیرارائهکنیم.بخشدوموچالشبزرگايناستکهچگونهاعتمادمردمرا

جلبکنیمبرایاينکهمطمئنباشندهموارهازاينموهبتبرخوردارهستند؟
بنابراينمديريتعالیشرکتملیگازدرسالهایاخیرهموارهازاينکهبرنداصلیشرکتملی

به  گازرسانی  بخش  در  که  توسعه ای   
شبکه ی  توسعه ی  و  کشور  نقاط  تمام 

را  ما  است،  افتاده  اتفاق  گازرسانی 
از  دنیا  در  بی بدیل  نمونه های  از  به یکی 

پاک،  انرژی  از  برخورداری مردم  باب 
است کرده  تبدیل  گاز  عنوان  تحت 



هادی فرهنگ |

8۳۵

گاز،اعتمادمردماست،صحبتمیکنند.وفکرمیکنمکهايناتفاقبزرگیاستکهاکنوندر
کشورماداردمیافتد.

چشم انداز آینده ی صنعت گاز کشور  �
بايدازدومنظربهموضوعچشماندازگازدرآينده یکشورمانبپردازم؛نخستازمنظرکالنکه
البتهمنبهعلتاينکهشايداطالعاتمکاملنباشد،نتوانمحقمطلبرادراينمورداداکنم.ودوم

ازمنظرمسئولیتبندهدرشرکتپااليشگازفجرجم.
ازمنظرکالن،فکرمیکنمکهدرسبدانرژیکشوردرافق۱404،ماچشمانداز8۵درصدی
برایگازداريموخبمنفکرمیکنمکهاينرسالتومسئولیتبسیاربزرگیبرایشرکتملی
گازاستکهخودشرابايدبرایاينبهاصطالحچالشبزرگومسئولیتبزرگ،آمادهکند.در

کنارآنبههرحالشايددرگذشتهنگاهی
کهبهبخشتوسعه یصنعتبود،باتعاريفی
کهمابهصورتمعمولازتوسعه یپايدار
صنعتداريم،دربخشهايیهمخوانیالزم

رانداشت.
منفکرمیکنمچشماندازآتیه یتوسعه یصنعتگازکشوربايدباتعاريفوالزاماتتوسعه ی
پايداربیشترينانطباقراداشتهباشد،بهويژهدرحوزه یمسئولیتهایاجتماعی.يعنیدرواقعاگر
مسئولیتهایاجتماعیصنعترابهسهبخشعمده یبخشمحیطزيست،بخشجامعهوبخش
کارکنانتعريفکنیم،فکرمیکنمکهشرکتملیگازدرخطشروعچالشیقرارگرفتهاستکه
بتوانددرتعادلبااينسهبخش،انشااهللتوسعه یپايدارصنعتگازکشوروصنعتتأمینانرژی

کشوررارقمبزند.
دربخشدومکهمربوطمیشودبهحوزه یتخصصیمسئولیتبندهدرشرکتپااليشگازفجر
جم.بندهتصدیاداره یپااليشگاهیرادارمکهجزوقديمیترينپااليشگاههایماست،تقريبًا۳0 
سالازعمرآنو۲۵سالازفعالیتبهرهبرداریآنمیگذرد،وبرخورداریاينپااليشگاهازمخازن
ذخیره یگازیکهخوراکاينپااليشگاهراتأمینمیکنددرنیمه یدومعمرخودشقرارگرفته

است.
بزرگترين بزرگیکه پااليشگاه اين ايناستکه اينشرکت در ما بزرگترينچالش طبیعتاًً
پااليشگاهگازخاورمیانهاست،وهنوزبعدازاينهمهتوسعهکهدرظرف۲0سالاخیراتفاقافتاده

من فکر می کنم چشـم انداز آتیه ی 
توسـعه ی صنعت گاز کشـور باید با تعاریف 

و الزامات توسـعه ی پایدار بیشترین 
انطباق را داشـته باشد، به  ویژه در حوزه ی 

مسـئولیت های اجتماعی



 | گـاز، انرژی پاک با نیم قرن تالش �

8۳6

است،کماکانبزرگترينپااليشگاهگازکشوراست،دربیشترينظرفیتاسمیازخوراککافی
برخوردارشود.معمواًلدرطراحیپااليشگاههاعمرمفید۳0سالهرادرنظرمیگیرند،البتهاين

موضوعبهمعنیايننیستكهپااليشگاهپساز۳0سالقابلاستفادهنیست.
مبنایمحاسبهمعمواًلبراساسعمرمخزنخوراکیاستکهخوراکوسوختمصرفیاين
پااليشگاهراتأمینمیکند.يعنیاکنوندرباره یپااليشگاهگازفجرجم،بهدلیلاينکهمخازن
ذخیره یناروکنگانخوراکپااليشگاهفجرجمراتأمینمیکنند،درواقعطولعمرسیسالهایرا
برایاينمخازنپیشبینیکردهاند.ودربدواکتشافوتوسعهاينمخازنوباشروعبهرهبرداریاز
مخازنذخیره،خبپايشهایدورهایاتفاقمیافتدوانطباقآنپیشبینیاولیهباشرايطواقعی،به

صورتقطعیتعیینمیکندکهاينمخازنتاچهزمانیمیتوانندادامهحیاتداشتهباشند.

مجتمع پاالیشی جزیره الوان سال 1368
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امامادربخشپااليشگاهی،درحالحاضر،بهخصوصدرپااليشگاهفجرجم،مأموريتجديدی
کهبرايمانتعريفشدهاستايناستکهبتوانیمخودمانرابرایدريافتخوراکازمخازنمشترک
آمادهبکنیم؛زيرامخازنناروکنگانکهاکنونخوراکپااليشگاهفجرجمراتأمینمیکند،اينها
مخازنمستقلودراختیارخودمانهستند.بنابراينمأموريتجديدماآمادهکردناينپااليشگاه
برایدريافتخوراکازمخازنمشترکاست.مثالًًمخزنپارسجنوبیوسايرمخازنمشترکیکه

ممکناستدرآيندهداشتهباشیم.

فعالیت های صادقانه ی مردان شریف روزهای جنگ  �
زيباترينوخاطرهانگیزترينچیزهايیکهبهيادمیآورموبیشترخاطراتمراتشکیلمیدهندمربوطبه
دوراناوايلخدمتوشروعكارمندرصنعتگازاست.خبمنباآرزوهایزيادودرواقعآنچیزهايیکه
تصورمیکردمممکناستبرايمپیشآيدواردصنعتگازشدم.وقتیکهدرآنسالهایپسازخاتمه ی
جنگتحمیلی،بهصنعتگاز،کهدرمنطقه یدورافتادهایكهآنزمان»واليت«نامیدهمیشد،واردشدم،
متوجهشدمکهواقعًاچهمردانپاکنفسوچهانسانهایشريفیدارندبهطورشبانهروزدستدردستهم
درنقطهایفوقالعادهمحرومودورازتمامیظواهرومواهبشهریفعالیتمیکنندتابتوانندتمامیآن

خسارتهایپسازجنگتحمیلیرابهرشدونمويکصنعتتازهپاگرفتهتبديلکنند.
درحقیقتتمامیچیزهايیکهدرسالهایاولخدمتخودازاينآدمهایبزرگيادمیگرفتمهمچون
خاطرهایدرذهنمثبتشدهاست.بعدهادرنیمه یدومعمرکاریخوددرشركتمجتمعگازپارس
جنوبیبرایراهاندازیوبهرهبرداریازپااليشگاهفاز۲و۳ونیزدرراهاندازیپااليشگاهفاز۹و۱0پارس
جنوبی،وقتیمیخواستمباجوانانیكهحاالديگرباآنهاشايديکنسلفاصلهداشتم،مشارکتکنم،آن
خاطراتزيباتداعیمیشد،وبرایجوانانیکهبههرحالداشتندآينده یصنعترابهدستمیگرفتند،

قابلاستفادهمیشد.

بهره برداری ایمن؛ بزرگترین چالش در صنعت گاز �
صنعتگازکشور،صنعتیاستکهباريسکومخاطراتبسیاربااليیشناختهمیشود.درواقعنیز
دراينصنعتوطبیعتاًًدرهرروِزکاریماممکناستحوادثیاتفاقبیفتد،وبزرگترينچالشمادر

صنعتگازايناستکهچگونهبتوانیمبهرهبرداریايمنوبدونحادثهداشتهباشیم.
درطولدورانکاریخوددراين۲۵سال،سهحادثهبادرجه یشدتزياددرجاهايیکهخدمت
میکردماتفاقافتادهاستکهبهنوعیشاهدآنحوادثبودهام.میخواهمبگويمهرکداماز
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اينحوادثدربدوامرخاطره یبسیارتلخیرادراذهانمنوکارکنانآنمجموعهمیگذاردکه
هیچوقتازذهنماکهدرصنعتکارمیکنیمپاکنمیشود.

تحلیل و ثبت نتایج حوادث، عامل پیشگیری از خسارات �
مهمترينکاریکهدرمواقعبروزحوادثبايدبهبهترينشكلممكنانجامدهیم،تابتوانیماز
خساراتیکهواردمیشوددرجهتيادگیریوپیشگیریهایآتیبهنحومطلوبیاستفادهکنیم،

تحلیلوثبتنتايجبررسیهایريشهایحوادثاست.
متأسفانهدردورانکاریخوددرشرکتپااليشگازفجرجميکیازبهترينهمکارانمانرابهدلیل
حادثه یآتشسوزیازدستداديم،كهمنازنزديکشاهدآنحادثهبودم.درشرکتمجتمعگاز
پارسجنوبیدرفاز۹و۱0هممتأسفانهبازشاهدحادثهایبودمکهدوتنازجوانانكارگراينمرز

وبومبهشدتآسیبديدهوفوتکردند.
مادرحالتعمیراتاساسیواحدهایتصفیه یگازپااليشگاهفاز۹و۱0بوديم،واتفاقیکهافتاد
اينبودکهدرحینتعمیراتازيکمسیریکهبايدبستهمیشدوبهاشتباهبازماندهبود،جريانگاز
بهمحوطهنشتکردومتأسفانهبهدلیلوجودمنشأجرقهایکهدرمحوطههموجودداشتمشتعل
شد.وآندونفرکهمتأسفانهبرادرهمبودندودرکنارآنمنشأآتشبودند،دچارسوختگیشدهو

متأسفانهدرروزهایبعدهمبهعلتدرجه یباالیسوختگی،فوتکردند.

لزوم مدیریت یکپارچه در تولید، پاالیش و توزیع گاز �
فکرمیکنمبعداز8سالجنگتحمیلیکهدردورانسازندگیکشورقرارداشتیم،طبیعتاًًبیشترين
تمرکزصنعتگازکشوردرکنارتوسعه،بهبرطرفکردنياترمیمخسارتهایناشیازجنگبود.

فعالیتهایمتمرکزومتعددیکهدرشرکتملیگازهمگامباسايربخشهایشركتدراين
سالهاانجامشد،قطعًاًارزشمندتريناقداماتدرآندورانبود.اماپسازدورانسازندگیتصمیمی
کهدرواقعدربرداشتوتوسعه یمخزنمشترکپارسجنوبیدرکشورگرفتهشد،نقطه یعطف
بعدیصنعتگازكشوراست.وامروزهرکسکهبههرحالاينفرصتراپیدامیکندکهبه
منطقه یعسلويهسفریکند،يااخبارومستنداتوفیلمهايیراازآنمنطقهببیند،قطعًاًبانگاهی
خیلیعادیهممتوجهمیشودکهواقعًاچهتوسعهایدرآنجااتفاقافتادهوچهسرمايهوثروتملی

آنجاايجادشدهاست.
بهنظرمدربخشمديريتینیزتوسعه یبرداشتازمخزنمشترکيکتصمیممديريتیبسیار
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مهمبودهاست.بهويژهاينكهدرآنمقطعیکهاينتصمیمگرفتهشد،درواقعيکپارچگیبخشهای
مختلفیکهبايدبههمگرهمیخوردندواينزنجیره یارزشراتشکیلمیدادند،اينهاباهمديگر

بهشکليکپارچهديدهشدند.
متأسفانهدرسالهایبعد،بهگمانمنتصمیممديريتینهچندانخوبیگرفتهشدوآنهمجدا

شدنحلقههایاينزنجیره یارزشازيکديگربود.
فکرمیکنماواخرسال۱۳8۵واوايلسال۱۳86اينتصمیماتخاذشدواثراتآنهمبالفاصله
دردو،سهسالبعد،آشکارشد.اکنونفکرمیکنمچالشهایبزرگیراکهمادربخشبرداشتاز
مخزنمشترکداريمتجربهمیکنیم،متأثرازهمینيکپارچهنبودنمديريتبخشهایمختلفو

حلقههایمختلفزنجیره یارزشازبرداشتازمخزنتاتحويلبهمبادیمصرفاست.
يعنیکماکانآنشرايطادامهداردوماهمچنانازآنقضیهداريممتضررمیشويم.البتهاين
موضوعدرسالهایاخیروبهخصوصدرسالگذشتهتعديلشده،ولیفکرمیکنمهنوزجای

اصالحدارد.

توانمندی، اعتمادسازی و درستکاری، اصول مهم پیشرفت و توسعه ی صنعت گاز  �
امروزمديريتعالیشرکتملیگازفکرمیکندکهبرندشرکتملیگازمورداعتمادمردماست،
يعنیبهتراستازاعتمادشروعکنیم.اگرقراراستمايکسازمانقابلاعتمادباشیمبايدسهويژگی
خیلیمهمداشتهباشیم.ازاينسهويژگی،بهنظرمندرابتداتوانمندیدراولويتاست،يعنیما
بايدتاجايیکهمیتوانیمدرکارخودمانکارکنانتوانمندیباشیمتاسازمانتوانمندیرانیزتشکیل

بدهیم.
بنابراينهراندازهرویتوانمندیکارکنانمانسرمايهگذاریکنیم،کهاينتوانمندیرابهاينشکل
ترجمهمیکنمکهدرواقعيککارمندويکانسانتوانمندکسیاستکهمیداندداردچهکاری
میکند،میتواندآنچیزیراکهمیداندبهکارببندد،يعنیمهارتبهکاربستنچیزیراکهمیداند
دارد.وشايدمهمترازآندوبخشاول،ايناستکهاساسًامیخواهدکهايندانشوتوانمندیاش
رادراختیارسازمانیکهدرآنکارمیکند،بگذارد.بنابراينبهنظرمنبرایاينکهبتوانیميکسازمان

توانمندباشیم،بايدتامیتوانیمدربخشتربیتوتوسعه یمنابعانسانیخودسرمايهگذاریکنیم.
دربخشدوم،فکرمیکنممهمترينعاملاعتمادسازیوقابلاعتمادبودنايناستکهمابتوانیم
بهوعدههايیکهمیدهیموچیزهايیکهمیگويیمبهدرستیعملکنیم؛يعنیدرحقیقتآنچیزی
کهانگلیسیهابهآنمیگويندمعتبربودن،اينقابلاطمینانبودنرابتوانیمدرعملنشاندهیم.اگر
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مادرصنعتگازمیگويیمکهماصنعتیهستیمکهبدونتوقفياپیوستهکارمیکنیم،بايدبتوانیم
اينرادرعملنشاندهیم.

مسئله یسومیهمکهبهنظرمنخیلیمهماست،ايناستکهسازمانقابلاعتمادسازمانی
استكهدركنارتوانمندیوقابلاطمینانبودن،درستكاراست.دربخشدرستکاریهمفکرمیکنم
براینسلیکهسازمانماراانشااهللدرآيندهمیسازند،اتکابهارزشهایسازمانیوارزشهای

اخالقیبسیارمهماست.

لزوم همگرایی مدیریتی در بخش های مدیریتی کشور �
مادرصنعتگازدرفرصتتاريخیبسیارمهمیقرارگرفتهايموآنفرصتتاريخیايناستکه
ماامروزاگردرسبدانرژیکشوردربخشگاز70درصدسهمداريم،درافق۱404قراراستآنرا
به8۵درصدبرسانیموهمانطورکهگفتماينمسئولیتورسالتبسیارسنگینیاست.بنابرايناگر
بخواهمنگاهیبهگذشتهوحالشرکتملیگازداشتهباشم،بهاعتقادمنشرکتملیگازخودش
رابهخوبیمهیاکردهاستبرایاينکهبتوانداينمسئولیترادرآيندهايفاکندوفکرمیکنمکه

تجربهوظرفیتکافیرابرایاينکهبتوانداينمسئولیترابهخوبیادابکند،دارد.
بهنظرمیآيدبزرگتريندستمايهبرایچراغراهآينده یشرکت،کارکنانبسیارشريفوتوانمند
اينصنعتهستندکهاگربهخوبیموردصیانتقراربگیرند،حتمًامیتوانندآينده یشرکتملیگاز
رادرجهتاينرسالتتاريخیاشرقمبزنند.درکنارآن،برخورداریفراگیرازموهبتگازدرکشور

ماالزاماتیرامیطلبدکهبتوانیمازاينموهبتبهشکلبهینهاستفادهکنیم.
درواقعآنچهدرآيندهصنعتگازبايدخیلیرویآنسرمايهگذاریکند،همگرايیمديريتالزم
دربخشهایمختلفکشورماناست.چونبههرحالکشورمابهصورتبخشیادارهمیشود،
واينهمگرايیمديريتیالزمدربخشهایمديريتیکشوربرایاينکهبتوانیمازسرمايه یبسیار
ارزشمندیکهثروتملیمحسوبمیشود،بهشکلبهینهاستفادهبکنیم،فکرمیکنمچالشآتی

کشورماست.

احداث پاالیشگاه فجر جم  �
پااليشگاهگازفجرجمپیشازپیروزیانقالباسالمیطراحیشدهاستوطراحآنهميک

شرکتآمريکايیبهنامParsonsبودهاست.
پسازانقالباسالميوهمزمانبا8سالجنگتحمیلیعملیاتاحداثپااليشگاهآغازشدهو



هادی فرهنگ |

84۱

سرانجامدرسال۱۳68اينپااليشگاهبهبهرهبرداریرسیدهاست.
میلیون روزانه7۹ تصفیه ی رسید، بهرهبرداری به که زمانی در پااليشگاه اين اسمی ظرفیت
مترمکعبگازبودهاست،کهبعدازحدود۱0سالدرسال۱۳7۹بامطالعاتیکهدراينپااليشگاه
انجامشدودرجهتتحققطرحافزايشظرفیتپااليشگاه،تولیداينپااليشگاهبهظرفیت۱۱0 
میلیونمترمکعبروزانهافزايشپیداکردهاست.وبعدازآندرواقعدرسال۱۳8۹نقطهعطفبعدی
درتاريختولیداينپااليشگاهاتفاقافتادهاستکهمقدماتدريافتخوراکازمخزنپارسجنوبی
آمادهشدهاست.وازسال۱۳8۹بادريافتخوراکازمخزنپارسجنوبی،ظرفیتپااليشگاهبه
۱۲۵میلیونمترمکعبروزانهافزايشپیداکردهاست.امروزاينپااليشگاهباهمینظرفیتمیتواند

کارکند.

بهره برداری از مخزن پارس جنوبی  �
-شرکتملیگازدردهه یاولانقالببیشترينتمرکزخودرادرجهتفراگیریعمومیازانرژی
گازوانرژیپاکقراردادهبودوبهنظرمندراينسالهابرخالفاينکهكشوربهشدتمتأثراز
جنگتحمیلیبودوبخشهایمختلفبرایاينکهبتوانندکارهایتوسعهایوعمرانیراپیشببرند
باکمبودمنابعمواجهبودند،شرکتملیگازدرآندههعملکردقابلقبولیراازخودبهجاگذاشته
است.کهمنحتیمیخواهماينطوربگويمکهبااينکهدرسالهایبعدبهلحاظشمارگانکاری،
ماترازنامه یبسیارباالتریرانسبتبهآندههيعنیدهه یاولداريم،ولیوقتیباشرايطکشوردر

آندههمقايسهمیکنیم،واقعًاکارهایفوقالعادهایدرآندههانجامشدهاست.
دردهه یدومکاریيعنیدهه یدومانقالبکهدهه ی70بود،بهنظرمنطاليیتريناتفاقیکه
درشرکتملیگازافتادهاستشروعبهرهبرداریازمخزنمشترکوتوسعه یپارسجنوبیاست،
زيرابهواسطه یاينتوسعهوايناتفاق،بخشهایپايیندستیماهمفعالشدند.اکنونمیتوانید

درمنطقه یعسلويهمالحظهکنیدکهمادر
مجموعشايد7پااليشگاهفعالدرمنطقه ی
پارسجنوبیداريميابهنوعی8پااليشگاه
فعال،بههرحالدرکنارآنهابیشاز۱۳،۱۲ 
کارخانه یپتروشیمیدرحالکارهستندکه
خوراکآنهاازهمینتولیدپااليشگاههایگاز
بنابراينفکرمیکنمکهدر تأمینمیشود.
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دهه یدوماينبخشبسیاربرجستهاستومیشودازآنيادکرد.

حرکت به سوی استاندارد و ایمن شدن فعالیت ها �
بعدازپیشرفتهایدهه ی70،فکرمیکنمدردهه یسوميعنیدهه ی80،بهموازاتبهرهبرداری
ازمخازنمشترکوادامه یتأمینفراگیرگازبرایمردمکشورمان،نکته یبسیارمهمیدرصنعت
گازکشورماننهادينهشدهوروزبهروزمواهبآنراداريملمسمیکنیم،وآنهماستانداردشدن

وحرکتبهسویاستانداردشدنوايمنترشدنفعالیتهادرصنعتگازاست.
ماواقعًاامروزپااليشگاههايیدرشرکتملیگازداريمكهازنظرشاخصهایاستانداردبامعیارهایروز
دنیابرابریمیكنند.ما7شرکتپااليشیدرکشورداريمکهقديمیترينپااليشگاه،پااليشگاهگازبیدبلند
درخوزستاناست،پسازآنپااليشگاهگازشهیدهاشمینژادياخانگیراندراستانخراسان،سپسشرکت
پااليشگازفجرجموبعدسرخونوقشم،پارسیان،ايالمونهايتًاشرکتهفتمدرواقعمجتمعگازپارس

جنوبیاستکهخودبهتنهايیدارد7پااليشگاهرابهرهبرداریمیکند.
يعنیدرمجموعاکنوناز۱۳پااليشگاهیکهدرکشورفعالهستند،مادردنیاازنظرسطحاستانداردکاری
وسطحايمنی،شاخصهایبسیارخوبیداريم،وفکرمیکنمکهنقطه یبرجسته یدهه ی80ايناست.
وامیدوارمکهدردهه ی۹0باتغییررويکردمديريتیکهدرکشوروجوددارد،درجهتاجرایجدیاصل
44قانوناساسیوموضوعبرونسپاری،بتوانیميکیازبرجستهتريناتفاقاترادرتاريخشرکتملیگاز،

درزمینه یبرونسپاریفعالیتهابهصورتبخشیيابهصورتکامل،داشتهباشیم.

انتخاب دوباره ی این شغل با مسیر متفاوت از نظر توسعه ی کاری �
مسیرمتفاوتیراانتخابميكردم؛امابههرحالمسیریکهطیدورانخدمتمندرشرکت
ملیگازپیشآمدهاستاگرخودمحقانتخاباينمسیرراداشتم،شايدمسیرمتفاوتتریرا
برمیگزيدم.اماقطعًاًانتخابمصنعتگازکشوربودودرصنعتگازهمبخشپااليشراانتخاب

میکردم.
چونمندرطولدورانخدمتخودهمیشهيکاولويتداشتموآنهماينکهدرجايیکارکنم
کهدرواقعبیشتريننیازبهخدمتآدمهایعالقهمنداست،کسانیکهآمادگیدارندهرآنچهدارند
دراختیارسازمانبگذارند.ودرکنارآنهمواقعًاجايگاهآنصنعتوجايگاهآنمحلدرسطحکالن
کشورجايگاهويژهواثرگذاریباشد.برایهمینعرضمیکنمکهشايددرمسیرتوسعه یشغلیام،

انتخابهایديگریمیکردم.



هادی فرهنگ |

84۳

نقش خانواده کارکنان شرکت در پیشرفت صنعت
شايدمندرگروهکسانیباشمکهبخشعمدهایازعمرکاریخودرادرمناطقعملیاتی
شرکتملیگازگذراندهاند،درواقعدرهیئتودرنقشمهاجریکهباخانوادهدريکمنطقه ی
عملیاتیزندگیکردهاست،ايندورانراگذراندهام.بنابراينمیدانیدکهمااعضایشرکت
ملیگازدرحقیقتخانوادههایگازیهستیم،يعنیفقطماکارمندانشرکتملیگازنیستیم،

بلکهخانوادههايماننیزبهنوعیاعضایشرکتملیگازمحسوبمیشوند.
آنچیزیکهخیلیدلممیخواهدهموارهازآنيادکنمايناستکهاگرامروزشرکتملی
گازاينجايگاهرادارد،واگرشرکتملیگازدرپیشانیتوسعه یکشورقرارگرفتهاستو
جايگاهبسیارويژهایدرتأمینانرژیکشوردارد،فقطبهدلیلآنچهماکارکنانشرکتملی
گازبهعنوانسرمايههایانسانیتالشکردهايم،نیست،بلکهدرکنارسايرالزاماتیکهوجود
دارند.وفکرمیکنمهر پیشرفتهانقش اين نیزدر بهيقینخانوادههایماکارکنان دارد،
اندازهسازمانوشرکتملیگازاينموضوعرادرسیاستگذاریهایخودمدنظرقراردهد،

قطعًاًمیتواندآناعتمادیراکهدرموردشصحبتکرديمروزبهروزبیشتربهدستبیاورد.
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از پاالیشگاه نفت آبادان تا شرکت مهندسی توسعه ی گاز ایران �
اينجانبفارغالتحصیلدانشکدهنفتآباداندررشتهمهندسیشیمیهستم.سهفرزنددختردارم
وهرکدامبهنوعیمشغولخدمتگزاریدرسازمانهایمربوطبهصنعتنفتوگازهستند.يکی
ازفرزندانممانندخودممهندسشیمیومتخصصطراحیشبکههایگازرسانیاست.ديگری

مهندسITوسومیمشغولتحصیلدرمقطعدکترایاقتصاداست.
درسال۱۳۵6بعدازفارغالتحصیلیتاشروعجنگتحمیلیبهعنوانسرپرستکارخانجات
درپااليشگاهآبادانمشغولبهکارشدم.بعدازآنبهدلیلمسائلجنگبهناچارمجبورشدمبه
منطقه یگازاصفهانمنتقلشوم.مادرمناصفهانیوپدرماصالتًاجنوبیبودند،بعدازجنگآنها
اصفهانرابرایزندگیانتخابکردند؛بنابراينزمانیکهمجبورشدمازپااليشگاهآبادانمنتقل
شومدرمیانپیشنهادهايیکهبرایکارداشتم،اصفهانراانتخابکردمکهبتوانمدرکناروخدمت
پدرومادرمباشم؛درضمنباتوجهبهاينکهدرمناطقنفتیخدمتکردهبودم،احساسکردميک
بابجديددرخدمترسانیايجادشدهوديدمدرشرکتگازيککاروتفکرنويندرحالرقم
خوردناستواينگونهبودکهمنصنعتگازراانتخابکردم.ازسال۱۳60تا۱۳8۵دراستان
اصفهانسمتهایمختلفیازمسئولگازرسانیبهروستاهاتامهندسیطراحشبکه،مهندس
ارشدطراح،رئیسمهندسی،رئیسبهرهبرداریومعاونبهرهبرداریداشتم.مديرعاملیشرکت
گازاستاناصفهان،آخرينسمتیبودکهدرآنخطهداشتم.درنهايتدرسال۱۳8۵بهشرکت
مهندسیتوسعه یگازايراندرتهرانمنتقلشدموازآنتاريختابهامروزباسمتهایمجریو
مديردرسیستمهایمختلفدرشرکتمهندسیوتوسعه یگازايرانمشغولانجاموظیفهواجرای

پروژههایگازرسانیهستم.
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چهل و یک سال تجربه و ارزیابی صنعت گاز  �
تمامسازمانهاوارگانهاپسازانقالبباتمامتوانبهمردمخدمتکردند،ولیاگرقرارباشد
ازاينمیانيکیراانتخابکنیم،مطمئنًانامشرکتگازبربلندایخدمترسانیمیدرخشد.گاز

هیچگاهازجرياننیفتادهاست،همیشهدراستمرار،تقاضاوعرضهبوده،هستوخواهدبود.
شرکتملیگازدرزمانتأسیسدارایيکخطانتقالسراسریبودکهازبیدبلندشروعوتامرز
آستارابرایصادراتگازادامهداشت.قبلازانقالبفعالیتهایشرکتگازبهصورتمقطعیو
پايلوتبود؛بهطورمثالفقطمنطقه یکوچکیازاصفهانگازداشتويابخشهایکوچکیاز
شهرشیرازازايننعمتبرخورداربودند.اينشرايطايجابمیکردکهازاينخطانتقال،نگهداری

شود.بنابراينشرکتگازدرآنزمانيکوظیفه یعملیاتیداشت.
تصويبتوسعهواجرایشبکه یگازرسانیدراوايلانقالبصورتگرفت.انقالبآمدتابه

مردمخدمترسانیکندوحقآنانرابدهد.
باآغازانقالباسالمیفکرايجادوتوسعه ی
شبکههایگازرسانیبرایتأمینسوختدر
شرکتملیگاز،جاریوساریشد.بهاين

ترتیباينشرکتازيکشرکتصرفاًًعملیاتیبهيکسازمانعملیاتی-خدماتیتبديلشد.درآن
زمانشرکتگازجوانونوپابودواولیننیازش،جذبنیرویمتخصصوکارآمدوايجاددانشی
بودکهقباًلوجودنداشت؛البتهعلومیمثلطراحیشبکهگازرسانی،محاسباتگازرسانیونصب

انشعاباتدرمقیاسبسیارمحدودیوجودداشت،اماپیشرفتهوفراگیرنبود.
بنابرهمینشرايطوجايگزينشدنگازبهجایسوختهایديگر،وتسهیلوتسريعدرامر
خدمترسانی،شرکتملیگازسعیکردبهسرعتساختارسازمانیخودراتغییردهدوترمیمکند.
اينامرباعثشدکهشرکتتماموظايفمربوطهراخودشانجامدهد.دردوره یاولکهجناب
آقایزنگنهوزيرنفتشدنداينساختاربهشدتدرحالتوسعهبودودرواقعتماموظايفاعماز
نظارت،طراحی،بستنکنتوروبازرسیداخلی،همهوهمهتوسطپرسنلخودشرکتانجاممیشد.
درهمینزمانبودکهفکربرونسپاریوتعديلبدنه یسنگینسازمان،ايجادشدومقررشدتاحد

ممکنوبهتدريجخدماتقابلواگذاری،بهبخشخصوصیارجاعدادهشود.
صنعتگازباآبوبرقبسیارفرقدارد؛زيراگازيکماده یقابلانفجاراستوهرتصمیمیکه
درموردآنگرفتهمیشودبايدباچاشنی»رعايتمسائلايمنی«همراهباشدوبايدبدانیمکههر
فکرياتصمیمیممکناستجانمردمرابهخطربیندازد.بهاينترتیببودکهبهتدريج،باحوصله

صنعت گاز با آب و برق بســـیار فرق دارد؛ 
زیرا گاز یک ماده ی قابل انفجار اســـت و 

هـــر تصمیمی که در مورد آن گرفته می شـــود 
ـــنی »رعایت مسائل ایمنی«  باید با چاش

باشد همراه 
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ودقت،قدمبهقدمبرونسپاریانجامشدوکمکمبعضیخدماتکهبراینیرو،هماشتغالزابود
وهمخدماتی،بهبخشخصوصیواگذارشد.مثل:تعمیرات،نگهداری،بازرسیداخلی،تولیدقبض

و...ضمناينکهتوسعه یگازرسانیباهمانشدتقبلیادامهداشت.
درحالحاضرنیزغیرازکارفرمايی،مقدارزيادیازخدماترابرونسپاریکردهايمکهتوسط

مشاورانوپیمانکارانوشرکتهایخدماتیدرحالانجاموپیشرفتاست.
هرچهمردموصنايع،گازمصرفمیکنندومیزاناستفادهازآندرکشورباالمیرودبه
را فعالیتخود افزايشمصرف پای پابه و توسعهمیيابد گاز، ملی نیزشرکت اندازه همان
گاز ذخاير بیشترين که است کشورهايی از ايران که میدانیم همه میکند. بیشتر و بیشتر
هنگفت هزينههای با که گاز اين است؛ اين بنده سوال اما داراست؛ را جهان در طبیعی
استخراج،فرآوریومنتقلمیشودچگونهبهمصرفمیرسد؟آيامیتوانیمسرانه یمصرف
يکخانواده یايرانیرابايکخانواده یاروپايی،ياژاپنیباهممقايسهکنیم؟آياصنايعما

مديريتانرژیدارند؟
بلهدرستاست،مابايدگازرامصرفکنیم،چونازايننعمتبرخورداريم؛امادرحقیقتماگازرا
مصرفنمیکنیم،بلکهآنراآتشمیزنیم.آيااينذخايریکهداريمتاسی-چهلسالآيندهدوام

میآورد؟نسلهایآيندهبهماچهمیگويند؟مابهآنهاچهپاسخیخواهیمداد؟
اين در و کردم کار بسیاری دولتهای با تحريمها و جنگ چون حساسی مقاطع در من
سالهاودرتمامزمانهايکويژگیمشترکبهچشممیخوردوآنفشارواضطرابزيادی
استکهبراينشرکتعظیمتحمیلاست.هیچزمانینبودهکهفشارواسترسازشرکتگاز
کمشدهباشد،ماهمیشهدراسترس،اضطرابوکاربوديم؛بااينحالوظیفه یشرکتملی
گازراخدمترسانیبهمردممیدانمومابهعنواننیرویخدومملتايرانحقنداريمکم
بیاوريموبايدنیازمردمدرزمینه یگازرامرتفعکنیم؛بااينحالبايدبتوانمديريتمصرف

درپايیندسترانیزلحاظوکنترلکردواينامرنیازمنديکعزمواراده یملیاست.

خاطره شیرین �
کارکردندرشرکتگازبرایمنتمامًاشیرينوخاطرهانگیزاست،اماخاطرهایازاواخر
دورانخدمتمبرايتانبازگومیکنم.درسالگذشته،بعدازاينکهدولتجديدعزمشراجزم
کردکهتولیدراباالببردوازمبادیجنوبیهرسالمقاديرزيادیگازواردکشورکند،تصمیم
برآنشدکهپروژههاینیمهکارهرابهاتمامبرسانیم.يکیازاينپروژههاخطدهمبودکه
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ازکنگانتاپتاوهدراستانکهکیلويهوبويراحمدکشیدهوازدوراهاندراستانچهارمحالتا
اصفهانادامهداشت،اماهنوزکارآنبهپاياننرسیدهبود.80کیلومترازقسمتمیانیاين
خطبهعلتعبورازمنطقه یدنا،مسائلزيستمحیطی،وجودجنگلهایبلوطدرمسیرو
صعبالعبوربودنراههاباقیماندهبود؛ضمنًااين80کیلومتربايدحدود۳0باراززيرخطوط

سراسریگازکههرکداممنبعانفجارعظیمیهستند،عبورمیکرد.
دراينحالتگروههایحفاریوجوشکاریبايدرویيکخطانتقالعظیمرابشکافند
بارانجاممیشد. بايد۳0 اززيرآنعبورکنندواينکار )اينخطهزارپوندفشاردارد(و
همچنینلولههايیبهقطر۵6اينچکهيکانسانبهراحتیمیتوانددرونآنراهبرودرانیز
بايدازکوهباالمیبردندوسپسدرهمانارتفاعجوشکاریمیکردند.مابايدسعیمیکرديم
کهبهمحیطزيستآسیبنزنیم.درختانبلوطبسیارارزشمندندوحفظآنهاوظیفه یماست.
منابعطبیعیوسازمانمحیطزيستبسیارنگرانبودندوبهمابرایاجرا،کريدورنمیدادند.
درسالگذشته،وظیفه یتکمیلاينخطبهبندهواگذارشد.کاراجرايیماعماًلدرفروردين

ماه۱۳۹۳شروعشد.
همه یشواهدحاکیازاينبودکهاينخطحداقلهجدهماهکاردارد.مديريتبهشدت
نگرانبود.زيراعالوهبراينکهتولیدباالمیرفت،امکانقطعیگازدرمناطقشمالیکشور
هموجودداشت.درنهايتباياریخداوتالشبیوقفه یپیمانکاران،بندهوهمکارانماين
پروژهبهپايانرسید.شیرينیکاردراينبودکههیچمتخصصیاحتمالنمیدادکهاينکار
کمتراز۱۲تا۱8ماهبهپايانبرسد؛امامابهياریخداوندمتعالتوانستیمدرمدتهفتماه،
يعنیاواخرآذرماه۱۳۹۳آنخطرابهبهرهبرداریبرسانیم.همینامرباعثشدکهحدودًا
ايستگاهتقويت البتهيک ازمنابعجنوبیواردکشورکنیم. بیشتر 70میلیونمترمکعب،گاز
فشارعظیمهمدرابتدایاينقسمتدرحالساختبودکهسرانجامباهمبهنتیجهرسیدند.
بخشیازاين70میلیونمترمکعبگازبهشبکه یگازاصفهانويزدتزريقشدبهطوریکه
درسالگذشتهبهصنايعايندواستانهیچمحدوديتیدادهنشدوبخشديگرنیزبهشمال

کشورمنتقلگرديد.
اينکاررابندهمديريتکردم،اماخداوندمتعالوپشتیبانیمديريتعالیشرکت،همهجوره
منراحمايتکردند.بهرهبرداریاز»خطدهمسراسری«يکیازشیرينترينخاطراتمن

دراواخرعمرخدمتمهستوخواهدبود.
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خاطره ای تلخ   �
بــههــرحــالخاطــراتتلــخهــماتفاقــیاســتکــهمیفتــدوازدســتمــاخــارجاســت.
ــر ــهخاط ــرکتگازب ــتش ــهازمديري ــمهمیش ــالخدمت ــکس ــلوي ــولچه ــندرط م
احترامــیکــهبــرایمــنقائــلبودهانــدممنونــم،امــادرســال۱۳8۵بــهخاطــرشــرايطيــا
افــکاریکــهعــوضشــد،بــاشــرايطبــدیمجبــوربــهتــرکاصفهــانشــدموبــهتهــران
آمــدم.نــهشــرايطخانوادگــیمســاعدبــودونــهجــاومکانــیدرتهــرانداشــتم،ولــیبــه
هــرحــالمثــلفرزنــدیبــودمکــهازپــدرســیلیخــوردهباشــد.فرزنــدســیلیخــوردهکــه
ــود ــیب ــناتفاق ــود.اي ــرش ــدرشمهربانت ــاپ ــدت ــدارامیکن ــد،م ــودرانمیکش ــدرخ پ
کــهبــرایمــنافتــادوباالخــرهمشــکالتحــلشــد.شــايدتنهــاخاطــره یبــدیکــهدارم،
همــاندوســالاولــیبــودکــهبــهطــورغیرعــادیبــهتهــرانمنتقــلشــدموبعــدازآن

هــمبــهحمــدالهــیوضعیــتعــادیشــدومــنبــهفعالیتــمادامــهدادم.

رمز موفقیت، استفاده ی مطلوب و مناسب از نیروی انسانی �
بزرگترينتأثیریکهسعیکردمدرطولخدمتمدرسازمانداشتهباشم،استفاده یمطلوبازنیروی
انسانیبودهاست.يعنیاگرنیرويینقاطضعفیداشته،تمامتالشمراکردهامکهنقاطضعفاوبه
سازمانآسیبینرساندواگرکوچکتريننقطه یقوتیداشتههمسعیکردهامازآناستفادهکنم.تمام

تالشماينبودکهافرادباکمالمیلوطیب
خاطربامنکارکنند.اگرچیزیرانمیدانستم،
بدونهیچخجالتیاززيردستممیپرسیدمکه
اوهمبدانداينقدرتراداردکهبهرئیسو
باالدستخودچیزیيادبدهد.اگرچیزیرابلد
بودمباتمامجزئیاتبهکسانیکهاطرافمبودند
يادمیدادمواالنازنوعبرخوردهمکارانیکه
سالیانسالباهمکارکردهايممتوجهمیشوم

کهشیوه یبرخوردمنبانیروهايممطلوببودهوازايننظراحساسمیکنمکهتاحدیموفق
بودهام.درتماممدتخدمتتمامهموغممناينبودکهبابروزرفتارهایسالم،اطرافیانمرامجاب
بهبروزرفتارهایمناسببکنمتاکسیآسیبینبیند.درسیستمهايیکهمديريتآنرابرعهدهدارم
سستیوکندیجايینداردومیتوانمادعاکنمکههمهمثلماشینکارمیکنند؛اماباآرامش.
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معتقدميکرئیسبايدسعیکنددرقلبافرادوکارمندانجایداشتهباشدوبهآنهابههردلیلی
فشارواسترسواردنکند.منفکرمیکنمبزرگترينتأثیرمندرشرکتگازحفظآدمهااست.وقتی

آدمهاباشند،همهچیزهست.

عسلویه؛ مدال افتخار صنعت نفت �
درموردتصمیماتیکهشرکتملیگازدرزمانخدمتمناتخاذکرد،تأسیساتعظیمعسلويهرا
میتوانمنامببرم.درزمانوزارتآقایزنگنهمنازعسلويهبازديدکردم،يکسریماشینآالت
ساختمانیدرمنطقهای"َلميزرع"کارمیکردند،گفتندکهقراراستاينجاتأسیساتیايجادشود.
چندسالبعدکهبههمانمنطقهرفتم،شهریرادربرابرخودديدمکهبهنظريکمعجزهمیآمد.
شهریکهقراربودمنابعگازیمارابرایمصرفبهداخلکشوربیاورد؛آنهممنابعیکهباکشور
قطرشريکهستیموهرچهمانبريمآنهامیبرند.اينيکیازبهترينتصمیمهابود.يادممیآيد
کهمخارجاينپروژهازمحلبیعمتقابلواستفادهازسرمايههایخارجیتأمینمیشد.تأسیسشهر

گازیعسلويهيکیازافتخاراتبزرگصنعتنفتوگازاست.
بهنظربندهزمانیکهتوانستیمتأسیساتعظیمعسلويهرابناکنیمپررنگتريننقطه یطاليی
شرکتگازرقمخورد؛زيراتاقبلازآندربسیاریمواقعبهدلیلکمبوددرزمینه یتولیدنمیتوانستیم
پروژههارابهنتیجهبرسانیم،اماحاالمیتوانیممیلیونهامترمکعبگازرااززمینخارجکنیمودر
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اختیارهموطنانمانقراردهیم.ضمناينکهفکرمیکنمايندوسالاخیرهمدرصنعتگازمیتواند
نقطهایطاليیمحسوبشود؛درايندوسالشاهدورودگازبهکشورمانهستیم،گازیکهحق
ماست.ماهمسايهایداريمکههرچهقدرمانتوانیمازحوضه یمشترکگازیخودبهرهبرداری
کنیم،آنهاگازمشترکرااستخراجمیکنند.آنچندسالیکهتولیدنداشتیم،همسايه یقطریما

حداکثراستفادهراکردوبهيکابرقدرتتبديلشد.

روشن شدن هر مشعل گاز در هر روستا، تولد دوباره ی من �
درطولدورانخدمتمدرشرکتگازبهتبعمسئولیتهايیکهداشتمدههامشعلگازرادرشهرها
وروستاهاروشنکردم.هروقتکهبهيکروستایجديدمیرفتموروستايیهارامیديدمکهباچه
ذوقیاينمشعلرابادستهایپینهبستهمیگیرندوگازراروشنمیکنند،دوبارهمتولدمیشدم.
تماشایآنشادی،شعف،ذوقوغروردرچهره یروستايیانبرایمنهمیشهيکتولداست.در
تمامايندورانهیچگاهاحساسنکردمکهکارمنتکراریاست،همیشهفکرمیکنمامروزيک
روزجديداستبايکدهجديد،يايکشهرجديدوتولدیجديد.يقینًااگرقرارباشدبهعقببرگردم

دوبارهبهشرکتگازملیايرانبرمیگردم.

عشق به خدمت  �
درسال۱۳86يکسرمایبیسابقهدرکشوراتفاقافتادوشبکههانقاطضعفزيادیازخود
نشاندادند،مانندشهرهایخرمآباد،کرمانوخلخالکهدچارمشکالتشديدوعديدهایشده
بودند.ضمناينکهکشورترکمنستانهمگازوارداتیبهکشورماراقطعکرد.بعدازآنخطوطانتقال
زيادیاحداثکرديموهمه یآننقاطراخطوطانتقالجديدکشیديموترمیمکرديم،بهطوریکه

اوضاعمتعادلوهمهچیزدرستشد.
پروژهجديدديگریکهتعريفشد،ايجاديکخطانتقالجديدازدامغانبهنکابود.خطیبه
قطر4۲اينچو۱70کیلومتر.متأسفانهاينطرحازسال۱۳86بهداليلمختلفیچونمسیرعبور
درمازندران،جنگلهایانبوه،معارضینزياد،زمینهایباارزش،نبودنپولوتحريمهایپیاپی،
درحالتعلیقبود؛امااکنونحدوددوسالاستکهاينمسئولیتبهمنواگذارشدهوماباتمام
پیگیریهايیکهمعاونوزيرانجامدادند،ورقهايیراازکشورهندوستانواردکرديمکهدرايران

تبديلبهلولهکنیموکارراپیشببريم.
مقاماتاستانمازندرانرانیزهماهنگکرديم.همه یمسئولینباماهمراهندوبامردممدارا
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میکنیموباحفظکاملصیانتازجنگلهایبسیارباارزش،بهتدريججادهايجادمیکنیمتابتوانیم
اينخطرااحداثکنیم.راهاندازیاينخطباعثمیشودکهماپايدارینسبتًاکاملیدرخطه ی
شمالبرقرارکنیم.درحالحاضرزمینه یاجرایاينخطلولهتاحدزيادیفراهمشدهوآرزویمن

ايناستکهشاهدتکمیلوبهرهبرداریازآنباشم.

نام شرکت ملی گاز ایران در صنعت یک برند است �
زمانیکهمنوارداينصنعتشدم،يکصنعتنوپایششسالهبود،امااالنپابهسنگذاشته

و۵0سالدارد.درواقعبهاندازه ی۵0سالازآنانتظارمیرود.
شماهرجنسیراکهبخريد،يککتوشلواريايکپیراهناگريکمارکوبرندراانتخابکنید
هرچهقدرهمکهپولبدهید،هرکسازشماسوالکندفقطمیپرسدچهچیزیخريدی؟امااگر
ازيکمارکيابرندخريدنکنیدهمهجويایاينهستندکهببینند،جنسیکهخريديدبهآنقیمت
میارزديانمیارزد؟!چونازبرندخريدنکردهايد،پسبرند،برنداست.منادعاواعتقاددارمکهدر
حالحاضرشرکتملیگازيکبرنداست،چهدربخشانتقال،چهنرمافزار،چهتأسیسات،ايمنی،
بهداشت،حفظمحیطزيستوياحتیدربخشارائه یدانشوتولیدمقاالتودرهرچهکهمربوط
بهگازاست،يکبرنداست.اگرشمايکماشینبرندبخريد،بهآسانینمیتوانیدازآنايرادبگیريد،

زيراشرکتسازنده یآنتمامتالشخودراکردهکهبرندبماند.
ماهمتمامتالشخودرامیکنیمکهشرکتگاز،برندخودراحفظکندوبرندباقیبماندوبه

عنوانيکمارکهیچجایکارآننلنگد.
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از تولد تا تحصیل و آغاز فعالیت های حرفه ای �
درسال۱۳۳۵درمحلهایبهنامهفتچناردرجنوبشهرازمحالتقديمیتهران،درخانوادهای
مذهبیبهعنوانکوچکترينعضوازخانوادهیپنجنفریبهدنیاآمدم،دورانابتدايیرادرمدرسهی
خزردرهمانمحلهودورانمتوسطهرادردبیرستاندکترخانعلی)خانلری(سپریکردموبهخدمت
سربازیرفتموچوندورانخدمتمدرمنطقهیمحرومبلوچستانبوددرسهایزيادیدربابسخت

کوشیوبردباریآموختم.
باکموکاستی داشتنتجربهیتحملمشقاتوسختیهایدوریازخانوادهوکنارآمدن
ادامهتحصیلبهکشورهندوستانبرومودر ازاتمامدورهیخدمتمجهت هاموجبشدپس
دانشگاهاسالمیعلیگرمشغولتحصیلگردموپسازدورهیلیسانس)کارشناسی(وفوقلیسانس
)کارشناسیارشد(علیرغمگرفتنپذيرشدکترابواسطهیدلتنگیازدوریخانوادهووطنبهمیهن
عزيزبازگشتم،شوروحالیکهآنوقتکشورداشتسودایادامهتحصیلراازيادمبردوباانگیزهی
اينکهچگونهبتوانمخدمتکنمواردفضایکسبوکارشدم.دردوسهسازمانگروهصنعتیووزارت
خانهتجربهاندوزیکردم،وسپساوايلسال64بنابهدعوتدوستانشاغلدرصنعتنفت،در

شرکتکاالینفتتهراناستخدامشدم.
درمجموعبیشازسیسالسابقهیفعالیتدارمودرطولاينمدتآموزشهايیدرحوزه
مديريتريسک،بیمه،اقتصادکالن،مديريتاجرايی،مديريتعملکرد،حسابداریمديران،تفکر
استراتژيک،حقوقتجارتراسپریکردهام.درطولاينمدتدرسمتهايیازجملهرئیسگروه
خريددرشرکتکاالیلندن،رئیسادارهخريدهایخارجیشرکتملیگازايران،معاونتتدارکات،
رئیسادارهبررسیبازارومنابع،تحقیقاتبازرگانیوپیمانکاری،رئیسخدماتتخصصیوعمومی
ستاد،انجاموظیفهکردهوازدهسالپیشتاکنوننیزدرمديريتتدارکاتوخدماتکاالیشرکت

اصغر  بهتاج
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مهندسیوتوسعهیگازايرانحضوردارم.پسازپاياندورهماموريتدرشرکتکاالیلنـــدن؛
بهکارگیریتجارببینالمللیدريکبستر
مناسبوفضايیروبهرشدبرایمنبسیار
بااهمیتبود؛ازاينروانتخابگاز،بهدلیل
درمحورتوسعهبودنودرحالرشدبودن
اينصنعت،انتخابمناسبیبود.اکنونکه

بهاينتصمیمنگاهمیکنم،اقدامیبودکهباتوجهبهفضایکنونیصنعتگازمیتوانمبگويم
اقدامبايستهودرستیبودهاست.

تجربه کار در کاالی لندن �
باتوجهبهتجاربیکهدرشرکتکاالیلندنوپیشازآندرشرکتکاالینفتتهرانکسب
کردمبهدنبالمحیطیبرایرشدوتوسعهبودموازآنجايیکهشرکتملیگازايرانباتوجهبه
پتانسیلووسعتودامنهیکاروامکانايجادرفاهوآسايشبرایمردم،محوررشدوتوسعهیپايدار
بود،بهبازرگانیشرکتملیگازملحقشدمتابتوانمآنتجارببینالمللیکسبشدهرادرزمینههای
مختلفبازرگانیپیادهکنموتوانستیمدرراستایاصالحروشها،فرآيندهاراباهمدلیورفاقتبین

همکارانکهرفتاردرونسازمانیرانیزشاملمیشد،بهمنصهیظهوربرسانیم.

شرکت گاز در گذشته، حال و آینده �
بیشازدودههدرشرکتملیگازحضوردارموبخشیازدورهخدمتمرانیزدرشرکتملی
نفتبودم.اگربخواهميکنگاهکلیويکنگاهتخصصیبهشرکتملیگازايرانداشته
باشم؛درنگاهکلیشرکتملیگازايراندرگذشتهشرکتیبايکسازمانچندمديريتیبودکه
اينمديريتهاشاملمديريتمالی،اداری،برنامهريزیتلفیقی،بازرگانی،گازرسانیوعملیات
کهبهصورتمتمرکزعملمیکردوحجمفعالیتهایآنزيادنبود.شرکتملیگازايران
درگذشتهاينمیزانحجمکارواينگسترشگازرسانیدرسطحکشوررانداشتهوبهطورکلی
بهيکخطلولهآنهمموسومبهخطلولهیاولوپسازآنهمخطلولهیدوموسومبسنده
کردهبود.لکنباسیاستهایکلیوزراتمبنیبرتوسعهیگازرسانیبدوندغدغهخاطراز
تامینگازکهبهعهدهینفتبوده،وظايفوتکالیفگازرادرسرعتبخشیدنبهبرنامههای
توسعهایدوچنداننمودکهدرمسیررشدوفعالیتبهواسطهیحجمفعالیتهاکهجغرافیای

پس از پایان دوره ماموریت در شـرکت 
کاالی لنــــدن؛ به کارگیری تجارب بین 

المللی در یک بسـتر مناسب و فضایی رو به 
رشـد برای من بسیار با اهمیت بود؛ از این 

رو انتخاب گاز، به دلیل در محور توسـعه 
بودن و در حال رشـد بودن این صنعت، 

بود مناسبی  انتخاب 
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ايرانرادربرداشت،جهتتأمینمالیآنطرحبیعمتقابلمطرحشدوازمجلسمصوبهگرفت.
رويکردوزارتبهاصلبنگاهداریودرآمدزايیوبزرگشدنساختاروتصمیممديريتیکه
گرفتهشدازحالتمتمرکزبهحالتبخشگرايیواردگرديدوشرکتهایگازاستانیبهوجود
آمد.اگرچهگفتهمیشدشکستساختارازمتمرکزبهغیرمتمرکزدارایضعفهايیازقبیل:
انتصاباتخارجازضابطه،مواجههشدنمرکزباکمبودنیرویانسانیدرصورتتامیننیرو
برایمناطق)زمانبربودنتربیتنیرویانسانی(وافزايشهزينههابواسطهیتشکیلپست
هایموازیو...بود،ولیدرهرصورتدارایحسنهايیبوده،ازجمله:شرحوظیفهیمستقل
منطقهای،جلوگیریازمهاجرتبیرويهبهکالنشهرها،تقويتبنیهیکارشناسیدرمناطق
وحضورنیروهایبومیواتخاذتصمیمدرخودمناطق؛کهاينمواردمیتوانستبهشرکت
ملیگازبهعنوانشرکتمادرتخصصی)Holding(کمککندکهبتواندنقشحاکمیتیو

سیاستگذاریخودراايفاکند.

خدمت رسانی شرکت گاز به مردم �
میزان سرويس، در پااليشگاههای تعداد شده سپری سالهای در که میدهد نشان آمار  
خطوطايجادشده،ايستگاههایتقويتفشار،تعدادشهرهاوروستاهایتحتپوششروبه

افزايشاستکهاينهاهمهحاکیازعملکردیجهادیاست.

پاالیشگاه مارون سال 1368
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تاکنونبیشتراز۳00هزارکیلومترخطلولهیسراسریوفشارقویوضعیفاجراشدهو
بیشازهزارشهرازنعمتگازبرخوردارشدهاند.ازطرفديگرباتوجهبهبرنامههايیکه
درطرحهایتوسعهای،توزيع،خطوطانتقالتدارکديدهاند؛درآينده،شرکتملیگازايران
ضمناينکهمیتواندبهخدمترسانیبهمردمعزيزکشورمانتوجهداشتهباشد،میتوانددر
جهتافزايشسهمگازدرزمینهیبازاريابیدرمنطقهوجهاناقدامکند،وظرفیتهایخطوط
فشارقویبرایبسترصادراتیآنراافزايشدهد.شايديکیازمهمترينوظايفشرکتملی
گاز،جدیگرفتندرفرهنگمصرفباشدکهبسیاربااهمیتاستواينبايدحتمًاوبههر

صورتیکهممکناستدرکشورنهادينهشود.

ارزیابی ساختار شرکت گاز �
است.به گرايی بخش حالت به متمرکز حالت از تغییر گاز، شرکت فعلی ساختار از منظور
صورتکلیهرسازمان،شرکتووزارتخانهماننديکموجودزندهاستکهاينموجوددوران

طفولیت،رشد،ثباتودورانافولدارد.
ماتصورمیکنیمکهشرکتملیگازدرحالرشداستوکماکانجاداردکهاينشرکت،در
 )Holding(اينحالتبتوانندباقوانینبنگاهداریوبسیاریازمسائلیکهدرارتباطباهلدينگ

وشرکتهایتابعهاست،فعالیتداشتهباشد.
وقتیصحبتازساختارشرکتملیگازايرانبهمیانمیآيد،غیرمنصفانهنیستحتیاگر
بگويیمکهجایآناستتادرانديشهیطرحوتدوينوزارتگازباشیم،چراکههماکنون
بهجزمصارفصنعتیوتجاریوجنبههایصادراتیگاز،تمامشهرهاوتقريبانزديکبه
تمامروستاهایکشورازنعمتگازبرخورداروتحتپوششاينصنعتواقعشدهاند.هرجاکه
شرکتگازايرانپاگذاشتهجایپایفرآوردههاینفتیپاکخیلیکمرنگشدهاست.اعتقاد
بهاينکهجايگزينیيکمترمکعبگازبهجایيکلیترفراوردهنفتیچهمیزانصرفهجويی

ورفعآلودگیهایزيستمحیطیبههمراهدارد،باعثتحققاينمهمشدهاست.

ساختار ایده آل شرکت گاز �
شرکتملیگازايراندرکناروظیفهیخدمترسانیبهمردمعزيزکشورمانوتأمینگاز
ايمنآنها،درآيندهبايدبرایصادرات،بازاريابیکندودراينحوزهافزايشظرفیتداشته
باشد.همچنینبايددرحوزهیبهینهسازیمصرفدربخشهایخانگی،تولیدیوصنعتی،
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بافرهنگسازیجدی،نگاهويژهاینیز
زمینه اين در تولیدات های استاندارد به
از بايد اينکه پايانی باشد.نکتهی داشته
سهم افزايش برای موجود پتانسیل اين
بین درمناسبات و استفاده بازار در خود

المللیازاينموضوعبهرهگیرد.
بهگستردگی توجه با لکن نمودهاست، راطی تکاملیخود اگرچهساختارشرکتمسیر  
فعالیتهاورشدوتوسعهیهمهجانبهدرسطوحمختلف،وشکلفزايندهایکهداشته،ما
رابرآنمیداردتابهصنعتگازنگاهمتفاوتتریازآنچهتاکنونوزارتخانهبهآنداشته
)يکشرکتخدماتی(برونآمدهوبهعنوانيکسازمانمستقليابهشکلوزارتخانهای

مستقل،بهآننگاهشود.ساختاریمتناسبباظرفیتهایفعلیوآتیبا:
۱-افزايشظرفیتانتقالگازبانگاهصادرات

۲-باالبردنسهمصادراتدرمنطقهوجهان)بازاريابی(
۳-استفادهیبهینهازاينسرمايهملی)ترويججدیفرهنگمصرفبهینه(

4-استفادهازپتانسیلصادراتیدرمناسباتبینالمللی

خاطرات در شرکت ملی گاز �
البتهخاطراتبهطرزنگاه،رويکردوتفکرهرشخصبرمیگرددوبهترينيابدترينخاطرات
درذهننقشمیبندد.میخواهمبهيکشعرازسهراباشارهکنم.بعدوارداتفاقشغلیيا

خاطرهشغلیبشوم.
سهرابمیگويد:

زندگی، وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند
زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست

من دلم می خواهد
 قدر این خاطره را دریابیم...

يک خانهی کردن گرم گاز، ملی شرکت بزرگ خانوادهی از عضو يک بهعنوان ما برای
روستايیياقطعيکدرختمیتواندبهترينيابدترينخاطرهباشد.

 ۲.۵ که شد گرفته تصمیم قرارداد، يک امضای با که بگويم بايد شغلی خاطرات مورد در

غیر منصفانه نیســـت اگـــر بگوییم که جای 
آن اســـت تا در اندیشه ی طرح و تدوین 

وزارت گاز باشـــیم، چرا که هم اکنون به جز 
ـــی و جنبه های صادراتی گاز،  مصارف صنعت
ـــتاهای کشور از نعمت  تمام شهرها و روس

هستند برخوردار  گاز 
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میلیونتنورقازکشورهندواردکنیم.دورزدنتحريمهابافروشنفتبیشترواستفادهاز
منابعمالیذخیرهشدهدرآنکشوربرایخريدکاالهایموردنیازازجملهمواردبسیارخوبیبه
شمارمیرودکهبرایمناتفاقافتادهاست.اينموضوعبهسهسالپیشوبهاوجتحريمها

برمیگردد.
ارزحاصلازفروشنفتبهکاالهایديکتهشده،کهبیشترمصرفیبوداختصاصپیدامی
دريافت بودکاالهايی ماتحمیلشده بر تحريمهایظالمانهایکه دلیل به بههرحال کرد.
میکرديمکهکاالهایاساسیصنعتنبود.بايدکاالهایمصرفیرامیگرفتیمواينبسیار
اتفاقخوبیبودکهتوانستیمازاينپولدرمسیرگرفتنکااليیاقدامکنیمکهازجملهمواد
اولیهبهثمررسیدنطرحهایباالدستیصنعتنفتوگازکشورواستفادهوبهرهبرداریاز

میادينمشترکگازیپارسجنوبیراازطريقاحداثخطوطانتقالآنفراهممیآورد.
بازاگربهعنوانيکخاطرهيااتفاقبدشغلیبخواهیمازآننامببريم؛بايدبگويمکهبرایپروژهها
تعهداتزيادیداشتیموبرایاينکهبتوانیماينتعهداترااجراکنیمبايدمیتوانستیمازهمهی
ظرفیتهایتجاریاستفادهکنیم.قطعناگهانیسوئیفت۱دربانکهاوبهتبعآن،تحريمکشتیها،
شرکتهاونفراتماهرکدامتوانستضربهایبزندکهماراازادامهیکاريابهاصطالحايفای

تعهداتمانمتوقفکند.ولیماازاينهابهعنوانفرصتاستفادهکرديم.
دکترينتحريم،مبتنیبرمحاصرهیکاملاقتصادیايرانبود.مابافرصتهایمختلفیکهايجاد
کرديمدژتسخیرناپذيرخیالیآنهارابهطوریشکستیمکهقدرتهایبزرگ،میزمذاکرهرابههر
ترفندديگریترجیحدادند.وبدينترتیببابجديدیدرروابطايرانوجهانگشودهشد.علیرغم
همهیدشمنیهاوتالشبرایآلودهکردنچهرهیما،کشورايرانبهعنوانکشوریاهلمذاکره

وتعاملجلوهگرشد.

بهترین تصمیم های مدیریتی �
يکیازتصمیم هایدرستزمانتحريم،خريدتجهیزاتازمنابعداخلیبودکهاينتصمیممحقق
ومنجربهخودکفايیشیرهایتوپکی،توربوکمپرسورها،اتصاالت،النچررسیورهاوبسیاریازاقالم
ديگربااتکابهنیروهایمتخصصداخلیشدکهاينمیتوانديکتصمیمبسیارقویومديريتی
باشد.حدوديکدههتحريم،شاملتحريمهایچندجانبهیشورایامنیتسازمانملل،تحريم
هایمتنوعومتعددشورایوزيراناتحاديهیاروپا،تحريمهایيکجانبهیدولتآمريکا،بريتانیاو

SWIFT  .۱جامعهیجهانیارتباطاتمالیبینبانکی
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کاناداوهمچنینتحريمهایکنگرهیاياالتمتحدهآمريکامیشدکهازمارس۲006)اسفند84( 
شروعشد.درمديريت،تصمیمگیریازجملهارکانمديريتاستودراجرابهعنوانحلمسئلهو
حلمشکلاستفادهمیشود.ماباتوجهبهتحتتحريمبودندولتوشرکتهاتوانستیمبخشی
ازکاالهایموردنیازصنعتگازرابهسویتولیدداخلیسوقدهیمکهازاينبابتمیتوانیمبه
تولیدشیرهایتوپکیسايزباالکهدرخطوطفشارقویاستفادهمیشود؛توربوکمپرسورهاکهدر
ايستگاههایتقويتفشاراستفادهمیشود،اتصاالت،النچررسیوروسايرتجهیزاتبرقیابزاردقیق

اشارهکنیم.

تحریم، انتقال پول و خودکفایی �
درزمانگذشتهکلیهیفعالیتهایشرکتگازبهصورتمتمرکزانجاممیشدکهباتوجهبه

حالت از شد گرفته که شرکتی تصمیمات
لزوم شد. تبديل گرايی بخش به متمرکز
اينتصمیمبرایاينبودکهبههرحالرشد
فزايندهیپروژهها،طرحهاوبهدلیلاينکه
گرفت، وسعت ايران در کاری جغرافیای
باعثشدکهشرکتدروضعیتحاکمیتیو

سیاستگذاری،نظارتعالیداشتهباشدووظايفخودرادربخشهایاجرابهمناطقوشرکتهای
گازرسانیانتقالبدهد.ولیاگرازمنظرتخصصیبخواهماشارهکنم؛ازيکنگاهديگرخیلیمختصر
میتوانگفتکهماشرکترابايدقبلازتحريم،درحیندورهتحريموبعدازدورهتحريمبررسی
بکنیم.قبلازتحريمازمنظربازرگانیدسترسیبهمنابعآسانونقلوانتقالپولسادهبود.از
طرفديگرنقلوانتقالکاالازمبادی
خارجبهداخلبسیارسادهبود.باتوجه
بهاينکه60تا70درصدمواداولیهيا
کاالهادرپروژههانقشبسیارپررنگ
داشت.قبلازتحريمماايندسترسی
رابهسهولتدراختیارداشتیمولیدر
حینتحريم،محدوديتهاباعثشد
کهايندسترسیهابهسادگیصورت

در  را  نیازهای شرکت  از  عظیمی  بخش 
پوشش  بیشتری  سرعت  با  تحریم  دوره 

90 درصد  از  اکنون بیش  دهیم و هم 
60 درصد در  از  در بخش توزیع، بیش 

55 درصد در بخش  تا   50 انتقال و  بخش 
ایم شده  خودکفا  پاالیشگاهی 
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نگیردومادردسترسیبهمنابعونقلوانتقالپول،بیمهها،نقلوانتقالکاالازمبادیمبدأ
دچارمشکلشويم.اينجابودکهرويکردخودکفايی،رويکردبسیاردرستوبهموقعیبودوبهدست
توانایمتخصصینداخلیتوانستیمبخشعظیمیازنیازهایشرکترادرايندورهباسرعت
بیشتریپوششدهیموهماکنونبیشاز۹0درصددربخشتوزيع،بیشاز60درصددربخش
انتقالو۵0تا۵۵درصددربخشپااليشگاهیخودکفاشدهايم.اينخودکفايیحاصلشدهاست
وتوشهیايندورههااينبودکهتوانمندیهايیکهحاصلشدبعدازتحريمبهکارگرفتهشود.ما
ديگربهجایعرضهیمستقیمکاال،هماکنونمیتوانیمبهانتقالتکنولوژیومشارکتبانظارتو

کنترلهافکرکنیمومدلهایتجارتبسیارمتفاوتشدهاند.

 اصالح فرآیندها، کارآیی بهتر �
استفادهازدانشبازنشستگانيکیديگرازمواردمهمیاستکهبايدبهآنتوجهشود.
شرکت که موضوعاتی طرح با تخصصی کمیتههای يا فکر اتاق تشکیل با بههرحال
ممکناستدرآيندهباآنروبروشودواينهامیتوانندبهعنوانکمیتههایتخصصیدر
متخصص، نیروهای جذب فرآيندها، اصالح  دهند. پیشنهاد را مناسبی راهکارهای آنجا
از خارج دفاتر ايجاد بازرگانی، پرسنل تخصصی آموزشهای توسعهی توانمند، و متعهد
کشور،اعزامنیروهابهخارجازکشور،تقويتنظامجانشینپروریدرسايهیاستانداردها،
تخصصی کار و سازمان بخشهای تمام در شايستهساالری پیادهسازینظام و استقرار
خودمان)بازرگانی(پیادهسازیمديريتزمانباهماهنگیمديريتپروژههاازمواردبسیار
دقیق باشیم.کنترل داشته کنترل تحت را موجودی دقیقاًً بتوانیم بايد ما است. اهمیت با
موجودیوبررسینیازمتقاضیان،بررسیمدتزمانانتظارجهتدريافتکاال،تعییننقطه
های ظرفیت کردن سازگار و قانونی ظرفیتهای حداکثر از کردن استفاده سفارش، مجدد

اشارهکنیم. بهآن ازجملهمواردیاستکهمیتوانیم باشرايطموجود قانونی

نقاط طالیی شرکت ملی گاز ایران �
بهطورخالصهمیتوانمبه۳مرحلهيابه۳نقطهاشارهکنم.نکتهینخستکهپیشترنیزبهآناشاره
کردم،تبديلشرکتازساختارقديمیومتمرکزبهساختارغیرمتمرکزبودکهموجبشدشرکتهای
تابعهشکلگیرندکهدراينراستاازمهاجرتهایبیرويهجلوگیریشد.تقويتبنیهیمتخصصین
بومیدرمنطقهافزايشپیداکردواشتغالدرمناطقايجادوتصمیماتمنطقهتوسطشرکتهای
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تابعگرفتهشد.نکتهیدوم،درکنارنقشبسیارموثر،بیعهایمتقابلافزايشپايداریشبکهیانتقال
گازکشوربود.دراينمسیراجراوادامهیمستمرطرحهانیزانجامشدکهباتوجهبهيکدههتحريم

ظالمانهتوانستیمازاينموانععبورکنیم.
موردسومنیزدرحوزهیخودکفايیبودکهبهمیزانقابلتوجهیازآندستيافتیم.خودباوری،
خوداتکايیدربخشهایمختلفتوزيع،انتقالوپااليشگاهیبهدستآمدوتوانستیمبهدرجهی

خوبیازساختدرحوزهیتجهیزاتومنابعکااليیدستپیداکنیم.

توصیه به جوانان �
بايدبهجوانانگفتهشوداگرمیخواهیدموفقباشیدبايدازمیزانتوانايیهايتانآگاهباشید.
پشتکارداشتهباشید،مطالعهکنید،مسئولیتپذيروانعطافپذيرباشیدهدفمندزندگیکنید،برای
اهدافتانبرنامهريزیدقیقکنید.آموزشهایمرتبطبارشتهکاریتانراحتمًاپیگیریکنید
وحسنشهرتداشتهباشید.ازهرموضوعواقدامیکهبهحسنشهرتلطمهمیزندپرهیز

کنید،فردقابلاطمینانیباشید،خوشناموحقیقتجویواقعگراباشید.
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قدم های آغازین �
اينجانبعلیاکبرمراتی؛متولد۱۳۳۵ازاستاناصفهان،شهرخوانسارهستم.ازنظرخانوادگیهم
خداراشاکرمکههمسریخوبومهربانودوفرزند)يکدخترويکپسر(دارمکهخوشبختانههردو
درمقطعکارشناسیارشدازدانشگاهصنعتیشريفودانشکدهفنیدانشگاهتهرانفارغالتحصیل

شدهاند.دخترمازدواجکردهوپسرمهمدرشرفازدواجاست.
دراسفندماهسال۱۳۵6قبلازانقالبدردانشگاهصنعتیشريفدررشته یمهندسیسازه
فارغالتحصیلشدمدرآنزمانجزپنجدرصددانشجويانممتازدانشگاهبودموبههمیندلیلاز
 MBAدانشگاهبرکلیامريکابرایادامهتحصیلپذيرشگرفتم)البتهچندسالبعدهمدررشته ی
ازدانشگاهولنگانگاسترالیاکهبادانشگاهنفتدرآندورههمکاریمیکردمدرککارشناسی
ارشدمرااخذکردموتوانستمدرمديريتپروژههاازMBAهمبهخوبیاستفادهکنم(،اماجو
انقالبوشرايطیکهدرکشورحاکمبودمرابهماندنوادامهخدمتدرمملکتخودتشويقکرد
وازآنجاکهنفتوگازمهمترينصنعتکشوربودنددرحولوحوشجنگبهخوزستانرفتم.
صنعتنفتصنعتیبودکهمستقیمدربرابرجنگآسیبمیديدوهمزمانوظیفه یاستقراروادامه
انتقالانرژیازجنوبکشوربهشمالراهمبرعهدهداشت،بنابراينبسترمناسبیبرایکاربود.در
آنزمانآقایغرضیاستاندارخوزستانبودکهبعدهاوزيرنفتشدند.چونمنقباًلدرخوزستان
درصنايعفوالداهوازوبعدهمدرپروژههایبزرگمسجدسلیمانکارکردهبودم،ايشانتکلیف
کردندکهمنبهشرکتملیگازبیايم؛امامنچندسالیدرخوزستانزندگیکردهبودموتصمیم
داشتمبهتهرانبیايم؛عینجملهایکهآقایغرضیبهمنفرمدنداينبود:»خوببرويدتهرانگاز
بکشید«.بهاينترتیبمدخلورودیمنطرحگازرسانیتهرانشدودرسال۱۳6۱درشرکتملی

گازاستخدامرسمیشدم.
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درهمانسالیکهبهاستخدامشرکتملیگازدرآمدمدرطرحگازرسانیتهرانمشغولشدم.آن
زمانگازرسانیشهرتهرانمنحصرًادستدوپیمانکارکوچکبود؛يکیدرشمالتهرانوديگری
همدرجنوبتهراننازیآبادمشغولفعالیتبودندوبههیچوجهمطلبیبهعنوانگازشبکهایدر
تهرانوجودنداشت.کاردرتهرانخیلیمشکلبوداصواًلسرعتافزايششهرتهرانبهحدیبود
کهماهرچقدرکهمیخواستیمشبکه یگازرسانیرااجراکنیموگسترشدهیمبهسرعتافزايش
محدوده یشهرینمیرسیديم.کارکردن،ايجادواحداثشبکه یگازتهران،درشهریبهاين
وسعت)کهدرحالحاضرحدود%۲۵سوختمملکترادربابخانگیتهرانمصرفمیکند(،کار
بزرگیبودکهبهبندهمحولشد.ماتوانستیمدرابتدامحدودهایبرایطرحتهرانمشخصکنیم.
درسالهای۱۳6۲تا۱۳64توانستیمباانتخابپیمانکارانمتعدددرمناطقمختلفتهرانکاررا
بهسرانجامبرسانیم.هماهنگیهایبسیاریالزمبودکهباشبکههایديگرشهری،مثلتأسیسات
آب،برقومخابراتداشتهباشیم.البتههیچکدامازاينتأسیساتنقشههایکارانجامشده یخود

)BuiltAs(رانداشتند.
شرکتملیگازاولینشرکتیبودکهبانقشههایعینساخت)BuiltAs(کارمیکرد،بههمین
دلیلکاربسیارفشردهوجالبیبود.تهرانبهعلتبزرگیشبکهشهری60پوندی)psi 60(يک
شبکه یفشارقوی۲۵0پوندیهمدرداخلداشتوبههمیندلیلمتمايزازديگرشهرهابود.به
هرحالکارپیچیدهوخاصیبودکهدرطی4تا۵سالاولاستخدامبنده)ازسال۱۳6۱الی۱۳6۵( 

درطرحگازرسانیانجامشد.
پروژههای داشتم؛ پروژههایمختلفديگریهممسئولیت در تهران ازطرحگازرسانی بعد
 Fingerذخیرهسازیگازمايع؛مخازنکرویگازمايع)همینمخازنانگشتیجنوبتهرانيا
Storage(وهمچنیندراموراجراوطرحهامسئولیتاجرایکلیهپروژههایخطوطشرکتملی
گازراداشتموبعدازآنطرحپااليشگازسرخونوازحدود۱0سالگذشتهتابهحالمجریطرح
تأسیساتتقويتفشارخطوطگازهستمکهحدودًا40ايستگاهتقويتفشاررااحداثوراهاندازی
کردهايموهمزمانتوانستیممهمترينEquipmentياتجهیزموردمصرفدراينايستگاههايا

همانتوربوکمپرسورهاراداخلیسازیوتولیدکنیم.

حمایت از پیمانکاران و مشاوران داخلی وظیفه ی شرکت ملی گاز ایران �
تصورمندرارتباطباکارحرفهایوشغلمايناستکهچونبههرحالدرشرکتملیگاز
پیمانکارومشاوربازویکارماهستند،مادرپروژههایمختلفمیبايستیازکمکوهمکاریآنها
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استفادهکنیم.بهنظرمنرابطهدرستومنطقیبینکارفرما،پیمانکار،مشاوروسازندهتجهیزات
يکیازمواردبسیارمهمیاستکهاجرایپروژههایرامناسبمیکندوبهديدمناينمهمترين
بخشیبودکهمیتوانستمدرآنمؤثرباشم.منتصورمبراينبودکهبايستیارتباطورفتارمابا
ارگانهایخصوصیخارجازشرکتملیگاز،شفافوروشنباشد.درحقیقتآنهابرایاحقاق
تحققخواستههایبهحقشاناگرشفافباشدمتوسلبهشیوههایغیرحرفهایوغیرمعمول
نمیشوند،يعنیلزومیهمنداردکهبهاينشیوههاتوسلپیداکنند.قراردادهابايددرستروشن
منعقدگرددوبعدازقراردادهمبايدازپروژهحمايتکردواينمطلبيعنیحمايتازوظايفماست.

ریشه های شرکت گاز در خاک حاصلخیز انقالب اسالمی رشد و نمو کرد �
رشدوتوسعه یشرکتملیگازعمدتًابعدازانقالباتفاقافتاد.صنعتوشرکتنفتقبلاز
انقالببنیهوساختارکاملوسالمیداشت،اماشرکتملیگازاينگونهنبود.صنعتگازدرجو
انقالب،همکارانخودراتربیتواستخدامکردهاستوبهنظرمنبههمیندلیلفنیتروخالصانهتر
ازبقیهشرکتهاشکلگرفتهاستوچوندرهمینفرهنگرشدکردهتوانستهباپیمانکارهای
داخلیعجینشود.درابتداپیمانکارهایکوچکرابرایانجاماموربهکارمیگرفتیم،اماباوسعت

پروژهها،طبیعتاًًپیمانکارهایبزرگواردعرصهشدند.
رسالتانتقالکلانرژیوجايگزينکردنسوختگازبهجایسوختمايعبهعهده یشرکتملی
گازبودوجهشبسیارزيادیدراينکاربايدانجاممیگرفت.باآغازکارباپیمانکارهایبزرگبه
تدريجروشهایاجرایکارازشیوههایقديمیبهروشهایEPوCکهخريد،طراحیوخريد
اجناستوسطبخشخصوصیبود،تغییردادهشد.سپسقدمبهقدمروشEPCراانتخابکرديم
بهعبارتیطراحی،خريدکاالواجرارابهيکپیمانکارواگذارکرديم.بالطبعبرخوردبااينپیمانکارها
حرفهایتربود؛بنابرايناعتمادکرديموآنهاهمبهاعتمادشرکتملیگازپاسخدادند.البتهاين
کارهاسادهنیستوچالشهايیدارد؛امابههرحالاينامورانجامگرفت.درحالحاضردرمقطعی
هستیمکهدربعضیازپروژههاتأمینمنابعمالیرابهعهده یخودپیمانکارهاگذاشتهايم.درواقعما
بايدبهتدريجبهسمتپروژههايیبرويمکهحتیبهرهبرداریراهمبهبخشخصوصیواگذارکنیم.
روشهايیمثلBooوBotمواردیاستکهمسلمًاشرکتملیگازدرراستایپروژههايش
انجامدادهاست.پروژههایگاز،طرحهایبسیاربزرگبااعدادوارقاموبودجهبسیارباالهستند.
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آینده ی صنعت گاز در گروی تعامل با دنیای تکنولوژی �
مابرایشرکتملیگازمأموريت،بیانیهوچشماندازتهیهکردهايم.بهنظرمناينشرکتدر
آيندهيکیازبزگترينشرکتهاخواهدبود.بحثانرژیماعمدتًادرارتباطباگازاست،زيراکشورما
دارایذخايرمتعددگازاستوقصدداريمکهگازراجايگزينسايرسوختهایمايعکنیم.شرکت
گازبايديکشرکتبینالمللیباشد؛بنابراينبايددرسطحجهانیبسیارحرفهایترعملکنیمو
درارتباطوتعاملباشرکتهایبزرگبینالمللیباشیم.تکنولوژیهایروزدنیابايدواردصنعت
گازشودتابتوانیمدراينزمینههاتوانمندوپرقدرتعملکنیم.خوشبختانهعمده یپروژههایمارا
مشاوران،پیمانکارانوسازندگانداخلیبرگزيدهطراحیواجرامیکنند؛ولیبههرحالتعاملو
ارتباطماباتکنولوژیروزدنیاهمیشهمیبايستبرقرارباشد.صدالبتهکهاينکاررابايدباظرافتی
بسیاردقیقانجامدهیم.درسالهایاخیرباتوجهبهتنگناهايیکهتحريمهابهماتحمیلکرده
بودند،باکمکپیمانکارهاومشاورانیداخلیتوانستیمگلیمخودراازآبصنعتجهانیگازبیرون

بکشیم.اينکمکهارانبايدفراموشکرد.
همچنینمديريتشرکتگازبايدباظرافتودقتباشرکتهایبزرگبینالمللیتعامل
برقرارکندوسعیکنددرمواردیکهباکمبوددانشواطالعاتروبهروهستیمباانتقال
دانشازآنهاتکنولوژیهایجديدرافرابگیريموبهصورتVentureJointومشارکتی

باپیمانکارهایداخلیوخارجیکارکنیم.

تلخ و شیرین سی و چهار سال عشق به وطن �
هرچهسنآدمیباالترمیرودبیشترباخاطراتخودزندگیمیکند.مهمايناستکهشخص
بتوانددرزندگیخودخوبوسالمکاروتالشکند.قاضیزندگیماهمخودمانهستیم.وقتی
اينگونهزندگیکنیمقاعدتًابیشتراتفاقاتجزخاطراتخوشتلقیمیشود؛درنتیجهزندگیمفرحی
خواهیمداشت.اصواًلويژگیخاطراتخوشايناستکهوقتیدرموردکاریهراسیبهدلداريم
وبعدازآنبانتیجهمثبتروبهرومیشويميکخاطره یخوشمستندوثبتمیشود.مندر

پروژههایمختلفیکارکردموخاطراتمتعددیخوشمتعددینیزدارم.
پااليشگاهسرخوناولینپااليشگاهیبودکهطراحیآنبهعهده یمشاورانايرانیبودومن
هممجریطرحبودم)سالهای۱۳7۱تا۱۳7۵(اينطرحدرآنزمانشايداولینپااليشگاه
انتخابکرده داخلی میانمشاوران از را آن بودکهجسارتکردهوطراح گاز شرکتملی
بوديم؛ضمناينکهپیمانکارپااليشگاهنیزايرانیبود)البتهدرحالحاضرتمامپااليشگاهها
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خاطر همین به کنیم، جويی صرفه میخواستیم میشود(. احداث داخلی نیروهای دست به
میآورديم. خوزستان نفتخیز مناطق از بود الزم پااليشگاه برای که را لوازمی و کاالها
توربوکمپرسورهايیراکهآوردهبوديمخمپارهخوردهبودند؛آنهاراتعمیر،بازسازیوراهاندازی
میکرديم.حتیمشعل)فلر()فلرحدود60مترطولداردوبهاندازه یيکساختمان۲0 
طبقهاست(راباتمهیداتالزمازاطرافشهراهوازبازکرديموبهسرخونآورديم.پروژه ی
بسیارسختیبود،باکمبودمنابعمالیوارزیروبهروبوديم،اماباسماجت،تالشوکمک
همه یمسئولینکارکرديمودرنهايتدرفرودينماه۱۳7۵پااليشگاهسرخونتوسطرئیس
جمهوروقتجنابآقای»هاشمیرفسنجانی«رسمًاافتتاحشد.منمجریآنپروژهبودمو
میبايستگزارشوتوضیحاتپروژهراارائهمیکردمالبتهشبقبلازمراسمافتتاح)شايد
ازنظرامنیتی(بهمنگفتندکهشمابايداينتوضیحاتوگزارشراخدمترئیسجمهورارائه
بدهید.درتوضیحگزارشبهايشانبسیارهراسداشتم،ولیخوشبختانهازعهده یاينمطلب
خوببرآمدم،آقایهاشمیسواالتبسیارتیزهوشانهایازمنپرسیدندوالزمبودکهدرستو
بادقتپاسخگوباشم.ايشاندرآنجاشخصًاازمنتشکرکردندواينبرایمنبهعنوانيک

خاطره يخوشباقیماند.
امادرموردخاطراتتلخبايدبگويمکهگاهیاوقاتدرپروژههاعلیرغمتالشبسیار،بهنتیجه ی
مطلوبودلخواهنمیرسیم.عمدتًادربخشهایراهاندازیايناتفاقمیافتاد؛مثالًًدربرخی
ازايستگاههایتقويتفشارگازدراوجمصرفزمستانايستگاههابايدراهاندازیمیشدند،اما
از البتهدراينمواقعدست نبود؛ بههدفنمیرسیديمواينمطلببرایمنخاطره یخوبی
تالشبرنمیداشتیموسماجتمیکرديمودردقیقه۹0يااصاًلبهوقتاضافهکارابهسرانجام

میرسانديم.

شکوفایی شرکت گاز با تصمیمات مدبرانه ی مدیریتی �
دوتصمیممديريتیبسیارارزندهدرسطحکالنشرکتملیگازگرفتهشد.يکیدرزمانمديريت

آقایجراحیبودکهايشانبهمرورتفکربنگاهداریراشروعواجراکردند.
قبلازسال۱۳70مايکشرکتگازکاماًلدولتیباوظايفکاماًلحاکمیتیبوديم.آقایجراحی
گفتکاربايداقتصادیهمباشدوشرکتگازبهصورتيکبنگاهادارهشود.ايشانخودشاندر
مقاممدير،امورفنیراکهپیچیدهتربودبهکمیته یفنیشرکتگازاحالهکردند.اينکمیته یفنی
الزامًامسئولینيامديراننبودند،بلکهافرادکارشناسومتخصصهمدرمیانآنانبود.تقريبًاهر
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دهروزيکبارهمجلسهایبرگزاروشخصآقایجراحیآنجلسهراادارهمیکردند؛دراين
جلساتمسائلفنیرابررسیوخالصهوعصاره یمثبتشرادرهیئتمديرهمصوبمیکردند.امور
شبکههایگازرسانی)آنزماندراوجاحداثشبکههایگازرسانیدرروستاهاوشهرهابوديم(
راهمبهمعاونشانآقایکاردرسپردهبودند.ايشانهمبايکتیمديگرمرتبدرحالسفربودندو

مسائلمنطقهای-محلیومشکالتاجتماعیوعمومیراحلوفصلمیکردند.
اخیر سال ۱0 در ديگر مهم تصمیم
بومیسازی،داخلیسازی،احداثوانتقال
طراحی دانش تدوين و ساخت تکنولوزی
در که میدانید بود. توربوکمپرسورها در
ايستگاههایتقويتفشارمهمترينتجهیز

ياEquipment،توربوکمپرسوراست.شايدبعدازصنايعنظامیوصنايعهستهایکهبهعلت
محرمانهبودنشانقابلبازگوکردننیست؛پیچیدهترينوفنیترينتجهیزياموتوردوار،توربین
است.مااينتوربینهارادرشرکتملیگازبهخصوصدرايستگاههایتقويتفشارگازاستفاده
میکنیموازعمدهترينتجهیزاتاست.دوقراردادبزرگبهارزشيکمیلیارديورومنعقدکرديم.
عقداينقراردادهابامديريتهایمختلفوساليقگوناگونیکهدرشرکتملیگازوکشورمان
وجودداشت،بسیارچالشبرانگیزبود،اماخوشبختانهانجامشد.طیاينقراردادهاالگویتوربینرا
ازپیشرفتهترينتوربیناروپايیگرفتیموهمزمانباآنقراردادديگریبرایاحداث۱00دستگاه
)کهالگویآنرانیزازپیشرفتهترينتوربینشرقیگرفتیم(بستیم.درحقیقتدوپیمانکاربزرگ
داخلیباتوجهبهالگوهایمورداستفادهازتکنولوژیاروپايیوشرقیمسئولساختتوربینهاشدند.
انتقالتکنولوژیساخت،بومیکردنآنوبخشهایداغتوربینکهکشورهایمالکايندانش
اصواًلبهاينسادگیتکنولوژیآنرامنتقلنمیکنند،کاربسیاربزرگیبود.مادقیقاًًدراواسطاين
کارمتوجهشديمکهاگردانشطراحیتوربینرانتوانیمتدوينکنیموهمزمانباساختبهدانش
طراحیتوربیننپردازيم،حتیانتقالتکنولوژیساختهمبهپاياننمیرسد.خوشبختانهاينمطلب
راخیلیجدیدرشرکتملیگازعملیکرديم.يکیازمؤثرترينوياشايدمهمترينقراردادهايی
کهدرصنعتنفتوگازانجامشدهمینقراردادهایتوربینبود.يکشورایتوربیندرشرکتملی
گازتشکیلشد.يکیازدانشگاههایبزرگکشورمانراناظرعلمیاينکارکرديمکهبتواندازباب
علمیاينپروژهرارهبریکند.خوشبختانهاينمحصولنتیجهدادودراواسطآبان۱۳۹4اولین

توربینملیکهکاماًلطراحیآنداخلیبودبهبارنشستوراهاندازیشد.

 ما دقیقاًً در اواســـط این کار متوجه شـــدیم 
که اگر دانش طراحـــی توربین را نتوانیم 

تدویـــن کنیم و همزمان با ســـاخت به دانش 
ـــن نپردازیم، حتی  انتقال  طراحی توربی

ـــاخت هم به پایان نمی رسد تکنولوژی س
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آنقدراختراعرویتوربینالگوانجامشدهکهاکنونمامدعیهستیمکهاينتوربینداخلیو
ملیاست،بهشکلیکهسازنده یالگویاولنمیتواندادعاکندبهدلیلاينکهماpatentهای
مختلفیانجامداديم.مااينPatentهایمختلفرادرداخلکشوروخارجکشورثبتکرديم.اين
توربینخوشبختانههماکنونحدوديکماهونیماستکهبخشیازانتقالگازکشورراانجاممی
دهد.البتهدرطولاينمدتتحتمراقبتهایويژهایبوده،يعنیدادههاواطالعاتآنراتحلیل

میکنیمتااگرمشکلیايجادشدآنراتصحیحکنیم.
بههرحالتصمیماتیهموجودداردکهشايددرمقاطعنامناسبیگرفتهشدهونتیجهخوبیدر
برنداشتهاست.عدمشايستهساالریواستفادهازکارکارشناسیکهبعضیمواقعمارادرشرکت
ملیگاز،بهعقبانداختهاست،يکیازهمینتصمیماتاست.مادربرخیمواقعاولويتبندیهارا
رعايتنکرديم.فشارهایجانبیمنطقهباعثشدبهطورمثالشبکههایشهریبهجایشبکههای

اصلیگسترشپیداکند.

اعطای پروژه ها به بخش خصوصی یک پیشنهاد برای پیشرفت و توسعه ی  �
هرچه بهتر و بیشتر صنعت گاز 

درارتباطباشرکتملیگازتصورمبرايناستکهکاررابايدکارشناسیوبهبخشخصوصی
بسپاريم،پروژههایمامگاپروژههستند،مادرکشوریزندگیمیکنیمکهپايه یانتقالومصرف
انرژیآنرابراساسگازقرارداديم.خوشبختانهمخازنگازدراختیارماست.خودمانبايداستخراج
وتصفیهکنیم،انتقالبدهیم،توزيعومصرفکنیم.درنتیجهپروژههایمابسیاربزرگهستندو

تاسیسات تقویت فشار خنج
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شايدهیچکشوریدردنیابهاينشکلدرصنعتگازمتمرکزنباشد.هیچکشوریدردنیااينهمه
تأسیساتتقويتفشارگازوخطوطانتقالگازرايکجاندارد.

برایاداره یچنینشرکتیبايستیبابخشخصوصیکارکرد،البتهکارکردنبابخشخصوصی
بسیارسختاستوبهدلیلمبحثحاکمیتینمیشودانتقالعمده یانرژیکشورراکاماًلبه
بخشخصوصیسپرد،هردولتیکهدرکشورمامسئولباشدازبزرگترينوظايفشانتقالوتوزيع
مناسبانرژیاست؛امابههرحالمیبايستیبهبخشخصوصیاعتمادوازآنانحمايتکرد.بخش
خصوصیهممتعاقبًابايدبهاعتمادشرکتملیگازپاسخبدهدومارامأيوسنکند،اينيککاردو

طرفهاست.دولتبايدبرسیستم،نظارتعالیه،کنترلومديريتکند.

توصیه ای پدرانه به نسل جوان �
توصیهامبهجوانانايناستکهخالصانهکارکنند.درافزايشاطالعاتشانبکوشند،سعیکنندکه
بیشتربهمیدانهایکاریبروندوکارهاراتجربیبیاموزند.برخیازامورواقعًاآموزشیوآموختنی

نیستوجزدرشرايطمیدانینمیتوانآنهاراتجربهکردوآموخت.
فکرمیکنميکیازکارهايیکهمنانجامدادهامبهینهکردنطراحیواجرایپروژهها
استواينرامديوناجرایبیشازچهلايستگاهتقويتفشارگازدربازديدهايمکهازنزديک

زمان در هستم. میديدم، را مسائل
شخصًا پروژهها آن از %۹0 راهاندازی
راهاندازی در همچنین داشتم. حضور

بیشازصدعددتوربوکمپرسور۲۵مگاواتیهمبودمواينهاباعثمیشدکهبهتربتوانمدر
طراحیهاشرکتکنموبهبهینهسازیواجرایآنهابپردازمکنم.جوانهایمادراولکار
بايدبیشترتالشکنندواگرصادقانهوخالصانهکارکنند،مطمئنباشندکهجوابمیگیرند.
خواهند جا به مملکت برای را مفیدی کار نهايت در هم و میکنند پیشرفت خودشان هم

گذاشت.
منتالشکردمکهکارهاراخوبيادبگیرموبهبهترينشکلانجامدهم.يکیازمواردیکهبه
ديگرانهمتوصیهمیکنمايناستکهمطالعهکنندوکاررابشناسند.اگرشماکاررابشناسیدو
تاحدودیبهآنمسلطباشید،همکارانتانباشمابهترکارمیکنند.دراينصورتمسئولینباالتر
شماراپذيرفتهودرنتیجهبسترمناسبکارفراهممیشودوشمامیتوانیدبهترفعالیتکنید.اينکه
همکارانتانشماراقبولداشتهباشندفقطبهاينکهشمارئیسباشیدواومرئوسبستگیندارد،

جوان های ما در اول کار باید بیشـــتر 
تـــالش کنند و اگـــر صادقانه و خالصانه کار 

کننـــد، مطمئن باشـــند که جواب می گیرند
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اينقسمتیازکاراست.وقتیمارابپذيرند،بهخصوصزمانیکهکارهایماازحیطه یکارمندی
وفرهنگرئیس-مرئوسیخارجشود،باعشقولذتکارمیکنیم.مخصوصًازمانیکهقراراست
يکی-دوماهدورازخانهوخانوادهودرشرايطسختوخطرناککارکنید.تفاوتصنعتگازبا
ديگرصنايع)درعینحالکهتکنولوژيکوپیچیدهاست(،درخطراتزيادآناست.تلفیقايندوبا
هم)تکنولوژیوپیچیدگی(وکیفیت،کمیت،سرعتودقتدرعدمايجادخطرکاردشواریاست.
توصیه یآخرمنبهجوانانیکهبهشرکتگازمیآيندايناستکه»حساسیتداشتهباشند«و
اگراطالعاتيااقداماتنادرستینسبتبهشرکتگازمشاهدهکردندنسبتبهرفعآنودرصورت

درستبودننسبتبهپیگیریآناقدامنمايند.

توفیق فعالیت در اکثر مناطق کشور، بهترین لذت از دوران خدمت �
ماانتقالگازراازمبادیتولیدکهعمدتًادرجنوبکشورمانهستندبهمبادیمصرفکهدر
مرکزوشمالکشورقراردارندباخطوطانتقالفشارقویوباقطرهایباالانجاممیدهیم.
هر۱۱0يا۱00کیلومتر،کهگازدراينخطوطمنتقلمیشودبراثراصطکاکیکهباجداره ی
لولهپیدامیکند،دچارافتفشارمیشود.درنتیجهبهطورتخمینیدرهر۱00تا۱۱0کیلومتر
میبايستيکايستگاهتقويتفشارگازاحداثکنیمکهاينافتفشارراجبرانکندوفشار
گازباالبرودکهبتواند۱00کیلومترديگرباهماندبیوفلوگازیکهماالزمداريم،منتقل
شود.بههمینداليلايستگاههایتقويتفشارگازدرتمامینقاطکشورالزماست.يکیاز
شانسهایشغلیمن،امکانحضوردربیشترنقاطکشوراست؛هرکجاکهمیرومدرچند
کیلومتریخودمجايیرامیبینمکهدراجرایآندستداشتهام.انشاا...کهاينخدمات
منمثبتبودهباشد.تماملذتکارمامهندسهایاجرايیرضايتازاجرایپروژههااست.

درآنزمانکهدرجنوبمشغولبهکاربودمبهاتفاقخانوادهدرتعطیالتنوروزباوسیله ینقلیه
شخصیبهسمتبندرعباسمیرفتیم.دراوايلمسیربندرعباسمکانیاستبهنامتنگه ی»نی«و
»زاغ«کهدرآنجايکخطلولهکشیدهبوديم.بارانبسیارزيبايیمیباريدوهمهجاسرسبزوزيبا
بود.همسرمکنارمنشستهبودند.همینطورکهدرجادهمیرفتیمگوشهایرابهايشاننشاندادم
کهمسیرخطلولهبندرعباسبهرفسنجانبود.شروعکردمبههمسرمتوضیحدادمکهنگاهکنیدکه
آنجاچگونهخطلولهواردآنتنگهشدهوبرایاينکارماچنینمشکالتیداشتیمو...همسرمفقط

گوشمیدادبعدازچنددقیقهگفت:
-میخواهمچیزیبهشمابگويم؟شیشهجلویماشینرايکويترينتصورکنوببینهمهجا
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چقدرسبزوقشنگاست!
-گفتم:بله!

-گفت:فقطيکقسمتازاينويترينمشکلدارد!آنهمجايیاستکهشماآنمسیرراخط
لولهکشیدیوآنجاخاکیماندهوسبزنشدهاستوشمادقیقاًًهمانقسمتیازاينويترينزيبارا

بهمننشانمیدهیکهزيبايیندارد.
ايشانواقعًادرستمیگفتند،يعنیمنازآنهمهزيبايیفقطآنقسمتیراکهخودمکارکرده
بودمديدهولذتبردهبودم.میخواهمبگويمکهبرایامثالمنکهدراموراجرايینقشداشتهامو
عمرمرادرسازندگیواحداثبسربردهام،زيبايیهاهمانپروژههايیاستکهبهثمررسیدهاست.

چالش برانگیزترین ایستگاه های تقویت فشار گاز کشور �
پراکنده کشور مختلف نقاط در گاز فشار تقويت ايستگاههای کردم عرض که همانطور
متمرکزشدم، گاز فشار تقويت تأسیسات دربخشطراحی که وقتی درسال۱۳8۲ هستند؛
اولینايستگاهیکهمیخواستمراهاندازیکنمايستگاه»نورآباد«بودکهتأسیساتپیچیدهای
داشت.آنزمانآقایمالکیبهتازگیمديرعاملشرکتملیگازشدهبودند.بااينکهمن
خودمدرنورآبادمستقربودمايشاندرروزپنج-ششبارتلفنیازمنمیخواستندکهبههر
شکلیشدهايستگاهراراهاندازیکنیمتادرپیکمصرفزمستانیبهمشکلبرنخوريم؛چون
به موفقیت با پروژه آن بودوخوشبختانه آباد نور گازکشور بحرانیخطسوم نقاط از يکی

پايانرسید.
پروژهبسیارحساسديگر،تأسیساتتقويتفشارگازپتاوهبودکهبینياسوجوپلکلهاصفهانو
بروجنقراردارد.آنجاهميکیازنقاطکلیدیشرکتملیگازاست،چونخطوطشرکتملیگازدر
آنجابههممیرسند.درخاطرمهستکهراهاندازیاولینتوربیندرايستگاهپتاوهخیلیبرایمن

حساسبودوبیشازيکماهطولکشیدتاتوانستیميکیازتوربینهاراراهاندازیکنیم.
همچنین»تستسرچ۱«نیزيکخاطرهایاستکهبهنظرمتمامهمکارانمنآنرادر
ذهندارند.بههرحالکمپرسورگازبرایيکفشارويکفلویگازیتعبیهشدهاستکهاگر
بههردلیلیگازورودیدرکمپرسورقطعوياشیریبستهشود،يابهطورمثالانفجاریدر
خطوطلولهحادثشودکهگازبهآنجانرسد؛کمپرسورشروعبهوايبرشنوارتعاشمیکندو
مابهوسیله یسیستمسرچکنترلبايداينشرايطراکنترلکنیم.اگراينحالتاتفاقبیفتد،
۱.درتوربینوکمپرسورکهاگردبیگازکمشودکمپرسوربهارتعاشووايبرشنمیخوردواگراينمسألهکنترلنشود،ازجا

کندهمیشودوخطراتبسیاریرادرپیدارد.
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بايدسريعگازراازخروجیکمپرسوربهورودیگازبیاورندکهاينکمپرسورخودشاحساس
نکندکهفلوگازودبیگازکمشدهاستواينارتعاشرانداشتهباشد.اينسیستمسرچرا
بايدچککنیم،درحقیقتماعمدًاتستکمپرسوررابهآنحالتارتعاشنزديکمیکنیمو
مطمئنمیشويمکهسیستماينشیرحتیدرشرايطآنتیسرچعملمیکند.اولینباریکه
میخواستیمخودماناينکاررادرصنعتگازانجامدهیمبینسالهای۱۳80تا۱۳8۲بود.
نظرتمامکسانیکهآنجابودنداينبودکهتستراانجامندهیم،امامنبرانجامآنتأکید
داشتمتامطمئنشوم.البتهبرایانجاماينکاربايدريسکراشناختوبامديريتآنکار
تلفنیصحبت تماممتخصصینشرکتملیگاز با تا۱۲-۱۱شب داد.همانشب انجام را
کردهومشورتگرفتمودرنهايتآنتستراانجامدادم؛حتیبرایاينکهاگريکزمانآن
سیستمجوابنداد،ابزاریراوصلکردمکهمیتوانستتوربینراتیريپدهدوکنارکمپرسور
ايستادمکهاگراحساسکردمارتعاشاتکمپرسورازحدمعمولبیشترمیشودحداقلخودمآن
دکمهرافشاردهموسیستمراخاموشکنم.بههمیندلیلايستگاهپتاوهيکیازايستگاههايی
استکههمیشهبرایمنخاطراتخوشیرابههمراهدارد.ايستگاهدهقوايستگاهساوهنیز
تقويت ايستگاه بزرگترين ايستگاهساوه بگويمکه بودند.حتیمیتوانم بزرگی ايستگاههای
فشاریاستکهمندرخاورمیانهمیشناسم.راهاندازیايستگاهیباهفتعددتوربوکمپرسور

۲۵مگاواتیکارباعظمتیاست.
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وزنيکتوربوکمپرسورچیزیحدود۱۳0 -۱40تناستوباتجهیزاتیکههمراهداردحجمبزرگی
میشود،زيراتمامتأسیساتیکهدريکايستگاهوجودداردقراراستبهاينتوربوکمپرسورسرويس
دهد.مثالًًمابرایتوربینهواابزاردقیقمیخواهیم؛پسکمپرسورهوا،برقاضطراری،ژنراتورو

اسکرابرياآشغالگیرجهتکنترلسیستمپنلهایکنترلیالزمداريم.

گرمای تالش و حمیت صنعت گاز در خانه ی هر ایرانی  �
انجامدادن،اجراومديريتکردنحجمبزرگیازپروژههایاجرايی،يکیازشاهکارهایصنعت
گازاست.يکیازعللافتخارمنبهصنعتگازداشتنحمیتکاریاستوهرجاالزمباشداز
شرکتگازدفاعمیکنم.مابايدحمیتقسمتیداشتهباشیم.اگرازديديکفردمنصفبهاين
شرکتنگاهکنیممیبینیمکهجزشرکتهايیبودهکهواقعًاکارکردهواثرآنهمدرگرمای
خانههایهموطنان،ملموسومحسوساست.بحثیکهعرضکردممديريتاجرايیبوده،چون
شرکتملیگازبیشتردرحالساختواجرایپروژهبودهاست.ازاينبهبعدبهعلترشدفزايندهدر
تعدادپروژههاوشبکهها،بهرهبرداریهمبايدصورتپذيرد.درحالحاضربهرهبرداریکمکموزن
سنگینتریپیدامیکند.بهرهبرداریدرستوبهینهبسیارمهماست،بهمروربعضیازخطوطیکه
قباًلکشیدهايمدچاراشکالمیشوندونیازبهتعمیردارند.بهنظرمننقاططاليیبینسالهای
۱۳8۵-۱۳7۵درباباجرایپروژههابودوتقريبًااز۵-4سالگذشتهتاانشااهللآيندهنقاططاليی
درنحوه یبهرهبرداریمارخخواهدداد.اينسیستمهايیکهماباثروتعظیمیازپولمردم

ساختهايمبايدبهبهرهبرداریبهینهبرسند.

و حرف آخر... �
صنعتنفتوگازمهمترينصنعتکشورهستندواگريکمهندسبخواهددرجايگاهمناسبی
مشغولکارشودبهترينبستردراينصنايعفراهمشدهاست؛اگرمنبهگذشتهبرگردمبهاحتمال
قویبازهمینصنعتگازراانتخابمیکردم.البتهطبیعیوبديهیاستکهبعضیازروشهايم
راتصحیحمیکردم.گاهیمواقعبهدلیلفشارهایمسئولینباالدستیخستهمیشدمتاجايیکه
پروژهرارهامیکردمومیرفتم؛امابعدباخودممیگفتمکهپروژهاجرايیجایاينمطالبنیست،
بايدبرگشتومسئولذيربطرابارفتاروداليلمناسبقانعکرد.مادرکاراجرايیتمامحرفهايمان

رادرمنصه یعملبهاجرادرمیآوريم.
تصورمنبرايناستکهشرکتملیگازدرقسمتیکهمسئولینرابهکارمیگماردبايداندکی
کارشناسانهتررفتارکندتانفراتیکهصالحیتبیشتریدارنددرمسئولیتهایمختلفمشغولبهکار

شوند؛يعنیمديريتکارشناسیشده،بااحرازصالحیتضابطهایونهرابطهای.
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از آغاز تا پارس جنوبی و شرکت ملی گاز �
اينجانـبمجیـدبوجـارزادهمتولـدسـال۱۳۵۲دراراکهسـتم.ازکالسپنجـمابتدايـیتـا
مقطـعديپلـمدرتهـراندرسخوانـدمودرسـال۱۳7۱فـارغالتحصیـلشـدم.درپايیـزهمان
سـالدرهنرسـتانهنریمالکاشـترکهيکیازبهترينهنرسـتانهایهنریکشـوراسـت
وبازيگـرانوهنرپیشـههـایزيـادیازآنجـافـارغالتحصیـلشـدهانـد،برایمدتدوسـال،
دروسعلـوماجتماعـی،قـرآنودينـیراتدريسمیکردم.ازسـويیديگردررشـتهارتباطات
دردانشـگاهآزاداسـالمیپذيرفتـهشـدموضمنتحصیلدردانشـگاه،بصورتمـوازیتدريس

راادامـهدادمکـهتجربـهخیلـیخوبیبود.
پـسازاخـذلیسـانسوانجـامخدمتسـربازی،درشهريورسـال78بودکهبهشـرکتنفتو
گازپـارسواردشـدم.آنزمـانآقـایمهنـدسصالحـیفروزمديـرعاملشـرکتنفتوگاز

پـارسوزيرمجموعهشـرکتنفـتبودند.
شـرکتنفـتوگازپـارسدردیماه۱۳76تاسـیسشـد.وظیفهاينشـرکتتوسـعهمیدان
گازپـارسجنوبـیبـود.اينمیدانمشـترکبینايـرانوقطر،۹000کیلومترمربعوسـعتدارد
کـه۳۳00کیلومتـرمربـعآن،بـهکشـورمانتعلـقدارد.میـزانگازهمین۳۳00کیلومتـر،معادل
%8گازدنیـاوحدود۵0%گازکشـوراسـت.الزمبهذکراسـتدرخلیجفـارسيکمیدانگازی
بـهنـامپـارسجنوبـیداريـمکـهتوسـعهآندرعسـلويهاسـتويکـیهـمپارسشـمالیدر
غـرببوشـهراسـتکهقبـلازانقالبآنجاشـناختهشـدهبودوحتـیچاههايشهـمحفاری
شـدهبودکهموقعجنگآسـیبزيادیبهاينسـکوهاواردهشـدهاسـت.منازنزديکاينها
راديـدهام،بـهفاصلـهتقريبا۱0-۱۵کیلومتـریازسـاحلاسـتداخـلمرزخودماناسـت.گاز
آنهـمخیلـیتـرشاسـت.امـامیـزانگازآنخیلیباالاسـت.چیـزیدرحدوديکسـوم،تا
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يـکچهـارمگازپـارسجنوبـیدرآنجـاگازداريم.توسـعههمهايـنها،يعنیپـارسجنوبی،
پـارسشـمالیوگلشـنوفردوسـیبـهعنوانبخشـیازوظايفشـرکتنفـتوگازپارسمی
باشـد.اگـربخواهـمدقیقعـرضکنم،درتاريخ76/۱0/۱۲شـرکتنفتوگازپارستاسـیس
شـدودرسـال78عملیـاتاجرايـیکلـی،با۲۳0الی۲40نفرکارشـروعشـد.منشـهريورآن
سـال،بـهعنـواننیـرویحراسـتیبـهاينشـرکتآمـدم.تقريبايکسـالوسـه–چهـارماه
درحراسـتآنشـرکتمشـغولکاربودم.آقاینادعلی،مسـئولومعاونسـازمانحراسـتو
رئیـسحراسـتنفـتوگازپـارسبودنـد.مندرزندگـیخیلیدرسهـایخوبیازايشـانياد
گرفتـم،بسـیارانسـانفرهیختـهایبودنـد.فرماندهگردانانصـاربود.ازبچههـایقديمجبهه
وجنـگ.ديـدونـگاهبسـیاربازیداشـتند.ايشـان،درپیداکـردنديدگاههایجديدسیاسـی

واقتصـادیدرمـن،بسـیارتاثیرگـذاربودنـدوخیلیهممراتشـويقمـیکردند.
همیشـهخداراازبابتهمینشـغل،کهشـغلبسـیارخوبیاسـت،شـکرمیکنم،شـايدبعد
ازهمسـروفرزندانـم،ايـنبزرگتريـننعمتیاسـتکـهخداوندبهمـنعطافرمـوده.خانمبنده
همیشـهدرسـختتريـنشـرايطپشـتوانهخوبـیبـرایمنبـودهو۲دختـرمباالتريـنلطفی
هسـتندکهخداونـدبـهمـنداشـته.بعـدازآنهامهمتريـنموهبتاينبـودکهدرپـارسجنوبی

مشـغولشدم.
عسـلويهراهیچکـسنمـیشـناخت.مـاتـامدتهـاکـهبـهفـرودگاهمـیرفتیـم،رویکاغذ
مـینوشـتیم»عسـلويه«،تـامـردمبداننـداينعسـلويهاسـت.موقعیکهپـروازداشـتیم،همه
مـیپرسـیدند:عسـلويهداخـلايراناسـتياخـارجايران؟جزيرهاسـت؟کسـینمیدانسـت

عسـلويهبـاعنوشـتهمیشـوديابـاالف.
بـا»ع«وهـم نامـههـا،هـم لغـت در
بـا»الـف«نوشـتهشـدهاسـت.اسـلويه،
يعنـیبنـدرگاهومحلبسـترکشـتیهاو

عسـلويهيعنـیمحلـیکهکوههايشعسـلبسـیارخـوبوگیاهیدارد.عسـلطبیعـیکهآن
موقـع،کیلويـی۲۵تـا۳0هـزارتومـانبود.

رفتـهرفتـه،باعقـدقراردادهایجديدوورودشـرکتهایجديد،عسـلويهبهلحـاظجمعیتی،
رشـدچشـمگیریراتجربهکرد.بهگونهایکهبعداز4-۳سـال،يعنیازسـال78تاسـال80 
يـا8۱،چیـزیحـدود۱00هـزارنفـردرپـروژههایمختلـفآنمنطقـه،کارمـیکردند.۱۵00 
اتوبـوس،صبـحهـاکارگرهـاراازخوابـگاههايشـانبـهمحـلکارمـیآورد،ظهرهـمآنهارا

 خدا را از بابت همین شـغل، که شغل 
بسـیار خوبی است، شکر می کنم، شاید بعد 
از همسـر و فرزندانم، این بزرگترین نعمتی 

اسـت که خداوند به من عطا فرموده
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مـیبـردبـرایناهـار.ايـنافـرادازکلکشـورآمـدهبودنـد.فکـرشرابکنید،۱۵۳0شـرکت
درعسـلويهمشـغولکاربـود.يعنـیازبزرگتريـنشـرکتهایمامثلآذرآبوماشـینسـازی
اراک،تـالولـهسـازیاهـوازوکابـلسـازیابهـروشـرکتهايیمثلآبـژياشـرکتگاماکه

االنجـزوشـرکتهـایبـزرگنفـتگازکشـورهسـتند،درآنمنطقهفعالیتمـیکردند.
يـکسـالودوسـهمـاهبعـد،بهعلـتاينکهمنلیسـانسارتباطاتداشـتموهـمهمکاران
بنـدهرابـهطـورکامـلشـناختهبودندبـهروابطعمومیمنتقلشـدمکـهآنموقـعآقایجنت

آبادیرئیـسآنبود.
درآنزمـانآقـایزنگنـه،همـهیتوانـشرابـرایتوسـعهپـارسجنوبیگذاشـتهبـود.هر
هفتـهمـیآمدنـدوبهآنجاسـرمیزدنـد.يادممیآيـدحتیدرتعطیـالتعیدنوروز،روزسـوم
يـاچهـارميـاپنجـمعیـد،مادرعسـلويهمنتظـرآقایزنگنـهبوديم.حتـیآقـایمیرمعزیهم
کـهآنموقـعمديـرعامـلشـرکتنفـتبودنـد،بارهـابـاخانوادهبـهآنجـاآمدندطـوریهم
مـیآمدنـدکـهيکـیدوروزبتوانـدبماننـدوبههمهجاسرکشـیکننـد.وقتیمـنواردروابط
عمومـیشـدمفقـطدونفـربوديـموزمانبردتـابتوانیمشـرايطوفضارابشناسـیم.يکدفعه
خـودمرامیـاندنیايـیازکاراحسـاسکـردمکهاگرشـبانهروزتـالشنمیکرديـم،بهکارها
نمیرسـید.آقـایجنـتآبـادیهمتجربـهیروابطعمومینداشـتند.ولیبسـیارپیگیـربودند.
درآنزمـان،همـهیتمرکـزشـرکتنفـترویتبلیغـاتبـود.همـانموقـعبـودکـهبحـث
بـایبـکوبیـعمتقابـلواينمسـايلدرمجلسپیـشآمد.وفشـارزيـادیرویوزارتنفت
بـود.وزارت،ازطـرفمجلـسومطبوعـاتدائمـاتحتفشـاربـود.روزنامههامـداممقالهمی
دادنـدکـهپـارسجنوبـیداردتـاراجمـیشـودودارنـدامـوالمملکـترامـیبرنـدوازاين
قبیـلحـرفهـا.اينهـاهمزمانشـدبـاتغییرآقـایدکتـرصحفیوآمـدنآقاینعمـتاللهی،
بـهعنـوانمديـرکلروابـطعمومـیوزارتنفـتشـروعکردبـهتبلیغـاتواطالعرسـانیدر
زمینـهیفعالیـتهـایپـارسجنوبـی.بیشـترينفشـارهـمرویمابـود،گروههـایمختلف
ازجملـهنماينـدههـایمجلـس،مـیرفتنـدبازديـدومیآمدنـد،گروههـایمختلـف،حتیاز
مـدارسهـممـیآمدنـدبازديدوبرمیگشـتند.ظرفسـهچهارسـال،حجمبسـیاروسـیعیاز
کارتبلیغاتـیانجـامشـدبـرایاينکـهمـردمببینندچـهاتفاقیداردمـیافتد؟واقعـاهماتفاق

بسـیارعظیمیافتـادهبود.
يـکبـاريـکگـروهخبرنـگاربرديمکهيکـیازايـنخبرنگارهانوشـتهبـود:"بهراسـتیکه
پـارسجنوبـیتجلـیارادهیملـیاسـت."مـنوقتـیاينجملـهراخوانـدم،ديدمچقـدراين
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جملـهکامـلاسـت،چقـدرمفهومقشـنگیدارد.اگراشـتباهنکنم،ايـنجملهراخانـمصداقت،
خبرنـگارايسـنانوشـتند.واژهیپـارسجنوبـیتجلیارادهیملی،ازآنجاشـکلگرفتهشـدو

واقعـاهـمتجلـیارادهیملیبود.
بـهواسـطهیاقتضـایشـغلی،آموزشدورههایعکاسـیوفیلـمبرداریرادرصداوسـیما
ديـدم.ازهمـانابتـدا،بـهعنـوانمعـاونروابطعمومـینفتوگازپـارسفعالیـتمیکردم
ودائمـابـهعسـلويه،کیـش،سـکوهایدريايـی،خرمشـهروبندرعبـاسوبوشـهربـههمـراه
همـکارانمـیرفتیـموگـزارشتهیـهمـیکرديـموهمیشـهسـعیمیکـردمخـودراازنظر
اطالعاتـیبـهروزنگهـدارم.االنهـمکهدرشـرکتگازهسـتمسـعیمیکنمهـمارتباطات
هـماطالعـاتنسـبتبـهفعالیـتخـودمراحفظکنم.اعتقـاددارماگرکسـیدرهـرحوزهای

کـهکارمـیکنـداطالعـاتکافـینداشـتهباشـد،خیلینمـیتوانـدموفقوموثرباشـد.
وقتـیکسـیدرروابـطعمومـیکارمـیکنـد،فقـطنبايـدروابـطعمومـیبداند.بلکـهبايد
بحـثهـایفنـیراهـمبلـدباشـد.بـرایهمیـنهـممـیگويندروابـطعمومـی،نیمـهفنی
اسـت.يعنـیغیرفنینیسـت.کسـیکهدرروابـطعمومیشـرکتگازکارمیکنـد،بايدبداند
گازترش،چیسـت؟گازشـیرين،چیسـت؟تعريفعمــلیاتچیسـت؟بايدبدانددرايسـتگاهها

چـهاتفاقیمـیافتد؟
درکارتشـريفاتهـمچیـزیحدوددويسـتوخـردهایچکلیسـتآمادهکردهبـودم.کهبا
توجـهبـهمقاماتـیکـهمیخواسـتندازمنطقهبازديـدکنندتغییرمـیکرد.اگـرنمايندهمجلس
مـیخواسـتبـهعسـلويهبیايـد،يکسـریکاربـودواگررئیـسجمهورمـیخواسـتبیايد،
تـکتـکايـنکارهـارابايـدازابتـداتـاانتها،چـکمیکردمتـاچیـزیازقلمنیافتـدواين
خـودشيـککتابچهشـدهبود.کسـیکهمیخواهـددرروابطعمومـیکارکند،بايـدبازوهای
زيـادیداشـتهباشـد.يعنـیبايـدداشـتههايـشدرهمـهبخشهـایمختلـف،تکمیلباشـد.
يـاحداقـليـککفیراداشـتهباشـهکهوقتـیازاوسـوالمیکنند،بتواندپاسـخگوباشـد.

تجربه در پارس جنوبی، کار در شرکت گاز �
درآذرسـال۱۳88،قـراربـودجلسـهایبـهمـدتدهدقیقـهبـاآقـایاوجـی،مديـرعامـل
شـرکتملـیگازايـرانداشـتهباشـمکـهبیـشازيکسـاعتبهطـولانجامید.آقـایاوجی
رزومـهبنـدهرامـیخواسـتندومـننیـزرزومـهرادراختیارايشـانقـراردادم.مقاالتـیراکه
درروزنامـههـاومجـالتنوشـتهبوديم،مشـاهدهومطالعهکردنـد.مادرکارباآقـایاوجیدو
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سـختیداشـتیم،يکیاينکهايشـاندرکارروابطعمومیمسـلطبودندوقباًلوقتیدرشـرکت
نفـتوگاززاگـرسکارکـردهبودنـد.مدتـیسرپرسـتروابطعمومیهـمبودهانـدودرحوزه
روابـطعمومـیکارکـردهبودندوکامـاًلظرافتهایروابـطعمومیرامیدانسـتند.بنابراين
هـمکارمـاسـختبـودوهمیشـهبايدباظرافـتعملمیکرديـم،وازآنطرفهـمکارمان
راحـتبـود،بـهدلیـلايـنکهبسـیاریازمواقـعدرروابـطعمومیدرهنـگامعقـدقراردادها،
پیگیـریکارهـا،هزينـههايـیکهبايدپرداختشـود،بهدلیلگسـتردگیکاریکـهمیخواهد
اتفـاقبیفتـد،بايـد،تصمیـمهـایسـريعگرفتـهشـود.کارفرهنگـیاينشـیوهرامـیطلبدو
ايشـانايـنمـواردرامـیدانسـتندوبـهراحتیمیشـدبـاايشـانکارراپیشبـرد.درنتیجه
کارهـمسـختوهمآسـانبـود،دردورانکنونیهمخوشـبختانهآقایمهنـدسعراقیکاماًل
درحـوزه یروابـطعمومـیديـدونظرحرفـهایدارندبازهمکارماخیلیسـختاسـت.مثاًل
دربخـشهنـریوبخـشهـایديگـرمثلصداوسـیما،ايشـاننظرخـاصتئوريـکدارندو
کارمـاخیلـیسـختاسـت.زمانـیکـهآقایمهنـدسعراقـیآمدندواقعًاکارماسـختشـد،
چـراکـهايشـانمـیگوينـدکهشـمابايـدبـاکیفیـتتريـنکاروبهتريـنکاررابهنـامبرند
شـرکتملـیگازتولیـدکنیـد.خیلـیسـختاسـتکهايـناتفـاقراشـکلداد.چراکهشـما
وقتـیقصـدداريـدکـهيـککاررادراوجخـودشودرزيبايـیتمـامدربیاوريـد،هماننـديک
سـريالتلويزيونـیخـوب،بايـدافـرادیبیاينـدکـهبتواننـدکاررابـهنحواحسـنانجـامدهند
وشناسـايیايـنافـراد،خیلـیراحـتنیسـت.ضمنـًاآنافـرادبايـدبتواننـدجنسکارشـمارا
دقیـقبشناسـندوبـاظرايفکارشـماآشـنابشـوندوبـاچیزهايیکهشـمامدنظرتاناسـتو
قصـدداريـدبـرایکارمـوردنظرتـانتولیدشـودوآنهـاکاررابهنحـومطلوبانجـامدهند،
خـوباينـکارخیلـیسـختوپرهزينـهایاسـت.اماتاجايـیکهتوانسـتیم،سـعیکرديمکه
ايـناتفـاقبیفتـدوخوشـبختانهايـنازلطـفبزرگخـدابهمنبودهاسـتکههـمدردوران
آقـایمهنـدساوجـیوهـمدردورانمهنـدسعراقـی،دومديـریکـهواقعًابااعتمـادکامل
دربخـشروابـطعمومـیکاررابـهبنـدهواگـذارکردندونـگاهدقیقوحرفـهایدرکارروابط
عمومـیداشـتندکارمـیکنـموايـنبـهمـاوهمـکارانمـادربخـشروابـطعمومـیخیلی

اسـت. کرده کمک

خدمت در پارس جنوبی و کسب توانمندی های بسیار �
بـههـرحـالازدیمـاه88،وارداينکارشـدمآنموقعاوجسـرمابود،درروابـطعمومیبا
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همـکارانبسـیارخوبـیبرخـوردوتعامـلداشـتموتجربیاتیهمکـهدرحوزه یپـارسجنوبی
داشـتم،خیلـیدراينجـابـهمـنکمـککـرد.بـههـرحالکسـیکـهمـیخواهـددرحوزه ی
روابـطعمومـیيـکشـرکتکارکنـد،عـالوهبـراينکهبايـدبهتمـامظرايفشـرکتخودش
آگاهـیکامـلداشـتهباشـدچهازنظـرعملیاتـی،چهازنظـرکاروفعالیـت،ازنظراسـتراتژی
هايـیکـهشـرکتبرایآينـده یخودشدرافقوچشـماندازیکـهداردودردرازمدتتعريف
کـردهوبايـدداشـتهباشـد.بايـدبابخـشهایپايیندسـتیوباالدسـتیخودشهمآشـنايی
داشـتهباشـد،بـاشـرکتهايـیکهبهصـورتهمتـرازباشـرکتکارمیکنند،آشـناباشـدو

تـاحـدودیهمبايـددرکارهایفنیآشـناباشـد.
کارکـردندرحـوزه یپـارسجنوبـی،خیلـیازايـنتوانمنـدیهـارابـهمـندادهبـودکـه
وقتـیواردمجموعـه یعظیـمروابـطعمومـیشـرکتملـیگازايـرانشـدم،بتوانمتـاجايی
کـهممکـناسـتازايـنتجربیاتـماسـتفادهکنـم.کاردرمجموعـه یشـرکتملیگازبسـیار
گسـتردهبـود.ارتبـاطبـاحدودپنجاهوسـهالـیپنجـاهوچهارروابـطعمومیکهشـاملحدود
چهـلشـرکتتابعـهودهمنطقهعملیاتیاسـت.سـیويکشـرکتگازاسـتانیداريم،هشـت
پااليشـگاهومجتمـعگازیدرکلکشـورداريـمکـههـرکـدامازاينهـامثلپـارسجنوبی،
تـاده،پانـزدهواحـدپااليشـگاهیرادرآينـده ینزديـکشـاملمـیشـودوهـرکـدامازاين
پااليشـگاههـاکارعظیـمخـودشرادارد.۱0منطقـه یعملیاتـیدرکلکشـورداريـمکهاين
دهمنطقه یعملیاتیدرکلکشـور،گسـتردهشـدهاندوپنجشـرکتسـتادیمثلشـرکتملی
مهندسـیتوسـعه یگاز،شـرکتبازرگانی،شـرکتذخیرهسـازی،بیدبلند۲،شـرکتتوزيعگاز

طبیعـیهـمداريم.
اينشـرکتهاشـرکتهايیهسـتندکهبدونواسـطهباشـرکتملیگازدرارتباطهسـتند
وهمـه یايـنهـاواحدهـایروابطعمومیدارندوبهنسـبتحـوزه یکاريشـانفعالیتهای

دارند. ای گسترده
بـرایانتصـابمديـرانروابـطعمومـیبـهدلیـلحساسـیتیکـهدرحـوزه یروابـطعمومی
وجـوددارد،مصوبـه یدولـتراداريـم،از۱۳84کـهمـنيادماسـتکـهقبـلازآنهمچنین
مـوردیبـودهاسـت،دردولتمصوبشـدهاسـتکـهدرانتصابمديـرانروابـطعمومیحتمًا
بايـدنظـردبیـرشـورایاطـالعرسـانیدولـتلحـاظشـود.دروزارتخانـههـاهمبـامديرکل
روابـطعمومـیهـروزارتخانـه،هماهنگمیشـودوشـرکتهـایتابعـههمبارئیـسروابط
عمومـیشـانبايـدهماهنـگکنندوايـنارتبـاطوهماهنگیحتمـًابايدباشـدودلیلآنهم
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ايـناسـتکـهروابـطعمومیشـرکتهاسـخنگویاصلـیدولتانـدوهیچفرقـینمیکند،
درهمـه یدولـتهـاهمینطوربودهاسـت.روابـطعمومیمرغعزاوعروسـیاسـتودرمورد
ايـنکـهورودکارهـایروابـطعمومیدرچهبخشـیباشـد،درهـردولتتفاوتینمـیکند،ما
سـخنگویفعالیـتهـایدولـتهسـتیمدرهربخـش،وفرقینمیکنـدچهدولتـی،هردولتی
کـهفعالیـتوتـالشمـیکندروابـطعمومـیبايدتمامايـناقداماتـیکهدرشـرکتصورت
مـیگیـرداطـالعرسـانیوتبلیغـاتکنـد،بـهمـردمپیـامبدهد،نظـراتمـردمرابگیـردوبه

اصطـالحايـنارتباطدوسـويهراايجـادکند.
مـااولیـنکاریکهکرديمسـعیکرديم
کـهجلسـاتخوبـیرابـاهمکارانماندر
شـرکتهایتابعهداشـتهباشـیموبیشتر
باايشـانآشـنابشويمومشـکلومعضل

بسـیارمهمـیکـهآنموقـعهمـکارانمـاداشـتندوهمیشـهدرروابـطعمومیهاوجـوددارد
ودرجلسـاتروابـطعمومـیهمـه یشـرکتهـا،چـهشـرکتنفتوچـهشـرکتگازوغیره
بحثسـاختارروابطعمومیاسـتکهاينامردرشـرکتملیگازبیشـتراحسـاسمیشـود.
سـاختارروابـطعمومـیشـرکتهـایگازاسـتانیبسـیارضعیفاسـت.هنوزهمايـنموردبه
چشـممـیخـورددرخیلـیازشـرکتهاکـهيکرئیـسروابطعمومیاسـتوکلـیعملیات
کاری،مثـاًلدرشـرکتگازاسـتانی،بـاحـدوددويسـتهـزارمشـترک،کـهمعمـواًلحداقـل
مشـترکینايـنانـدازهاسـت.شـهریماننـدتهـرانبیشازسـهونیـممیلیونمشـترکدارد،
رئیـسروابـطعمومـیبايـدبـاتمـامنواحی،مناطـق،شهرسـتانهاومراکـزاصلیاسـتان،با
نهادهـایمدنـیکـهدرهـراسـتانمشـغولفعالیتانـددائمـًادرارتباطباشـد.باائمـه ینماز
جمعـه،بـاآمـوزشوپرورش،بااسـتانداری،تمامسـازمانهايیکهمشـغولبهکارند.شـخص
رئیـسروابـطعمومـیبـاآنهـاارتباطبرقرارمـیکندوهماهنـگکننده یبیندسـتگاهخود
ودسـتگاههـایبیرونـیاسـت.امـاعمـاًلدرسـاختاريکنفـرنیرویرسـمی،يکيادو،سـه
نفـرنیـرویغیررسـمیوکاربسـیارزيـادیدارد.شـايدنزديـکبـهچهاردهيـاپانزدهنـوعکار
رسـمیدارد.يعنـیعـالوهبـراينکـهرئیـسروابـطعمومیاسـت،دبیرشـورایاقامـه ینماز،
دبیـرشـورایفرهنگـیدرسـتادامـرمعـروف،حفـظآثـاروارزشهـایدفـاعمقـدساسـت،
پیگیـریکننـدهمـواردمهـممديرعامـلاسـت.دبیـریخیلـیازبخشهايـیکهشـرکتنیاز
داردکـهارتبـاطبرقـرارکنـد،بهروابطعمومـیارجاعمیدهندکـهروابطعمومـیاينارتباط

رئیـس روابط عمومی باید با تمام نواحی، 
مناطق، شهرسـتان ها و مراکز اصلی استان، 
با نهادهای مدنی که در هر اسـتان مشغول 

ارتباط باشد فعالیت اند دائماً در 
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راايجـادکند.
ايـنسـاختاربسـیارضعیـفاسـت.ازلحـاظپايـه یسـازمانیهـمبسـیارضعیفديدهشـده
اسـت.مـاوقتـیواردشـديم،يـککاریراهمـکارانماورؤسـایروابطعمومیقبلشـرکت
شـروعکـردهبودنـدبـهسـرعتپیگیـریکرديموبـامجـوزمديرعاملبهسـرانجامرسـانديم.
رؤسـایروابـطعمومـیسـابقشـرکتملـیگازکـهدراينجاازهمـهآنهاتشـکرمیکنم
عبارتنـدازآقايـانربیعیـان،شـجاعی،قمبریوآقایامتیکهبیشاز۱7سـالاينمسـئولیت

راداشـتهاند.

انجام کارهای زیربنایی  �
دراولیـنمرحلـه یکارسـعیکرديمسـاختارروابطعمومیشـرکتهایتابعهوشـرکتملی
گازراارتقـابدهیـموازلحـاظپايـه یسـازمانیوبـهاصطـالحنفتـیهـاايـنگـرهبازشـود،
روابـطعمومـیدرشـرکتهـایگازاسـتانیدرخیلـیازمناطقوپااليشـگاهخیلـیپايینبود
ودرسـتادهـمبايـدحتمـاسـاختاربازنگریمیشـدويکسـریتغییـراتوارتقاهايیانجام
مـیشـد.بخشـیازايـنکاردرزمـانآقـایربیعیـانانجـامشـدهبـودويـکبخـشنهايـی
مانـدهبـودکـهباآقـایاوجیهماهنگکرديـموموافقتايشـانراگرفتیـم.درآنزمانآقای
سـاعتیانرئیسمهندسـیسـاختارشـرکتملیگازايرانبودندوماتوانسـتیمموافقتايشـان
رابگیريـم.تقريبـًااوايـل۱۳8۹بـودکـهمـاتوانسـتیمايـنارتقـارادردوبخشانجـامدهیم
کـهخـودگامبسـیارمهمـیبـود.يعنـیپانزدهياشـانزدهسـالبعـدازاولیـنتغییرسـاختاردر
مجموعـه یروابـطعمومیسـتادوشـرکتهـایتابعه،دومیـنتغییرسـاختاردرروابطعمومی

شـرکتملیگازوسـتادانجامشـد.
پايـههـایسـازمانیراافزايـشداديـمويـکمقداردرشـرکتهـایتابعـه یگازپايههای
سـازمانیهمکارانمـانارتقـاپیداکرد.رئیسروابطعمومیاسـتانیمانازلحاظکارسـازمانی
رویگريـديـادرجـه ی۱۲،۱۳يـا۱4بـودکـهايـنمقـداربـرایسـازمانبسـیارپايیـنبود.
رئیـسروابـطعمومـیدرجلسـاتمتعـددروابطعمومیشـرکتمیکنـدواصواًلبايـدبتواند
بـهعنـوانسـخنگودرچنیـنجلسـاتیسـخنبگويـدوحـرفبزنـد.مـاسـعیکرديمکـهاين
اتفـاقهـابیفتـد.ارتقـایپايـهباعثشـدکهباالخـرهرؤسـایروابـطعمومیمابـهاصطالح
يـکسـروگردنبیاينـدباالتـروجايـگاهخودشـانرابهتـرحفـظکنند.بعـدازآنيـکنامهبه
امضـایآقـایمهنـدساوجـیتنظیـمکرديـمکـهدهالـیپانـزدهبنـدداشـتوچنـدبنـدآن
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بسـیارمهـمبـودويـکبنـدآنايـنبـودکـه
رئیـسروابطعمومـیبايدبهعنوانسـخنگوی
شـرکتیکـهفعالیـتمـیکنـدوظیفـهاطـالع
رسـانیوسـخنگويیآنسـازمانراهـمدارد،
کـهتـاقبـلازآنبااينکـهدردولتمصوبهم
شـدهبـودامادرمجموعه یشـرکتملـیگازو
حتـیوزارتنفـتهـمايـنمـوردرانداشـتیم
کـهحتمـًاعنوانسـخنگورابـرایرئیسروابط

عمومیداشـتهباشـیم.
پـسازآننامـهایراتنظیـمکرديـمکـهدر
جلسـاتمهـمهیئـتمديـرهوجلسـاتمهـم
شـرکت،رؤسـایروابـطعمومـیحضورداشـته

باشـندودلیلـشهـمايـناسـتکـههـرچـهرئیـسروابـطعمومیبـافعالیـتهايـیکهدر
شـرکتصـورتمـیگیـردآشـناترباشـد،بهتـرمیتوانـدنقشـشراايفاکنـد،هـمدرحوزه ی
اطـالعرسـانیوهـمدرحـوزه یبرنامـهريـزیبـرایفعالیتیکـهبايداتفـاقبیفتـد،وهمدر
حـوزه یسـخنگويیوپاسـخگويـی.بـهخصـوصشـرکتهـایتابعـه یماکـهپاسـخگويی
شـاندرامـورمشـترکین،درافزايـشقیمـتهـا،درتغییراتیکهدرسـاختارقبـوضگازاتفاق
مـیافتـد،بسـیارسـريعتـرودائمیاسـت.همه یايـنمـواردرابايدپاسـخبدهند،ايـننامه
راداديـموايشـانهـمايـننامـهبـاموافقـتمديـرعامـلوقـتوبعـدشهـمجنـابآقای
مهنـدسعراقـیمواجـهشـد.مهندسعراقـیهممجـددًارویاينقضیـهتأکیدکردنـد،آقای
وزيـرهـمدربخشـنامهایکهدادندمجـددًاتأکیدکردندواالندرخیلیازشـرکتهایتابعه،
همـکارانمـادرخیلـیازجلسـاتهیئـتمديـرهودرجلسـاتمهـمحضـورونقـشسـخنگو

دارنـد،ايـنکاربسـیارمهمـیبودکـهاتفـاقافتاد.

تغییر ساختار روابط عمومی  �
بـرایتدويـنسـاختارجديـدبالفاصلـهبعـدازابـالغآندرسـال۱۳8۹،بـازهـماحسـاس
کرديـمکـهسـاختارروابـطعمومیشـرکتملیگازوشـرکتهـایتابعه یآننیـازبهاصالح
دارد.خروجـیکاربـهنسـبتفرآينـدتغییراتیکهدرمجموعـه یصنعت،درايـرانودنیااتفاق
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مـیافتـد،نیـازداردکـهروابـطعمومیاينشـرکتهاهمبهنسـبتايـنتغییراترشـدکند.
بايـدهـمرشـدکیفـیوهـمرشـدکمـیکنـد.بايـدازنظـرآمـوزشهايیکـهدرحـوزههای
روابـطعمومـیاتفـاقمـیافتدرشـدکندوروابـطعمومیبـرایاينکـهبتواندبادنیـاارتباط
برقـرارکنـد،بايـدسـاختارهایآنتغییـرکنـد.باالخـرهروابـطعمومـیتنهـانهادیاسـتکه
مـیتوانـدبـاسـازمانبیرونـیارتبـاطداشـتهباشـد،بايـدخـودشوابزارهايشراقـویکند.
ابزارهـایآنهـمنفراتـیهسـتندکـهدرآنحـوزهکارمـیکننـد.امـادنیـایکنونـیآنقـدر
ابزارهـایجديـددراختیـارمـاقراردادهاسـتکـهاگرباآنابزارهاآشـنانباشـیمنمـیتوانیم
بـهنحـواحسـنکارهـاراانجـامدهیـم.شـايدباتعـدادنیروهایکـمترامابـاتوانايـیباالتر،
مـابايـدبرويـمبـهسـمتارتباطـاتبیـنالمللـی،دردورانبعـدازتحريـمهمايـنارتباطات

قطعـًاًخـودشرابهترنشـانمـیدهد.
دربحـثسـاختاربهواسـطه یايـنهمهفعالیتیکـهروابطعمومـیبايدانجامدهـد،مجددًا
ازاواخـر۱۳۹۲اسـتارتتغییـرسـاختارروابـطعمومـیرازديـم.ابتـداتغییـرسـاختارروابـط
عمومـیسـتادوبعـدازآنکمـکبـهتغییـرسـاختارروابـطعمومیشـرکتهایتابعـه،آقای
مهنـدسعراقـیهـملطفکردنـدوموافقتکردند.االنباالخرهبعدازدوسـالسـاختارجديد
روابطعمومیسـتادابالغشـدهاسـتومشـغولتبیینشـرحوظايفآنهسـتیمکهانشـااهلل

بـاتعییـنشـرحوظايـفبتوانیمکارهـایجديـدوبهتریانجـامبدهیم.

اصالح تعامل موجود بین روابط عمومی شرکت گاز و شرکت های تابعه �
سـاختارقبلـیمـانسـبتًاFlatبـود،يعنـیتعـدادHeadهـایمابهصـورتافقیزيـادبود
وارتبـاطبیـنهمـکارانکمتـربـود،ارتبـاطمـابـاشـرکتهـایتابعـهکمتـربـود.درانجام
کارهايـیکـهدرحـوزههـایمختلـفروابطعمومـیبايدانجاممیشـد،بعضیبخـشهاکه
مـیبايسـتارتباطخیلیبیشـتریمیداشـتند،ارتباطشـانخیلـیکمتربودوهماهنگیشـان
خـوباتفـاقنمـیافتـاد،وکارهاآنطورکهبايدوشـايدپیـشنمیرفت؛امـادرتغییراتجديد
سـعیکرديـمکهسـاختاربیشـترعمودیباشـد،سـعیکرديمبخشهايـیکهارتباطبیشـتری
دارنـدکنـارهـمقـراربگیرنـد.ضمـناينکـهدرهمـه یبخـشهـایحـوزه یروابـطعمومی
ارتبـاطکامـلبـاهـموجـودداردکـهازطريقِهدهـایهربخشاتفـاقمیافتـد.يکبخش
بسـیارمهمـیکـهدربخـشقبلـیبـودوآنطـورکـهبايـدوشـايدبـهآنبهـادادهنشـدهبود،
بخـشهماهنـگکننـده یروابـطعمومیهاباشـرکتهـایتابعهبـودکهخیلینقشبسـیار



مجید  بوجارزاده |

88۹

مهمـیداردوبايـدبـهنظـرمـنبیشـتربـهآنپرداختهشـود،چـراکهپـلبینروابـطعمومی
شـرکتهایتابعهوروابطعمومیسـتاداسـت،ماارتباطمانباشـرکتهایسـتادیبیشـتر
ازبـاالبـهپايیـنبـودهاسـت،درحالـیکهايـنارتبـاطبايددوسـويهباشـد،دردنیـایجديد
ديگـرارتبـاطدسـتوریوصرفـاًًابـالغنامـهجـوابنمـیدهـدوبايدحتمًادوسـويهباشـد،ما
ايـنبخـشراتقويـتکرديـمکـهايـناتفاقبیفتـدوبخـشهايیکهباهـمارتباطمسـتقیم
دارنـدرادريـکجـاتقريبـًامتمرکـزکردهايمبرایاينکهکارهاسـرعتبهتریداشـتهباشـند.

کارهـایاينسـاختارهـمدرحالانجاماسـت.
يکـیازاتفاقـاتخـوبديگریکهدراينسـالهاسـعیکرديـماتفاقبیفتـد،اصالحتعامل
وارتبـاطروابـطعمومـیسـتادباشـرکتهایتابعهاسـت.شـايدقبـلازآنارتباطمانخیلی
قـوینبـود.مانشسـتهایفصلـیرابرنامهريزیکرديم.درسـالحداکثرچهاروحداقلسـه
بـاريـادرتهـرانيـادرشـرکتهـایتابعهباحضوريکـیازمقامـات،کهاگردرتهرانباشـد،
حتمـامديرعامـلشـرکتملـیگازحضـورخواهدداشـتودرشـرکتهـایتابعههـميکیاز
مديـرانسـتادومديـرانشـرکتهايـیکـهحضـوردارند..تمـامروابـطعمومیهایشـرکت
هـایتابعـهملـیگازجمـعمـیشـوندومسـايلراباهـمبررسـیمیکنیـم،اتفاقاتـیکهدر
چنـدمـاهقبـلاتفاقافتادهاسـترابررسـیمـیکنیمومـواردیراکهدرآيندهالزماسـتبه
آنهـاپرداختـهشـودمطرحمـیکنیمويکهماهنگیبسـیارخوبـیازاينطريـقبینروابط
عمومـیهـایشـرکتهـایتابعهگازايجادشـدهاسـت.بهجراتمـیتوانمبگويمکـهمادر

چهارشـرکتاصلیزيرمجموعه یوزارت
نفـت،هماهنـگترينبخـشرادرروابط
عمومـیشـرکتملـیگازوشـرکتهای
تابعـه یآنداريـم.ماجنـسصداهايمان

يکـیاسـت،اگـردرتهـرانيـکنوعپیـامبرایمخاطـبکههمه یمردمهسـتندشـنیدهمی
شـود،درخوزسـتان،کردسـتان،سیسـتانوبلوچسـتانوخراسـانهـمهمیـنپیامشـنیدهمی
شـود.وايـننشـاندهنـده یتعامـلبیـنهمـکارانمـادرروابطعمومیشـرکتهـایتابعه
اسـت.مـابـابرگـزاریايـنجلسـاتبـاسـتادسـعیکرديمايـنتعامـلراخیلـیبهتـرکنیم.
درکنـارايـننشسـتيـکروزههـممعمـواًليـکروزآمـوزشداريم،آمـوزشهـممربوطبه
مـواردیاسـتکـهبـهصـورتحال،يعنیبـهروز،کـهمبتالبهروابـطعمومیهااسـت.برای
مثـالمـابحـثهایمربـوطبهفضاهـایمجازیوشـبکههایاجتماعیراداشـتیم،مسـايل

یکـی از اتفاقات خوب دیگری که در این 
سال ها سـعی کردیم اتفاق بیفتد، اصالح 

تعامل و ارتباط روابط عمومی سـتاد با 
است تابعه  شرکت های 
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ومشـکالتیکـهخـودهمـکارانبـهمـااعـالمکردنـدوازايـنطريـقآنهـارابهمشـورت
گذاشتیم.

شرکت گاز و فرهنگ سازی مصرف �
فعالیـتهـایروابـطعمومـیشـرکتملیگازدرطـیاينچندسـالهدرانجـامفعالیتهای
خـودوحضـوردرجشـنوارههـاهمیشـهاولبـودهاسـت.درسـال۹4بـا47درصـدکلجوايز
مجموعـه یروابـطعمومـیوزارتنفـتراشـرکتملیگازراگرفت.درسـتادهـمچهارمقام
اولگرفتیمواولشـديم.درسـال۹۳همهمینطور،درکشـورهمدراکثرجشـنوارههايیکه
همـکارانمـاشـرکتکردنـد،همیشـهاولبودهايـمولوحهایمختلـفگرفتیم،لوحسـازمان

شـنواراگرفتیـم،لـوحهایبرتـرحوزه یروابـطعمومـیرادربخشهایمختلـفگرفتیم.
يکـیديگـرازمسـائلمهمـیکهتاحدودیحلشـدمشـکلماباصداوسـیمابـود.درفصل
زمسـتانروابـطعمومـیگازبـهخصوصدرچندسـالگذشـته،)البتهاالنشـرايطخیلیبهتر
اسـت(بـهدلیـلاينکـهحجـممصـرفگازدربخشهایبـهخصوصخانگیبسـیاربیشـتراز
حجـمتولیـدگازبـود،درنتیجـهمـابايـدتاجايیکهمیشـدبايدتالشمیشـدبـرایاطالع
رسـانیوبخـشفرهنـگسـازی،بـهعنوانيکـیازمهـمترينفعالیـتهايیکـهدرحوزه ی

روابـطعمومـیشـرکتملیگازتعريفشـدهاسـت،علیرغـماينکهوظیفهاشنیسـت.
بـرایفرهنـگسـازیدرمصـرفگازشـايدنزديـکدوازدهيـاسـیزدهوزارتخانهوسـازمان
بیرونـیبايـدفعالیـتکننـدتامصرفگازدرکشـورازاينکهاالنهسـت)بیندوتاسـهبرابر
میانگیـنمصـرفجهانـی(،بـهحالـتطبیعیش،برگردد.برگشـتشهـمراهگريزناپذيریاسـت
وبايـددربخـشهـایفرهنگـیاصـالحبشـود.ديـدگاههایمـردممابـرایمصـرفانرژی،
درهمـه یبخـشهـاازجملـهگازبايـداصـالحشـود،مـااگـراينطورفکـرکنیمچـونپولش
راداريـممـیدهیـمپـسمـیتوانیـماسـتفادهکنیـم،ايـنتفکربسـیارغلطـیاسـت،دردنیا
هیـچکسـیاينطـوریفکـرنمـیکند.دردنیـاانرژیرابـاايننـگاهمصرفمیکننـدکهاين
انـرژیفقـطمتعلـقبـهمـانیسـتومتعلـقبهنسـلهایبعـدیهمهسـتوبـرایاينکهبه
نسـلهـایبعـدیهـمبرسـد،بايـدتـاجايیکـهمـیتوانیمبهصـورتبهینـهمصـرفکنیم،
امـابـا80میلیـوننفـرجمعیـتدوبرابـرچیـنوسـهبرابرژاپـنگازمصـرفمیکنیـم،چند
برابـرخیلـیازکشـورهایدنیـامصرفمیکنیم،دراوجزمسـتانوپیکسـرما،مصرفبخش
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خانگـیمـافقـطبـرایتولیـدگرمايـش
چیـزیحـدود۵00میلیـونمتـرمکعـب
گازمـیشـود.درحالـیکـهدراتحاديه ی
اروپـابـاحـدودهجـدهکشـورونزديـک
600میلیـوننفـرجمعیـت،همیـنمیـزان
۵00میلیـونمتـرمکعـبگازرامصـرف
مـیکننـد،پـستفکرمـاوديـدگاهمردم
مـادرمـوردمصـرفبايـداصالحبشـود.
امـاايـنفقـطيکبخـشاسـتوهمه
اشنیسـت،دربخـشهـایديگـرهـم،
کامـل سـاختمان انـرژی ذخیـره ی بايـد
داشـته دوجـداره پنجـره ی و در باشـد،
باشـد،خروجگرماازسـاختمان،ازسـقف،
ازکـفوازديوارهـابايـداصـالحشـود.

بايـدبخـشهـایمختلفشـهرداریهاونظاممهندسـیسـاختمانوبهطورکلیهربخشـی
کهمشـغولسـاختمانسـازیاسـت،بايـدمبحث۱7و۱۹مهندسـیسـاختمان،حتمـارعايت
بشـود،دربخـشهـایديگـرهـم،اگـربخـاریگازسـوزتولیـدمـیشـود،آبگرمکنگازسـوز،
موتورخانـه یگازسـوزتولیـدمـیشـودبايـدطبقاسـتانداردباشـدکهمتاسـفانهکامـاًلبهاين

نیسـت. صورت

وظایف شرکت ملی گاز در پاالیش، انتقال و توزیع  �
درمقابـلهمـه یايـنهـاشـرکتملـیگازازنظـرسـازمانیهیـچوظیفـهاینـدارد.در
اساسـنامه یشـرکتملـیگازنوشـتهشـدهاسـتکـهوظیفـه یشـرکتملـیگاز،پااليـش،
انتقـال،توزيـع،فـروشوصـادراتگازبهمشـترکیناسـت،يعنـیاينطورمیشـودگفتکهما
هـرچـهبیشـتربفروشـیمبايـددرآمدبیشـتریدرشـرکتگازداشـتهباشـیم،امادرسـالهای
گذشـته،دائمـًابـهمـردماعـالممیکرديمودرخواسـتمـیکرديمکـهمصرفرامناسـبتر
کنیـد.اولمـیگفتیـمصرفـهجويـیکنیـد،بعـدازآنگفتیـممنظـورازصرفهجويـیمصرف
بهینـهاسـت،واالنمـیگويیـمکـهبايـدمديريـتمصـرفداشـتهباشـید،يعنیهـمکااليی
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کـهمـیخريـدبايـدکاالیاسـتانداردیباشـد،وهماينکـهمثـاًلدرخانهدرفصلزمسـتان
اگـرهنـوزهـوابـهاندازهایسـردنشـدهاسـتکـهغیرقابـلتحملباشـد،بـالباسمناسـب
تـر،الزمنیسـتکـهبخاريتـانراروشـنکنیـدوالزمنیسـتکـهشـعله یبخاريتـانراتااين
حـدبـاالببريـد،مـیتوانـدکمترباشـد،درجه یحـرارتپايینتروپوشـشمناسـبترباشـد.
بـدونهیـچترديـدیفقـطشـرکتگازدرحوزه یمصـرفگازمشـغولکاراسـت،درحالیکه

وظیفهاشنیسـت.
درسـالیاناخیـرمجموعـه یروابـطعمومـیهـایشـرکتملیگازدرسـتادوشـرکتهای
تابعـهتنهـابخشـیبـودهانـدکـههـمدرحـوزه یصرفهجويـیومديريـتمصـرفوفرهنگ
مصـرفبهینـه یگازتـالشکـردهاسـتوهـمدربخـشآگاهکردنمردمنسـبتبـهحوادث
گازطبیعـی،وقتـیبـهدهسـالقبـلبرمـیگرديـم،مـیبینیمتـادهسـالقبلشـايدمابیش
ازپنـجيـاشـشهـزارنفـردرسـالدراثرحـوادثگازفوتمـیکردنـد،امادرسـال۹۳،۹4 
ايـنرقـمبـهحـدوددويسـتنفـررسـیدهاسـت،وايـننتیجـهاینیسـتبـهجزتالشـیکه
همـکارانمختلـفمـندرجهـتآگاهکـردنمردمانجـامدادهاند.مادرسـالبیشازسـیتا
چهـلهـزاردقیقـه،پیـام،فیلـم،سـريال،آگهـیوپیامهـایفرهنگـیدربخشهـایمختلف
تلويزيـونداشـتهايـم،صدوپنجـاهمـوردسـرفصلفعالیـتهايمـاندرحوزه یفرهنگسـازی
اسـت،درسـالتقريبـًاحـدودهفتصدهـزارنسـخهتولیـدکتبفرهنگسـازیوارسـالشرابه
شـرکتهـایتابعـه یملـیگازداريـمکـهرقمهـایخیلیبزرگیاسـت،فقطسـتادشـرکت
ملـیگازوهمـکاراندرشـرکتهـایتابعهايـنکاررامیکنند،تولیداتمادرسـال،تولیدات
بسـیارعالـیاسـت،هـمدربخـشهـایفرهنگسـازیوکتـابوفیلم،مـافیلمسـینمايیو
سـريالسـاختیم،گـزارشهـایمختلـفسـاختیم،برنامـههـایثابـتتلويزيونیسـاختهايم،
همـه یايـنهـاکمـککـرده،امـاسـازمانديگـریرانمـیبینیـدکـهدرحـوزه یخـودش،
مثـاًلدرحـوزه یسـاختمانبحـثکنـد.درحـوزه یتجهیزاتگازسـوزوبخـاریوآبگرمکنو
موتورخانـهبحـثکنـد،درحـوزه ینظـاممهندسـیسـاختمانبحثکننـد،درحـوزه یمبحث
۱7کـهيکـیازارکانمهـموکامـلتريـنقانـونبـرایايـنکـهبـرایسـاختمثـاًليـک
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خانـه،وبـهکاربـردنتجهیـزاتبـرایاينخانـه،بايد
چـهاسـتانداردهايیداشـتهباشـد،يعنـیمـاقوانینمـان
کامـلاسـتوعمـلبـهقوانینمـانکامـلنیسـت،در
حـوزه یمبحـث۱۹هـمهمینطـوراسـت،اگـربخـش
هـایمسـتقیمومرتبـطايـندومبحـثراکارکنیـم
درحـوزه یفرهنـگسـازیبـرایمصرفانـرژی،ونه
فقـطگازوبـهخصوصگاز،خیلیدقیقبـهآنپرداخته
شـدهوسـازمانهایمرتبـطخیلیضعیفبـهآنعمل

مـیکننـدکـهبايدانسـجاممناسـبیپیـداکند.

تاثیر فرهنگی آقای ایمنی �
آقـایايمنـیگازراهمـهمیشناسـند،چراکهقديمیترينکاراکتریاسـتکـهدرموردگاز،
مصـرفبهینـهوايمنـیصحبـتکردهاسـتوايـنکاراکتربسـیارقديمیوماندگاراسـتکه

مـاهمسـعیکرديمحفظـشکنیم.

رفع مسائل بین روابط عمومی شرکت ملی گاز و سازمان صدا و سیما �
يکـیازبخـشهايـیکـهبـرایانتقـالاطالعـاتبـهمـردمبـاآنتعاملداشـتیمسـازمان
صـداوسـیمابـود،صـداوسـیماقراردادهايـیرابـهشـرکتملـیگازتحمیـلکـردهبـودکه
قراردادهايـیيـکطرفـهويـکسـويهبـود.ايـنامـرهمـانموقـعباعثقطـعبرنامـههای
شـرکتملیگازشـدهبود،درخواسـتهایواقعًاغیرمتعارفوغیراسـتانداردیازشـرکتگاز
کـردهبودنـد،مثـاًلگفتـهبودنـدکـهاگرمـاتبلیغاتمـیکنیـمومديرعامـلشـرکتملیگاز
دريـکبرنامـهمـیگويـدکـهيـکدرصدمصـرفگازپايیـنآمدهبوداسـت،اينيـکدرصد
يعنـیايـنکـهفقـطصـداوسـیماباعـثآنشـدهاسـتدرنتیجهشـمابايـدپاداشـیهمبه
صـداوسـیمابدهیـدکـهايـناتفاقاتافتادهاسـت.مـاگفتیمکهايـنحرفبسـیارغیرمنطقی
اسـت،يعنـیچـی؟مثـاًلمـنمـیروميککااليـیرامیخـرمواگـرازاينکاالخوشـمآمد
بـرفـرضمثـالهـزارتومـانبیشـتربايدبدهـم،اصاًلهمچنیـنچیـزیمعنینـدارد،اينيک
مـوردودومايـنکـهمـاخودمـانبايـدتصمیمبگیريـمکهدرچـهبرنامهایودرچـهزمانیو
درچـهشـبکهایبايـدايـنتبلیغـاتراانجامدهیم،قبلشقـراردادبالکوبهصـورتکلیبود
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ومـیگفتنـدمـامثـاًلهـزاردقیقـهبرایشـمابرنامهپخشمـیکنیـمواينهـزاردقیقهکجا
وچگونـهوبـاچـهکیفیتـیباشـد،مثاًلسـاعتچهارصبـحآگهیشـرکتملـیگازپخشمی
شـود.بـرایچـهکسـی؟نمیدانـم.ماآمديماينراسروشـکلداديـموخیلیشـايدنزديکبه
يـکسـالطـولکشـید،درآنموقـعکهآقـایتقدسنژادکـهمعـاوناداری،مالـیتلويزيون
بودنـدمـاپیگیـریزيـادیکرديموبامديرانشـبکههاجلسـه یمسـتقیمبرگـزارکرديمتاکه
توانسـتیممجوزهايـیرابگیريـمکـهقراردادهارااصالحکنیم،يکسـریبندهـادرقراردادها،
البتـهنـهايـنکـهکامـلاصالحبشـوندامـانسـبتبهقبـلتلطیفترشـدند،شـکلقـرارداد
هايـیکـهمـامیتوانسـتیمباشـبکههـایمختلـفوبرنامـههایمختلـفببنديـمرااصالح
کرديـموتـاحـدیمـوردقبولشـرکتملیگازواقعشـد.تـاحدیالبتـهوهنوزکاملنشـده،
سـال۹۳و۹4بـازبحثداشـتیموبازتوانسـتیمبخشهايـیازقراردادبـاتلويزيونرااصالح

کنیـمکـهاينقدرکلیويکسـويهنباشـد.
امـايـکبحـثکلـیوجودداردکـهدرواقـعدرتلويزيونبهعلـتاينکهرقابتـیدرکنارش
اتفـاقنمـیافتـد،هـرطـوریکهخودشمـیخواهدتصمیـممیگیـرد،واگـرهمینطورپیش
بـرودآرامآرامدامنـه یارتبـاطوفعالیـتشـرکتهـایمختلـفمثلمـاکهدولتیهسـتیمبا
تلويزيـونکمتـروکمتـرمیشـود.ومجبوريمبهسـمتبخشهـایديگراطالعرسـانیمانند
شـبکههـایاجتماعـی،بیلبوردهـاوخیلـیازمسـايلیکـهراحـتتـرمـیشـودباآنهـاوبا

هزينـههایبسـیارپايیـنترکارکـردبرويم.

عدم تبلیغ شرکت گاز در رسانه ها  �
اگـرتلويزيـونروشبرخـوردشرابـاشـرکتهـاوسـازمانهـابـهخصـوصمـاکـهبحث
فرهنـگسـازیراداريـماصـالحنکنـدوبـادوسـتانماندرتلويزيـونهمیشـهايـنبحـثرا
کرديـمکـهمـنهـرموقعايـنآقايانمـیگفتندتبلیغـاتمنمیگفتـمکههمیـنجااصالح
کنیـد،هیـچموقـعنیامديـمتبلیـغشـرکتگازرابکنیـم،بلکهفقـطدرحوزه یفرهنگسـازی
بـودهاسـت،اگـردرمـوردیتبلیغشـرکتملیگازبودهاسـتهزينـهاشراجداگانـهپرداخت
کرديـم.درنتیجـهمنجـربـهقـراردادفرهنگسـازیبـابیـشاز۹00درصدتخفیفیکـهبهما
مـیدادنـدکـهبـهنظـرمـنبازهـمگرانبـود،شـد.امابـازهـمگامهایبسـیارخوبـیبود،

قراردادهـارااصـالحکرديـم،فعالیـتبسـیارخوبـیبود،کـهدراينچندسـالاتفـاقافتاد.
مـاسـعیکرديـمکهدرمجموعه یسـتادوشـرکتهایملـیگازايناسـتراتژیتبلیغاتیرا
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تعريـفکنیـم،يعنـیهـرکسـیودرهـرشـرکتیهرچیزیکـهخودشمـیخواهـدرانگويد،
يـکپیـامباشـد،پیـامهـاراتعريفکنیموپیـامهارااصـالحکنیم،همانچیـزیکهمناول
گفتـم.کـهاولمـیگفتیمصرفـهجويیدرمصرفگاز،بعـدگفتیممصرفبهینـه یگازواالن
مـیگويیـممديريـتمصـرفگاز،ايـنراسـعیکرديمکـههمه یشـرکتهایتابعهوسـتاد
درجلسـاتیکـهبـاايشـانداشـتیم،شـیوهونحوه یکارمـانراتعريـفکنیمکهحـوزههايش
مشـخصباشـد،نحـوه یفعالیـتدرتلويزيـونودرروزنامههـاراتعريفکنیم،کـهدرحوزه ی
روابـطعمومـیوزارتنفـتهـمبـودهاسـت،وشـکلوجهتبهاينمسـئلهداديـم.االنمی
توانـمبـهجـرأتبگويـمکهروابـطعمومیشـرکتملیگازوشـرکتهـایتابعـهاشتقريبًا
هـمجنـسوهـمسـنخ،دريکجهـتباهـمدرحوزههـایتبلیغاتیشـانحرکتمـیکنند.
سـعیکرديـمفعالیـتهایسـالیانه یروابطعمومیراشـکلدهیـم.مـاکلکارهايیکهدر
پايـانودرابتـدایهـرسـالدرحـوزه یروابـطعمومیسـتادوشـرکتهایتابعهشـکلمی
گیـردرابـههیئـتمديـرهاعالمکرديـمومجوزهايـشراگرفتیموتکلیفمانمشـخصاسـت
کـهدرطـوليـکسـالبرنامـههايمـانبـهچـهصورتاسـت،سـعیکرديـمبهصـورتيک
کتابچـهکنیـمومشـخصشـود،آرشـیوفعالیـتهـایروابـطعمومیرااسـتارتزديـم،االن
بیـشازيـکسـالونیـماسـتکهکاربسـیارسـنگینیاسـت،درشـرکتملیگازکـهپنجاه
سـالازعمـرشمـیگـذرد،امـااالندرحـوزه یروابـطعمومـیراعـرضمـیکنـم،بقیه ی
واحدهـاهـرکـدامبخـشخودشـانرادارنـد،ايـنواحدحجـمتولیداتیکهداشـتهاسـت،چه
درحـوزه یسـمعیوبصـریوچـهدرحوزه یمستندسـازی،گـزارش،عکس،تصاويـر،کلیپ،
انیمیشـنوبخـشهـایمختلفـیکهکارکـردههیچچهارچوبینداشـتهووقتیکـهمنآمدم
حجـمعظیمـیازنوارهـایقديمـیVHSوفرمـتهایمختلـفتصويریراداشـتیمواين
هـاتبديـلنشـدهبـودومحتوايشـانمعلـومنبـود،مـاايـنهـاراتبديـلکرديم،يکسیسـتم

بسـیارخوبآرشـیودرسـتکرديم.

طراحی و ایجاد بانک اطالعات تصویری �
بـرایايـنکارهمـکارانرابـهسـازمانصـداوسـیماوبنیـادشـهیدفرسـتاديموسـازمان
هـایمختلـفرابررسـیکردنـد.نـرمافزاربسـیارخوبـیخريديم.سـاختاربهاصطالحسـخت
افزاريـشراخريديـم،آرشـیوآندرحـالحاضـرايجـادشـده،سـرورشدرITشـرکتملـی
گازايـرانايجادشـدهاسـت،هزارانسـاعتبرنامـهتبديلشـدهواکنوندرحالانتقالاسـت
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تـادرگامبعـدیتمـامايـنهـابـهصـورتبخـشهـایتعريـفشـدهجداشـود،هـمبخش
عکـسوهـمبخـشفیلـمآنودرگامسـومبخـشهـایبـهاصطـالحکاغذيـشهـمبايـد
اسـکنشـودودرآرشـیوقـرارگیـردکهاگـردرآينده ینـهچنـداندور،خواسـتیمتصاويررااز
سـالهايیکهدراختیارماناسـت،ازدهسـالقبلگاز،ازبیسـتسـالقبلگاز،ازپااليشـگاه
هـایپـارسجنوبـیودرجاهـایمختلفديگر،باجسـتوجويیسـاده بتـوانبهترينکیفیت
راازايـنآرشـیوبرداشـتواسـتفادهکـردوبرایسـالیانسـالبعدهـماينماندگارشـودکه
چـهمیـزانکارشـدهاسـت،ماهیـچحجمیرااالننداريمواالندرحالشـکلگیریاسـت،
ولـیازقبـلمتأسـفانهايـنرانداشـتیم.اينهـميککاریبودکهسـعیکرديمکـهبهعنوان

يـککارماندگاراتفـاقبیفتد.
دوره هـای آموزشـی روابـط عمومـیازقديـمبیـشازسـیصددورهتعريـفشـدهبود
کـهخیلـیازدورههـایآموزشـیديگـرکاربـردیدرامـروزهنداشـت،يعنـیبـرایکسـیکه
واردروابـطعمومـیمـیشـودباالخـرهبايـدحداقـلفـوقديپلـمدررشـته یروابـطعمومـی
داشـتهباشـد،خیلـیآمـوزشهـایابتدايـیهمبـهعنـوانآمـوزشدرمديريتآمـوزشچهار
شـرکتاصلیتعريفشـدهاسـتازجملهشـرکتملیگازکهبیشازسـیصدعنوانداشـت،
بـاهمـکاراننشسـتیمايـندورههـارابررسـیکرديـموبـهزيـرصدعنـوانتغییـرشداديم،
يـککتابچـه یخیلـیخـوبباهمـکاریاداره یآموزشتدوينشـدکـهاينکتابچـهدرچهار
شـرکتاصلـی،وسـهشـرکتديگـرهـمارسـالشـدوخیلـیهـممـوردتوجـهقـرارگرفـت
وهمـانهـابـهعنـوانبیـسيـاپايـه یدورههـایآموزشـیروابـطعمومـیدربخـشهای
مختلـف،بـاشـکلوشـمايلجديـدیشـدکـهبـهنظرمهـرچندسـاليکبـارهمبايـداين

مـورددوبـارهشـکلبگیردوبهروزرسـانیشـود.
مدیریـت بحـران درروابـطعمومـیراتعريـفکرديـم،دلیلـشهـمايـنبـودکـهبعداز
اينکـهابـالغکرديـمبهشـرکتهـاکهشـماسـخنگوهسـتید،درمجموعه یشـرکتملیگاز
ايـرانوشـرکتهـایتابعـهبـهخصـوصدرمناطـقعملیاتـیوشـرکتهايـیکـهکارهای
اجرايـیانجـاممـیدهنـد،هـرلحظـهممکناسـتکـهاتفاقـیبیفتـد،مثـاًليکـیازخطوط
درحیـنکارمنفجـرشـود،يـامثـاًلپیمانـکاربرخـوردیبـاخـطگازیداشـتهباشـدواتفاقات
ناگـواریازايـنقبیـل،اطـالعرسـانیاينحـوزههاالزمـهاشايناسـتکهدرهرشـرکت
ازيـکمجـرااتفـاقبیفتـد.مارویاينموضـوعيـککارتحقیقاتیکرديم،نزديکيکسـال
ايـنامـرطـولکشـید،ودرنهايـتيـکشـیوهنامـهایتعريـفشـدکهايـنشـیوهنامههم
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بـهصـورتکتابچـهوهـمبـهصـورتتابلوهايـیبـرایهمـه یروابـطعمومیهایشـرکت
هـایتابعـهارسـالشـدکـهشـماقبلازبحـران،حیـنبحـرانوبعدازبحـرانچـهکارهايی
بايـدبکنیـد.يعنـیايـننقـشاصلیکـهبرعهـده یروابطعمومیاسـتکـهقبـلازبحران،
بايـدپیـشبینـیارتباطاتشـانرادائمًابارسـانههـایمختلـفتلويزيونومطبوعـاتوبخش
هـایمختلفاطالعرسـانیداشـتهباشـند،بهمحـضاينکهبحـراناتفاقمیافتـد،وظیفه ی
رئیـسروابـطعمومـیوهمکارانـشمشـخصاسـت،اطالعرسـانیازچـهبخشهايـیبايد
اتفـاقبیفتـد،بايـدبـهمديرعاملـشاطـالعبدهد،بايـدبهرئیـسروابـطعمومیسـتاداطالع
دهـد،بالفاصلـهبايـدبـابخـشهـایمرتبـطديگـرارتبـاطبرقـرارکنـدواطـالعرسـانیو
مديريـتبحـرانکنـدوازنظررسـانهایکـهچهبخشهايـیازايناطالعاتبايـدبهبیرون
راهپیـداکنـدوچـهبخـشهايـینبايـدبـهبیـرونراهپیداکنـدوتمامايـنارتباطـاتبايداز

يـکمجـرااتفـاقبیفتـدوايـنخیلـیخـوببود.مـادرچندمـوردايـنراتجربـهکرديم.

خبررسانی بسیار متمرکز و دقیق �
درحادثـهایکـهدر۲۲بهمـن۱۳8۹اتفـاقافتـادسـهخـطاصلیگازکشـور،توسـطافراد
منفـوربمـبگـذاریومنفجـرشـد،مـااينحادثـهرامديريـترسـانهایکرديم،بـرایاينکه
اخبـارمتناقـضبیـروننـرودومـردمرانگـراننکنـد،همـه یدسـتانـدرکارانرابـايـک
اطالعیـهخبـردارکرديـمکـهتمـاماطالعـاتبايـدفقـطازطريـقروابـطعمومـی،وتوسـط
رئیـسروابـطعمومیشـرکتملیگازاطالعرسـانیشـودودرنتیجـهمديـراناجرايی،مدير
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پـروژه،مديرعامـلشـرکتوهمـهبـهکارخودشـانرسـیدندورئیـسروابـطعمومیسـتادبه
تنهايـیاطالعـاتدقیـقرامـیگرفتوبهرسـانههاانتقالمـیدادواينبارهـااتفاقافتاده
اسـت.درشـرکتهايمـانهـمايـنمـوردرادنبالوتمريـنکرديموايـنمنشـورواينآيین
نامـهایکـهنوشـتهشـدهبسـیاربـهايـنبخـشکمککردهاسـت،بـرایاينکـهمـاازاخبار
متناقـضدرشـرکتملـیگازکـهباالخـرهباسـیوشـشهزاروپانصـدکیلومترخطـوطانتقال
فشـارقـوی،نزديـکسـیصدهزارکیلومتـرخطوطفشـارضعیـفوپنجاهوسـهشـرکتیکهما
داريـموبـاايـنمديريتـیکـهداريـم،هـرلحظـهممکناسـتکـهدرايـنبخشهـااتفاقی
بیفتـدونحـوه یاطـالعرسـانیايـنمـواردبايـدنحوه یبسـیارمتمرکـزودقیقباشـد.اينرا
هـمسـعیکرديـمکهبـههمکارانمانابالغکنیـمويکـیازاقداماتخوببودوسـعیکرديم

کـهفرآيندهـاراتعريـفکنیم.

تدوین منشور اخالقی در روابط عمومی شرکت ملی گاز �
يـکاتفـاقديگـرهـمکـهبـازسـعیکرديمبـهنتیجـهبرسـانیم،تدويـنمنشـوراخالقیدر
روابـطعمومـیبـود.باالخـرهروابـطعمومیهـاوهمه یهمـکارانمـادرهمهجاآراسـتهبه
آدابواخـالقحرفـهایهسـتند،امـادرحـوزه یروابـطعمومیبـهدلیلتنـوعفعالیتهايی
کـهاتفـاقمـیافتـد،حتمـامابايـددقتکنیـموقتـیاربابرجوعـیبهمـامراجعهمـیکند،
نحـوه یبرخـوردمـابهچـهصورتباشـد.نحـوه یکارومعامالتمـادربرخوردبـاديگرانبه
چـهصـورتباشـد،شـکلبرخوردمـاباهمـکارانديگـردرروابطعمومـیحتیاگربـاکوهی
ازمشـکالتخانوادگـیمواجـهباشـیم،امـادرارتبـاطباهمـکار،درمحیطکار،بايـدچهرهای
خنـدانوجـذابداشـتهباشـیم.وخـدایناکـردهمشـکالتخانوادگـیرابـهمحیـطکارنبايد
انتقـالدهیـم.بـرایتدويـنيـکمنشـوراخالقیبـاحدودپنج-شـشنفرازاسـاتیددانشـگاه
ارتبـاطبرقـرارکرديـم،خداراشـکردرسـال۹۳موفقشـديممنشـوراخالقیتهیـهکنیموبه
شـرکتهـایتابعـهبدهیـمهممنشـوراخالقیوهـممديريتبحرانورسـانههـاراباحضور
آقـایمهنـدسعراقـیدرجلسـهفصلـیبـاروابـطعمومیهـایتابعـه،رونمايیکرديـموبه
تمـامشـرکتهايمـانهـمابـالغکرديـم،کـهاگـرخـدابخواهدهمـه یمابـهاينمنشـورها
بـهعنـوانيـکايـدهآلوهـدفاصلـیبنگريـموتالشکنیـمکهبهايـنهدفبرسـیم.اين

يکـیازکارهايـیبـودکهسـعیکرديمانجـامدهیم.
درحـوزه یفعالیـتهـایروابـطعمومـی،بـاراهنمايـیآقـایمهنـدسعراقـی،مـاکمیتـه
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هايـیرابـرایتصمیـمگیـریدرانتخـاب
پیمانـکارانوسـناريوهاوبرنامـههايـیکـه
روابـطعمومیسـتادقصدانجـامآنرادارد،
وبـرایايـنکـهازتفکـراتفـردیدوری
کنـدوتصمیمـیکهگرفتهمیشـود،تصمیم

کامـاًلبـابررسـیهمـهجانبهباشـد.
ارزيابـی و تشـخیصصالحیـت کمیتـه ی
تشـکیلشـدکـهاعضـایآنازهمکارانمان
هسـتندوچندتـاازهمکارانمانازواحدهای
و حقوقـی امـور جملـه از ديگـر، مختلـف
مالـی امـور و بازرگانـی امـور و تخصصـی
دربعضـیازجلسـاتهمـراهمـابودنـد،از
همکارانمـاندرروابـطعمومیسـتادوبنده،
کـههـرچیـزیکـهواردروابـطعمومیمی
شـودوارديـکدبیرخانـهمـیشـودوايـن

دبیرخانـهايـنمـواردرابـهجلسـاتکمیتـه یتشـخیصصالحیـتوارزيابیمـیآوردوطرح
مـیکنـدوآنهايـیکـهمصـوبمـیشـود،بـهنسـبتقیمـت،بـهنسـبتهزينه،بهنسـبت
پیمانـکارمربوطـهکـهبتوانـدکاررابـهنحـواحسـنانجـامدهـد.ايـنهـاتصمیمگیـریمی
شـودودرگامبعـدیايـنمـواردارسـالمـیشـودبـهيکشـورایراهبـردیاطالعرسـانی
کـهدررأسآنمديرعامـلشـرکتملـیگازايـران،مديـرمالـی،مديـربرنامـهريـزیومدير
منابـعانسـانیورئیـسروابـطعمومـیشـرکتقـراردارنـد،مطرحمیشـودوتصمیـمگیری
مـیشـودوهـرچیـزیکـهدرايـنشـوراتأيیـدشـدواردمرحلـه یاجرامیشـود.ايـنمورد
رامـابـهصـورتيـکآيیـننامهپیگیـریکرديـمودرايـنآيیننامهتوسـطامـورتخصصی
وبازرگانـی،کامـاًلاحصـاشـدهاسـتوبههیئـتمديرهآمـدهودرايـنهیئتمديـرهتصمیم
گیـریوابـالغشـدهاسـتوبـهعنـوانيکسـندموجـوداسـتومادرحـالحاضـرفعالیت
هايمـانرابـهايـنصـورتتصمیـمگیـریمیکنیـموانجـاممیدهیـم.درحـوزه یانتخاب
نمايشـگاههـاونحـوه یچگونگـیحضـوردرنمايشـگاههاهمپیشـنهاددادهايـموکمیتهای

تشـکیلشـدهاست.
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نمایشگاه های داخلی و خارجی �
و داخلـی هـای نمايشـگاه
خارجـیمـاهـمواردايـنکمیته
کمیتـه ايـن در و شـود مـی
تصمیـمگیـریمـیشـودکـهما
بايـدباچـهظرفیتی،چـهمتراژی
وبـاچـهغرفـهایحضـورپیـدا
کنیـم،کـداممديريـتهـابايـد
حضـورپیـداکننـدوچهمـواردی
بايـدمطرحشـود،همـه یاينها

درآنکمیتـهتصمیـمگیـریوابـالغمـیشـودوازطريـقروابـطعمومیپیگیریمیشـود،
بـرایاينکـهانتخـابپیمانـکارهـمدرحـوزه ینمايشـگاهیبـهشـکلبهتـریاتفـاقبیفتـد،
چـونفضـایخیلـیمتنوعـیوجـوددارد،ماپیشـنهادداديمکهامـورتخصصـیبازرگانیبرای
ايـنقضیـههـميکشـیوهنامـهایراتعريـفکندويـکونـدورلیسـتیراازبرگزارکنندگان
وسـازندگاننمايشـگاههـاوغرفـههـا،آمـادهبکنندکهمـابتوانیـمازطريقآنوندورلیسـت
انتخـابپیمانکارانمـانراداشـتهباشـیموايـنهـمدرمراحلانجاماسـتواينهـميکیاز

کارهـایخوبـیاسـتکـهمـاانجـامداديم.
مـاسـعیکرديـمتـاجايیکهمـیشـودفرآيندهـاراتعريـفکنیـم.درروابطعمومیسـتاد
هـمفرآينـدهمـه یکارهـارادرگاماولتعريـفکرديـمودرگامدومبايـداصـالحوتکمیـل
کنیـموهـرچـهمـابتوانیـمتعريـفاينفرآينـدهارامناسـبتـربکنیمکارهـایماقطعـًابا

اتفـاقبهتـرونتايـجوخروجـیمناسـبتریشـکلمـیگیرد.

جشن پنجاه سالگی شرکت ملی گاز ایران �
شـرکتملیگازدرسـال۹۵پنجاهمینسـالتأسـیسخودشراجشـنمیگیرد.از)۱۳44 
ـــ۱۳۹4(،يـککارخیلـیمهمـیکـهمادرسـال۹4انجامداديـم،اينبودکهپیشـنهادیرا
بـهآقـایمهنـدسعراقـیوهیئتمديـره یمحترمداديمومصوبشـدتادرپنجاهمینسـال
تأسـیسشـرکتملـیگازايـرانکارهـایخوبـیشـکلبگیرد،يـکفیلمخـوببانـامديروز،
امـروزوفـردایگاز،بـهتهیـهکنندگـیآقـایطاهـریکـهازبهتريـنتولیدکنندگانسـازمان
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صداوسـیماهسـتنددرحالسـاختاست.
بحـثتولیـدتاريخشـفاهیشـرکتملـیگازايرانرابـاهمکاریآقـایبهادرکهکاربسـیار
سـنگین،خـوبوجذابـیاسـتوهـدفاصلـیمـاهـمايناسـتکهتمـامفعالیـتهايیکه
درشـرکتملـیگازايـراناتفـاقافتـادهاسـتدربعدمهندسـیوعملیاتـیواجرايـیبتوانیم
مسـتندبکنیـمکـهتـاحاالاتفـاقنیفتادهاسـت،پنجاهنفرازمديرانشـرکتملـیگازايرانرا
شناسـايیکرديـم،بهسـختینشـانیهايشـانراپیـداکرديم،خیلیهايشـانبازنشسـتهبودند،

خیلـیهـاتوانايـیصحبتکردننداشـتند،ايـراننبودند.
پنجـاهمديـربودنـد.ازمديرعامـالندهشـرکتازشـرکتهـایمختلـفمرتبـطبـاشـرکت
ملـیگازهـمکـهدرطـولايـنپنجاهسـالبـاشـرکتگازهمـکاریداشـتهانددعوتشـد،
کارخیلـیخوبـیانجـامشـدهاسـت،همفیلممسـتندوهـمکتابیکـهوقتیچاپبشـود،کار

بسـیارقشـنگومانـدگاریخواهدشدانشـااهلل.
يکـیازکارهـایاصلـیدرکنـارآنتدويـنچنـدکتـاببـاعنـوانپنجاهمینسـالاسـت،
همچنیـنتمبـريادبـودپنجاهمیـنسـالراآمـادهکـردهايـم.فـرشيادبـودپنجاهمیـنسـال
شـرکتملـیگازرابـهصـورتدسـتبافبافتـهايـمواالنآمادهاسـت،همچنیـنآرموپرچم
پنجاهمیـنسـالراطراحـیکـردهايـموآمادهشـدهاسـتوبهشـکلزيبايیبـهبخشهای
مختلـفدادهايـموتدويـنکتـابجامـعشـرکتملـیگازراهـمآغازکـردهايم.هـرفعالیتی
کـهدرطـولسـال۹4درکلشـرکتملـیگازايرانشـکلگرفت،بـاآرم،لوگو،پیاموشـعار
پنجاهمینسـالتأسـیسشـرکتملـیگازايرانيعنـی»گاز،انرژیپاک،بانیـمقرنتالش«
بـود.ايـنشـعاریبودکـهبعدازگرفتنهفتصدشـعارازدلمجموعه یشـرکتملیگازايران،
بیـرونآمـدوبـهعنوانشـعاراصلـیپنجاهمینسـالمطرحشـد.وخیلیکارهـایبزرگیهم
درپنجاهمیـنسـالتأسـیسشـرکتملـیگازتوسـطشـرکتملـیگازوشـرکتهـایتابعه
شـکلگرفـت،وکارهـایمهمـیهـمدرکنارشانجـامخواهدگرفـتازجملهجشـنیکهان

شـااهللبرپامیشـود.
همـه یايـنهـابـاتالش،همـتوپیگیریهمکارانمندرسـتادکـهواقعًاازايشـانتقدير
وتشـکرمـیکنـمکـهخیلـیبهمندررسـیدنبـهاهدافیکـهدرنظرداشـتیمکمـککردند.
ونیـزهمـکارانعزيـزمدرشـرکتهـایتابعـه یگازوحمايـتمديريـتارشـدشـرکتملـی
گازايـرانومديـرانمحترمـیکـهدربخشهایمختلفشـرکتمشـغولفعالیتهسـتند.ما

توانسـتیمبـهايناهدافدسـتپیـداکنیم.
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خیلـیازکارهـایديگـرهـمدرروابـطعمومیشـرکتملیگازانجاممیشـودکهبسـیاری
ازايـنهـابـرحسـبوظیفـهتعريـفشـدهکـهمـادائمـًاانجاممـیدهیم.امـاآنچیـزیکه
مهـماسـتنـگاهمثبـتمديريـتمجموعـه یشـرکتملـیگازايـرانبـهروابـطعمومـیو
وظايفـیکـهروابـطعمومـیبـرعهـدهدارداسـت.وايـنوظايـفبـهنظـريـکنقشبسـیار
مهـماسـتکـهبـرایاطالعرسـانیوفرهنگسـازیوارتباطمسـتقیمبامردمتوسـطروابط
عمومـیشـکلمـیگیـرد،ايـنخیلـیبهمـاکمـکوازطرفیهـموظايفمـاراسـنگینتر
مـیکنـد.دربسـیاریازمـواردتصمیـمگیـریهایروابـطعمومیبابررسـیهمـه یجوانب
اسـت.امـادربرخـیازمـواردبايـدبهصورتريسـکیهـمتصمیـمبگیريم.بـرایاجرایيک
کاریبايـدتصمیـمبگیريـم.يکـیازايـنمـواردکـهتنهـادرذهـناسـت،بـهنظـرمتصمیم
بـرایتغییـردرسـاختارروابـطعمومـیشـرکتملیگازدرسـتادشبـود.کهيکـیازتصمیم
هـایراهبـردیباسـختیتغییردرسـاختار،تغییردرسـنت،تغییـردرافکار،تغییـردررفتاريک
واحـد،کـهسـالیانسـاليـککارمشـخصراانجـامدادهبودهاسـت.امـامنتصمیـمگرفته
امکـهايـناتفـاقبیفتـدوانشـااهللفکـرمیکنمکـهنتیجـه یايـنکار،باالخرهخوببشـود.

لزومتصمیماتبههنگام
بعضـیاوقـاتتصمیمـیمیگیريـد،کهدرزمـانخودشايـنتصمیمکاماًلتصمیمدرسـتی
اسـت.امـاوقتـیکـهزمـانمـیگـذردوجلوترمیرويـم،درحیـناجـرایکاربهايـننتیجه
مـیرسـیمکـهايـنکارشـايدخیلـیکاردقیقینبـودهاسـت،خببعضـیاوقـاتدرکارهای
عملیاتـیکـهانجـامداديم،مثـاًليکبرنامـه یتلويزيونیکـهتهیهمیکرديـم،هدفمانهدف
بسـیارخوبـیبـودهاسـت،وتعريفـیکـهبرايـشکرديم،شـکلش،نحـوه یاجـرایآن،امادر
اجـرابـهآنچیـزیکهمیخواسـتیمبرسـیمنرسـیديم.کـهدرآنموقعبهايننتیجـهفکرمی
کـردمکـهشـايداگرباطمأنینه یبیشـتریبـهقضیهمیپرداختیـم،کاربهتریانجاممیشـد.
درحـوزه یديگـرهـم،هـرچـهکـهفـرددرحـوزه یمديريـت،زمانبیشـتریراسـپریمی
کنـد،تجربـههایبیشـتریرابهدسـتمـیآوردمیتواندتصمیمـاتبهتـریرابگیرد،ضمن
ايـنکـهخیلـیازتصمیمـاترانمـیگیرد،شـايدوقتیکهانسـانجـوانتراسـتوتجربه ی
کاملـیدرحـوزه یمديريـتنـدارد،بعضـیازتصمیمـاترامـیگیـردوبعضـیازبرخـوردها
رامـیکنـدکـهشـايداگـرتجربـه یبیشـتریداشـتايـنبرخـوردپیشنمـیآمد.مـیتوان
گفـتاالنرفتـارمـندربرخـوردبـاهمکاراننسـبتبـهاوايلیکهمسـئولیتگرفتـممقداری
متعـادلتـراسـتوايـنحتمـابرمـیگـرددبـهتجربـه یبیشـتروزمانبیشـتریکهفـرددر
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يـکمحیـطکاروفعالیـتمـیکنـدوباافکار،اخالق،محسـناتومسـايلمختلـفآنبخش
بیشـترآشـنامـیشـود.مـناگربرگردمبهشـشسـالپیـش،شـايددرخیلـیازمـواردبهینه

تـرتصمیممـیگرفتم.

لزوم توجه به کار فرهنگی در حوزه ی درون سازمانی �
درروابـطعمومـیيـکوقـتکاریرامیکنیـمکههمکارمـانلبخندمیزنـدواينخاطره
خیلـیشـیريناسـت.مـیخواهـماينجـاخـودمرانقدکنم.درشـشسـالگذشـتهدرحوزه ی
بـرونسـازمانیبـرایفرهنـگسـازیخیلـیکارکرديم،)مناينشـشسـالزمانخـودمرا
عـرضمـیکنـم(،قبلشهـمهمینطـوربودهاسـتولـیآنرامنقضـاوتنمیتوانـمبکنم.

مـادرحـوزه یبـرونسـازمانیودرحـوزه یفرهنگسـازیخیلیکارکـردهايم.
امـادردرونسـازمانبـرایهمـکارانخودمـان،بـرایهمـکارانشـرکتملـیگازايـران،
بـرایهمکارانسـتادشـرکتملـیگاز،خیلیکارفرهنگیمناسـبینکرديمومـنازاينرويه
راضـینبـودموهمیشـهبـههمکارانـمگفتـهامکهمـابايـدبتوانیمباتمـامتوانايـننقصان

راجبـرانکنیـم.ايـنيـکخاطـره یبدبـرایمنبودهاسـت.
وقتـیجشـنیبرگـزارمـیکنیـمکـههمکارانمـانخیلـیراحـتورهـامیشـوندوبـافراغ
بـالوآرامـشباالخـرهلحظـاتشـادیرادرکنارخانوادههايشـانتجربهمیکنند،خوشـحال

میشـوم.
کارهـایخوبیکـردهايم،مثاًلسـینماو
تئاتـررابهصـورتدائمیکـردهايم.االن
همـکارانسـتادشـرکتملـیگاز،بهقول
دوسـتانحـوزه یسـینماکـهمـیگوينـد
همـکارانشـماهمـکارانسـینمايیاندو
کامـاًلهمـه یفیلمهـارامیشناسـند.به

دلیـلاينکـهمـاماهـیحداقـليـکبـاربـرایهمکارانمانبرنامـه یفیلـمداريمويـکفیلم
خـوبراانتخـابمـیکنیـم،درايـامدهـه یفجـر،حداقـلدهفیلمخـوبانتخابمـیکنیم،
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هـرشـببـرایهمکارانمـانبـهنمايـشمیگذاريـم.ماسـعیکردهايـمخدمـاتمختلفیرا
بدهیـمامـاکافـینیسـت،خیلـیبیشـتربايداتفـاقبیفتـد،وقتـیهمکارمـانازايـنکارابراز
رضايـتمـیکنـدمـیگويیـمکـهايـنکاريـککارخـوباسـت،امـاوقتـیکامـلفکرمی
کنـمکـهمـادرحـوزه یفرهنـگ،بـرایهمکارانمانوبـرایخانواده يشـانچهقـدرکارکرده

ايـم؟خیلیراضینیسـتم.

این جمله سال ها در ذهنم مانده است �
يـادماسـتبـهسـفریرفتهبوديـمکـهدرآنآقایمهندسسـهیلیپـورمديربرنامـهريزی
وقـتشـرکتهـمهمـراهمابـودورفتهبوديـمويکـیازروسـتاهارادردوردسـتتريننقاط
اسـتانمرکـزی،گازرسـانیکـردهبوديمودرزمسـتانبـودوبرفبـود،ومردمخیلیاسـتقبال
مـیکردنـدوخیلـیشـادبودنـدوخیلـیتقديـروتشـکرازهمکارانمـانمـیکردندکـهواقعًا
وقتیفردمیرودومحیطآنجارادرکوهسـتانمیبیند،کهبسـیارسـرداسـت،شـرمندهمی
شـود،کـهمـردمآنجـايـابايـدبرونـدازکوهياجنـگلدرختهـاراقطعکننـدويـاباالخرهبا
فضـوالتحیوانـیويـابـاذغـالويانفـتبتوانندزمسـتانراسـرکننـدوباالخرهبهسـختی

زمسـتانراسـرمیکنند.
حـاالوقتـیگازبـهخانـهاشمـیرودوآرامـشواطمینانپیـدامیکندوايـنراکاردولت
ونظـاممـیدانـدواينکـهخدمتـیبـهشـخصمیشـودکهآرامـشناشـیازآنبسـیارلذت
بخـشاسـت،مـندرآنسـفرمـیديـدمکهآقـایسـهیلیپورکـهفردبسـیارزحمتکشـی
بـود،اشـکدرچشـمانشحلقـهزدهوجـاریبودوبهمامـیگفتکهآقایبوجـارزاده،اينرا
ازمـنبـهيـادگارداشـتهبـاش،اگرخـدابخواهديکجايـیبهماکمـککندوماراببخشـد،
همیـننـگاهشـادوهمیـنآرامـشکـهاينمـردمدارنـدوبدونايـنکهماهـارابشناسـندو
دردلشـانمـیگوينـدکـهخـداخیرشـانبدهدکـهبرایمـاايـنکارراانجامدادنـدوهمه ی
کارکنـانشـرکتملـیگاز،همـهازايندعابهرهمندمیشـوندوخدابرايشـانوبرایزندگی
شـانوبـرایآخرتشـانهمـهچیـزراخیـررقممیزنـدواينخیلـیگوهرگرانبهايیاسـت،
ايـنرابايـدمراقـبباشـیمکـهازدسـتندهیـم.منازآنسـفرکهسـال۹0بودتـاحاالاين
جملـهدرذهنـممانـدهاسـت.ازآنزمـانهـرموقـعکـهبهسـفرمـیرويم،کـهاخیـرًاهمبه
يـزدرفتیـموآقـایمهنـدسعراقـیبـاحضوررئیـسجمهـوردربخـشبهابـاد)۱۲0کیلومتر
بیـرونازيـزدودروسـطکويـراسـت(خـطلولـه یآنرااسـتارتزدنـدتـادراينيکسـاله
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بتوانیـمگازرابـهآنجـابرسـانیمومـردمآنجـاحلقـهزدهبودندوازتهدلشـانشـعارمیدادند
وحـرفهايـیمـیزدنـدوآدمراواقعـًاشـرمندهمیکردنـدکهماباالخـرهبايدايـننعمترا
تـاجايـیکـهمـیشـودوبـههرنحـوی،يابـهوسـیله یخطلولـهيابـهوسـیله یCNGيا
بـههرشـکلیبـهمردمبرسـانیم،ايـنهاهمهاشخاطراتشـیريناسـتکهقطعـًاهمکاران
مـادرمجموعـه یشـرکتملـیگازايـنخاطـراتشـیرينرابارهاديدهانـدوبرايشـانواقعا

لذتبخشاسـت.

توصیه به نسل جوان �
مـنسـعیکـردهامکهتاجايیکهممکناسـتفشـاریرویخانوادهامنیـاورم.يعنیخودم
بتوانـمخـودمراتأمیـنکنم،ازسـنیننوجوانـیدربخشهایمختلفکارکـردم،وهمهکاری
هـمکـردهام.چـهکارصنعتـی،چهکارتدريس،تحصیـل،همه یاينکارهاراکردهاموسـعی

کـردهامکهخودم،خـودمراادارهکنم.
امـاهمیشـهحسـرتيـکچیـزراخوردموآنهمازدسـتدادنفرصتهاسـت.همیشـهبه
دوسـتانوهمکارانـمعـرضکـردمکهدرزمانـیکهجوانهسـتندفرصتهایزيـادیدارند،
مثـاًلمـیدانـمکـهزبـانخارجیمـنکاملنیسـت،دائمـًادارمتالشمـیکنمومـیخوانم،
امـايـکزمانـیمـنفرصتداشـتمکـهدرآنموقعسـرمايهگـذاریرویاينموضـوعبکنم
کـهنکـردمواالنحسـرتآنروزهـارامیخورمکـهاگرآنفرصتهاراازدسـتنمیدادم،

االنخیلـیکامـلتـربـودموخیلـیبهترمیتوانسـتمنقشـمراايفاکنم.
دربخـشهـایديگـرهـمبههمیننحواسـت.منورزشکردهام،بیشازسـیوچندسـال
ورزشحرفـهایکـردهام،کاراتـهکارکـردهام.دان4کاراتهراگرفتـهام،مربیگریدرجه ی
دوملـیراگرفتـهام،داوریراگرفتـهام،وخیلـیهـمخوشـحالم،امااالنفرصـتکمتریرا
بـرایپرداختـنبـهاينموضوعدارم.وهمیشـهحسـرتايـنموضوعرامیخورمکـهمازمان
هايـیوقـتداريـمکـهمـیگويیـمبعـداًًسـرفرصـتبهايـنموضـوعمیرسـیم،نـه!همان
لحظـهزمـاناجـرایآنکاراسـت.جـوانهايمـاننبايـدفرصتهاراازدسـتبدهنـد.مادر
مملکتمـانجـایکارخیلـیداريـم.کارنکـردهدرکشـورمانزيادداريـم.کارهایانجامنشـده
درروابـطعمومـیداريـم.کارهـایانجامنشـدهدرروابطعمومیشـرکتملـیگازداريم.اين
چیزهايـیکـهعـرضکـردمکارینبودکـه!بااينهمـههمکارانیکهخیلیزحمتمیکشـند
وشـبوروزکارمـیکننـدومـنبـاآنهـادرروابطعمومیسـتادکارکردهاموهمیشـههم
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اذيتشـانکـردهاموفشـاررويشـانآوردهام.خیلـیکارکـردهانـدوواقعـًاهـمجـایتقديرو
تشـکردارد،امـاکارنکـردههمزيـادداريم.

مـابايـدبـرایمـردمکارکنیـم.بـرایمردمـیکـهبـهماتوجـهمیکننـدومردمـیکهحق
وحقـوقمـارامـیدهنـد،مردمـیکـهنگاهشـانبهايناسـتکـهمابهعنـواندولتمـرد،به
عنـوانکسـیکـهداريـمحقـوقمـیگیريمکـهبهآنهـاتوجـهکنیمماخیلـیبیشـترازاين

هـابايـدکاروتـالششـبانهروزیکنیم.
بنابرايـننبايـدفرصـتهايمـانرابـرایقـویترکـردنخودمـان،درهمه یبخـشها،چه
دربخـشدانـش،چـهدربخـشتوانمندی،چهدربخـشآموزشوچهدرهمـه یبخشهايی

کـهمـیتوانیـمکارانجـامدهیمازدسـتبدهیـموبايدبرنامهريـزیکنیم.
جـوانهايمـاننبايـدفرصـتراازدسـتبدهند،جـوانهايمانکـهواردروابـطعمومیمی
شـوندنبايـدواردحاشـیههـایزايدبشـوند،بايدبتوانندکارهاراخودشـانسـريعترشناسـايی
کنند،پیشـنهاددهندهباشـند،خودشـانسـعیدرتغییرداشـتهباشـند.همیشـهمافکرمیکنیم
کـهيـکنفـربايـدبیايـدويـکجايـیراتغییـریبدهـد،درحالـیکهبهنظـرمنمـاخودمان
بايـدخودمـانراتغییـربدهیـموهرجايیکههسـتیمبايدتـالشکنیمکهازاينیکههسـتیم
بهتـرشـويم.يـکگامهـمکـهبـهجلـوبرويـمقضیـهحـلاسـت.يعنیاگـرمنتـالشکنم
کـهازايـنچیـزیکـهامـروزهسـتم،يـکگامبهتـربشـومازنظرجسـمیوازنظـراخالقی،
ازنظـردانشـی،ازنظـرکاری،ازنظـرآموزشـی،ايـنهمـه یهدفيکفرداسـتکـهبهگل

رسـیدهاست.
بايـدبرنامـهريـزیداشـتهباشـیم.جـوانهایمـامتأسـفانه،بعضیازجـوانهايمـانرامی
بینیـمکـهبـیخـودیدرگیـرشـبکههـایاجتماعـیهسـتند،ايـنکـهاينشـبکههابـهآدم
کمـکمـیکننـدجـایخـوددارد،امـامطالعـههمکمشـدهاسـت.اگـربخواهمرقـمبگويم
مـنبیـشازدوهـزارجلـدکتابخواندهام.منهمیشـهباکتـاببودهام،يعنیقبـلازاينکه
واردکاربشـوم،هرکسـیکـهمـنرامـیديدباکتاببودم.شـبکتـابمیخوانـدم،تانصف
شـبکتـابمـیخواندم،صبحکتـابمیخوانـدم،درفضایبیـنکارهايمکتابمـیخواندم.
اگـرمطالعـهنکنیـمدانشگذشـته يمانراازدسـتمیدهیـم،تاريخمانراازدسـتمیدهیم.
وايـنيـکآفـتبسـیاربـزرگبودهاسـتکـهکتابهـایماداخـلگوشـیهمراهشـده،نه
آنکتـابحـاالاگـرکتابباشـدکهخیلیخوباسـت،بیشـترخودمانراسـرگرممـیکنیمو
بـاسـرگرمیمشـغولانجـاميکسـریکارهايیهسـتیمکهدانشـیبهمـااضافهنمـیکند.
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بنابرايـنبرنامـهريـزیبـرایآينده يشـان،تـالشبـرایافزايـشبازوهايشـان،هـمدانـش
اسـتوهـمآمـوزش،باالخـرهدربخـشهـایمختلـفکاریکـهقصـدانجـامدارنـد.هدف
گـذاریبـرایآينـدهشـانواسـتفادهازفرصـتهايـیکـهدارنـد،چـراکـهفرصـتهـامثل
ابرهـادرگذرنـد،اگـرلحظـهایغفلـتکنیـمفرصـتهاراازدسـتمـیدهیمونمـیتوانیم

بـهجامعـهخدمـتکنیم.
مـاخودمـانرابايـدتمامـًاخـادممـردمبدانیـم.يعنـیاگـرمـاهدفمـانونیتمـاندرروابط
عمومـیشـرکتملـیگاز،کـههمینطـوریاسـتواگـريـکروزهدفمـانخدمـتبـهمردم
نباشـدآنروزرامـاازدسـتمـیدهیـمودرازایآنروزپاداشـینمـیگیريـم.تـالشمـی

کنیـمامـاخیلـینتیجـه یخوبـیازآننمـیگیريم.

خودم را مدیون نظام می دانم  �
خـودمرااولمديـوننظـاممـیدانـم،چـونهمه یفرصـتهارابـهمندادهاسـتکهمن
رشـدکنـموممنـونهسـتم.ازخـداممنونـم.وخداوندبـزرگرادربسـیاریازجاهـاکههیچ
کسـینبـودهاسـتومـنتنهـابـودموهیچشـخصايرانینبـود،مثـلرویسـکو،مثلروی
کشـتی،مثـلرویبـارجهايـیکـهرویدريامیرفتیـمبرایپـارسجنوبـیواتفاقاتیرامن
مـیديـدمکـهشـايدهیـچبیننـده یديگرینمـیديدوهمیشـهخداراشـکرمیکـردمبرای
فرصـتهايـیکـهدرپـارسجنوبـیبـهمـندادتـاتجـارببسـیارخوبـیرابیاموزم،خـدارا
شـاکرم،بـرایفرصـتهايـیکـهبـهمـندادکهدرشـرکتملـیگازبیايـموکاربکنـم،خدا
راشـاکرم،بـرایفرصتـیکـهبـهمـندادکـهبـاهمکارانبسـیارخوبیآشـنابشـوم،خـدارا
شـاکرم،بـرایفرصـتکارکـردنبـامعاونوزيـرنفـت،مديرعاملشـرکتملـیگازايراندر
دوبرهـه یمهـمکشـور،مديـرانشـرکتملـیگازدربخـشهایمختلـفوکارکنـانروابط
عمومـیومديـرانروابطعمومیشـرکتهایتابعشـرکتملـیگازوهمـه یهمکارانم.خدا
راشـاکرموبـرایآشـناشـدنبـاهمکارانـمدرروابـطعمومیسـتادشـرکتملـیگازخدارا
شـاکرم.ازتـکتـکايـنهمـکارانومديراننکتـههايیرايـادگرفتهام.همیشـهمنخودم
رايـکدانشـجو،ويـکفـردیکـهدائمـًامیخواهديـکچیزیرايـادبگیردفـرضکردهام. 
درتمـامجلسـاتسـعیکـردمکـهاينطـوریباشـمکـهاگرچیـزیرابلدنیسـتم،سـعیکردم
کـهيـادبگیـرم.ودرمقابلآنازبسـیاریازکارهايـیکهدرروابطعمومـیودرجاهایديگر
نکرديـموبايسـتیانجـاممـیداديـمعذرخواهیمیکنم،خیلـیکارهارویزمینماندهاسـت
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کـهمـاانجـامنداديـمواگـرفرصتباشـدانجاممـیدهیم.
مـنهمیشـهبـههمکارانـمگفتهام؛همـه یچیزهايیکـهاينجااتفـاقمیافتـد،فقطکاری
اسـتوسـعیکـردمکهيکذرهشـخصینباشـد،اينبرخوردهاممکناسـتبرخـیاوقاتما
راازهـمرنجیـدهخاطـرکنـد.منازهمـه یهمکارانمحاللیـتخواسـتهامودراينجاهممی
خواهـم،بـرایاينکـهمـیخواهمثبتبشـودوباالخرهانسـان،انسـاناسـتوبعضـیاوقات
نسـبتبـهآنچیـزیکـهفکـرمیکنددرسـتاسـتولـیدرآينـدهمیفهمـدکهشـايداين

کارغلطبودهاسـت.
واينجاسـتکـهممکـناسـتکسـیازمـندلگیرشـدهباشـدهمینجـاعذرخواهـیوطلب
حاللیـتمـیکنـم.وخـداراشـاهدمـیگیـرمکـهسـعیکـردمدرکارمتـاجايیکـهممکن
اسـتدربیـتالمـالمراقبـتکنـم،دربرخوردبـاهمکارانممراقبـتکنموباالخـرهاگرخارج

ازايـناتفـاقافتـادهاسـت،شـايدازدسـتمخارجبـودهاسـتوعذرخواهیمـیکنم.
امـاهمـکارانخوبـمرابهتريـنسـرمايهبرایخـودممیدانمکـهلحظهلحظـهازآنهاکار

يـادگرفتهام.

بهترین دوران کاری  �
بخشـیازبهتريـندورانکاریمـندرپـارسجنوبـیبـودهاسـت،چـوندائمـًادرحـال
يادگیـریبـودهاموآنقـدرتنـوعوتحـولوتغییـردرايـندهيـادوازدهسـالپـارسجنوبیدر
اوجکارهايـشبـود،لحظـهایاتفـاقمـیافتـادکـهمنفکـرمیکنمايـنيکرؤيـابودکه
عبـورکـرد،مـنمقـاالتمختلفینوشـتهامدرباره یپـارسجنوبـی،روزیاگربشـودبايداين
هـارابنشـینموجمـعکنـمودرقالـبکتـابمنتشـرکنـم،اتفاقـاتمهمـیدرآنجـاافتادکه
خیلـیازنسـلجـوانمـابـاآنآشـنانیسـت،خیلیازافـرادیکـهدرمجموعـه یوزارتنفت
کارمـیکننـد،بـاآنآشـنانیسـتند،کـهخیلیمهـمبود.آنجـابرایمـنارزشـیداردکههیچ

چیـزنمـیتواندجـایايـنارزشراپـرکند.
امـادرمجمـوعدرشـرکتملـیگازهـمآنقـدرکارهـایعظیمـیاتفـاقافتـادهواتفاقمی
افتـدکـهلحظـهبـهلحظـهاشلذتبخشاسـت،بههـرحالمنهـمدرمجموعه یشـرکت
نفـتوهـمدرمجموعـه یگازکارکـردهام.امـابااينشـکلوشـمايلیکهشـرکتگازپیش
مـیرود،درافـقپنجـاهسـالدومخـودش،ايـنهمـهتغییـراتوفعالیـتهایبسـیارکالنی
کـهبايـدداشـتهباشـدونقـشخودشراآهسـتهآهسـتهبـانقشبسـیارمهمیکهدرکشـور
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وجـودداشـتهاسـتماننـدشـرکتملـینفتبـهعنـوانمحورتوسـعهوپیشـرانتوسـعهودر
اصـلموتـورمحرکـه یاقتصـادکشـورعـوضخواهـدکـرد.هـرکسـیدوسـتداردکـهدر
شـرکتملـیگازايـرانکارکنـد،اينقـدرنـامگازوشـرکتملـیگازايـرانبـزرگاسـتکه
هـرکسـیکـهدرايـنمجموعـهکارمـیکنـدبايـدبـهايـنموضـوعافتخـارکنـدومنهم
افتخـارمـیکنـمکـهاينبخـشاززندگیامرادرشـرکتملـیگازکارکـردهاموگازخیلی
چیزهـارابـهمـندادهوبـرایايـناتفـاقخـداراشـاکروسپاسـگزارم.ايـنرامـیگويمکه
درايـنبخـشبیايـد،شـرکتگازاکنـون۳6۵00کیلومترخطفشـارقـویدارددرپنچاهمین
سـالش،بـه7۳نیـروگاهگازرسـانیمـیکنـدوبیشاز7۳ايسـتگاهبـزرگتقويتفشـارگازو
نزديـک۳00هـزارکیلومتـرخطـوطفشـارضعیـفداخلشـهریدارد،۱086شـهرتـااالنبه
شـبکه یملـیگازوصـلشـدهانـدکـهمادرسـالآينـدهبتوانیمجشـنهزاروصدمینشـهری
کـهبـهگازوصلشـدهاسـترابگیريـم،که۹8درصـدجمعیتشـهريمانازگازاسـتفادهمی
کننـد،بیـشازبیسـتهـزارروسـتایکشـورازگازاسـتفادهمـیکننـد،نزديـکبـه6۵درصد
ازخانـوارروسـتايیمـاازگازاسـتفادهمـیکنـد.نزديکهفتادهـزارصنعتبـزرگوکوچکو
متوسـطکشـورازگازاسـتفادهمیکنندوهفتادوخردهایمیلیوننفرجمعیتونزديکبیسـت
ودومیلیـونمشـترکازشـبکه یملـیگازاسـتفادهمـیکننـدکـهايـنرقمهـادردنیابسـیار
رقـمهـایعظیمـیاسـت،کـهايـنهمـهکارراهمـکارانشـرکتملـیگازانجـامدادهاند.
مجموعـه یشـرکتملـیگازانجـامدادهانـدکـهازخـدامـیخواهمکـهاجرومـزدشرابه
همـه یهمـکارانمـندرمجموعـه یشـرکتملیگازايـرانبدهدومـابهعنوانخادمشـان

بتوانیـمبهايشـانخدمـتکنیم.

وضعیت عمومی شرکت ملی گاز در گذشته، حال و آینده  �
زمـانزيـادینیسـتکـهبنـدهدرشـرکتگازهسـتم.امـاازايـننظـرکـهپنجـاهسـالاز
فعالیـتشـرکتملـیگازمـیگـذردوتـااالندرسـال۹4کـهديگـرداردآرامآرامطـیمی
شـودوواردنیـمقـرندومفعالیتـشمـیشـودآنچیـزیکـهدرفعالیـتهـایشـرکتملـی
گازمشـخصاسـتايـناسـتکـهمجموعه یشـرکتملـیگازدرسـهبخشقابـلتعريفو
تفکیـکاسـت.يـکبخـشقبـلازانقـالب،يـکبخـشبعدازانقـالبتـاتقريبًاسـال70و
7۵،بعـدشبخـشسـومآنکـهازآنموقـعحـدود۲0سـالگذشـتهوبخشاصلـیآنکهاز
ايـنبـهبعـدشـروعمـیشـودبهعنـوانگامچهـارميـانیمـه یدومفعالیـتهایيـکقرن
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اگـربخواهیـمدرنظـربگیريـممجمـوعفعالیتشـرکتاسـت.قبـلازانقالبفعالیـتزيادی
درحـوزه یفعالیـتشـرکتملـیگازنبـوده،اصـاًلهـدفازايجـادشـرکتانتقـالبخشـیاز
گازهـایهمـراهنفـتازحـوزهنفتـیآغاجـاریکـهقـراردادیباروسـیهوقتبسـتهمیشـود
وقـرارمـیشـودکـهايـنگازهـاازطريـقيکخطلولـهبـهطـولتقريبـا۱۱40کیلومتراگر
اشـتباهنکنـمانتقـالپیـداکنـدبهجنوبروسـیهبرایاسـتفادهدرجنوبروسـیهکـهدرمقابل
آنهـمروسـیهتعهـدداشـتکـهيکسـریکارخانجـاتمثـلذوبآهـناصفهانوماشـین
سـازیاراکرادرايـرانايجـادکنـد.تبريـزهـمبودهدوسـهجابـودهکهباالخـرهتوافقیکه
داشـتندبـاايـران.خـبوقتـیکهآنخطشـروعمیشـودبـهاحـداث.درکنارآنپااليشـگاه
بیدبلنـدبـهاصطـالحکلیـدمـیخـوردودرسـال4۹پااليشـگاهبیدبلنـدهـمبهبهـرهبرداری
مـیرسـدبـهعنـواناولینپااليشـگاهیکـهگازیبـودهوتولیداتشراداشـتهواينمسـیررا
کمـکمـیکـردهيـکسـریشـهرهایخیلیکوچـکهمدرمسـیرخـطانتقالبـهاصطالح
گازرسـانیشـدهبودنـد.ايـنکلفعالیتیبودهکـهقبلازانقـالباتفاقافتادهبوده.سـاختاردر
سـال۱۳44ايجـادشـدهواساسـنامههـمدرسـال44تدوينشـدهبـود.تعريفبرایشـرکت
گازکـهدرآينـدههـمبتوانـديـکشـرکتیباشـدکـهبـههـرحـالمنافعشبـرایمـردموبه
اصطـالحکشـوربرسـدتعريـفمـیشـودانقـالبکـهمـیشـودبـراسـاسهمـاناتفاقاتی
کـهدراوايـلانقـالبمـیافتـدبحـثصـادراتگازبـهروسـیهمنتفـیمیشـودوهـمزمان
پااليشـگاهخانگیـرانيـاهمانشـهیدهاشـمینژادبخشـیازکارشانجامشـدهبـودهبالطبع
سـاختنهايـیآنبـهبعـدازانقالبمیرسـدوبعدازسـاختپااليشـگاهشـهیدهاشـمینژاد
هـمباالخـرهحجـمتولیـدگازدرکشـوربـاالمـیرودوآرامآرامايـنفکـرپیـشمـیآيدکه
حـاالبايـددرداخـلبـهچهبخـشهايیگازرسـانیکنیموبهچـهمصارفیبرسـانیم.آرامآرام
گازرسـانیبـهبخـشهـایصنعتـیپیـشمـیآيـد.بعـدگازرسـانیبهشـهرهایمهمکشـور
انجاممیشـودودرسـال6۳،64و6۵آرامآرامگسـترشگازرسـانیدرشهرهایاصلیشکل

پیـدامـیکنـدوخطوطانتقـالجديـدايجادمیشـود.

وقوع انقالب گازرسانی �
علـیرغـماينکـهجنـگبـودههـمزمـانوپااليشـگاهیمثـلبیدبلنـددائمـًامـوردهجـوم
بـودهواتفاقـاتخیلـیخاصـیکـهاکثـرآقايـانمديرانیکـهدرآنزمـانفعالیتمـیکردند
درخاطراتشـانگفتنـدودرايـنکتـابهـمآمـدهومـنهـمديگـرخیلیبـهآننمیپـردازم.
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امـادرحـدودنیمـه یدومدهـه ی70يـکجورايـیانقالبگازرسـانیبهبخشهـایمختلف
بـهوقـوعمـیپیونـدد.يعنـیآرامآراممـردمهـمباگازآشـنامیشـوندومتوجهمیشـوندکه
وقتـیگازوارديـکفضايـیمـیشـودوارديکمنطقـه،يکشـهر،يکمنزلیمیشـودخب
رفـاههمراهـشمـیآيـد.آلودگـیهـاخیلـیازبیـنمـیرود.سـختیتأمیـننفتوفـرآورده
هـاینفتـیوزغـالوچـوباينطورچیزهابرایسـوزاندنوگـرمکردنخانهوبـرایمصارف
ديگـرازبیـنمـیروددرنتیجهخواسـتههابهسـمتگازسـوقپیـدامیکنـدازآنطرفهم
باالخـرهبخـشهـایصنعتـیمثلنیـروگاههاومراکـزمهمتولیـداتصنعتیهمخواسـتار
گازمـیشـوندوازنیمـه یدومدهـه ی70بـهيکبارههجـومحجمعظیمـیازکارايجادمی
شـودبـهصورتـیکـهفقـطدرچهارگوشـه یتهرانازهـربخشيـکمنطقهایکـهآنموقع
هنـوزشـرکتهـایگازرسـانیايجـادنشـدهبودنـدآمدنـدوبهعلـتاهمیـتتهـرانواينکه
سـرعتبیشـترباشـدهـرکـداميـکمنطقـهراگازرسـانیمیکنـد.دربقیـه یاسـتانهاهم

همینطـورتابـهاالن.

نقطه ای از این طالیی تر وجود ندارد �
آنچیـزیکـهمـندرحـوزه یگازبرداشـتومطالعـهکـردم،اولیـننقطـه یطاليـیهمان
ايجـادشـرکتملـیگازدرقبلازانقالباسـت.درسـال44باالخرهجمعـیتصمیممیگیرند
وايـنشـرکتدرکنـارشـرکتنفـتايجـادمیشـودوبعـدشهمکنارشـرکتملـیصنايع
پتروشـیمیآنموقـعوضرورتـشاحسـاسمیشـود.يکنقطـه یطاليیوهدفبسـیارمهم
اسـت.بعـدازانقـالبايـنتصمیـمکهمـاايـنگازراداخلکشـوراسـتفادهکنیمبـازتصمیم
گیـریوشـکلاجـرایآنکـهدرشـرکتملـیگازاتفـاقمـیافتـدبـازيـکنقطـهطاليـی
اسـت.ازسـال۵۹و60اينتصمیمکهگازدرداخلکشـوراسـتفادهبشـودچونباالخرهگاز
دربیدبلنـدتولیـدمـیشـدهبعـدازدوتاسـهسـالدراوايـلدهه ی60همپااليشـگاهشـهید
هاشـمینـژاددرسـرخسبـهبهـرهبـرداریمـیرسـد.نقطه یطاليـیبسـیارمهـمدراواخر
دهـه ی70ازنظـرسـاختپااليشـگاههـاوقتـیکـهتصمیـمگیـریمـیشـودکشـوربـرای
سـاختيعنـیبـرایبهـرهبـرداریازمیدانمشـترکپـارسجنوبـیآنموقعبـرایاينکه۲۹ 
فـازپـارسجنوبـیرابـهبهـرهبـرداریبرسـانداسـتارتبزنـديـککارگاهعظیـمعملیاتیدر
عسـلويهشـکلمـیگیـردبهصورتـیکهعسـلويهبهعنـوانتمدننويـندرکشـورمطرحمی

شود.
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اواخـردورانرياسـتجمهـوریآقـایهاشـمیواوايـلشـروعکاردولتآقـایخاتمیبودو
بعـدادامـهپیـداکـردتـااالنکهمیشـودگفـتآخرينفازهـاداردبـهبهرهبرداریمیرسـد
تـاپايـاندولـتآقـایروحانیممکناسـتکهتمـامفازهـایپارسجنوبـیبهبهـرهبرداری
برسـد.ايـنتصمیـمگیـریوشـروعشوتأمیـنهزينـههـاوبودجـه یآنوحرکـتبـرای
ايجـادشبسـیارتصمیـممهمـیبودوبـهصورتیکهتمامشـرکتهـایصنعتیکشـوردرگیر
مـیشـوندوکارگاهبسـیارعظیمـیشـکلمـیگیرد.ايـنهميکـیازنقاططاليیاسـتکه
بهـرهبـردارآنشـرکتملـیگازاسـت.درتمامپـروژههايیکهاتفـاقافتادهنقطـهایازاين
طاليـیتـروجـودنـداردکهنزديک۱۱00شـهرکشـورمیتواننـدازگازبهرهمندشـوند.بیش
ازبیسـتهزارروسـتایکشـور،تمامروسـتاهايیکهتااالنمیشـدبرنامهريزیوگازرسـانی
کـردتوسـطهمـکارانمادرشـرکتملـیگازدرحالاسـتفادهازنعمـتگازطبیعیهسـتندو

ازايـننقطـهديگـرطاليیتـرنداريم.
درپنجاهمینسـالگردتأسـیسشـرکتملیگاز،هفتاددرصدسـبدانرژیکشـورراداردگاز
تأمیـنمـیکنـد.مهـمترينبخشهـایصنعتیدارندرویگازسـرمايهگـذاریوبهاصطالح
اسـتفادهمـیکننـدوايـنخـودشباعثمیشـودکهبـهراحتیشـرکتملیگازرابـهعنوان
چرخـه یاصلـی،يـاهمـانموتـورمحرکـه یاصلیاقتصـادکشـوربدانیـموبعدازايـنيعنی
درنیمـه یدومفعالیـتشـرکتملـیگازايـرانمـنفکـرمـیکنـمکـهبـابرنامـهريـزیکه
درشـرکتملـیگازشـدهبـاتدويـنبرنامـه یجامـعشـرکتملیگازکـهاالنتدوينشـدهو
رویآنداردکارمـیشـودبحـثهـایاجرايـیآنانجـامشـود.بـااساسـنامه یجديـدیکه
بـرایشـرکتملـیگازايـرانهیئـتمديـره یمحتـرمتصويـبمـیکنـدورویآنداردکار
مـیکنـدکـهبهمجلـسارائـهوتصويببشـودفعالیتهـایشـرکتملـیگازدرنیمه یدوم
بـهاصطـالحکارشفعالیـتهایبسـیارسـنگینتـریخواهدبـودووظايفیکهبـرعهدهآن
اسـتوظايفبسـیارسـنگینتریخواهدشـدمديريتتأمینگازکشـور،تأمینگازکشـورهای
همسـايه،بحـثصـادراتگازبـهکشـورهایمختلـفاروپـا،تبديلفـرآوردههاوصـادراتآن
بـهصـورتالانجـیوسـايرتکنولـوژیهايـیکهمـیشـودگازراتبديلوصادرکـرد.وبه
نوعـیايجـاداعتمـادعمومـیکـهگازرابـهعنـوانمحصولـیکـهمـیتواندهـمباعثصلح
درمنطقـهوتمـامکشـورهايیکـهبـاآنهـاارتبـاطداريمشـودوهمباعثتوسـعهورشـدو
پیشـرفتمـاشـود.بايـدبرنامهريزیشـودوايـنالزمهاشايناسـتکهازبعدنـرمافزاری،
ازبعـدنیـرویانسـانی،ازبعـدبرنامهريزیوتدويناهدافاسـتراتژيکبرایشـرکتملیگاز
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بـاانديشـهوتدبیـرحرکـتکنیموانشـااهللبشـودبههمـاناهدافاصلیرسـید.

شرکت ملی گاز در اوایل تأسیس ساختار خیلی کوچکی داشت �
درحـوزهسـاختارشـرکتملـیگازبرآينـدوبرداشـتمنازاکثـرمديرانیکـهمصاحبهکرده
اندبرایکتابتاريخشـفاهیگازومطالعهایکهازفرمايشـاتايشـانداشـتهامايناسـت
کـهبـهنظـرمسـاختارگازآنقـدرفعالبـودهوآنقدرپتانسـیلداشـتهکـهدائمًادرحـالنوزايی
بودهاسـت.تغییرفرآينددرخیلیازشـرکتهاسـختاسـتوبايدکلسـاختارعوضشـودو
تغییـرکنـدوبـرایاينکـهبتواندبهيکشـکلجديدمسـئولیتهایجديدرابـرعهدهبگیرد
وسـريعهـمبـهنتیجهبرسـدزمـانطوالنیمیخواهد.امادرسـاختارشـرکتملـیگازآنقدر
کـهپتانسـیلقویاسـتوآنقـدرقدرتتحرکدرشـرکتملیگازباالبودهاسـت،نشـانمی
دهـدکـهنیروهـایبسـیارکارآمدیداشـتهکهبهنسـبتتغییرشـرايطدرکشـوردائمـًانوزايی
داشـتهاسـت.مـناسـمنوزايـیرابـرایآنمیگويـم،برایايـنکهدرابتداسـاختاربسـیار
کـماسـتوپنـج،شـشنفرشـرکتملیگازراتشـکیلمـیدهند،بعـدپااليشـگاهايجادمی
شـودوبعـدانقـالبمـیشـودوبعـدازانقالببـهنسـبتظرفیتیکهبرایتوسـعهدرکشـور
ايجـادمـیشـودسـاختارتغییـرمیکندوبعـدازچندسـالکهمديريـتهایعملیاتـیاضافه
مـیشـودومديريـتهـایاجرايیاضافهمیشـودوبعددراوايلدهه یهشـتادشـرکتهای
مناطـقعملیاتـیقبـلازآنايجـادمیشـودوبعدشـرکتهایگازاسـتانیايجادمیشـودو
بعـدازشـرکتهـایگازاسـتانیمناطـقبهنسـبتحدوظايفشـانجدامـیشـوندوتغییراتی
ايجـادمـیکننـدوايـننشـانمـیدهدکـهدائمـًاشـرکتملـیگازدردرونخـودشزايش
هـایجديـدیداشـتهاسـتوبـراسـاسحرکتکشـوربهسـمترشـدوتوسـعهوپیشـرفت
شـرکتملـیگازتوانسـتهاسـتخـودشرابااينجريـانهمراهکنـدودرخیلـیازمواقعهم
جلوتـرحرکـتکـردهاسـتواالنهـمبـهنظرمـنمیآيدکـهوقتـیازده،پانزدهسـالقبل
فکـرتدويـنبرنامـه یجامـعشـرکتملـیگازبهصـورتفرآيندیاسـتارتمیخـوردوکامل
مـیشـودوازبخـشهـایمختلـفبـرایتدوينايـنبرنامهکمکمـیکننـد،ازبخشهای
دانشـگاهی،عملیاتـیوخـودمديرانشـرکتگازتااالنکـهمراحلنهايیتدويـنخودرادارد
طـیمـیکنـدبـهنظرممـیآيدکههمیشـهشـرکتملیگازپیشـروبودهاسـتبـرایتدوين
برنامـههايـشواگـرخدابخواهددرگامبعدیهمحتمًانقشـشدرکشـورنقشبسـیارمهمی

خواهـدبود.
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ايـنتغییـرسـاختاربـهمروراتفـاقافتاده،ولـیفکرمیکنمنوبـتاصلیشدرسـهالیچهار
مرحلـهبـودهاسـتکهمتأسـفانهسـالوقوعشـانرادرخاطـرندارم.امـادرکلفکـرمیکنم
کـهدرحـالحاضـرشـرکتملـیگازايـرانبعـدازپنجـاهسـالخودشبـهعنـوانيکبیس

حرکتـیبرایکشـورشـکلپیداکردهاسـت.
ايـنحرکـتپايـهبـهايـنمعنااسـتکـهيعنیمـاهراتفـاقمثبتـیکـهدرکشـوربخواهد
شـکلبگیـردازنظـراقتصـادی،صنعتـی،تکنولـوژی،فرآينـدیشـرکتملـیگازاالنپايه ی
اصلـیآناسـت.دربحـثخودکفايـیشـرکتملیگازشـايديکیازتنهاشـرکتهايیاسـت
کـهتمـامتجهیـزاتمـوردنیازخـودرابعدازتحريمدردرونخودشسـاختهاسـتوپیشـنهاد
کـردهاسـتوازشـرکتهـایمختلـفسـازندهحمايـتوتولیـدکـردهودردرونخـودش
اسـتفادهکـردهاسـت.مهـمتريـنبخـشهـایموردنیـازشـرکتملـیگازدردو،سـهبخش
اسـت:بخـشپااليـش،انتقـالوتوزيـع.توزيعـشبـهقـدريقیـنمیشـودگفتبیـشاز۹8 
درصـدداخلـیاسـتودربخـشانتقالمهمترينبخشـشبهاصطالحايسـتگاههـایتقويت
فشـارمـاهسـتندکهموتـوراصلیانتقالگازاسـتوتمـاماينتوربیـنهاوتوربوکمپرسـورها
راشـرکتملـیگازحمايـتکـردهاسـت،االنداردداخـلسـاختهمـیشـودودوتـاشـرکت
اصلـیمـاتوربیـنسـازهسـتند،شـرکتمپناهسـت،شـرکتOTCهسـت،اينهـادارندبا
توربیـنهايـیکـهبیـشازچهـلودوهـزارقطعـهدرآنهـابايـدبـهصورتبسـیارويـژهوبا
تکنولـوژیروزدنیـاسـاختهباشـندسـاختهشـدهواالنموتورهـایايـنقطعـاتدرايسـتگاه
هـایتقويـتفشـارگازخیلـیازجاهـانصـبشـدهاسـتوجوابشهـممثبتبودهاسـت.در
بخـشپااليشـگاهیهـمکـهپااليشـگاههـایملـیبحثشمـیشـودبسـیاریازبخشهای
پااليشـگاهرادرداخـلکشـورهمیـنشـرکتهـایداخلـیدارندمیسـازندونشـانمیدهد
کـهبـهصـورتفرآينـدیحرکتکـردهايم،شـرکتملیگازبهصـورتفرآينـدیحرکتکرده
ونـهتنهـادائمـًاخـودشراسـاختهاسـتوبخـشهايـیکهنقصداشـتهانـدبلکههمـراهبا
خـودشاقتصـادکشـورراهـمحرکـتدادهاسـت.تکنولوژیسـاختقطعـاتجديددرکشـور
راهـمحرکـتدادهاسـت،کارخانجـاتراحرکـتدادهاسـت،اشـتغالرادربسـیاریازجاهـا
حرکـتدادهاسـت.درسـال۹4مجموعـه یدولـتازنظـراقتصـادیدربدتريـنوضعیتقرار
داشـتامـادرمجموعـه یشـرکتملـیگازبـاتعريـفبنـدقـافدرسـال۹۳و۹4درهـر
اسـتانکشـوربـزرگتريـنکارگاهعملیاتـیوفعالیتـیرادرشـرکتگازديديـم.دربرخـیاز
مـواردبودجـهایکـهشـرکتگازسـرمايهگـذاریکردهبـودبرایگازرسـانیبهنقاطشـهری
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وروسـتايی،بیشـترازبودجـه یخـوداسـتانبـودکـهنشـانمیدهـدکـهداردبايـکبرنامه
ريـزیدقیـقحرکـتمـیکنـدوايـنبـهنظـرموقتیمـیگويیـمگازمحورتوسـعهاسـتيا
پیشـروتوسـعهاسـتتمـامبخـشهـاراماداريـمباخودمـانحرکتمـیدهیـمودريکیدو
سـالآينـدهتمـامنیروگاههایکشـوربـهصورتصددرصـدیازگازاسـتفادهخواهنـدکردبه
جـزبخـشهايـیکـهمثـاًلپنج،شـشمیلیـوننفتکـورهومـازوتبايـدمصرفکننـدچون
تولیـدپااليشـگاههـاینفـتاسـتونمـیشـودآنبخشمصـرفنشـودوگرنـهاالنقابلیت

ايـنوجـودداردکـهتمامنیـروگاههـاازگازاسـتفادهکنند.
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معرفی و سابقه ی فعالیت ها �
ـــت ـــینف ـــرکتمل ـــال۱۳6۲درش ـــاهس ـــانم ـــتم،درآب ـــیهس ـــدکرم ـــبمحم اينجان
ـــابقهکار ـــالس ـــدمو۳۲س ـــهکارش ـــغولب ـــراتمش ـــهومخاب ـــوطلول ـــدخط ـــراندرواح اي
ـــد ـــناسارش ـــنکارش ـــمتم ـــنس ـــددارم.آخري ـــیدارمودوفرزن ـــمبازرگان ـــدرکديپل ـــام ب

ـــت. ـــلاس ـــتعام ـــوزهمديري ـــیح فن
ـــال ـــدم،ازس ـــتدرآم ـــینف ـــرکتمل ـــتخدامش ـــهاس ـــگانب ـــوانباي ـــال۱۳6۲بعن درس
ـــد ـــنکارمن ـــمتم ـــدم.س ـــکارش ـــغولب ـــتمش ـــتوق ـــرنف ـــروزي ـــی۱۳7۱دردفت ۱۳6۵ال
ـــای ـــرواحده ـــی۱۳7۵درديگ ـــال۱۳7۱ال ـــودوازس ـــیب ـــهوزارت ـــسدبیرخان ـــریورئی دفت
ـــا ـــیب ـــاینفت ـــرآوردهه ـــشف ـــتوپخ ـــرکتکاالینف ـــهش ـــتازجمل ـــینف ـــرکتمل ش
ـــدارکاتو ـــئولت ـــناد،مس ـــقاس ـــکوتطبی ـــدبان ـــدیکاال،کارمن ـــهبن ـــزطبق ـــمتآنالی س
خريدهـــایداخلـــیوکارمنـــدتوزيـــعوفـــروشچهـــارفـــرآوردههـــاینفتـــیبـــودم.در
ســـال۱۳7۵بـــهشـــرکتملـــیگازايـــرانمنتقـــلشـــدموازآنزمـــانتـــاکنـــوندر

ـــتم ـــیگازهس ـــرکتمل ـــتش خدم

علت انتخاب صنعت گاز به عنوان شغل �
ـــهکار ـــغولب ـــیمش ـــاینفت ـــرآوردهه ـــشف ـــیپخ ـــرکتمل ـــال7۵درش ـــهس ـــیک زمان
ـــوردر ـــورتمأم ـــهص ـــیب ـــدوقت ـــتچن ـــازاس ـــهنی ـــدک ـــاسکردن ـــئولیناحس ـــودممس ب
شـــرکتملـــیگازايـــرانانجـــاموظیفـــهکنـــم،بـــرایمـــنفرقـــینمیکـــرددرنفـــت
ـــر ـــتدره ـــناس ـــاتم ـــهخدم ـــازب ـــهنی ـــردمک ـــاسمیک ـــااحس ـــرج ـــاگاز،ه ـــمي باش
ـــن ـــودماي ـــردهب ـــاک ـــتامض ـــدایخدم ـــهدرابت ـــراردادیک ـــودم.ق ـــادهب ـــتآم ـــایصنع ج
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ـــه ـــداب ـــرومودرابت ـــاب ـــانج ـــخیصدادهم ـــرکتتش ـــهش ـــاک ـــرج ـــنه ـــهم ـــودک ب
ـــا ـــهت ـــدک ـــثش ـــنباع ـــدمواي ـــلش ـــیگازمنتق ـــرکتمل ـــهش ـــپسب ـــوروس ـــورتمأم ص

ـــم. ـــغولکارباش ـــتگازمش ـــالدرصنع ـــی۱۹س ـــب۱8ال ـــیقري ـــدتطوالن االنم

رمز موفقیت ؛ نظم، انضباط، احترام �
ـــنرادرشـــرکت ـــتقوانی ـــرام،رازداریورعاي ـــاط،احت همیشـــهســـعیکـــردهامنظـــم،انضب
ـــیگاز ـــرکتمل ـــترش ـــهبیش ـــالیهرچ ـــتاعت ـــادرجه ـــمت ـــراربده ـــودق ـــرلوحهکارخ س
ـــرکت ـــرایش ـــهب ـــمبلک ـــخصکارنمیکن ـــرایش ـــنب ـــم.م ـــتهباش ـــدمبرداش ـــرانق اي

ــد ــموديـ ــرانکارمیکنـ ملـــیگازايـ
ــام ــتوتمـ ــرکتیاسـ ــدشـ ــن،ديـ مـ
مدتـــیکـــهکارمیکـــردمهـــدفمـــن
ــل ــرعامـ ــنمديـ ــهبیـ ــودکـ ــنبـ ايـ
شـــرکتملـــیگازايـــرانومجموعـــه
ــن ــنايـ ــوربیـ ــرکتگازوهمینطـ شـ
ـــاط ـــرکتارتب ـــرونازش ـــابی ـــهب مجموع

ـــا ـــلي ـــدهازقب ـــهآم ـــیک ـــرمديرعامل ـــنه ـــرایهمی ـــود،ب ـــادش ـــیايج ـــبوتعادل مناس
ـــی ـــانم ـــخصراامتح ـــاش ـــردهوي ـــوک ـــرسوج ـــلپ ـــاوازقب ـــناختهي ـــیش ـــرام م
ـــی ـــنآقايان ـــرد.اي ـــیگی ـــرم ـــدنظ ـــرم ـــتدفت ـــهموقعی ـــهب ـــاتوج ـــرايطراب ـــدش ـــدوبع کن
ـــه ـــلب ـــیکام ـــاآگاه ـــمب ـــانبودي ـــالدرخدمتش ـــدس ـــاچن ـــدوم ـــريفمیآوردن ـــهتش ک

ــد. ــرانمیآمدنـ شـــرکتملـــیگازايـ

خاطره تلخ بمباران تلمبه خانه تنگه فنی  �
بنـــدهحـــاجآقـــامحمـــدنـــژادراازنفـــتمیشـــناختمزمانـــیکـــهمشـــغولبـــهکار
ــره ــوهیئتمديـ ــوانعضـ ــهعنـ ــانبـ ــراتوايشـ ــهومخابـ ــوطلولـ ودرمديريـــتخطـ
ـــیاز ـــدويک ـــراتبودن ـــهومخاب ـــوطلول ـــشخط ـــرپخ ـــرانومدي ـــتاي ـــینف ـــرکتمل ش
ســـنگینترينمســـئولیتهایکـــهايشـــانداشـــترئیـــسسوخترســـانیبـــهمناطـــق
ـــام ـــانانج ـــارايش ـــتمدرکن ـــهمیتوانس ـــیک ـــاجاي ـــمت ـــنه ـــودوم ـــهب ـــیوجبه جنگ

ــای عراقی حمله کردند و  وقتی هواپیماه
کارکنان شــریف ما بــه پناهگاه رفته بودند 

پناهــگاه را هم زدند و من بایســتی این خبر 
را بــه مدیرعامل می گفتم هنوز یادم هســت 

که نفرات بیرون، از جلســه رفته بودند، 
همه با این خوشــحالی کــه تلمبه خانه 

راه اندازی شــده بود ولی متأسفانه مجدد 
آن ها را حسب دســتور مدیر عامل وقت 

برگرداندم جلسه  برای 
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زمـــانجنـــگمســـائل وظیفـــهمیکـــردم.
ـــا ـــهه ـــهخان ـــد،تلمب ـــشمیآم ـــیپی ـــیخیل بحران
ــد، ــاترامیزدنـ ــد،تأسیسـ ــارانمیکردنـ رابمبـ
بـــهعنـــواننمونهيکـــیازخاطـــراتبـــدیکـــه
ـــه ـــارانتلمب ـــراتبمب ـــتخاط ـــماس ـــوزدرذهن هن

ـــهواردات ـــودک ـــدهب ـــعش ـــیواق ـــهدرجاي ـــهخان ـــنتلمب ـــهاي ـــودک ـــیب ـــهفن ـــهیتنگ خان
ـــشاز۵0  ـــردوبی ـــتمیک ـــتاندرياف ـــتانولرس ـــرآوردهراازخوزس ـــارف ـــاموچه ـــتخ نف
ـــد ـــردهبودن ـــارانک ـــود،بمب ـــزب ـــینی ـــتحساس ـــهدرموقعی ـــهراک ـــهخان ـــنتلمب ـــاراي ب
ـــارا ـــارهآنج ـــهدوب ـــدک ـــردادن ـــفانهخب ـــدمتأس ـــدازیش ـــدداراهان ـــامج ـــنه ـــیتوربی وقت
بمبـــارانکردنـــدويکـــیازحوادثـــیکـــهواقعـــًاجـــایتأســـفداشـــتايـــنبـــودکـــهوقتـــی
ـــد ـــهبودن ـــگاهرفت ـــهپناه ـــاب ـــريفم ـــانش ـــدوکارکن ـــهکردن ـــیحمل ـــایعراق هواپیماه
پناهـــگاهراهـــمزدنـــدومـــنبايســـتیايـــنخبـــررابـــهمديرعامـــلمیگفتـــمهنـــوز
ـــه ـــحالیک ـــنخوش ـــااي ـــهب ـــد،هم ـــهبودن ـــهرفت ـــرون،ازجلس ـــراتبی ـــهنف ـــتک ـــادمهس ي
ـــر ـــتورمدي ـــاراحســـبدس ـــددآنه ـــفانهمج ـــیمتأس ـــودول ـــدهب ـــدازیش ـــهراهان ـــهخان تلمب
ـــد ـــتبودن ـــیارناراح ـــکارانبس ـــرهم ـــانوديگ ـــدم.ايش ـــهبرگردان ـــرایجلس ـــتب ـــلوق عام
ـــود. ـــدهب ـــرکنن ـــیمتاث ـــهخیل ـــودک ـــگاهشـــهیدشـــدهب ـــانآنجـــادرپناه ـــدادیازکارکن وتع
ـــه ـــهخان ـــهتلمب ـــدک ـــنامهکردن ـــانبخش ـــت،ايش ـــرموق ـــرمحت ـــازادهوزي ـــایآق ـــانآق زم
ـــه ـــنتلمب ـــهدراي ـــانیک ـــتوکس ـــهاس ـــدمجبه ـــطمق ـــهوخ ـــوانجبه ـــهعن ـــیب ـــهفن تنگ
ـــوند. ـــهکارش ـــغولب ـــدومش ـــد،برگردن ـــیرفتن ـــقجنگ ـــهمناط ـــدوب ـــهکارمیکردن خان

خاطرات تلخ و شیرین �
ـــتمو ـــورداش ـــاحض ـــمآنج ـــدهه ـــدبن ـــازش ـــهآغ ـــهترکی ـــادراتگازب ـــهص ـــیک موقع
ـــرات ـــرازخاط ـــیديگ ـــت.يک ـــدهاس ـــرممان ـــهخاط ـــودک ـــیب ـــرهخوب ـــهخاط ـــنافتتاحی اي
مـــندرصنعـــتنفـــتزمانـــیبـــودکـــهدرمردادمـــاه۱۳70بـــرایمهـــارچـــاههـــای
ـــا ـــارم ـــیدراختی ـــچامکانات ـــتهی ـــورکوي ـــودم.کش ـــدهب ـــزامش ـــوراع ـــهآنکش ـــتب کوي
ـــاری ـــزوحف ـــقنفتخی ـــتمناط ـــینف ـــرکتمل ـــکارانش ـــههم ـــیب ـــود،يعن ـــتهب نگذاش
کـــهآنجـــاحضـــورداشـــتندکـــملطفـــیمیکردنـــد.درحالـــیکـــهآمريکايیهـــادر
ـــت ـــتنف ـــکاراندرصنع ـــبختانههم ـــیخوش ـــتندول ـــورداش ـــلحض ـــاتکام ـــاامکان ـــاب آنج
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ايـــرانتوانســـتنداولیـــنچـــاهنفـــتکويـــترابـــاکمتريـــنامکانـــاتمهـــارکننـــدو
ـــرای ـــیب ـــوبوخوش ـــرهخ ـــیارخاط ـــیآن،بس ـــادجهان ـــهابع ـــهب ـــاتوج ـــاقب ـــناتف اي
ـــرو ـــوردتقدي ـــکارانم ـــههم ـــلبقی ـــانمث ـــتدرآنزم ـــانمأموري ـــسازپاي ـــود.پ ـــنب م
ـــن ـــهم ـــودک ـــیب ـــتزمان ـــادماس ـــرهایکهي ـــنخاط ـــايدبدتري ـــم.ش ـــرارگرفت ـــکرق تش
ـــم، ـــکبگوي ـــهویتبري ـــرراب ـــدغدي ـــهعی ـــگزدمک ـــائیزادهزن ـــدسکس ـــایمهن ـــهآق ب
ايشـــانگفتنـــدترکمنســـتانگازراقطـــعکـــردهاســـتومـــنچـــونمیدانســـتماگـــر
ـــع ـــبکهتوزي ـــعگازدرش ـــاهدقط ـــدش ـــهزودیباي ـــدب ـــردهباش ـــعک ـــتانگازراقط ترکمنس
ـــودم ـــرانب ـــارجازته ـــنخ ـــیم؛م ـــورباش ـــمالیکش ـــتانهایش ـــًااس ـــور،مخصوص گازکش
ـــن ـــهترکم ـــتگازیک ـــشقیم ـــلافزاي ـــهدلی ـــیب ـــاندم،ول ـــررس ـــهدفت ـــودمراب ـــاخ ام
ـــام ـــرمادرتم ـــودنس ـــتب ـــتثاب ـــهعل ـــتوب ـــارنرف ـــرب ـــرکتزي ـــتندوش ـــامیخواس ه
ـــب ـــنآنش ـــورمانوم ـــمالیکش ـــتانهایش ـــًااس ـــود،مخصوص ـــیعب ـــعگازوس ـــورقط کش
ـــدس ـــایمهن ـــودآق ـــبب ـــمش ـــازدهونی ـــاعتي ـــادمهســـتس ـــودموي ـــحدرادارهب ـــاصب ت
ـــوابدادم ـــنج ـــدوم ـــاسگرفتن ـــدتم ـــعبودن ـــتآنموق ـــرموق ـــرمحت ـــهوزي ـــوذریک ن
ـــدواز ـــحزودمیآين ـــرداصب ـــدف ـــحدادموگفتن ـــتگازراتوضی ـــیدندوضعی ـــتراپرس وضعی
ـــد. ـــارهمیکنن ـــورنظ ـــانیکش ـــویگازرس ـــرنح ـــخصًاب ـــدوش ـــدمیکنن ـــپچینگبازدي ديس

وضعیت عمومی شرکت ملی گاز ایران در گذشته، حال و چشم انداز آینده  �
ـــرمايه ـــاس ـــرانب ـــیگازاي ـــرکتمل ـــال۱۳44ش ـــددرس ـــتحضارداري ـــهاس ـــورک ـــانط هم
ـــت ـــهداش ـــهایک ـــاسبرنام ـــراس ـــرکتب ـــدوش ـــیسش ـــالتأس ـــاردري ـــجمیلی ـــتوپن بیس
ـــا ـــالبم ـــلانق ـــااواي ـــودوت ـــورب ـــیکش ـــادیواجتماع ـــعهاقتص ـــشازتأسیس،توس هدف
ـــدا ـــفخ ـــهلط ـــاب ـــتیمام ـــدنداش ـــبدرروزتولی ـــونمترمکع ـــشمیلی ـــیوش ـــترازس بیش
ـــه ـــرخاورمیان ـــرکتبرت ـــرانش ـــیگازاي ـــرکتمل ـــهش ـــیدهايمک ـــیرس ـــهجاي ـــونب اکن
درعرضـــهیگازاســـتوايـــنشـــرکتبـــهعنـــوانيکـــیازچهـــارشـــرکتاصلـــی
ـــدواالن ـــنمیکن ـــورراتأمی ـــوختکش ـــدس ـــجدرص ـــادوپن ـــدودهفت ـــاح ـــت،ت وزارتنف
ـــئله ـــنمس ـــود.واي ـــیش ـــشم ـــدوپاالي ـــبگازدرروزتولی ـــونمترمکع ـــادل7۵0میلی مع
نشـــاندهندهايـــناســـتکـــهتمـــامپااليشـــگاههـــاومجتمـــعهـــایپااليشـــیمـــا

فعاالنـــهومخصوصـــًادرزمســـتانبـــاتمـــامظرفیـــتکارمیکننـــد.
ـــرکت ـــارگازدرش ـــتفش ـــتگاهتقوي ـــوردر7۳ايس ـــدتوربوکمپرس ـــدود۲4۹واح ـــًاح تقريب
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ملـــیگازکارمیکنـــد،تمـــاماينهـــانشـــاندهندهیايـــناســـتکـــهشـــرکتملـــی
گازايـــرانداردبـــهخوبـــیپیـــشمـــیرود.۳6هـــزارکیلومتـــرخـــطلولـــهراترســـیمو
ـــتايی ـــوادهروس ـــهریو64%خان ـــوارش ـــشاز۹6%خان ـــونبی ـــماکن ـــت.ه ـــیدهاس کش
ـــرکت ـــیدرش ـــکوفايیودورانطالي ـــدوش ـــارش ـــتندواينه ـــانیهس تحـــتپوشـــشگازرس

ـــد. ـــیده ـــانم ـــرانرانش ـــیگازاي مل
ـــم ـــالهیشش ـــجس ـــهپن ـــقبرنام ـــهطب ـــتک ـــناس ـــدهیاي ـــاندهن ـــهنش ـــاهم اينه
توســـعهاقتصـــادیکشـــورکـــهپیـــشروداريـــمروبـــهپیشـــرفتهســـتیمودرپايـــان
ـــب ـــونمترمکع ـــیصدمیلی ـــاردوس ـــکمیلی ـــدودي ـــزیح ـــکچی ـــدي ـــمباي ـــهیشش برنام
ـــا ـــد.ب ـــتبیاي ـــهدس ـــادگیب ـــنس ـــههمی ـــهب ـــتک ـــزینیس ـــنچی ـــودواي ـــدش گازتولی
تـــالشوکوشـــششـــبانهروزیپرســـنلشـــرکتملـــیگازايـــرانانجـــاممیشـــودو
ـــجکشـــوردارای ـــزويکـــیازپن ـــرانج ـــهاي ـــناســـتک ـــماي ـــهکن ـــداضاف ـــهباي ـــوردیک م
ـــد ـــاماولوبع ـــبدرمق ـــونمترمکع ـــا۳۳/8تريلی ـــهب ـــتک ـــدهگازدنیاس ـــرهتثبیتش ذخی
ـــتند. ـــدیهس ـــایبع ـــفه ـــردرردي ـــورهایديگ ـــا۲4وکش ـــرب ـــا۳۱وقط ـــیهب ازآنروس

استرس و مدیریت بحران �
درمواقـــعبحـــراناولیـــنکاریکـــهبايـــدانجـــامبدهـــمايـــناســـتکـــهخونســـرد
باشـــم،اگـــرمـــنهـــمخـــودماســـترسداشـــتهباشـــمايـــناســـترسوفشـــاربـــه
ـــام ـــدانج ـــهباي ـــد.کاریک ـــریکن ـــدتصمیمگی ـــانباي ـــود،ايش ـــلمیش ـــلمنتق مديرعام
ـــات ـــموجلس ـــلکن ـــدراکنس ـــشدارن ـــاندرپی ـــهايش ـــاتیک ـــهجلس ـــتک ـــناس ـــماي بده
ـــی ـــرکس ـــودواگ ـــرانمتمرکزش ـــرشرویبح ـــامفک ـــرتم ـــانديگ ـــذارموايش ـــیبگ عملیات
بـــاايشـــانبرنامهيـــاکاریداشـــتهباشـــدبـــهديگـــرمديريتهـــامحـــولمـــیکنـــم
ـــت ـــیمديري ـــهخوب ـــودراب ـــرانخ ـــاتبح ـــدجلس ـــتبتوانن ـــالراح ـــاخی ـــلب ـــهمديرعام ک

ـــد. ـــزارکنن وبرگ

کار کردن با شش مدیر عامل با همه فراز و نشیب ها �
ــتو ــرکترارعايـ ــرراتشـ ــرکتومقـ ــعشـ ــتممنافـ ــهتوانسـ ــیکـ ــاجايـ ــنتـ مـ
ـــام ـــواحســـنتانج ـــهنح ـــدهراب ـــایمحـــولش ـــردهامکاره ـــعیک ـــم.همیشـــهس درنظرگرفت
ـــم ـــاکارمیکن ـــاآنه ـــتقیمب ـــهمس ـــیک ـــئولینمحترم ـــدمس ـــیباي ـــوردارزياب ـــم،درم ده



 | گـاز، انرژی پاک با نیم قرن تالش �

۹۲۲

ـــه ـــاتوج ـــیب ـــد؟ول ـــاب ـــتي ـــودهاس ـــوبب ـــنخ ـــیم ـــردوارزياب ـــهعملک ـــدک ـــردهن نظ
بـــهجـــابـــهجايـــیمديـــرعاملهايـــیکـــهمیآينـــدومیرونـــداحتمـــالمیدهـــم
نظرشـــانمثبـــتباشـــد.بـــههرحـــالمـــنهمـــه یآنهـــارابـــهعنـــوانيـــکمعلـــمو

ـــم. ـــیشناس ـــوزم ـــوبودلس ـــتادخ اس
ـــائل ـــیازمس ـــالیخیل ـــپرب ـــتیس ـــنبايس ـــد،م ـــودمیآي ـــهوج ـــیب ـــهبحران ـــیک درزمان
ـــم ـــلنکن ـــلمنتق ـــهمديرعام ـــنب ـــهم ـــدک ـــتبیافت ـــناس ـــاتممک ـــیازاتفاق ـــم،خیل باش
ـــل ـــرانعام ـــیازمدي ـــادريک ـــالم ـــوانمث ـــهعن ـــمب ـــیمیکن ـــانعذرخواه ـــدازايش وبع
ســـابقگازدربیمارســـتانبســـتریبـــودمـــامشـــکلبحـــرانداشـــتیمولـــیمـــنآنرا
ـــم ـــدبگوي ـــويمبع ـــارجش ـــرايطخ ـــداریازآنش ـــکمق ـــمي ـــرکن ـــمصب ـــدادموگفت ـــروزن ب
ـــت ـــئلهایهس ـــهمس ـــعب ـــهراج ـــمک ـــاداردبگويی ـــاج ـــتواينج ـــادهاس ـــادافت ـــاتزي اتفاق

ـــی ـــئولینخیل ـــارکاررویمس ـــهفش ک
ـــت. ـــاداس زي

ـــبدراداره ـــاش ـــحت ـــئولینازصب مس
هســـتندوقتـــیمديـــرانعامـــلبـــه

منـــزلمراجعـــهمیکننـــدتـــازهتمـــاسهـــایمســـئولینردهبـــاالیکشـــوروديگـــران
ـــته ـــلراداش ـــرانعام ـــاازمدي ـــدت ـــرايطچن ـــنش ـــادراي ـــود.م ـــیش ـــروعم ـــانش ـــاايش ب
ايـــمکـــهمـــنپیگیـــریکـــردمفهمیـــدمدراثـــرفشـــارکاریدربیمارســـتانبســـتری
ـــل ـــرانعام ـــد.مدي ـــولمیکن ـــتقب ـــیمديري ـــهکس ـــتک ـــورینیس ـــنط ـــتند.همی هس
محتـــرمفعلـــیوقبلـــی۲4ســـاعتهآمـــادهوپیگیـــربودنـــدهمـــهزحمـــتکشـــیدندو
ـــری ـــتکار،پیگی ـــزپش ـــیدهج ـــبرس ـــونمترمکع ـــه7۵0میلی ـــهاالنب ـــدگازیک ـــنتولی اي
ومديريـــتصحیـــحايـــنآقايـــانبـــهوجـــودنیامـــدهاســـت.درســـال۹۲خوشـــبختانه
ـــع ـــمقط ـــتانه ـــیازترکمنس ـــهگازواردات ـــنک ـــهاي ـــهب ـــاتوج ـــتیمب ـــرانگازنداش بح
ـــه ـــوندک ـــهش ـــرانمواج ـــابح ـــودب ـــکب ـــورنزدي ـــمالیکش ـــتانهایش ـــودواس ـــدهب ش
ـــه ـــودمشـــکالتیک ـــاوج ـــودب ـــدهب ـــاذش ـــهاتخ ـــریک ـــاتدابی ـــتوب ـــامديري ـــبختانهب خوش
ـــل ـــیازدالي ـــنرايک ـــد،واي ـــعنش ـــققط ـــنمناط ـــودگازاي ـــدهب ـــشآم ـــردمپی ـــرایم ب
ـــود. ـــیدهب ـــرانانديش ـــیگازاي ـــرکتمل ـــحش ـــتصحی ـــهمديري ـــمک ـــیمیدانی ـــیارخوب بس
بعضـــیمواقـــعبحـــرانپیـــشمیآمـــدکـــهمـــنمـــوردیرابـــهمديـــربـــاتأخیـــر
ـــده ـــخنش ـــتتوبی ـــچوق ـــرايطهی ـــنش ـــودودراي ـــرارش ـــشبرق ـــهآرام ـــااينک ـــمت بگوي

بعضی مواقع شرایط بحران پیش می آمد 
که من موردی را به مدیر با تأخیر بگویم تا 
این که آرامش برقرار شود و در این شرایط 

هیچ وقت توبیخ نشده ام
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ـــران ـــیگازاي ـــرکتمل ـــشدرش ـــادآرام ـــطايج ـــتهامفق ـــهداش ـــیک ـــاالهدف ـــاح ام.ت
ـــبرا ـــدمطل ـــیدادمبع ـــامم ـــاتکارراانج ـــممقدم ـــزیبگوي ـــهچی ـــنک ـــلازاي ـــودوقب ب
ـــن ـــودمورویاي ـــردهب ـــهک ـــرانديش ـــرجلوت ـــریتدابی ـــکس ـــردم.خالصهي ـــلمیک منتق
حســـابمديـــرانعامـــلمحتـــرمهیچوقـــتمـــنراتوبیـــخنمـــیکردنـــدهـــدفمـــن
ـــدم ـــموقص ـــککن ـــمکم ـــتومیخواه ـــیگازاس ـــرکتمل ـــربلندیش ـــکلوس ـــعمش رف
ـــال۱۳88  ـــندرس ـــودم ـــنب ـــرازاي ـــرغی ـــتاگ ـــودهاس ـــرنب ـــنهیچچیزديگ ـــرازاي غی

ـــدم. ـــیش ـــینم ـــهمعرف ـــدنمون ـــوانکارمن بعن
البتـــهنظـــرلطـــفخـــودمديـــرانمحتـــرمعامـــلشـــرکتملـــیگازبـــودکـــهبـــه
ـــیآوردم ـــودم ـــهوج ـــئلهراب ـــنمس ـــهچنی ـــدک ـــانکردن ـــتندواطمین ـــانداش ـــناطمین م
ـــختی ـــایس ـــال8۹بحرانه ـــاس ـــال86ت ـــرانازس ـــیگازاي ـــرکتمل ـــهش ـــدک میدانی

ـــت. ـــتسرگذاش راپش
ـــمالی ـــتانهایش ـــردواس ـــعک ـــتانگازراقط ـــهترکمنس ـــودک ـــیب ـــانزمان ـــال86هم س
ـــا ـــپچینگب ـــاديس ـــرب ـــدمدفت ـــبانهآم ـــنش ـــدندوم ـــهش ـــکلمواج ـــامش ـــاب ـــورم کش
ــادلگرمـــی ــهآنهـ ــردموبـ ــتانیصحبـــتکـ ــرکتهایگازاسـ ــایعامـــلشـ مديرهـ
دادمحتـــیگفتـــمآقـــایوزيـــرفـــرداتشـــريفمیآورنـــددفتـــر،شـــماتـــاجايـــیکـــه
میتوانیـــددرمنطقـــهباشـــیدوکمـــککنیـــد.مـــاحادثههـــایديگـــرهـــمداشـــتیم،
ـــاده ـــیآم ـــردمدرراهپیماي ـــنم ـــکوفايی۲۲بهم ـــهدراوجروزش ـــودک ـــال۹0ب ـــهیس حادث
ـــد ـــردادن ـــنخب ـــهم ـــانروزب ـــحهم ـــاعت۵صب ـــرکتکنند.س ـــمش ـــهدرمراس ـــدندک میش
ـــترش ـــالگس ـــعگازدرح ـــدهوقط ـــکاریش ـــفانهخراب ـــارممتأس ـــوموچه ـــطدوم،س ـــهخ ک
اســـتاينهـــانشـــاندهندهايـــناســـتکـــهدشـــمندنبـــالضربـــهزدنبـــهمـــابـــود
ـــط ـــادیذیرب ـــايدازمب ـــهش ـــوداينک ـــاوج ـــردمب ـــلمیک ـــارامنتق ـــتیاينه ـــنبايس م
بـــهاطـــالعايشـــانرســـاندهبودنـــدولـــیهمیـــنکـــهروزتعطیـــلصبـــحزودســـاعت
ـــر ـــرایمدي ـــودشب ـــردمخ ـــیمیک ـــالمآمادگ ـــهادارهواع ـــاندمب ـــودمرامیرس ـــشخ ش
عامـــلشـــرکتدلگرمـــیبـــودومیدانســـتنديکـــیدردفتـــرحضـــورداردومیتوانـــد

تمـــامبرنامههايـــیکـــهايشـــانداشـــتندراهنـــدلکنـــد.
بـــههمیـــنخاطـــربـــادلوجـــانمیآمـــدم.بـــاوجـــوداينکـــهآنروزفشـــاریکـــه
رویمديـــرعامـــلبـــودمیدانســـتمچـــهمشـــکالتیداردچـــونبايســـتیاکیپهـــای
عملیاتـــیخطـــوطانتقـــالگازپااليشـــگاههاديســـپچینگآمـــادهباشـــندحرکـــتکننـــد
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وتمـــامگروههـــایتخصصـــیخواســـتهشـــدهازاســـتانهایديگـــرخودشـــانرابـــه
محـــلحادثـــهبرســـانند.اگرحضورآنهـــانبـــودمتأســـفانهکســـانیکـــهازراهپیمايـــی
ـــبختانه ـــدوخوش ـــیش ـــدم ـــیب ـــدندخیل ـــهمیش ـــیگازمواج ـــکلقطع ـــامش ـــدوب میآمدن
ـــرانگاز ـــدیبح ـــئلهیبع ـــد.ومس ـــرفش ـــرط ـــکلب ـــرانمش ـــردنبح ـــتک ـــامديري ب
گاهـــیوقتهـــاآنقـــدرشـــديدبـــودکـــهحـــدنداشـــتطـــوریکهيکـــیازمديـــران
ـــی ـــودم ـــتانبوج ـــاندرزمس ـــهرویايش ـــارهايیک ـــرفش ـــهخاط ـــتب ـــرموق ـــلمحت عام
ـــتانواردات ـــورترکمنس ـــالکش ـــرایمث ـــد.ب ـــتریش ـــوبس ـــیي ـــفانهدرسیس ـــدمتأس آم
ـــن ـــیگازوترکم ـــرکتمل ـــنش ـــهبی ـــهایک ـــودتفاهمنام ـــاوج ـــیب ـــتبدقول ـــهعل گازراب
ــود. ــازبـ ــدومشکلسـ ــعمیکردنـ ــدکاًلقطـ ــدوبعـ ــممیکردنـ ــرورکـ ــهمـ ــودبـ گازبـ
ـــد ـــرانباي ـــیگازاي ـــرکتمل ـــنش ـــد.بنابراي ـــشمیآم ـــتانپی ـــرايطدرزمس ـــنش ـــاماي تم
ـــوند ـــهنش ـــکلمواج ـــتانبامش ـــردمدرزمس ـــهم ـــیدک ـــتانمیانديش ـــرایزمس ـــرراب تدابی

ـــد. ـــامش ـــمانج ـــمه ـــنکارمه ـــبختانهاي ـــهخوش ک

تشریح یک بحران تلخ و انفجاری دردناک �
يکـــیازبحرانهـــایبســـیارتلـــخبـــرایمـــندرســـال۹0بودکـــهآقـــایمهنـــدس
ـــاریرویدادو ـــریانفج ـــتمسراس ـــطهش ـــراتخ ـــنتعمی ـــد،درحی ـــهدبودن ـــیدرمش اوج
ـــت ـــاقدرس ـــناتف ـــدواي ـــوتکردن ـــاف ـــاآنج ـــراردادیم ـــکارانق ـــدادیازهم ـــفانهتع متأس

ـــد. ـــطبودن ـــدازیخ ـــالراهان ـــهدرح ـــیرخدادک زمان
ـــتفاده ـــمسواس ـــمنه ـــفانهدش ـــود.متأس ـــادب ـــالرخدادزي ـــدس ـــنچن ـــهاي ـــیک حوادث
ـــل ـــتکام ـــبختانهامنی ـــدخوش ـــامش ـــهانج ـــریک ـــاتدابی ـــیب ـــردول ـــکاریمیک وخراب
ـــماز ـــژهایکن ـــادوتشـــکروي ـــزي ـــرچی ـــلازه ـــاالزماســـتقب ـــنج ـــناي ـــرارشـــدوم برق
ـــهدای ـــت،ش ـــتنف ـــهدایصنع ـــایش ـــوصخانوادهه ـــهدا،بخص ـــمش ـــایمعظ خانوادهه
شـــرکتملـــیگاز،جانبـــازانومجروحیـــنکـــهواقعـــًااگـــرصبـــروتـــالشوهمـــتو
ـــن ـــراي ـــهخاط ـــاب ـــاماينه ـــتیموتم ـــترانداش ـــنامنی ـــااي ـــودم ـــزاننب ـــنعزي ـــتکاراي پش

ـــت. ـــواراس ـــهدایبزرگ ش
ـــی ـــیدرزمان ـــودول ـــگب ـــانجن ـــدمپاي ـــیگازآم ـــرکتمل ـــهش ـــنب ـــهم ـــیک آنزمان
ـــادم ـــراني ـــگاهته ـــاتپااليش ـــهیتأسیس ـــودمقضی ـــرانب ـــتاي ـــینف ـــرکتمل ـــهدرش ک
ـــودم ـــژادب ـــدن ـــایمحم ـــتآق ـــنخدم ـــمم ـــهبودي ـــه۱۵وزارتخان ـــهطبق ـــانک اســـتآنزم
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ـــردار ـــسازخب ـــدوپ ـــروعش ـــرانش ـــگاهته ـــارانپااليش ـــروبمب ـــدایآژي ـــهص وبالفاصل
ـــه ـــردوب ـــوک ـــهاشرالغ ـــردجلس ـــهک ـــنکاریک ـــاناولی ـــژاد،ايش ـــدن ـــایمحم ـــدنآق ش
ـــردو ـــهک ـــرانمراجع ـــتاي ـــینف ـــرکتمل ـــتش ـــشوق ـــرپاالي ـــروزمدي ـــیف ـــایصالح آق
ـــد ـــاراببینن ـــکآنج ـــاازنزدي ـــدت ـــاقرفتن ـــهاتف ـــدندوب ـــینش ـــوارماش ـــعس ـــانموق هم
ـــن ـــند،اي ـــدازیآنباش ـــرراهان ـــدپیگی ـــدبتوانن ـــهبع ـــدک ـــیکنن ـــارتواردهرابررس وخس
ـــان ـــهدرگازدرزم ـــتوچ ـــهدرنف ـــهچ ـــئولینوزراتخان ـــهمس ـــودک ـــنب ـــاندهندهیاي نش

ـــد. ـــکبودن ـــتکم ـــکاریجه ـــادههم ـــاعتآم ـــن۲4س ـــًاعی ـــگواقع جن
ـــموآن ـــتباش ـــتنف ـــتصنع ـــتمدرخدم ـــاکاندوســـتداش ـــبکم ـــردمعق ـــربرگ ـــناگ م
ـــی ـــاجاي ـــودوت ـــتب ـــهصنع ـــکب ـــمدارم.کم ـــوزه ـــتمراهن ـــعداش ـــهآنموق ـــدیک دي
ـــد ـــاندي ـــبهم ـــهعق ـــردمب ـــربرگ ـــماگ ـــوزه ـــموهن ـــیکن ـــهم ـــاموظیف ـــمانج ـــهبتوان ک
ـــت ـــاراس ـــثافتخ ـــنباع ـــرایم ـــئولینب ـــارمس ـــردندرکن ـــالکارک ـــنح ـــااي رادارموب

ـــم. ـــتفادهکن ـــاناس ـــمازتجربیاتش ـــهبتوان ک

ناگفته ها و راز داری �
ـــداول ـــردي ـــیديگ ـــرجاي ـــاه ـــندي ـــتباش ـــادرنف ـــیگازي ـــرکتمل ـــئولیندرش مس
آنهـــااولويـــتکاریاســـت.اينهـــامثـــلمـــنوشـــماخانوادههايـــیدارنـــدوممکـــن
ـــانخاطـــر ـــوادهاشاطمین ـــدازطـــرفخان اســـتمشـــکالتیداشـــتهباشـــند.آنمســـئولباي
داشـــتهباشـــدتـــابتوانـــدبـــهکارهـــایروزمـــرهیاداریبرســـدودغدغـــهیخانـــواده
رانداشـــتهباشـــدمـــنبـــامديـــرانســـابقوقبلـــیکـــهکارمیکـــردمتقريبـــًاجـــزو
ـــه ـــیک ـــاجاي ـــهت ـــودهک ـــارمب ـــثافتخ ـــنباع ـــدمواي ـــابمیش ـــاحس ـــوادهیآنه خان
ـــری ـــرفک ـــدازنظ ـــئولینبتوانن ـــنمس ـــااي ـــمت ـــککن ـــزانکم ـــنعزي ـــهاي ـــمب میتوان
ـــا ـــتگازي ـــعهصنع ـــبردتوس ـــرایپیش ـــهب ـــیک ـــهآنهدفهاي ـــندودرادارهب ـــتباش راح
ـــر ـــمازهمس ـــژهایه ـــکروي ـــکتش ـــدي ـــنباي ـــند.م ـــدبرس ـــزیدارن ـــرچی ـــاه ـــتي نف
ـــای ـــاله ـــايددرس ـــودش ـــانب ـــاعدتآنه ـــتومس ـــررضاي ـــوناگ ـــمچ ـــمبکن وفرزندان
ـــیاز ـــاپاس ـــلت ـــایتعطی ـــیبعضـــیازروزه ـــودموحت ـــانب ـــردرکنارش ـــهکمت ـــیک طوالن

ـــدم. ـــیش ـــهم ـــکلمواج ـــامش ـــودمب ـــبدرادارهب ش
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بهترین تصمیم مدیریتی شرکت ملی گاز ایران �
ـــال ـــرانواتص ـــمته ـــطپنج ـــتموخ ـــطهش ـــداثخ ـــماح ـــنتصمی ـــدهبهتري ـــربن ـــهنظ ب
ـــه ـــهب ـــودک ـــورب ـــرقکش ـــمالش ـــمالوش ـــچش ـــالگاز48اين ـــهیانتق ـــطلول ـــهخ آنب
ـــزرو ـــایخ ـــیهیدري ـــتانهایحاش ـــرانوگازاس ـــتانته ـــبکهیاس ـــداریگازدرش ـــتپاي عل
ـــردرزمســـتان،ترکمنســـتانبخواهـــدگازراقطـــع ـــودکـــهاگ شـــمالکشـــورکشـــیدهشـــدهب
ـــه ـــرانديش ـــاتدابی ـــبختانهب ـــیخوش ـــردول ـــعک ـــال۹۲گازراقط ـــهدرس ـــهالبت ـــد،ک کن
ـــش ـــورمشـــکلیپی ـــمالیکش ـــهرهایش ـــددرش ـــثش ـــهباع ـــئولینمربوط ـــطمس ـــدهتوس ش
ـــا ـــال۹۲ب ـــهس ـــورک ـــانط ـــد.هم ـــهش ـــهگرفت ـــودک ـــمب ـــنتصمی ـــنبهتري ـــهاي ـــدک نیاي
ـــهتنهـــاقطـــعنشـــد ـــرقوآبخوشـــبختانهگازآنمناطـــقن وجـــودســـرمایشـــديدونبـــودب

ـــد. ـــورش ـــمالکش ـــردمش ـــهم ـــکب ـــثکم ـــشگازباع ـــهگرماي بلک

حذف واحد بازرسی فنی و تبعات آن �
ـــهســـعی ـــرهوریک ـــهدرسراســـرکشـــورکشـــیدهشـــدواحـــداثوبه ـــرازخطوطـــیک غی
ـــازمانی ـــارتس ـــکچ ـــتوانهیآني ـــود؛پش ـــورب ـــاطکش ـــیاریازنق ـــهبس ـــانیب درگازرس
قـــویبـــهنـــامواحـــدبازرســـیفنـــیدرشـــرکتملـــیگازبـــود.بـــاتوجـــهبـــهرشـــد
ـــد ـــنواح ـــفانهاي ـــیمتأس ـــودهول ـــبب ـــازمانیواج ـــارتس ـــنچ ـــانیچنی ـــعهیگازرس توس
ـــیم. ـــتهباش ـــویداش ـــیق ـــیفن ـــکبازرس ـــدي ـــاباي ـــذفکردند.م ـــال86ح ـــمرادرس مه
ـــم ـــعه ـــنآنموق ـــدهم ـــیدهش ـــوطکش ـــاوخط ـــهه ـــودنلول ـــالمب ـــیوس ـــرایايمن ب
ـــتاندارد ـــراس ـــدازنظ ـــتوباي ـــماس ـــهاشمه ـــیوظیف ـــیفن ـــدبازرس ـــهواح ـــودمک ـــهب گفت
ــا ــفانهبـ ــدمتأسـ ــدکنـ ــدوآنراتأيیـ ــشآنراببیننـ ــاوپوشـ ــیلولههـ ــیايمنـ جهانـ
ـــذف ـــارتح ـــنچ ـــهاي ـــردمک ـــالشک ـــمت ـــیه ـــودموخیل ـــرب ـــنمص ـــهم ـــنک ـــوداي وج
ـــارت ـــنچ ـــهاي ـــودک ـــنب ـــماي ـــدوتصمی ـــمراگرفتن ـــنتصمی ـــفانهبدتري ـــیمتأس ـــودول نش
ـــداز ـــازمانیبع ـــارتس ـــنچ ـــددًااي ـــبختانهمج ـــیخوش ـــود.ول ـــذفش ـــمح ـــازمانیمه س
ـــان ـــظج ـــرایحف ـــیب ـــتاصـــولايمن ـــررعاي ـــًاازنظ ـــدواقع ـــادش ـــارهايج ـــالدوب ـــدس چن
ـــدرادر ـــنواح ـــددًااي ـــهمج ـــنازاينک ـــودوم ـــیب ـــیارخوب ـــمبس ـــزتصمی ـــننی ـــردماي م

ـــتم. ـــیهس ـــًاراض ـــمقلب ـــیگازداري ـــرکتمل ش
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پیشنهاد به نسل جوان و افراد شاغل در صنعت نفت و گاز �
ـــهدر ـــتوچ ـــوزهینف ـــهدرح ـــوند،چ ـــغولش ـــدمش ـــدبیاين ـــهمیخواهن ـــانیک اولکس
گازودرواحدهـــایديگـــر،نظـــموانضبـــاطومقـــرراتاداریراســـرلوحهیخودشـــان
ـــه ـــنکاریک ـــد،دومی ـــتکنن ـــارارعاي ـــیآنج ـــیومســـائلامنیت ـــد،اصـــولايمن ـــراربدهن ق
ـــند ـــتهباش ـــدیدرکارداش ـــتکارج ـــهپش ـــتک ـــناس ـــداي ـــامبدهن ـــاانج ـــدآنج میتوانن

ـــد. ـــداکنن ـــنايیپی ـــوژیروزآش ـــاتکنول ـــهب ـــنک واي
ــورمان ــدهکشـ ــرمايههایآينـ ــهسـ ــاکـ ــتمـ ــایمملکـ ــهجوانهـ ــتدارمکـ دوسـ
ـــه ـــهوب ـــاتجرب ـــرادب ـــراف ـــرنظ ـــاروزي ـــتندودرکن ـــانبايس ـــایخودش ـــتندرویپاه هس

فکـــرموفقیـــتوســـربلندیکشورشـــانباشـــند.





فصل چهارم
شرکت های پیمانکاری
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 معرفی و سابقه ی فعالیت ها �
اينجانبعبدالحسینبساقزادهمديرعاملوعضوهیئتمديرهیشرکتلولهسازیاهوازبا۲7 
سالسابقهازآزمايشگاهلولهسازیاهوازشروعبهکارکردم،حدود۱۲سالدرآنجاانجاموظیفهکردم
وبعدازآنرئیسبازرسیفنیمحصوالت،مديرکنترلکیفیتوعضوهیئتمديرهشدمواالنهم
بعنوانمسئولشرکتوعضوهیئتمديرهمشغولبهخدمتهستم.ازشروعکارتااالندرخدمت
شرکتگازبوديموانشاا...درآيندههمهستیم.مامتوسطساالنهحدود۲00هزارتنلولهیانتقال

گازتولیدکرديموتحويلپروژههایبزرگشرکتملیگازدادهايم.
تولیداتیکهشرکتملیگازنیازداردازلولههای6اينچتا۵6اينچاستواينظرفیتیراکه
عرضکردمبراساسيکچیزمتوسطبودوبرایاينکهملموسترباشداگربخواهیمباتماماقطار
محاسبهکنیماينحدوديکمیلیونتنحدود۲000کیلومترلولهمیشودکهمعموالخطهای
سراسریانتقالگازشرکتملیگازرا)خطهایبینشهریشان(همهبااينحالتانجامشدهاند

کهتقريبامتوسطهمان۲000کیلومترمیشود.

نقش شرکت گاز در رشد شرکت های خصوصی �
حدود80درصدظرفیتتولیدمحصوالتلولهسازیاهوازبرایشرکتملیگازمیباشد.رشدو
شکوفايیاينشرکتبستگیمستقیمداردبهپروژههاومحصوالتیکهشرکتگازمیخواهد.هرموقع
پروژههایعمرانیوملیشرکتگازتعريفشوند،شرکتلولهسازیاهوازوپیمانکارانمشابهما
رشدخوبیخواهندداشتوتااالنهمحدوديکمیلیونتنیکهبهآناشارهشدظرفیت80درصد
لولهسازیاهوازبودهکهاگرهمکاریوارتباطمستقیمباشرکتگازنبودمابهاينجانمیرسیديمودر

عبدالحسین بساق زاده
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آيندههممحصوالتماهمانچیزیاستکهوابستهیمستقیمبهشرکتگازمیباشد.

زمینه های همکاری با شرکت گاز �
جاداردبابت۵0سالگیشرکتگازتبريکبگويم،البتهشرکتلولهسازیاهوازدوسالکوچکتر
استوشرکتما48سالاستکهتأسیسشدهاست.شرکتلولهسازیاهوازابتداتوسطشرکت
ملینفتايرانبرایخطسراسریيکياهمان)IGAT(يکتأسیسشدوحتیحدودپنجسالی
مديرعاملشرکتملیگازولولهسازیيکنفربودومامتعلقبهشرکتگازبوديم؛چونکل
پروژههاآنجاتعريفمیشدودرلولهسازیاهوازانجاممیشد.االنهمدراين48سالپروژههايی
کهنیازبودهانجامشدهوچوناينشرکتدرپروژههایبزرگکهازطرفوزارتنفتداشته،

توانستهآنهارابهانجامبرساندبخاطراعتبارشهمچونسابقکارمیکند.
لولههايیبرایانتقالگاز)ازلولههای6اينچتالولههای۵6اينچ(بینشهرهایمختلفهستند.
دراينرابطهنیازهستپروژههايیازطرفشرکتگازتعريفشوند:انتخابموادموردنیازبرایاين
لولههابهمنظورسرويسدهی،تهیهیمواد،عملیاتلولهکردناينمواداولیهودرنهايتهمهی
خطوطلولهشرکتملیگازکهزيرزمینیهستند.اينلولههابعدازتولیدوانجامآزمايشاتمختلف
براساساستانداردAPI5Lواستانداردهایتعريفشدهیشرکتملیگازچوندرزيرزمین
میروند،نیازبهپوششکاریدارند.درهمینرابطهلولهسازیاهوازبرایتکمیلسبدمحصولخود
دوکارخانهیپوششخريدارینمودهکهلولههاراپوششکاریبیرونیانجاممیدهد،دربعضیموارد
برایکمککردنبهشرکتملیگازاينمحصولآمادهشدهراحملمیکنیمودرسايتتحويل
میدهیم.ارتباطمستقیممابرایپروژههایعمرانیوملیکهتعريفمیشود،حدود80درصدآن
لولهاستوبهتراستبگويیمعمدهکاریکهتوسطاينلولههاانجاممیشودانتقالسیالگازبرای

شرکتملیگازاستکهتوسطشرکتلولهسازیاهوازانجاممیشود.

جایگاه شرکت ملی گاز از گذشته تا کنون �
جايگاهشرکتملیگازهمانطورمیدانیدجايگاهرفیعیاست،نهفقطبرایايرانبلکهبرایخیلی
ازکشورهایديگر.درايرانبهسهمنظوراهمیتويژهایپیدامیکند،يکیاينکهچاههایگاززيادی
درايراناستومنابعگاززيادیداريموهمانطورکهمیدانیدمااولینکشوردردنیاهستیم.بحث
دومهمکهشرکتملیگازراويژهمیکندفاصلهیچاههایگازمانبامحلاستفادهاست.چون
فاصلههادرايرانزياداست.کنترلمحصولیکهبیرونمیآيدبارعايتتمامشرايطاستانداردامکان
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پذيراستوشرکتملیگازايرانبايدکنترلهایدقیقیراانجامدهد.خوشبختانهباتجارب۵0 
ساله،استانداردهایالزمبرایاينمحصولدرشرکتملیگازهست،چونهمبهسرمايهیملی
مرتبطمیشودوهمبهتأسیساتوشرکتهايیکهپااليشگاهومنابعمهمهستند.سومعبوراين
لولههاازکنارشهرهاوروستاهاونیروهایانسانیاست.بههمینخاطرکادرمجربیبرایکنترل
مواداولیهدرشرکتملیگازوجوددارد.نوعمشخصاتفنیکهبرایخريدمواداولیههست،کنترلی
کهاينمواددرلولهسازیبرسند،تولیدلولهوهمهیاينهاتوسطکارشناسانوبازرسانمجرب
شرکتملیگازتحتکنترلاند.البتهکاردراينجاتمامنمیشود؛بعدازاينکهمحصولآمادهشدو
اجرایخطبهعملآمدبرایاينکهمطمئنباشندآناقداماتیکهدرانتقالخطوطلولههمانجام
شده)چونلولههاهمبايدجوشکاریشوند(تمامکنترلهايیکهبايدانجامشودتوسطدوستان

وکارشناسانمجربشرکتملیگازانجام
میشودولولهتازمانیکهتستاولیهاشبا
آبانجامنشدهباشدتحتپوشششرکت
ملیگازاست؛پسايننشانمیدهدکه

اينشرکتبزرگوظیفهیخیلیخطیریبرعهدهداردوکنترلهایالزمراانجاممیدهدتابتوانیم
درانتهاآنسیالیراکهبايددرداخلاينلولههامنتقلکنیمبهسالمتبهمقصدبرسانیم.

قطر۵6اينچیلولههاکهقبالگفتميعنیقطرحدوديکمتروچهلسانتیمتراستويکشخص
سوارموتورسیکلتمیتواندازداخلآنعبورکندوبهاينصورتاستکهاکثرخطوطانتقالماهم
۵6اينچهستند،چونپروژههايیکهبرایشرکتگازتعريفشدهفقطبرایداخلکشورنیستبلکه

برایصادراتهممیباشد.

موفقیت شرکت های خصوصی �
دلیلموفقیتشرکتهایخصوصیباشرکتگازاولايناستکهظرفیتماازهمینطريق
تکمیلمیشودودومتجاربیکهازطرفشرکتملیگازبهمامنتقلمیشودوکنترلهايیکه
اعمالمیکنند،لولهسازهارادرحدبینالمللارتقادادهاند.براساستجربیاتیکهازاينطريق
بهلولهسازانرسیدهمااالنبهجراتمیتوانیمبگويیمکهدرصادراتلولههمموفقهستیمواز
مشخصاتفنیکهازطرفشرکتملیگازتعريفمیشودطوریپرسنللولهسازیرامجربنموده
کههماکنوندرمناقصاتبینالمللیشرکتمیکنیم،خوشبختانهدراينمدتبرایکشورهای
حاشیهتوانستهايمصادراتهمداشتهباشیموفکرمیکنماينازهمینتجاربیاستکهبهدست

حدود  قطر  یعنی  لوله ها  اینچی   56 قطر 
سوار  فردی  که  سانتیمتر  چهل  و  متر  یک 

آن  داخل  از  می تواند  موتورسیکلت  بر 
کند عبور 
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مامیرسد.

تجارب چالش برانگیز �
مابههرپروژهایباديدخاصخودشنگاهمیکنیموچونتجاربوتخصصهاوجوددارد
وتجهیزاتمناسبهستباهیچکدامچالشنداشتهايمامامیتواناينگونهگفتکهدرپروژه
هايیکهملیباشندوسراسریباشندباحالتخاصیباآنهاروبرومیشويم.)IGAT(يکياخط
سراسریجنوببهشمالايراناولینپروژهی۵6اينچیبودکهدرلولهسازیاهوازتعريفشدو
چونباالترينقطرلولهایبودکهماتولیدمیکرديموهماينکهخطسراسریبودحالتخاص
خودشراداشت.پروژههایديگریهمهستکهشرکتملیگازبرایاولینبارتعريفمیکند،
حاالبهمرورزمانبراساسفشارهايیکهدرچاههایگازهستيانوعدبیکهازداخللولههانیاز
دارندپروژههایجديدتریمیباشد.هرچیزجديدیکهباشدبیشترباآندستوپنجهنرممیکنیم

وبرايمانچالشبرانگیزاست.امااگربخواهم
پروژهیخاصیرانامببرموازمثالهایاخیر
بیاورموخیلیبهعقبنرومتولیدخطلولهی
صلحمیباشد؛همانطورکهمیدانیدباتمام
مشکالتیکهوجودداشتهتمايلداريمکهيک

خطلولهایازايرانبههندوستانبرسانیم)اينخطتامرزپاکستانهمرفتهاست(.برایگرفتناين
پروژهکه۹0۲کیلومترلولهی۵6اينچبود،لولهسازیاهوازدرمناقصهبرندهشدوخوشبختانهحدوددو
سالکارمابود.چونهمباالترينظرفیتبودوهماينکهيکبحثیبودکهعالوهبرصنعتیسیاسی
همبودوبااينبیشترتوانستیماختشويم.بحثدومیکهباشرکتملیگازداشتیمبحثبعضی
ازسرويسهايیاستکهاخیراواردمیدانشدهوبهحسابمابرایسرويسهایترشاستفادهمی
شود)لولهایکهفوالدآنفوالدخاصیاستچوناسیدیمیباشد(ولولهسازیاهوازهمباقدمتی
کهخودشداشتتمايلداشتاولینباربرایدوستانشرکتملیگازوياچاههایگازیهمکار
شود،خوشبختانهآنهاهمپروژههايیکهبرایسرويسهایترشبودمابیشترباآنهادستوپنجه

نرمکرديموتوانستیمآنراهمباموفقیتبهاتمامبرسانیم.
البتهاينترشبودنکارماراسختترنکرد؛چراکههرچهترشبودنسیالبیشترباشدفوالد
آنفوالدخاصتریمیشودووقتیاينگونهمیشوديعنیکیفیتفوالدباالترمیرودوهرچههم
کیفیتباالتربرودفرمدادنوجوشدادنآنراحتترمیشود،فقطتستهایخوردگیهستکه

به  یا خط سراسری جنوب  )IGAT( یک 
بود  اینچی   56 پروژه ی  اولین  ایران  شمال 
و چون  تعریف شد  اهواز  لوله سازی  در  که 

تولید  ما  که  بود  ای  لوله  قطر  باالترین 
بود  خط سراسری  اینکه  هم  و  می کردیم 

را داشت حالت خاص خودش 
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بايدطبقاستانداردهاآنراانجامدهیمکهاينيکمقدارماراباچالشمواجهمیکندولیچون
۹0درصديکلولهمواداولیهیآناست،اگرمواداولیهرادرستبخريمودرستتهیهکنیمچالش
هایبعدیخیلیکمترمیشود.پسهرچهترشترباشدمحصولراحتتریبدستمیآيدبهشرط

اينکهفوالداولیهمرغوبترباشد.

اهمیت لوله سازی برای شرکت گاز �
باکارهايیکهتاحاالانجامدادهايموتعاريفیکهمنشنیدهاموانجاموظیفهایکهکردهايم،
شرکتگاز۱00درصدنیازمندشرکتلولهسازیاستچراکهدرتولیدلولههايیکهتااالنتولید
شدهعمدهیلولههاتوسطماانجامشدهواينکهپرسنلیکهدرآنجاکارمیکنند48سالسابقه
دارندکهالبتهخودشانهماستخدامیوزارتنفتبودند.سومازنظرکیفیتیکهدرلولهسازیاهواز
موجوداستمعموالتمايلدارندپروژههایابتدايیوحساسرادرآنجاانجامدهند.اخیرًابهعلت
تحريمهايیکهبرایايرانبوجودآمدوزارتنفتتصمیمگرفتکهبهجاینفتیکهبهکشورهای
خارجیدادهمیشودازآنهاورقفوالدیخريداریکند.دومیلیونتنبرنامهريزیشد،برایاينکه
مطمئنشويمآنشرکتیکهازخارجاينرابهمامیدهدآيامیتواندجوابگویمحصولیباشدکه
شرکتملیگازنیازدارد،شروعاينکارراباشرکتماانجامدادندبهاينصورتکهحدود۵0ورق
ازآنهاخريداریشدوبهطورآزمايشیتماممراحلتولیدراباحضورکارشناسانآنشرکتتولید



 | گـاز، انرژی پاک با نیم قرن تالش �

۹۳6

کنندهیورق،کارشناسانوبازرسانشرکتملیگازوپرسنللولهسازیاهوازتحتکنترلگرفتند،
آزمايشهابراساساستانداردهاومشخصاتفنیگازانجامشدووقتیموردتائیدقرارگرفت،قرارداد
دومیلیونتنبستهشدپسنشانمیدادبرایاينکهاينهاواردبازارايرانشوندابتدالولهسازی
برايشانمهمبودوبههمینخاطرمعموالشرکتهایجديدیکهمیخواهندواردوندورلیست
شرکتملیگازبشوندتااالنکهبنده48سالمشغولهستمدرهرکدامشاناولازکانالماوارد

شدهاند،پسنشانمیدهدکهماسربازخوبیبرایشرکتملیگازهستیم.

انجام تعهدات �
شرکتلولهسازیتاحدودزيادیهمیشهبهتعهداتشعملکردهاست.دلیلشهمايناستکه
همانطورکهمطلعهستیددرهرپروژهایيکشروعويکخاتمهایتعريفمیشود،يکسری
تعهداتطرفینوجوددارديعنیهمکارفرماهمماکهبهعنوانپیمانکارهستیم.هرکدامازمادرهر
نقطهایکهمشکلیپیشبیايدوتعهدمانرابهموقعانجامندهیماحتمالداردکهتأخیراتیبوجود
آيدامامیخواهممطلبیخدمتشمابگويمکهلولهسازیتااالنطوریبودهکهپروژههایبزرگی
کهبرایشرکتملیگازداشته)حاالممکناستبايکتاخیراتيکماهيادوماهه(ولیحتماانجام
دادهوبااکثرمديرانومعاونینکهبندهدراينمدتباآنهاجلسهداشتهام،همیشهلولهسازیرا

بهعنوانيکشرکتکمککنندهوتعهدآورمیشناسند.
اثباتحرفبندههمايناستکهماازنظرامتیازفنیدرپروژهیاخیريکمیلیونتنی،نسبت
بههمهیلولهسازانسربوديم،چونامتیازفنیرافقطبهکیفیتکارنمیدهندوتعهداتهمهست.
امابعضیمواقعکارفرمایمابهدلیلمشکالتیکههستممکناستآننقدينگیالزمرابهموقع
بهپیمانکارتزريقنکند.ممکناستکهاويکماهديرکردداشتهباشدامامطمئنًاکارماراسهماهبه
عقبمیاندازدچونبرنامهريزیکهمارویتولیدداريمبايدبهموقعاينزنجیرهبرقرارشود،پس
اگرچنانچهپروژههايیداشتهباشیمکههرطرفتعهداتخودرابهموقعانجامدهند،مشکلیپیش
نخواهدآمد.ماهمبیشترمواقعهیچگونهتاخیرینداشتیموخوشبختانهبهموقعتحويلدادهايمو
جزوافتخاراتماهمهستحتیگاهیمواقعکاپافتخارهمگرفتهايمولیبعضیپروژههاهمکه

بهموقعنقدينگیتزريقنشدهتاخیراتیداشتیماماحتماانجامشدهاند.

تولیدات شرکت در شرایط تحریم �
شرکتلولهسازیاهوازدررابطهبااينکهمواداولیهخودمانرابتوانیمازکشورهایثانويهبدست
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آوريم،هیچوقتمشکلنداشته؛توقفپروژههایشرکتملیگازباعثتوقفتولیداتمابودونیازی
نبودکهمااصالمواداولیهراتهیهکنیمواگرهمپروژههايیانجاممیشدمعموالدراقطارکوچک
بوددراينحدکهروزمرگیخودمانرابگذرانیمولیبدهیهایماهمروزبهروزدرحالرشدبود.
نهاينکهبگويیمهیچکارینکرديم،باالخرهکارکرديمولیباظرفیتحدود۱0درصدکهاينازنظر
يکشرکتیکه۵00هزارتندرسالتولیدداردواقعاچیزینیست.تااينکهسال۱۳۹۱خوشبختانه
براساسآنتصمیمگیریکهانجامشدودرمقابلنفتیکهبهکشورهایديگرمیداديممواداولیه
واردکرديمخوشبختانهپروژهیدومیلیونتنیدرشرکتگازتعريفشد.درستاستموادشرابا
يکهزينههايیتوانستیمبیاوريموتحريمهارادوربزنیمولیاينباعثچرخششرکتشدبههمین
خاطرهمینپروژههايیکهازطرفشرکتملیگازتعريفشدباعثرشدلولهسازیشد؛چراکه
مادرسال۹۲توانستیمرشد8۳درصدینسبتبهسال۹۱داشتهباشیمکهآنهمبواسطهیپروژه
هایتعريفشدهیشرکتملیگازبود.البتهاين80درصدظرفیتماست.وخوشبختانههمینطور
کهآمديمجلووآرامشیکهدرکشوربهوجودآمدوصحبتهايیکهدولتجديدانجامدادخوشبختانه
ماسال۹۳توانستیمنسبتبهسال۹۲باتعريفاينپروژهایکهازطرفشرکتملیگازشد،۱۳8 
درصدرشدتولیدداشتهباشیمتااالنکهخوشبختانهظرفیتبهطورکاملانجاممیشودوامیدوارم
کهاينپروژهادامهداشتهباشد،اخیراهمشنیدهايمکهپروژههایديگریراشرکتملیگازتعريف
کردهکهاينهاخبرخوشیبرایماپیمانکارانوبخشهایخصوصیاستالبتهماخودمانراهم
خیلیخصوصینمیدانیمچونوابستهبهصندوقهاهستیمولیخوشبختانهمیتوانیمبگويیمهر
موقعشرکتملیگازپروژههايشراتعريفکندمارشدمانبیشترمیشود،وماوابستهیمستقیم

بهآنهاهستیم.

رقابت پذیری شرکت لوله سازی با شرکت های داخلی و بین المللی �
ازسال۱۳74بهبعدلولهسازیبهعنوانديوندولتبهصندوقهاواگذارشد؛البتهقبالخودش
تنهابودومنحصربهفردبودوهیچرقابتینبودچونطبقبرنامهیتلويحیدولت،برنامهایبه
لولهسازیاهوازدادهمیشدوتولیداتشرکتملیگازونفتراانجاممیداد.ولیبعدازآنبابهوجود
آمدنشرکتهایلولهسازديگرمشابهما،همشرکتملیگازوهمشرکتملینفتپروژههايشان
رامعموالبهصورتمناقصهمیگذارندوامکاننداردمناقصهنباشد.براینمونه،مابرایاينکهيکی
ازتولیدکنندگانورقراکهدرايراناستواردوندورلیستشرکتملیگازيانفتکنیمتفاهم
نامهیسهجانبهایبینما،کارفرماوآنشرکتتولیدکنندهیورقامضاشد.بعدازاينکهورقپس
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ازطیمراحلوتستهایمربوطهموردتايیدواقعشددرآخرقضیهبراساسآيیننامهیمعامالتی
وقوانیندولتیبهمااعالمکردندکهحتمابايدمناقصهبرگزارشود)بعدازتفاهمنامهوهمهی
کارهايیکهانجامشد(؛ماافتخارکرديمومناقصهانجامشد.بحثبعدیکهمیخواهمبهعنوان
شاهدحرفمبیاورمهمینپروژهیدومیلیونتناخیربودکهوزارتنفتاينرابهعنوانمناقصهبین
المللیگذاشت؛درپاکتهایدربسته،درزمانهایخاصوباضمانتهایالزم.آنکارانجامشد
درمناقصههمبرندهاعالمشد،وازطرفوزارتنفتقیمتتکلیفیپايینتراعالمشدبهعلتاينکه

میگفتندپروژهبسیاربزرگاست.
پسمناقصهانجاممیشود،رقابتهماتفاقاخوباستوحتیپروژههايیکهمابرایخارجاز
کشورمیفرستیمآنهاهمبامناقصهمیباشدچراکههرکارفرمايیعالوهبرکیفیت،ازنظراقتصادی
همحسابمیکند،بعیدمیدانمکسیبخواهدبدونحسابگریيکمحصولیرابخردوالبتههیچ

عقلسلیمیاينرانمیپذيرد.

عایق سازی  لوله ها �
درپروژههایقديم،شرکتملیگاز،لولههايیکهتوسطلولهسازانتولیدمیشدراازروشسردکه
بهآنکلدتارمیگفتند،بهصورتنوارمیخريدندولولههاراپسازجوشکاریبهروشسردپوششمیداد
وزيرزمینمیگذاشت.ازسال۱۳7۲-۱۳7۱تصمیمبراينشدکهپوششکاریلولههابهروشگرمو
استانداردترانجامشود.بههمینخاطردوکارخانهیپوششبیرونیازکشورآلمانتهیهشدوازهمانموقع
شروعبهتولیدمحصوالتیکرديمکهشرکتگازنیازدارد.بايدبوسیلهیسهاليهیاپوکسی،چسبوپلی
اتیلن،لولههایموردنیازشراپوششبیرونیانجاممیداديم.اينمطلبدوبرتریداشت:يکیسرعتعمل
کارباالبودودوماينکهچوندرسیستمکارخانهواتوماتیکانجاممیشدواپوکسیوپلیاتیلنهردوباهم
استفادهمیشد؛هملولههاازنظرحفاظتشیمیايیتحتکنترلقرارمیگرفتندوهمازلحاظحفاظتهای
مکانیکی.بههمینخاطرمیتوانیمبگويیمکهعمرلولههايیکهقبالممکنبوددرحد۳0سالدرزير
زمیناستفادهشودبهباالی60سالرشدکرد؛مابههمینهمبسندهنکرديمويکگامديگربهجلورفتیم
وبرایپوششکاریداخللوله،ازروشدوجزئیواپوکسی)کهداخللولههممیشوداستفادهکرد(نیز
بهرهبرديم.اينکارخانههمخريداریشدهواالندرلولهسازیاهوازهستوآمادگیکاملداردچونفعال
شرکتگازدرحالنهايیکردنمشخصاتفنیآناست.تمايلماايناستکهمحصولیکهبهکارفرمای
عزيزياشرکتملیگازتحويلمیدهیممحصولآمادهایباشدکهفقطبرایجوشکاریبرودکهاينهاهم

االنبااستانداردهایخودشرکتملیگازدرحالانجاماست.
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تأثیرشرکت ملی گاز ایران درصنعت  �
حداقلدرشرکتلولهسازیاهواز۲۳00پرسنلمشغولبهکارهستندوقبالگفتیمکه80درصد
محصولهمبرایشرکتملیگازاست؛همینکه48سالتوانستهايمبااينتعدادنیروچرخش
زندگیرادراينشرکتداشتهباشیمخودشنشانگرايناستکهشرکتملیگازارتباطمستقیمبا
انسانهاوخانوادههادارد.عالوهبراينمنهیچوقتيادمنمیروددرزمانهایقديمبرایخريد
نفتياکپسولگازبرایخانههادردسرهایزيادیکشیدهايم،همیندوستانتوانستهاندباخطوط
انتقالگازولولههايیکهدرسطحشهرهامشخصشدهمعضلبزرگیرابرایهمهیماايرانیها
حلکنندکهاالندرخانههاهمگرمايشداريموهمگازبهوفوردراختیارماهست.بايدبدانیماين
گازیکهازچاهبیرونمیآيدآنگازینیستکهمادرخانههااستفادهمیکنیم،خیلیازکارهاروی
آنانجاممیشود؛چهازلحاظخلوصخودگاز،چهازلحاظانتقالگازومسائلايمنیآن.اينها
همهنشانمیدهدکهشرکتملیگازنقشبسزايیبرایپرسنلوهمهیمردم،ومنفکرمیکنم

کمکبزرگیاست.
بالندگیمابهاينجارسیدهکهاالنمیتوانیمدرمناقصاتبینالمللیشرکتکنیموبرندهشويم؛
خواهناخواهبرایانتقالگازعالوهبرلولهسازی،بهپااليشگاهها،تجهیزاتووسايلديگریهمنیاز
استکهوقتیبندهبامديرانخیلیازشرکتهاصحبتکردمآنهاهممشابهما،خودشانرامتکی
بهشرکتملیگازمیدانند،چراکهخیلیازچیزهايیکهتحريمبودتوسطشرکتملیگازبهاين
شرکتهاتحويلدادهشد.پسخواهناخواهتمامیاينتجهیزاتازلولهوچیزهایمشابهوهمهی

اينهاباشرکتملیگازارتباطمستقیمداشتند.

لزوم بهبود و ارتقای سطح همکاری  ها �
بعضیازنگرشهايیکهاالنوجودداردمثل۵0سالگذشتهنیست.االنديگربايدبگويیم
شرکتگاز۵0سالهشدهوبايدبهبلوغبرسد،هنوزبعضیازقوانینمثلقديمهستند،اينبهضرر
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بخشخصوصیاستمنچندنمونهمیگويمکهدوستدارممديرانوکارشناسانرویاينفکر
کنندوکمکحالیباشدبرایبخشخصوصیوتولیدملی.

زمانقديماينگونهبودکهکلیهیمواداولیهیيکلولهازقبیلفوالد،وايرفالکس،الکترودو
سايرچیزهايیکهنیازبودتوسطشرکتملیگازتهیهشدهوبهلولهسازدادهمیشد،لولهسازتبديل
میکرد،آنراجوشمیدادودستمزدمیگرفت.آنموقعمیگفتندکه۲۵درصددستمزدرابهعنوان
پیشپرداختدرقبالضمانتنامهمیدهیمکهحرفمنطقیبود.اماهرچهآمديمجلوترشرکتملی
گازآمدهشرايطتحويللولهراعوضکرد.بعدازيکمدتیگفتندکهمندستمزدیکارنمیکنمو
قیمتتمامشدهمیدهم؛قیمتتمامشدهيعنیاينکهحتمامواداولیهراهمخودلولهسازبايدبخرد
همینطوروايرفالکسوالکترودشرابازهمهمان۲۵درصدپیشپرداختمیدادند،درصورتیکه
 EPC80درصدپوللولهمواداولیهاشاست.جلوترکهرفتیمديديمآمدنداينپروژههارابصورت
تعريفکردندکهاالنديگر)مجری(EPCFشدهاستکهFinanceآنراهممیخواهد.خب
اينهاوقتیمیآيدجلوبايدقوانینتغییرکند،باالخرهيکنقدينگینیازاستکهمابتوانیممواداولیهرا
تهیهکنیم.اگرماآنراهمبرعهدهیلولهسازبگذاريمخواهوناخواهبايدازتسهیالتبانکیاستفاده
کنیمکهبابانکهابهراحتینمیشودکارکردويابايدبرودازنقدينگیکهخودشداردپرداختکند
کهمعموالاينوجودنداردچراکهمابخشخصوصیهستیم.اينيکطرفقضیهکهبايدبهنظر
منفکریبرایآنبشود.بحثدومدررابطهباقراردادهايیکهمابادوستانشرکتملیگازداريم
هرگونهتأخیریازطرفمادرقراردادهاچوندولتیهستجرايمیمشخصمیشود،عکسآن
وجودنداردحاالاگرتأخیرازطرفگرفتنمطالباتبودماچهکنیم؟دوستانمیگويندکهقرارداد
دولتیاستومجبوربهانجامآنهستید.اينحالتطرفشدنبرایکسیکهحاالديگر۵0ساله
شدهبهنظرمنبايدمقداریاصالحاتانجامشودوماهمبهعنوانشرکتی48سالهتوانستهايم
بااينحالتپیشبرويمولیاگرواقعااينهاانجامبشوندکمکبزرگیستبهدقیقانجامشدن
پروژههايیکهتعريفمیشوند.مامیدانیمهريکثانیهایکهيکپروژهبهتاخیربیفتدهزاراندالر
ممکناستزياندهیداشتهباشیمچهدرصادراتگازوچهدرنفت،ياشهرهايیکهگازندارند.
خواهشیکهبعنوانعضوکوچکاينصنعتدارمايناستکهدوستاناگربتوانندفکریاساسی

يشداشتهباشندوبتوانیماينمعضلراحلکنیم.

کالم آخر �
آرزومیکنمانشااهللجشنصدسالگیوصدوپنجاهساگیشرکتگازگرفتهشود.دوستانشرکت
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ملیگازبايدبدانندکهمابخشهایخصوصیوپیمانکارانوابستهیمستقیمبهخودآنهاهستیمو
برایاجرایپروژههاوانجامتعهداتبهموقعمانهیچراهینداريممگراينکهدوستانچهازلحاظ
تخصصی،چهازلحاظاستانداردیوچهازلحاظمالیهمراهماباشند.چیزیکهمندوستدارم
اينجابعنوان۵0سالگیشرکتملیگازبگويمايناستکهافتخاردارمکهازاين۵0سال۲7 
سالخدمتشانبودم.دراينمدتمتوجهشدمکههرموقعشرکتملیگازدراوجباشدهمهیما
دراوجهستیموهرموقعهمخداینکردهپروژههایملیتعريفنشونديادچارچالششوندفقط
لولهسازاننیستندکهواردچالشمیشوند،بلکهخیلیازشرکتهایوابستهبهشرکتملیگازهم
واردچالشمیشوندبههمینخاطرانتظارمايناستکهدوستانحالتیايجادکنندکههمخودشان
درشکوفايیباشندوهممابتوانیمبهموقعتعهداتمانراانجامبدهیمکهازاينپروژههایبزرگ

لذتکافیراببريم.



 | گـاز، انرژی پاک با نیم قرن تالش �

۹4۲



سعید مهتدی |

۹4۳

�  OTC چگونگی تأسیس شرکت
بندهسعیدمهتدی،فارغالتحصیلدانشگاهصنعتیاصفهاندررشتهموادومتالوژیهستم.پنجاهو
هفتسالسندارمکهباافتخارسیسالازآنرادرصنعتنفتوگازصرفکردهاموحدودهفده

سالاستکهبهطورخاصدرزمینه یصنعتتوربوکمپرسورفعالیتدارم.
منشغلهایمتفاوتیراتجربهکردهام،امافعالیتمدرزمینهکمپرسورهابرمیگرددبهسال۱۳7۹ 
کهآقایمهندسزنگنهدرآنزمانوزيرنفتبودندوتصمیمگرفتندکهدربخشتوربوکمپرسور
کشورتحولايجادکنند؛درآنمقطعبیشاز600توربوکمپرسوردرصنعتنفتوگازکشوراز۲۱ 
سازندهودر4۲مدلمختلف،درحالکاربودند.بهتعبیرشخصآقایزنگنه،مايکجنگلیازتوربین
راداشتیمکهسرويسوخدماتآنهابسیارمشکلبود.بحثبرتنوعزدايیبود؛بنابراينقرارشد
کهدرکالس۲0تا۲۵مگاواتنیازهایگاز،توسطشرکتملیگازتجمیعشود.اينکارصورت
گرفتوپروژهایتحتعنوانپروژه۵0دستگاهتعريفشدوبرآناساسشرکتتوربوکمپرسور

نفتOTCتأسیسوشروعبهکارکرد.
شرکتOTCاولینشرکتايرانیاستکهدانشفنیساخترافراگرفت،توسعهدادواولین
سازنده یتوربینگازیصنعتیاست؛امابهجزمايکشرکتديگرهمهستکهنسبتبهساخت
اقداممیکند.درکشور،همیندوشرکتهستیمکهدرکالس۲۵مگاواتدرحالکارهستیمکه
بهصورتجسته-گريختهبرایتوانهایديگرهمدرکشورکارهايیمیشود.ازکشورهایديگری
کهدارنده یدانشفنیتوربینهستندمیتوانیمآمريکا،انگلستان،آلمانوروسیهرانامببريموبقیه

کشورهابهنوعیدانشخودراازاينکشورهاگرفتهاند.

سعید مهتدی

‘‘
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نقش شرکت گاز در رشد بخش خصوصی  �
امروزاطالعاتوآمارگويایايناستکهتوسعه یاقتصادکشوربرمبنایتوسعه یصنعتنفتو
گازاست.اينآماروارقامنشانمیدهدکهدرچندسالاخیرتوسعه یگازبسیاربیشترازتوسعه ی
نفتبودهاست؛بهطوریکهاگرامروزهبهنوعیجريانگازیکشورقطعشود،واقعًاکشوردچار
بحرانشدهوفلجمیشود.طبعًاوقتیکشورايرانيکعرصه یحیاتیمهممثلگازدارد،شريان
اينجريانبرایشرکتملیگازهمبهعنوانمتقاضیومتولیاينصنعت،حیاتیومهماست.
همچنیناينموضوعبرایشرکتهایبخشخصوصیکهدرحقیقتنقشسرويسدهیرادارند
)اينسرويسياازبعدتأمیناست،ياازبعدساخت،ياازبعدخدماتیکهبراینصبوراهاندازی
ارائهمیشود(،نیزنقشحیاتیپیدامیکند.درحقیقتاينموضوع،نشانمیدهدکهايندوبخش
بررویيکديگرتأثیرمتقابلدارند.خبرشدکشورورشدصنعتگازکشورباعثمیشودکهصنايع
جانبیآنهممتقاباًلرشدکند.ايناستکهاگرمدعیهستیمکهشرکتملیگازدراينسالها
موفقبوده،بیراهنگفتهايمواينموفقیتراقطعًاًمرهونرشدسايرصنايعوبخشخصوصیاست،
بخشخصوصینیزپیشرفتخودرامرهوندرخواستوپروژههایمحوله یشرکتگازمیداند.

ساخت توربوکمپرسورهای 25 مگاواتی �
پانزدهسالاستکهباشرکتملیگازهمکاریمیکنیمودراصلفلسفه یوجودیتأسیس

شرکتماشرکتملیگازبود.
فعالیتماازبحثانتقالدانشفنیساختتوربوکمپرسورهای۲۵مگاواتیشروعشدواين
همکاریهابهساختايستگاهتأمینفشارگازچهدرقالبمهندسی،چهدرخريدوچهدراجرای
آنهابهپیمانهایEPCکشید.مااولینشرکتدرکشورهستیمکهنخستینايستگاهذخیرهسازی

گازطبیعیراطراحیواجراکرديم.اينطرحدرسال۱۳۹۲رسمًاافتتاحشد.
همچنیندرزمینه یپشتیبانیازماشینهایدوارنیزخدماتوسیعیارايهکردهايم.درمورداين
ماشینهامسئلهفقطخريدوساختيکماشیندوارنیست،بلکهمهمترآناستکهبتواناين
ماشینهاراراهاندازیودرطولبهرهبرداریوعمرشانبتوانازآنهاپشتیبانیکرد.مادراين

زمینههاهمباشرکتملیگازهمکاریداشتهايم.
درموردساختتوربوکمپرسورهابايدبگويمکهايندستگاهمتشکلازدوماشینتوربینگازو
کمپرسورگازاست.درمسیرانتقالوقتیمیخواهیمگازرامنتقلکنیم،بهدلیلTake-offيا
انشعاباتموجوددرمسیروسايشیکهگازبابدنه یلولهداردوهمچنینبهخاطرافتفشارگاز
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)بهدلیلنیرویثقلزمین(،برایجبراناينفشارتقريبًاهرصدکیلومتريکايستگاهتقويتفشار
گازداريمکهقلبهرايستگاهتقويتفشار،توربوکمپرسوراستکهوظیفه یاصلیتقويتفشارگاز
راانجاممیدهد؛اماکمپرسوربايدبچرخد،آنچهکهوظیفه یچرخشآنراانجاممیدهدوبسیار
هماهمیتدارد،توربینگازاست.درواقع%8۵ازارزشپکیجتوربوکمپرسورراتوربینگازو%۱۵

راکمپرسورگازتشکیلمیدهد.

نقش توربوکمپرسورها در ایستگاه های تقویت فشار گاز  �
مادرکشوربیشاز70ايستگاهتقويتفشارگازداريمکهاينهاروزانه700میلیونمترمکعبگاز
راتقويتودرشبکه یاصلیگازکشورتوزيعمیکنند.هرايستگاهبستهبهنوعايستگاهازسهالی
چهاردستگاهياحتیپنجدستگاهتوربوکمپرسورتشکیلشدهکهمعمواًليکدستگاهبهعنوانرزرو

يا)stand by(قرارمیگیردوبقیهدرحالکارهستند.
درواقعتوربینگازماشینيامجموعهایاستکهدراصطالحبهآن)High-Tech(میگويند.
اينماشینبهاندازهایحساساستکهدردنیاحداکثردهکشوردارایدانشفنیساختآنهستند
وحدودپنجکشورهمدانشطراحیآنرابهعهدهدارند.اينتوربینهاباموتورجتشباهتهايی
داردوبههمانشکلکارمیکند؛يعنیهواواردماشینمیشود،سپسفشردهمیگرددوآنگاه
سوختاضافهشده،مشتعلگشتهومحصوالتناشیازاحتراق،توربینرابهحرکتدرمیآورند،
بااينتفاوتکهدرهواپیماايننیرویبهدستآمدهصرفپیشرانموتورجتمیشودکههواپیما

رابلندکند.
درصنعتنیزازاتصالتوربینبهژنراتور،برقتولیدمیشود؛اگرآنرابهکمپرسورمتصلکنیم
میتوانیمبرایايستگاهتقويتفشارازآناستفادهکنیمواگربهپمپبستهشودپمپهارابهحرکت
درمیآوردکهدرحقیقتترکیباتیمثلتوربوکمپرسور،توربوژنراتوروتوربوپمپهمگیدرهمین

مقولههستندوازاينروشدرتولیدانرژیاستفادهمیکنند.
کمپرسورنیزحساسیتمخصوصبهخودشرادارد.گازبعدازخروجازپااليشگاه۳0بارفشاردارد
وفشاریکهمادرداخلشبکهبايدداشتهباشیم۹0باراستکهبهوسیله یکمپرسورهافشاررابه
آنمیزانمیرسانیم.بنابراينتوربوکمپرسور،يعنیتوربینگازوموتورگازواقعًانقشیاساسیدر
ايستگاههادارند.مامیتوانیمازعسلويهتاتهرانگازرابدونفشارانتقالدهیم،اماآنگازیکه
بهتهرانمیرسدنهحجمشآنحجمیاستکهنیازماراجوابگوباشدونهفشارآنفشارمورد

نیازاست.
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افزایش دانش فنی طراحی، ساخت و تولید توربوکمپرسورها در ایران  �
کشورماپیشازانقالبنیزازتوربوکمپرسوراستفادهمیکرد،يعنیزمانیکهاولینخطسراسری
انتقالگازدرسال۱۹6۹،احداثشد)تقريبًاپنج-ششسالقبلازانقالب(توربوکمپرسورهای
ازکشورهایخارجیمختلف روسیدرونآنقرارگرفتواستفادهشد.درآنزمانوقتیکه
توربوکمپرسورخريداریمیکرديمحتیموقعتعمیراتاجازهنمیدادندکهمهندسینماباالیسر

توربینباشند)بهدلیلاينکهنمیخواستندمهندسانمادانشآنرابیاموزند(.
امابعدازانقالببهتدريجوبهدلیلاينکهخارجیهاازکشورخارجشدند،سازندگانومهندسان
داخلیفرصترامغتنمشمردهوتصمیمگرفتندخودتعمیراتراانجامدهند.انصافًاکارسختیبود
بهخصوصاينکهدربعضیمواقعاينتعمیراتنیازبهقطعاتیپیدامیکردکهيابايدتعمیرمیشد
کهدانشتعمیراتآنرانداشتیم،يابايدتأمینمیشدکهحتینمیدانستیمچگونهمشخصاتکاال
راتعريفکنیمکهبتوانیمازجاهایمختلفتأمیننمايیم.باالخرهبهايندانشرسیديم،امابحث

ساختهمچنانباقیماندهبود.
سال۱۳7۹کهدرحقیقتهمزمانباتأسیسشرکتOTCبود،اولینکاریکهصورتگرفتانتقال
دانشفنیساختبود،دانشفنیساختبهمامیگفتکهچگونهتحتيکدستورالعمل،زمانبندیو
فازبندیاينماشینرابسازيم،تستکنیمودرحقیقتتحويلدهیم.بااينحالکشورهایسازندهدانش
صددرصدیمدلساخترابهمانمیدادند)بهاصطالحخودمانيکسریخطقرمزهايیرامیکشیدند
کهمانعورودمابهاينعرصهباشند(کهاينخطقرمزهاعمدتًامربوطبهبخش)Hot Section(يابخش
داغتوربینبود.باتمامايناوصافماراهمانراادامهداديموحدوداًبیشازنصفمسیرراطیکردهبوديم
کهدچاربحثتحريمشديموطرفدهنده یدانشانتقالبهما،کشورراترککرد؛درآنشرايطدوراه
بیشترنداشتیميااينکهمجموعهراتعطیلکنیميااينکهبهاصطالحقديمیهادستبهزانوهایخودمان
گذاشتهوبلندشويم.ماراهدومراانتخابکرديموتوانستیمدردرجه یاولآنبخشهايیکهطرف
خارجیبهماندادهبودرابهصورتکاملبسازيم؛يعنیبهدانشفنیساخترسیديموعماًلشديمجزآن
دهکشوریکهدرجهانازتوانساختتوربینبرخورداربودند؛امابازهماينحدغايیمانبود؛مابهدنبال
توسعهوارتقایطراحیتوربوکمپرسوربوديم.اينگونهبودکهوارداينحیطهشديموافتخارداريمکهتوربین
 IranianکهمخففیاستبرایعبارتIGT۲۵ملیرابامشارکتشرکتملیگازايران،تحتعنوان
TurbineGas ۲۵مگاواتساختیم.درحالحاضراينتوربیننصبشدهوبدونهیچگونهمشکلیدر
حالکاراست.ضمناينکهماواردباشگاهدارندگاندانشفنیطراحیساختتوربینگازیهمشدهايم.
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رشد مناسب شرکت ملی گاز ایران بعد از انقالب اسالمی  �
درطولپانزدهسالیکهدرمجموعه یشرکتتوربوکمپرسورنفتOTCخدمتمیکنم،شايد
قريببهششمديرعاملمختلفدرشرکتملیگازتغییرکردهاند؛علیرغماينتغییرات،کهاز
نظرمنجایتعجبدارد!اماشرکتملیگازواقعًاحرکتروبهرشدخوبیداشتهاست،آنهم
بايکضربآهنگبسیارخوب،البتهشايديکبخشیازآنتغییراتوپیشرفتازالزاماتاين
صنعتبوده؛يعنیوقتیدرصنعتگازتوسعهايجادمیشود،خودبهخودناچاريمکهمتناسبباآن
سازمانخودمانراتوسعهدهیم.بهطورمثالشرکتملیگازايراندربدوتأسیسشايددرطوليک
سال،يکيادوايستگاهتقويتفشارگازرامیتوانستاجراکند،امادرحالحاضرسالیانهبیشاز
ششايستگاهتقويتفشارگازراطراحیواجراکردهوبهبهرهبرداریرساندهاست.اينکار،بسیار
ارزشمنداست.شماببینید700میلیونمترمکعبگازیکهروزانهتولیدمیشودبايدبهتمامنقاط
کشورانتقالپیداکندويکبخشیازآنهمصادرشود؛بهاصطالحشرکتگازیها،نبايدگاز
حبسشودواينحبسنشدنحتیيکمترمکعبگاز،نشانازدقتودرايتیاستکهدوستان
مادرشرکتملیگازداشتهاند.اينآهنگتوسعه یمنظموريتمیکبهگونهایاستکهتمامگاز

تولیدیبهسراسرنقاطکشورمنتقلمیشود.

تحریم ها آغازی برای رشد بخش خصوصی و تولیدات داخلی  �
درحقیقتموتورمحرکمابرایدستیابیبهدانشکاملساختودانشطراحی،قضیه یتحريمها
بود؛يعنیشرايطتحريمباعثشدکهمابیايیمودستبهکارهايیبزنیم)بهاصطالحدوستان(
عجیبغريب!ماازتهديدهابهعنوانفرصتهااستفادهکرديم.البتهقضايایتحريمباعثشد
هزينههایتولیدباالبرود،دسترسیبهمواداولیهمشکلتروکانالهایخريدمانپیچیدهترشود.
اينمسئلهباعثشدکهتعدادیازپروژههایتعريفشده،بهموقعاجرانشودوعدماجرایآنها

نیزناشیازعدمتزريقپولدراينشبکهيا
بهدلیلحبسشدنوتوقیفکاالهادرخارج
ازکشوربودهاست.مسلمًاتحريم،شرايطی
راپیشآوردهبودکهبخشخصوصیبتواند
بهتروبیشتررشدکند؛زيراباعثشدکه

شرکتملیگازدراستفادهازصنايعداخلیوشرکتهایخصوصی،نسبتبهصنايعديگرموفقتر
عملکند.صدالبتهاينموفقیتناشیازاعتمادوباورمسئولینشرکتملیگازبهصنايعداخلیبود

ما از تهدیدها به عنوان فرصت ها استفاده 
کردیم هرچند تحریم باعث شد هزینه های 

تولید باال برود، دسترسی به مواد اولیه 
مشکل تر و کانال های خریدمان پیچیده تر 

شود. 
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کهدرطیسالهایاخیربیشترشاهدآنبودهايم.
فکرمیکنمهنوزخارجیهادنبالاينهستندکهبدانندمادردورانتحريمچگونهتوانستیم
تحريمهارادوربزنیمواينکارراانجامدهیم.مابابعضیازاينشرکتهایخارجیصحبت
داشتیمگفتیمکهايندانشبرایماستومنتقلشنمیکنیم.اوجفعالیتشرکتمادقیقاًًمصادف
شدبابحثهایتحريمیوبه-طورخاصشرکتمادرلیستتحريمرفتواينباعثشدکه
شرکتخارجی،يعنیشريکتکنولوژيکما،ايرانراترککندوزنجیره یتأمینیکهبهاومتصل
بودنیز،ازفروشمحصوالتبهماخودداریکردندوکارمابسیارسختشد.شبوروزهایسختی
راسپریکرديم،اماشکرخداموفقشديمکهنهايتًاآنطعمشیريندستیابیبهدانشفنیساخت

رابچشیم.
بخشخصوصیفعالدرعرصه یانرژیوگازطبیعیدرخصوصداليلموفقیتياعدمآندر
عرصه یهمکاریباشرکتگازباچهچالشهايیمواجهبودند؛البتهقطعًاًموفقیتهابیشترازعدم

آنهابوده،اماعدمموفقیتهاعمدتًاناشیازبحرانهایاقتصادیوتحريمهابود.

الکتروکمپرسور جایگزین مناسب توربوکمپرسورها در آینده �
الکتروکمپرسورمیتواندجايگزينمناسبیبرایتوربوکمپرسورهاباشد،يعنیبهجایاينکهما
کمپرسورراباتوربینبهحرکتدرآوريمباالکتروموتوراينحرکتوچرخشراايجادمیکنیم.برای
اينامردروهله یاولنیازبهبرقمطمئنوزيرساختالزمبرایتولیدالکتروموتورداريم.درحال
حاضراينزيرساختبرایالکتروموتوروجودندارد،زيرااگربخواهیمتوربینهای۲۵مگاواتیراکنار
بگذاريم،بايدبرایجايگزينآنهاازالکتروموتور۱۵مگاواتیيا۱7مگاواتیياحتی۲0مگاواتی
استفادهکنیم.درشرايطفعلیزيرساختیکهبرایالکتروموتورموجوداستتاحددوياحداکثر
پنجمگاواتاست.قرارهستکهدربرنامه یتوسعه یاقتصادیششمظرفیتتولیدگازمانرااز
700میلیونمترمکعبدرروز،به۱/۲میلیاردمترمکعببرسانیمواينيعنیايستگاههایتقويت
گازبیشترینیازداريمکهاينايستگاههاهمنیازبهتوربوکمپرسوربیشتریدارد؛بنابراينبهيک
نوعیآينده یتوسعه یشرکتملیگازايراندربحثپااليشوانتقالگاز،بابحثتوربوکمپرسور
ونیازیکهبهتوسعه یساختوتولیدتوربوکمپرسوردرکشوراست،گرهخوردهوالزموملزومهم
شدهاند.قیمتهایتوربوکمپرسوربستهبهاينکهدرچهايستگاهیقرارمیگیردمتفاوتاست؛اما
بهطورمتوسطمیتوانگفتکهقیمت،بستهبهنوعکاربردشچیزیدرحدود۱۳تا۱۵میلیونيورو
بهازایهردستگاهآن،است.باتولیدیکهمادرايرانانجاممیدهیم،توانستهايمبهازایهرکدام
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ازايندستگاههايکتادومیلیونيورو)بستهبهنوعايستگاه(صرفهجويیارزیايجادکنیم.بهطور
حتماگربتوانیممیزانتولیدرامرتبوخطتولیدمانرامستمرکنیم،تولیدافزايشپیداخواهدکرد

ودرنتیجهمیتوانیمصرفهجويیبیشتریايجادکنیم.

دستگاه 46 هزار قطعه ای �
برایساختدستگاهتوربوکمپرسور46هزارقطعه یمختلفبهکارمیبريم)ازسادهترينوريزترين
قطعاتکهيکپیچ،مهرهوواشراستتامثالًًيکمحفظه یاحتراقياپرههایداغکهقطعات
پیچیدهایهستند(درمجموعمیتوانمبگويمکهماششهزارنوعقطعهداريم)باتوجهبهتکرارهايی
کهدارندجمعشانبه46هزارقطعهرسیده(کهاينقطعاتباتوجهبهنوعساختشاندرفرآيندهای
مختلفیقرارمیگیرند)ازسادهترينآنهاتاقطعاتويژهایکهازروشهایخاصريختهگری
تولیدمیشوندياقطعاتحساسباآلیاژهایخاصکهدرمحفظه یاحتراقيادرپرههایداغبهکار
میبريم(.ماتوانستهايماينمجموعهراسروساماندهیموبهدانشسیستمیتوربوکمپرسور
برسیم.دراينجابايدخدمتشمااشارهکنمکهبهترينتوربینسازهایدنیاهمبیشتراز۳۵الی40 
درصدازتوربینرانمیسازندوبقیهراسعیمیکننددريکزنجیره یتأمین،تولیدکنند.مهمداشتن
سیستمتولیداستونیزدانشطراحیکلاينمجموعهکهبتوانندقطعهيامجموعهایراتعريف،

سفارشگذاریوتستکنندوتحويلدهندکهخوشبختانهايندانشراهمماداريم.
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انجامدهیم، را کار اين بتوانیم اينکه برای ما
ايجادکرديم؛يکیدرداخل تأمین زنجیره ی دو
تصور دوستان مواقع بعضی خارج. در ديگری و
میشود، صحبت داخلی تولید از وقتی میکنند
الزامًادستگاهبايددرداخلکشورتولیدشدهباشد.
همانطورکهگفتممهمداشتندانشطراحیو
دانشسیستمیاست،بههمینخاطراستکهما

زنجیره یتأمینراهمدرداخلداريموهمدرخارجازکشور.مادرداخلحدود74شرکتودرخارج
ازکشورهم۲0شرکتمختلفرابهکارگرفتهايم؛يعنیدرمجموعچیزیقريببه۱00شرکت
داخلیوخارجیدرزنجیرههایتأمینماقراردارندکهقطعاتمختلفرابرایمامیسازند.بهجز
اين،مجموعه یماچندينکارخانهدرتهران،يزدوقزوينداردکهقطعاترامیسازندوقطعاتیرا
کهاززنجیره یتأمینمیگیرند،مونتاژوتستمیکنندوماشینیبهنامتوربوکمپرسورمیسازندکه

بتواندباحساسیتهايیکهداردکارکند.

آیا توربین ملی به واقع ملی است؟  �
توربینملیازنظرما،کاماًلملیاست!بهاينمعناکهمادانشیرادرمجموعهایايجادکرديم
که۲۵0نفرمتخصصفوقلیسانسدارد،يعنیيکمرکزعلمیدرمجموعه یخودايجادکردهايم.از
همهمهمتر،سعیکرديمکهبهدانشسیستمیکاردستپیداکنیم.خیلیازمواقعمجبورشديمکه
خیلیازکارهايمانرابهصورتآزمونوخطاانجامدهیم،چونمرجعیازغربنداشتیموکسیقباًل

دانشآنرابهماندادهبود،امابهلطفخدا
وهمتیکهدوستانماداشتندوعلیرغم
شرايطخاصیکهدربحثهایمربوطبه
تحريمحاکمبودتوانستیماينکارراانجام
دهیم.ادعايیکهداريمايناستکهبرای

رسیدنبهايندانشبومیما۵۹اختراعيا)Patent(راتهیهکرديموهماکنون۲۱اختراعرسمًا
ثبتشدهوبرگهثبتآنهاراگرفتهايمو۱4موردديگرهمدرانتظارثبتنهايیومابقینیزدردست

تهیهاست.
درواقعزمانیکهادعایمالکیتدانشتوربینراداريمبايدبرایآنثبتاختراعانجامدهیم؛زيرا

زمانی که ادعـــای مالکیت دانش توربین 
را داریم باید بـــرای آن ثبت اختراع انجام 
دهیم؛ زیرا یـــک موتور را به عنوان موتور 

الگو انتخـــاب کرده ایم و بر مبنای این 
موتـــور کار را آغاز کرده ایم
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يکموتوررابهعنوانموتورالگوانتخابکردهايموبرمبنایاينموتورکارراآغازکردهايم.حال
اينموتوربايدنسبتبهموتوریکهصاحبدانشآنشخصديگریاست،تفاوتهايیداشتهباشد.
بههمیندلیلمااينتفاوتهارادر۵۹نقطهايجادکرديمکهبتوانیم،موتوررابهنامخودمانثبت
کنیمودقیقاًًيکبرندايجادکرديم؛IGT25کهمنخدمتشماگفتمبهعنوانيکبرندمطرحشد.
اينتوربینبهدلیلاينکهحرکتبسیارحساسوارزشمندیاست،هنوزرونمايیرسمینشدهاست.
توربینملیبیشاز۱000ساعتدرايستگاهدهقدرحالکاراستونمونههایديگرآنهمساخته

شدهودرايستگاههایمختلفدرپارسجنوبیدرحالنصبوراهاندازیاست.

چشم انداز صنعت توربین گازی در آینده ی کشور �
درناوگانتوربوکمپرسورهایشرکتملیگازبهجزتوربینهای۲۵مگاواتیکهدردهه یاخیر
ساختهوتحويلشده،بقیهازعمربااليیبرخورداربودهوحتیمیتوانگفتکهفرسودهاند.اين
توربینهانیازبهنوسازیدارند،نهبازسازی.پسکشوربهتولیدتوربینهایگازیبیشترنیازدارد،
امانهالزامًادرکالس۲۵مگاوات،بلکهدرکالسهایپايینتر.مابهايندانشرسیدهايموقادر
هستیمکهدرظرفیتهایپايین-ترياباالتراينتوربینهاوکمپرسورهاراطراحیکنیم،بسازيمو

عرضهنمايیم.

تغییر نگرش نسبت به بخش خصوصی، مساوی با اعتماد سازی است �
اينجانبمعتقدمکهمابايدباورهايمانرابهبخشخصوصی،توانايیهاوقابلیتهایخودبیش
ازپیشتقويتکنیم.استفاده یماازتولیدداخلینبايدازرویاکراهواجبارباشد،بلکهبايدازروی
اعتمادواعتقادباشد؛اگراينباورنهتنهابرایصنعتگاز،بلکهبرایتمامصنايعشکلگرفت،آن
زماناستکهمیتوانیمبهدنیاخودرااثباتکنیم.متأسفانهدربعضیازمواردهمکاریبابخش
خصوصیوداخلیبهاينخاطربودهکهدرحقیقتنتوانستندازخارججنسیراواردکنندواعتقادی
بهجنسداخلیهمنداشتهاندومجبوربهاينهمکاریشدهاند؛اماخوشبختانهدرشرکتملیگاز
ايران،تأمینکاالوسفارشکاالبهسازنده یداخلیبرمبنایاعتقادواعتمادبودهاست،شاهدمدعای
منپانزدهسالهمکاریبااينمجموعهاست.درايندورانبهخوبیديدهامکهاعتقادمسئولیناين

مجموعهاينبودهکهبايدبهتوانداخلیاتکاکنیموبهآناعتمادکنیم.
خوشبختانهدراينعرصهبخشخصوصیهمتوانستهجوابايناعتمادرابهشايستگیبدهد،
اگراينگونهنبود،قطعًاًشرکتملیگازهمسراغبخشخصوصیداخلینمیرفت.مردمشريفما
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بايدبدانندکهمسئولینشرکتملیگازدربخشدولتیوخصوصیازسهماهقبلازشروعسرماو
زمستان،آنراحسمیکنندوخودرابرایخدمتبهمملکتشانآمادهمیکنندتامبادادرزمستان
مردمدچارمشکلشوند.اينهمکاریوتعاملخودنشانازاعتمادمتقابلبخشدولتیوخصوصی

بودهاست.

صنعت High-Tech و هزینه های باال �
 )High-Tech(هزينه یورودبهصنعتساختتوربوکمپرسوربسیارباالست،وقتیيکصنعت-
میشود،طبعًاقیمتماشینآالتیهمکهبايدقطعاتمربوطبهآنرابسازند،باالست.مادرطولاين
سالهاچیزیدرحدود۱۵0میلیونيورودرشرکتمانسرمايهگذاریکردهايم.يکسرمايهگذاری
غیرقابلتکرارکهکسینمیتواندآنراانجامدهد.عالوهبرهزينه یورودبهاينصنعت،هزينه ی
خروجازآنهمباالست؛اگررشدوتوسعه یآنرابرایتوربینهایگازیدرنظرنگیريموبعداز
مدتیبخواهیمتولیدرامتوقفکنیموباهمینماشینآالتبخواهیمکارديگریانجامدهیماصاًل
کاربهصرفهاینیست،بنابراينهزينه یخروجازصنعتهمبسیارباالست.بههمیندلیلهرکسی
همريسکنمیکندووارداينصحنهنمیشود.پسنبودرقابتطبقمیلمانیست،توانرقابتی
اينصنعتکماست.اگراينتوانوجودداشتبهجایدهکشورسازنده،صدکشورتولیدکنندهدر
دنیابهوجودمیآمدودانشفنیآنبهجایپنجکشوردراختیارمثالًًپنجاهکشوربود.اينحاکیاز

پیچیدگیاينصنعتاست.

همراهان همدل در صنعت گاز �
آرزویموفقیتبرایکلیه یدستاندرکارانشرکتملیگازدارموسپاسخودرابهخاطرهمه ی
حمايت-ها،مخصوصًاحمايتهایمعنویکهدرطولسالیانسالازماداشتهاند،بهآنانتقديم
میکنم.طبعًاماآرزوداريمبهجايیبرسیمکهکشورفقطبهاستخراجگازبسندهنکند،بلکهامیدواريم
زمینههایصادراتگازفراهمشودودرکنارآنامکانصادراتمحصوالتماهممیسرگرددتا
بتوانیمنقشبهتریرادرصنعتايفاکنیم.البتهنیازکشوردرحالحاضربهتوربوکمپرسوربهحدی
زياداستکهمامجالیبرایصادراتنداريمووظیفه یاصلیمادرحالحاضرتأمینبازارداخلی
است.همچنینامیدواريمکهفرهنگصرفهجويیآنقدردربینمردمکشورمانرواجپیداکندتامیزان
مصرفگازپايینبیايدوامکانصادراتآنفراهمشود،زيراصادراتگازيعنیدرآمدزايیبیشتر

برایآبادانیکشور.
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بیوگرافی و سمت ها �
حسینشريفآبادیدارایمدرکمهندسیعمرانو۲6سالسابقهکاریدربخشمهندسی
وسازندگیکشورهستم.اينجانبرئیسکارگاهدرپروژههابودهودرحالحاضرمديرعامل
شرکتمهندسینیروینفتوگازسپاهنیزهستمکهمشغولانجامطرحتوسعهپارسهای

جنوبیمیباشموچهارفرزنددارم.

نقش شرکت های بخش خصوصی در موفقیت شرکت ملی گاز ایران �
طیبعتًااگرخواستوتعاملمثبتونگاهآيندهنگرکارفرمايانکهصاحباناصلیصنعتنفت
وگازکشورهستندوجودنداشت،مابايدبهصورتکاملوابستهبهنیروهایخارجیباشیم،
چهدرسطحپیمانکاریچهسازندگانتجهیزاتومهندسینمشاور.بااعتمادیکهبهصورت
صددرصدوکاملوجودداشتونیزانگیزهفراوانیکهدرمجموعههایفراوانوزارتنفت
وشرکتملیگازبودمادرسال۱۳70اولینپروژهرابامجموعهشرکتملیگازايرانشروع
کرديموايننشانمیدهدکهحدود۲4الی۲۵سالپیشايناعتمادوجودداشتوبخشی
ازپیکرهمهندسیکشورکهمشغولدفاعمقدسبود،تازهازمیادينجنگبرگشتهبودکهبا
بخشیازامکاناتدراختیارشونیروهایمهندسی،برایبازسازیدرمناطقجنگیبهکمک
ومناطق پروژهها و ازآنسازندگیدرسايرمناطق بعد و دولتجمهوریاسالمیشتافت

مختلفکشورشروعشد.

نگاهی به زوایای فعالیت های اجرایی در پروژه ها �
منشور قالب در رهبری معظم مقام منويات و دستور براساس که قرارگاه مجموعه وجود

حسین شریف آبادی
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سازندگیبهنیروهایمسلحدادهشدتادرزمانصلحازامکاناتمهندسیخودشانوتجهیزات
ونیروهایانسانیاستفادهکنند،برایپیشبرداهدافاقتصادیعمرانیوصنعتیکشورهمواره
باکاهش باسرعتهمراه کارفرمايانمختلف پروژهایمستلزم داشتهکههر را انگیزه اين
پیمانکاری ازجهت مناطقکه از برخی بگذارد. اجرا به را پروژهها مناسب وکیفیت هزينه
مناطق از برخی در که امنیهایموضعی نا يا و داشت وجود بحرانی يا منطقهصعبالعبور
مثلجنوباستانکرمانياسیستانوبلوچستانونقاطمرزیو...امکانحضورنبود،قرارگاه
بهواسطهنیازیکهمجموعهشرکتملیگازداشتوارداجرایچنینپروژههایبزرگیشد.
پروژهانتقالهفتمگازسراسریکشورکهازعسلويهتاايرانشهرتوسطقرارگاهدرمدتزمان
بسیارکوتاهیانجامشدوباالیهزارکیلومترمسیربودوهمینطورکهاستحضارداريدمابايد
ازساحلکهنقطهصفرارتفاعیهستازارتفاعاتانتهايیزاگرسمیگذشتیم.درواقعهزار
باتوجه کیلومترازاستانهایبوشهر،هرمزگان،کرمانوسیستانوبلوچستانمیگذشتو
بهوجودناامنیهایموضعیکهازناحیهوجوداشراردرمنطقهوجودداشت،قرارگاهوارداين
پروژهشد.الحمدهللبارکوردهایبسیارمثالزدنیموفقشدکهاينپروژهرابهاتمامبرساند.
اگردرزمستانهامردمشريفاستانسیستانوبلوچستانازگرمیگازکشوربهرهمندهستند،
بهبرکتاينتالشوتعاملشرکتملیگازبامجموعهقرارگاهاستکهاينپروژهبهثمر
رسیدوانشااهللدرادامهبهپاکستانوصلمیشودکهکارهایاجرايیآنروبهپاياناست؛
يعنیماتامرزپاکستانخطانتقالرااجراکرديموانشاءاهللباآمادهشدنخطانتقالگازدر

پاکستانزمینهصادراتگازبههندهمفراهمخواهدشد.

جایگاه شرکت ملی گاز ایران در حال حاضر �
بهطورقطعويقیندرهمیندهپانزدهسالگذشتهارتفاعبسیارچشمگیریداشتهوباتوجه
بهتولیدروزانههفتصدمیلیونمترمکعبکهدرکشورشاهدهستیم،پااليشاينحجمگاز
درخور ساختاری ً قطعًا برایصادرات، آمادهشدن وحتی نیازکشور مورد نقاط به انتقال و
اينحجممیطلبدکهالحمدهللشرکتملیگازبهخوبیتوانستهدرمدتزمانکوتاهیبه
رشدبسیاربزرگیدستپیداکند.ماامروزهشرکتملیگازرادرشمارشرکتهایترازاول
دنیامیبینیم.اگرتولیدگازدرکشورهایمختلفراکهتوسطشرکتهایملیگازشانانجام
میشودبررسیکنیم،بعدازشرکتگازپرومروسیهدومینتولیدکنندهگازدنیاهستیم،اين
نشاندهندهساختاربسیارمناسبوقابلیتباالیشرکتملیگازاستکهآنرادرسطحبسیار
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بااليیقراردادهوماانشااهللباتعاملوهمافزايیقابلتوجهیکهموردنظروخواستشرکت
ملیگازاستدرآيندهبسیارنزديکیمیتوانیماولیندنیاباشیم.

داليلموفقیتنمايندگانبخشخصوصیدرعرصهانرژیوگازطبیعی
داخلی، پیمانکاران گاز، ملی شرکت بین که متقابلی اعتماد کنیم عرض بايد يقین بهطور
سازندگانداخلیومهندسینمشاورداخلیوجودداشتهباعثشدهماپلههایترقیرادراين
صنعتباسرعتبسیاربااليیطیکنیم.اگرماطیدودههپیشرفتهایبسیارچشمگیری
شاهد را گاز شبکه توسعه کشور استانهای تمامی در تقريبًا امروزه بهطوریکه داشتهايم،
مصرف به و میشود تولید گاز مکعب متر میلیون هفتصد از بیش حاضر حال در و هستیم
میرسدحاکیازهماناعتمادمتقابلاستوديدگاهبلندیکهوجودداشته،انشااهللمیتوانیم
کشورهایهمجوارراازايننعمتخدادایبهرهمندکنیم.همانطورکهاستحضارداريدگاز
سالمترينسوخت و مناسبترين میشود، شناخته دنیا بهترينسوختهای از يکی بهعنوان
استودرحالحاضرارزانترينسوختدرکشورماستکهايننعمتخدادادیبهدادمردم
و ديدگاهخوب اين بهواسطه مندهستیم؛ بهره درکشور دنیا بهترينسوخت از ما و رسیده
جايگاهمناسبیکهشرکتملیگازايجادکردهودرواقعبااعتمادیکهبهتوانمندیداخلی

داشتهباعثشدهبهاينجايگاهبلندبرسیم.

توان بخش مهندسی در صنعت ملی گاز و نفش تحریم ها بر این صنعت �
اگربرگرديمبهسالهای۱۳8۳تا۱۳84کهمناقصاتبینالمللیبرایاحداثپااليشگاههای
حرفهای کنسرسیوم قالب در شرکتهايی زمان آن در داشتیم؛ جنوبی پارس منطقه در گاز
آمدندووارداينمناقصهشدند،شايددورهبرگزاریمناقصهدوسالبهطولانجامیدوبعداز
آنکهکنسرسیومبرندهاعالمشداصرارمجموعهحاکمیتیدربخشصنعتنفتوگازاينبود
کهبتواندباشرکتهايیکارکندکهدانشفنیدارندوتجاربمشابهآنرابدونکوچکترين
ريسکبتوانندانجامدهند،اماشرايطمنطقهوجهانیبهسمتمحدوديتهاوتحريمهاپیش
میرفتوشرکتهایاصلیباکارنکردنمیخواستندمانعتوسعهاينبخششوند.ازآنجا
کهمامیدانستیمدرمیدانپارسجنوبیاينمیدانباقطربهصورتمشترکوجودداردوبايد
با سهمخودمانراازاينمیدانبرداريمودشمنانماکهخواهانپیشرفتمانیستندقطعًاً
برنامهريزیهايیکهکردندقصدداشتندمارادراينزمینهمتوقفکنندولذادراينجاهوشیاری
صنعتنفتوگازومجموعهوزارتنفتوپیمانکارانداخلیبهدادمملکترسیدبهشکلیکه
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میخواهمدرقالبيکخاطرهکوچکخدمتشماعرضکنم:
بود پارسجنوبی وشانزدهم پانزدهم مراحل توسعه ماه۱۳8۵کههنگامهیطرح دردی
قرارشدکهبخشمهندسیراشرکتهایخارجیانجامدهندوبقیهفعالیتهابالیدریيک
شرکتخارجی،کنسرسیومیباترکیبمجموعهقرارگاهتشکیلشودودربخشدرياکاررا
انجامدهند،اينخواستمجموعهبودوماازاينشرکتهایمهندسیدرخواستهمکاری
داشتیم،جلساتیراباآنهابرگزارکردهوقراردادیحدوددهمیلیوندالربرایبررسیمدارک
مهندسی،مطالعاتفیلدودرواقعمرورمدارکمهندسیودراختیارگذاشتنبرخیازمدارک
پايهانجامشد.يکیازشرکتهايیکهبعدازايجادمعطلیقبولکردکهباماکارکند،حدود
صدمیلیوندالرپیشنهاددادکهدريافتمیکنمتااينکارراانجامدهم.طبیعیاستکهما
بهما منافعملیاست،وقتیخواستیمتخفیفی قراردادوکسیکهحافظ بهعنوانيکطرف
را بودکهما اينچیزی بابیادبیترککردندو را بدهندجلسه اينکهجوابی بدون بدهند
تحريککردکهدراينجهتچرابايدوابستهبهخارجیهاباشیمتابهخاطريککارکوچک
مهندسیبرایمابهاصطالحطاقچهباالبگذارندوبالفاصلهمسئولماازجلسهایکهدردبی
برگزارشدهبود،برگشت.مابامجموعهنفتصحبتکرديموبدينصورتاولینپروژهایکه
مهندسیتفصیلیاشتوسطايرانیهادرپااليشگاههایکشورشروعشدفاز۱۵و۱6بودو
اولیناعتمادمجموعهوزارتنفتباآنديدگاهبلندوآيندهنگریوازآنطرفخواستقرارگاه
کهايندانشرابومیکندوبرایهمیشهاينموضوعراازوابستگینجاتبدهد،انجامشد.
مادرواقعباساماندهیشرکتهایداخلیدرقالبيککنسرسیوممهندسیکلتوانمهندسی
کشوررابهکارگرفتیموحدودهزارنفرکارشناسدرديسیپیلینهایمختلفساماندهیشدند
سال اوايل از مهندسی کار تقريبًا کنند، شروع ۱6را و ۱۵ فازهای مهندسی کار بتوانند که
۱۳86توسطتیمهایايرانیباسرعتانجامشد.درخرداد۱۳8۹کهيکبارهمجموعهوزارت
نفتتصمیمگرفتدرکلیهفازهایپارسجنوبیهمهقراردادشرادريکروزمبادلهکند،طی
يکروز،پنجقراردادبهارزش۲۱میلیارددالرمبالهشدکهدرتاريخصنعتنفتوگازکشور
بینظیربودهاستکهبهواسطهاتکایصنعتنفتبهبنیهمهندسیداخلیبودوبسترراآماده
کردهبودتامهندسیپرورشپیداکندودرادامهفازهای۱۵و۱6بهعنوانالگویبقیهفازها
مطرحشدوقراردادهابرآناساسپیشرفتکرد.دوسالونیمبعدازآنکهخارجیهاباماکار
نکردندبااعتمادیکهبهکارشناسهاوبچههایداخلیکرديم،باعثشدبتوانیمکلفازها
رامبادلهکنیموحرکتبسیارعظیمیشکلگرفتوسالینزديکبهپانزدهمیلیارددالر)ودر
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يکسالنیزبیستمیلیارددالر(درحوزهگازمیدانپارسجنوبیسرمايهگذاریشد.اينها
بهواسطهاعتمادوارزشآفرينیبهوجودآمد.منازجهتسطحمهندسیخدمتتانعرضکنم
ازآنهاخريداریمیکنیم دنیامرتبطهستیموتجهیزاتیکه در باسازندگانتجهیزات که
بايددريکبازهزمانیيکیدوسالهوباانجامفعالیتهایمهندسیمتفاوتانجامشودکه
بامشخصاتاستانداردیوفنیکهدرپروژهالزمداريمتطبیقداشتهباشدوبتوانددادههاو
خروجیهایموردنیازراتأمینکند.لذامابااينهادرسطحباالکارمیکنیموبدوناستثنا
همهمیگويندسطحیکهشمااالنداريدحتیازبهترينهایدنیاباالتراستوباورنمیکنند

کهظرفچهارپنجسالاينرشدوشکوفايیدرايرانايجادشدهاست.
يکنکتهرانیزخدمتملتشريفايراناضافهکنم؛ماقبلازاينکهخودمانواردمهندسی
شويمکارشناسانخبرهایداشتیمکهدرکنارخارجیهادرپروژهپارسجنوبیوياپروژههای
انجامدادن برای کاری خارجی های شرکت رفتن با اينها میکردند، فعالیت کشور ديگر
نداشتندومجبوربهمهاجرتبودندتابتواننددرپروژههایديگردرخارجازکشورکارکنندو
عماًلبافرارمغزهامواجهبوديم،کهباايجادچنینبسترهايیدقیقاًًمحیطبرعکسشد،چراکه
همهايرانیهادوستدارنددرکشورخودشانکارکنند،رشدشانمربوطبهکشورخودشانباشد
ودرتوسعهوايجادرفاهملینقشآفرينیکنند.درنتیجهماشیبرابرعکسکرديموهماکنون
بسیاریازمهندسانیکهباشرکتهایهیوندایتوتالازايرانخارجشدهاندودرپروژههای
ديگرجهانکارمیکردندبرگشتندودرايرانبارضايتوعالقهبیشترمشغولبهکارمیباشند.
مادرکلزنجیرهتولیدازمرحلهمطالعاتمیدانومخزنتاتوسعهآنکهفعالیتهایژئوفیزيک
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هستندوانجامحفاریهایچاههایگاز،استخراجگاز،انتقالبهپااليشگاه،فرآوریوبعداز
مشارکتهای به نیازی هیچ و پاسخگوست داخلی توانمندی تامصرفکننده، گاز انتقال آن
نهتنها وخدمتگزارعرضکنمکه بهعنوانسرباز بنده نداريم. آنان توانمندیهای و خارجی
وابستهنیستیمبلکهاگرخودمانبخواهیمانجامدهیمبهراحتیازعهدهیانجامآنبرمیآيیم
تاجايیکهخارجیهابتواننددريکمحیطکاماًلحرفهایوطبیعیباماهمکاریداشتهباشند،
ازهمکاريشاناستقبالمیکنیم.بهحمداهللامروزهدانشبومیصنعتنفتوگازکشوردر
حداستانداردهایجهانیاستوبهزودیدرکلیهپااليشگاههااينثمرهوبرکترابااسناد
مثبتخدمتمردمشريفايرانگزارشمیدهیم.عالوهبرپااليشگاهکهدرفاز۱۵و۱6عرض
کردم،ازجهتکیفیتفنیشرکتتوتالوهیونداراتادهبرابرارتقاداديم؛يعنیتکنولوژیما
بهسمتیرفتکهاالنمحصوالتخروجیفاز۱۵و۱6بااستانداردروزدنیابرابریمیکندو
دراينزمینهازلحاظشرايطزيستمحیطیبهترعملکرديمواينهماندلسوزیوشرايط

ويژهایهستکهبابتاشرافمهندسیتیمهایکارشناسیکشوربهآندستيافتهايم.

تدابیر اتخاذشده برای مهندسی ارزش، کاهش هزینه ها و افزایش  �
بهره وری

ازجملهارزشآفرينیهایبسیاربزرگوبابرکت،تعاملمجموعهوزارتنفتوسازندگان
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ومشاورينداخلیواشرافداشتنمهندسانبودهکهباذکريکیدومثالخدمتشماعرض
میکنم:

درواحدهایفرآيندیطبیعیاستکهبخشیازمحصولهیدروکربنیازمشخصاتآنواحد
خارجمیشوندواصطالحًامیگويیم"Off Spec"میشوند،گازیکهدراينشرايطيونیت
میشودوقابلاستفادهدرشبکهنیست،بايدسوزاندهشودکهبهمشعلهایپااليشگاهويا

همانفلرهاانتقالدادهوسوزاندهمیشود.
يعنی درحالسوزاندهشدنهستند، میبینیم کهسالهاست دقیقاًًهمانمشعلهايی اين
کمترينتخريبشايناستکهسوختهشودوطبیعیاستکهمحیطراآلودهمیکندولی
بیشتر را طبیعت و دارد باالتری بسیار خطرات شود منتشر محیط در خام صورت به اگر
تخريبمیکند.مادريکیازواحدهایفرآيندیمانکهتولیدالپیجیپااليشگاه،
در که داشتیم خارجی اليسنسور طراحی شرايط بود بوتان و پروپان گازهای تولید يعنی
آنواحدحدودهفتتنبرساعتگازیوجودداشتکهازجهتمشخصاتآفاسکیپ
بودودرواقعاليسنسوراينرابهماپیشنهاددادهبودکهدرمشعلپااليشگاهياهمانفلر
سوزاندهشودوتمامشوند،امامهندسینماحدودششماهرویاينطرحکارکردندوبا
پیگیری را کار وعالقهمندی دلسوزی با آنهاهم که کارفرمایطرح همکاریمجموعه
چون و برگردانديم چرخه به پااليشی کوچک واحد بهيک را گاز میزان اين میکردند
استهسال گاز مترمکعب میلیون 8 تقريبًا گرفت قرار ديگر پااليشگاه چند ۱۵و۱6الگوی
شد.ازاينصرفهجويیوازاينمهندسیارزش،مصرفيکروزشهراصفهانرادرطول
موارد اين از میسوخت. فلرها در بايد وگرنه کرديم بازيافت جنوبی پارس گازی میدان
دارد وجود زيادی بسیار مثالهای ايجادشد، مهندسی دربخش که اشرافیتی به توجه با
کهيکنمونهیديگرراذکرمیکنم؛ماواحدیدرپااليشگاهگازتحتعنوانواحدتبريد
در میکنند. منتقل شیرينسازی واحد به را پروپان گاز که هستند کمپرسورهايی داريم،
واحدشیرينسازیوقتیفرآيندجداسازیگوگردازگازراانجاممیدهیم،حرارتزااست
بهصورت واحد تا کنیم کنترل بتوانیم را گرما اين بايد ما میکند، تولید زيادی گرمای و
از لذا نبیند، آسیب  هم تجهیزات و نرود بین از موجود شیمايی مواد کند، کار طبیعی
جهتشرکتهایتوتالهیوندايی،بدونکمپرسورتبريدامکانگازشیرينبرايشانوجود
بهدلیل بوديمکه آلمانیخريداریکرده ازيکشرکت را اينکمپروسورها اماما ندارد،
کاپیتان به آلمان از اما آمد، هم ايران های آب روی تا کمپرسور ظالمانه تحريمهای
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انبارشرکت کشتیتلکسزدندکهمحمولهراتحويلايرانندهیدودرجبلعلیتحويل
گفتند داشتند خودشان که دانشی با و ندادند ما به را کمپرسورها اين لذا شود؛ زيمنس
تیم کنند. راهاندازی کمپروسورها اين بدون را پااليشگاه نمیتوانند وجه هیچ به اينها
)حدود شده هزينه طرح اين در که عظیمی سرمايه گفتند: و شد عمل وارد ما مهندسی
بشويم کار وارد ديگر سازنده يک با ما تا بماند بالاستفاده بايد تومان( میلیارد هزار ده
تجهیزات اين تمام و میبرد زمان سال سه تا دو از بیش که شود ساخته کمپرسور و
بالاستفادهمیماند،درحالیکهمادرمملکتنیازبهگازداشتیم.باايجاديکسناريودر
مهندسیواحد۱۱۱کمپرسورهایپروپالراازسیکلتولیدمانحذفکرديم.بايدتغییراتی
انجاممیشدوشرايطدمايیرادرواحدشیرينسازیکنترلمیکرديم.دوتاايکسچنجر
داشتیم،گازازدرياکهمیآيدحدودصدکیلومتراززيردرياردمیشودوخنکمیشود
برسد، درجه ۳8 تا ۳۵ بین دمای به تا شود گرم و میرسد ۱۵درجه الی ۱4 حدود به و
اينجا ما اما باشیم. داشته خوبی راندمان تا بدهیم شیرينسازی واحد به را گاز اين بعد
گاز اينجا ما بود. درجه 60 حدود گازمان دمای و میگرفتیم ديگر پااليشگاه از را گاز
گرمیداشتیمکهبايدسردترمیکرديم،درنتیجهيکمبدلحرارتیراازبخاربهآبسرد
تغیرداديموتمامسیستمطراحیداخلیشدوباارسالاينگازبهواحدهایشیرينسازی
واحد راندمان درصد 80 با توانستیم يخزدگی از جلوگیری برای متانول کمی تزريق و
شیرينسازیبهتولیدگازشیرينبرسیموازبابتاينسناريوتاامروزکهدرخدمتشما
هستمچیزیبالغبر۳0میلیاردمترمکعبگازشیرينبدونوجودکمپرسورتولیدشدهاست
وسرمايهگذاری ايجاد پارسجنوبی پااليشگاه اينسه در تأسیساتیکه يعنیکل اين و
شدهاست؛يعنیاينکهدانشفنیمهندسانايرانیتوانستهدرظرفمدتکوتاهدوسال
برکتی اين و برگرداند مملکت به را جنوبی پارس توسعه طرح سه در سرمايهگذاری کل
استکهدرقبالمهندسیارزشدرطولاينمدتاجرابهآنرسیديم.بهصورتخالصه
سواری ماشین مشابهيک ما داخلی متخصصان نزد گاز پااليشگاههای االن کنم عرض
استکههرفردمیداندعیبهايشچیست،حتیبعضیتعمیراتمختصرشراهمخودش
انجاممیدهد.برایمثال:همهمااستادماشینپیکانشدهبوديمايناشرافیتباعثشده
پااليشگاههای در عملیاتی فشارهای چون هست پیچیدهای خروجی که گاز پااليشگاه
گازاز۳0تا۹۵بارفشاردارد۱،تمامًابدونهیچحادثهناگهانیوبارعايتاستانداردهای
۱..دريکپااليشگاهنفتمافشاربین۱0تا۱۲راداريمولیدرپااليشگاهگاز۳0تا۹۵بارداريم.تمامتجهیزاتولولههايیکه
بااينکاردرارتباطهستندمتفاوتندولذاباحساسیتیکهوجودداردونشتگازترشکهحدود7۵00تا۱۲000ویپیاچتو
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بهدستهمینمتخصصانداخلیطراحی،ساختهو استانداردهایفنی، و زيستمحیطی
راهاندازیمیشوندکهبازبرایاولینبارراهاندازیپااليشگاهگازتوسطتیمهایايرانی

باالومناسبصورتگرفت. باکیفیت

میزان فعالیت قرارگاه خاتم1  در پروژه های گازی کشور �
درحالحاضرقرارگاهدرخطوطانتقالگازدرچندينپروژهدرحالفعالیتاست،درتوسعه
میدانگازیپارسجنوبیدرسهطرحکهشاملششفازبهظرفیت۱۵0میلیونمترمکعبگاز
شريندرروزمیباشد،بخشیازجمعآوریگازهایمازاددرمیاديننفتیدرغربکارونکه
پروژهانجیال۳۲00درحالاجراستوآنپروژهمی تواندگازهایمازادیکهازچاههای
نفتحاصلمیشودراجمعآوریودريکعملیاتپااليشوفرآوریبهگازهایمتانپروپان
وبوتانوکاندنسیوکهمواداولیهتولیدبنزينوگازوئیلهستتبديلکندويکمحصول
اصلیآنهمکهگازاتانهستبهپتروشیمیهاتحويلدادهمیشودکهازآنمحصوالتبا
ارزشیتولیدمیشود.درپیاجرایچندپروژهانجیالهمهستیمکهبتوانیمبهبخشگاز

کشورخدماتبیشتریارائهدهیم.

مقدار خطوط انتقال گاز در کشور  �
االنهفتخطسراسریبالغبر۳6هزارکیلومترشبکهانتقالگازاجراشدهاستوشبکه
توزيعبسیاربیشترازآنمیباشد،چراکهتماماستانهاوشهرستانهارادربرمیگیرد.درواقع
يکیازبزرگترينشبکههایانتقالوتوسعهرادردنیادراختیارداريمکههمهباکیفیتخوبو
توسطپیمانکارداخلیبامديريتشرکتملیگازايراناجراشدهاست.بیشاز۳هزارکیلومتر
ازشبکهاصلیرادرقرارگاهانجامداديموچیزیحدودسههزارکیلومترهمدردستاجراداريم

کهحدودسیدرصدازاينسهمراقرارگاهخاتمانجامدادهاست.
درزمانوضعقوانینتحريمظالمانهماتمامدستگاههایحفاریگازراکهدرمنطقهپارس
جنوبیمشغولفعالیتبودندظرفمدتدوماهازدستداديموچونتوسطشرکتهایخارجی
تقريبًاچیزیحدوددوسال ايرانرفتند.ما از رارهاکردندو ادارهمیشدندهمهيکبارهکار

اسدارد،اگرانساننفسبکشد،سیستمعصبیفلجمیشودومرگحتمیاست.
۱.پسازپايانجنگتحمیلی،درسال۱۳68فرزندانانقالبدريافتندکهدشمنروشمبارزهخودرابانظاموانقالباسالمی
تغییردادهوازحوزهنظامیواردحوزههایاقتصادیوفرهنگیشدهاست.ازاينروسپاهرسالتوتکلیفديگریبردوشخود
احساسنمودوبرمبنایاصل۱47قانوناساسیودرراستایاوامررهبرمعظمانقالب)مدظلهالعالی(مبنیبرمشارکتدر
امربازسازیکشور،بخشیازمنابعوتوانسازندگیخودراواردعرصهسازندگیمیهناسالمیباعنوانقرارگاهسازندگیخاتم

االنبیاء)ص(نمود.
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هیچحفاریدرحوزهدريايیمیدانگازیپارسجنوبینداشتیمومارابهاينواداشتکه
با پیداکنیم، ازوابستگینجات تا بتوانیمدراينبخشصاحبتجهیزاتوامکاناتیشويم
سرمايهگذاریخوبیکهانجامشدوباهمکاریبسیارخوبمجموعهوزارتنفتومجموعه
قرارگاه،دستگاههایحفاریخريداریشدکهبهمدتسهسالبتوانددردرياکناريکسکو
بايستندوحفاریچاههایيکسکوازمیدانگازیپارسجنوبیراانجامدهند.دستگاههای
400فوتباتوانبسیارباال)دستگاههایبسیارپیشرفتهکهشايددردنیابهتعدادانگشتان
دستازآنهانداريم(خريداریشدواالندربخشدريا،شرکتهایديگرهمنسبتبهخريد
يااجارهاقدامکردند.درحالحاضردرمیدانپارسجنوبیتنهامشغولچاههایگازهستندو
بعدازآنايجاد؛احداث،نصبوراهاندازیسکوهایدريايیوبعدانتقالگازازطريقخطوط
لولهازسکوتاخشکیواحداثپااليشگاه.درکلاينزنجیرهتولید)يعنیاستخراج،انتقالو
فرآوریگاز(قرارگاهنقشداردوالحمدهللتمامتجهیزاتوامکاناتیکهدراختیارکشورهست
نظر از بگويمهیچگونهحلقهمفقودهای بودهومیتوانم نفتوگازکشوربی نظیر درصنعت
دانشفنی،نیرویانسانی،کارشناسیومديريتینداريموالحمدهللدرحالحاضرهمهاين
فعالیتهاتوسطپیمانکاران،مشاورانوسازندگانداخلیدرحالانجاماست.امیدواريمبااين
عزمواراده،عالقهوانگیزهایکهبیننیروهایمتخصصايرانیوجوددارددرآيندهبسیار
نزديکجزواولینپیمانکارانوصادرکنندگاندنیاباشیموبتوانیمخدماتفنیمهندسیرابه

کشورهایديگرصادرکنیم.

پیشنهاد برای ارتقای صنعت گاز کشور �
طبیعتاًًهمکاریشرکتملیگازومجموعهوزارتنفتباپیمانکارانومشاورينداخلیدر
سالیانگذشته،بسیاردرحدباالوبابرکتبودهامابهمنظورافزايشبهرهوریوراحتکردن
سیستماجرايیکشورپیشنهادمیکنمکهشرکتهایبهرهبرداروادارهکنندهپااليشگاههای
درحالتولیدگازکمککننداينشرکتهاايجادشوندودرکلزنجیرهتولیداستخراجگاز
ازمخزنتاپااليشگاهوبعدحتیانتقالبهاستفادهکنندههایمختلفدرقالبشرکتهايی
تخصصیساماندهیشوندتاهماشتغالبااليیايجادشودوهمدرکاهشهزينههامؤثرباشد
وانشااهللبهسمتیبرويمکهنقشحاکمیتیوتعییناستراتژیهاراازسمتشرکتملیگاز
داشتهباشیموادارهواجرایپااليشگاههاراازخدماتبخشخصوصیاستفادهکنیمتادر
اينزمینههمدارایشرکتهایخوبیشويم،همچنینعرضکنمکشوریمثلکرهجنوبی
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در ايجادکردهاست وحرفهایکهخودش دانش و ِقَبلصنعت از اما ندارد گاز و نفت که
سالهایمتمادیبهاندازهفروشنفتمادرآمدداشتهيعنیبیشاز۱00میلیارددالرخدمات
فنیمهندسیوتجهیزاتیداشتهاستومابهراحتیوبااينوسعتوبااينپتانسیلعظیم
نفتوگازیکهداريمبايدانشااهللبهروزیبرسیمکهبهفرمودهمقاممعظمرهبریبتوانیمدر
چاههاینفتراببنديموازراهدانشفنیخودمانارتزاقکنیم.آنروزانشااهللدرآيندهبسیار

نزديکیخواهدبودوامیدوارمهرچهسريعتربهآنروزبرسیم.

ناگفته هایی در رابطه با صنعت گاز �
آنچیزیکهالزماستمنبهعنوانيککارشناسمطرحکنمايناست:روزیکهمارفتیم
سراغمجموعهوزارتنفتوگفتیماجازهبدهیدمامهندسیراشروعکنیمفقطيکجملهرا
شنیديمکهآقاشمانمیتوانیدواينجملهایبودکهمانندچکشوپتکبرسرماسنگینی
میکردواگرادامهپیدامیکردشاهدچنینشکوفايیبزرگینبوديمپسشعارمامیتوانیمرا
درهمهسطوحبايدجاریکنیموهمینفرزندانیکهتوانستنددربرابرهجمهبسیارسنگین
بگیرند را ايران خاک از وجب يک نتوانستند داشت، قرار آنها پشت دنیا همه که دشمن
همینفرزندانبرومندمیتوانندايرانرابهيکبهشتواقعیازجهترفاهامنیتومسائل
اقصادیتبديلکنند،پسبهباورهایخودماناضافهکنیم.بايداجازهدهندسازندههایداخلی
ومهندسینداخلیدرعرصهتولیدتجهیزاتپااليشگاهمختلفايستگاههایتقويتفشارگاز
داريم اضافه فشار دريکجاهايی گازمان انتقال درشبکه ما بکنند؛ کار گاز فشار تقلیل و
کهمیتوانیمايستگاهتقلیلفشاربزنیم.مافرآيندازدستدادنانرژیداريم،چرااينانرژی
تبديلبهبرقنشود؟االنايندانشدرکشوروجوددارداماحمايتمیخواهدکهمابتوانیم
ايستگاهتقلیلفشارگازبزنیمتاتوانیمازهدررفتانرژیجلوگیریکنیموبرقتولیدکنیم.با
يکمثالعلمیتوضیحمیدهم:باهمینروندیکهدرطرحتوسعهمیدانگازیپارسجنوبی
داريمدرسهسالآيندهحدود۲00میلیونمترمکعبگازمازادبرمصرفخواهیمداشت،يعنی
مابهتولیدباالیيکمیلیاردمترمکعبگازشیريندرروزمیرسیم؛درحالیکهمصرفمانبا
رشدسهسالآيندهبهحدود800میلیونمیرسد.خب۲00میلیونمترمکعبگازمازادداريم،
اگرازمخزنبرداشتنکنیمچونمخزنمشترکاستطبیعتاًًطرفمقابلماورقیبمامیبرد،
نداشته را کنیمجایمصرفش برداشت اگر نکنیم، برداشت ازمخزن را گاز نمیتوانیم پس
باشیممطمنًابااينسیاستهایمغرضانهایکهدردنیاوجوددارددربحثصادراتگازهميا
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باماهمراهیچندانینمیکنندياقیمترابهحدیپايینمیآورندکهمثلنفتامروزمیشود
تابرایماارزشنداشتهباشد؛اماماازاالنمیتوانیماقدامکنیم.دردوسهسالآيندهدر
سواحلخلیجفارسايستگاههايیبزنیمکهدرهرايستگاه۱0هزارمگاواتبرقتولیدکنیم،با
تولید۱0هزارمگاواتبرقدرهرايستگاه4میلیونمترمکعبآبشیرينتولیدمیشودومابا
تولید۲0میلیونمترمکعبآبشیريندرروزو۵0هزارمگاواتبرقدرواقعاينرابهعنوان
يکطرحبزرگملیحمايتکنیمانجاممیتوانیمازاينانرژیخدادادیاستفادهکنیموتمام
طولسالوبعدازآنهرسهساليکباربهفواصل۱00کیلومتراينآبرابهايرانمرکزی
منتقلکنیموبرایهمیشهازپديدهخشکسالیوبحرانهایآبیخداحافظیکنیم.اينطرح
شدنیاستامادوبارههماناعتمادراالزمدارددوبارهعزموارادهجديدمیخواهد،امیداست

جهادگونهفکرکنیم،عملکنیموجهادگونهبهرهبرداریکنیم.
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پاالیشگاه پارس جنوبی
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از دانشگاه منچستر انگلیس تا مپنا �
اينجانبمجیدبهمنیبامدرکتحصیلیدکترایمهندسیمتالورژیازدانشگاهمنچسترانگلیس
فارغالتحصیلشدم.سهفرزند،دودخترويکپسر،دارم.سیوپنجسالسابقه یکارصنعتی،تحقیقاتیو
آموزشیدارموازاينمدتحدودبیستوپنجسالدرصنعتانرژي،نفتوگازفعالهستم.دراينمدت
حدودبیستسالدرمرکزتحقیقاتومهندسیجنگجهادسازندگیدردورانجنگمشغولبودموسپس

بهگروهمپناپیوستم.
حدودپانزدهسالمديرعاملشرکتمهندسیوساختتوربینپرده یمپنابودمواکنونمدتسهسال

استکهمديرعاملشرکتمهندسیوساختتوربینمپناهستم.

تعریف و تجمیع نیازهای صنعت، کلید بومی سازی �
اصواًلرشدوتوسعه یصنايعبزرگ،پايهوپیچیدهبهجزکمکشرکتهایبزرگیمثلشرکتگازو
نفتمیسرنیست.بهاينمعنیکهاينها،نیازهایبسیاربزرگیدارندواگربتوانندايننیازهارادرستتعريف
وتجمیعکنند،سرمايهگذاريبهلحاظاقتصادیتوجیهپذيرخواهدبودکهاينصنعتساختداخلشود.
برایمثالدرصنعتنفتوگازيکیازپرکاربردترينومهمترينتجهیزاتتوربوکمپرسورها۱هستند.خوب
صنعتگازتعدادزيادیتوربوکمپرسورالزمدارد؛اگرايننیازتجمیعودرواقعاستانداردشود،يکشرکت
داخلیمیتوانداينکارراانجامدهد.درقديمايستگاههایانتقالگازکشور،تنوعبسیارزيادیازانواع
توربینهاوکمپرسورهاداشتند.تعدادکموتنوعزياد،امکانساختداخلرافراهمنمیکند،چوناينامر
اقتصادینیستکهشماتعدادکمیازيکنوعتوربینياکمپرسوررادرداخلتولیدکنید.حاالاگرايننیاز

۱.توربوکمپرسورهادستگاههايیهستندکهبااستفادهازتوربینهایگازیسیالیرامتراکممیکنند.مهمترينمورداستفاده
ازتوربوکمپرسورهادرخطوطفشارقویانتقالگازاست.

مجید بهمنی
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تجمیعشود،يعنیتقاضابرایصدواحدتوربوکمپرسورازيکنوعباشد،اينباعثمیشودکهوقتیتعداد
توربینهاوکمپرسورهابهصدواحدبرسدازلحاظاقتصادیبتوانیدسرمايهگذاریکنیدويابايکشريک

طراحیوساختراانجامدهید.
شرکتگازدرپروژه یتوربینملیدرموردتجمیعنیاز،تعريفپروژهوعقدقراردادبرایساختداخل،نقش
کلیدیخودشراايفاکرد.بهاينمعنیکهاينفرآيندراتعريفکردوسپسبااعتمادبهتولیدکننده یداخلی
قراردادیبستکهباعثشدسرمايهگذاریبزرگیتوسطيکبخشغیرازشرکتنفتوگازدرصنعت

انجامشودومنجربهعدمبرخوردبههرمشکلیبهنامتوربوکمپرسوردرکشورشد.

تولد مپنا و توربین ملی �
شرکتمپنادرزمینه یطراحیوساختنیروگاهفعالیتمیکندوچیزیحدودپنجاهدرصدازکل
نیروگاههایکشورکهبرقتولیدمیکنندتوسطمپنادرداخلکشورطراحیوتأمینتجهیزاتشدهاست.
ماتقريبًاازسال۱۳7۱کهشرکتمپناتأسیسشداينفعالیتراشروعکردهايموازسال۱۳7۱ديگر
مديريتساختنیروگاههایايرانتوسطشرکتداخلیمپناانجامشدهوباسیاستهایتمرکزدرخريدو

استانداردسازیباعثشدکهاينصنعتپابگیرد.
درحالحاضردرزمینه یتوربینهایبادیبرایانرژیهاینوفعالیتمیکنیموتوربینهایبادیدو
ونیممگاواتیراباکلتجهیزاتشدرداخلکشورمیسازيم.ازديگرفعالیتهایماساختنیروگاهها

است،ضمناينکهدرصنايعنفتوگازبسیار
فعالهستیم.زمینه یکارمپنابسیارگسترده
پر شاخص، بخشهای از يکی ولی است،
اهمیتوجدیآنبخشنفتوگازوخصوصًا

توربوکمپرسورهایانتقالگازوپااليشگاههایفازهایپارسجنوبیاست.
شروعکارشرکتمپناباصنعتنفتوگازهمکاریدرساختقطعاتتوربینهابود.توربینيکتجهیز
بسیارپیچیدهاست.توربینگازیکهدرشرکتگازبرایانتقالگازودرنیروگاههابرایتولیدبرقاستفاده
میشوديکنوعیازموتورجتاستکهدرهواپیمااستفادهمیشود،منتهیدرابعادبزرگتروبعضیمواقع

ابعادکوچکتر..بستگیبهنوعکاربردآندارد.
توربینبايددردرجهحرارتباالیهزاردرجه یسانتیگرادبادوربسیارباالکارکندتابتوانديکژنراتور
رابچرخاندوبرقتولیدکند،يابتوانديککمپرسوررابچرخاندوگازراازيکمنطقهبهمنطقه یديگر
انتقالدهد؛ضمناينکهبايدبتوانددرشرايطبسیارسختآبوهوايیهمکارکند.بااينتفاسیرتوربینجز

در حال حاضـــر در زمینه ی توربین های 
ـــو فعالیت می کنیم  بادی برای انرژی های ن

و توربین های بـــادی دو و نیم مگاواتی را با 
کل تجهیزاتش در داخل کشـــور می سازیم
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باالترينتکنولوژیهایساختتجهیزاتدردنیااست.
خوشبختانههمدرصنعتنفتوگازوهمصنعتبرقکشورفکرخوبیرویتجمیعتقاضاواعتمادبه
ساختداخلوفشاربهخارجیهابرایانتقالتکنولوژیشدتااينمجموعهاکنونکاماًلدرداخلکشور
ساختهمیشودوبهعنوانيکیازشرکتهایپیشرودراينعرصهفعالیتدارد.ماتقريبًادرطولدوران

تحريمدرصنعتبرقوحتیصنعتنفتوگازمشکلیبهنامتوربوکمپرسورنداشتیم.

انتقال دانش و تکنولوژی از آن سوی کره ی خاکی  �
کشورهاوشرکتهايیکهدرجهاندارایتکنولوژیتوربینگازهستندتقريبًابیشازهفتادياهشتاد
سالسابقهدارند.بااينحسابسابقه یطراحیوساختتوربینگازبهاوايلجنگجهانیدومبرمیگردد.
کشورماتاحدودبیستسالپیشدراينزمینهتقريبًاهیچفعالیتینداشت.طبیعتاًًوقتیمیخواهیدوارديک
صنعتشويدبهطورطبیعینمیتوانیدازمبانیاولیهطراحیشروعکنیدوبعدتولیدوواردبازارکارکنید.
راهیکهماانتخابکرديمدرمرحله یاولبحثانتقالتکنولوژیوساختارهابود.باتوجهبهپیچیدگیهای
اينتجهیزوتقريبًابدونسابقهدرکشور،طبیعتاًًنیازبهنیرویانسانیبسیارماهریداشتیمکهدراينامر
آموزشببینند.قدمبعدیپیداکردنشرکتهايیبودکهحاضرباشندايندانشرابهماانتقالبدهند.در
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دورانتحريمباتوجهبهمحدوديتهايیکهشرکتهایاروپایغربیداشتندترجیحداديمکهباکشور
اوکراينکارکنیم؛اينکارراهمانجامداديمواززوريایاوکراينکهجزشرکتهایپیشرویدنیادر
زمینه یانتقالدانشفنیاست،بهرهگرفتیموطیيکقراردادبزرگهمآموزشگرفتیموهمانتقال
دانشفنیداديم،امااينانتهایکارنبود؛بعدازانتقالدانشفنیوتولیدداخلی،تجهیزموردنظررابايد
تحويلصنعتکشورداد؛امااگربعدازتولیدواردچرخه یطراحی،تحقیقوتوسعهنمیشديماينمحصول
بهتدريجازردهخارج،غیرقابلاستفادهوگرانمیشد،ضمناينکهتعمیرونگهداریآنهممشکلديگری
بود.بنابراينبهموازاتانتقالدانشفنیوساختداخلی،مرکزتحقیقوتوسعهدرکارخانهراراهاندازی
کرديموبهاينوسیله،قابلیتهایتوربینها،اثربخشیوبازدهشانراباالمیبريمومصرفسوخت،آلودگی
وآاليندگیهایآنهارانیزکاهشمیدهیموهمزمانطراحیوساختتوربینهایجديدراهمبااينزير

ساختارهاوپیشزمینهایکهايجادشدهدنبالمیکنیم.

توربوکمپرسور در قدرت هیچ رقیبی ندارد  �
تقريبًاشرايطکارکردتوربینبهلحاظدماودورقابلمقايسهباتجهیزديگرینیست.بهعنوانمثال،نقش
معادلتوربینگازیراديزلهاهمتقريبًااجرامیکنند.موتورهایديزلیهممیتوانندبرقتولیدکنندوهم
يککمپرسوررابچرخانند؛الکتروموتورهممیتوانکمپرسوررابچرخاند،ولیقدرتهایاينموتورهابسیار

کمتراستودرقدرتهایباالاصاًلقابلرقابتباتوربینگازنیستند.
مادرکشورمانمنابععظیمیازگازداريم؛بنابرايناستفادهازتوربینگازهمبرایتولیدبرق،درحالت
سیکلترکیبیوهمبرایانتقالاستفادهازتوربوکمپرسورهابرایمابسیاربسیاراقتصادیترازروشهای
ديگراست.درخطوطانتقالگازهمانگازیراکهمیخواهیممنتقلکنیم،بخشيرااستفادهوبخشديگر

آنرابرايچرخاندنتوربینبهعنواندرايونیروگاهيادرايوتوربوکمپرسوراستفادهمیکنیم.
بنابرايناينتجهیز،تجهیزفوقالعادهپیشرفتهوپیچیدهایاستمثالًًيکتوربینگازپنجاههزارقطعه
داردواينقطعاتاکثراًقطعههايیهستندکهدرشرايطداغبادوربسیارباالکارمیکنندوپايه یساخت

اينهااکثراًآلیاژهایپايهنیکلهستند.
اصواًلانتقالگازدرخطوطلوله یگازبهچندروشامکانپذيراست؛مثالًًمیتوانکمپرسورراباالکترو
موتورچرخاند،يعنیبرقپرهالکتروموتوررابچرخاندوالکتروموتورکمپرسوررابچرخاند.میشوددرواقع
ازموتورديزلاستفادهکردکهالکتروموتوردرواقعبهجایالکتروموتور،موتورديزلاستفادهمیکندتا
کمپرسوررابچرخاند،ولیتوربوکمپرسوربااستفادهازتوربینگازبرایچرخاندنمقیاسهایبزرگهیچ

جايگزينیندارد.
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منشأتوربینگاز،هوايیبودهاست،اصاًلتوربینگازرادرجنگجهانیدومزيرهواپیمابستندوبهعنوان
موتورجتوهواپیماهایجتجنگندهاستفادهکردند.بعداًًتوربینجتبرایکاربردهایزمینیوتولیدبرق
همبهکارگرفتهشد.تجهیزبسیارپیچیدهایاستبهلحاظاينکهدردرجاتبسیاربااليیبايدکارکند.َدَوران
وسرعتَدَورانآنخصوصًادرنفتوگازخیلیباالاست.بنابراينسطحتکنولوژیتوربینوکمپرسوربه
طورمشخصبسیاربسیارباالاست.رسیدنبهچنیندستاوردیدرداخلکشورباعثارتقایکیفیصنعت
ماشدههمبرایخودشرکتهايیکهتوربوکمپرسوررامیسازندوهمبرایشرکتهايیکهبامابهعنوان
پیمانکارياتأمینکنندههایدستدومکارمیکنند.گفتنیاستکهبرخیازاينقطعاتوتجهیزاتراالزامًا
داخلکارخانهخودنمیسازيم،چونممکناستياکلیدینباشندياتخصصشدرکشورموجودباشد،به

همیندلیلازتأمینکنندههایداخلیاستفادهمیکنیم.

توربین ملی پیچیده ترین تجهیز صنعت بدون کوچکترین نقص  �
تقريبًاسختترين،پیچیدهترينوغیرقابلدسترسترينتکنولوژیصنعتنفتوگازتوربوکمپرسوربودکه

خداروشکرکشورمادراينزمینهبهخودکفايیکاملودانشفنیآنرسیدهاست.
اينتقريبًاتنهاچیزیاستکهدرصنعتنفتوگازهیچسوالوابهامیراجعبهآننداريم؛يعنیاگر
اکنونشمابهشرکتتوسعهمهندسیگازکهزيرمجموعه یشرکتملیگازايرانومتولیقراردادهای
تأمینتجهیزاتوراهاندازیايستگاههایانتقالگازاست،مراجعهکنید؛بهصراحتبهشمامیگويندکه
تنهاتجهیزیکهدرامرانتقالهیچمشکلیراجعبهآنندارندتوربینوکمپرسور،قطعاتوخدماتبعداز

فروشآناست.

دانش فنی صنعت گاز ایران و جایگاه جهانی آن �
شرکتملیگازمسیرمشابهایرادرصنعتبرقکشورطیکرده.مادقیقاًًتاسال۱۳70يعنیحدود
ده-يازدهسالبعدازپیروزیانقالباسالمیدرصنعتبرقيکشرايطخاصداشتیم،تمامنیروگاهرابه
شکليکكلیددردستازخارجمیخريديم؛تقريبًااکثرصنعتبرققبلازسال۱۳70درايرانتأسیسشده
بود،يعنیمناقصهایرابرگزارمیکردندودرآنيکیازشرکتهایOEM۱هممثلزيمنس،جیای،
آلستوم،برنده یمناقصهمیشدندومیآمدند،توربین،ژنراتوروتجهیزاتاصلینیروگاهیراهمباخود
میآوردندوحداکثرکارهایعمرانی،ساختمانیويکسریتجهیزاتخیلیعمومیوغیرتکنیکیراساخت
داخلمیکردند.اگردقتکنید،میبینیدکهنیروگاههايیکهقبلازسال۱۳70ساختهشدهبسیارمتنوع

OEM  .۱ياManufactureEquipmentOriginalبهمعنیاستفادهازمحصولتولیدیيککمپانیبابرندکمپانی
ديگرمیباشد.



 | گـاز، انرژی پاک با نیم قرن تالش �

۹74

است؛يکنیروگاهباتجهیزاتجیای،يکنیروگاهبازيمنس،يکنیروگاهبامیتسوبیشیويکنیروگاهبا
وستینگهاووسساختهشدهاست.اينپراکندگیوتنوعباعثشدهکهتعمیر،نگهداریواداره ینیروگاه

برایماخیلیمشکلباشد.چونوقتیخیلیتنوعزيادشودساختداخل،اقتصادینیست.
ازسال۱۳70دولتجمهوریاسالمیايرانتصمیمگرفتکهايننیازهاراتجمیع،يکسانسازیو
استانداردسازیکندکههمساختداخلاقتصادیشودوهمدرواقعتعمیر،نگهداریوپشتیبانینیروگاهها

انجامشود.
ازسال۱۳70بهبعدديگربخشعمده یتجهیزاتنیروگاهیکشورماشکليکسانیدارند.يعنیماتعداد
زيادیتوربینمشابهداريمکهباعثشدهاينصنعتبهراحتیقابلپشتیبانیودرواقعنگهداریباشد.

شرکتگازاينکارراازسال۱۳80شروعکرد.
قبلازتولیدتوربینملیفرضکنیدهزارتوربیندرصنعتنفتوگازاستفادهمیشدکهاولدامنهبسیار
متنوعیازظرفیتداشتندازيکمگاواتتاسیمگاوات.شايدشرکتگازحدودهفتادنوعتوربینداشت.
معمواًلاداره یاينتجهیزات،تعمیرونگهداریآن،خصوصًادرشرايطتحريمخیلیسختبود.هرچند
کهماهمدراينزمینهبهشرکتگازکمککرديم.ماشرکتیداريمکهقطعاتتوربینرابهصورتکامل
میسازدوبهعنوانقطعاتيدکیدراختیارشرکتگازقرارمیدهد.اينشرکتقطعاتداغحدودچهلنوع
توربینراکهتقريبًاتهیهآنغیرممکن،خیلیسختياخیلیگراناستراچهدرشرايطتحريموحتیبعد
ازآن،تأمینمیکند.شرکتگازتجمیعتقاضاکردوبعدازمايکصدتوربینبرایخطوطانتقالگازخريد.ما
همهزارمیلیاردتومانسرمايهگذاریکرديم)ديگرکاراقتصادیشدهبود(وقتیشمابخواهیدصدتاتوربین
بسازيداينکاراقتصادیمیشودچونيکنوعتوربینمیسازيموبايدتعدادقطعاتزيادیرامشابهسازی

کنیمواينيکنوعسرمايهگذاریاست.
نکته یديگرقابلتوجه،افزايشسطحدانش
کشوردراينحوزهاست.مادريکسالگذشته
غیرقابل و تعمیر غیرقابل توربین ده حدود
استفاده یمتعلقبهشرکتانتقالگازراتعمیر

کرديمکهقباًلبههیچعنوانامکانتعمیرشانداخلکشورنبودهاستوبايددرخارجازايرانتعمیر
میشدندوباتوجهبهسیاستکشورمبنیبرخارجنکردنتوربینبرایتعمیر،ازايران)اگرمیرفتدچار
تحريممیشدوامکانبازگشتآننبود(سعیکرديمبااتکابردانشیکهايجادشدهبهراحتیاينتوربینها
راداخلکارخانههايمانبازکنیموحتیافزايشراندماندهیموقطعاتکهنهراتعويضوتستکنیمو

تحويلصنعتدهیم.

ما در یک  ســال گذشته حدود ده  توربین 
ــتفاده ی  غیرقابل تعمیر و غیرقابل اس
متعلــق به شــرکت انتقال گاز را تعمیر 
کردیم که قبال بــه هیچ عنوان امکان 

تعمیرشــان داخل کشور نبوده است
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توربوکمپرسور ملی واسطه ی اشتغال زایی در کشور  �
وقتیمیخواهیدصنعتیراباهزارمیلیاردتومانسرمايهگذاریايجادکنید،طبیعتاًًتعدادزيادینیروبايد
جذبکرد.مادرمجموعه یتوربوکمپرسوروتوربینسازی،درکارخانهایکهتوربینوکمپرسورمیسازد
حدوددو-سههزاروپانصدنیروداريم،البتهبهاضافه یکارخانه یپشتیبانیازقطعاتداغ.اينتعداد
ازنیرویانسانیغیرازپیمانکارهايیهستندکهدرسطحکشوربرایماتجهیزاتمیسازنديادرنصبو
خدماتبعدازفروشباماهمکاریمیکنند.آمارتقريبیکهمیتوانمفقطبرایيکحوزه یتوربوکمپرسور

نهبرایکلفعالیتگروهمپناارائهدهم،چیزی
حدودسیهزارنفرمستقیمياغیرمستقیمبا
ماکارمیکنند.منتهینکته یمهماينجاست
کهاينسیهزارنفراصاًلآدمهایمعمولی
نیستند،آناننیروهایهستندکهآموزشهای
بسیارپیچیدهوسنگینیرابرایورودبهاين
عرصهديدهاند.ايننیروهاکارصنعتیبسیار
سطحبااليیراانجامميدهند.مانیروهايی

داريمکههزينه یآموزشآنهاازيکمدرکتحصیلیدکترابیشتراستوپرورشايننیروهابااين
سطح،باعثارتقایسطحتکنولوژیدانشوفناوریکشورشدهاست.ايننکته یمهمیکهدراينصنعت
بهچشممیخورد،قابلمقايسهباصنايعديگرنیستوحتمابايدبهاينمهمتوجهخاصمبذولداشت.

فرصت ها و چالش های تولید ملی  �
اينصنعت،صنعتبسیاربزرگوپیچیدهایاستواصواًلصنعتیاستکهفقطبايدتوسطيکوزارتی
مثلوزارتنفتوشرکتگازحمايتشودوآنبحثیکهبهعنوانتجمیعتقاضاگفتم،اگرنباشدتقريبًا

ساختداخلیتجهیزاتغیراقتصادیمیشود.
درتمامحوزههايیکهشرکتگازتجمیعتقاضاواستانداردسازیکردهموفقبهتولیدداخلیشدهوباعث
گشتهکهدرصنعتیدانشبومیايجادشودوطبیعتاًًمشکالتآتیاينصنعتکمشود؛ولینکتهایکه
مابهعنوانبخشخصوصی،پیمانکارياسازنده یتجهیزاتداريم،مشکلسرمايه یدرگردشوتأمین
نقدينگیاستکهدردهسالگذشتهدرصنعتکشورباآنمواجهبودهايمواينمشکلفشاربسیارزيادی
رابخشهایخصوصیتحمیلمیکند؛زيرادرصورتعدمنقدينگیمانمیتوانیمپروژههايمانراحمايت
وپشتیبانیکنیم.اينمشکلمختصمانیست،اماچونشرکتبسیاربزرگیهستیمومحصوالتمان
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راانحصاراًبهيکشرکتمیفروشیمومنابعمتنوعیبرایتأمینبودجهنداريم،طبیعتاًًصدمهپذيریو
آسیبپذيریماازعدمتأمیننقدينگیبیشترازباقیشرکتهاست.

طبیعتاًًمشکالتديگریهمکهدرحوزه یسرمايهگذاریبرایتوسعه یصنعتاستمیتواندمنجربه
اينشودکهچرخه یصنعتکندشود؛البتهامیدواريمکهباايجادفضایجديدیکهدرصنعتکشورنويد

دادهمیشود،بتوانیماينمشکالترارفعکنیم.

ارتقا و بهبود تعامالت بخش خصوصی با صنعت گاز  �
احساسمايناستکهشرکتملیگازايراندرتوسعه یصنعت،خصوصًادربحثتوربوکمپرسوروانتقال
کهمادرگیرآنهستیم،نقشبسیارخوبیراايفاکردهوتعاملبسیارسازندهایبابخشخصوصیداشته
است.ماتقريبًابهراحتیبهمديرهایشرکتگازدسترسیداريم،باآنهاجلسهمیگذاريم،مشکالتو
مسائلمانرادرمیانمیگذاريموآنهاهمواقعًاتمامتالششانرامیکنندکهمشکالترفعشود.مننقص
زيادیدراينزمینهنمیبینموشرکتگازوشرکتمهندسیوتوسعه یگازیايرانراکهدرزمینه یتأمین
تجهیزاتفعالیتمیکند،برایکمکبهپیمانکارهاوسازندگانداخلیفوقالعادهپوياوجدیمیدانم.اگر
مسائلومشکالتمالیشرکتهایماراکمکنندوتأمیننقدينگیرادرحدیکهکارانجامدهیم،فراهم

کنندبهنظرمنسرعتکاربیشترخواهدشد.
شرکتهایخصوصیوپیمانکاریمیتوانندکارخودراانجامدهندوتوانايیحلمشکالتشانرادارند؛
منتهیيکسریاموردراختیارخودشاننیستوچونمنابعمالیبانکیمحدودیدارنددرزمینه یکار

کردنمشکلدارند.
حدودبیستوپنجسالسابقه یکاربابخشنفتوگازکشوردرشکلهایمختلفدارم،ولیوسیعترين
وبزرگترينبخشهمکاریماهمینپروژههایطراحی،ساختوتأمینتوربوکمپرسورهایشرکتانتقال
گازبودهاست.درواقعمااينپروژهراحدودسال۱۳86کلیدزديموازآنسالتابهاالنادامهداردو
حدوددوسالديگرهمانشااهللادامهخواهدداشت.درچهارچوباينپروژهودراينمدتواقعًاارتباط
بسیارنزديکوتنگاتنگیباشرکتگازداشتیموموفقشديمکهقدمبهقدمازاحداثکارخانهتارسیدنبه

مرحله یتولیدوحتیتحقیقوتوسعهباشرکتگازهمراهباشیم.

دغدغه های صنعتگران داخلی در دوران تحریم و پسا تحریم  �
مديرانشرکتگازوصنايعبايديکنکته یخیلیمهمرادرنظرداشتهباشند.شرکتیمثلشرکتما
تمامتالششراکردکهدردورانتحريمیکهدسترسیبهاينصنعتغیرممکنياخیلیسختبود،اين
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دسترسیرابرایشرکتگازباکمکخودشرکتفراهمکند.نگرانیجدیومهمیکهوجوددارداين
استکهاينصنايعبعدازدورانتحريم،حمايتنشوند؛يعنیاگرشمادرهایکشوررابازکنید،تعرفههارا
باالنبريدياپايینهمبیاوريدوشرکتهایخارجیباتوجهبهاهرمفاينانسیکهدرکشورهایديگربرای
آنانفراهماست،بهراحتیواردکشورشوند؛صنعتیکهباسختی،کمک،سرمايهگذاریواشتغالزايیدر
کشوررشدکرده،لطمهمیخورد.البتهمابهعنوانيکشرکتاصاًلاعتقادنداريمکهچونماسازنده ی
داخلیهستیمشرکتگازمثالًًسطحکیفیراپايینبیاوردوهمیشهازمحصوالتمااستفادهکند.ماهم
متقاباًلموظفهستیميکمحصولباکیفیتباالوقابلرقابتهمبهلحاظقیمت،همبهلحاظکیفیت
وهمبهلحاظزمانیبامحصولخارجیتولیدکنیم.تعرفههاوتجهیزاتنیروگاهیهمنشانمیدهدکه
ماازکیفیتوکمیتچیزیکمنگذاشتهايم.هماکنونتعرفه یتجهیزاتنیروگاهیمادرباالترينسطح
كمترازبیستدرصداست.درصورتیکهدربعضیصنايعاينتعرفهچهلوپنجدرصداست،ايننشاناز
حمايتبسیارباالدارد.ازماحمايتخیلیکمترینسبتبهآنهامیشود.ماهممشکلینداريم،ولیمااز
مسئولینشرکتگازمیخواهیمکهتفکرکمکبهپیمانکارانداخلیبرایورودبهاينعرصهراسرلوحه ی
صنعتقراردهندکهبتوانندواردپهنه یصنعتشوندودرشرايطسختصنعتنفتوگازراحمايتکنند.

انتقال تکنولوژی ساخت توربین و صادرات آن  �
عمراينبخشصنعتدرحوزه یتوربوکمپرسورخیلیزيادنیستوماتمامظرفیتهایخودرابرایتأمین
نیازوتقاضایداخلکشوراختصاصدادهايم.درحوزههاینیروگاهیبیشترموفقبوديموحجمخوبیاز
صادراتهمداشتیم.بهعنوانمثالبرایهمینتوربینهایسايزبزرگچندنیروگاهدرسوريهوتعدادی
همدرعراقداريم.نیروگاههايیرادراندونزی،عماننیزاجراکردهايمکهبرایاجرایآنهادررقابتهای

بینالمللیبرندهشديم؛بنابراينمانگاهمانبهصادراتبسیارجدیاست.
اصواًلاينصنعتدرداخلکشوربهصورتنامحدودقابلتوسعهنیست،يکنیازدربرههایايجاد
شدهوزمانیفرامیرسدکهاشباعمیشود.بنابراينبايدنگاهصادراتیداشتهباشیم.اصواًلمحصولی

کهمیخواهدصادرشودبايدبهلحاظقیمتو
قابلیتاطمینانبااليیداشتهباشد.توربینهايی
کهمامیسازيمبازدهیبسیاربااليیدارندوبه
اصطالحاثربخشیدرسطحخوبیقراردارد،
ولیماباتحقیقوتوسعهاينتوربینهابهجايی

میرسیمکهتوربینهاراقابلرقابتباتوربینهایتولیدیشرکتهایمعروفدنیامیسازيمکهبتوانیمدر

ما به عنوان ســـازنده ی تجهیزات 
ـــور از انتقال گاز سود می بریم،  توربوکمپرس
چون وقتی گاز را توســـط خطـــوط لوله منتقل 

کنند به ایســـتگاه های فشـــار نیاز دارند که ما 
ـــتگاه فشار را می سازیم تجهیزات ایس
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بازاررقابتکنیمکهالبتهرقابتدراينصنعتمانندخودشبسیاربسیارپیچیدهاست.
مابهعنوانسازنده یتجهیزاتتوربوکمپرسورازانتقالگازسودمیبريم،چونوقتیگازراتوسطخطوط
لولهمنتقلکنندبهايستگاههایفشارنیازدارندکهماتجهیزاتايستگاهفشاررامیسازيم؛ولیفکرمیکنیم
کهکاربهتریباشدکهدرتمامنقاطمرزیکشورباکشورهایهمسايهکهتقريبًاهمهنیازمبرمبهبرقدارند
نیروگاهبسازيموبرقصادركنیم.دقتکنیدپاکستان،افغانستان،عراق،ترکیه،آذربايجاناينهاهمهنیازبه
برقدارندواکثراًگازهمندارند؛بنابراينشايدتبديلگازبهبرقدرنقاطمرزیوانتقالآنالگویبهتری
باشد.بااينروشهمگازراصادرکردهايموهمارزشافزوده یتولیدبرقرابهداخلکشورآوردهايمکه

درواقعمیتواندبهافزايشدرآمدناشیازتوسعه یصنعتنفتوگازکمککند.

مدت زمان تولید داخلی برتر از برندهای جهانی  �
وقتیکهمیخواهیمدانشفنیراانتقالبدهیم،يکیازاطالعاتیکهازسازندهمیگیريمزمانساخت
توربیناست.اطالعاتايستگاههایکاریآنرانیزدقیقاًًمیگیريمومبنایطراحیکارخانهقرارمیدهیم.
اگرقراراستسیتاتوربینگازیبیستوپنجمگاواتدرسالتولیدکنیمدرواقعيکجدولماتريس
درستمیکنیمکهنشانبدهدازهرماشینياهرايستگاهیچقدرزماننیازداريموبراساسآنطراحی
میکنیم.بنابراينماتقريبًامیدانیمکهيکتوربینگازدريکشرکتاکراينیياآلمانیدرچهمدتزمانی

تولیدمیشود.سعیمادروهله یاولرسیدنبهاينزمانپايهوکاهشزمانهاست.
درحالحاضرزمانهایتولیدتوربینهایمانسبتبهسازنده یخارجیکمتراست،يعنیماموفقشديم
کهزمانتولیدتوربینراکاهشدهیم؛مثالًًيکتوربینکهدرمدتنهماهدرشركتاصلياوكراينيساخته
میشودراکمترازهفتماهساختیم؛البتهبايدتوجهداشتهباشیدکهمايکشرکتجوانباماشینآالت
نوهستیم،نیروهایمابسیارجوانوباانگیزههستند.ماتأيیديههايیدرموردکیفیتمحصوالتماناز
شرکتهایخارجیداريمکهنشانمیدهداينمحصوالتبامحصوالتتولیدیآنهابرابریمیکند.
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تولد شرکت نورد و لوله ی صفا در دامان شرکت ملی گاز ایران �
احمدعطارمديرعاملشرکتنوردولوله یصفاهستم.شرکتنوردولوله یصفابهعنوانيکیاز
بزرگترينتولیدکنندگانلولهمورداستفادهدرخطوطانتقالنفتوگازمشغولبهکاراست.طراحی
وساختکارخانه یاينشرکتبهمنظورتولیدوارائه یلولههایگازونفتدرانواعواقساِماقطار،
ضخامتهاوتکنولوژیهایمختلفتولید،ازسال۱۳7۱آغازشد.درسال۱۳8۱اولینکارخانه ی
تولیدلولهبهبهرهبرداریرسیدوازآنسالتابهامروزافتخارداريمکهحجمبااليیازلولههای
موردنیازصنعتگازراتأمینکردهايمويکیازمعدودشرکتهایهمکارباشرکتگازدرزمینه ی

ساختلولهوتأمینخطوطانتقالگازهستیم.

سوابق همکاری و چگونگی تعامالت �
بیشترکاالهايیکهماتولیدمیکنیممخصوصخطوطانتقالاست،ازجمله؛

•خطوطانتقالگازبینپااليشگاههاوچاههایگاز؛
•خطوطلوله یگازرسانیبهشهرها؛

•خطوطگازرسانیجهتصادرات)مانندخطصلحکهازايرانبهپاکستانوهندوستانکشیده
شد.(

•خطوطانتقالگاززيردريايی)مانندجزيره یکیش(
•خطوطانتقالازجنوببهشمالکشوربرایصادرات،

•خطوطمصارفشهریوپتروشیمیو...
بالطبعشركتهايمصرفکننده یلولهدرايرانهمهدولتیواكثرًاشرکتهایگازاستانیشرکت
ملیگازايرانهستندکهحجمبااليیازتقاضایلولههایمصرفیاينهاراشرکتنوردلولهصفا

احمد  عطار
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تأمینمیکند.
درموردتعاملباشرکتگازوديگرمتقاضیان،معمواًلروالبرايناستكهپروژههایدولتیرابه
مناقصهمیگذارندوفروشندهياتأمینکننده یبرنده یمناقصهراباکمترينقیمتوبهترينکیفیت
انتخابمیکنند.مابهعنوانتولیدکننده،همدررقابتبینالمللیوهمداخلی،دراينمناقصات
شرکتمیکنیموباتوجهبهکیفیتوسرعتخوبیکهدرتولیدلولهداريماينامکانبرایماپیش

میآيدکهباشرکتگازافتخارهمکاریداشتهباشیم.
فکرمیکنمدرزمینه یتولیدلوله،قیمتهایمابسیاررقابتیاست؛چونتولیدداخلیاست،ضمن
اينکهاينلولههامعمواًليابايددرمعدودشرکتهایداخلیتهیهويابايدازخارجواردشود.صرف
وصالحکشورهمدرايناستکهحتمًادرداخلتولیدشودتابتوانازاينطريقازخروجارز
جلوگیریکرد.آنچهکهدراينهمکاریتعیینکنندههست،برندهشدنمناقصه،قیمت،مرغوبیتو

مقرونبهصرفهبودناست.

خط صلح مهم ترین پروژه  �
مهمترينپروژهایکهدرآنباشرکتگازهمکاریکرديمخطانتقالگازبهمرزپاکستانبهنام
خطصلحبود.همچنینخطششمسراسریکهخطلولههایگازترشداشتندپروژهایاستکه
هماکنونبهصورتمشارکتی،بینماودوشرکتديگرکهجمعًاسهشرکتلولهسازهستیم،درحال

انجاماستوهرشرکتموظفاستکهتقريبًا۵00هزارتنلولهگازتولیدکند.

استاندارد سازی و سختی پروژه  های تولید �
میتوانمبگويمپروژههايیکهدرزمینه یگازداشتهايم،ازسختترينپروژههابودهاست؛البتهبا
توجهبهاينکهلولههایتولیدشدهبايداستانداردهایبااليیرابگذرانند،هیچکدامشانآساننیست.
ضمناينکهتجربهلولهسازیدرايرانمخصوصًادرزمینه یگازبسیارکموبههمینچهارده-پانزده
سالاخیربرمیگردد.همچنینماباتوجهبهنوعلوله،ضخامتورق،گريدآن)بهصورتخاص،
مخصوصًادرايرانكهگازترشزياداستفادهمیشود(،تکنولوژیجوشواستانداردهايیکهبايد
پاسکنیم،پروژهبهاصطالحآساننداريم.به-خصوصکهطيدورانفعالیتلولهسازیدرايران،
پروژههابامحدوديتهایشديدهممواجهبودندکهمهم-ترينآنهامحدوديتتأمینمنابعمالیو
تأمینورقبودهاست؛چونخیلیازاينورقهاكهورقهایفوالدیوبادرجه یخاصهستندبايد
ازخارجخريداریمیشدندوباتوجهبهتحريمها،تولیدبهموقعمیسرنبود،بنابرايندراينسالها
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هیچپروژه یآسانیازنظرعملیاتینداشتهايم.تمامیپروژههاواقعًاباسختیوبايکمديريت
فشردهازنظرزمانومنابعدردسترس،انجامشدهاند.

عالوهبرتمامیمشکالتیکهبرشمرديم،دغدغه یمادرپانزدهسالگذشتهتجهیزتأسیساتکارخانه
بودهاستکهبتوانیمجوابگویقسمتاعظمنیازكشورباشیم.خوشبختانهدراينمدتباهمکاری
وهمیاریشرکتگازوشرکتنفتومساعدتهايیکهشد،شرکتماتوانستبهترينآزمايشگاه
کنترلکیفیرادرسطحخاورمیانهراهاندازیکند.اينآزمايشگاههمبهخودشرکتسرويسمیدهد،
همبهشرکتهايیکهفعالیتهايیمشابهمادارند.میتوانیمبگويیمدرکشورماعماًلرقابتیدر
اينصنعتوجودندارد،زيراحجمپروژههاآنقدرباالستوظرفیتموجودسرمايهگذاریشدهروی
زمینآنقدرکماستکهجوابگویتقاضانیست؛بنابراينآنچهکههستفقطهمکاریجهتانجام

پروژههایداخلیمملکتاست.

اهمیت و نقش لوله در صنعت گاز و تکنولوژی جوش �
نقلوانتقالکااليیمثلگازباتوجهبهماهیتآن،كميمشکلاست.نمیتوانبرایگازبه
خاطرشکلپذيریوحجمبااليیکهدارد،بستهبندیخاصیدرنظرگرفت؛مگرداخلکپسوليا
تانکرهایويژهوياخطانتقاللوله.باتوجهبهحجمباالیجابهجايیگاز،حملآنباوسايطنقلیهيا
مخازنتحتفشارخیلیباالنیزمستلزمتکنولوژیپیشرفتهجهترعايتايمنیاست؛ضمناينکه
هزينهانتقالبااليیهمدارد.بنابراينبهترينانتخاببرایبهصرفهبودنوسرعتدرانتقالوعدم

قطعگاز،لولههاهستند؛زيراسوختوانرژی
برایيکنیروگاهبايدمدامدرجريانباشدو
نبايددچارقطعیشود.اگرلولههانباشندچه
اتفاقیمیافتد؟!فرضکنیديکخطانتقالی
مثالًًبا۵0الي۵۲اتمسفرفشارداريم،يعنی

حجمهرمترمکعبرا۵0بارفشردهکنید.اگرقرارباشداينحجمدريکلوله ی۱۲متریکه
معادليکدستگاهتريلرحملگازمنتقلشودچهاتفاقیمیافتد؟!حالفرضکنید۱000کیلومتر
خطانتقالداريمازجنوببهشمالکشورواينگازمدامدرجرياناست.اگراينحجمگازرا
میخواستیمباتريلرجابهجاکنیماتوبانیبهطول۱000کیلومترمثالًًشايدباصف۱000کیلومتر
پشتسرهموچندرديفمثالًً۱0رديفيا۲0رديفتريلربايدباهممیايستادند.حاالفرضکنید
کهاينحجمکامیونمیخواستدرکشورجابهجاشودوسوختراازيکنقطهبرساندبهنقطه ی

بهتریـــن انتخاب برای به  صرفه بودن و 
ســـرعت در انتقال و عدم قطع گاز، لوله ها 

هســـتند؛ زیرا سوخت و انرژی برای یک 
نیـــروگاه باید مدام در جریان باشـــد و نباید 

شود قطعی  دچار 
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ديگر؛چقدرسوختوياالستیکبايدمصرفمیشدکهايناتفاقبیفتد؟اماخطلوله یانتقالگاز
اينکارراانجاممیدهد؛يعنیهمیشهودرهرلحظهگازياانرژیدردسترساستودرهرجای

ايرانمیشودازآنانشعاباتفرعیگرفتوبهروستاهاوشهرهارساند.
باتوجهبهبحثهايیکهاکنوندرکشوروجودداردصنعتگاز،مادرتوسعه یکشورماست؛يعنی
درحالحاضربرایتأمینانرژینیروگاهها،شهرهاوحتیخودروها،گازمبناقرارگرفتهاست؛چون
نسبتبهسوختهایفسیلیبسیاردردسترس،ارزانوپاکاست.حالتوجهکنید،اگرخطوطلوله
نباشدچهاتفاقیمیافتد؛يعنیماچطوراينسوختارزانوپاکراکهامنیتاقتصادیواجتماعی
کشوردرگروآناست،دردسترسعمومقراردهیم.پسغیرازخطلولهانتخابديگریوجود
ندارد.ضمناينکهبحثلولههایانتقالبهدلیلحجمفشاروضخامتباالیفوالدها،يکبحث
تکنولوژيکهمهست.بههمیندلیلباالترينتکنولوژیهادرزمینه یجوشواردبازارجهانیشده

است.اينموضوعدرلولهسازیجزاساسیترينمسائلاست.
درراستایاستانداردهایموجوددرصنعتنفتوگازباباالترينکیفیت،هرسالهسمینارهايیدر
زمینه یجوشبرگزارمیشود.البتهتکنولوژیجوشدرصنايعديگرهمنقشمهمیدارد؛امادر
موردتولیدلولهبايدباالتريناستانداردهارعايتشود.فرضکنیددرزلولهایراجوشمیدهند،اگر
مقاومتايندرزازمقاومتورقکمترباشدممکناستازهمانجابازشودوانفجارمهیبیروی
دهد.حالاگراينانفجاروسطشهراتفاقبیفتد،شمابهسادگیوبابستنيکشیرگازنمیتوانید
آتشراخاموشکنیدوتازمانیکهحجمداخللولهکهفشاربااليیهمدارد،خالینشودآتشسوزی
ادامهدارد.بنابراينجوشدرصنعتلولهسازیبايدآنقدرازاستانداردبااليیبرخوردارباشدکه

کوچکترينخللیدرآنايجادنشود.
دربیاناهمیتاينصنعت،بايدبگويمکهماآزمايشاتیراانجامميدهیمكهبهتستهایتخريبی
معروفاست؛وقتیلولهایرامیسازيم،باوجوداينكهدرحینساختتمامآزمايشها،کنترلهای
کیفیوعکسبرداریاشعههایايکسانجامشده،بازهمتستتخريبیانجامميشود.بهاين
ترتیبتعداديلولهرابهطورنمونهانتخابمیکنندوآنهاراهمازورقفوالديوهمازمقطع
جوشمیبرند.سپسايننمونهراتحتتستهايفشار،کشش،تنشوضربهقرارمیدهند.گاهی
بهآزمايشگاهمیرومتاتستتخريبیرامشاهدهکنم.بهعینهمیبینمکهتکنولوژیوجوشیکهبه
کاربردهايمآنقدرباکیفیتاستكهبیشترمواقعورقپارهمیشود،امانقطهایراکهجوشداديم
شکستهنمیشودوترکنمیخورد.بعدازانجاماينتستهامیتوانیمبااطمینانکاملبگويیم
اينلولهدارايدرجهایازكیفیتاستکهميتوانددرصنعتگازاستفادهشودواگرنبودبايددر
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مصارفيمثلانتقالآبيافاضالبکهازحساسیتکمتریبرخوردارند،استفادهشوند.بههرحال
کیفیتجوشنکته یبسیارمهمیاستکهحتمًابايددرنظرگرفتهشود.ماتمامموفقیتهايمان
رامديونصنعتگازاينکشورمیدانیم،زيرااينفرصترابهبخشهایغیردولتیدادهکهاين

تولیداتدركشورانجامشود.

آیا دانش تولید لوله در کشور بومی شده؟ �
ببینیددرصنعتنمیشودمدعیبودکهفردیدانشرابهتنهايیتولیدکردهاست.بههرحالمابا
دانش،علموفناوریروزدنیادرتعاملهستیم.مابرایصادراتبهتکنولوژینوينجهاننیازداريمتا

بتوانیمپاسخگویاستانداردهایخارجازايرانهم
باشیم.هرروزتکنولوژیجديدیواردکشورمیشود
ومابايدتوانرقابتدرسطحجهانراداشتهباشیم.
بنابراينمادرتعاملکاملبادنیاهستیم؛همياد
انتقال ديگران به را خود دانش هم و میگیريم
میدهیم.دستاوردیکهمادرعرصه یتکنولوژی
داشتهايمناشیازمطالعه یدوستانوهمکارانمن

براموریاستکهشرکتتوانستهباموفقیتبهانجامبرساند.ماصنعتنويیهستیم،شرکتماحدود
پانزدهسالاستکهاينمحصولراتولیدمیکند؛قرارنیستکهماباپانزدهسالسابقه،ازآنهايی
کهصدسالاستدراينزمینهکارمیکنند،پیشیبگیريم.بااينتفاسیربهجرأتمیتوانگفتکه
مطالعاتوتحقیقاتمادراينزمینهآنقدرزياداستکهامروزتوانستهايمباتماملولهسازهایدنیا
واردمیدانرقابتشويموحتیدربعضیمواقعبهتر،باکیفیتترودقتعملبیشتردستبهتولید
زدهايم؛زيراصنعتگازصنعتبومیسرزمینماستوکشورهایديگرفقطمصرفکنندههستند.ما
تولیدکننده یگازهستیموبنابراينبیشترينمصرفلولههایگازراداريم،پسبايدباالترينکیفیت

راهمداشتهباشیم.

حمایت از تولید کننده ها در صنایع داخلی �
دوستانمادروزارتنفتوشرکتگازبهخاطرنیازشديدكشوربهايننوعصنايع،دراينبخش
سرمايهگذاریوازتولیدحمايتمیکنند.ازاولويتهایمهمصنعتنفتوگازکشورانجامپروژهها
بهدستنیروهایمتخصصداخلیاست،بنابراينبراینیلبهاينهدفازصنايعداخلیحمايت

کارخانه لوله سازی اهواز 1347
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وپشتیبانیمیکنند.ايناعتمادیکهدوستاندروزارتنفتبهتولیدکننده یداخلیدارند،باعث
میشودتولیدکنندههایداخلیبادلگرمیواعتمادبنفسباالتریدرراهتولیدقدمبرداريم.اگرقرار
باشدکهصنعتگازچشمشرابراينگونهسرمايهگذاریهاببندد،تولیدداخلیعماًلبهزيانميرسد

وديگرنمیشودکارکردوبايدمتکیبهخارجبود.
خوشبختانهتولیداتماامروزدانشوامکاناتبهترينکیفیت،بهترينآزمايشاتوباالترينسرعت
راداراست.شايدحجمتولیداتبهاندازه ینیازکشورنباشد،کهاينامرهمسرمايهگذاریهایجديد
میطلبد،امافکرمیکنمکهباتوسعه یهمینخطوطفعلی،تولیدظرفدوسالآيندهبتوانددو-سه

برابرافزايشپیداکندونیازمملکتراپاسخدهد.

انواع لوله های تولیدی برای صنعت گاز و حجم ریالی آن  �
-مادرداخلايراندوياسهشركتديگرهمداريمکهدرزمینه یتولیدلولهفعالیتمیکنند.اما

لولههایتولیدیصنعتگازدرچهارردهطبقهبندیمیشود:
•لولههايیکهدرپتروشیمیهاوداخلپااليشگاههااستفادهمیشوند؛

•لولههایانتقالگازبینشهرهاوپااليشگاهها؛
•لولههایانتقالداخلشهری؛

•لولههایمصارفخانگیياکوچک
درمدتپانزدهسالیکهمشغولتولیدهستیمباسیودوشرکتگازاستانیوتعامالتمتعدد
داشتهايم.مراوداتمالیمادراينسیودوشرکتنزديکبه۱0.000میلیاردتومانبوده)يعنیبه
اينمیزانلولهتولیدوتحويلشدهاست(کهاگرمیخواستجايگزينشودولولههایخارجیوارد
شود،معلومنیستچقدرارزازکشورخارجمیشد.ازنظرکمیتنیزنزديکبه۱000کیلومترخطلوله
فقطبرایگازتولیدياتحويلشده،يادرانبارهاموجوداست.اينحجمباتوجهبهحجمباالینیاز
كشوروباتوجهبهظرفیتتولیدیکهشرکتداشتهچشمگیرنیست،علتهمايناستکهبهمرور
ايناعتمادسازیشدهوبهتدريجخطوطتولیدماراهافتادهوکمکم)در6سالگذشته(سبدکاالی
ماتکمیلشدهاست.البتهبهدلیلبحثتحريمدراينچندسالاخیرتأمینمواداولیهوراهاندازی
پروژههاكميافتداشتهاست،اماچشماندازنشانمیدهدکهدرچندسالآيندهدههابرابرپروژه

تعريفخواهدشد.
.همچنینقراردادهایفعلیماباشرکتگازنزديکبه۱000میلیاردتومان،يا۱0.000میلیارد
ريالدردستتولیداستکهبايدظرفحداکثردوسالتولیدوتحويلشود.ايندرحالیاستکه
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درسالیانگذشته۱0.000میلیاردريال،يا۱000میلیاردتومانپروژهداشتهايم،امادرحالحاضر
پروژههايیکهدردستاستهمه یظرفیتکارخانهراپرنمیکند.

حمایت بیشتر از تولید ملی؛ نیازمند اشتغال در کشور �
باتوجهبهحجمپروژههایتعريفشده یشرکتبرایچندسالآيندهوهدفشدررسیدنبهمقام

بزرگترينلولهسازدنیا،مابسیاربهنیرویانسانیمتخصصنیازمنديم.
بیشترينمیزانمصرفلولهدرکشورماوهمسايگانشاست؛مثلترکمنستان،آذربايجان،قطر
وترکیهکهازقضابهشدتبهلولهگازنیازمندند.بديهیاستکهشرکتماباتوجهبهپتانسیلی
کهبرایمصرفگازولولهگازدرمنطقهوجوددارد،طراحيوبرنامهريزیشدهاست.اينشرکت
درزمینیبهمساحت۵00هکتاراحداثشدهوچهاركارخانه یتولیددارد؛يعنیحدود۲00هزار
مترمربعسالنسرپوشیدهبرایتولید،البتهبهغیرازانبارهایروبازکهلولهبايددرآنهادپوشود.
درحالحاضرشرکتحدود۱000نفرپرسنلمستقیمداردکهمشغولکارهستند.حالفرضکنید
کهاينشرکتبخواهدباتمامظرفیتواردعملشودوتمامخطوطتولیدوسرمايهگذاریهايیرا
کهدردستدارد،بهفعالیتکاملبرساند.درچنینشرايطیماتا4000نفرنیرویمستقیمبرای
تولیدمیتوانیمداشتهباشیم.حالاگراينحجمتولیداتفاقبیفتدوبه۳میلیونتندرسالبرسد،
برايحملونقلاين۳میلیونچقدراشتغالدرحوزه یحملونقلايجادمیشود؟چقدرتعمیرگاه
وياايستگاههایخدماتیبايدتأسیسشودتااينهاراپشتیبانیکند؟ضمناينکهاينلولههابايد
پوششدادهشوندوپوششیکهبرایاينلولههااستفادهمیشودپلیاتیلن،چسب،اپوکسی،پلی
اورتان،قیرومواداولیه یايننوعپوششهاهستند؛حالتصورکنیدکارخانههايیکهاينپوششها
راتولیدمیکنند،برایانجامکارشانبهچهتعدادنیرونیازدارند؟درحالحاضرظرفیتموجودبرای
تولیداينمواد،مخصوصًااپوکسیدراينمملکتخیلیکماستواصاًلجوابگوینیازهایداخلی
نیستومواداولیهبايدازخارجواردشود.درموردپلیاتیلنوچسبهمباهمینمشکلمواجه
هستیمکهسرمايهمناسببرایتولیدرانداريموظرفیتموجودیاينکارخانههاهمکفافتولید

لولههایمارانمیدهد.
بههرحالصنايعیکهذکرکردموابستهبهصنعتگازهستندکهاگرحمايتهاواعتمادکافیبین
دولت،مجموعه یگازوتولیدکنندهداخلیباشد،حجمبااليیازاقتصادرونقخواهدگرفت،برای
مثالشرکتیمثلماکه۳میلیونتنتولیدخواهدداشت،ورقفوالديالزمدارد،اگرشرکتیچون
فوالدمبارکهبخواهددرهمینوضعیتفعلیورقرافقطبرایتولیدلولهکارخانهماتأمینکند،بايد
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۳میلیونتنورقبهمابدهد.۳میلیونتنورق،يعنیتقريبًا۲۵درصدازتولیدشرکتفوالدمبارکه.
حاالاگربخواهدبرایصنعتگازاينکارراکندساالنهبايدچیزیحدود8میلیونتنورقتأمین
کند؛يعنیاگرفوالدمبارکهظرفیتتولیدشرادوبرابرکندوبخواهدورقموردنیازصنايعديگررا
تولیدکندوجوابگویتولیدورقماهمباشد،چقدراشتغالمستقیمايجادشدهاست؟!اينتسلسل
تولید،نشاندهنده یاهمیتگازدراينمملکتولولهسازیاستوصنعتلولهبهاندازهکلصنعتما

مصرففوالددارد.مگرمیشودباحمايتازتولیدملی،آماربیکاریواشتغالباالبرود؟!

صادرات گاز فرصت مغتنمی برای توسعه ی تولید لوله در کشور  �
يکیازاهدافدولتدرچشماندازهایبلندمدتشبهعنوانبزرگترينصادرکننده یگاز،بزرگترين
دارنده یمنابعگازیوداشتنرتبه یاولدرجهان،صادراتگازاست.ازجملهپروژههایبزرگی
کهدردستاقدامهستمیتوانبهخطانتقالگازصلحبهپاکستانوهندوستاناشارهکرد.طی
اينپروژهقراربراينبودکهتقريبًا۹00کیلومترازاينطرحتوسطايرانانجامشودکهتاسیستان
وبلوچستانانجامشدهوقسمتدومشکهدردستدولتپاکستانهستهممیتواندتوسطما
تأمینشود.نمونه یديگرازحمايتدولتدرزمینه یتأمینکاال،خطانتقالگازاززيردريااست
کهپروژه یجزيرهکیشتجربه یبسیارخوبیبودودرحالحاضرنیزباتوجهبهاختالفاتیکهبین
پاکستانوهندپیشآمده،اينموقعیتبرایمافراهمشدهکهدرانتقالگازاززيردريابهسمت

هندوستان،مشارکتکنیم.
همچنینکشوریمثلترکمنستانکهازروسیهجداشده،منابعگازیخوبیداردومیخواهد
برایتأمینمنابعدرآمدیوارزیخود،گازصادرکند.طبیعتاًًبرایانتقالگازبهلولهنیازداردو
دردسترسترينکشوربرایتأمینلولههایموردنیازشايراناست،حتیاگربخواهدلولهرااز
کشورهایديگرتأمینکندبايدازايرانعبورکند،يعنیازطريقدريابهجنوبايرانحملشکند
وازجنوبايرانبهترکمنستانببرند.بهترينراهومقرونبهصرفهترينراهايناستکهياورقه
فوالدموردنیازشدرايرانلولهشودوبهترکمنستانفرستادهشود،ياورقهفوالددرايرانتولیدو
تبديلبهلولهشودوانتقالپیداکند.موردديگریکهدرصادراتلولهبهچشممیخورد،روابطبین
ايرانوعراقاست؛خطگازیکهازايرانبايدبهسمتترکیه،سوريهواروپابروددرايرانتولیدو

ازطريقعراقمنتقلمیشود.
بنابراينباحمايتدولتهرجاکهگازبايدبرود،بهموازاتآن،نیازبهلولههمپیدامیشود.وقتی
قراردادهایمتقابلبستهمیشودانتظارماايناستکهتأمینحداقلقسمتيازلولههایپروژهمورد
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نظرباما)ايران(باشد.فراموشنکنیمکهعالوهبرنیازهایداخلیصنعتکشوربهانواعواقساملوله،
کشورهایاطرافايرانهمدرزمینه ینفتوگازصاحبرتبهوجايگاههستند،يادرمقامتولیدکننده
ويامصرفکننده.بنابراينبهترينمنبعبرایتأمینلولهدرخاورمیانهکشورايراناست.زيرابیشتر
کشورهایهمسايهماچنینصنعتیندارند.ضمناينکهباحجمزيادلولهانتقالآنمقرونبهصرفه
نیست.شايدورقفوالدیرابشودمنتقلکرد،چونحجمکمووزنباالدارد؛اماوقتیتبديلبهلوله
میشوديککاالیحجیممیشودکههزينهحملبسیاربااليیدربردارد.بنابراينايرانبهترين
مكانبرایتولیدوتأمینلوله یکشورهایحوزه یخلیجفارسوهمسايگانشاست.ايرانمیتواند
بهراحتیبهتمامکشورهایاطرافلولهصادرکند.خوشبختانهتحريمهاهمازمیانبرداشتهشدهو

موقعیتمناسبیبرایصادراتفراهماست.

تالش برای آبادانی و رسیدن به خودکفایی �
ماايرانیهابهداشتنعرقمیهنیمعروفهستیم.خاطرمهستکهدرسالهایاولیکهمشغول

بهکارشدمپروژهخطششم)خطلولهگاز
کدام بود.هیچ ما دردستشرکت ترش(
ازدوستانمادرشرکتگازووزارتنفت
باورنمیکردندکهلولههایگازترشقرار
استدرايرانتولیدشود،زيرااينکاربرای

اولینبارانجاممیشد.متخصصهاومهندسینماواقعًازحمتکشیدندتاپروژهرابهموقعتحويل
دهندوبتواننداعتمادصنعتگازرابهتولیدداخلیجلبکنند.منازنزديکشاهدسختکوشی
تمامهمکارانمانبودم؛درسولهایکارمیکرديمکهسقفوديوارنداشت،اماخطتولیدنصببود
وبتونريزیهمشدهبود.دورتادورسولهنگهبانايستادهبودکهمباداحیوانيواردخطتولیدشود
ومزاحمتايجادکند.همکارانمازيرآفتابودرسرماوگرماهمزمانتولید،ساختمانسازیو
زيرسازیمیکردند.اينروحیه یجهادیدرهیچجایدنیاايناتفاقنمیفتدمگرايرانعزيزمان.

مايادگرفتیمکهاينطورکارکنیموخوشبختانهبهموقعهمتوانستیمقسمتیازآنلولههارا
تولیدکنیموتحويلبدهیم.آنپروژهباعثافتخاروپیريزیپايههایاعتمادسازیدرشرکتگاز
شد.آنچنانکهامروزکارخانهمافضایسبزقشنگيداردوکاماًلمهیاوآماده یخدمتگزاریبه
کشورشاست.آنروزهاکهدرشرايططاقتفرساووسطيکبیابانبرهوتکارمیکرديم،سخت
اماشیرينبود،هیچامکاناتینداشتیم،امانیروهايیداشتیمکهعزمکردهبودندباعشقوفداکاری

 در سـوله ای کار می کردیم که سقف و 
دیوار نداشـت، اما خط تولید نصب بود و 

بتون ریزی هم شـده بود. دورتا دور سوله 
نگهبان ایسـتاده بـود که مبادا حیواني وارد 

خط تولید شـود و مزاحمت ایجاد کند
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درراهسازندگیکشورخودراثابتکنند.

چالش های تولید لوله در کشور �
شايدبتوانگفتکهدراينصنعتبیشترينحجمماليکارمربوطبهتأمینمواداولیهاست.
بهخصوصکهيکچیزیحدود80تا۹0درصدقیمتتمامشدهلولهراورقفوالدیومواداولیه
تأمینمیکند.برایشرکتهایلولهسازوارداتورقوتأمیناينحجمازسرمايهدرگردشواقعًا
معضلاست.درقراردادهايیکهمنعقدمیشود۲0درصدقراردادرابهعنوانپیشپرداختمیدهند
کهاينمیزانبابتبازکردنيکLCسادههمنیست.خوشبختانهشرکتگازووزارتنفتدر
پیحلاينمعضلهستندوماامیدواريمبهزودیاينمشکلرفعشود،چونسرمايه یدرگردش
ونقدينگیبرایتأمینمواداولیهمهمترينفاکتورتولیدلولهاست.شايديکیازمهمترينعلتهايی
کهماطيسالهایقبلباظرفیتخیلیپايینکارمیکرديم،همینبودهاست.البتهدرهمه ی
دورههاسعیکرديمباکمکبانکها،ياکمکفروشندگانوتأمینکنندگان،مقداریازاينمشکالت
راحلکنیموپروژههاراتحويلدهیم.ضمناينکهخوشبختانهباهمکاریدوشرکتاکسینکهدر
صنعتفوالد،ورقفوالديموردنیازلولهراتأمینمیکندوشرکتصنايعفوالدهرمزگانکهشمش
موردنیازراتولیدمیکند،يکهمکاریسهجانبهترتیبدادهايم،يعنیازمرحله یتولیدشمشتا
مرحله یتولیدلولهکهمحصولنهايیاينصنعتاست،همکاریفیمابینصورتگرفتهاست.
هفته یگذشتهاولینمحمولهنزديک۳00تنبرایلولههایگازباورقتولیدشدهتوسطشرکت
تولیدکنندهداخلیدرستشدوفوالداکسینوهرمزگانهردوتوانستندبهخوبیتوانخودرااثبات

کنند.انشااهللدرآيندهنزديک،قسمتعمده یتأمینورقهادرداخلکشورتولیدشود.
اينيکافتخاراستکهمیتوانیمدرشرايطفعلیبهجایرقابت،همکاریکنیم.بههرحالاين

همازشیرينیهایکارماست.
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مختصری از زندگی خصوصی �
ــدرک ــام ــوزانب ــیگازس ــدصنعت ــرکتتولی ــلش ــرادی،مديرعام ــمم ــبابوالقاس اينجان
کارشناســی.حــدودســیســالاســتکــهبــاشــرکتملــیگازايــرانهمــکاریدارموحــدود
ــهرا ــادیکارخان ــدادزي ــفرادارم.تع ــایمختل ــابقهیکاردرزمینهه ــمس ــاله ــاهس پنج
احــداثکــردم.تعــداد8بــابکارخانــهداشــتم،مشــاوردروزارتبهــداریبــودم،درذوبآهــن
ــد.تقريبــًاهمــه ــددارم،دودختــرودوپســر،همــهازدواجکردن فعالیــتداشــتمچهــارفرزن
صنعتگــرهســتند،آنهــادرحــالحاضــردرحــالادارهیواحدهايــیهســتندکــهتعــدادزيــادی

نیــرودرآنهــامشــغولکارمــیباشــد.

نقش شرکت گاز در رشد شرکت های بخش خصوصی �
بهتريــنراهبــرایپیشــرفتوتحقــقاهــداف،همــکاریوتعاونــیبــودهکــهبیــنشــرکت
مــاوشــرکتملــیگازانجــامشــده.بعــدازپیــروزیانقــالب،بــاتوجــهبــهايــنکــهدرصــد
ــد،مســئولینشــرکتملــیگاز،واقعــازحمــت ــدبودن کمــیازکشــورازگازطبیعــیبهرهمن
ــهايــن ــاگازدردســترسآحــادکشــورقــراربگیــردمــاهــمکنارشــانبوديــمب کشــیدندت
ــووجديــدیدردنیــامــی دلیــلکــهدرآنزمــانمــااحســاسکرديــمگازيــکصنعــتن
ــود. ــلش ــمگیریناي ــرفتهایچش ــهپیش ــدب ــیتوان ــیداردوم ــایکارفراوان ــدوج باش
مــنبــاهــدفخاصــیکارمرادربخــشخصوصــیشــروعکــردم.بــاايــنهــدفکــهروزی
بتوانیــمگازراســرچــاهتحويــلبگیريــموبقیــهیايــنمجموعــهراخودمــانادارهکنیــم.

ابوالقاسم  مرادی
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 زمینه ها، میزان و مدت همکاری با شرکت ملی گاز �
ــرکت ــازش ــانی ــبب ــعمتناس ــران،درواق ــیگازاي ــرکتمل ــاش ــاب ــکاریم ــزانهم می
ملــیگازايــرانوکشــوربــوده،اگــربــهخاطــرداشــتهباشــید،اوايــلانقــالب،مــابــاتولیــد
رگوالتــورگازشــهریکارمــانراشــروعکرديــم.درآنزمــانحتــیتأمیــنرگوالتــورهــمکار
مشــکلیبود.کشــورهــمبــهايــنوســیلهنیــازمبــرمداشت.رســالتانقــالبهــممــیطلبیــد
کــههــرچــهســريعتربــهتمــامنقــاطکشــورگازرســانیکنیــم.لــذامــاتولیــدرگوالتــورگاز

شــهریراشــروعکرديــم.
درآنزمــانبــاتوجــهبــهاينکــهدرشــرکتملــیگازکنتــورنبــود،قصــدداشــتندکنتــوررا
ازســايرکشــورهاخريــداریکننــد،امــابــامشــکالتیمواجــهشــدند.ازطرفــیجنــگهــم
شــروعشــدهبــود.موقعیــتجنگــیايــناجــازهرانمــیدادتــاخیلــیازخريدهــابــهتحقــق
برســد.بــههمیــندلیــلخیلــیازمنــازلبــدونداشــتنکنتــور،گازکشــیشــدند.بعــدازآن،
صنايــعملــیگازکــهوابســتهبــهخــودشــرکتملــیگازبودند،تولیــدکنتــوررابــرایاولیــن
بــاردرايــرانشــروعکردنــد.بعــدازآن،مــاشــروعکرديــمبــهتولیــدکنتــوروخیلــیســريع
توانســتیمخودمــانرابــهمرحلــهایبرســانیمکــهديگــرنیــازیبــهخريــدکنتــورازخــارج
نداشــتیم.کنتــورانــواعمختلفــیدارد.چــهازنظــرســاختاروروشاندازهگیــریاش،چــهاز
نظــرفشــاروموقعیتــیکــهنصــبمیشــودوکارمیکنــد.کنتورهــایتوربینــیهــمداريــم
ــد ــهمیتوان ــمک ــرددارد.کنتورهــایاولتراســونیکهــمداري ــهدرايســتگاههایگازکارب ک
ــم ــرداري ــد.کنتورهــایترمالمیت ــاالکارکن ــنوهــمدرفشــارهایب هــمدرفشــارهایپايی
کــهخودمــانتولیــدمیکنیــم،خــوباســتبدانیــدکــهبــرایاولیــنبــاردردنیــا،شــرکت
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ــق ــشوتحقی ــالپژوه ــیزدهس ــدودس ــوروح ــنکنت ــداي ــهتولی ــردب ــروعک ــوزانش گازس
انجــامشــدتــاايــنکنتــوربــهمرحلــهیتولیــدبرســدوخــداراشــکر،االنآمــادهاســت.
کنتورهــایديافراگمــیهــمداريــم.اينهــاهمــانکنتورهايــیهســتندکــهدرمنــازلنصــب

مــیشــوند.

جایگاه شرکت ملی گاز ایران از گذشته، تاکنون  �
شــرکتملــیگازايــران،يکــیازشــرکتهایموفــقايرانــیبــودهکــهتوانســتهتــاحــد
ــا۵0ســالهاســت.صنعــت ــد.صنعــتگاز،يــکصنعــتتقريب ــلمالحظــهایرشــدکن قاب
خیلــیقديمــیاینیســت،چــهدرداخــلايــرانوچــهدرکشــورهایديگــر.ايــنصنعــت
هنــوزهــممیتوانــدرشــدکنــدوجــایکاربســیاردارد.مــنفکــرمیکنــمکــهشــرکتملــی
ــد ــهانجــامدهــدوامــروزهــممیتوان ــنزمین ــیتوانســتهوظیفــهاشرادراي ــهخوب گازب
کارهــایبهتــریانجــامدهــد.مــامــیتوانیــمتجهیــزاتاندازهگیريمــانرامدرنتــرکنیــم
وسیســتمانتقالمــانراهــمتغییــربدهیــم،همچنیــنمــیتوانیــمبــااســتفادهازانــرژیپــاک،

ــیداشــتهباشــیم. ــرژیصرفهجوي درمصــرفان

چالش ها و راهکارها برای همکاری مناسب تر �
ــی ــلم ــیمتقاب ــران،ارتباط ــیگازاي ــرکتمل ــرکتهایخصوصــیوش ــنش ــاطبی ارتب
باشــد.مــابايــداحســاسکنیــميــکمجموعــههســتیموايــنيــکمجموعــه،درحــالتولیــد
اســت.يــکمجموعــهتولیــدويــکمجموعــهبهرهبــرداریمــیکنــد.ايــنمجموعــههــا
بايــدبتواننــدبــهخوبــیدرهــمادغــامشــوندوبــههمديگــرخــوبســرويسبدهنــد.امــروزه
ــمايــنعــدد، ــم.فکــرمیکن ــرژیکشــورمانراازگازطبیعــیداري ــازان مــاحــدود70%نی
عــددبســیاربزرگــیاســت.رســیدنبــهايــنعــدد،حاصــلزحمــاتيــکمجموعــهایبــوده
کــهدرصــدرايــنمجموعــه،خــودشــرکتملــیگازقرارداشــتهاســت.افــرادزيــادیبودنــد
ــهوجــودآمــده. ــاايــنمجموعــهیعظیــمب ــرایايــنمجموعــهزحمــتکشــیدندت کــهب
امــروزههمــهیمناطــقکشــور،حتــیشــهرهــاوروســتاهایدوردســتهــمتوانســتنداز
نعمــتگازطبیعــیبهــرهمنــدشــوند.خــداراشــکرکــهامــروزهــمايــنمجموعــه،بــدون
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مشــکلادارهمــیشــودوبــهفعالیتــشادامــهمــیدهــد.
امــاداليــلموفقیــتشــرکتملــیگازوهمــکاریايــنشــرکتبــاپیمانــکارانو
تولیدکننــدگان،ايــنبــودهکــهارتبــاطمتقابــلخوبــیبیــنايــنشــرکتوســايرشــرکتهای
خصوصــیوپیمانــکارانبــوده.درکمتقابــلهــممــیتوانــدازمهمتريــنداليلايــنموفقیت
ــابــود.نیروهــایخــوش باشــد.درآنزمــان،شــرکتملــیگاز،يــکشــرکتجــوانوتوان
اســتعدادیدرايــنمجموعــهفعالیــتمــیکردنــد.ايــننیروهــاتوانســتنددرکنــارپیمانــکاران
وتولیــدکننــدگانبخــشخصــوص،مجموعــهایکارآمــدوپويــاراتشــکیلدهنــد.بــهنظــر

ــم ــهمیتوانی ــنکاریک ــببهتري اينجان
انجــام همکاریهــا ارتقــای بــرای
ــرکتهای ــهش ــتک ــناس ــم،اي دهی
دولتــی،البتــهغیــرازشــرکتملــیگاز،

ــه ــیب ــوند.گاه ــذارش ــهبخــشخصوصــیواگ ــدب ــرکتهاباي ــنش ــوند.اي خصوصــیش
جــایخصوصــیســازی،کارهــابــهشــرکتهایدولتــیديگــرواگــذارشــد،کــهايــنرونــد،
تغییــرمثبتــیرادرعملکــردشــرکتملــیگازبــهوجــودنیــاورد.وقتــیخصوصــیســازیبــه
معنــایدرســتآناعمــالشــود،شــرکتهایخصوصــیقــدمبــهقــدمبــاعملکــردشــرکت
ملــیگازپیــشمــیرونــدودرايــنصــورتمــیتــوانبــهتوســعهیشــرکتامیــدواربــود.
ــای ــنپروژهه ــهمهمتري ــتهايمک ــیگازداش ــرکتمل ــاش ــیراب ــایمختلف ــاپروژهه م
داخلــیمــا،ســاختکنتورهــايــاتحويــلکنتورهــایديافراگمــیبــوده.ازحــدود۱7میلیــون
انشــعابیکــهرویشــبکهیگازايــرانداريــم،بالــغبــر۱۳میلیــونآنمتعلــقبــهشــرکت
مــامــیباشــدومــنفکــرمیکنــمکــهکارخوبــیبــودهاســت.تولیــدرگوالتــورگازشــهری
ــرکت ــمدرش ــتگاههایگازه ــر،ايس ــالحاض ــت.درح ــدوداس ــنح ــزیهمی ــم،چی ه
ــن ــیبیشتري ــیشــود،ول ــدم ــیهــمتولی ــیشــود.کنتورهــایتوربین ــدم گازســوزانتولی
ســهممــادرايــنسیســتم،تولیــدکنتورهــایديافراگمــیگازبــودهکــهتحويــلشــرکتملــی

گازشــدهوبعــدهــمتولیــدرگوالتــورگازشــهری.

سخت ترین پروژه های چالش برانگیز �
ســختتريــنمرحلــهیکاریبــرایمــا،شــروعفعالیــتبــاشــرکتملــیگازبــود.چــون
آنزمــانبــاورعمومــیدرشــرکتايــنبــودکــهامــکانتولیــدبعضــیاقــالممثــلرگوالتــور

 گاهی به جای خصوص ســازی، کارها 
به شــرکت های دولتی دیگر واگذار شد، 
کــه این روند، تغییــر مثبتی را در عملکرد 

شــرکت ملی گاز به وجود نیاورد
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درکشــور،ممکــننیســت.مــادرآنزمــانخیلــیســماجتکرديــموزمــانزيــادیراصــرف
کرديــمتــاتوانســتیمبــاشــرکتملــیگازقــراردادیرامنعقــدکنیــم.قــرارداداولیــهیمــا،
تولیــد۲0.000رگوالتــوربــود.تولیــدايــنمقــداررگوالتــور،واقعــازمــانبــربــود.ولــیوقتــی
درزمــانتعییــنشــده،ايــنمحصــولتولیــدشــد،همــهباورشــانشــدکــهدرايــرانهــم

میتــوانمحصــولخــوبتولیــدکــرد.

اشتغال زایی در بخش خصوصی �
ــدود۱۵00  ــرح ــالحاض ــم،درح ــودهاي ــرب ــنبرت ــاکارآفري ــمم ــتغاله ــهیاش درزمین
نفــرمســتقیماداخــلکارخانــهفعالیــتمــیکننــد.تعــدادیکارگاههــمداريــمکــهبعضــی
ازقطعــاتمــان،درآنجــاســاختهمــیشــوند.تولیــداتايــنکارگاههــا،انحصــارابــرایمــا
ســاختهمــیشــود.حــدود۱000نفــرهــمدرايــنکارگاههــافعالیــتمــیکننــد.دراصــلمــی
توانــمبگويــمکــهحــدود۲۵00نفــردرحــالحاضــردرايــنمجموعــهیخصوصــیفعالیــت
ــامجموعــهیمــا مــیکننــد.البتــهايــنتعــداد،افــرادیهســتندکــهبــهطــورمســتقیمب
ــامــا درارتبــاطهســتندويــابــرایمــاکارمــیکننــد.آمــارافــرادیکــهغیــرمســتقیمب
ــابیســت ــهدههــزاري ــران،ب ــد،بیــشازاينهاســتوممکــناســتدرکلاي فعالیــتدارن

هــزارهــمبرســد.

تالش برای آینده ای بهتر �
مــانبايــدبــهآنچــهداريــم،قانــعباشــیم.بلکــهبايــدنگاهــیپیشــروداشــتهباشــیمتــادر
همــهیزمینــههــا،بــهويــژهدرصنعــتگازهــمبتوانیــمبــهفنــاوریروزدنیــابرســیم.ايــن
امــرمحقــقنمــیشــودمگــراينکــهمــادســتبــهدســتهــمبدهیــمودرکنــارهــمآينــدهی

خوبــیرابــرایکشــوررقــمبزنیــم.
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اينجانبهادیُترشیزی،متولدسال۱۳4۵،متأهلودارایدوفرزندهستم.درسال۱۳67از
دانشگاهشهیدچمراناهوازدررشته یمهندسیمکانیکفارغالتحصیلشدم.نزديکبه۳0سال

سابقه یکاردارمکهحدود۲۲سالآنرادرشرکت»لولهوتجهیزاتسديد«گذراندهام.
ازسرپرستیتولیدشروعکردهاموبهترتیبرئیستولید،مديرتولیدودرنهايتبهعنوان،عضوی

ازمديريتومديرعاملشرکتسديددرخدمتشماهستم.
»شرکتلولهوتجهیزاتسديد«يکیازشرکتهایتأمینکننده یلولههایانتقالگاز،باقطر۲0 
تا۵6اينچمیباشد.اينشرکت۵۲سالسابقه یتولیدداردوازسال۱۳80تاکنونباشرکتملی
گازايرانهمکاریداشتهاست.نتیجه یاينهمکاری،تولیدبیشاز۲000کیلومترلوله یانتقال

گازبهروشاسپیرالاست.

تاریخچه ای از شرکت لوله و تجهیزات سدید �
اساسًااگرشرکتهايیمانندشرکتملیگازنباشد،وجودشرکتهايیمثلمابیمعنامیشود.
يعنیماتأسیسشدهايمتاخدماتیبهاينشرکتهاارائهبدهیمومحصوالتماندرپروژههایاين

شرکتهااستفادهشود.
شرکتلولهوتجهیزاتسديدتولیدکننده یلولههایقطوردرسايز۲0تا۱۲8اينچاست.ماافتخار
میکنیمکهاولینتولیدکننده یلوله یاسپیرالدرايرانبودهايم.سال۱۳7۲خطتولیدلولهاسپیرال
راازآلمانواردکرديموازسال۱۳7۳اولینلولههایمادرپروژه یآبتبريزاستفادهشدوتاسال
۱۳80عمدتًالوله یآبتولیدمیکرديم.ازسال۱۳80بابرگزاریيکسمیناربینالمللیکهکاربرد
لولههایاسپیرالرادرصنعتگازتشريحمیکرد،خوشبختانهموفقشديمموافقتوزيروقتجناب
آقایمهندسزنگنهرابگیريموازسال۱۳80تا۱۳88بیشاز۲000کیلومترلولهگازتولیدکردهايم
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کههیچکدامازلولههایمادرطیاينمدتکوچکترينمسئلهایبرایشرکتملیگازايجادنکرده
استواينبرایماافتخاریبزرگاستکهدرزمینه یدانشفنیازمتخصصانکشورخودمان

استفادهمیکنیم.
شرکتماازبدوتأسیسبهغیرازخريدماشینآالتکهازکشورآلمانصورتگرفت،نصبو
راهاندازیتجهیزاتراتوسطنیروهایمستعدداخلیخودانجامدادوتولیدراازهمانسالنخستین،
دردستگرفت.درابتداموادکمکیراازخارجواردمیکرديم،ولیخوشبختانهبعدازمدتی،توانستیم
موادمصرفیمثلسیمجوش،پودرجوشوموادیکهبرایپوششاستفادهمیشودمانندپلیاتیلن،
اپوکسیوچسبراازشرکتهایداخلیتأمینکنیم.شرکتهایزيادیتأمینکننده یموادبرای

ماهستندکهبهنوعیزيرپوششپروژههایشرکتملیگازقراردارند.

تولید و مصرف لوله های اسپیرال امری اقتصادی در زمینه ی صنعت گاز �
درپروژههایگازرسانیايرانلوله یاسپیرالکمترمورداستفادهقرارگرفتهاست.البتهاگربخواهیم
بحثمقیاسجهانیراداشتهباشیمبايدبگويمکهدرکشورهایپیشرفته یصنعتیمانندآمريکا،

لولههای از آلمانغربی،70درصد و کانادا
انتقالگازاسپیرالهستند.درصورتیکهاين

رقمدرکشوریمثلمابهصفرمیرسد.
يکیازمزيتهایلوله یاسپیرالايناست

کهمیتواندرفشارمشابه،ضخامتورقراکاهشداد؛بنابراينپروژهمیتواند،اقتصادیتروبا
هزينه یکمتریتمامشود.جنابآقایمهندسزنگنهباشهامتبسیاریازتولیدلولههایاسپیرال
حمايتکردند؛البتهقرارداداولیهبهشکلجالبیبستهشد!بهاينصورتکهماقراردادیبايک
شرکتآلمانیبستیمکهمالولهراتولیدکنیموبهطرفآلمانیبدهیموآلمانیهاهملولهرابهشرکت
ملیگازتحويلمیدادند)جمعًا۲0هزارتن(.بههرحالاينکاراولبودودرشرکتملیگازهنوز
اعتمادسازیصورتنگرفتهبود،بهعنوانمثال۱0هزارتندرآلمانتولیدشدو۱0هزارتندرايران
تولیدکرديمکهخوشبختانهبعدازاينکهاستفاده،نصبوراهاندازیشد،اعتمادبیشتریبهدستآمد.
بههرحالازسال۱۳80تا۱۳88مافقطلوله یگازتولیدمیکرديم؛زيرادرآنمقطعبهاينلولهها
بسیارنیازبودوظرفیتتماملولهسازهایدرزمستقیممثللولهسازیاهوازکهدرامرلولهسازی
پیشکسوتاست،تکمیلوپربودوماهمباحداکثرتواندرسال۱۳88حدود۱80هزارتنلوله ی
گازتولیدوبهشرکتملیگازتقديمکرديم.بعدازآنباتوجهبهافتپروژههایعمرانیوترجیح

 گاهی به جای خصوص ســـازی، کارها به 
شـــرکت های دولتی دیگر واگذار شد، که 

ـــر مثبتی را در عملکرد  این روند، تغیAVی
شـــرکت ملی گاز به وجود نیاورد
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شرکتملیگازبهخريدلولهدرزمستقیم،عماًلهمکاریماکاهشپیداکرد،البتهبهجزيکپروژه
۵0.000تنیکهبحثصادراتگازبهعراقبود.متأسفانهدرحالحاضرسفارشجديدیازشرکت

ملیگازبرایلولهنداريمودوبارهلولههایآبراتولیدمیکنیم.

وجه تمایز لوله اسپیرال و لوله های درز مستقیم �
وقتیکهلولهقطورمیشودبايددرزجوشداشتهباشد.برایدرزجوشنیزدوروشمرسوماست:

درزجوشمستقیموروشاسپیرال
دردرزجوشمستقیممثالًًصفحهایراگردمیکنیمولبههايشرابههمجوشمیدهیم.
محصولخروجیدردرزجوشبهصورتيکخطمستقیماستومعمواًلدرلولههايیکه۱۲متر
طولدارند،۱۲مترهمطولجوشوجوددارد.درلولههايیکهقطرآنخیلیزياداست،عرضورق
تبديلبهمحیطلولهمیشودمثالًًبرایلوله۵6اينچبايدعرضورقحدود4.۵تا۵مترباشد.بنابراين
اينروشمحدوديتهايیدارد.لولهایکهماتولیدمیکنیمقطرش۳مترو۲0سانتیمتراستدر

نظربگیريدکهاينعرضورقبرایتولیدبیشاز۱0مترمیشود.
روشديگریکهدرمقیاسجهانیاختراعشده،روشاسپیرالاست؛دراينروشتقريبًاباهر
عرضیمیتوانقطرلولهتولیدکرد.پروسهتولیدلولههایاسپیرالبهاينشرحاستکهيکدرزبه
صورتمارپیچیدرکناردرزديگریقرارمیگیردوعملجوشکاریانجاممیشود.دراينروشبا
هرطولیمیتوانلولهرابرشداد،يعنیهیچمحدوديتیبرایطوللولهنیست.مثالًًمالولههای
باطول6تا۲4مترتولیدکرديم.البتهکالًلولهبلندتربهتراست،ولیبهعلتمشکالتحملونقل،
طوللولهکاهشمیيابد.درروشاسپیرالمیزانطولجوشبیشتراست،بهعنوانمثالممکن

استيکلوله۵6اينچدرحد۳6مترطولجوشداشتهباشد.

تولید لوله های صنعتی در کشور هم ردیف با سطح دانش بین المللی  �
درارتباطبابحثکیفیتلولههایانتقالگازمیتوانمادعاکنمکهفرآينددانشبینالمللیدر
اينموردکاماًلطیشدهاست.البتهبحثبسیارمهممترياليامواداولیهدرتولیدلولههاهنوزهم
مطرحاست.مواداولیه یلولههافوالدهايیباکیفیتبسیارباالهستندکهدرايرانتولیدنمیشوند
وموادتماملولههایقطوری)درزمستقیميااسپیرال(کهتولیدمیشودعمدتًاازخارجتأمین
میشود.ضمناينکهبهتازگیديدهشدهکهاز»فوالداکسین«همبرایدرزمستقیمبهعنوان
متريالاستفادهشدهاست.الزمبهذکراستکهمادرکشورفوالدتولیدمیکنیم،امااگردرمقیاس
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جهانیبخواهیمتولیدمانرابسنجیم،اصاًل
بهرقمقابلمالحظهایبرنخواهیمخورد؛
مثالًًچینبهاندازه ینصفدنیافوالدتولید
اين در دنیا فوالد درصد ۵0 يعنی میکند،
کشورتولیدمیشود.درموردتأمینمواداولیه
انجامشدهوهنوز درداخل آزمايشاتی هم
همادامهدارد.شايدارزشلولهتا80درصد
بهمواداولیهبستگیداشتهباشدوهمینامر
انگیزهایبرایکارکردندرزمینه یتولید
مواداولیهموردنیازلولههایانتقالگازاست.
اکسین که گفتم پیشین صحبتهای در

جديدًاخیلیبهفرآيندلولهسازیکمککردهاست،ولیتقريبًاتماممترياللولهسازهابرایلولههای
انتقالگازازخارجتأمینمیشود،البتهمواداولیهلولههایآبصددرصدداخلیاست،ايندرحالی

استکهحدود%۹۵ازمواداولیهاصلیتولیدلولهگازازخارجواردمیشود.
باتوجهبهمحدوديتهایکهداشتیموارداتابتداازآلمانصورتمیگرفت،ولیبهتدريج
ازکشورهايیمثلکرهياژاپنوجديدًاهمازکشورهایمانندهندوچینوارداتداريموفعاًل
چینتأمینکننده یقسمتاعظمفوالدايراناست؛بهعنواننمونهبرایکارخانه یلولهسازی
ماهشهرکهدرزمستقیمتولیدمیکندوحدود400هزارتندرسالظرفیتتولیدداردهنوز

هیچتأمینموادیازداخلصورتنگرفتهاستومواداولیهازچینتأمینمیشود.
خوشبختانهبحثهایديگردراينزمینهکاماًلبومیسازیشدهاست.دربحثفرآيندتولیدکه
شاملتماممشتقاتقطعاتيدکیوماشینآالتاست،اينتوانوجودداردکهدرداخلايران
ماشینآالتفرمدهندهوساختلولههمتولیدشودوتمامموادمصرفیمانندسیموپودرجوشو...
بهدستشرکتهایداخلیتأمینمیشودوبسیاریازفعالیتهایمرتبطبالولهسازیعماًلاز

لحاظاشتغالوافزايشدانشفنیداخلیشدهاست.

صادرات گاز و دست یابی به جایگاه مناسب جهانی �
شرکتملیگازيکشرکتجواناستوبحثمنابعگازیاعمازتشخیص،انتقالواستفاده ی

آندرکلکشوروحتیدرمقیاسجهانی،جديداست.



هادی ترشیزی |

۱00۳

صادراتکشورماقبلازانقالب،عمدتًابهنفتمحدودمیشد؛ولیبعدازآنباکشفمیادين
گازی،شرکتملیگازواردعملشد.پروسه یگازرسانیبسیارکارسختوسنگینیبود؛گازترشی
کهازچاههااستخراجمیشدبايدتسويهوبهگازشیرينتبديلوبهسمتلولههایقطوریبرای
انتقالروانهمیشدتااينکهسرانجامبهمصارفصنعتیوخانگیمیرسید.شرکتملیگازباوجود
اينکهسابقه یکمینسبتبهشرکتنفتداردتوانستهجايگاهخیلیخوبیدرتأمینانرژیبهدست

آوردوبههرحاليکیازامکانهایبسیاربزرگکشورمابرایبحثصادراتاست.
باتوجهبهمخازنگازیخوبیکهدرکشورداريم،ايناحتمالوجودداردکهعالوهبرترکیهبه
کشورهایاروپايیهمصادراتداشتهباشیم؛بااينحالوسعتصادراتمیتواندخیلیبزرگترشود،

کمااينکهبسیاریازکشورهايیکهدراينحوزهفعالهستنداينکارراانجاممیدهند.
بهطورخالصهدرطیاينسالهاشرکتملیگازروندخیلیخوبیراطیکردهاست،امابايد

شتاببیشتریبگیردتاجايگاهخودشرادرمقیاسجهانیبهدستآورد.

بخش خصوصی می تواند با حمایت بخش دولتی بسیاری از مشکالت کشور را رفع کند �
خوشبختانهدرکشورماپتانسیلبااليیازنظرمنابعانسانیوسرمايهگذاریبرایصنايعوجوددارد

کهمیتواندتمامنیازهایداخلیماراتأمینکردهوبهطورکاملپوششدهد.
بنابراينکشورمادوفاکتورمهمموفقیتجهانیراداراست؛ازيکطرفثروتملیمنابعانسانیرا
دراختیارداردوازطرفديگرصنعتگرانوسرمايهگذارانیداردکهمیتوانندمسیرموفقیتراهموار
کنند؛درستاستکهمادرگیرمشکالتیچونجنگتحمیلیوتحريمهایسرسختانهبودهايماما

انتظارمیرودکهباداشتناينمنابعبخشیازمشکالتداخلیمملکترامرتفعسازيم.
باتوجهبهمخازنگازیکهدراختیارداريم،معدلصادراتگازمابههیچوجهقابلقبولنیستو
انتظارمیرودصادراتگازدراولويتباالتریقراربگیرد.خوشبختانهجنابآقایمهندسزنگنهبه

اينموضوعکاماًلاشرافدارندوزمانزيادیهممتصدیاينامربودهاند.
جنابآقایزنگنهدرابتدایراهاندازیدولتجديدبامشکالتبزرگیمواجهبودندتاتوانستند
شرايطباثباتیبهوجودبیاورند.حجمکاریصنعتنفتوگاز،باذخايرونیازیکهدرکشورداريم

متناسبنیستوهمینباعثعدمموفقیتشرکتگازمیشود.
گازدرمقايسهبانفتازنظرزيستمحیطیازانرژیهایپاکاستوبسیارمیتوانددرامر
صادراتتأثیرگذارباشد.اگردرکشورمامديريتدرستیبرمنابعاعمالمیشد،میتوانستیماز
ظرفیتهایداخلیبهتراستفادهکنیم.هماکنونمیبینیمکهبخشخصوصیکاماًلازعهده ی
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تولیدلولههایآبرسانیوگازرسانیحتیدربحثگازترشبرمیآيد،امابعضًامیبینیمکههنوز
درکشوروارداتلولهداريم!!!

گذشتهازهزينهها،بحثاشتغالهمازمواردیاستکهبايددرنظرگرفتهشود؛مثالًًدرشرکتما
۵00نفربهصورتمستقیممشغولهستند؛همچنیندرشرکتديگریبهنامماهشهرکهمتعلقبه
گروهصنعتیسديداستمجموعًا۲000نفردرحالکارهستندکهبااحتسابخانوارآنهاحدود۱0 
هزارنفرازاينفعالیتدربخشلولهسازیکسبدرآمدوارتزاقمیکنند؛ضمناينکهبرابرهمین
مقدارشرکتهايیهستندکهدربحثاشتغالمیتوانندبهماياریبرسانند؛امامتأسفانهمیبینیمکه
ازاينپتانسیلداخلیبهصورتکاملاستفادهنشدهاست.بههرحالهمه یشرکتهایلولهساز
عالقهمندهستندکهباظرفیتهایباالکارکنند؛امادراينسالهایتحريم،بهدلیلعدماجرای

پروژههایعمرانی،تولیدلولهافتکردهبود.

نقش اعتماد متقابل شرکت ملی گاز ایران و صنعتگران داخلی در اقتصاد کشور �
بهحمدالهیاعتمادبینبخشدولتیوخصوصیبهطورکاملوجودداشتهوجایتشکردارد.
درگذشتهبسیاریازاينکاالهاازخارجواردمیشد،امادرحالحاضراتکابهشرکتهایداخلی
بسیارزياداستوآنقدرکهاقالمموردنیازشرکتملیگازازداخلتأمینمیشود.؛حتیدرمواردی
شرکتملیگازمساعدتهايیجهتسرمايهگذاریوکمکبهاينشرکتهابرایاضافهکردن
محصوالتجديدیبهسبدکااليشان،داشتهاست.انصافًاهمازآنطرفخوبجوابگرفتهاند
وصنايعداخلیهمباتوجهبهاستانداردهایقویحاکمبرتولیداتداخلی،بازرسینخیلیخوبو
حساسیتهایبااليیکهدراينخصوصوجوددارد،باعثنتايجبسیاررضايتبخشیشدهاست.

اگربخواهمکهازحساسیتباالیلولههایتولیدیبرایشرکتملیگازصحبتکنمبايدبگويم
لولهایکهداخلآنگازباشدماننديکبمباست،اگراينلولهازاستانداردهایکیفیبرخوردار
نباشدومنفجرشودتاشعاع۲00متریهرچهراکهدراطرافلولهباشدنیستونابودمیکند.حال

درنظربگیريدلولههايیکهدربینشهرهاحرکتمیکنندازچهحساسیتیبايدبرخوردارباشند!
مادرلولهسازیوحتیدرموردبرخیتجهیزاتصنعتگاز،استانداردباالترینسبتبهساخت
بینالمللیداريم،مثالًًيکاستانداردآمريکايیبهاسم)API5L(داريم،درحالیکهمالولههايمان
راتحتاستانداردIGS(۱(تولیدمیکنیمکهبهمراتبسختگیرترازاستانداردجهانیآمريکاست
وبهجرأتمیتوانگفتکیفیتلولههایتولیدیدرکشورماازبهترينشرکتهایصنعتیدنیا

۱.استانداردگازايران
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همبهتراست،يعنیدرسطحکیفیازهیچشرکتیدردنیاکمنمیآوريم.واضحومبرهناستکه
اينکیفیتوموفقیتدرامرتولیدبهواسطه یکمکوحمايتشرکتملیگازبهدستآمدهاست.

ضعف تولید فوالد کشور در کجاست؟! استخراج، استحصال یا... �
ضعفتولیدکنندگانفوالدمابیشتردرايناستکهبهيکسطحکمقانعشدهاند،يعنیمثالًًاگر
فوالدمبارکه8تا۱0میلیونتندرسالتوانتولیددارد،باتوجهبهامکاناتیکهدراختیاردارد

ظرفیتاينراداراستکههمکمیتتولیدرابهصورتقابلمالحظهایباالببردوهمکیفیترا.
بههرحالمادرهمه یزمینههاواردکننده یفوالدهستیم،حتیواردکننده یفوالدساختمانی
کهسادهتريننوعفوالداست؛اگربهگمرکبرويد،میبینیدکهحجمبسیارزيادیفوالدازجنوب
وشمالواردکشورمیشود.مثالًًفوالدهايیکهمابرایگازاستفادهمیکنیمازاستحکامباالتری
برخورداراستوبهاينواسطهمیشودضخامتهاراکاهشدادومیشودپروژههارااقتصادیتر
کرد.شرکتهايیمثلفوالدمبارکه،بايدفعالیتهایتحقیقوتوسعهرابیشترکنندتابتوانندايننیاز

کشوررابهصورتکاملپوششدهند.
مادرصنايعفوالدمشکلاستخراجيااستحصالنداريم،فقطبايدازنظرکمیوکیفیارتقاپیدا

کنیم.اگرايناتفاقبیفتدارزشافزودهواشتغالبیشتریدرپیدارد.
فوالدمعمولیدربازارقیمتیندارد،ولیيکفوالدآلیاژیقیمتخیلیبااليیدارد.منبازديدیاز
يکیازروستاهایچینداشتمکهدرحجمبسیارزيادیفوالدآلیاژیتولیدمیکرد،فرضکنیدآن

روستايکیازصادرکنندگان،فوالدآلیاژیبهمملکتمااست!

هدایت مناسب نیروی انسانی مستلزم زمینه ی مساعد برای کار و فعالیت صنعتی �
خوشبختانهدرارتباطباتربیتنیرویانسانیفعالیتهایبسیارخوبیصورتگرفته،يعنیازنظر
فارغالتحصیالندانشگاههادررشتههایتخصصیکمبودینداريم،اماهنوزتجربهوکاربردالزمبه
دستنیامدهاست.بینکسیکهازدانشگاهفارغالتحصیلمیشودوفردیکهبهعنوانمتخصص
درصنعتکارمیکند،فاصلههايیوجودداردکهقابلپوششاست،زيرافارغالتحصیالنهمعماًل
واردبازارکاردرصنايعمیشوندوبااستعدادیکهدرايرانیانسراغداريمخیلیسريعمیتواننداين

فاصلهراازبینبردهومطالبرايادبگیرند.
مهمترينموضوعوچالشیکهدراينراهوجوددارد،وجودکاراست.اگرکاریبرایانجامدادن
وجودداشتهباشد،فقطکافیاستکهفارغالتحصیالنوعالقمندانبهصنعت،مديريتوهدايت
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شوند.ببینیددردهه یاخیرخواستهياناخواستههمهبهسمتساختمانسازی،برجسازیهدايت
شدند.پساينپتانسیلدرجامعهوجودداردکههمه یسرمايههابهسمتصنعتهدايتشودو
بالطبعدرخودصنعتگازکهيکیازصنايعاصلیکشورماناستهنوزنیازبااليیوجوددارد.اگر
مديريتخوبیدرکاربرقرارباشدوتعريفدرستیازکارصورتبگیرد،مطمئنًاسرمايهگذارانازاين

صنعتاستقبالمیکنند.ايناستقبالبهراحتیمیتواندموجباشتغالزايیشود.
حالدرستاستکهبحثشرکتملیگازدرمیاناستولیاجازهبدهیدکهگريزیبزنیمبه
موضوعآب.همانطورکهمیدانیدکشورماازلحاظآببسیارباکمبودمواجهاستومديريتآبدر
کشورفرآيندمهمیاست؛درحالیکهاوضاعاصاًلرضايتبخشنیستواگربسیاریازفعالیتهای
ممکن،امروزصورتنگیردامکانداردکهفردابرایانجاماينفرآيندخیلیديرباشد.کشوربايد
کارهایبسیارزيادیبرایمديريتآبانجامدهد؛برایمثالمادرخلیجفارسپروژهایبرایشیرين
کردنآبداريمکهآببهوسیله یلولههاپمپاژبهمعادن»گلگهر«انتقالدادهمیشود.اين
فرآيندمیتواندپرتوانادامهپیداکند.فکرکنماگرنتوانیمبهشهرستانهای۱7استانکشورمثل
شهرخودمبیرجندياکرمانآببرسانیمازخشکسالیادامهزندگیدرآنجامقدورنخواهدبودومردم
ناچاربهجابهجايیمیشوند.حالدرنظربگیريدکهدرشمالوجنوبکشوربهخصوصدرجنوب

يکاقیانوسدراختیارداريم!

پیشنهادهایی برای بهبود و ارتقای سطح همکاری های بخش خصوصی با صنعت گاز کشور  �
ازآنجاکههمکاریماباشرکتملیگازبهدلیلسیاستهایجهانیکمشدهاست،اعتقاددارمکه
شرکتملیگازبايدباشجاعتبیشتریبامسائلبرخوردکند.اينشرکتمعظممیتواندازتجارب
جهانیاستفادهکندوتحقیق،مقالهوسمیناربرگزارکند.البتهاينمسائلتاحدیانجاممیشود،امابافت
تصمیمگیرندهواجرايیبايدخودرابادانشبهروز،عجینکندتابتواندباکمترينهزينهپروژههایخود
رابهاجرابرساند.منچنديننامهبهآقایوزيرنوشتهامکهلولهاسپیرالمیتواندضخامتراکاهش
دهدوپروژهرااقتصادیکند،باتوجهبهاينکهشرکتهایلولهسازحتیمیتوانندگارانتی۵0سالهبرای
تولیداتشانبدهندوسابقه یاين۱۵-۱4سالدرداخلکشورنشاندادهکههیچمشکلیبهوجودنیامده
است،چرابهسمتاقتصادیترکردنپروژههانرويمتافعالیتبیشتریصورتبگیردوچرخه یاقتصادبه
گردشدربیايد.اينگفتهراباتوجهبهشجاعتیکهدرآقایمهندسزنگنهسراغدارممیگويم.درسال
۱۳7۹سمیناریبرگزارکرديمکهايشانبراينموضوعتأيیدکردندوگفتنداينکاربايدانجامشود،باوجود
اينکهاستفادهازلولهگازدرمقیاسجهانیسابقهایبیشتراز۳0يا40سالنداشت.درحالحاضربهمدد
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مديريتجنابآقایزنگنههمانزمینه یمساعدبرایتولیددوبارهفراهمشدهاست،اگرشرکتملیگاز
فقطمديريتکالنموضوعاترابرعهدهبگیردبقیهمسائلرامیتواندبابرونسپاریحلکند.درحال
حاضرسرمايهگذارکهبحثتعیینکنندهومهمیاست،وجودداردواگربتواندبهسودموردنظرخودبرسد
خیلیسريعواردبازارايننوعازفعالیتهامیشودوبسیاریازنیازهایشرکتملیگازرابرآوردهمیکند.
بهطورخالصهازديدمنشرکتملیگازبايدباتمرکزدرمديريت،برونسپاریفعالیتها،شجاعت
واعتمادبیشتربهشرکتهایداخلی،راهراکوتاهترکندومحدوديتهایخودراازمیانبردارد.
اشکالیکهخیلیازپروژههایکشوردراجرادارندبحثسرمايهگذاریاستدرحالیکهانجاماين

کارخودشسودآوراستوصرفهجویارزیهمدرپیدارد.
يکیازبهترينامکاناتصادراتیماگازاست،امامتأسفانهخیلیازمیادينگازیمامشترکهستند

وعماًلاگرامروزنتوانیمازآنهابهرهبرداریکنیمکشورهمسايهازآناستفادهمیکند.

ناگفته ها �
شرکتملیگازحتمًااستراتژیهایبسیاربلندمدتیدرنظرداردوبهآنسمتحرکتمیکند.
دراينحرکتومسیر،پیوستگیبسیارمهماستکهقطعنشود،يعنیشرکتیمثلشرکتماکه
ازسال۱۳8۳تا۱۳88فقطبرایشرکتملیگازتولیدداشتهچندسالاستکهديگرتولیدیبرای
صنعتگازنداشتهاست.بهتراستکهشرکتملیگاز،باشرکتهايیمثلمامراوداتبیشتری
داشتهباشدوبهنوعیکمککنندکهمابتوانیمزنجیره یتأمینوتکمیلآنهارابارورترکنیموبا

کمکهمديگرفعالیتبسیاربزرگتریانجامدهیم.
منمدامتأکیددارمبهاينموضوعکهاهدافیکهدرحالحاضردرصنايعمختلفدرنظرگرفته
میشوددرحدکشورايرانبااينسرمايهاولیهوآنمنابعانسانیعظیموسرمايهگذارداخلی،نیست
چهبرسدبهسرمايهگذارانخارجی؛لذامیشوداهدافبسیاربزرگتریرادرنظرگرفتوبهسمت

آنحرکتکرد.
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ردپای پررنگ شرکت ایران آروین در صنعت گاز  از گذشته تا کنون �
اينجانبسیامکسلطانیانفارغالتحصیلدانشگاهخواجهنصیرالدينطوسیدررشته یمهندسی
مکانیکوقائممقاممديرعاملشرکتايرانآروينهستم.اينشرکتدرسال۱۳6۲توسطگروهی
ازافرادتحصیلکردهوباتجربهدرامرصنعتتأسیسشد.باتوجهبهاساسوزمینه یکاریشرکت
کهيکشرکتپیمانکاریبابیشاز۳۵سالسابقهدرصنايعمختلفاست،دربخشهایمختلف
صنعتواکثرًادرپروژههايیکهبرایاولینباردرکشوردرحالاجرابوده،فعالیتداشتهاست.ما
درطولسالیانمتمادی،سوابقارزشمندیدروزارتنفتوبهصورتاختصاصیدرشرکتملی
گازايرانداشتهايمکهمیتوانبهاختصارازطرحهایاجراشدهدرمجتمعصنايعپارچین،سازمان
صنايعدفاعاصفهان،پااليشگاهنفتتبريز،فوالدمبارکه،صنايعمسشهیدباهنر،پتروشیمیعسلويه،

صنايعآلومینیوموصنايعمختلفآبرسانیونیروگاهینامبرد.
اگراشتباهنکنمحدودسال۱۳67بودکهشرکتآروينبرایاولینباروارداجرایپروژههایخطوط
انتقالگازسراسریکشوریشدکهتاآنروز،منحصراًتوسطپیمانکارانخارجی،بهطورکاملانجام
میشد.درآنزمانبهرهبرداریيکقطعهازخطلوله یدومگازسراسری،بهشرکتماسپردهشد.
همکارانمابسیاربهترازشرکتهایخارجیازعهده یاينکاربرآمدند،چنانکهپسازچندسال،
درزمینه یاجرایپروژههایخطوطانتقالگازسراسریباسايزهایباال،ازجمله۵6اينچ،توانستند
رکوردزمانیاجرایپروژههایشرکتهایخارجیرابهطورکاملبشکنند.باشکستهشدناينرکورد،
سیاستهایشرکتملیگازايرانتغییرکرد.بهعبارتديگرشرکتمادررویآوردنشرکتملیگاز
ايرانبهانتقالذخايرعظیمپارسجنوبیبهمناطقمختلفکشوروهمچنینصادراتگاز،نقشکلیدی
داشتهاست.پیشازاين،انجامپروژه یيکقطعه ی۱00کیلومتریباقطر۵6اينچ،بیشاز۲/۵سالطول
میکشید،اماشرکتآروينبعدهادراجرایپروژهها،رکوردهایبینالمللیاجرای۱000کیلومترخطلوله
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۵6اينچ،دردوسالراشکست.همینتجربهثابتکردکهمجموعه یپیمانکارانداخلیکشورمیتواننداز
پسرقبایسرسختبینالمللیخودبربیايند.بنابراينکشورماباتکیهبرتوانپیمانکارانخودشتوانست

يکیازبهترينوقويترينسیستمهایشبکهگازرسانیدردنیاراداشتهباشد.
الزمبهتوضیحاستکهشرکتماباتوجهبهاينکهتنهاعضوايرانیسنديکایبینالمللیخطوط
لولهنفتوگاز)IPLOCA(است،توانستچندسالمتوالیبهعنوانيکیازرکوردداراناصلی
اجرایپروژههایضربتی)Task Force(درسنديکایمذکوردربینشرکتهایبسیارمعروفومعتبر

بینالمللی،برایپروژههايیبااقطارباال)۵6اينچ(انتخابشود.
اعتقاددارمکهزيربنا،اساسوبنیانساختوسازکشورهماکنوندردستپیمانکاراناجرايیاست،
زيراکهمسئولیتساختوسازاينمرزوبومرابرعهدهدارند.هرزمانکهکارفرماياندولتیبهعنوان
مالکاناصلیطرحهاوپروژههایبنیادیکشور،اعتباروارزشبیشتریبرایمجموعپیمانکارانکشور،

قائلبودهاند،سازندگیدرتمامیابعاد،رشد
بیشتریداشتهاستوکشورباخروجازرکود
اقتصادی،ضمنايجادرونق،بهسویکاهش

چشمگیردرصدبیکاریحرکتکردهاست.
بنابراينتجربه،معتقدمکهکارفرماياندولتی

بهعنواننیرویمحرکه،يکیازمسببیناصلیرشدونموپیمانکارانفعالدرکشورهستند.ازاينزمره
میتوانشرکتملیگازايرانرابهعنوانيکیازمالکانطرحهاینفتینامبردکهدرمقاطعمختلفبا
توجهبهحجموسیعکارهایاجرايیوپروژههایزيربنايیدرحالساختخود،نقشارزندهایدررشدو

بالندگیپیمانکارانصنعتکشور،ايفانمودهاست.
آنچهکهدرخاطراتهمه یدستاندرکارانصنعتنفتوگازنقشبستهاست،حضوربیگانگانپیشاز
انقالب،درصنعتکشوراست،درآنزمانکلیه یکارهایصنعتیکشورازجملهتعمیرونگهداریخطوط
لوله ینفتوگاز،انبارنفتها،ايستگاههایتقويتفشار،پااليشگاههاوغیرهتوسطشرکتهایخارجی
اجراوساختهمیشد.خوشبختانهباانقالباسالمیوترويجخودباوریدرکشور،پیمانکارانايرانیبه
شايستگیتوانستندجایشرکتهایخارجیدراکثرپروژههارابگیرندوعرصهرابرایفعالیتشرکتهای

مذکوربهطورکاملتنگکنند.
آنچهکهدرسیوهشتسالگذشتهاتفاقافتاده،بهصورتمشخصومبرهن،خروجصنعتکشور
اززيربیرقشرکتهایخارجیاست.پیمانکارانداخلیتوانستندبهکمککارفرمايانیچونشرکت
ملیگازايران،بااعتمادبهتواننیروهایداخلیوتکیهبردانشمهندسیکشور،يکپتانسیلعظیم

اعتقاد دارم که زیربنا، اســـاس و بنیان 
ساخت و ســـاز کشور هم اکنون در دست 

پیمانکاران اجرایی اســـت، زیرا که مســـئولیت 
ساخت و ســـاز این مرز و بوم را برعهده 

دارند
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بالقوهوبالفعلدرامورصنعتکشورايجادکنند.شرکتملیگازايرانتوانستباايجادفضایکار
برایپیمانکارانداخلی،نقشمتقابلارزندهایدررشدوبالندگیصنعتکشـــورداشتهباشد.

انگیزه ی تأسیس و احداث شرکت آروین، همکاری با شرکت گاز و توسعه ی  �
صنعت گاز 

شرکتماازبدوتأسیس،ارتباطبسیارتنگاتنگیباشرکتملیگازايرانداشتهوازهمانآغاز
کار،پروژههایمختلفومتعددیرابامجموعه یمذکوربهاجرارسانیدهاست.بهعبارتديگر
شرکتمادرحدودچهاردههسابقه یخود،هموارهباشرکتملیگازايرانبهصورتبسیارنزديک
همکاریداشتهواينجزافتخاراتمابودهوهستکهشرکتآروينهمیشهدرمأموريتهایسخت
ودشواریکهبرعهده یشرکتملیگازايراندرپروژههاوزمانهایمختلف،بوده،دوشادوش
مديرانوکارکنانآنشرکت،بهنحوشايستهانجاموظیفهکردهاست.بهعنوانمثالدرسالگذشته،
شرکتآرويندرپروژه یبسیارحساسخطدهمسراسریگاز،حدفاصلپتاوهبهدوراهان)بهطول
تقريبی80کیلومتر(کهمهمترينپروژه یاجرايیسالگذشتهشرکتملیگازايرانبود،توانست
ظرفمدتزمانبسیارکوتاهوشگفتآور)ششماه(،پروژهراگازدارکندوبااضافهشدناينحجم

پاالیشگاه بندرعباس سال 1379
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خطلوله یدهمسراسریبهمیزان۵0میلیونمترمکعبگاز،بهشبکهاستانهایتهرانواصفهان
راازبحرانبسیارسنگینینجاتدهد.

ايران شرکت همکاری میزان و مدت
آروينباشرکتملیگازدراجرایپروژهها
وتأمینقطعاتشرکتماازبدوتأسیسو
طیسالیانطوالنیهمکاریخودباشرکت

ملیگازايران،هموارهنقشسازندهوارزشمندیدربهانجامرسانیدنمأموريتهایخطیرعهدهدار
بودهاست.همچنیندراجرایاکثرخطوطلولههایگازسراسریايران)موسومبهIGAT(نقش
بسیارکلیدیومهمیراايفاکرده؛بهعنوانمثالشرکتمامستقیمًادرگیراجرایبخشعمده ی

خطوطلوله یدوم،سوم،چهارم،پنجم،ششم،هشتمودهمگازسراسریايرانبودهاست.
درزمینه یاجرایايستگاههایتقويتفشارگازهمبايدعرضکنمکهايســـتگاههایتقويت
فشاردهقونورآبادکههرکدامازاينپروژهها)درزماناجرایخودش(ازاهمیتبسیاربااليی
بـــرخورداربودند،برعهده یمتخصصانمابودهاست.تأکیدمیکنمکهاجرایاينايستگاهها،
درزمانخودشازپروژههایکلیدیوحساسمملکتبودهوبااجرایآنها،باربسیارسنگینی
ازدوشمديرانصنعتنفتوگازکشور،برداشتهشدهاست.بهعبارتديگراجرایهريکاز
اينپروژههایمهم،درمقاطعمختلف،توانستهکشورراازخطراتسنگینقطعیگازدرمناطق

استراتژيکنجاتدهدوبارسانیدنگاز،ازايجادفجايعبزرگیجلوگیریکردهاست.
اگريکبازبینیسادهازتاريخصنعتگازدرکشورداشتهباشیم،بهراحتیمتوجهمیشويمکه
بـــراساسهمینتالشهایشبانهروزیوبهانجامرسیدنپروژههايیکهخدمتتانعرضکردم،
درچندسالاخیربسیاربسیارکمخبرقطعیگاز)بهگستردگیسالیانگذشته(داشتهايم.اينثمره
مرهوندستانپرتالشوتوانمندشرکتملیگازايرانواتکابهدانش،تجربهوتالشپیمانکاران
فعالداخلیاست.همینتالشهاباعثشدهکهامروزباداشـــتنيکشبکه یگازرسانیتثبیت

شده،کهيکیازشبکههایگازیقویدرسطحبینالمللیاست،بهخودببالیم.
بهعبارتديگرنقشمتقابلشرکتملیگازايراندررشدوبالندگیبخشخصوصی،اينطور
تبلوريافتهاستکهامروزشرکتمابهعنواندارنده یيکیازمجهزترينناوگانتخصصیاجرای
خطوطلولهسنگیندرخاورمیانه،بهعنوانيکیازبازوهایاجرايیشرکتملیگازايران،درانجام
مأموريتهایسنگین،نقشبسیارسازندهایداشتهباشد.ضمناينکهشرکتگازنیزدررشدو
نموشرکتمانقشمهمیايفاکردهاست،واينيعنیشرکتملیگازايرانوشرکتماهريکبه

اندازه یسهمخود،درساختهشدنيکديگروپیشرفتپروژهها،نقشمتقابلداشتهاند.

نقش متقابل شـــرکت ملی گاز ایران در 
رشـــد و بالندگی بخش خصوصی، این طور 

است یافته  تبلور 
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