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گرامي  همكاران 

سوي  از  كه  سالي  در 
عنوان  به  انقالب  معظم  رهبر 
نامگذاري  توليد  رونق  سال 
جمعي  حركتي  در  بود  شده 
و  خالصانه  مدد  و  ياري  به  و 
عزيزان،  شما  تمامي  مسئوالنه 
راستاي  در  بزرگي  هاي  گام 
صنعت  انداز  چشم  و  اهداف 

برداشتيم. گاز  عظيم 
را  خداي  بيكران  سپاس 
همه  وجود  با  توانستيم  كه 
دست  تنگناها،  و  ها  سختي 
همدلي  با  و  هم  دست  در 
ترين  بحراني  همفكري،  و 
روزهاي  ترين  زمستاني  و 
سر  پشت  موفقيت  با  را  سال 
نقاط  شناسايي  با  و  گذاشته 
سطح  ارتقاء  قوت،  و  ضعف 
به  توجه  سازماني،  تعالي 

كرامت انساني و رعايت قانون 
تهديدها  اداري،  مقررات  و 
سالي  و  تبديل  فرصت  به  را 

بدون حادثه را رقم زنيم.
صديق  و  گرامي  همكاران 
واحدهاي  كليه  در  منطقه 
همانند  ستادي  و  عملياتي 
و  صداقت  با  گذشته  سالهاي 
كوشايي وصف ناپذير در صحنه 
كار و تالش توانستند با انجام 
و  پايش  تعميرات،  موقع  به 
خطوط  و  تأسيسات  نگهداري 
لوله ضمن انجام وظيفه خطير 
تأمين  و  انتقال  با  صادرات، 
تحت  استانهاي  گاز  موقع  به 
به  جهات  جميع  در  پوشش، 
 . بيفزايند  منطقه  افتخارات 
از  آميز  موفقيت  گذر  اينك 
و  زمستاني  سخت  سرماي 
كاشانه  و  خانه  به  گرمابخشي 
اسالمي  ايران  سربلند  ملت 

صنعت  به  بخشي  حركت  و 
زيبايي  قطعا  بوم،  و  مرز  اين 
و  نموده  دوچندان  را  بهار 
به  را  افتخارآميز  بس  غروري 
عظيم  صنعت  اين  تالشگران 

بخشد. مي 
فرصت،  اغتنام  با  اينجانب 
و  زحمات  از  قدرداني  ضمن 
همكاران  تك  تك  هاي  تالش 
نو  سال  رسيدن  فرا  گرامي، 
طبيعت  دگربار  شكوفايي  و 
و  عزيزان  شما  حضور  به  را 
خانواده هاي محترم تبريك و 
اميدوارم  تهنيت عرض نموده، 
رفع  سرآغاز   1399 بهار  آغاز 
و  اقتصادي  رونق  مشكالت، 
براي  آسايش  و  آرامش  ثبات 
باشد. كشورمان  سرافراز  ملت 

                                   

                                                   

يداله بايبوردي

مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز
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از شركـت در اجتماعات 

ماننـد عروســي، عـزاداري و 

دورهمـي جدا خودداري كنيم

نرم نرمك مي رسد اينك بهار، چيزی به تمام شدن برگ های تقويم 98 نمانده است و سال، روزهای پايانی خود را تجربه می كند. بهار كم كم نزديك می شود و زمان برگزاری بزرگترين جشن ايرانيان، نوروز باستانی، فرا می 
رسد. با برچيده شدن بساط ننه سرما، كم كم طبيعت جانی تازه می گيرد و آغوشش گرم و گرم تر می شود. نزديك شدن به نوروز آن قدر آشكار و واضح است كه برای فهميدنش نيازی به لمس ورق های تقويم و شمردن روزهای سپری شده 
نداريم، كافيست نگاهی به اطراف مان بيندازيم تا نشانه های آن را ببينيم، با يك نفس عميق به راحتی می توان بوی بهار و نوروز را استشمام كرد. اما امسال عيد نوروز رنگ ديگري دارد، ديد و بازديد هاي نوروزي، تابلوي ورود ممنوع خورده؛ روي 

تخم مرغ هاي رنگي اتيكت، دست نزنيد حك شده؛ امسال دستهاي خود را پشت پرده نهان كرده ايم و...
عيد امسال، زير سايه كروناست و ايران عزيز همانند ساير كشورها هنوز درگير اين بيماري فراگير و مرگبار است. اين روزها ويروس كرونا همه ابعاد زندگي ما را تحت تاثير قرار داده و از بسياري جهات مختل كرده است، يكي از مسائلي كه 
ذهن بسياري از ما را درگير و مختل نموده، مسئله ديد و بازديد در ايام نوروز است. نمي دانيم بايد چكار كنيم، از طرفي شايد دوست داشته باشيم برخي اقوام و آشناياني را ببينيم كه فقط سالي يكبار فرصت ديدنشان فراهم مي شود، از طرفي 

براي همه به خصوص بزرگترهايي كه سن و سالي از عمرشان گذشته، بهتر است با رعايت احتياط ديد و بازديد را چند وقتي به تعويق انداخته تا كسي را در تنگنا قرار ندهيم و انشااهلل از اين بحران به سالمت عبور كنيم.
نگراني جدي اينجاست كه بخشي از مردم در روزهاي عيد، قرنطينه خانگي را رعايت نكرده و به ديد و بازديد بروند و ناگهان با انفجار اتمي كرونا مواجه شويم؛ آنگاه ديگر حتي امكانات پزشكي كشور نيز جوابگوي اين مشكل نخواهد بود.

بياييد يك پيمان ملي و انساني ببنديم تا عيد امسال را  بعد از شكست كرونا جشن گرفته و چه زيباست دعاي لحظه تحويل سال نو« حول حالنا الي احسن الحال« را به نيت شفاي بيماران و تبديل حال همه ما به بهترين حال، زمزمه كنيم.
اميد است همكاران و خانواده هاي عزيز الزامات بهداشتي را رعايت و سعي نمايند از منزل خارج نشده و بازديد و عيد ديدني خود را از طريق شبكه هاي مجازي انجام دهند؛ مطمئناٌ رعايت بهداشت فردي و دوري جستن از ديد و بازديدهاي 

حضوري موجب سالمتي خودمان و شكست كرونا ويروس خواهد شد.

به آرامش لبخند بزنيد و شاد باشيد

هنگام احوالپرسي از در 

آغوش گرفتن، بوسيدن و دست دادن 

خودداري كنيم

اگر در خود عاليم بيماري 

را ديديم، در منزل بمانيم و از مالقات 

با ديگران بپرهيزيم

در صورت مشاهده عالئم 

بيماري، از ديگران)1متر(

 فاصله بگيريم

هنگام عطسه يا سرفه، 

بيني و دهان خود را با دستمال 

كاغذي بپوشانيم

دستها را به طور مكرر    

با آب و صابون بشوييم

در صورت عدم بهبودي  

عاليم بيماري، به نزديك ترين مركز  

بهداشتي درماني مراجعه كنيم

دستمال مصرف شده را 

فوري پس از استفاده  در سطح زباله 

قرار دهيم

چگونه از خود و ديگران در برابر كرونا ويروس محافظت كنيم؟
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طراحي و ساخت دومين كارگاه سيار تعميرات خطوط لوله انتقال گاز در منطقه 8

لوله  خطوط  ساختماني  عمليات  رئيس 
انتقال گاز از طراحي و ساخت  منطقه 8 عمليات 
دومين خودروي پيشرو تعميراتي چهار فصل براي 

بكارگيري در شرايط اضطراري خبر داد.
عمليات   8 منطقه  عمومي  روابط  گزارش  به 
واحد  رئيس  عليزاده،  محمدرضا  ايران،  گاز  انتقال 
عمليات ساختماني خطوط لوله اين منطقه با اعالم 
خبر فوق گفت: با اتكاء به فن آوري مدرن و دانش 
بومي و به منظور به روز نمودن تجهيزات عملياتي و 
ارتقاء كيفيت كار و سرعت عمل تعميراتي، پرسنل 
ملي  باور  به  نيل  با  توانستند   8 منطقه  عملياتي 
لوله، شامل  تعميرات خطوط  كارگاه سيار  دومين 
كليه تجهيزات مورد نياز اجرايي و امكانات اقامتي را 
توليد و در امورات عملياتي و تعميراتي بهره برداري 

نمايند.
عليزاده افزود: در راستاي چابك سازي سيستم 
و پاسخ گويي مناسب در شرايط اضطراري، بر آن 
روز  به  با  لجستيك،  افزايش سرعت  شديم جهت 
رساني ماشين آالت و تجميع تجهيزات و ابزارآالت 
مورد نياز عملياتي، بتوانيم راندمان كاري و سرعت 
عمل را در پروسه فعاليتهاي تعميراتي افزايش داده 
و ضريب اطمينان و پايداري خطوط لوله انتقال گاز 

را در سطح منطقه باال ببريم.
اين  ساخت  و  درطراحي  داشت:  اظهار  وي 
دستگاه از بهترين استانداردهاي روز دنيا استفاده 
كاهش  باعث  مجموعه  اين  بكارگيري  و  شده 
كاهش  لوله،  خطوط  تعميرات  زمان  محسوس 
آلودگي محيط زيست، ارتقاء رضايتمندي پرسنل 
كار  محل  در  صوتي  آلودگي  كاهش  و  عملياتي 

گرديده است. 
رئيس عمليات ساختماني خطوط لوله منطقه 
عمليات  واحد  نمود:  بيان  گاز  انتقال  عمليات   8
نياز  احساس  اساس  بر  منطقه  اين  ساختماني 
عملياتي با هدف جلوگيري از  پراكندگي تجهيزات 

و پرسنل عملياتي وهمچنين رفع معظل فراموشي 
اقالم و ابزارآالت مورد نياز عملياتي، كه عدم وجود 
يا  و  توقف  باعث  تواند  باالقوه مي  قلم بصورت  هر 
طوالني شدن بيش از اندازه زمان تعميرات گردد و 
همچنين با بهره گيري از تجربيات حاصل از حضور 
فعال در عمليات هاي متعدد تعميرات خطوط لوله 
انتقال گاز و پس از بررسي گلوگاه هاي موجود در 

زمان عمليات، در راستاي بهبود مستمر عملكرد 
و رفع نقاط ضعف در مواقع واكنش سريع 

آتش  هاي  خودرو  از  گيري  الگو  با  و 
نشاني تصميم به طراحي و ساخت 
يك مجموعه كارگاه سيارتعميرات 

عنوان  به  گاز  انتقال  لوله  خطوط 
براي  فصل  چهار  پيشرو  خودروي 
بكارگيري در شرايط اضطراري گرفت. 

عليزاده بيان داشت: اين مجموعه تعميراتي 
شامل سه بخش اصلي بوده كه اتاقك آن شامل يك 
دستگاه مولد برق سه فاز با توان 128 كيلو وات، 
مصرفي  تجهيزات  كليه  به  مجهز  كارگاهي  بخش 
ركتي  دستگاه  شش  داراي  عملياتي،  ابزارآالت  و 
فاير اينورتور جوشكاري با توان خروجي 500 آمپر 
مجهز به سيستم تنظيم آمپر توسط ريموت كنترل 
هاي واير لس، دو  سري  كامل تجهيزات برشكاري 
آتش  و  ايمني  تجهيزات  داراي  گاز،  لوله  خطوط 
نشاني و همچنين كمك هاي اوليه و اضطراري و 
دستگاه سنجش گاز و كپسول اكسيژن قابل حمل 
گاز  به  آلوده  و  بسته  فضا هاي  در  استفاده  جهت 

مي باشد.
اين  اقامتي  بخش  همچنين  داد:  ادامه  وي 
اقامتي  و  رفاهي  امكانات  به  مجهز  نيز  مجموعه 
مدت  كوتاه  در  و  بوده  نامساعد  جوي  شرايط  در 
از كانتينر اين خودرو مي توان اسكان موقت براي 

هشت نفر استفاده نمود.
رئيس عمليات ساختماني خطوط لوله منطقه 
8 عمليات انتقال گاز اشاره كرد: كليه مراحل اجرايي 

 ، طراحي  از  اعم 
ريزي   برنامه 

ساخت  و 
ه  رگا كا

ر  سيا
تي  تعميرا

تفكر  ماحصل 
و تالشهاي پرسنل 

عمليات  واحد  خدوم 
لوله  خطوط  ساختماني 

انتقال  عمليات  منطقه هشت 
گاز مي باشد و طي  19 ماه كار در اوقات فراقت 
هزينه  با  ساعت،  نفر/  با صرف 14000  همكاران، 
مجموعه  اين  ريال   850/000/000 حدود  در  اي 

عملياتي به بهره برداري رسيد .
عليزاده تصريح نمود: اين كارگاه سيار تعميراتي 
روي كاميون اسكانيا و مطابق با قوانين راهنمايي و 
رانندگي و بر پايه استفاده از كانتينرهاي استاندارد 
حمل بار نصب گرديده و مستقل از بستر خودرويي 
خود بوده و هيچگونه تغيير كاربري روي آن صورت 
نگرفته است. و همچنين در صورت خرابي خودروي 

و  ديگر  نقليه  وسيله  توسط  حمل  قابليت  حامل، 
حتي جابجايي بصورت هلي برد را نيز دارد .

دستگاه  اين  اوليه  نمونه  گزارش:  بنابراين 
هشت  منطقه  در   1390 سال  در  بار  اولين  براي 
عمليات  واحد  پرسنل  توسط  گاز  انتقال  عمليات 
و  و ساخته شده  لوله طراحي  ساختماني خطوط 
مورد بهره برداري قرار گرفته و با توجه به احساس 
نياز و بازدهي بسيار مناسب آن، براي پوشش دهي 
عمليات هاي هم زمان تصميم به ساخت دومين 

مجموعه كارگاه سيار عملياتي گرقته شد.

مراسم گراميداشت چهل و يكمين سالگرد پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي با حضور مدير، مسئولين و جمعي از خانواده هاي 
كاركنان منطقه 8 عمليات انتقال گاز در تبريز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گاز ايران، يداله بايبوردي، مديرمنطقه، ضمن تبريك ايام اهلل دهه مبارك 
فجر، با بيان اين مطلب گفت: چهل و يكمين سالگرد پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي، يادآور مجاهدت ملت سلحشور ايران 
اسالمي تحت هدايت مدبرانه امام خميني )ره( مي باشد كه توانست ريشه هاي حكومت ظلم و جور را از ايران بركند و حكومت 

جمهوري اسالمي را برقرار نمايد.
بايبوردي افزود: افتخار و سربلندي ملت ايران و نظام مقدس جمهوري اسالمي در سايه رشادت و جانفشاني جوانان اين 
مرز و بوم در عرصه هاي مختلف علمي به دست آمده وهمه ما وظيفه داريم با صيانت از اين انقالب و همچنين با همت و 

تالش مضاعف خود، در رشد و تعالي ميهن اسالمي گام برداريم.
وي نعمت گاز را يكي از دستاوردهاي اين انقالب دانست و اظهارداشت: تا قبل از پيروزي انقالب تنها به تعداد بسيار 
اندكي از شهرهاي كشور گازرساني شده بود و تمامي اقالم گازرساني از خارج تامين مي شد اما هم اكنون بيش از 1184 
شهر و 29856 روستاي كشور به شبكه سراسري گاز متصل شده و از اين نعمت الهي بهره مند هستند. همچنين در اين 
مراسم، حجه االسالم كاملي فر، نماينده ولي فقيه در سپاه عاشورا استان آذربايجان شرقي دهه فجر را فرصت مغتنمي براي 
بيان دستاوردهاي انقالب اسالمي دانست و گفت: بزرگترين دستاورد انقالب، خودباوري، عزت، عظمت و بزرگواري ملت ايران 

در سايه رهبري امام راحل بود و امروز در اقصاء نقاط عالم مردم مبارز، پرتالش و قهرمان ايران را مردمي بزرگوار مي شناسند.
حجه االسالم كاملي فر با بيان اينكه دشمن از تمامي امكانات و ظرفيت هاي مادي و نيروي انساني چه در داخل كشور و چه 
در خارج از آن استفاده كرد تا به رغم غلط خود انقالب را از رسيدن به 41 سالگي اش باز دارد و در اين راه به خيلي كارها دست زد 

اما نتوانست چرا كه پشتوانه اصلي انقالب مردم اند كه با محوريت واليت فقيه از انقالب و دستاوردهاي آن دفاع مي كنند.
ي  يكي از راهبردها و اهداف راهبردي دشمن در شرايط كنوني را بي اعتماد سازي مردم نسبت به انقالب و مايوس سازي آنان از انقالب ناكارآمد و

عليرغم همه پيشرفت ها و زيرساخت هاي فراوان، برشمرد.نشان دادن آن 
ولي  فقيه در سپاه عاشورا استان آذربايجان شرقي ضمن اشاره به شهادت سردار حاج قاسم سليماني افزود: شهادت سردار با وجود اينكه ضايعه اي بزرگ براي نماينده 

ساز تقويت اتحاد بين ملت اسالمي گرديد چرا كه ثمره خون اين شهيد گرانقدر زمينه ساز در هم شكستن قدرت و خانه سست آمريكا در منطقه شد.ملت ايران بود ليكن زمينه 
اخالقي شهيد سردار سپهبد قاسم سليماني اضافه كرد: اين شخصيت مجاهد، نماد تفكر اصيل انقالبي و جهادي و چهره اي بين المللي براي مقاومت اسالمي بودكاملي فر با اشاره به ويژگي هاي بارز 

وي همچنين، شركت در انتخابات را تيري از سوي انقالب به دشمنان اسالم دانست و اظهار داشت:  حضور گسترده و همگاني مردم در انتخابات و پاي صندوق هاي راي به عزت، انسجام و اقتدار ملي كشور خواهد افزود و مردم با شركت در 
انتخابات، دشمنان اسالم را به خاك ماليده و از سربلندي و عزت انقالب اسالمي دفاع مي كنند. 

در اين مراسم، هنرمندان بومي، با اجراي برنامه هاي متنوع و جذاب از جمله موسيقي زنده آذري و اجراي نمايش به هنرنمايي پرداخته و از برترينهاي المپياد بهره برداران، مسابقات فرهنگي و ورزشي و همچنين نفرات برتر مسابقات بدمينتون 
قهرماني نوجوانان استان تجليل بعمل آمد.

چهل و يكمين برگ زرين از تقويم انقالب در منطقه 8  عمليات ورق خورد
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پژوهش موتور متحرك و عامل توسعه در هر سازماني 
به حساب مي آيد در صورت استفاده مناسب از اقدامات و 
فرايند هاي پژوهشي مي توان شاهد ايجاد مزيت رقابتي 
براي سازمان بود، بطوريكه با صرف منابع كمتر، نتايج بهتر 

و اثر بخشي بدست مي آيد.
بر اين اساس واحد پژوهش منطقه 8 عمليات انتقال 
گاز عهده دار و متولي پيگيري نيازهاي پژوهشي مطرح در 
حوزه هاي كاري كاركنان اين سازمان تا مرحله عقد قرارداد 
پژوهشي و استحصال نتايج آن است. حمايت از پايان نامه 
پژوهشي  هاي  طرح  انجام  و  هدايت  و  دانشجويي  هاي 
نظام  است كه در چارچوب  واحد  اين  از وظايف  بخشي 
نامه پژوهش و فناوري وزارت نفت و همچنين با تكيه بر 
توانمندي پرسنل و شركت هاي پژوهشي داخلي به منظور 
خلق دانش فني مورد نياز در انجام ماموريت هاي سازماني 

انجام مي گردد.
در اين شماره از خبرنامه به سراغ علي صفرعليزاده، 
معاون مهندسي و خدمات فني منطقه 8 عمليات انتقال گاز 
رفتيم تا از نزديك در جريان فرآيندهاي پژوهشي همكاران 

قرار گيريم.
چشم  خصوص  در  سوال  اولين  بعنوان   -
گاز  انتقال  عمليات   8 منطقه  در  پژوهش  انداز 

توضيحاتي بفرمائيد؟
چشم انداز پژوهش در منطقه 8 عمليات انتقال گاز بر 
اساس مصوبات تدوين شده و سرفصلهاي پژوهشي تعريف 
شده در شركت ملي گاز ايران  و زير نظر شركت انتقال گاز 
ايران شامل مواردي از قبيل: افزايش راندمان انتقال و تامين 
گاز شبكه در شرايط اوج مصرف، بررسي روشهاي مختلف 
به منظور افزايش راندمان انتقال، كاهش خوردگي و ارتقا 
سيستمهاي حفاظت صنعتي و توليد نرم افزارهاي تخصصي 
صنعت گاز، استفاده از روشهاي نوين در كاهش هزينه ها 

و .... مي باشد. 
-  فرآيند تبديل يك ايده به پروژه پژوهشي 

در اين منطقه به چه صورت است؟
فرآيند تبديل يك ايده به پروژه پژوهشي بر اساس ›› 
دستورالعمل فرآيند تصويب خواهي و شاخص ها و الزامات 
تعريف و تصويب طرح ها/ پروژه هاي پژوهش  و فناوري 

صنعت نفت ‹‹ صورت مي گيرد .
چه تعداد پروژه پژوهشي در اين منطقه   -

درخواست و پايان يافته است؟
فعاليت هاي پژوهشي منطقه 8  توسط شوراي پژوهش 
اين منطقه و به رياست مديريت محترم منطقه )رئيس 
و  مهندسي  معاونت محترم  نظر  زير  و  پژوهش(  شوراي 

پژوهشي مصوب  اساس سرفصلهاي  بر  و   فني  خدمات 
شركت ملي گاز ايران و نياز و اولويت هاي منطقه و سهميه 
اعالمي شده ستاد انتقال گاز در خصوص پايان نامه هاي 

تحصيالت تكميلي ، صورت مي گيرد.
مراكز  و  ها  دانشگاه  از  شده  تكميل  درخواستهاي 
آموزش عالي بر اساس فرمت هاي ارائه شده در فرمهاي 
پرسشنامه هاي پژوهشي پروژه و پايان نامه هاي تحصيالت 
تكميلي صورت مي گيرد. از زمان شروع فعاليت  سمتهاي 
پژوهشي در مناطق انتقال گاز در سال 1392 تا كنون بيش 
از بيست عنوان پژوهشي شامل پروژه ها و پايان نامه هاي 
تحصيالت تكميلي كارشناسي ارشد و دكتري اجرا شده و 
خاتمه يافته است. از جمله برخي عناوين پژوهشي خاتمه 

يافته عبارتند از:
* » اندازه گيري و محاسبه افزايش ولتاژ شبكه ارت 
پست 132 كيلوولت تأسيسات تقويت فشار گاز تبريز و 
الكتريكي  تأسيسات  ابزاردقيق و  ارت  بر شبكه  تأثير آن 

مجاور« )پروژه پژوهشي(
* » تاثير مديريت سايبرنتيك بر عملكرد سازمان با 
نقش واسطه مديريت دانش در منطقه 8 عمليات انتقال گاز 

ايران« )پايان نامه كارشناسي ارشد(
*  » بررسي تجربي و تحليل تئوري سيكل توربين گاز 
موجود در تاسيسات تقويت فشار گاز از ديدگاه اگزرژي و 

اقتصادي و بهبود عملكرد سيكل«  )پايان نامه دكتري(
در خصوص شاخص هاي ارزيابي براي   -
نظارت بر درستي اجراي فرايند پروژه توضيحاتي 

بفرمائيد؟ 
شاخص هاي ارزيابي براي نظارت بر درستي اجراي 
فرايند پروژه، بر اساس›› دستورالعمل فرآيند تصويب خواهي 
و شاخص ها و الزامات تعريف و تصويب طرح ها/ پروژه هاي 

پژوهش  و فناوري صنعت نفت‹‹ و نيز دستورالعمل›› شيوه 
نامه اجرايي نظارت بر طرح ها/ پروژه هاي پژوهش و فناوري 
صنعت نفت ‹‹  صورت مي گيرد. ضمنا شوراي پژوهش 
منطقه با پژوهش ستاد شركت انتقال گاز و نيز پژوهش 
ستاد شركت ملي گاز ايران در فرآيند پروژه پژوهشي طبق 

آيين نامه هاي مذكور همكاريهاي الزم را بعمل مي آورد. 
در  و  مصوب  هاي  پروژه  تعداد  مقايسه   -

حال تصويب اين منطقه طي سالهاي گذشته؟
*  پروژه مصوب :

پروژه پژوهشي  مصوب و جاري منطقه با عنوان پروژه›› 
تعيين چينش بهينه پره ها روي ديسك هاي توربين گازي با 
طراحي و ارائه نرم افزار ‹‹ مي باشد كه طبق برنامه زمانبندي 
پروژه در حال اجرا مي باشد و در تابستان 1399 طبق 

برنامه زمانبندي خاتمه خواهد يافت.
*  پروژه در حال تصويب

پروژه پژوهشي در حال تصويب با عنوان پروژه مديريت 
دانش با كار فرمايي ستاد انتقال گاز ايران مي باشد كه 
جزو برنامه اجرايي ستاد انتقال گاز بوده و منطقه 8 عمليات 

انتقال گاز يكي از مناطق پايلوت براي اين پروژه مي باشد.
تصويب  براي  پژوهش  واحد  الزامات   -

پروژه هاي پژوهشي چگونه است ؟
الزامات واحد پژوهش براي تصويب پروژه هاي پژوهشي  
بر اساس›› دستورالعمل فرآيند تصويب خواهي و شاخص ها 
و الزامات تعريف و تصويب طرح ها/ پروژه هاي پژوهش  و 

فناوري صنعت نفت‹‹ مي باشد.
   

   

براي افزايش ارتباط صنعت با   -
دانشگاه چه راهكار و برنامه هايي در دست 

اجرا داريد ؟
دانشگاه  با  صنعت  ارتباط  افزايش  راستاي  در 

برنامه هاي مختلفي اجرا شده است كه عبارتند از 
*  برگزاري دو مورد نمايشگاه صنعتي نيازهاي 
منطقه در سال 1398 )الف( در غرفه پارك علم و 
فناوري و )ب(  نمايشگاه بين المللي تبريز )رينوتكس( 
*  بازديد اساتيد دانشگاه هاي مختلف از منطقه 

به منظور آشنايي دانشگاه با نيازهاي صنعت 
*  انجام فراخوان و دعوت به همكاري از دانشگاه 
هاي مختلف جهت اجراي پروژه پژوهشي ›› تعيين 
چينش بهينه پره ها روي ديسك هاي توربين گازي با 

طراحي و ارائه نرم افزار ‹‹
خودكفايي  دائمي  نمايشگاه  اندازي  راه  و  تجهيز   *
منطقه با همكاري كميته خودكفايي و واحدهاي عملياتي 
و ستادي جهت آشنايي پژوهشگران و اهل فن با نياز هاي 

صنعت. 
شوراي  در  تبريز  دانشگاه  اساتيد  از  يكي  *حضور 

پژوهش منطقه بعنوان عضو هيئت علمي
راستاي  در  كاركنان  براي  پيشنهادي   -

ارتقاء پژوهش و فناوري در اين منطقه؟ 
منطقه  پژوهنده  و  تالشگر  كاركنان  از  تشكر  ضمن 
8 عمليات انتقال گاز در راستاي ارتقاء پژوهش و فناوري 
بسيار  همكاريهاي  و  ها  فعاليت  تاكنون  منطقه،  اين  در 
خوبي با واحد پژوهش منطقه در چارچوب آيين نامه ها 
و الزامات تعريف شده شركت ملي گاز ايران داشته و دارند 
كه خروجي پيشنهادات پژوهشي اين عزيزان بصورت پايان 
نامه هاي كاربردي تحصيالت تكميلي كارشناسي ارشد و 
دكتري، مقاالت علمي ارائه شده در مجامع علمي داخلي 
و خارجي  و نيز پروژه هاي پژوهشي عملياتي و مصوب در 
اين منطقه مي باشد كه اين امر باعث ارتقا وضعيت پژوهش 
منطقه 8 عمليات انتقال در بين مناطق عملياتي شده است 
و انتظار بر اين است كه همكاران گرامي كمافي السابق 
همكاريهاي گسترده اي با واحد پژوهش در راستاي پر بار 
نمودن نتايج پژوهشي در سطح منطقه و شركت انتقال گاز 

ايران داشته باشند.
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باد و كلبـــه سرد

اين كلبه عايق حرارتي ندارد 

طرف  يك  از  باد  همين  بخاطر 

آن وارد  و از طرف ديگر، خارج 

مي شود. مي تواني مسير باد را 

نشان بدهي؟

آرام آرام قدم بردار

هر آدمي براي آينده و زندگي اش آرزوهايي دارد كه برايشان روياپردازي مي كند، براي رسيدن به اين روياها بايد 

تالش كند؛ اصال تا سخت كوشي نباشد نمي تواند به اين روياي شيرين دست پيدا كند. فقط به آينده فكر كن و قدم 

بردار؛ اما قبل از اين كه قدم برداري يك لحظه بايست و پشت سرت را نگاه كن، به اشتباهاني كه در طول چند سال 

گذشته داشته اي نگاه كن، به گذشته ي بزرگترهايت توجه كن و بعد انگشت بگذار روي يك هدف مشخص و حركت كن. 

رسيدن به روياها هرگز به سرعت و ناگهاني پيش نمي آيند و ممكن است سالها به طول بيانجامند.

براي مثال فكر كنيد در يك انبار بزرگ و تاريك كه پر از ابزار و وسايل است تنها هستيد، از شما خواسته اند فقط 

چيزي را برداريد كه به دردتان مي خورد و مي توانيد با آن وسيله اي را بسازيد كه نيازش داريد. خب، به نظر شما آيا مي 

توانيد ساعت ها در دل اين تاريكي فكر كنيد و تمركز كنيد بعد دقيقا دست بگذاريد روي همان وسيله كه نيازتان 

است و شادمان و خرسند از دل تاريكي بيرون بياييد؟ در جواب بايد بگوييم: محال است و نشدني.

پس شروع مي كني آرام آرام روي وسايل دست مي كشي و يكي يكي به هر چيزي كه توجهت 

را جلب كرد دقيق مي شوي و آنان امتحان مي كني؛ اگر ببيني همان چيزي نيست كه دنبالش بوده 

اي دوباره آن را زمين مي گذاري و جستجو را ادامه مي دهي شايد اين كار ماه ها و سالها طول بكشد 

تا باالخره بتواني به خواسته ات برسي و اين همان هدف نهايي.

وقتي حساب شده و اصولي قدم برداري، هدفت با همه ي مختصاتش برايت مشخص مي شود آن 

وقت است كه تمام سختي ها و مشكالت را به جان مي خري و سرانجام به روياهايت دست پيدا مي كني. شايد 

روياهايت ساختن ايراني باشد با نهايت شكوه علمي و اقتصادي. 

ويژه كودكان
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افقي :
1- ناهماهنگي در عقيده يا ديدگاه- سخنراني

2- رنگ شب- رنج كاري را بر خود تحميل كردن- بازيكن دفاع آزاد در ورزش فوتبال
3- چپاول- پر شدن معده- قله رفيع زاگرس

4- نقش هنري بازيگر- پرش عصبي- داراي والدين مشترك- چشمي كه دور را نمي بيند
5- ميوه معطر- مطابق و به دستور- هم اندازه و مساوي

6- مقام پروردگاري- سوي ديگر- سعي و كوشش
7- پرهيزگار - شتابنده و تيزرو- جدا از هم

8- قومي سفيد پوست- از وسايل پرواز بشر- گونه اي سالح كوچك
9- سود حرام پول- شهري در جنوب استان آذربايجان غربي- اهل سرزمين آفتاب تابان

10- پراكندگي- نمايشنامه فرنگي- نوعي سالح پرتابي
11- ظرف بندي كاالهاي صنعتي- پيامبر و فرستاده خداوند- دوگانه پرستي

12- بخشي از خون- بي آن فطير است- چرك زخم- مايه زندگي
13- ريشه و بنياد- پايتخت تايلند- فراگيرنده فنون بازيگري

14- راه پيشرفت در كار- منهدم- از ايل هاي بزرگ كرد در كشورمان
15- خواهر و برادر ناهمخون- مخترع انگليسي رادار در سال 1934 ميالدي

عمودي :
1- نگراني بيش از اندازه- بنيانگذار حكومت ويشي در بخشي از خاك فرانسه

2- از روي توهم- خاك مقدس- شاعر مانلي
3- رشته مو- پسر مقتول كوروش هخامنشي- سطح دست- برهنه و بينوا

4- زبان كوچك ته حلق- امر به آمدن- عضو جفتي بدن- وسط
5- نام ديگر آمودريا- نام پيشين كشور ميانمار

6- گاه با فراوان مي آيد- مكمل كار- باغ شعري سعدي شيرازي
7- شهر نيروگاهي استان مازندران- بي پروا و نترس- داراي اخالق پسنديده

8- ضد نور- بركه بزرگ- هلهله تحسين
9-ميرا و فناپذير- بنيانگذار سوييسي صليب سرخ جهاني- توقف فيلمبرداري

10- رنگدانه قرمز موجود در برخي ميوه ها- خشن و ضد نرم- كافي
11- فضاي خالي از هوا- آواي جرس- ماه هفتم سال ميالدي

12- راه پيمودن- شبانگاه تازي- شيريني سنتي كرمانشاه- سخن گفتن نامفهوم
13- اليزال- ازابزار دفع آفات- جامه كهنه و فرسوده

14- نوعي تفنگ قديمي- درياچه اي در كشور كانادا- جوجه تيغي
15- از سازمان هاي ترابري كشوري- فندك مقوايي

جدول

6



شماره نوزدهم / ويژه نوروز 1399 / صفحه ســال شانزدهم ، مرداد و شهریور 1398 خبرنامه الكترونيكي منطقه 8 عمليات انتقال گاز

تقويم سال 1399

7


