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عهدهدار است .اردیبهشت
كمبود گاز استان اصفهان و تقويت خطوط لوله سراسري دوم و سوم را 

شود و تامين و رفع
گاز خط دهم سراسري از طريق فازهاي  20،21و ....فراهم می 
نورآباد روي اين خط به طرح ابالغ شده كه این طرح تالش کرد تا مشاور این سه ایستگاهها را که مسئولیت طراحی پایه ،تهیه

امسال احداث سه ايستگاه پل كله ،دوراهان و
اسناد مناقصه و نظارت عالیه و کارگاهی را دارد ،پس از انجام فرآیندهای تعریف شده تعیین کند که این مهم محقق شد و ابالغ شروع به کار مشاور صادر شده است

سپری کردن مراحل انتخاب مشاور از بین
بهترین مشاوران ایرانی به همراه شرکت های
خارجی دارای سوابق مهندسی و اجرایی در
ایستگاههای تقویت فشار ،شرکت سازه و ILF
آلمان به عنوان برنده مناقصه ،شروع به کار
کرده ،ضمن آنکه جلسات  KOMآنها برگزار
شده و بازدیدهای میدانی نیز صورت گرفته
است .با حضور این مشاور و شرکت همکار آن،
قصد داریم با بازنگری در ایستگاههای موجود،
استفاده از دانش بهرهبرداران و مناطق عملیاتی
و تجربه و سوابق موجود در طرح ،موفق به
طراحی ایستگاهی شویم که تمامی مطالعات
الزم از جمله مهندسی ارزش ،بهینه سازی های
الزم و در نظر گرفتن کلیه موارد ایمنی ،آخرین
استانداردها و فناوری روز جهانی را مطالعه و
اجرایی کنیم ،به صورتی که سنگ بنای
طراحیها و پروژههای آتی طرح ایستگاهها قرار

گیرد .كنشگران متفاوتي در اين پروژه نقش
كنند كه البته نهايي سازي ،چگونگي
آفريني می 
بهرهبرداري در آينده و طبقهبندي سناريوهاي
بهينه سازي با راهبري شركت مهندسي انجام و
گامي راهگشا براي رفع دغدغههاي شركت
انتقال گاز ایران به عنوان استفاده كننده نهايي
محسوب میشود.
پروژ ههاي خط هشتم سراسري
مشتمل بر ايستگاههاي خنج ،جهرم،
صفاشهر ،نائين و کاشان در اواخر سال
گذشته تقريبا همزمان به بهرهبرداری
رسيدند كه در نوع خود ركوردي
بيسابقه در تاريخ صنعت گاز كشور به
ثبت رساند و تحسين مسئوالن و
مقامها را برانگيخت .هم اكنون اين
ايستگاههاچهوضعيتيدارند؟
پس از راهاندازيهاي سال گذشته ،به تكميل
و رفع نواقص جزئی باقی مانده از اين پروژهها
پرداختيم؛ از آنجایی که طراحی این ایستگاهها
واحد مو
به صورت  1+3میبود،توانستيم هر  4
جود را عملياتي كنيم .ما در اين پروژهها،
راهاندازي پروژههاي يدك را به تاريخ و زمانی
ديگر موكول نكرديم و با مديريت بر فعاليتهاي
پيمانكار ،همه واحدها را به بهرهبرداری رسانديم.
اوایل امسال ،نیز پروژههای ارسنجان و خیرگو به
این طرح ابالغ شد که با تالشی فراوان ،مشاور
طراحی و نظارت کارگاهی و عالیه آن انتخاب و
طراحی پایه تکمیل و مناقصات  EPCآن
برگزار شد و شرکتهای انهار و  EIEDاکنون
پیمانکاران  EPCپروژههای یاد شده بوده و
فعالیت خود را آغاز کردهاند .در حال حاضر با
پیگیری های طرح توانستیم بخش عمدهای از
طراحی تفصیلی را به پایان رسانده و عملیات
اجرایی در سایت را نیز دنبال کنیم ،به صورتی
که بخش  Rough Gradingو عملیات
ابتدای احداث فونداسیون در حال انجام است .از
نکات مهم در این پروژه ،نگاه جدید در تنظیم
قرارداد و استفاده حداکثری از درس
آموخته های پروژههای قبلی
است .این طرح درنظر دارد با
حداکثر توان خود ،پروژههای
تعریف شده در زمان مشخص شده
( 20ماه) را به اتمام و بهرهبرداری
برساند.
در صحبتها یتا ن ا ز
ر ا ها ندا ز ي همز ما ن
واحدهاي اصلي و

يدك به عنوان موفقيتي بزرگ 
ياد
كرديد .لطفا كمي بيشتر درباره
ستاوردتوضيحدهيد.

مزيتهايايند
تقریباً برای نخستین بار در پروژه ای که در
خط هشتم به انجام رسیده ،راهاندازی واحد
یدکی به زمانی دیگر موکول نشده و همه واحدها
به بهره برداری رسیده اند .این دستاورد ،انجام
مانورهای متعدد عملیاتی را برای بهرهبردار میسر
میکند .موضوع بعدی که در این باره اهمیت
باالیی دارد ،سرعت عمل و کاهش قابل توجه در
نصب و راهاندازی واحدهای یدک است .بنا به
تکلیفی که به این طرح داده شده بود ،واحدهای
یدک ایستگاههای خرمدره و قزوین ،ظرف مدت
کوتاهتر از  6ماه نصب و راهاندازی شده ،همچنین
رکورد راهاندازی واحدهای یدک در ایستگاه
سمنان و پارچین صورت گرفت که در مدت
زمانی  4ماه ،واحدها راهاندازی شده که از لحاظ
سرعت ،آن هم در منطقه گازدار و عملیاتی،
رکوردی قابل توجه و بسیار پراهمیت است
(برای مشخص شدن و مقایسه ،نصب و
راهاندازی اینچنین واحدها در مدتی  1ساله یا
گاه بیشتر صورت میگرفته است).
خط ششم سراسري به دليل صادرات
گاز به عراق و تامين گاز استانهاي
بوشهر و خوزستان از اهميتي بسزا
برخوردار است .براي را هاندازي
ايستگاههاي تقويت فشار در اين خط
راهبردی چه برنامههایي داريد؟
اجراي  2ايستگاه خورموج و برازجان روي
خط ششم سراسري كه یک هزار و 200كيلومتر
ارد و از استان بوشهر تا دهگالن امتداد
خط لوله د 
میيابد ،ارديبهشت امسال به طرح تكليف شده
است .با توجه به اینکه زمان پروژه  30ماه و به
صورت  EPCکامل است ،تالش کردیم که
مشاور طراحی پایه و نظارت عالیه و کارگاهی آن
را انتخاب کنیم و اکنون پروژه به مشاور ابالغ
شده است و امید داریم در سال پیش رو مراحل
انتخاب پیمانکار  EPCرا داشته باشیم.
خط هفتم سراسري نیز به لحاظ
امكانپذيركردنصادراتبهپاكستان
هندوپايداريگازشرقوجنوبشرق
و 
كشور ،از اهميت فراواني برخوردار
است .درباره ايستگاههاي اين خط
توضيحدهید.
خط هفتم سراسري از حوزه پارس جنوبي به
مناطق شرقي و جنوب شرقي تا ايرانشهر امتداد
كرد كه از جمله اهداف آن گازرساني
خواهد 

پيدا
به نيروگاهها ،صنايع پتروشيمي و واحدهاي
صنعتي ،خانگي و امكان صادرات به پاكستان
هند و پايداري گاز در اين حوزه
و 

}

است .از برنامه های آتی این طرح پس از تأیید
نهایی امور برنامهریزی شرکت مهندسی و
توسعه احداث ایستگاه شماره  1و  2این خط
است که اقدامهای اولیه در حال انجام است.
چه ايستگا ههايي براي خط دهم
شدهاند؟
سراسريپيشبيني 
گاز خط دهم سراسري از طريق فازهاي
شود و تامين و رفع كمبود
 20،21و ....فراهم می 
گاز استان اصفهان و تقويت خطوط لوله
عهدهدار است .اردیبهشت
سراسري دوم و سوم را 
امسال احداث سه ايستگاه پل كله ،دوراهان و نو
رآباد روي اين خط به طرح ابالغ شده كه این

طرح تالش کرد تا مشاور این سه ایستگاهها را
که مسئولیت طراحی پایه ،تهیه اسناد مناقصه و
نظارت عالیه و کارگاهی را دارد ،پس از انجام
فرآیندهای تعریف شده تعیین کند که این مهم
محقق شد و ابالغ شروع به کار مشاور صادر شده
است.
در پایان اگر نکتهای باقیمانده ،بیان
بفرمایید.
با اينكه امسال نیز ،مانند سال گذشته
درگير حجم بااليي از کارهای اجرایی بودیم،
اما با توجه به تکلیف محوله برای اجرای
ایستگاههای آتی ،اقدامهای الزم برای مراحل
انتخاب مشاور و پیمانکار را دنبال کردیم و در
این ارتباط موفقیتهای چشمگیری داشتیم،
به صورتی که بخش قابل توجهی از اقدامهای
زمان بر درون سازمانی را پشت سر گذاشتهایم.
هم اکنون مشاوران طراحی و نظارتی ،به
صورت کامل مشخص شدهاند و پروژه ارسنجان
و خیرگو نیز با سرعت قابل قبولی در حال انجام
است .در این مقطع نیز جلسات مداوم و
مستمری با سازندگان توربوکمپرسورها
داشتهایم و برنامهریزی های الزم رای برای
ساخت و ارسال توربوکمپرسورها با توجه به
برنامه زمانبندی اجرایی پروژه ها به عمل
آوردهایم.
یکی از بارزترین فعالیتهای این طرح در
سال جاری ،تحویل قطعی  10ایستگاه تقویت
فشار خطوط قبلی که مربوط به سالیان پیشین
بوده که با تعاملی بسیار سازنده میان شرکت
مهندسی و توسعه گاز و شرکت انتقال گاز ایران
در قالب نشستهای کارشناسی و مدیریتی
میسر شده است .که انتظار میرود با توجه به
نگرش موثر مدیریت عامل شرکت جهت تثبیت
فرآیندهای اجرایی به دلیل روان کردن و تسریع
در دستورعملهای درون سازمانی و همچنین
دستورات و تأکیدات مجری طرح بتوانیم هر چه
بیشتر به استانداردهای اجرایی هم از لحاظ
زمانی و کیفی دست یابیم.
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