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بسیار خوش وقتیم و به خود مى بالیم که در مجموعه  اى خدمت مى کنیم که وظیفه  اش 
خدمت رسانى به مردم و مأموریتش آبادانى ایران اسالمى  است. 

گردش چرخ هاى عظیم صنعت انتقال نفت کشور، در شبکه اى به گستردگى  14هزار 
بازوان  در  منطقه،  صنعتى  مخابرات  شبکه  پیشرفته  ترین  عملیاتى  پشتیبانى  با  کیلومتر 
پرتوان کارکنان تالشگر «شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران»، به  عنوان یکى از 
بزرگترین مجموعه هاى انتقال مواد نفتى در گستره گیتى، ضامن تداوم جریان انرژى و 

انتقال کالن، پایدار و ایمن نفت  خام و فرآورده  هاى نفتى است. 
جابجایى123 میلیارد لیتر مواد نفتى در سال، تأمین خوراك هفت پاالیشگاه داخلى و 
چندین واحد پتروشیمى، سوخت رسانى به چندین نیروگاه و انتقال روزانه 400  میلیون 
تولید70   و  انتقال  پروژه  هاى  عظیم ترین  اجراى  در  خودکفایى  با  همسو  فرآورده،  لیتر 
مسیر  در  ما  مجموعۀ  افتخارات  از  بخشى  نیاز،  مورد  تجهیزات  و  قطعات  درصدى 
خدمت  رسانى است که در سایه اتّکال به پروردگار بزرگ و تکیه بر توان فنى و نیروى 

تخصصى کشور، به دست آمده است.
مهندس عرب یارمحمدي

سخن مدیر عامل



بسمه تعالی

آغاز هر نشریه سازمانی، طلوعى نوین در عرصه آگاهى و 
ارتباطات است، به ویژه با جایگاه مهم و خطیري که شرکت 
نفت  صنعت  سطح  در  ایران  نفت  مخابرات  و  لوله  خطوط 
داراست. اینک که به لطف الهى اولین شماره نشریه «انتقال 
لطف  از  خالى  نکته  چند  یادآورى  مى یابد،  انتشار  نفت»  

نیست.
نشریه انتقال نفت، فضایی براي انعکاس تالش هاي کارکنان 
جوي  و  است  عملیاتی  مناطق  سراسر  در  شرکت  محترم 
و  عزیزان  این  مهارت  و  هنر  دانش،  انتشار  براي  صمیمی 
معرفی موفقیت هاي خانواده هاست،  ما در این نشریه عالوه 
توصیفی  گزارش هاي  و  شرکت  اخبار  مهم ترین  انتشار  بر 
تحلیلی ،  نکات آموزشی روز، هنر و  سرگرمی را نیز چاشنی

صنعت کرده ایم.
اینک و همزمان با انتشار اولین شماره این نشریه، جا دارد 
مدیر  یارمحمدي  عرب  مهندس  آقاي  جناب  حمایت  از 
هیئت  سردبیري،  شوراي  محترم  اعضاى  محترم،  عامل 
و  مناطق  عمومی  روابط  محترم  همکاران  تحریریه،  محترم 
ستاد و همچنین واحد انتشارات و تبلیغات که عالوه بر بعد 
را  ارزشمندى  زحمات  آن  اجرایى  بخش  در  مجله،  کیفى 
تقبل نمودند، صمیمانه سپاسگزارى نموده و براى همه این 
بزرگواران، از درگاه خداى متعال توفیق روزافزون مسئلت 

نمایم.
سید عزت اهللا میرحسینی

رئیس روابط عمومى

سخن مدیر مسئول



مهم ترين عناوين خربی رشكت در فصل هبار 

انتقال ایمن و پایدار فرآورده  نفتى در کشــور 
ضمن رعایت دســتورالعمل هاى ستاد مقابله با 

کرونا توسط مناطق 12گانه 

ساخت دســتگاه آزمایش فشارسنج با وزنه یا 
سید  مهندس  توسط  وزنه اى  تستر  گیج  همان 
محمد هاشمی کارمند ابزار دقیق منطقه فارس

تاکید مدیر منابع انســانی شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت ایران بر ســالمت کارکنان در 
بخش هاي ستادي و مراکز عملیاتی با برنامه ریزي 

طرح دورکاري و نوبت کاري 

تقدیر شرکت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
شاهرود از کارکنان منطقه شمال شرق با پایان 
یافتن عملیات تبدیل مخازن انبار نفت دامغان

به  شرکت  کارکنان  خون  اکسیژن  سطح  پایش 
HSE ابتکار واحد

مهندس ارســالن رحیمى: ذخیره ســازى 70 
میلیون لیتر بنزین مازاد بــر مصرف مردم در 

مخازن منطقه شمال 

طراحى و ساخت برد الکترونیکى کنترل ولو در 
منطقه شمال

تقدیر مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران از برگزیدگان روابط عمومی مناطق 

12گانه
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انتقال 770 هزار بشکه نفت خام از پایانه نکا به 
پاالیشگاه تهران

افتتاح تاسیســات و انبار نفت جدید ارومیه با 
حضور استاندار آذربایجان غربى

آغاز پروژه تعیین منشاء و گسترش آلودگى در 
چشمه سرخون استان چهارمحال و بختیارى و 

انجام پاکسازى

مهندس مصطفى ســلطانى: سوخت رسانى به 
انبار نفت جدید ارومیــه از طریق خط 8 اینچ 

میاندوآب- ارومیه

بهره بردارى از پروژه تعویض 67 کیلومتر از خط 
لوله 30 اینچ نفت خام مارونـ  اصفهان

درصدى   41 افزایش  اورنگى:  سیاوش  مهندس 
انتقال نفت خــام از طریق خطوط لوله منطقه 

اصفهان در ایام نوروز

مدیریت  عملیات  معاون  پور،  احمدى  مهندس 
خطوط لوله:  افزایش 120 میلیون لیتري ظرفیت 
ذخیره سازي بنزین توسط شرکت خطوط لوله و 

مخابرات نفت ایران

مهندس على فضلى خانى، معاون عملیات منطقه 
مرکزى: براى اولین بار تاسیسات همدان و مالیر 

بنزین یورو 4 رسید کردند

چرخش توربین هاى آسار با سوخت گاز طبیعى 
با بهره بردارى از پروژه گازرسانى به مرکز انتقال 
نفت شهید سیفى(آسار) و صرفه جویى میلیاردى 

با گازسوز کردن توربین ها در منطقه لرستان
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۱۰۰۱۰۰ فرمان  فرمان 
ارتباطی ارتباطی 
در جهان در جهان 

معارصمعارص

بدون اجازه مستقیم از فرد، شماره اش 
را در اختیار دیگري قرار ندهید.

اگر در تماس تلفنی تان پاسخی دریافت 
نکردید، مجدداً تماس نگیرید و پیغام، 
سوال یا علت تماس خود را به صورت 

پیامک ارسال کنید. 

1

2

اگر در زمانی خــارج از عرف نیاز به 
تماس تلفنی با دیگري دارید، پیش از 
اجازه  اخذ  براي  پیامکی  شماره گیري، 

ارسال کنید.

3
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تحوالت نســلى و تغییــرات تکنولوژیک، 
موجب پیدایــش الگوهاى جدید فرهنگى و 
اجتماعى در جوامع مختلف شده است. این 
تغییرات شــتابان نه تنها جوامع بزرگ بلکه 
جوامع کوچک مانند ســازمان هاى مختلف 
را با دگرگونــى مواجه کرده اســت. تغییر 
درکارکــرد نهادها، خصوصا نهــاد خانواده، 
پیدایــش انواعى از آســیب ها و مســـائل 
اجتماعى پیچیده، تعــارض هنجارها، تغییر 
در رفتارهــاى اجتماعــى و ذائقه گروه ها و 
قشــرهاى اجتماعى حاصل ایــن تغییرات 
شــتابان اســت. امروز متخصصــان علوم 
اجتماعى و روانشناختى براى کاهش و حل 
متفاوتى  الگوهاى هاى  مســـائل  گونه  این 
در ســطح خــرد و کالن ارایــه نموده اند و 

ســازمان ها به فراخور نیــاز و درك اهمیت 
موضوع براى بهبود شرایط کارى مى توانند 
از دانــش علمى این متخصصــان در قالب 
مراکز مشــاوره و غیره بهره مند شوند. رشد 
و توسعه صنعت عظیم نفت درکشور ما طى 
بیــش از یک قرن اخیر به نیروى انســانى 
کارآمد با پشــتوانه نهاد خانواده گره خورده 
است. تالش علمى و هدفمند براى کاهش 
مشــکالت نیروى انســانى و خانواده هاى 
این صنعت با امور روابــط کار و مددکاري 
اجتماعــی بعنوان بــازوي مدیریت در این 
صنعت شــکل گرفت و این امور در شرکت 
ملى پاالیــش و پخش و زیر مجموعه خود 
تقریبا از ســال 72 آغاز شد. شـکل دهـــی 
مطلـوب مناسـبات اداري، تعـدیل مسـائل 

کارکنـان، کـــاهش تعارضات بین فردي و 
گروهـــی در ســازمان، بهبود محیط کار با 
هدف ارتقـــاي بهـره وري و غیره برخی از 

وظایف سازمانی این امور مى باشد.
براي نیــل به این اهداف  نیروي انســانی 
ایــن واحد باید از دانــش روز براي کاهش 
آســیب هاى اجتماعی و مشــکالت مالی، 
شــغلی، روحی و روانی در محیــط کار  و 
غیره برخوردار باشد تا امکان ارایه ایده هاى 
چالش هاى  و  نگرش ها  مناسب  بازخورد  نو، 
تهدید کننده منابع انســانی را داشته باشد. 
همچنین بــا اتخاذ رویکردهاي علمی حوزه 
علوم اجتماعی و روانشناســی و اســتفاده 
از متخصصــان امر زمینه حل مشــکالت 
کارکنــان و خانواده هــا و.... را فراهم نمود. 

دکتر جواد نظرى
مراکز مشاوره روانشنا(، رضورت سازمان
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رفتارهاي کنشگران در چهارچوب هاى اجتماعی اتفاق مى افتد 
و این نشــانگر گره خوردن فعالیت ها و رفتارهاي انسان ها با 
یکدیگر در مجموعه هاى بزرگتر از ســطح خانواده است. پس 
بــه نوعی مى توان گفت بخش مهمــی از موفقیت این مراکز 
با ســاختارهاي اجتماعی ارتباط پیدا خواهد کرد. اگر از سوي 
کارشناسان این مراکز مساله اى در محیط کاري برجسته شد و 
راه حل هاى آن هم تجویز گردید، کاهش و یا حل آن بستگی 
به فراهم نمودن زمینه هــاى اجتماعی و فرهنگی و... مربوط 
به آن مســاله از سوي متولیان سازمان و از سوي دیگر میزان 
تاثیرگــذاري از اجتماع بزرگتر دارد. ایــن همان نکته کلیدي 
است که متولیان امور مشاوره و مسئوالن مربوطه در سازمان 

باید آن را مد نظر داشته باشند.
با توجه به رویکرد ذکر شــده در باال بــراي کارآمدي مراکز 

مشاوره مى توان پیشنهادهاي ذیل ارایه نمود:
ـ گام اول آگاهــی از جامعه خدمات پذیر مى باشــد براي این 
کار باید با اســتفاده از متخصصان از طریق مطالعات میدانی 
و علمی اطالعات مناســب و کافــی از محیط هاى صنعتی، 

کارکنان و خانواده ها جمع آوري نمود.
ـ تهیــه بانک الکترونیک داده هــاى علمی در حوزه اجتماعی 

هیات مدیره شــرکت ملی نفت ایران در ســال 76 دستور العمل ریاســت جمهوري مبنی بر استفاده از خدمات مشاوره را به صورت 
مصوبه اجرایی در آورد و مرکز خدمات مشــاوره اى با تعداد اندکی از کارشناســان این شرکت راه اندازي شد. در صنعت انتقال نفت 
ایران با توجه به ماهیت کاري متفاوت و عملیاتی بودن از سال 79 خدمات مشاوره اى به کارکنان و خانواده ها در مناطق مختلف این 
شرکت از سوي موسسات تخصصی آغاز شد و تاکنون اکثر مناطق تحت پوشش خدمات مشاوره اى این موسسات قرار گرفته اند به 
گونه اى که در ســطح شــرکت به طور متوسط ساالنه بالغ بر 600 کارگاه و سمینار آموزشی برگزار و بالغ بر 4 هزار مشاوره فردي از 
ســوي مراکز مشــاوره طرف قرارداد اجرا مى شود. هدف از طرح این موضوع عالوه بر آشنایی خوانندگان با سوابق ارایه این خدمات 
در صنعت نفت، تاکید بر ضرورت وجود مراکز مشاوره، تقویت فرهنگ مشاوره و ارایه راهکارهایی براي کارآمدي این مراکز مى باشد 
که در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت. همانطور که در مقدمه ذکر شد، با توجه به پیچیدگی مســـائل جامعه امروز، نمی توان 
براي حل این موارد با توسل به شیوه هاى سنتی اقدام کرد. خدمات مشاوره اى با زیربناي علمی 
در صنعت انتقال نفت ایران در بســیاري از حوزه هاى فردي و خانوادگی راهگشا بوده 
و شــاید در مواردي خدمات گیرندگان احساس کنند نتیجه مطلوبی از این طریق 
براي حل مشــکالت خود به دســت نیاورده اند که این موضوع ما را به نکته 
مهمی خواهد رســاند و آن اینکه چنین خدماتی به طور معمول در ســطح 
فردي ارایه مى شــود در صورتیکه فعالیت هاى انسان ها با گروه ها و جامعه 

بزرگتر پیوند پیدا مى کند. 
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و روانشــناختی از ویژگی هــاى رفتــاري، 
انواعی از آسیب ها و ... در سطح کارکنان و 
خانواده ها و در صورت لزوم جامعه بزرگتر و 
تعیین دوره زمانی براي نوسازي این داده ها
صنعتــی،  محیط هــاى  ســطح بندي  ـ 
اولویت بنــدي انواعی از آســیب ها و تعیین 
میزانی از وضعیت ســالمت روان در سطح 
فردي تا ساختاري در سازمان مربوطه جهت 

تعیین چگونگی فعالیت مراکز مشاوره
ـ تهیه طرح جامــع چگونگی فعالیت مراکز 
مشــاوره در زمینه هــاى تعیین شــده در 
فعالیت ها  این  ارزیابی  چگونگی  تفاهم نامه، 
و.... در حوزه هــاى پیشــگیري، آمــوزش، 
مشاوره و سایر موارد بر اساس بانک داده ها 
و اولویت بندي ها. پیش بینی تهیه برنامه هاى 
متفــاوت بــراي گروه هــا و محیط هاى با 

ویژگی هاى خاص در مناطق شرکت.
ـ ارزیابــی علمی عملکرد مراکز مشــاوره 
و رتبه بندي آنها بر اســاس شــاخص هاى 
مختلفی مانند برگــزاري کارگاه ها، خدمات 
مشــاوره اي، رضایت ســنجی، قدرت حل 
مشــکالت اولویت بندي شــده و همچنین 

علمی،  تالیفــات  اعضا،  دانشــگاهی  درجه 
سوابق مرکز مشاوره و ....

ـ گردهمایــی ســاالنه مراکز مشــاوره در 
سطح شــرکت جهت هم اندیشــی و یافتن 
ارزیابی  برنامه ریزي،  مناســب،  راهکارهاي 
و ارایه تجربه ها و ایده هاى کارشناســان در 
کارکنان،  روانشناختی  مشکالت  حل  زمینه 
خانواده ها و تشریح جدیدترین دستاوردها در 

حوزه هاى مربوطه
ـ پیش بینی اجراي مطالعات کوتاه مدت و بلند 
نیاز  زمینه هاى مورد  در  جامع  طرح  در  مدت 
مانند امیدآفرینی و نشاط اجتماعی کارکنان و 
خانواده ها در سطح شرکت و مناطق که امکان 

تحلیل عمقی این موضوع ها را فراهم نماید.
ـ بهــره گیــري از شــیوه هاى مناســب 
اطالع رسانی برنامه ها، تهیه و فراهم نمودن 
ملزومات و مکان مناســب ویــژه آموزش 

صحیح در مناطق و مراکز انتقال نفت
ـ پیش بینــی و برنامه ریــزي بــراي تحت 
پوشــش قرار دادن نیروهاي غیر رسمی از 

جمله کارکنان قراردادي و ...
ـ برگزاري تورهاي روانشناسی و مشاوره اى 

ویژه همکاران شــاغل در مناطق عملیاتی 
و خانواده هاى آنها با مشــارکت کارشناسان 
مراکز مشاوره جهت تبادل تجربیات و آگاه 
سازي و رفع مشکالت احتمالی و پیشگیري 

از معضالت رفتاري در خانواده ها
ـ یکپارچه سازي گزارش هاى مراکز مشاوره 
به منظور فراهم نمودن داده هاى مناســب 
تحلیــل و ارایه راهکارهــاي علمی بهبود 
وضعیت سالمت روان کارکنان و خانواده ها

ـ در صورت امکان پیش بینی فراهم نمودن 
درخواست  الکترونیکی  ســامانه  زیرساخت 
مشــاوره همرا با دسترسی مراکز مشاوره به 

این سامانه جهت ارایه خدمات

منابع
shana.ir ،شبکه اطالع رسانی شانا

اول،  ســال  اصفهان،  مارون  پیک  ماهنامه 
شماره 8، آبان 96

نشریه مشعل، شماره 919
nioc.ir،وبسایت شرکت ملی نفت ایران

 وبسایت شــرکت خطوط لوله و مخابرات 
ioptc.ir ،نفت ایران

گاهنامه انتقال نفت - شماره یکم - تیرماه 1399

10
تعالى سازمانى



اوقـات فراغت اتبستانـی؛ فرص0 برای 
مهارت آموزی كودكان و نوجواانن

آسیب هاي عدم برنامه ریزي و معضل کرونا
اوقات فراغــت، به معناى رها بــودن از الزامات اجتماعى و شــغلى و 
زمینه اى مناســب براى شکوفایى اســتعدادها و درمان نابسامانى هاى 
فردى و اجتماعى است. در تعریف اوقات فراغت، مفهوم رضایت، انگیزه 
و عامل انتخاب، نقش اساســى دارد. در حقیقت برجســته ترین ویژگى 
اوقات فراغت، این اســت که انســان از روى رضایــت باطنى و انگیزه 
شخصى، از میان مجموعه متنوع و گســترده اى از فعالیت ها، به اختیار 

خویش یکى را برگزیند.
اوقات فراغت بــراي کودکان و نوجوانان زمانى اســت که آنها از ارائه 
تکالیف اجبارى در مدرســه و پیروى از برنامه روزمره ســال تحصیلى 
رها مى شوند و فرصتى براى ســرگرمى، ورزش، تفریح و لذت بردن از 

عالقه دارند. بنـــابراین اموري می یابنـد که به آن 
ى بایــد براى این زمان،  یز مه ر نـــا بر

لذت بخش  و  گرفته صحیح  نظر  در 
نیازهاى  تا  و شــود  جسمانى 
آنها  شش روانشناختى  پو
بر  شــود.  همین داده 
سبک اســاس ترویج 

زندگى اسالمى، ارتقاى سواد رسانه اى، بهره گیرى از ظرفیت سازمان ها 
و نهادهاي مرتبط در طرح اوقات فراغت، باید در دستورکار قرار گیرد.

اهمیــت و ضــرورت ورود و برنامه ریزى فرهنگى در شــکل دادن به 
گذران اوقات فراغت کودکان و نوجوانان بســیار مهم است، زیرا اغلب 
خانواده ها برنامه ریزى مفیدى براى گذراندن اوقات فراغت فرزندان خود 
ندارند. فراهم کردن امکانات الزم و هدایت کودکان، نوجوانان و جوانان 
براى شــرکت در برنامه هاى اوقات فراغت مى تواند عالوه بر شکوفایى 

استعدادها و ارتقاى مهارت آنان، به سازندگى کشور کمک کند.
اوقات فراغت دانش آموزان نباید با کالس هاى مختلف، گوناگون و بدون 
خروجى مفید پر شــود بلکه باید شــرایط را براى کسب تجارب تربیتى، 

اجتماعى و اخالقى صحیح براى فرزندان فراهم کرد. 
با وجود دنیاى پرقدرتى همچون دنیاى مجازى، کودکاِن امروز دیگر آن 
کودکان 10 سال قبل نیستند و اوقات فراغت آنها نیازمند نگاه پویاترى 
است و برنامه ها و کالس هاى کلیشه اى معمول براى آنها کافى نیست. 
دنیاى مجازى، ســلیقه و ذائقه کودکان و نوجوانان را تغییر داده است؛ از 
این رو باید متناســب با دنیایى که آنها در آن به سر مى برند، برنامه هایى 

براى غنى سازى اوقات فراغت در نظر گرفته شود.

اوقات فراغت کودکاِن امروز، 
نیازمند نگاه پویاترى است و 

برنامه ها و کالس هاى کلیشه اى 
معمول براى آنها کافى نیست.

عالقه دارند. بنـــابراین اموري می یابنـد که به آن 
ى بایــد براى این زمان،  یز مه ر نـــا بر

لذت بخش  و  گرفته صحیح  نظر  در 
نیازهاى  تا  و شــود  ججسمانى 
آنها  شش روانشناختى  پو
برر شــود.  همین داده 
سبک اســاس ترویج 

اجتماعى و اخالقى صحیح براى فرزندان فراهم کرد. 
با وجود دنیاى پرقدرتى همچون دنیاى مجازى، کودکاِن امروز دیگر آن 
کودکان 10 سال قبل نیستند و اوقات فراغت آنها نیازمند نگاه پویاترى 
است و برنامه ها و کالس هاى کلیشه اى معمول براى آنها کافى نیست. 
دنیاى مجازى، ســلیقه و ذائقه کودکان و نوجوانان را تغییر داده است؛ از 
این رو باید متناســب با دنیایى که آنها در آن به سر مى برند، برنامه هایى 

براى غنى سازى اوقات فراغت در نظر گرفته شود.

اوقات فراغت کودکاِن امروز، 
نیازمند نگاه پویاترى است و 

برنامه ها و کالس هاى کلیشه اى 
معمول براى آنها کافى نیست.
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سازمان هاي متولی اوقات فراغت، 
به دلیل سردرگمی ناشی از 
شیوع ویروس کرونا و لزوم 

فاصله گذاري اجتماعی، تاکنون 
برنامه دقیقی ارائه نکرده اند.

الزم است در ایام فراغت از 
تحصیل، به جنبه پرورشى اولویت 

بیشترى داده شود.

آسیب هاي عدم برنامه ریزى براى اوقات فراغت 
بى برنامگى در ایام فراغت، موجب انواع آسیب هاســت. فراغت ها با نبودن 
برنامــه  هدفمند، به ســمت فراغت انفعالى مى رود و فــرد را مصرف کننده 
محــض بار مى آورد. دلیل را باید در این موضوع جســتجو کرد که افراد در 
مواجهه با انواع محرك هاى صوتى و تصویرى (رادیو، تلویزیون، بازى هاى 
اینترنتى و فضاى مجازى)، با هجوم اطالعاتى روبرو مى شــوند و به دلیل 
بى برنامگى و باور به خوشــگذرانى صرف،  نســبت به آن ها تفکر انتقادى 

ندارند و در نتیجه خالقیت و اراده  شان به مرور زمان از بین مى رود. 
یکى از موارد آسیب شناسى اوقات فراغت این است که در این مورد تاکنون 
کمتر به جنبه پرورشــى توجه شده و بیشتر نگاه آموزشى بر این فضا حاکم 
است؛ در حالى که الزم اســت در ایام فراغت از تحصیل به جنبه پرورشى 
اولویت بیشــترى داده شــود. نگاه پرورشى باعث مى شــود به جنبه هایى 
همچون توانمندى ها و مهارت آموزى دانش آموزان توجه بیشــترى شود تا 

او بتواند با آمادگى بیشترى براى ورود به جامعه آماده شود.

در سنین نوجوانى و جوانى جداى از آسیب هاى اجتماعى،  بیکارى و فراغت خصوصاً 
آسیب هاى فردى نیز ایجاد مى کند و بهداشت جسمى و روحى افراد را به مخاطره مى اندازد 
که از جمله این آسیب ها مى توان به این موارد اشاره کرد: ایجاد روحیه مصرف گرایى که با 
باورهاى دینى ما در تضاد شدید است، تنبلى و تن پرورى، انحراف هاى جنسى، افسردگى، 

آسیب پذیر شدن نسبت به انحراف هاى موجود در فضاى مجازى و خشونت. 

اوقات فراغت تابستان و معضلی به نام کرونا
اگرچه اوقات فراغت تابســتانه همواره بهترین فرصت و زمان براى تفریح هاى 

گروهى و حضور در کالس هاى ورزشــى، هنرى و کســب مهارت هاى الزم 
بوده اســت، اما از اواخر زمستان 1398 به نوعى تمامى برنامه هاى تفریحى 
و گروهى، دســتخوش نگرانى هاى ناشــى از ابتال به بیماري کووید 19 و 
شــیوع ویروس کرونا شد. همچنین بسیارى از دستگاه هاى متولى اوقات 
فراغت همانند آموزش و پرورش، امور فرهنگی شــهرداري ها و کانون 

پرورش فکرى کودکان و نوجوانان نیز به دلیل ســردرگمی، تاکنون 
برنامه منســجم و دقیقی براى اوقات فراغت تابســتانه کودکان و 

نوجوانان ارائه نکرده اند.
یکــی از مشــکالت عمده که اغلــب ســازمان ها و نهادها با 

آن مواجه هســتند، این است که شــرایط الزم براى برپایى 
کالس هــاى اوقات فراغت با رعایت فاصله گذارى اجتماعى 
به لحاظ فضا و امکانــات وجود ندارد. همانطور که می دانید 

بازگشــایى کسب و کار و مشاغل مختلف با وجود رفع نشدن 
این بیمارى، تهدیدى براى بازگشــت موج جدید بیمارى است که این امر 

مى طلبد در حوزه فراغت تابستانه کودکان و نوجوانان  قدرى 
با تامل وارد عمل شد. 

آنچه مســلم است، به نظر می رســد در حال حاضر بسیارى 
از خانواده ها ترجیح مى دهند به دلیل شــرایط ناسالم جامعه 
به لحاظ بهداشــتى، فرزندانشــان را به جــاى اصرار براى 

کالس هاى حضورى به استفاده از فضاى مجازى وادارند.

غت از 
ى اولویت 

د.

آموزشى بر این فضا حاکم 
 تحصیل به جنبه پرورشى 
ث مى شــود به جنبه هایى

ن توجه بیشــترى شود تا 
آماده شود.

جداى از آسیب هاى اجتماعى،  جوانى
ى و روحى افراد را به مخاطره مى اندازد 
که با  ه کرد: ایجاد روحیه مصرف گرایى
رورى، انحراف هاى جنسى، افسردگى، 

فضاى مجازى و خشونت. 

کرونا
زمان براى تفریحهاى  رصت و

و کســب مهارت هاى الزم 
تمامى برنامه هاى تفریحى 
9ال به بیماري کووید 19 و 
ستگاه هاى متولى اوقات 
شــهرداري ها و کانون 

ســردرگمی، تاکنون 
ســتانه کودکان و 

هنهادها با  ن ها و 
براى برپایى 
ى اجتماعى 
که می دانید 

د رفع نشدن 
بیمارى است که این امر 

ل ر و ل ب
حاضر بسیارى  می رســد در حال است، به نظر آنچه مســلم
از خانواده ها ترجیح مى دهند به دلیل شــرایط ناسالم جامعه 
به لحاظ بهداشــتى، فرزندانشــان را به جــاى اصرار براى 

کالس هاى حضورى به استفاده از فضاى مجازى وادارند.
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کم ترین دما 6 درجه اســت. شــب ها و صبح هاى زود، هوا خیلى ســرد میانگین بیشــترین دما در این جنگل 20 درجه ســانتیگراد و میانگین 
مى شود.

خود جنگل ابر به علت بکر بودن منطقه، امکاناتى ندارد و در صورتى که 
نیاز به تهیه وســایل دارید باید قبل از سفر یا از شهر شاهرود و روستاى 
ابر، لوازم خود را تهیه کنید. از طرفى دیگر براى اقامت هم، بهتر اســت 
در یکــى از هتل هاى نزدیک به جنــگل ابر یا اقامتگاه هاى بوم گردى و 
خانه هاى محلى روســتاى ابر، مکانى براى شب مانى کرایه کنید. البته 
امکان کمپ زدن در جنگل ابر وجود دارد؛ ولى به تجهیزات خیلى خوب 
و تجربه هــاى قبلى نیاز دارد تا در مواجهه با ناشــناخته هاى این فضاى 

طبیعى دچار مشکل نشوید.

جنگل ابر در تمامى ایام سال ابر ندارد، بیشترین زمان تشکیل ابر فصل 
بهار، تابستان و پائیز است. بهترین زمان سفر به جنگل ابر، نیمه نخست 
ســال و از اوایل اردیبهشت ماه تا ابتداى مهر است. ولى قبل از رفتن به 

آن باید هواشناسى را هم چک کرد.
 جنگل ابر شاهرود، با وسعتى نزدیک به 35 هزار هکتار یکى از زیباترین 
و خاص ترین جاذبه هاى طبیعى کشــور ایران به شــمار مى رود که هر 
آدمــى، الاقل یکبار باید آنرا ببیند. ارتفاع زیاد جنگل ابر از ســطح دریا، 
چشــمه هاى بسیار و پوشش گیاهى گوناگون از جمله ویژگى هایى است 
که باعث  جذب گردشــگران زیادى مى شود. در ادامه با این مکان زیبا 

بیشتر آشنا خواهید شد.
جنگل ابر شاهرود یکى از معروف ترین جاذبه هاى گردشگرى این منطقه 
است. این جنگل در منطقه البرز مرکزى، بخش بسطام و دهستان خرقان 

واقع شده و تقریبًا مرز استان سمنان و گلستان است. 
به دلیل موقعیت خاص این منطقه و تالقى دو ناحیه کم فشــار (دشت 

گرگان) و پرفشــار (منطقه ابر)، انگار آســمان در اینجا به زمین نزدیک 
شده است. 

جنــگل ابر یکى از ارزشــمندترین جنگل هاى دنیا با 40 میلیون ســال 
قدمت، داراى درختان زیباى ســر به فلک کشیده مانند بلوط، ممرز افرا، 
شیردار، توسکا، آزاد داغداغان و گیاهان مرتعى مثل چوبک، اسپرس، دم 
روباهى، آویشن و شبدر است که دیدن آن ها مى تواند بسیار جذاب باشد.
جانورانــى گوناگون مانند خرس قهوه اى، گرگ، پلنگ، خوك وحشــى، 
شــغال، روباه، خرگوش، کل، بز، شوکا و مار و پرندگانى همچون کبک، 
کبوتر جنگلى، بلدرچین، عقاب جنگلى، کرکس، شاهین، فاخته و قرقاول، 

گونه هاى جانورى این جنگل را تشکیل مى دهند.
جنگل ابر، دو آبشــار معروف به نام هاى شرشر و آلوچال دارد که رفتن 
به آبشار شرشــر صرفًا مخصوص کوهنوردان حرفه اى است، ولى با 64 
کیلومتــر پیاده روى در داخل جنگل ابر و لــذت بردن از زیبایى هاى آن 

مى توانید آبشار آلوچال را ببینید.

آب و هواى جنگل ابر شاهرود:

اقامت و امکانات جنگل ابر شاهرود:

هبرتین زمان سفر به جنگل ابر شاهرودهبرتین زمان سفر به جنگل ابر شاهرود
تهیه، تنظیم : عباسعلى حسین پور 
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دسترسى به جنگل ابر شاهرود:

و در آخر

درصورتــى که قصد بازدید و دسترســى به این جنــگل را با خودروى 
شخصى خود از اســتان تهران دارید، با رسیدن به شاهرود به بسطام و 
بعد به روســتاى قلعه نو خرقان بروید و با گذر از این آبادى، جاده جنگل 
ابر شــاهرود را در پیش بگیرید. با رسیدن به جنگل، خودرویتان را پارك 
نموده و پیاده به گشت و گذار بپردازید (باتوجه به مسیر هاى پیچ در پیچ 
این جنگل و اطراف آن، بدون راهنما و جى.پى.اس گشــت و گذارتان را 

شروع نکنید).
همچنین درصورتى که قصد دسترســى و سفر توسط اتوبوس یا قطار را 
دارید، بعد از رســیدن به شاهرود با تاکسى به میدان امام بروید و از آنجا 
از تاکسى  ها و اتوبوس  هایى که از ساعت 8 صبح تا 6 غروب براى رفتن 

به روستاى ابر آماده خدمت رسانى هستند، استفاده کنید.

اما یک نکته مهم:
انتقال  اینــچ   10 لولــه  خط 
شاهرود  از  نفتى،  فرآورده هاى 
به على آباد (اســتان گلستان)، 
از ایــن جنگل عبــور مى کند. 
شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت منطقه شمال شــرق، یک 
ایستگاه مخابراتى در ارتفاعات 
ایــن جنگل به نام ایســتگاه 

مخابراتى قطرى دارد.

به همت پایگاه مقاومت بسیج انصار منطقه شمال شرق، اردوگاه آموزشى 
-  فرهنگــى در جوار این ایســتگاه آماده پذیرایــى از همکاران مناطق 
12گانه است تا بتوانند پس از هماهنگى با بسیج شرکت، از این امکانات 
اقامتى به بهترین شــکل ممکن اســتفاده کنند و طلوع و غروب زیباى 

جنگل ابر را نظاره گر باشند. 
جاده دسترسى به این ایســتگاه همواره توسط همکاران پرتالش واحد 
تعمیرات خط منطقه شمال شرق، تیغ کشى و اصالح  مى شود که همین 
موضوع امکان تردد آسان با خودروهاى شخصى سبک تا محل اردوگاه 
آموزشــى – فرهنگى بســیج پایگاه مقاومت انصار منطقه شمال شرق را 

میسر مى کند. 
بارگاه امامزاده سراوین قطرى نیز از دیگر جاذبه هاى مذهبى و توریستى 
ایــن منطقه بوده که در مجاورت ایســتگاه مخابراتى قطرى قرار دارد و 

فضاى مناسبى براى زیارت و استراحت است. 

گاهنامه انتقال نفت - شماره یکم - تیرماه 1399

14
گشت و گذار



از ایــــده ات اجــــــرااز ایــــده ات اجــــــرا

محمدمهدى پوران فر در شهرستان گچســاران استان کهگیلویه و بویراحمد به دنیا آمده و به قول خودش 
فعل توانســتن را از همان کودکى به خوبى صرف کرده است. مى گوید در زندگى پشتوانه اى به جز اتکا به 

خود، تحقیق و تالش نداشته اما تاکنون توانسته است در طراحى 10 ایده و اختراع خوش بدرخشد.
این جوان 34 ساله از همکاران شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در منطقه فارس است که از سال 
1387 به عنوان کارمند عملیات مرکز انتقال نفت گچساران استخدام شد و در حال حاضر به عنوان تکنسین 

ارشد ابزار دقیق مشغول به کار است.
 با این همکار باذوق و مبتکر گپ و گفتى درباره ایده هایش و دســتگاه هایى که تاکنون ابداع کرده، داشتیم 

در ادامه تقدیم نگاه شما مى شود. 

تهیه و تنظیم: وحید هاشمی

اولین ایده اى که به نظر شما رسید چه بود؟
حـدود یک سـال قبـل، اولیـن ایـده کـه سـاخت آچـار ولـو بود بـه ذهنم 
رسـید. در آن زمـان بـه عنـوان بهره بـردار به صـورت دائم با آچـار F ولو 
سـروکار داشـتم کـه اسـتفاده از آن بسـیار مشـکل بـود. پـس از مدتـى، 
ایـده تولیـد آچار ولو با دو سـایز جایگزیـن آچارهاى F معمولـى به ذهنم 
رسـید. مزیـت ایـن آچارهـا، وزن کم، کارایى بیشـتر و باال بردن سـرعت 

بـاز و بسـته کردن ولـو بود. 

چگونه ایده به ذهنتان مى رسد؟ 
 Oil ایده هــاى ذهنى من از روى نیاز اســت، مثًال ایده اختراع دســتگاه
Skimmer مربوط به زمان نشتى خط لوله عبورى از رودخانه زهره است. 
در آن زمــان همکاران براى جمع آورى نفت خام از مقدار زیادى پد و بوم 
اســتفاده کردند و این امر باعث شــد تا ایده اختراع این دستگاه به ذهنم 
برســد. معموًال وقتى با مشکالت مواجه مى شــوم ناخودآگاه فکر اختراع 

جدید به سراغم مى آید. 

گفتگو با مبتکر جوان و خوشفکر منطقه فارس
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تاکنون چه اختراع ها و ابتکارهایى داشتید؟
خوشبختــــانه بـه جز ایـن دو مورد، اختـــراع هاى متعدد دیــــگرى 
از جملــــه آچار مخصــــوص بازکردن درب بشکـــه روغن، اهـــرم 
 Leve Swich پمپ هـا،  بوسـتر   Sead Box آچــــار،  کـردن  بـاز 
مخــــزن زیرزمینـى O.W.S، بشـکه حمـل بشــــکه هاى روغـن و 
فــــوم، دسـتگاه فوم میکـر قابـل حمـل، بسـکت مخصــــوص حمل 
نفـر بـه وسـیله لیفتـراك و اهـرم بلنـد کـردن بشـکه روغـن و فـوم را 

داشته ام.

در خصوص اختراع Oil Skimmer بیشتر توضیح دهید؟
Oil Skimmer وسیله اى است براى جمع آورى نفت خام و فرآورده هاى 
نفتى نشــت پیداکرده در آب هاى سطحى که با شناور شدن روى سطح 
آب، نفت خام و فرآورده را به وسیله پمپ به مخزن تفکیک کننده ارسال 
مى کنــد و بعد از تفکیک، نفت خام را جــدا و آب اضافى را به رودخانه 

بر مى گرداند. 

تاکنون چند ایده و اختراع داشــته اید و در حال حاضر چه 
ایده اى را دنبال مى کنید؟ 

تاکنون 10 ایده و اختراع داشته ام و امیدوارم بتوانم ایده هاى کاربردى و 
جدیدم را به ثبت برسانم. 

از نظر خودتان کدامیک از این ایده ها کاربرد بیشترى دارند؟ 
مى توان گفت همه آن ها در ســاده تر کردن کار تاثیــر زیادى دارند اما 
ویژگى بارز دو دستگاه Oli Skimmer و فوم میکر قابل حمل، نسبت به 
بقیه اختراع هایم کاهش قابل توجه نیاز به نیروى انسانى است که از این 

جهت کاربرد بیشترى دارند.

هزینه اختراع هاى شما چگونه تامین مى شود؟
هزینـه مالـى ایـن طرح هـا را بـه صـورت شـخصى تامیـن مى کنـم و 

بخشـى از وسـایل مـورد نیـاز را از وسـایل خـارج از سـرویس مرکـز 
مى کنـم.  تامیـن 

چه چیزى باعث ایجاد انگیزه در شما براى اختراع مى شود؟
نیازهاى شــغلى در بخش هــاى مختلف و تالش براى تســهیل کار و 

افزایش ایمنى باعث ایجاد انگیزه در من مى شود.

آخرین ابتکار شما چه بوده است؟ 
تا این لحظه ساخت فوم میکر قابل حمل را ارائه کرده ام. 

در خصوص ابتکار فوم میکر بیشتر توضیح دهید؟
در گذشته هنگام آتش سوزى براى حمل بشکه فوم به محل مورد نظر و 
انتقال حوض آتش نشانى، به سه نفر نیاز بود؛ اما پس از اختراع فوم میکر 
تمام وســایل مورد نیاز توســط یک نفر به محل آتش ســوزى منتقل و 

حوض به الین آتش نشانى متصل مى شود.

براى مخترع شدن باید از کجا شروع کرد؟ 
به نظر من انسان باید ایده هاى ذهنى خود را ابتدا روى کاغذ منتقل کند 
و بدون ترس از غیرممکن بودن، آن ها را به صورت عملى به اجرا درآورد 

و بعد از هر شکست مجدداً تالش کند.

چه انتظارى از مسئوالن منطقه دارید؟ 
از مســئوالن انتظار مى رود به افراد با ایده هاى جدید اهمیت دهند زیرا 
با این کار مى توان عالوه بر کاهش هزینه ها و افزایش ایمنى در بیشــتر 

بخش ها تغییر و تحول به وجود آورد.

و صحبت پایانى ؟
 از خانواده ام و همه همکاران و دوستانى که در به نتیجه رساندن این 

ایده ها با من همکارى کردند کمال تشکر را دارم.
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منطقه مرکزى براى کاربردى کــردن قرآن در زندگى و 
خانواده کارکنان به خصوص بانوان شــاغل در این منطقه 

اقدام به برگزارى دوره هاى قرآنى کرده است. 
خانم ها چهره به چهره مدرس جلســه نشسته اند و کتاب 
قــرآن را باز می کننــد. مــدرس کالس می خواند و آنها 
گوش می دهنــد. از در نیمه  باز اتاق، آوایى گیرا به بیرون 
مى رســد... آهنگین و روان با ته صدایى که به یک قدرت 

بى انتها وصل مى شود. 
داخل اتــاق، صاحب صدا رو به حضــار، قرائتش را ادامه 
می دهد. اینجا جایی است که انگار نگاه آسمان را به زمین 
می کشــد؛ یکی از کالس هاى قرآن منطقه مرکزى که با 
هماهنگى امــور زنان و خانواده زیر نظــر روابط عمومى 

منطقه مرکزى براى بانوان شاغل منطقه فعالیت می کند. 
همانطور که با پیکانک هاي کاغذي، آیه ها را دنبال می کنند 
لب هایشان آرام با زمزمه آیات تکان می خورد. بعد از خواندن 
چند آیه، نوبت قرائت خانم  هاي حاضر در کالس است. هر 
کدام از خانم ها همان آیات را دوباره قرائت می کنند. نوبت 
این رســیده تا خانم مولود کریمى، مدرس قرآنى کالس 
با بانوان ســخن بگوید: خانم ها در این جلســات با قواعد 
قرائت قرآن آشــنا می شوند. همین موضوع باعث می شود 
قرآن را دقیق تر بخوانند. به طــور مثال اگر هنگام قرائت 
قرآن، حرکت هاى کوتاه یک کلمه، کشــیده شود معناي 
لغوي آن تغییــر می کند. به همین  خاطر قرائت خانم ها را 
می شنویم و قواعد روخوانی، روان خوانی و فصیح خوانی را 

عطر نور قرآن در کالس های ویژه ابنوان 
شاغل در منطقه مرکزی پیچید

تهیه و تنظیم:  زهره سلطانی مقدم
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به آنها یادآوري 
می کنیم.

بیان  بــا  قرآنى  مــدرس  این 
اینکه مادران، نقش بسیار مؤثرى در 
تربیت فرزندان خویش دارند و اگر مادرى، 
با قرآن و کالم الهى مأنوس باشد، یقینًا مى تواند 
فرزند دینى و قرآنى تربیت کند و این جایگاه مادران 
بســیار قابل ستایش است، گفت: همگام با برگزارى 

خانواده هاى  ویژه  قرآنى  کالس هاى 
امور  مرکزى،  منطقــه  در  همکاران 
زنان و خانواده منطقــه با همکارى 
دارالقرآن منطقه، در راســتاي ایفاي 
نقــش فرهنگــی و اجتماعی خود و 
توجه به نقش موثر بانوان در خانواده، 
از مرداد ماه 1398 اقدام به برگزارى 
کالس هاى قرآن ویژه بانوان شاغل 

منطقه کرد. 
وى افزود: بزرگان دینی ما بر زندگی مبتنی بر اصول 
و  دانستن  زندگی،  چنین  مقدمه  دارند.  تأکید  قرآنی 
آشنا بودن با مفاهیم قرآنی است. بنابراین برگزاري 
چنین کالس هایى کمک می کند تا به جامعه قرآنی 
قرآن،  با  بیشتر  انس  شویم.  نزدیک  پیش  از  بیش 
فراهم  را  عمل  زمینه  و  می دهد  نشان  را  سرخط ها 

می کند.
به  مى تواند  خود  زندگی  محل  در  بانوان  از  یک  هر 
عنوان یک سفیر قرآنی عمل نماید و آموزه هاي خود 

را با اقوام، آشنایان و سایر افراد به اشتراك بگذارد.
مسئول دارالقرآن منطقه معتقد است در کالس هاى 
قرآن مى بایست کاربردى کردن قرآن در تمام شئون 

زندگی محور برنامه ها قرار گیرد.
محمد کاظــم ربیعى مى گویــد: «مخاطبان در این 
جلسات، بســیار حساس و آشــنا به موضوعات روز 
هســتند پس طبیعی اســت که دارالقرآن از حضور 

مدرسان آشنا به علم روز بهره مند شود». 
مولود کریمــى مدرس کالس نیــز می گوید حدود 
چهار سال است با دارالقرآن منطقه مرکزى همکارى 
مى نمایــد و قبل از آن حدود 10 ســال دبیر دینى و 
قــرآن آموزش و پرورش، 15 ســال مدیر دارالقرآن 
آقاى مکارم شیرازى، پنج سال مدیر موسسه قرآنى 
«مشــرق انتظار» زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسالمى بوده است. 

ایــن  حیــن  او   
تدریــس  مســئولیت ها، 

روخوانــى و تجوید را نیز داشــته و 
تحصیالت دانشــگاهی خود را در رشــته 

کارشناســى تربیــت معلم علــوم قرآنى ادامه 
داده و مى گوید: «ما در جلســاتمان، وقتی آیات را 

براي حضار می خوانیم، تفسیر آیه ها را هم براي آنها 
بازگــو می کنیم. چراکه پی بردن به یک نکته عمیق 
قرآنی، ارزشمندتر از تالوت 
چند جزء قرآن است. جالب 
اینجاست که اغلب دوستان 
پــس از آگاهــی از مفهوم 
اخالقی،  آیــات  بــه  آیات 
عالقــه بیشــتري نشــان 

می دهند».
آثار تالوت قرآن از زبان هر 
کدام از خانم هاي حاضر در 
کالس هاى قرآن شــنیدنی است و بخشی از زندگی 
را شامل می شود. منیژه جنیدى یکی از بانوان شاغل 
در این کالس مى گوید:  طی برگزاري این کالس ها 
حــس می کنم هر مــاه با ماه قبل تفــاوت کرده ام. 
مطالعه در حوزه مطالب قرآنی باعث مدیریت صحیح 

در زندگی من شــده و تأثیــرات روحی 
این جلســه ها زیاد است و آرامش 
آن مثال زدنــی. از ابتداي حضور 
تا  کــرده  ام  تالش  جلســه ها  در 

آموخته هاي قرآنی و حضورم بر 
فرزندانم هم تأثیر مثبت بگذارد. 

قـرآن  بـودن  مهجـور  متأسـفانه، 
در  علـى(ع)  امـام  امیرالمؤمنیـن  کـه 

نهج البالغـه نیـز بـه آن اشـاره دارد در عصـر 
برگـزارى  لـذا  و  داده  رخ  امـروز  زمـان  و 

کالس هایـى از این دسـت این فرصت  
را بـراى زنـان فراهـم مـى آورد که 

بـه عنـوان محـور انسان سـازى 
ایـن  بـر  خانـواده  نهـاد  در 
و  آینـد  فائـق  مهجوریـت 
پیاده سـازى  بسـتر  خانـواده 
ایرانـى  زندگـى  سـبک 
اسـالمى در معنـاى حقیقى 

شـود. آن  نهادینـه  و 

در کالسهاى قرآن، 
کاربردى کردن قرآن در 
تمام شئون زندگی محور 

برنامه ها قرار بگیرد
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به  مرکزى  منطقه  کارکنان  یارى رسانى 
هموطنان سیل زده

حوادث و بالیاى طبیعى همواره یکى از خطراتى است 
که جوامع بشرى را تهدید مى کند. یکى از عواملى که 
خسارات ناشى از این بالیا را افزایش مى دهد این است 
که در اکثر اوقات چندان قابل پیش بینى نیستند. کشور 
عزیز ما نیز با توجه به شرایط اقلیمى و جغرافیایى خود، 
در بسیارى اوقات با این حوادث دست و پنجه نرم کرده 
و متحمل خسارات جانى و مالى قابل توجهى شده است.
 اما آنچه از درد و رنج مردم آسیب دیده از این حوادث 
مى کاهد و التیامى است بر زخم هاى دل ایشان، همدلى 
و مواسات هم میهنان عزیز بوده که همواره با کمک هاى 
تنها  را  آنها  آسیب دیدگان،  به  خود  معنوى  و  مادى 
مردم  دل  که  اتفاقى  نیز  گذشته  سال  در  نگذاشته اند. 
ایران را به درد آورد، خروش سیالب هاى ویرانگرى بود 
که تعدادى از استان هاى کشور عزیزمان را درنوردید و 
خسارات جانى و مالى فراوانى به آنها وارد کرد. در پى این 
اتفاق ها، مسئوالن و کارکنان منطقه مرکزى نیز همپاى 
همه ملت نوع دوست ایران اسالمى، خود را موظف و 
این  دانستند.  سیل زدگان  به  رساندن  یارى  به  مکلف 

منطقه در راستاى تأمین بخشى از نیازهاى هموطنان 
سیل زده، کمک هاى غیرنقدى خود را به مناطق سیل زده 
لرستان و پلدختر ارسال کرد. این کمک ها در مجموع 5 
ُتن اقالم شامل: آرد، برنج، کنسرو و آب معدنى بود که 
به مناطق سیل زده ارسال شد که ارزش ریالى مجموع 

این اقالم بالغ بر130 میلیون ریال بود.

عالوه بر کمک هاى نقدى و غیرنقدى، اعزام 4 دستگاه 
خودروى سبک و سنگین به مناطق مختلف سیل زده و 
همچنین حضور دو نفر از بسیجیان منطقه به مدت 30 
روز در قالب اردوهاى جهادى از دیگر اقدام هاى این 
منطقه به شمار مى رود. بسیجیان جهادگر در این مدت 
پا به پاى همه اقشار جامعه در راستاى خدمات رسانى به 
مردم عزیز و همچنین بازسازى مناطق سیل زده تالش 
کردند. الزم به ذکر است، در کنار فعالیت هاى عملیاتى 
شرکت خطوط لوله و مخابرات، ایفاى نقش محورى در 
توسعه اجتماعى و پایبند بودن به مسئولیت هاى اجتماعى 
از مهم ترین ماموریت هاى شرکت است و کارکنان این 
منطقه به صورت داوطلبانه در این امرخداپسندانه شرکت 
سایر  کنار  در  هم  ما  بتوانیم  آنکه  آرزوى  با  کردند. 

هموطنان عزیز مرهم کوچکى براى آالم آنان باشیم.
در  لرستان  منطقه  فعالیت هاى  به  نگاهى 

راستاى عمل به مسئولیت هاى اجتماعى 
منطقه لرستان طى بیش از نیم قرن گذشته با بهره گیرى 
از نیروى انسانى متخصص و مجرب، مراکز انتقال نفت 
تامین  در  انتقال  خطوط  کیلومتر  هزار  و  تأسیسات  و 
بخشى از خوراك مورد نیاز پاالیشگاه هاى اراك، تهران، 

اب نگاهی به عملکرد منطقه مرکزی و لرستان
مســئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران براي اقدام هایى اســت که عالوه بر تأمین منافع خود، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز 
فراهم می آورد. مســئولیت اجتماعى سازمان ها، عامل اساسى بقاى هر سازمانى اســت که توجه به ارتباطات کلیه سازمان ها با 

جامعه، به موضوع اجتناب ناپذیرى تبدیل شده است. 
شرکت  خطوط لوله و مخابرات نفت ایران یکی از شرکت هاي زیر مجموعه شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران 
اســت که با ماموریت انتقال کالن مواد نفتی، ایفاي نقشی موثر در تامین انرژي بخش هاي مختلف صنعتی و بهینه سازي اقتصاد 
ملی را به عهد دارد. این شرکت به پشتوانه کارکنان توانمند، متخصص و متعهد، همچنین با اتکا به نظام مدیریتی کارآمد، تامین 
هر چه بهتر نیاز مشــتریان و کسب رضایت صاحبان سهام و مبدل شدن به الگویی شایسته در عرصه مسئولیت هاي اجتماعی و 
زیست محیطی را سرلوحه کار خود قرار داده و با بهره گیري از رویکردهاي عملیاتی یکپارچه و کارآمد، استفاده از تجهیزات جدید 

و منطبق با استانداردهاي بین المللی، خدماتی فراگیر، تضمین شده و فراتر از انتظار مشتریان ارائه می نماید.
این شــرکت در راســتاي عمل به مسئولیت اجتماعی، در قبال جامعه، محیط زیســت و کارکنان، وظیفه سازمانى خود را به نحو 
مطلوبى ایفا مى کند به گونه اى که در چهارمین همایش مســئولیت اجتماعى صنعت نفت مفتخر به کســب دو ســپاس نامه و دو 
تندیس نقره اى شــد که خود نشــان از اهمیت واالى این فعالیت ها در این حوزه دارد. مأموریت شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران در حوزه مســئولیت اجتماعى، شناخت نقاط قوت و ضعف سازمان، توانمندسازى کارکنان، توسعه پایدار و بهره گیرى 
از فناورى هاى نوین و سازگار با محیط زیست، تعامل با ذینفعان، پایه ریزى الگویى از یک سازمان متعالى، مسئولیت پذیر و خالق 
مى باشد. آنچه در ذیل خواهد آمد، بخشى از فعالیت هاى این شرکت در راستاى عمل به مسئولیت هاى اجتماعى در مناطق مرکزى 

و لرستان مى باشد.

عملکرد صنعت انتقال نفت ایران در راستای 
عمل به مسئولیت های اجمتاعی
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کرمانشاه، تبریز، انتقال فرآورده هاى تولیدى و وارداتى از 
جنوب به شمال کشور و  تامین سوخت مصرفى استان 
لرستان و استان هاى همجوار، کارنامه درخشانى داشته 

است. 
به  زاگرس نشین  مناطق  کارکنان  تاریخ،  طول  در 
میهمان نوازى مشهور بوده اند و در گذشته در قالب هاى 
دیگر و اکنون در قالب مسئولیت هاى اجتماعى همیار 
حوزه  پیرامون  جامعه  مختلف  قشرهاى  و  شهروندان 
فعالیت خود بوده اند. آنچه در ذیل خواهد آمد بخشى از 
فعالیت هاى این منطقه در راستاى عمل به مسئولیت هاى 

اجتماعى است که این مهم همچنان تداوم دارد.
دانش آموزان  به  خیر  کارکنان  مالى  کمک هاى  ـ 
بى بضاعت (حدود 20 میلیون ریال) که در همسایگى خط 

و لوله قرار دارند. 
سراسر  مناطق  از  اعزامى  بسیجیان  بیتوته  و  اسکان  ـ 
کشور، بهدارى بهداشت صنعت نفت و مسئوالن کشورى 
و استانى (محل برگزارى ستاد بحران) بیش از 450 نفر 

در هر شب در مرکز انتقال نفت شهداى تنگ فنى.
ـ مشارکت در اطفاء حریق واحد بهره بردارى نفتى سرکان 
ماله کوه که با اقدام به موقع آتش نشانى مرکز انتقال نفت 
شهداى تنگ فنى خسارت به تأسیسات و حتى مزارع 

کشاورزان به حداقل رسید.
ـ اعزام تعداد 25 نفر نیروى جهادى به شهرستان پلدختر 

جهت کمک به سیل زدگان 
ـ تهیه غذاى گرم به تعداد 1800 پرس جهت بسیجیان 
اعزامى از مناطق و بهداشت و درمان و همچنین مدیریت 
ستاد بحران شهرستان پلدختر مستقر در مرکز انتقال نفت 

شهداى تنگ فنى در زمان سیل.
با  همکارى  نفر،   1550 به  درمانى  خدمات  ارائه  ـ 
فرماندارى پلدختر و اعزام یک دستگاه لودر، گریدر و بیل 
بکهو به این شهرستان براى پاکسازى جاده هاى ارتباطى 
و معابر روستاهاى خرسدر، کلک بیشه و گل گل که در 

اثر سیل تخریب شده بودند.
ـ بازگشایى اولین راه ارتباطى به شهرستان پلدختر از 
طریق آزادراه به گردنه دهلیج جهت امدادرسانى به این 
شهر در ساعات اولیه و روزهاى نخست پس از وقوع 
سیل که تمامى مسیرهاى مواصالتى به شهر پلدختر 
قطع شده بود و بازگشایى جاده دهلیج نقش به سزایى در 

امر کمک رسانى و تردد به شهر پلدختر داشت.

ـ در اختیار گذاشتن لودر به صورت 24ساعته به منظور 
پاکسازى ریزش کوه در مسیر گردنه دهلیج (پلدختر/ 

آزادراه خرم آباد/ پل زال)
ـ ارائه خدمات اقامتى و پذیرایى از مسئوالن و مقامات 
استانى و شهرستانى و تعداد110نفر هنگام سفر ریاست 
جمهورى به پلدختر در مرکز انتقال نفت شهداى تنگ 
فنى و شهید سیفى (آسار) و برخى از آسیب دیدگان سیل.
جهت  آشامیدنى  آب  لیتر  هزار   16 روزانه  تأمین  ـ 

آسیب دیدگان از سیل در شهر پلدختر.
ـ همکارى با اداره راه استان در پاکسازى جاده خرم آباد، 

ویسیان به طول10 کیلومتر. 
ـ همکارى با شرکت توزیع نیروى برق استان لرستان 
براى نصب تیر پایه هاى برق در روستاى پل باباحسین 

که در اثر سیل از بین رفته بودند.
ـ همکارى با شرکت گاز استان لرستان براى وصل کردن 
گاز منطقه و تعدادى از روستاها که در اٍثر سیل دچار 

قطعى و نشت گاز شده بود.
در  همراه  و  ثابت  تلفنى  ارتباط   قطعى  به  توجه  با  ـ 
شهرستان هاى پلدختر و معموالن و روستاهاى اطراف، 
اولین ارتباط از طریق مرکز رادیویى این منطقه برقرار 
 E1 گردید و پس از رفع اشکال فیبر نورى یک خط
رادیویى و فیبر نورى براى ارتباط مسئوالن پلدختر با 

ستاد بحران مرکز استان لرستان برقرار شد.
استان،   EMS اورژانس به  مخابراتى  سرویس دهى  ـ 
اداره راه و ترابرى، سازمان صدا و سیما مرکز لرستان، 
ایستگاه هاى  در  غرب  گاز  و  نفت  استان،  مخابرات 
مخابراتى و همچنین در اختیار قراردادن فضا و پاور و 

دکل مخابراتى.
ـ تعریض (چهار بانده کردن) جاده فرعى مرکز انتقال 
نفت شهید قلندرى (پل بابا حسین) و70 
بخش  در  مرکز  همجوار  روستاى 
حریم  زمین  (اختصاص  کاکاشرف 

تعریض  براى  خط  جابجایى  از  پس  اینچ  لوله20  خط 
جاده) که قبل از آن جاده اى خطرناك و پر حادثه بود.

ورود  از  جلوگیرى  و  ناصروند  رودخانه  مسیر  اصالح  ـ 
روستاى  کشاورزى  زمین هاى  و  منازل  به  سیالب 

ناصروند.
ـ تغییر مسیر رودخانه پل باباحسین براى جلوگیرى از 
پائین دست  روستاهاى  کشاورزى  زمین هاى  تخریب 

رودخانه که در جوار خطوط لوله نفت قرار دارند.
ـ توزیع مواد غذایى در بین سیل زدگان روستاهاى اطراف 

مرکز آموزش شهید عادلى (افرینه).
ـ تسطیح جاده روستاهاى اطراف مرکز منطقه لرستان به 
شهر خرم آباد و آماده سازى براى آسفالت و در این تسطیح 
تعداد 24 باکس بتونى و11 لوله 30 اینچ مستعمل کار 

گذاشته شده است.
ـ در اختیار قرار دادن ماشین آالت راه سازى جهت کمک 
به روستاهاى اطراف مرکز منطقه به منظور ترمیم و احیاء 

سدهاى خاکى کشاورزان.
ـ بازگشایى راه ارتباطى استان لرستان و ایالم در منطقه 
موسوم به پا علم که مورد استفاده عشایر و زوار امامزاده 
لوله ها  خطوط  مسیر  بازدید  همچنین  و  احمد(ع)  شاه 

توسط همکاران منطقه. 
ـ اسکان تعداد 12 خانواده (80 نفر) از روستاهاى همجوار 
در منازل سازمانى مرکز آموزش شهید عادلى (افرینه)که 

خانه هاى آنها در اثر سیل 98 تخریب شده بودند. 
مسجد  به  نماز  مهر  و100  دعا  کتاب  جلد  اهدا 80  ـ 

روستاى چم مهر پلدختر.
ـ آب رسانى به روستاى سراب رجب و شهداى تنگ فنى 

از طریق چاه آب و تانکرهاى سیار
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 اگرچه تعداد کالس هاى آموزش مجازى 
هنوز هم کمتر از تعداد کالس هاى آموزش 
سنتى است، اما روز به روز در حال گسترده تر 
شدن است.
  صنعت یادگیرى آنالین هر ساله به طور 
پیوسته در حال پیشرفت و افزایش است. 
 على رغم این روند، هنوز باورهایى وجود 
دارد که کاربران یادگیرى آنالین را گیج 
مى کنند.
  بنابراین ، همه مدرسان آنالین باید از این 
باورهاى  اشتباه آگاه باشند و تمام تالش خود 
را براى آشکار کردن حقیقت در مورد آموزش 
دهند. انجام  الکترونیکى 

گردآورنده:  رضا آل ابراهیم
(برگرفته از وب سایت تهران سرور 

فرنوش محمدى) 

یادگیری الکرتونیV مخصوص همه  کار آموزان نیست
 شاید شنیده باشید که سبک هاى مختلف یادگیرى الکترونیکى 

وجود دارد.
 برخى افراد ممکن اســت دریابند که آن ها عمدتًا فقط از یک 
سبک یادگیرى اســتفاده مى کنند و به ندرت از سبک هاى دیگر 

استفاده مى شود. 
 برخى دیگر ممکن اســت دریابند که در شــرایط مختلف از 

سبک هاى مختلف استفاده مى کنند.
 هیچ سبک یادگیرى درست یا نادرستى وجود ندارد. 

 تنها فرض نادرست این اســت که یادگیرى الکترونیکى براى 
کارآموزان خاصى مناسب است.

 اشــتباه نکنید! آموزش مجازى روش هــاى مختلفى را براى 
دستیابى به هر دانش آموز ارائه مى دهد.

 امروزه، آموزش آنالین از همیشه و از همه روش هاى آموزشى، 
سازگارتر است.

 عالوه بر این، آموزگاران مى توانند محتواى آموزشى را با توجه 
به مخاطبان و ترجیح  آن ها تطبیق دهند.

 یادگیرى الکترونیکى را مى توان شخصى سازى کرد و در صورت 
تقاضا تحویل داد. 

 در نتیجه، سبک یادگیرى شــما تامین مى شود و الزم نیست 
نگران این باشید که سبک یادگیرى شما با روند تدریس مطابقت 

داشته باشد یا خیر.

۷ ابور اشتباه درابره 
کالس های 
آموزش مجازی

 نیست نیست
اشتباه 1 

باور 
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 مشا ابید یک طراح حرفه ای ابشید ات 
یک دوره برصی جذاب ایجاد کنیدیک دوره برصی جذاب ایجاد کنید

برای موفقیت در یادگیری الکرتونیV ابید 
زیر ساخت و سخت افزار خاb داشته ابشیدزیر ساخت و سخت افزار خاb داشته ابشید

کالس های آموزش مجازی کیفیت کالس های آموزش مجازی کیفیت 
اپیین تری نسبت به دوره های سن0 دارداپیین تری نسبت به دوره های سن0 دارد

یادگیری الکرتونیV روند نوجواd است

مشا به معلم آنالین احتیاج نداریدمشا به معلم آنالین احتیاج ندارید

یادگیری الکرتونیV نیاز به تالش ندارد

 نــه، اگرچه هر آموزش آنالین نیاز به هویــت بصرى دارد، اما  نکات 
خاصى وجود دارد که همه مى توانند از آن ها پیروى کنند.

 برندسازى آموزش آنالین شما دانش خاصى نمى خواهد. 
 با رعایت برخى قوانین ساده مى توانید در عرصه آموزش آنالین خود 

موفق باشید.
 بنابراین، هر کس مى تواند بر طراحى بصرى دوره خود مسلط شود.

 بســیارى از برنامه هاى رایــگان یا پولى وجــود دارد که قالب ها و 
دستورالعمل هاى ساده اى را ارائه مى دهند.

 روى محتواى دوره آموزشــى خود تمرکز کنید، سپس مى توانید در 
مورد ارائه تصویرى فکر کنید.

 اگر شما مى خواهید فیلم هاى داستانى، اینفوگرافیک ها، نقشه هاى 
ذهن یا چیز دیگرى را تهیه کنید، ابزارهاى مختلف طراحى وجود دارند 

که مى توانند به شما کمک کنند.

 خیر. شما براى برگزارى یک کالس آموزش مجازى نیاز به هیچ گونه 
سخت افزار و سرمایه گذارى کالن در هیچ زمینه  اى ندارید.

 فقط کافى است از یک شرکت معتبر خرید کالس مجازى انجام دهید 
و با داشتن یک لپ تاپ و اینترنت مناسب  مى توانید آموزش را شروع 

کنید.

 این باور نادرســت از این ایده ناشى مى شــود که آموزش آنالین، 
جایگزینى براى هر دوره حضورى است.

 مى دانیم که آموزش الکترونیکى یک صنعت پر سرعت است و عالوه 
بر این، مطالب و رویکردهاى متنوع و شخصى سازى شده ارائه مى دهد 

که آموزش سنتى از آن برخوردار نیست.
 به این ترتیب آموزش آنالین ممکن است حتى بهتر از کالس سنتى باشد.
 مدرسان کالس هاى آموزش مجازى مى توانند با فراگیران به صورت 
همزمان الکترونیکى ارتباط برقرار کنند و حتى صفحه نمایش فراگیر 
را مشــاهده نموده و آزمون و راى گیرى انجام دهند، لذا تاثیر دوره و 

اثربخشى  آن مشهودتر است.
 برنامه هاى آموزش آنالین، مخاطبــان زیادى دارند و باید با نیازهاى 

خاص آن ها سازگار شوند.
 عالوه بر این، دوره هاى آنالین مى توانند اطالعات بسیار بیشترى را 
نسبت به آموزش هاى سنتى از جمله روش هاى تدریس، منابع چالش 

برانگیز و غیره در اختیار دانش آموزان قرار دهند.

  نه. آموزش الکترونیکى براى همه است.
  به طور کلى، ایده پشت آموزش هاى آنالین این است که افراد مختلف 
(سنین، فرهنگ ها، مکان ها و … ) را در یک کالس مجازى جمع و دانش 

الزم را براى آن ها فراهم کنیم.
 پیشرفت هاى فن آورى دیجیتال باعث شده است تا همه افراد در هر 

شرایط و سنى بتوانند از آن بهره مند شوند.
 بنابراین هنگام راه انــدازى اولین دوره آنالین خود، اطمینان حاصل 
کنید که هیچ گروه سنى از مزایاى یادگیرى الکترونیکى شما دور نباشد.

 بســیارى از مردم فکر مى کنند صرف داشتن محتواى آموزشى  به 
صورت آنالین براى بهره مندى از آن کافى است. اما باید بدانید،  مربیان 
آنالین افرادى هستند که محتواى مفیدى را تهیه مى کنند، آن را براى 
مخاطبان دوره تطبیق مى دهند و از تکنیک هاى مختلف تدریس براى 

یادآورى به دانشجویان استفاده مى کنند.
 نقش سنتى مدرس تغییر کرده، گسترش یافته و متنوع شده است.

 آن ها اکنون بیش از هر زمان دیگرى درگیر کل روند هستند.
  آن ها جلسات کالس مجازى را تسهیل مى کنند.

 بحث هاى گروهى را انجام مى دهند، محتوا و ســبک بصرى دوره را 
ایجاد مى کنند و بازخورد ارائه مى دهند.

 داشــتن مدرك آنالین به معناى این نیســت که شما تقلب 
کرده اى یا اینکه تالش کمى براى موفق شدن نموده اید، این بدان 
معنى است که شــما وقت خود را به یادگیرى اختصاص داده   و 

تالش زیادى کرده اید.
 بنابراین، براى گرفتن مدرك یک دوره آنالین هم باید همانند 
مدرك گرفتن در دوره هاى حضورى تالش کنید و مدرك دوره هاى 

مجازى کامًال معتبر است.
 فراموش نکنید که در یک آموزش آنالین اســتاندارد، به همان 
میــزان کالس حضورى، تکالیف، کارهــا، امتحانات و … را نیز 

مى توانید انجام دهید و مدیریت کنید.

اتات 
اشتباه 2 

باور 

د ت موفق دای ت موفق ای
اشتباه 5 

باور 

اشتباه 6 ستست
باور 

اشتباه 7 دارددارد
باور 

اشتباه 3 
باور 

اشتباه 4
باور 

ترى را 
چالش 

شى  به 
مربیان 
را براى 
س براى 

ست.

دوره را 

یینید. مى توانید انجام دهید و مدیریت ک

اشتباه 4
اور 
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شادابش زادروز همكاران 
شادباش  زادروز  همکاران 

همیشه مى شود با هدیه اي کوچک،  شاخه اى گل و حتی تبسمى بر لب، دل  خویشاوندان، 
دوستان و همکاران را شاد کرد.

همکار عزیز، در روز تولدت بهترین و شادترین لحظات را برایتان آرزومندیم.

                   همدلى 
                                      شور و نشاط 

                   انگیزه
                                                               تعهد سازمانی

همه کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، همچون اعضاي صمیمی یک 
خانواده هستند که در رسیدن به اهداف آن با نگاهی یکپارچه و متحد گام برمی دارند.
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زمانى که هنوز بشــر، فلز آهن را کشــف نکرده بود با استفاده از 
خیــزران، آب مورد نیاز را به مقصد منتقــل مى کرد. حدود 500 
ســال(ق.م) کمبوجیه؛ پادشــاه ایران هنگام حمله به مصر خط 
لوله اى طوالنى از چرم گاو و میش براى رساندن آب به سربازان 
خود ایجاد کرد و شاید بتوان این موارد را پیشینه تالش هاى بشر 

براى استفاده از خط لوله دانست.
نخســتین خط لوله براى انتقال مواد نفتى، پس از حفر اولین چاه 
در آمریکا در ســال 1874 میالدى (1253 ش) احداث شد. طول 
این لوله 10 کیلومتر و جنس آن از چوب بود و مخازن پنسیلوانیا 

را به شهر صنعتى پترزبورگ متصل مى کرد.
 در ســال 1878 میــالدى (1257 ش) در آمریکا خط لوله اى از 
جنس آهن به قطر 5 سانتیمتر و به طول 7 کیلومتر احداث شد و 
با کمک تلمبه هاى بخار روزى 250 تن نفت را در این لوله آهنى 
به جریان انداخت. ســپس اولین خط لوله به طول 160 کیلومتر 

احداث شد که از مسیر جبال الگنى آمریکا عبور مى کرد.
 آغاز عملیات اجرایى قرارداد نفت دارسى در ایران، در سال 1280 
توســط رینولدز از منطقه قصر شیرین استان کرمانشاه آغاز شد و 
اولین چاه نفت در محل چاه سرخ دشتى در کوهستان هاى شمال 
غرب ایران، نزدیک محلى که بعدها مرز ایران و عراق شــناخته 
شــد، حفارى گردیــد. فاصله محل چاه با بغــداد کمتر از تهران 

بــود و 500 کیلومتر از خلیج فارس فاصله داشــت. هر قطعه از 
وسایل و تجهیزات، ابتدا به بندر بصره مى رفت، سپس مسیر500 
کیلومترى آبى طى مى کرد و در ادامه چهارپایان در سراسر دشت 
بین النهرین وسایل را حمل مى کردند تا به منطقه حفارى برسند، 
طوالنى شــدن عملیات، مقرون به صرفه نبــودن انتقال نفت و 

هزینه هاى مختلف، رینولدز و همکارانش را منصرف کرد.
 پس از کشــف و استخراج نفت در چاه نمره یک مسجد سلیمان 
در ســال 1287 و رونق تولید نفت، در ابتدا نفت از طریق گالن و 
با قطار تا خزینه حمل مى شــد، سپس با کشتى به مقصد انتقال 

داده مى شد.
 با احداث پاالیشگاه آبادان در سال 1288 ه. ش. توزیع نفت خام 
ایران، آغاز و اولین محموله در ســال 1912 م. به خارج از کشور 

صادر شد.
 در ســال 1288 براى رساندن نفت مســجد سلیمان به سواحل 
جنوبــى براى پاالیش و صدور نیاز به خطوط لوله بود که رینولدز 
اعجوبه احداث خطوط لوله یعنى چارلى ریچى اسکاتلندى را براى 

این کار انتخاب نمود.
 در ســال 1288 ریچى ابتدا سوار بر اسب، مسیر مسجد سلیمان 
تــا آبــادان را طى نمود و هــر از گاهى با ســنگ چین زمین را 
نشــانه گذارى و در دفترچه خود مطالبى یادداشت مى کرد. نتیجه 

دکترجواد نظرى

مقدمه
تاریخ علمى است که ما را از رویدادهاى گذشته و نیز از علل و اسباب آن حوادث و رابطه میان آن ها 
آگاه مى ســازد. به کارگیرى این علم در صنعت نفت به ما کمــک مى کند تا چگونگى تغییر و تحول 
تکنولوژى و رویدادهاى اجتماعى پیرامون این صنعت را بشناسیم. از آغاز صنعت نفت در ایران بیش 
از یک قرن و اندى مى گذرد و صنعت انتقال نفت همگام با کشف نفت در ایران آغاز و توسعه پیدا کرده 
اســت. هدف این بخش از گاهنامه انتقال نفت مستندسازى تاریخ این صنعت است. در این بخش 
تالش مى شود با بهره گیرى از منابع مختلف فارسى و انگلیسى، تجربه ها و آموخته هاى پیشکسوتان 
و همراهى عالقمندان، دورنماى تاریخى اجتماعى این صنعت، طى شــماره هاى متوالى نگارش شود. 
از همه عزیزانى که احساس تعلق به این صنعت دارند دعوت مى کنیم تجربه ها، دانسته ها، اسناد و ... 

خود را براى پربار شدن و تدوام این بخش به آدرس ایمیل ماهنامه ارسال کنند. 
در ادامه مرورى کلى بر تاریخ انتقال نفت و چگونگى شکل گیرى شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 

ایران خواهیم داشت.

بخش اتریخ صنعت انتقال نفت ایران
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بررســى این شد که؛146 مایل لوله در دو قطر 8 و 6 اینچ و دو 
تلمبه رفت و برگشتى مارك ویر(weir) مورد نیاز بود.

 در سال 1288 خورشــیدى2 هزار و 300 قطعه لوله و قطعات 
پمپ هاى پیستونى تولید و به کمک چارلز ریچى و با بهره گیرى 
از نیروهاى عشــایر، با تحمل مشقات زیاد، خط لوله احداث شد 
و تلمبه خانه (نیروى بخار) با قدرت ارســال ســاالنه 250 هزار 
تن نفت خام، در منطقه اى موســوم به تمپى در جنوب مسجد 

سلیمان، ساخته شد.
 در ســال 1289 خط لوله مسجد ســلیمان به آبادان با ظرفیت 

ارسال 400 هزار تن نفت خام در سال، آماده بهره بردارى شد.
 در سال 1309 پس از آن که قدرت پاالیش آبادان به 5 میلیون 
تن در سال افزایش یافت، سومین خط لوله بین هفتگل و کوت 
عبداله کشیده و به خط لوله مسجد سلیمان  آبادان متصل شد.

 در ســال 1312 ه.ش. بــه منظور تصفیه نفت خــام و تامین 

فرآورده هاى مورد نیاز مناطق غرب و شــمال غرب کشــور، در 
5 کیلومترى شمال غرب شهر کرمانشــاه، پاالیشگاه این شهر 
تاســیس شــد. نفت خام را به بنزین، نفت چــراغ و گاز، مبدل 
مى ســاخت. این فرآورده ها در ابتدا به وســیله تانکرهاى حمل 

سوخت و به صورت فله به شمال غرب ایران ارسال مى شد.
عالوه بر آن، بخشــى از محصوالت پاالیشگاه نیز در پیت هاى 
18 لیترى توزیع مى شــد. نفت خام مورد نیاز این پاالیشگاه نیز 
از طریــق یک خط لوله چهار اینچى و از آبادان/ اهواز و بخش 

دیگرى نیز از عراق تامین مى گردید.
چهارمین خط لوله ایران در ســال 1314 خورشــیدى و پس از 
تأســیس پاالیشــگاه کرمانشاه، به قطر ســه اینچ و با ظرفیت 
ســاالنه 100 هزار تن بین نفت شهر و کرمانشاه احداث شد که 

طول آن 230 کیلومتر بود. 
 در سال 1318 خورشــیدى اولین خط لوله انتقال فرآورده هاى 
نفتى در کشور به طول 121 کیلومتر، به قطر 4 اینچ و با قدرت 
حمل  100 هزار تن در ســال احداث شد که فرآورده پاالیشگاه 

آبادان را به اهواز انتقال مى داد.
 در سال 1319 خورشیدى نیز خط لوله دیگرى به قطر 12 اینچ 

بین گچساران و آبادان احداث شد.
 چهار ســال بعد یعنى در ســال 1323 خط لوله اى به قطر 12 
اینچ بین گچســاران و منطقه اى در فاصله بین اهواز و شوشتر 

کشیده شد.
 پیش از ملى شــدن صنعت نفــت، توزیع فرآورده هاى نفتى در 
داخل کشــور به طور عمده با اســتفاده از چهارپایان، راه آهن و 
تانکر و حمل فقط توســط خطوط لوله به فاصله آبادان تا اهواز 
انجام مى شــد، زیرا آنچه در برنامه هاى شرکت نفت انگلیس و 
ایران جایگاهى نداشــت، توســعه مصرف داخلى و آسان سازى 

آن بود. 
 با ملى شدن صنعت نفت در سال 1329 هجرى شمسى، هیات 
مدیره وقت، توجه بیشــترى به امر احــداث خط لوله معطوف 
داشت، زیرا مزیت آشــکار انتقال نفت خام و فرآورده هاى نفتى 
از نظر ایمنى بیشتر، اســتمرار جریان و هزینه سودمندى بسیار 
بدیهــى بوده و انتقال نفت از طریق خط لوله در مقایســه با هر 

وسیله دیگرى مقرون به صرفه تر است.
 در ســال 1332 هجرى شمسى، احداث خط لوله سراسرى، در 
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شوراى عالى نفت کشور به تصویب رسید و در سال 1335 خط 
لوله 10 اینچى اهواز - ازنا به طول 482 کیلومتر عملیاتى شد 
و سرانجام در سال 1336 این خط لوله به طول 822 کیلومتر 
شــامل پنج مرکز انتقال نفت و ایستگاه تقویت فشار به اسامى 
مراکز انتقال نفت اهواز، بیدرویه، افرینه، پل باباحسین و ازنا و 

تأسیسات انتهایى رى تکمیل و آماده بهره بردارى شد.
خطوط لوله ابتدا در دل شــرکت ملى نفت ایران و به صورت 
اداره فعالیت مى کرد. پس از تشــکیل شرکت ملى پاالیش و 
پخش در سال 1371 به این شرکت منتقل شد و این جابجایى 
به خاطر اهمیت خطوط لوله و مخابرات در انتقال نفت خام به 
پاالیشگاه ها و سپس انتقال فرآورده به سیستم پخش و به طور 
کلى بخش پایین دستى بود .در نهایت در سال 1379 به خاطر 

حجم عملیات، این شرکت استقالل پیدا کرد.
 در طول یکصد ســال گذشــته طول این خطوط به بیش از 
14 هــزار کیلومتر در اقطار6  تا 36 اینچ در سراســر کشــور 
گسترده شده است. شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
به عنوان یکى از شــرکت هاى تابعه شــرکت ملى پاالیش و 
پخش فرآورده هاى نفتى اکنون مســئولیت این شبکه عظیم 
را بر عهده دارد .اکنون عالوه بر مدیریت این شــبکه وســیع، 
کار حســاس ایجاد ارتباط دائم بین ایستگاه هاى مربوط به را 

نیز برعهده دارد.

در گذر زمان
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می خواندم  خبري  گزارشی  در  پیش  روز  چند 
که روانشناسی اجتماعى از بى توجهى مردم به 
فاصله گذارى اجتماعى انتقاد کرده و گفته بود: 
مى کنند؛  استفاده  پساکرونا  عبارت  از  «برخى 
باید به این موضوع توجه داشت که با توجه به 
پیش بینى هاى جهانى مبنى بر بازگشت مجدد 
اشتباه  عبارت  این  از  استفاده  کرونا  ویروس 

است».1
فهم و توضیح اصطالح پساکرونا، همچون دیگر 
اصطالح هاي مشابه در جهان معاصر با پیشوند 
و  مانند «پسامدرن»، «پساصنعتی»  «پسا- »، 
«پساسرمایه داري» که در آثار جامعه شناسی به 
کار رفته اند، حداقل در متون فارسی با سردرگمی ، 

تشتت  و اشتباه هایى همراه بوده است. 
اصطالح جامعه شناختِی پساکرونا آنگونه که آن 
تصور  مردم  از  بسیاري  و  اجتماعی  روانشناس 
می کنند، به معناي پایان کرونا و آغاز دوره اي 
پس از پایان آن نیست! این اصطالح، ناظر به 

ایجاد گسست یا نقطه عطفی در نظم معمول و 
رایج جامعه است؛ به بیان ساده تر یعنی دوره  یا 
وضعیتی از زندگی با وجود ویروس کرونا. یعنی 
جهان به دو دوره  پیش از وجود ویروس کرونا 
و با وجود ویروس کرونا در نظر گرفته می شود 
بیماري  و  ویروس  این  شیوع  که  تغییراتی  و 
زندگی،  سبک  روزمره،  زندگی  در   19 کووید 
مورد  است  کرده  ایجاد  و...  سیاست  اقتصاد، 

توجه قرار می گیرد.  
پساکرونا به این معنا نیست که این بیماري و 
به  مشخصى  زمان  در  آن  از  ناشی  بحران هاي 
پایان می رسد و پس از آن شرایط عادي و مانند 
گذشته می شود، بلکه منظور این است که از این 
پس، شرایط جدیدي بر زندگی ما حاکم می شود 
با  ما  زندگی  آمیختگی  درهم  مشخصه اش  که 

کرونا و مسائل مرتبط با آن است.
قرار  اصطالح  این  مرکزي  هسته  در  که  آنچه 
می گیرد این است که جهان، پس از شیوع ویروس 

کرونا و گسترش بیماري کووید 19 که مرگ و 
میر گسترده انسان  ها در سراسر جهان و تبعاتی 
دیگر را به همراه داشته است، دیگر جهان سابق 
نخواهد بود و در عرصه هاي مختلف اقتصادي، 
سیاسی، علمی و... دچار تحول و دگرگونی خواهد 
شد. اما سوال اینجا است: در جهان پساکرونا چه 

چیزهایى و به چه شکل تغییر خواهند کرد؟
آنچه که همه  ما به نوعی در روزها و ماه هاي 
شکل  آنالین شدِن  کرده ایم،  تجربه  را  آن  اخیر 
و  تحصیل  وکار ها،  کسب  روزمره،  زندگى 
فرآیندهاي بروکراتیک در ادارات و بانک ها بوده 
است که به نظر مى رسد در مواردى اگرچه در 
ابتدا به دلیل مشکالت زیرساختی با دشواري ها و 
پیچیدگی هایی همراه بود، اما گاهی کارها بسیار 
ساده تر و سریع تر انجام  شدند؛ کارهایی که شاید 
در گذشته در زمان بیشتري با صرف هزینه و 
انرژي بیشتر و تحرك و جابجایی بیشتري انجام 

می گرفت. 
آنچه اکنون در جهان پساکرونا مطرح می شود 
این است که اگر می توان فرآیندهاي بروکراتیک، 
آموزشی و کسب و کارهاي مختلف را به صورت 
آنالین و بدون حضور فیزیکی و با هزینه کمتر 
دستگاه هاي  وجود  به  ضرورتی  چه  داد،  انجام 
عریض و طویل و رفت  و آمدهاي پردردسر و 

پرهزینه است؟
سیاست نیز همچون دیگر عرصه ها در جهان 
پساکرونا در ابعاد داخلى و خارجى دچار تحول 
«عصر  درباره  اخیر  روزهاى  در  شد.  خواهد 
پساکرونا» و نسبت آن با دنیاي سیاست، مقاله ها 
و تحلیل هاي بسیاري نوشته و پیش بینی هایی 

یاسر مرادي عباس آبادي

وضعـــيت  پســـاكرونـــا 
اصطالح پساكرونا ناظر به ايجاد 

گسست يا نقطه عطفي در نظم معمول و 
رايج جامعه است؛ به بيان ساده تر يعني دوره  
يا وضعيتي از زندگي با وجود ويروس كرونا
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است  شده  ارائه  رو  پیش  روندهاي  مورد  در 
تقویت  نظیر  کلى  محورهایى  بر  عمدتًا  که 
جهانی شدن،  و  لیبرالیسم  تضعیف  ملى گرایى، 
دولت ها  ورشکستگی  بزرگ،  قدرت هاى  افول 

و موارد دیگر متمرکز بوده اند.2 
به صندوق هاى  فشار  افزایش  بیکارى ها،  موج 
رفاه اجتماعى، تغییر کسب و کار ها و مدیریت 
و  دور  راه  از  کار  بازار  رشد  انسانى،  نیروى 
تغییرات  جمله  از  غیرحضورى  خریدهاى 

اقتصادي در پساکرونا خواهد بود.3
پساکرونا،  اقتصاد  معتقدند،  محققان  از  برخی 
اقتصادي انسانى تر نسبت به گذشته خواهد بود، 
یعنى مناسبات اقتصادى و کاالیى بیش از پیش 
در خدمت انسان خواهد بود. زیرا جهان در اقتصاد 
پساکرونا ناگزیر از شفافیت بیشتر و مبارزه علنى و 
جدى با فساد، رانت خوارى و اختالس خواهد بود.

ظهور بیماري همه گیر و مبهم کووید 19، که 
آن  درمان  شیوه هاي  و  عالئم  عوامل،  هنوز 
تنش  بروز  موجب  نیست،  شده  شناخته  کامًال 
دوران   در  است.  شده  جامعه   در  اضطراب   و 
گذشته  به  نسبت  زندگى  سبک  که  پساکرونا 
روانشناختی  مباحث  کرده،  زیادي  تغییرات 
جامعه، اعم از اختالل هاي اضطرابی در مواجهه 

با بیماري و غلبه بر ترس و مباحث مربوط به 
دادن  دست  از  غم  در  سوگواري  و  تاب آوري 
عزیزان، خشونت خانگى و افسردگى در کانون 

توجه محققان روانشناختی قرار گرفته است. 
کرونا بسياری از عادت های فرهنگی و 

سنت های اجتماعی که به نحوی به کارکرد 
اجتماعی تبديل  شده بود را تغيير داد.

و  فرهنگى  عادت هاى  از  بسیارى  کرونا 
کارکرد  به  نحوى  به  که  اجتماعى  سنت هاى 
اجتماعى تبدیل  شده بود را تغییر داد. در این 
شرایط، سالمت روان و پیشگیرى از آسیب هاى 
اجتماعى ناشى از بیمارى کرونا به دغدغه اي 
مشکالت،  این  بر  غلبه  که  شده  بدل  مهم 
دوران  در  فرهنگ سازي  و  آموزش  نیازمند 
مطالعات  اینکه،  نهایت  در  است.  پساکرونا 
نشان داده بحران ها و بیمارى هاى همه گیر در 
طول تاریخ، همواره ثمراتى براى ارتقاء زندگى 

رشد  زمینه  در  بشر  تمدن  و 
است.  داشته  فناوري 

از  استفـــاده  رشد 
فنـــاوري هایی 

ي  ا بـــــــر
س  تمـــــا
 ، کمتــــر
یت  تقــو

داروهاى  توسعه  دیجیتال،  زیرساخت هاى 
مبتنى بر هوش مصنوعى، پزشکى از راه دور، 
توسعه خرید آنالین، توجه بیشتر به استفاده از 
ورزش  ظهور  و  دیجیتال  رویدادهاى  ربات ها، 
مجازى از جمله این تغییرات و روند رو به رشد 
در عرصه فناوري ها در عصر پساکرونا به شمار 

می روند.4

پانوشت ها:
(Endnotes)

 .(1399 اریبهشت   29) ن.  محمودي نیا،    .1
عبارت اشتباه پساکرونا، خبرگزاري ایسنا

فروردین 1399).   30) تسنیم.  خبرگزاري    .2
پساکرونا و جابه جایى قدرت ها.

 11) ایران،  عصر  خبري  تحلیلی  سایت    .3
چگونه  پساکرونا  جهان   .(1399 اردیبهشت 

است؟
نقل  به   .(99 اریبهشت   13) نیوز  مشرق    .4

خبرنگاران  باشگاه  جواناز  اى 
یت 
و  ر
رات 

ونا، 
بود، 
ش

صاد 
و  ى
بود.

 که
آن 
ش

ران  
شته 
ختی

جهه 

سنت های اجتماعی که به نحوی به کارکرد 
اجتماعی تبديل  شده بود را تغيير داد.

و  فرهنگى  عادت هاى  از  بسیارى  کرونا 
کارکرد  به  نحوى  به  که  اجتماعى  سنت هاى 
اجتماعى تبدیل  شده بود را تغییر داد. در این 
شرایط، سالمت روان و پیشگیرى از آسیب هاى 
اجتماعى ناشى از بیمارى کرونا به دغدغه اي 
مشکالت،  این  بر  غلبه  که  شده  بدل  مهم 
دوران  در  فرهنگ سازي  و  آموزش  نیازمند 
مطالعات  اینکه،  نهایت  در  است.  پساکرونا 
نشان داده بحران ها و بیمارى هاى همه گیر در 
طول تاریخ، همواره ثمراتى براى ارتقاء زندگى 

رشد  زمینه  در بشر  تمدن  و
است.  داشته  فناوري 

از استفـــاده  رشد 
فنـــاوري هایی 

ي  ا بـــــــر
س  تمـــــا
 ، کمتــــر
یت  تقــو

خبرنگاران باشگاه  جواناز 

برخي از محققان معتقدند، اقتصاد 
پساکرونا اقتصادي انسانی تر نسبت به 

گذشته خواهد بود.
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وجود  ما  زندگى  در  گاز  و  نفت  که  مادامى   
کاراى  و  ایمن  جابه جایى  نیازمند  ما  دارند، 
شده  داده  نشان  و  هستیم  فرآورده ها  این 
ایمن ترین  انتقال،  لوله  خطوط  که  است 
روش براى انجام این کارند. از آن جایى که 
و  نفت  مانند  پرخطرى  مواد  از  باالیى  حجم 
ممکن  راه  تنها  شوند،  جابه جا  بایستى  گاز 
لوله  خطوط  طریق  از  کار  این  انجام  براى 
باعث  لوله  خطوط  شبکه  توسعه  مى باشد. 
افزایش منافع اقتصادى و فرصت هاى شغلى 

و سرمایه گذارى در این حوزه خواهد شد.
ایالت  در   1858 سال  در  اینکه  از  بعد 
سریع  خیلى  شد،  کشف  نفت  پنسیلوانیا، 
استفاده جدیدى از لوله و خطوط لوله پدیدار 
شد. اولین خط لوله نفت، به طول 2,5 مایل 
گردید.  نصب  سال 1863  در  اینچ  قطر 2  و 
این خط لوله در روز 800 بشکه نفت خام را 
انتقال مى داد. نخستین خط لوله نفت در ایران 
احداث  از  پس  و  خورشیدى  سال 1289  در 
پاالیشگاه آبادان با ظرفیت 120 هزار تن در 
مخازن  که  لوله  خط  این  شد.  احداث  سال 
آبادان  پاالیشگاه  به  را  سلیمان  مسجد  نفت 
اتصال مى داد، در سال 1290 خورشیدى به 
شده  نصب  تلمبه هاى  و  رسید  بهره بردارى 
قدرت حمل  مى کرد.  کار  آب  با بخار  آن  در 
روزانه این تلمبه ها 40 هزار بشکه و حداکثر 
فشار تولیدى آن 800 پوند بر اینچ مربع بود. 
قطر این خط لوله یکسان نبود و در برخى از 
نقاط 6 و در برخى دیگر 4 اینچ بود. دومین 
خط لوله نیز در همین مسیر با قطر 12 اینچ 

کشیده شد.

وجود  به  توجه  با  ایران،  عزیزمان  درکشور 
گستره  همچنین  و  گاز  و  نفت  عظیم  ذخایر 
خطوط  منشعب  شبکه  وجود  اقلیمى،  پهناور 
لوله (در حدود 14 هزار کیلومتر خطوط لوله 
نفت و فرآورده هاى نفتى و 36 هزار خطوط 
لوله انتقال گاز) در سراسرکشور، جهت انتقال 
و توزیع انرژى اهمیتى دوچندان دارد. با توجه 
نیازهاى آتى کشور در توسعه شبکه سراسرى 
خطوط لوله و همچنین با توجه به این که این 
نگهدارى  به  نیاز  لوله،  خط  از  وسیع  حجم 
دارد  اقتصادى  و  ایمن  پایدار،  بهره بردارى  و 
به  مفید  علمى  منابع  کمبود  به  توجه  با  و  
زبان فارسى در این حیطه، اثر حاضر مى تواند 
بخشى از نیازهاى کارشناسان در این حوزه ها 
را پوشش دهد. در این کتاب مباحث مربوط 
انتقال  لوله  خطوط  طراحى  و  هیدرولیک  به 
شده  ارائه  فازى  تک  حالت  در  مایعات 
است  شده  سعى  کتاب  این  تألیف  در  است. 
مفاهیم به صورت ساده و کاربردى و با ذکر 
مى تواند  اثر  این  شود.  بیان  متعدد  مثال هاى 
به عنوان مرجع کاربردى و محاسباتى براى 
صنعت  در  شاغل  مهندسان  و  کارشناسان 
صنایع  و  آب  انتقال  پتروشیمى،  گاز،  نفت، 
فرآیندى مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به 
گسترده اى  مبحث  لوله  خط  مهندسى  اینکه 
است که عناوین بسیارى را پوشش مى دهد، 
مؤلف در حال نگارش جلد دوم این اثر است 
که شامل مباحثى در حوزه ساخت، بازرسى، 

بهره بردارى و تعمیرات مى باشد.
کتاب حاضر در 10 فصل تدوین شده است. 
در فصل اول این کتاب، استانداردهاى رایج 

در حوزه خطوط لوله و سیستم هاى لوله کشى 
معرفى شده است. در فصل دوم، مشخصات 
در  مختصرى  و  جریانى  لوله هاى  جنس  و 
مورد روش هاى تولید آن ها بحث شده است. 
در فصل سوم کتاب ویژگى هاى مایعات که 
قبیل  از  هستند  موثر  هیدرولیکى  آنالیز  در 
توضیح  غیره  و  بخار  فشار  لزجت،  چگالى، 
تحت  که  چهارم  فصل  در  است.  شده  داده 
عنوان آنالیز لوله ارائه شده، تعریف ماکزیمم 
فشار کارى خط لوله یا فشار طراحى و رابطه 
بارلو و مبحث اختالط در خط لوله در حالت 
انتقال مجموعه اى فرآورده ها و روابط تجربى 
محاسبه طول اختالط بیان شده است. اصول 
هیدرولیکى خطوط لوله قبل از شروع دوران 
این  با  ولى  بودند،  شده  کشف  گاز  و  نفت 
و  تعمیر  در  درگیر  افراد  و  سازندگان  حال 
نگهدارى خطوط لوله امروزى همواره نیاز به 
بهبودهاى  از  بسیارى  دارند.  فن آورى  بهبود 
حاصل  خطا  و  سعى  صورت  به  مهندسى 
گردیده اند. در سال هاى نخست قرن بیستم، 
علمى  تحقیقات  با  تجربى  آزمایش هاى 
همگام شدند. امروزه علم هیدرولیک خطوط 
و  آزمایش  تئورى،  از  حاصل  نتایج  از  لوله 
تجربه بهره مى برد. آگاهى از مفاهیم گرادیان 
هیدرولیکى و پروفیل مسیر خط، که در فصل 
توضیح  کامل  صورت  به  کتاب  این  پنجم 
داده شده، بسیار اساسى و الزامى بوده و این 
مفاهیم اساس طراحى خطوط لوله است. در 
با  لوله  خط  هیدرولیکى  مباحث  فصل  این 
جریان،  سرعت  قبیل  از  مفاهیمى  و  تعاریف 
عدد رینولدز، فشار(هد) و افت فشار در جریان 

مقدمه
محمدهادى غفارى؛ سرپرست نوبتکارى اجراى برنامه فرآورده با 11 سال سابقه فعالیت در شرکت هاى مختلف در سال 
1395 در دانشگاه شهید چمران اهواز از رساله خود با عنوان تشخیص هوشمند ناباالنسى در روتورها با استفاده از 
داده هاى ارتعاشى دفاع و مدرك کارشناسى ارشد مهندسى مکانیک را از این دانشگاه دریافت نمود. از وى مقاله هاى 
مختلفى در این حوزه منتشر شده و تدریس نرم افزار اتوکد، تجزیه و تحلیل پروفیل مسیر خطوط لوله شیراز و اهواز از 
سوابق آموزشى اوست. کتاب خطوط لوله انتقال مایعات: مرجع مهندسى و محاسباتى، تازه ترین اثر غفارى است که 

توسط انتشارات طراح در قطع وزیرى در 10  فصل و 242 صفحه در سال 1397 به چاپ رسید.

«خطوط لوله انتقال مایعات: 
«mمرجع مهند( و محاسبا
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است.  شده  ارائه  لوله  خطوط  در  مایعات 
همچنین در این فصل گرادیان هیدرولیکى 
و پروفیل مسیر با تئورى مربوطه و با یک 
است.  شده  بیان  خوبى  به  کاربردى  مثال 
در فصل ششم نشان داده شده که چگونه 
مى توان مقدار فشار مورد نیاز در مبدأ خط 
لوله براى انتقال ایمن مایع در خط لوله تا 
فشار خواسته شده در مقصد را محاسبه کرد. 
اصطکاکى،  افت  بر  عالوه  تحلیل  این  در 
در  نیاز  مورد  فشار  و  خط  ارتفاعى  پروفیل 
مقصد نیز در نظر گرفته مى شود. همچنین 
در این فصل، مقدار اسب بخار، توان مورد 
مورد  پمپاژ  ایستگاه هاى  تعداد  و  پمپ  نیاز 
از  مشخص  حجم  یک  انتقال  براى  نیاز 
در  هفتم  فصل  در  مى شود.  بررسى  مایع 
در  مرکز  از  گریز  پمپ هاى  کاربرد  مورد 
انواع  اگرچه  مى شود.  بحث  لوله  خطوط 
پمپ هاى  قبیل  از  پمپ ها  از  دیگرى 

گاهى  هم  پیستونى  پمپ هاى  و  دورانى 
به کار برده مى شود. اما امروزه بیشتر 
از  گریز  پمپ هاى  با  لوله،  خطوط 

مرحله اى  چند  و  مرحله اى  یک  مرکز 
در  فصل  این  در  مى شود.  بهره بردارى 

گریز  پمپ هاى  پایه اى  مباحث  مورد 

اصالح  و  آن ها  مشخصه عملکرد  مرکز،  از 
عملکردشان با تغییر سرعت پروانه و کاهش 
در  تشابه  قوانین  مى شود.  بررسى  قطر 
پمپ هاى گریز از مرکز، اهمیت هد مکش 
خالص پمپ(NPSH) و چگونگى محاسبه 
مایعات  پمپاژ  زمان  در  نیاز،  مورد  توان 
مختلف، معرفى مى شود. همچنین تصحیح 
عملکرد پمپ براى مایعات با لزجت باال، با 
استفاده از چارت موسسه هیدرولیک توضیح 
مى شود  داده  نشان  ادامه  در  مى شود.  داده 
که چگونه مشخصه هاى دو یا تعداد بیشترى 
را  موازى  یا  سرى  ترکیب  حالت  در  پمپ 
کار  نقطه  چگونه  و  کرد  مشخص  مى توان 

با  را  لوله  خط  یک  براى 
هد  منحنى  از  استفاده 

سیستم تخمین زد.
هشتـــم،  فصــــل  در 

پارامتــــرهاى مـــوثر در 

و  پمپ ها  به  مربوط  که  پمپاژ  ایستگاه هاى 
هیدرولیک خطوط لوله است، بررسى خواهد 
پمپاژ  ایستگاه هاى  بهینه  موقعیت  داشت. 
خواهد  مرور  هیدرولیکى  باالنس  براساس 
مکش  سمت  دو  در  را  فشار  تغییرات  شد. 
و تخلیه پمپ و چگونگى این کنترل فشار 
با شیر کنترل در پایین دست جریان توضیح 
داده خواهد شد. مقدار خفگى فشار پمپ که 
منحنى  و  پمپ  هد  بین  تطابق  عدم  ناشى 
در  و  شد  خواهد  تحلیل  است،  سیستم  هد 
ادامه، استفاده از پمپ هاى دور متغیر براى 
تحت  پمپاژ  مصرفى  توان  در  صرفه جویى 
خواهد  مرور  بهره بردارى،  مختلف  شرایط 
بین  اقتصادى  مقایسه  یک  همچنین  شد. 
تنظیم فشار خروجى با پمپ هاى دور متغیر 

و کنترل ولو انجام خواهد شد.
 در فصل نهم، پروسه طراحى خط لوله با 
و  نیاز  مورد  پایه اى(دبى  اطالعات  حداقل 
نقاط ابتدایى و انتهایى) توضیح داده مى شود. 
با در نظر گرفتن محدودیت هاي وقوع پدیده 
آن  طراحی  از  قبل  لوله  خط  یک  در  سرج 
می توان میزان تعمیرات بعدي مورد نیاز در 
خط لوله را کاهش یا به نقاط خاصی انتقال 
طراحی  هنگام  در  است  الزم  بنابراین  داد. 
یک خط لوله، وقوع پدیده سرج در آن مورد 
بررسی قرار گرفته و وسایل مورد نیاز براي 
درستی  به  لوله  خط  در  سرج  اثر  کاهش 
انتخاب شود.  لذا در فصل دهم به بررسى 
پدیده سرج در خط لوله، عوامل ایجاد این 
پدیده و روش هاى کنترل آن پرداخته شده 

است. 
در انتهاى کتاب پیوست هایى قرار داده شده 
انجام  در  بتوانند  عزیز  خوانندگان  تا  است 

محاسبات خود از آن کمک بگیرند.

معرفى کتاب
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پشت  و  کارمندي  معضالت  از  یکی 
کارمندان  است.  حرکتی  فقر  میزنشینی، 
پشت میزنشین، کمتر ورزش می کنند یا 
وقت ورزش کردن ندارند و همین باعث 
به وجود آمدن امراض زیادي براي آنان 
بعد از چند دهه فعالیت می شود. به منظور 
و  ورزش  به  کارمندان  تشویق  و  ترغیب 
ورزش  امور  موجود،  وقت  از  استفاده 
کردن  مطرح  با  شرکت  بدنی  تربیت  و 
شوراي  جلسه  نهمین  و  سی  در  طرحی 
به   97/10/23 تاریخ  در  شرکت  ورزش 

ضمن  بتوانند  کارکنان  تا  بود  این  دنبال 
باشند.  داشته  هم  تحرك  و  ورزش  کار، 
طرح  ورزش،  شوراي  منظور  همین  به 
شد  قرار  و  کرد  تایید  را  تندرستی  زنگ 
براي نخستین بار در شرکت اجرا شود. از 
این رو با هدف توسعه ورزش همگانی و 
نیز طرح توسعه سالمت و نشاط کارکنان 
«طرح زنگ تندرستی» در ستاد شرکت 
اجرا و مقرر شد روزي 10 دقیقه کارکنان 
ورزشی  حرکت هاى  خود  میز  پشت  در 
شرکت  ستاد  در  طرح  این  دهند.  انجام 

حضور  با   1398 تیر   5 چهارشنبه  روز 
مدیرعامل، اعضاء هیات مدیره، کارکنان 
از  اداره ها  سایر  از  میهمانانی  و  شرکت 
ملی  شرکت  ورزش  امور  رئیس  جمله 
ملی  شرکت  ورزش  امور  رئیس  نفت، 
پخش و رئیس امور ورزش شرکت  طی 
از  و  شد  برگزار  رسمی  طور  به  مراسمی 
آن به بعد هر روز ساعت 10 صبح زنگ 
در  کارکنان  و  می شود  نواخته  تندرستی 
پشت میز خود به مدت10 دقیقه ورزش 

می کنند.

برگزاری زنگ تندرس0 برای اولین ابر در سطح وزارت نفت 
در ساعت ١٠ صبح به مدت ١٠ دقیقه
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افقی
1.رویداد بزرگ تیرماه که به هشت سال جنگ تحمیلی پایان داد

2.مرکز انتقال نفت خام بین ساري و گل پلـ  آلیاژي سخت براي ساخت بیرینگ ها 
و یاتاقان ها ـ مادر عرب

3.گازي محلول در نفت خام و پایه تولید اتیلن ـ پیشوند نداري ـ مشهورترین جاذبه 
گردشگري فرانسه

4.پیمودن ـ تاسیسات انتهایی فرآورده در منطقه مرکزي ـ جسد
 5. الکترود فداشــونده منیزیومی در حفاظت خوردگیـ   منطقه قدیمی براي تامین 

خوراك پاالیشگاه کرمانشاه ـ اینجانب ـ خالص و سره
6.مرتبه ـ از ماه هاي حرام ـ یک عامیانه

 7. هزارمترمربع ـ چیدمانی از پمپ ها براي افزایش فشار ـ پرتالش
8.حیوان مسابقهـ  بنـ  شهر خراسان جنوبی با معادن غنی ذغال سنگـ  ام الخبائث

9.جریانی براي راه اندازي ژنراتورهاي رستون ـ مادر آذري ـ دریا
10.صریح ـ تنگه آبی بین آسیا و آفریقا و گذرگاه هزاران کشتی نفت کش

 11.پاکیزگی و یک رنگی ـ منطقه اي مهم و قدیمی در شــاهراه انتقال نفت خام و 
فرآورده جنوب به شمال ـ تعجب نسوان

 12.چــراغ نفتی قدیمی ـ مرکز کشــور 
چکمه اي ـ پاك تر

 13.نام کین آقاي گل جام جهانی اخیر ـ 
مفعول بی واسطه ـ خستگی ناپذیر

 14.تــک خالـ  منطقه اي پرکار با 1600 
کیلومتر خطوط انتقال نفت خام و فرآورده 

ـ مرزبان
 15.قدیمی ترین منطقه با 10 مرکز انتقال 
نفــت خام و فــرآوردهـ  منطقه یازدهم و 
مجري انتقال طرح سوآپ نفت خام خزر 

عمودي
1.مرکز انتقال نفت قدیمی مابین نفت شهر 
و کرمانشــاهـ  منطقه اي مهم و پرحجم با 
هشــت مرکز انتقال و خط صعب العبور و 

استراتژیک مارون
 2.پیشــوند دارندگی ـ ارز شرقی ـ همراه 
خیز!ـ  منطقه اي با رسالت انتقال نفت خام 

و میعانات گازي
 3.چین و شــکنـ  محدوده ســرعتی در 
حین استارت که شفت توربین از ماکزیمم 

لرزش و ارتعاش عبور می کند
 4.ضــرب آهنگـ  حرف نداـ  ریل نصب 

ماژول هاي پی ال سی ـ زینت رو
 5.منطقه اي بــا 1920 کیلومتر خط و با 

وظایف متعدد در محدوده شش استان سردسیر ـ سست ـ گلی زیبا
6.زاري ـ خودبزرگ بینی ـ سینما فاجعه آبادان

7.پزشکی ـ تیر پیکان دار ـ مرکز انتقال غیراقماري مارون ـ بنیان ـ عنصري گازي 
و پایه تولید آمونیاك و کود شیمیایی

8.رهگذر ـ تلخ ـ بدون فرزند ـ حرف انتخاب
9.پیامبر ـ شرایط محیطی نامناسب براي صدور هر نوع پروانه کار

10.حرف درد ـ کاشف واکسن آبله ـ هواگردي ساده و تفریحی ـ تکان
11.گاز مرداب و ســاده ترین آلکانـ  فیلمی ســینمایی از ســیروس مقدمـ  آتش 

خودمانی !
12.هذیان ـ مرکز آلمان غربی سابق ـ نخست وزیر زمان جنگ جهانی دوم که به 

بهانه قرارداد نفتی شمال، شوروي را از ایران خارج کرد
13.تغییري در جغرافیاي خطوط 18 و 24 اینچ اصفهان به ري که شعاع عملیاتی و 

تعمیراتی منطقه اصفهان را افزایش داد
14.ســالروز رخدادي غیر انسانی از سوي آمریکا در تیرماه که مصداق جنایت علیه 

بشریت بود ـ معبري براي عبور خط باي پاس از عرض رودخانه

مقدمه
براي حفظ بزرگ ترین دارایی خود یعنی حافظه تان، جدول حل کنید. کســانی که در فعالیت هاي چالش برانگیز مغز مانند حل جدول کلمات 
متقاطع مشارکت دارند، می توانند باعث کندي روند پیري در مغز خود شوند. هدف از نشر جدول در گاهنامه، غنی سازي اوقات فراغت، ارتقاي 
سطح علمی و مرور آموزه هاي فنی همکاران است. جدول اختصاصى صنعت انتقال نفت ایران را آنالین حل کنید. براى مشارکت در حل جدول 
ابتدا از طریق بارکد وارد سایت شوید یا اپلیکیشن جدول آنالین را در گوشى خود نصب کنید (سازگار با اندروید 4,4 به باال) و با یک شماره 

تلفن همراه یا آدرس ایمیل ثبت نام کنید و از حل جدول به شیوه آنالین لذت ببرید.

فرید بوشهرى؛ مسئول عملیات مرکز انتقال نفت و تاسیسات شهید بهشتى اصفهان

جدول کلمات متقاطع 
رشکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
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  لطفاً مطالب خود را در قالب هاي زیر و با ذکر نام کتاب و نویسنده آن براي ما ارسال فرمایید:
(A4 در قالب یک صفحه) 1- متن نوشتاري

2- فایل تصویري (فیلم موبایلی به صورت افقی، از بیان شفاهی خالصه کتاب یا خوانش متن نوشتاري توسط خودتان در مدت 5 دقیقه)
3- فایل صوتی (فایل صوتی از بیان شفاهی خالصه کتاب یا خوانش متن نوشتاري توسط خودتان در مدت 5 دقیقه)

نحوه ارسال:
آثار خود را با مشخصات کامل (نام و نام انوادگی- سن/ نسبت-  محل کار- شماره تماس) 

از دو طریق مى توانید براي ما ارسال کنید:
1-  ارسال به شماره 09122716954 از طریق واتساپ

2- ارسال با هماهنگی روابط عمومی مناطق 

  رده سنی و گروه بندي شرکت کنندگان:
1- کارکنان و همسران

2- فرزندان ( 15 سال به باال)

زمان هایی که با کتاب می گذرانید، ارزشمند هستند!
این دقایق ارزشمندتان را با دیگران به اشتراك بگذارید!

طرح ۵ دقيقه اب كتاب
بيان خالصه اي معرv كتاu كه مطالعه كرده 

اي در حال مطالعه آن هستيد

مهلت ارسال:

از ابتدای تري ماه

 ات اپيــان اتبستــان

گاهنامه انتقال نفت - شماره یکم - تیرماه 1399
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ت مخابرات شرکت خطوط لوله و مخابرات  مدیر
نفت ایران ،با سابقه ای به اندازه عمر صنعت نفت 

تامین کننده ارتباطات بخش های مختلف این 
صنعت می باشد.


