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جابجایی بيش از 128 ميليارد ليتر مواد نفتی
مدیر	خطوط	لوله	این	شركت	با	اشاره	به	جزئیات	ثبت	ركورد	انتقال	مواد	نفتی	گفت:	در	سال	
گذشته	و	منتهي	به	بیستمین	سالگرد	تاسیس	شركت،	60	میلیارد	تن	كیلومتر	و	بیش	از	128	

میلیارد	لیتر	مواد	نفتي	جابجا	شده	است	كه	ركوردي	بي	سابقه	محسوب	می	شود.
سید	جعفر	علیزاده	دربندی	با	بیان	اینكه	به	موازات	تغییرات	مصرف	فرآورده	ها	در	كل	كشور	
و	همچنین	تولید	پاالیشگاه	ها،	افزایش	ظرفیت	انتقال	نیز	ضروري	است،	افزود:	به	منظور	
دستیابی	به	این	هدف،	مراكز	انتقال	نفت	توسعه	چشمگیري	داشته	اند،	براي	انتقال	فرآورده	در	
مواقع	اضطراري	راهكارهاي	نوین	عملیاتي	اندیشیده	ایم	و	آموزش	نیروي	انساني	نیز	به	صورت	

جدي	در	كانون	توجه	قرار	دارد.
وی	در	ادامه	می	گوید:	بخش	اعظم	این	حجم	انتقال	افزوده	شده	در	راستاي	بخش	هاي	
توسعه	اي	بوده	و	بخشي	از	راهكارهاي	فرآیندي	با	تولید	و	ابتكارات	انجام	شده	است.	به	عنوان	
مثال	امكان	استفاده	از	مواد	روان	كننده	و	تزریق	به	خطوط،	افزایش	ظرفیت	بهره	برداري	بیش	

از	ظرفیت	طراحي	خط	را	در	پي	داشته	است.
با عبور از بحران ها به موفقيت رسيده ایم

علیزاده	دربندی	به	شرایط	بحراني	و	خاص	سال	گذشته	اشاره	كرد	و	یادآور	شد:	با	توجه	به	

گستردگی	خطوط	لوله	نفت	در	تمام	كشور،	بارندگي	هاي	سیل	آساي	ابتداي	سال	
و	 و	خسارت	 توقف	 با	كمترین	 اما	 داد،	 قرار	 تاثیر	 را	تحت	 ما	 فعالیت	هاي	 	1398
همچنین	عملكرد	سریع	و	دقیق	همكاران،	از	این	بحران	با	سربلندي	عبور	كردیم	

و	ركورد	بي	سابقه	انتقال	مواد	نفتي	نیز	به	نام	شركت	ثبت	شد.
انتقال ایمن و پایدار رسالت اصلی شرکت

را	هدف	و	رسالت	اصلي	شركت	خطوط	 پایدار	 ایمن	و	 انتقال	 لوله،	 مدیر	خطوط	
لوله	و	مخابرات	نفت	ایران	عنوان	كرد	و	گفت:	همه	موفقیت	ها	در	شرایطي	حاصل	
شده	كه	تحریم	هاي	ظالمانه	كشور	در	سالیان	گذشته	شامل	حال	شركت	هم	شده	
ولي	از	ابتدا	براي	خودكفایي	اقدام	شده	است	و	در	تولید	تجهیزات،	ماشین	آالت	و	
لوازمي	كه	قباًل	از	خارج	وارد	مي	شد	با	كمک	و	مشاركت	تولیدكنندگان	داخلي	به	

موفقیت	هاي	چشمگیري	دست	پیدا	كرده	ایم.
سرمایه	 متخصص،	 و	 متعهد	 انساني	 نیروي	 كرد:	 خاطرنشان	 دربندي	 علیزاده	
كه	 است	 همكاراني	 تالش	 حاصل	 آمده	 به	دست	 موفقیت	هاي	 و	 ماست	 اصلي	
	رسالت	و	وظیفه	خود	را	بدون	وقفه	در	شرایط	بسیار	سخت	و	زمان	هاي	متفاوت

انجام	مي	دهند.

در  اسالمی  ایران  آبادانی  برای  که  است  خدمت رسانی  مجموعه های  از  ایران  نفت  مخابرات  و  لوله  خطوط  شرکت 
شبكه ای به گستردگی 14 هزار کيلومتر فعاليت می کند و با تالشی شبانه روزی ضامن تداوم جریان انرژی و انتقال 
کالن، پایدار و ایمن نفت خام و فرآورده های نفتی است. علی رغم اینكه صنعت انتقال نفت کشور سابقه ای 60 ساله 
ادامه می دهد. در  فعاليت خود  به  به صورت مستقل  و  به شرکت شد  تبدیل  این مجموعه  از 20 سال پيش  اما  دارد 
بيستمين سالگرد تأسيس این شرکت، شكوفایی و بالندگی در همه اجزای آن به چشم می خورد و بدون شک سرعت 
ارتقای کمی و کيفی در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران کم نظير است. ثبت رکورد انتقال مواد نفتی در سال 
منتهی به 20 سالگی، گواهی است بر این ادعا که چرخ های این صنعت عظيم با قدرت به حرکت خود ادامه می دهند.

ركورد انتقال مواد نفیت شكسته شد
در سال منهتی به 20 سالیگ رشکت؛
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مهم ترين عناوين خربی رشكت در فصل اپییز 

مدیر	كاال:	هیچ	عملیاتي	در	شركت	براي	كمبود	كاال	متوقف	نمي	شوداعالم	آمادگي	دستگاه	قضایي	مازندران	برای	همكاري	با	منطقه	شمال	

بزرگداشت	بیستمین	سالگرد	تأسیس	شركت	با	حضور	مدیران	عامل	پیشینمعاون	فني	مدیر	خطوط	لوله:	تحریم	ها	بر	صنعت	انتقال	نفت	بي	اثر	شده	است

		مدیر	خطوط	لوله:	ركورد	انتقال	مواد	نفتي	شكسته	شدتقدیر	از	آتش	نشانان	شركت	در	روز	ایمني	و	آتش	نشاني
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شناسایی	و	ترمیم	نقاط	خوردگی	خط	لوله	14	اینچ	ری	–	قوچک	در	اتوبان	شهید	بابایی	رییس	HSE	شركت	تأكید	كرد:	تقویت	نگاه	ایمنی	در	صنعت	انتقال	نفت	كشور

بازدید	مدیرعامل	و	نمایندگان	مازندران	از	منطقه	شمال	مدیر	مخابرات	شركت:	تحوالت	مخابراتي	شركت	در	20	سال	گذشته	بي	نظیر	است

فرشید	مسعودی،	رزمی	كار	منطقه	شمال	موفق	به	كسب	مدرک	معتبر	
فدراسیون	جهانی	هنرهای	رزمی	شد

كمک	همكاران	مركز	نورآباد	در	مهار	آتش	ممسني
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بازدید	كارشناسان	حوزه	افتای	ریاست	جمهوری	)امنیت	فضای	تولید	و	تبادل	
اطالعات(	و	حراست	كل	استان	اصفهان	از	حوزه	فناوری	اطالعات	منطقه	اصفهان	

برگزاري	جلسه	كمیته	تخصصي	محیط	زیست	در	شركت

انتصاب	مهندس	كیهانپور	به	عنوان	سرپرست	منطقه	خلیج	فارس	

نشست	فرماندهان	نظامی،	انتظامی	و	امنیتی	استان	های	اصفهان	و	چهارمحال	و	
بختیاری	با	مدیر	و	مسئوالن	شركت	خطوط	لوله	و	مخابرات	نفت	منطقه	اصفهان

تعمیق	خط	لوله	جدید	8	اینچ	ارومیه	به	دلیل	تالقی	با	فاضالب	شهری

بازدید	مسئوالن	حراست	شركت	پخش	از	
مراكز	انتقال	نفت	شهید	صفری	نژاد	و	نورآباد

	برپایی	مراسم	سوگواری	و	عزاداری	سرور	و	ساالر	شهیدان	در	
مناطق	دوازده	گانه/		5	شهریور	1399
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 از ارســال پيام هــاي صوتي طوالني
)باالي يك دقيقه( خودداري كنيد.

7

اگر طــرف مقابل در قالب متن با شــما 
گفت و گو مي كند و شما تمايل داريد با پيام 
صوتي به گفت و گو ادامه دهيد، ابتدا از او 
اجازه بگيريد تا مطمئن شويد امكان و ميل 

شنيدن صداي شما را دارد.

8

پيام رسان ها ابزار مناسبي براي انتقال 
اسناد مالي و نامه هاي رسمي نيستند. 
اينترنتي  ابزار  از  اگر ناچار به استفاده 
براي انتقال چنين اســنادي هستيد، 

ايميل ابزار نسبتاً بهتري است.

9

100 فرمان 
ارتباطی 
در جهان 

معارص
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گزيده زندیگ، خاطرات و وصاايی هشيدان رشكت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

 قهرماانین كه اب اپميردی در محل خدمت و ميدان نربد 
جانشان را فدای اعتالی وطن كردند 

شهيد بهرام ساكي
تاریخ تولد:	1329
محل تولد:	تهران

تاریخ شهادت:	3	مهر	1359
محل شهادت: آبادان

شهيد غالمعلي عقيلي دهنوي
تاریخ تولد:	1331
محل تولد:	آبادان

تاریخ شهادت:	19مهر	1359
محل شهادت:	منطقه	جنوب

شهيد عليرضا  اروجعليان
تاریخ تولد:	1329
محل تولد:	آبادان

تاریخ شهادت:	19	مهر	1359
محل شهادت: منطقه	جنوب

فرازي از خاطرات برادر شهيد ساکي:
بهرام	می	گفت:	

نباید	مثل	آب	راكد	باشی؛	
همیشه	تالش	كن	كه	مفید	باشی.	

سرمایه	گذاری	از	طریق	تحصیل	و	دانش	اندوزی	برای	خودت	آرامش	به	
دنبال	میاره...

فرازي از خاطرات برادر شهيد غالمعلي عقيلي دهنوي:
او	از	جوانان	انقالبي	شركت	خطوط	لوله	و	مخابرات	نفت	بود	كه	پس	از	پیروزي	
شرایط	 در	 و	 كرد	 خود	حفظ	 در	 را	 و	سلحشوري	 انقالبي	 روحیه	 نیز	 انقالب	
بحراني	آغاز	جنگ	تحمیلي	همچنان	به	خدمات	خود	ادامه	داد	تا	اینكه	در	سال	
1359،	حین	مأموریت	در	جاده	ماهشهر	-	آبادان	اسیر	شد.	با	وجود	تالش	ها	
و	پیگیري	هاي	مداوم،	حتي	پس	از	بازگشت	آزادگان	به	میهن،	خبر	دقیقي	از	

وضعیت	او	به	دست	نیامد.

فرازي از خاطرات برادر شهيد اروجعليان:
علیرضا	آینه	تمام	نماي	ایمان	و	توكل	به	خدا	بود.	

همیشه	به	من	می	گفت:
توكلت	به	خدا	باشه؛
ایمانت	رو	قوی	كن؛

قوی	باش	و	از	هیچ	كس	و	هیچ	چیز
جز	خدا	نترس...

گاهنامه انتقال نفت - شماره سوم - مهر ماه 1399

8



ایستاده بر قله افتخار 
پس از 20 سال انتقال کالن و ایمن نفت هرماه اب برقراری ارتباطات مخابرایت برای صنعت نفت کشور

بدون	دیگری،	 معنا	می	یابد	و	هر	كدام	 توزیع	مناسب	 تولید	در	كنار	 می	دانیم	
به	 روز،	 تكنولوژي	 كه	 بود	 اینجا	 	 می	برد.	 بی	رونقی	 محاق	 در	 را	 این	صنعت	
از	 و	 تصفیه	 مراكز	 به	 را	 زمین	 دل	 از	 جوشیده	 حیاتی	 گوهر	 این	 تا	 آمد	 مدد	
تا	 آمد	 كمک	 به	 صنعتی	 انقالب	 كند،	 حمل	 مصرف	 محل	 تا	 پاالیشگاه	ها	
ابتكار	بشر	براي	انتقال	ایمن	این	ثروت	خدادادی،	به	خدمت	گرفته	شود	این	
پا	گرفت،	خطوطی	كه	در	عین	كاربردی	 فرآورده	 انتقال	 لوله	 شد	كه	خطوط	

بودن،	هزینه	تولید	این	ماده	حیاتی	را	به	شدت	كاهش	می	داد،	این	تكنولوژی	
به	سرعت	برق	وباد	دنیا	را	درنوردید	و	خطوط	انتقال	فرآورده	در	قاموس	نفت	
ثبت	شد	كه	هیچ	عقل	بشری	تا	كنون	نتوانسته	بر	مفید	بودن	این	روش	انتقال،	

خط	بطالن	بكشد.
از	مهر	1336	كه	نخستین	خط	لوله	سراسري	انتقال	نفت	با	ظرفیت	100	هزار	
بشكه	در	روز	سفر	دور	و	درازی	را	به	نقاط	مركزي،	شمال	و	شرق	كشور	آغاز	

گردآورنده: اعظم محمدشفيع زاده، خبرنگار منطقه جنوب شرق

داستان کشف نفت به عنوان مهم ترین دستاورد بشری، خالق قصه ای شد که رونق یافتن 
تمدن بشری را سرعتی روزافزون بخشيد و مسير حيات را از داالن صنعت و ماشين بخار 

پيش برد تا نفت شد الزمه موتور محرکه چرخ صنعت کشور
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كرد	تا	سال	1344	كه	خط	لوله	اي	به	طول	754	كیلومتر	به	سمت	پاالیشگاه	
تهران	احداث	شد،	پس	از	آن	خطوط	لوله	ري-	قزوین-	رشت،	ري-	شاهرود-	
مشهد	خطوطي	بودند	كه	به	تدریج	به	كاروان	پرافتخار	انتقال	نفت	متصل	شدند	
و	این	مهم	میسر	نمی	شد	جز	با	دستان	پرتوان	متخصصان	و	مهندسان	ایرانی	

كه	هم	قسم	شده	بودند	تا	ایران	را	بر	قله	افتخار	بنشانند.	
نام	شركت	 به	 زیرمجموعه	شركتی	 این	خطوط	 كه	 بود	 	1379 ماه	 مهر	 سوم	
خطوط	لوله	و	مخابرات	نفت	ایران	قرار	گرفتند	تا	شریان	اصلي	سوخت	رساني	
آرزویی	 نه	تنها	 در	سراسر	كشور	 عملیاتي	 منطقه	 	12 از	طریق	 تمام	كشور	 به	

دست	نیافتنی	نباشد	بلكه	واقعیت	محقق	شده	و	رو	به	گسترش	نام	بگیرد.
شركت	خطوط	لوله	و	مخابرات	نفت	ایران	اكنون	به	بالغ	بر	14	هزار	كیلومتر	
مركز	 	56 انتقال،	 مركز	 49	مسیر،110	 در	 اینچ	 	32 تا	 	4 قطر	 از	 لوله	 خطوط	
پارسی	 مردان	 كنند	 ثابت	 تا	 است	 رسیده	 فشارشكن	 ایستگاه	 	9 و	 تأسیسات	
عالوه	بر	اینكه	كهكشان	آسمان	ها	

قدرت	 با	 نیز	 ایران	زمین	 گیتی	 پهنه	 در	 درمی	نوردند،	 خود	 علم	 سیطره	 در	 را	
بازوی	خود	و	علم	و	دانش	پارسی،	خطوط	انتقال	نفت	و	فرآورده	های	نفتی	را	
چنان	گستردند	كه	به	جرأت	می	توان	گفت	بیشترین	طول	شبكه	انتقال	را	در	

خاورمیانه	به	نام	ایران	و	ایرانی	ثبت	كرده	اند.	
مهندسان	ایراني	اكنون	با	گذر	بیش	از	یک	قرن	از	آن	تاریخ	و	رشد	روزافزون	
نفتي	 فرآورده	هاي	 مصرف	 عطش	 توانسته	اند	 جهانی،	 و	 داخلی	 بازار	 تقاضای	
)بنزین،	نفت	گاز،	نفت	سفید،	نفت	كوره	و	...(	را	در	داخل	كشور	پاسخگو	باشند	
و	از	مصرف	سالیانه	در	آن	سال	ها	كه	حدود	12	هزار	و	400	متر	مكعب	بود،	
اكنون	انتقال	ساالنه	بالغ	بر	128	میلیارد	لیتر	مواد	نفتی	)بیش	از	60	میلیارد	
تن	كیلومتر(	را	پشتیبانی	كنند	و	نشان	دهند	نه	لوله	های	تفدیده	از	ُهرم	گرمای	
ایرانی	 به	 نیل	 برای	 آنان	 استان	های	كویری	كشور	می	تواند	در	عزم	 تابستان	
استان	های	 استخوان	سوز	 نه	سرمای	 و	 كند	 ایجاد	 خللی	 و	سرافراز	 شكوهمند	

شمالی	كشور.
	هر	كجا	كه	پا	بگذارید	این	رگه	های	حیاتی	همچون	شبكه	ای	در	هم	تنیده،	به	
درخت	تنومند	صنعت	كشور	با	ریشه	هایی	بس	استوار	كه	بر	پهنه	ایران	اسالمی	

گسترده	شده	است	با	ایمن	ترین	روش،	حیات	تزریق	می	كنند.
اخذ	 با	 كاركنانش	 و	 متخصصان	 تجربه	 و	 دانش	 مدد	 به	 كه	 مجموعه	ای	
گواهینامه	هاي	بین	المللی	و	مطابق	با	استانداردها	و	تكنولوژي	های	روز	دنیا،	
انجام	 با	 این	شركت	 انجام	می	دهد.	 به	بهینه	ترین	وجه	 سوخت	رسانی	را	
انرژی	 تأمین	 در	 مؤثری	 نقشی	 نفتی،	 مواد	 كالن	 انتقال	 مأموریت	
بخش	های	مختلف	صنعتی	و	بهینه	سازی	اقتصاد	ملی	ایفا	می	كند.
و	 تأسیسات	 نفت،	 انتقال	 مركز	 	194 مهم،	 این	 تحقق	 برای	
فشارشكن،	عهده	دار	حمل	ایمن	نفت	خام	از	محل	استخراج	تا	
پاالیشگاه	های	مهم	كشور	شدند	تا	پس	از	پاالیش	و	فرآوری،	
سمت	 به	 سفری	 لوله،	 خطوط	 در	 سیال	 گوهر	 این	 مجدداً	
تأمین	 بر	 تا	عالوه	 بپیماید	 فرآورده	ها	 ذخیره	سازی	 مخازن	
سیستم	 پرواز	 پر	 فرودگاه	ها،	 و	 نیروگاه	ها	 مایع	 سوخت	
صنعت	 آنكه	 ضمن	 شود.	 هوایی	 نقل	 و	 حمل	 ناوگان	
پتروشیمی	كشور	را	تغذیه	می	كند	در	همآورد	روش	انتقال	
قدیمی	از	طریق	سیستم	ناوگان	جاده	ای	در	كشور	با	حمل	
از	طریق	خطوط	لوله	استمرار	و	پایداری	همراه	با	باالترین	

ضریب	ایمنی	را	به	ارمغان	آورد.
شركت	خطوط	لوله	و	مخابرات	نفت	مفتخر	است	كه	برای	
لوله	های	 حیاتی	 شریان	های	 در	 نفت	 سیال	 جریان	 تداوم	
شبكه	 پشتیبانی	 از	 مخابراتی	 ایستگاه	 	296 وجود	 با	 آهنین،	
شركت	 برترین	 عنوان	 تا	 است	 برخوردار	 صنعتی	 مخابرات	
افتخار	 با	 را	 خاورمیانه	 در	 مخابرات	صنعتی	 ارائه	دهنده	خدمات	
از	آن	خود	كند	و	با	ضریب	اطمینان	برقراری	ارتباطات	مخابراتی	
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99/99	تا	افزایش	ظرفیت	كالن	شبكه	های	مخابراتی	از	پای	نمی	نشیند.	
تلفن،	 مركز	 	255 و	 فیبرنوری	 كیلومتر	 هزار	 	4 از	 بهره	گیری	 با	 همچنین	
افزون	بر	برقراری	ارتباط	امن	در	درون	مجموعه	و	شبكه	»ون«	صنعت	نفت،	

را	هم	 این	صنعت	 از	 بیرون	 به	بخش	های	 خدمات	دهی	مخابراتی	
فراهم	كرده	است.

نفره،	 هزار	 	7 خانواده	ای	 با	 عظیم	 شركت	 این	
آورده	اند،	 فرود	 خدمت	 آستان	 به	 سر	 كه	

خطوط	 توسعه	ای	 طرح	های	 اجرای	 با	
متناسب	 گوناگون	 مسیرهای	 در	 لوله	
برای	 كشور	 صنعتی	 نیاز	 افزایش	 با	
پاالیشگاه	های	كشور،	شركت	ملی	
پخش	و	...	همگان	را	انگشت	به	
دهان	كرده	است	كه	برای	ایرانی	
نه	تنها	 خواستن	 فعل	 صرف	
خاطره	ای	دست	یافته	بیش	نیست	
ثریا	دارد	 بر	 این	شركت	سر	 بلكه	
تا	نشان	دهد	هم	از	توانایی	حداكثر	

پایایی	و	قابلیت	اطمینان	عملیاتی	در	
بستر	انتقال	پایدار	مواد	نفتی	در	كشور،	

برنامه	های	 اجرای	 با	 است،	هم	 برخوردار	
بازرسی	و	بهسازی	مستمر،	دورنمای	آتی	اش	

ارتقای	كیفی	و	رعایت	مالحظات	ایمنی	و	بهداشت	
زیست	محیطی	است	و	صنعت	سبز،	پایا،	مولد	و	اقتصادی	را	

در	دستور	كار	خود	دارد	تا	با	وجود	كاركنانی	توانمند،	متخصص	و	متعهد،	كاری	
كند	كارستان	و	مبدل	شود	به	نمونه	سازمانی	بهره	ور	و	كارا	با	باالترین	قابلیت	
عملگرایی	در	حوزه	ایمن	ترین	روش	های	انتقال	نفت	و	فرآورده	های	نفتی.	در	
تأمین	 با	 و	 نكرده	 نیز	غفلت	 اجتماعی	خود	 قبال	مسئولیت	های	 در	 عین	حال	
نیازهای	معقول	مجاوران	این	خطوط،	ضمن	كسب	رضایت،	آنان	را	به	عنوان	
این	مهم	محقق	 و	 با	خود	همراه	كرده	 ثروت	ملی	 این	 منافع	ملی	 محافظان	
از	عمر	پر	خیر	و	بركت	شركت	 این	20	سالی	كه	 اینكه	طی	 نشده	است	جز	
گذشته،	بر	آموزش	همواره	كاركنان	اهتمام	داشته	و	دانش	آنان	را	مطابق	علم	
تأكید	 بهره	وری،	 ارتقای	 برای	 سازمانی	 توانمند	سازی	 بر	 و	 برده	 پیش	 به	 روز	
داشته	است،	ضمن	آنكه	این	آگاهی	را	در	وجود	سازمان	متبوع	خود	نیز	نهادینه	
كرده	است	كه	همه	موارد	مذكور	جز	با	بهبود	ارتباطات	سازمانی	و	بهره	گیری	
محقق	 سازمانی	 انگیزه	 تقویت	 و	 ارتقا	 و	 مؤثر	 اطالع	رسانی	 رویكردهای	 از	
اسالمی	 مقدس	جمهوری	 نظام	 پربركت	 عمر	 از	 نیمی	 كه	 اكنون	 و	 نمی	شود	
ایران	را	در	گذری	20	ساله	در	شركت	خطوط	لوله	و	مخابرات	نفت	ایران	با	

افتخار	پیموده	ایم	تا	با	بهینه	ترین	روش	بر	بلندای	سربلندی	رهسپار	باشیم.
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زيباترين جاذبه های گردشگری و تفریحی 
استان هرمزگان

آبشار تزرج در هرمزگان نقاشی منحصر به فرد طبيعت
منتهی	 جاده	 در	 بندرعباس	 شمال	 كیلومتری	 	175 در	 حاجی	آباد	 تزرج	 آبشار	
شهرستان	 این	 كوهستانی	 نقاط	 از	 یكی	 تزرج	 شده،	 واقع	 برآفتاب	 روستای	 به	
است.	آبشار	تزرج،	از	ارتفاعات	پیرامون	روستا	سرازیر	می	شود،	یكی	از	زیباترین	
آبشارهای	مناطق	جنوبی	ایران	بوده	و	جذابیت	خاصی	به	این	روستای	گرم	جنوبی	

بخشیده	و	اطراف	آبشار	از	نخل	و	گیاهان	طبیعی	پوشیده	شده	است.

موزه مردم شناسی بندر کنگ، سمبل قدمت
موزه	مردم	شناسی	بندر	كنگ	از	موزه	های	مهم	تاریخی	و	مردم	شناسی	در	جنوب	ایران	است.	
این	موزه	و	دریانوردی	بندركنگ	توسط	افراد	خّیر،	ناخداها	و	جاشوها	تأسیس	شده	است.	در	این	
موزه	وسایل	و	نقشه	هایی	كه	ناخداها	و	جاشوها	در	زمان	دریانوردی	از	آنها	استفاده	می	كردند	
جاذبه	 یک	 به	 حاضر	 حال	 در	 كنگ	 بندر	 مردم	شناسی	 موزه	 است.	 درآمده	 نمایش	 معرض	 به	
گردشگری	تبدیل	شده،	طوری	كه	مسافران	و	میهمانان	این	بندر	پس	از	اقامت	و	گردش	در	
این	شهر،	از	این	موزه	بازدید	می	كنند	و	باعث	شده	است	كه	هر	تازه	واردی	به	بندرپس	از	دیدار	

از	این	موزه،	زیبایی	و	جذابیت	آن	را	در	بیرون	برای	دیگران	بازگو	نماید.

عمارت فكری، یادگار عروس بنادر ایرانی در هرمزگان
ایرانی«	 بنادر	 »عروس	 پررونق	 روزهای	 یادگار	 لنگه،	 بندر	 فكری	 خانه	

است.	
لنگه	 بندر	 با	قدمت	75	سال	در	شهرستان	 یا	عمارت	فكری	 خانه	فكری	
توسط	مرحوم	عبدالواحد	فكری،	از	تجار	معروف	بندرلنگه	ساخته	شد.	این	

خانه	تاریخی	مساحتی	بالغ	بر	2	هزار	و	600	مترمربع	دارد.	
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قلعه لشتان، ميراثی کهن با قدمتی 2 هزار ساله در بندر لنگه
بندر	لنگه	یكی	از	شهرهای	استان	هرمزگان،	مكان	های	تاریخی	بسیار	دیدنی	
دارد.	بندر	لنگه	قلعه	ای	دارد	كه	سال	ها	قبل	در	دست	پرتغالی	ها	بود	و	بسیار	زیبا	
و	پر	رمز	و	راز	است.	قلعه	لشتان،	قلعه	ای	بر	فراز	كوه	»شاهینكوه«	در	بخش	
كیلومتری	شمال	شرقی	 	6 در	 لشتان	 قلعه	 است.	 لنگه	 بندر	 مركزی	شهرستان	
این	 بنای	 تاریخ	 دارد.	 قرار	 بارچاه	 روستای	 شمال	 در	 و	 لنگه	 بندر	 شهرستان	
قلعه	به	سده	نهم	هجری	برمی	گردد.	برخی	نیز	عقیده	دارند	این	قلعه	در	عهد	
هخامنشی	احداث	شده	و	بیش	از	2	هزار	سال	قدمت	دارد.	این	قلعه	در	گذشته	

و	در	جنگ	های	محلی	نقش	مهمی	داشته		است.

بندر کنگ، نماد حفظ سنت های کهن
است،	 كیلومتر	 	165 بندرعباس	 تا	 بندركنگ	 فاصله	 دارد.	 قرار	 لنگه	 بندر	 كیلومتری	شرق	 	6 در	 كنگ	 بندر	
ایران.	 جنوب	 در	 واقع	 هرمزگان	 استان	 در	 لنگه	 بندر	 مركزی	شهرستان	 بخش	 توابع	 از	 گسترده		 منطقه	ای	

بیشتر	اهالی	كنگ،	شافعی	مذهب	و	فارسی	زبان	هستند	و	با	لهجه	بندری	صحبت	می	كنند.
بندر	پل	راه	آبی	به	سوی	قشم/روستای	پل	انگور	قدیمی	ترین	روستای	بندرپل

بندر	پل	در	جنوب	ایران	و	كنار	سواحل	استان	هرمزگان	قرار	دارد	و	از	توابع	شهرستان	بندر	خمیر	است.	بندر	
پل	در	70	كلیومتری	بندرعباس	قرار	دارد	و	هر	ساله	پذیرای	میهمانان	نوروزی	است.	برای	رفتن	به	جزیره	
ارتباط	زمینی	به	قشم،	خودروهایی	كه	قصد	رفتن	به	این	 از	این	بندر	عبور	می	كنند.	به	دلیل	نبود	راه	 قشم	
منطقه	را	دارند	از	بندر	پل	كه	نزدیک	ترین	نقطه	خشكی	به	قشم	است	توسط	بارج	و	یدک	كش	به	بندر	الفت	

در	جزیره	قشم	منتقل	می	شوند.
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دخرتی که نشان دارد از پدر

 پيشترها می شنيدیم که می گفتند »پسر کو ندارد نشان از پدر«. اکنون دخترهای 
سرزمينم گوی سبقت را ربودند و بر بلندی افتخارات علمی، هنری، ورزشی و... قد 
قامت بسته اند و اکنون »یاسمين طالبی زاده« فرزند همكار محترم منطقه مهندس 
اصغر طالبی زاده، استاد مسلم پيانو، رئيس واحد مهندسی خوردگی منطقه، توانسته 
فرا بعدی عمل کرده و همزمان که در رشته پيانو حرفی برای گفتن دارد، در ابعاد 
برباید.  خود  همساالن  از  بسياری  از  را  سبقت  گوی  نيز  علمی  و  ورزشی  دیگر 

گفت وگوی ما را با این دختر هنرمند بخوانيد:

روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، منطقه جنوب شرق

نواختن  بفرمایيد  خودتان،  معرفی  ضمن 
پيانو را از چه سنی شروع کردید و چه شد 

به این رشته عالقمند شدید؟
دوره	 نهم،	 پایه	 دانش	آموز	 و	 متولد	سال	1385	
ایران	مهر	شهرستان	رفسنجان	 دبیرستان	 اول	
هستم،	چشم	خود	را	كه	باز	كردم	نغمه	های	
و	 داشت	 جریان	 ما	 خانه	 در	 موسیقی	
تصویری	كه	در	ذهنم	از	پدر	در	سال	های	
كودكی	ام	نقش	بسته	پشت	پیانو	نشستن	

و	نواختن	این	ساز	بود.	
همین	 و	 شدم	 بزرگ	 خاطرات	 این	 با	
موضوعات	عالقه	ام	را	به	نواختن	پیانو	بیشتر	
هیچ	 من	 راهنمایی	 ضمن	 پدر	 اما	 كرد	
راه	موسیقی	كه	خودش	 نداشت	 اصراری	
من	 اما	 برگزینم	 را	 بود	 كرده	 انتخاب	
انتخاب	 را	 پیانو	 موسیقی	 آالت	 بین	 از	
جدی	 به	صورت	 سالگی	 	9 از	 و	 كردم	
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را	 خود	 آموزش	های	 كه	 سال	 پنج	 این	 طی	 كردم.	 آغاز	 را	 ساز	 این	 آموختن	
زیر	نظر	استاد	خسرویان	مدرس	ساز	تخصصی	پیانو	در	شهر	كرمان	گذراندم،	
به	صورت	 مقدماتی	 از	سطح	 ادعا	كنم	كه	 به	جرأت	می	توانم	 لطف	خداوند	 با	
حرفه	ای	این	ساز	را	می	نوازم	هر	چند	تا	جایی	كه	پدر	قرار	دارند	و	در	این	ساز	
اما	دلخوشم	به	لطف	 فوق	حرفه	ای	می	نوازند	راه	بس	طوالنی	در	پیش	دارم	
خداوند	و	كمک	های	پدر	كه	در	این	مسیر	همیشه	یاریگر	من	بودند	و	كمكم	

كردند.	

حس و حالتان موقع نواختن را توصيف کنيد؟
از	تركیب	نت	ها	با	یكدیگر	حس	قشنگی	به	انسان	القا	می	شود	كه	قابل	وصف	
نیست.	با	نواختن	آرامش	می	گیرم	و	حس	آرامش	عجیبی	به	من	دست	می	دهد.

در سطح  که  مختلفی  مسابقات  در  به شرکت شما  برسيم  خب 
شهرستان برگزار شد و مقام هایی که کسب کردید در این زمينه 

توضيح دهيد؟
دانش	آموزان	 هنری	 فرهنگی-	 مسابقات	 در	 بار	 اولین	 برای	 ششم	 پایه	 در	
پایه	 در	 یعنی	 بعد	 اول	شدم.	سال	 مقام	 به	كسب	 رفسنجان	موفق	 شهرستان	
هفتم	نیز	توانستم	در	بین	دانش	آموزان	حاضر	در	مسابقات	برای	بار	دوم	مقام	
پیدا	كردم.	در	 مقام	دوم	دست	 به	 نیز	 استان	كرمان	 در	 و	 را	كسب	كنم	 اول	

اول	 مقام	 كسب	 بر	 عالوه	 بار	 این	 شد	 تكرار	 مقام	ها	 این	 هشتم	 پایه	
از	 ناشی	 شرایط	 وجود	 به	دلیل	 رفسنجان	 شهرستان	 سطح	 در	

همه	گیری	ویروس	كرونا	مقرر	شد	نواختن	حضوری	نداشته	
كرمان	 به	 داوری	 برای	 را	 ما	 نواختن	 ویدئوی	 و	 باشیم	
به	 رأی	 داوران	 توسط	 رؤیت	 از	 ارسال	كردند	كه	پس	
مقام	اولی	من	در	سطح	استان	دادند	و	به	عنوان	نماینده	
استان،	جواز	حضور	در	مسابقات	كشوری	را	پیدا	كردم.	
اكنون	 برگزار	نشده	است.	 اما	هنوز	مسابقات	كشوری	
هم	كه	در	پایه	نهم	قرار	دارم	در	ابتدای	سال	تحصیلی	
هستیم	اگر	مسابقات	برگزار	شود	به	لطف	الهی	شركت	

خواهم	كرد.

بر مباحث هنری در زمينه های  می دانيم که عالوه 
دیگر نيز فعال هستيد بيشتر توضيح دهيد؟

از	همان	كودكی	به	صورت	فراگیر	آموختن	زبان	انگلیسی	را	دنبال	
كنار	 در	 است،	 مانده	 مرحله	 یک	 تنها	 گرفتن	 زبان	 دیپلم	 تا	 كردم	

آن	از	ورزش	نیز	غافل	نشدم	و	به	فوتبال	می	پردازم.	در	ضمن	ورزش	
این	رشته	هم	در	سطح	 در	 توانسته	ام	 و	 است	 بدمینتون	 تخصصی	من	

شهرستان	در	بخش	انفرادی	سال	گذشته	اول	شوم	و	هم	در	بخش	تیمی	
در	سطح	شهرستان	موفق	به	كسب	مقام	سوم	شدیم.

برای آینده خود چه برنامه ای دارید؟
ادامه	 را	 مورد	عالقه	ام	 و	هنری	 ورزشی	 رشته	های	 بقیه	 و	 پیانو	 لطف	خدا	 به	
تا	 می	خوانم	 درس	 سخت	 هستم	 تجربی	 رشته	 در	 كه	 هم	 اكنون	 و	 می	دهم	

بتوانم	در	رشته	دلخواهم	پزشكی	قبول	شوم.

آیا سوالی مانده است که نپرسيده باشيم؟
می	خواهم	همین	جا	فرصت	را	غنیمت	بشمارم	و	از	همكاری	
استاد	 و	 پدر	عزیزم	 به	خصوص	زحمات	 والدینم	 و	همراهی	
گرانقدرم	تشكر	كنم	خود	را	آنقدر	مدیون	پدرم	می	دانم	كه	
را	طی	 كرمان	 تا	 رفسنجان	 فاصله	 مداوم	 پنج	سال	 ایشان	
می	كردند	تا	من	بتوانم	در	كالس	های	آموزش	پیانو	در	شهر	

كرمان	حاضر	شوم.

ممنون از اینكه در این گفت وگو شرکت کردید.
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سال 1379: 
	احداث	خط	لوله	فراورده	نكا	/ساري	

	بهره	برداري	از	خط	لوله	فرآورده	مالیر	
	احداث	92كیلومتر	خط	به	مخازن	شهید	چمران	

	احداث	تلمبه	خانه	جدید	16آبادان	
سال 1380تا 1382: 

	احداث	خط	لوله	جدید	16اینچ	فرآورده	آبادان	/	نظامیه	
	احداث	خط	لوله	فرآورده	از	انبار	نفت	شهید	رجایي	به	انبار	نفت	شهید	باهنر

	احداث	و	بهره	برداري	خط	لوله	26	اینچ	از	نظامیه	تا	مركز	انتقال	نفت	شهید	چمران	
	بهره	برداري	از	مركز	انتقال	نفت	برداسپي

	بهره	برداري	از	خط	لوله	فرآورده	كرمانشاه	/سنندج	
	بهره	برداري	از	خط	لوله	16	اینچ	نفت	خام	و	فرآورده	تنگ	فني	/	افرینه	

	بهره	برداري	از	خط	لوله	26	اینچ	نفت	كوره	آبادان	/ماهشهر	
	نصب	و	راه	اندازي	چهار	دستگاه	توربین	نیوپنیون	در	آسار
	نصب	و	راه	اندازي	سه	دستگاه	توربین	نیوپنیون	در	پل	بابا	
	نصب	و	راه	اندازي	چهار	دستگاه	توربین	نیوپنیون	رازان	

سال1383تا 1384:
	تحویل	موقت	پروژه	احداث		دو	رشته	خط	لوله	انشعابي		بندرعباس/قطب	آباد	به	انبار	

شهید	باهنر	بندرعباس
	احداث	خط	لوله	لوپ	نفت	خام	تنگ	فني	/اراک	

	احداث	مركز	جدید	شهید	چمران	
	احداث	خط	لوله	كوره	آبادان	/ماهشهر	

	تحویل	موقت	پروژه	احداث	خط	لوله	سوخت	رساني	به	نیروگاه	كرمان	
	تحویل	موقت	مخازن	40	میلیون	لیتري	ري	

سال 1385 و 1386:
	احداث	خط	لوله	فرآورده	تنگه	فني	/دره	شهر	

	احداث	خط	لوله	فرآورده	دوطرفه	آبادان	/	ماهشهر	
	احداث	خط	لوله	ORD	آبادان/ماهشهر	
	احداث	خط	لوله	فرآورده	دوم	اسكله	نكا	

	احداث	و	بهره	داري	خط	لوله	انشعابي	و	تاسیسات	نیروگاه	اردبیل	
	احداث	خط	لوله	نفت	خام	مایل	40آبادان	به	طول	93	كیلومتر	

	احداث	چهار	رشته	خط	لوله	از	پاالیشگاه	آبادان	تا	سه	راهي	ایران	گاز	
	احداث	دو	رشته	خط	لوله	داخل	پاالیشگاه	آبادان

	احداث	مخازن	مراكز	انتقال	نفت	پل	باباحسین	و	برداسپي
	احداث	دو	دستگاه	مخزن	سقف	شناور	نفت	خام	در	مارون	1	و	3

	راه	اندازي	خط	لوله	رفسنجان	/اصفهان	توسط	برش	لوله	در	انتهاي	مهریز	و	اتصال	خط	

لوله	به	حالت	اولیه	و	همچنین	تعویض	دو	عدد	شیر	در	لوپ	مهریز	ورودي	مركز	انتقال	
نفت	یزد	

سال 1387:
	احداث	خط	لوله	8	اینچ	سوخت	رساني	به	نیروگاه	نیشابور	

	احداث	خط	لوله	سوخت	رساني	از	انبار	نفت	سنندج	به	نیروگاه	سنندج	
	احداث	و	بهره	برداري	از	خط	لوله	سوخت	رساني	به	نیروگاه	هرمزگان	

	احداث	و	تحویل	موقت	خط	لوله	فرآورده	ري	/كرج	
	احداث	آزمایشگاه	كنترل	كیفیت	در	مركز	منطقه	تهران	

	احداث	خط	لوله	سوخت	رساني	به	نیروگاه	هاي	دماوند	،	شهید	رجایي	قزوین	و	گیالن	
	بهره	برداري	از	خحط	لوله	10اینچ	فرآورده	تنگ	فني	/	دره	شهر	

	احداث	و	بهره	برداري	خط	لوله	انشعابس	و	تاسیسات	نیروگاه	ارومیه	
سال 1388:

	احداث	خط	لوله	سوخت	رساني	به	نیروگاه	یزد	
	احداث	خط	لوله	سوخت	رساني	نفت	گاز	به	نیروگاه	خرمشهر	

	احداث	و	بهره	برداري	خط	لوله	ري	/فرودگاه	مهرآباد	
HDD	روش	به	رودخانه	بستر	زیر	از	لوله	خطوط	11رشته	عبور	پروژه	دایم	تحویل	

سال1389:
	بهره	برداري	از	خط	لوله	سوخت	رساني	به	نیروگاه	آبادان	

	بهره	برداري	از	خط	لوله	فرآورده	آبادان	/	نظامیه	
	بهره	برداري	از	پروژه	تغییر	مسیر	خطوط	لوله	16/12	فرآورده	ري	/	ورسک	/ساري

	تحویل	موقت	خط	لوله	10اینچ	سوخت	انشعابي	رفسنجان	/	یزد	به	نیروگاه	سیكل	تركیبي	یزد	
1390تا 1391: 

	ایجاد	ناحیه	فني	تبریز	در	منطقه	شمالغرب	
	بهره	برداري	تلمبه	خانه	و	تاسیسات	و	خط	لوله	14	اینچ	

	احداث	و	بهره	برداري	خط	لوله	نفت	خام	انشعابي	مركز	انتقال	نفت	شازند	به	پاالیشگاه	
	نصب	و	راه	اندازي	دو	دستگاه	توربین	تایفون	در	مركز	انتقال	نفت	شهید	چمران	

	بهره	برداري	خط	لوله	فرآورده	ري	/		قوچک	
	بهره	برداري	خط	لوله	فرآورده	ري	/	كرج	

	احداث	و	بهره	برداري	از	تلمبه	خانه	هاي	جدید	خطوط	نظامیه	/	ري	در	مركز	انتقال	نفت	شازند	
سال 1392:

	بهره	برداري	مركز	انتقال	نفت	ماهشهر
	احداث	و	بهره	برداري	مركز	انتقال	نفت	آسار	به	روي	خط	لوله	نظامیه	/ري	

	بهره	برداري	از	مركز	انتقال	نفت	داالن	
	بهره	برداري	خط	لوله	10	اینچ	ري	/فرودگاه	امام

	احداث	تاسیسات	رسید	در	فرودگاه	امام	خمیني	)	ره	(	
	بهره	برداري	ازمركز	انتقال	نفت	و	تاسیسات	خط	لوله	10	اینچ	سروستان	/	شیراز	

دستاوردهاي 20ساله شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
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	بهره	برداري	از	تاسیسات	و	خط	لوله	سركان	/	ماله	كوه	/	برداسپي	
	احداث	و	بهره	برداري	مركز	انتقال	نفت	آسار	به	روي	خط	لوله	نظامیه	/ري	

سال 1393: 
	بهره	برداري	از	مخازن	ذخیره	و	تاسیسات	خط	لوله	اینچ	نفت	ترش	دزفول	شمالي	در	سبزآب	

ایجاد	منطقه	جدید	خلیج	فارس	
	pass	By	شدن	مركز	انتقال	نفت	افرینه	بر	روي	خط	لوله	تنگ	فني	–	برداسپي	

و	تغییر	كاربري	و	تجهیز	این	مركز	به	عنوان	مركز	آموزش	شركت	خطوط	لوله	و	مخابرات	
نفت	ایران	

	نصب	و	راه	اندازي	دو	دستگاه	پوستر	پمپ	بنزین	یورو	در	ري	
سال 1394:

	راه	اندازي	مركز	انتقال	نفت	عسلویه	و	تاسیسات	انتهایي	بندرعباس	و	خط	لوله	میعانات	
گازي	عسلویه	بندرعباس	

	احداث	و	بهره	برداري	خط	لوله	20اینچ	فرآورده	سبزآب	/	تنگه	فني	
	pass	By	شدن	مركز	انتقال	بیدرویه	

	احداث	و	بهره	برداري	مخازن	ذخیره	فرآورده	و	بوستر	پمپهاي	مركز	انتقال	نفت	پل	بابا
	احداث	و	بهره	برداري	خط	لوله	انشعابي	و	تاسیسات	نیروگاه	هاي	زنجان/شاهرود	/سمنان	

	نصب	و	راه	اندازي	سه	دستگاه	بوستر	پمپ	نفت	گاز	یورو	در	ري	
سال 1395:

	احداث	خط	لوله	جدید	ً	20	فرآورده	حدفاصل	مراكز	انتقال	نفت	سبزآب	/	تنگ	فني	
	بهره	برداري	از	خط	لوله	"26	نفت	كوره/	Area	Back		بندر	صادراتي	ماهشهر

	جمع	آوري	اطالعات	،	طراحي	و	پیاده	سازي	سامانه	اطالعات	مكاني	خدمات	مهندسي	
)GIS(

	اتصال	خطوط	لوله	10"و16"	به	خط	انشعابی	8"	پتروشیمی	شازند		
	معكوس	سازی	خط	10"	نظامیه	/	شازند	بمنظور	انتقال	فرآورده	از	شازند	تا	آبادان

	راه	اندازی	و	بهره	برداری	از	خط	لوله	14"	انبار	نفت	چابهار	/	نیروگاه	چابهار	
سال 1396:

	احداث	مركز	جدید	انتقال	فرآورده	یورو	4	در	شازند
	پي	ال	سي	نمودن	9	ایستگاه	منطقه	تهران

EPC	روش	به	كرمان	انتهایي	تاسیسات	احداث	
	طراحي	و	ساخت	سیستم	كنترل	دور	براي	الكتروموتور	ولتاژ	متوسط	در	منطقه	تهران	
	ارتقاي	سیستم	پایش	وضعیت	و	عیب	یابي	براي	مجموعه	سه	الكتروپمپ	در	اشتهارد

	پایش	و	تحلیل	ریسک	خوردگي	ناشي	از	القاي	جریان	متناوب	خطوط	لوله	انتقال	مواد	
نفتي	در	خط	8"	ری/	منتظر	قائم	منطقه	تهران	

	بهره	برداری	از	سیستم	میترینگ	نفت	خام	خط	لوله	32"	اصفهان		
	معكوس	سازی	خط	16"	رفسنجان	/اصفهان	و	بهره	برداری	از	ان	

سال 1397:
	پروژه	تعویض	خط	لوله	"30	حد	فاصل	مراكز	انتقال	نفت	مارون	1	تا	2
	نشت	یابي	)LDS(	مسیر	تبریز/	میاندوآب/	ارومیه		با	انشعاب	به	مراغه

	باز	طراحي	و	ساخت	قسمتي	از	آنتن	سهموي	125/7-75/7	گیگاهرتز		ابعاد	10	فوتي	
	نصب	3	دستگاه	توربین	سوالر	و	بوستر	پمپ	و	احداث	مركز	انتقال	نفت	در	دره	شهر	
و	تاسیسات	رسید	در	تنگ	فنی	و	بهره	برداری	معكوس	با	پمپاژ	نفت	خام	از	دره	شهر	به	

سمت	تنگ	فنی	
	راه	اندازی	دو	دستگاه	توربین	تایفون	در	مركز	انتقال	نفت	شهید	چمران	

	تغییر	مسیر	خط	لوله	8"	فرآورده	در	محدوده	شهر	گرگان	
	بهره	برداری	از	تاسیسات	انتهایي	كرمان		

	تكمیل	عملیات	باقیمانده	احداث	مخازن	40	میلیون	لیتری	ری	و	آسار	و	خطوط	ارتباطی	
pc	روش	به	مخازن

	معكوس	سازی	خط	30"-32"	نكاء	/ساری/	ری	بمنظور	انتقال	نفت	خام	از	ری	به	نكاء
سال 1398:

	ساخت	دستگاهdemist	oilتبدیل	كننده	بخارروغن	لرستان	
	هوشمندكردن	ایستگاه	های	حفاظت	كاتدی	منطقه	غرب

	راه	اندازی	و	بهره	برداری	از	خط	لوله	20"	نائین	/	كاشان	/ری	
	راه	اندازی	و	بهره	برداری	از	تاسیسات	ذخیره	سازی	میعانات	گازی	عسلویه	به	دستور	وزیر	
نفت	و	راه	اندازی	و	بهره	برداری	از	8	عدد	مخزن	500	هزار	بشكه	ای	جمعا"	به	میزان	4	

میلیون	بشكه	ظرفیت	ذخیره	سازی	میعانات	گازی	تاكنون	
نيمه اول سال 1399:

	تعویض	خط	لوله	"30	حد	فاصل	مراكز	انتقال	نفت	مارون	2	تا	3	)به	طول	31.66	كیلومتر(
پيش بينی نيمه دوم سال 1399 :

	بهره	برداری	از		سایت	اداری-صنعتي	مركز	منطقه	خوزستان-اهواز
EPC	روش	به	مالیر	انتهایي	تاسیسات	از	موقت	تحویل	

	احداث	خط	لوله	جدید	"16	فرآورده	حد	فاصل	مراكز	انتقال	نفت	یزد/	نائین	بطول	99	
كیلومتر	و	همچنین		احداث		دو	رشته	خط	لوله	"16	فرآورده	حد	فاصل	مراكز	انتقال	نفت	

E.P.C	روش	به	كیلومتر	4	بطول	هركدام	یزد	پخش	انبار	یزد/
	پروژه	اسكادا	و	نرم	افزارهاي	مدیریتي	خط	
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جديدترين ورزش هاي دنيا

	والیبال	بر	روی	صفحات	بادی	و	ترامبولین	است	و	مهم	ترین	ویژگی	این	

ورزش	آن	است	كه	یک	بازی	محسوب	می	شود	طوری	كه	بر	روی	زمین	آن	
می	توانید	مثل	یک	صفحه	متحرک	بازی	كنید.

باسابال	بازی	با	توپ	است	كه	بین	دو	تیم	انجام	می	شود.	این	بازی	تركیبی	
از	والیبال،	فوتبال،	زیمناستیک	و	كاپوریا	است.

زمین	بازی	تركیبی	از	صفحات	بادی	و	ترامبولین	است	كه	توسط	یک	تور	

بازی	حدود	 برای	شروع	 زمین	 كردن	 آماده	 می	شود.	 تقسیم	 قسمت	 دو	 كمتر	از	45	دقیقه	طول	می	كشد.به	

باسابال 

اسلم بال 

به	بسكتبال	است.	
شبیه	 ه	تقریباً	

نفر تیمی	چهار	
اسلم	بال	یک	ورزش	

	تركیبی	با	حركت	هایی	مركب	از	پرش	از	روی	
این	ورزش	در	یک	زمین

ال	به	ویژه	با	تاب	و	
هایی	از	بسكتب

ولین،	هاكی	روی	یخ	و	حركت	
ترامب

نجام	می	شود.	
توپ	ا

ک	پوشانده	شده	
سطح	آن	با	تش

سكتبال	كه	روی	
در	اطراف	یک	زمین	ب

بال	وجود	دارد.
آن	تخته	بسكت

	در	هر	دو	انتهای	
است	و

فقط	دو	امتیاز	
ی	سه	امتیاز	است.	ضربات	دیگر	

هر	ضربه	سرویس	دارا

ضربه	ها	خارج	
در	آن	مدت	 	كه	

بازی آخر	 دقیقه	 	
استثنای	دو به	 دارند.	

نگه	 می	باشند،	
امتیاز	 سه	 دارای	 هم	 زمین	

خط	 روی	 و	 رامبولین	
ت از	

)استاپ(	 یک	 حریف	 تیم	 ضربه	
مسیر	 كردن	 	

مسدود و	 امل	
ك داشتن	

میده	می	شود.	
نا

قسمت اول
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تلمبه خانه تمبی؛ نخستين تلمبه خانه انتقال نفت خام

پس	از	كشف	نفت	در	سال	1287	خورشیدي	كار	سخت	رینولدز	در	
میدان	نفتون	به	انجام	رسیده	بود	و	حاال	نوبت	این	بود	كه	طالي	
سیاه	به	ساحل	آبادان	برسد،	جایي	كه	قرار	بود	بزرگ	ترین	تصفیه	خانه	
نفت	منطقه	احداث	شود.	به	فاصله	كمي	احداث	پاالیشگاه	نفت	در	
ساحل	خلیج	فارس	در	دستور	كار	قرار	گرفته	بود،	همچنین	احداث	
اولین	خط	لوله	خاورمیانه	بین	مسجدسلیمان	و	جزیره	آبادان،	آن	هم	
در	نبود	فناوري	جوش	و	با	اتصال	لوله	هاي	بزرگ	به	صورت	پیچشي؛	
كاري	دشوار	كه	انجام	آن	برعهده	گروهي	از	كارگران	محلي	گذاشته	
شده	بود.	در	سال	1909	م)1287ش(	مسئولیت	احداث	اولین	خط	
لوله	نفت	در	ایران	از	سوی	شركت	نفت	ایران	و	انگلیس	به	فردی	به	
نام	چارلز	ریچي	داده	شد.	برای	احداث	خط	لوله	اولیه	در	ایران،	لوله	ها	
را	به	یكدیگر	پیچ	می	كردند	و	آنها	را	در	گودالی	كه	در	زمین	حفر	
شده	بود	قرار	می	دادند	و	برای	اینكه	پدیده	زنگ	زدگی	بر	روی	لوله	
تأثیر	نگذارد	اطراف	لوله	را	با	پارچه	یا	نمد	یا	چیز	دیگری	كه	آلوده	
به	قیر	باشد	و	از	سرایت	آب	و	نم	جلوگیری	كند،	می	پوشاندند	و	بعد	
با	خاک	روی	گودال	را	پر	می	كردند.	انبوه	نفت	استخراجی،	ضرورت	
انتقال	و	اندیشیدن	به	انرژی	انتقال	دهنده	این	ماده	را	فراهم	می	كرد.	
برنامه	اي	كه	ریچي	تدارک	دیده	بود	حداكثر	استفاده	از	جغرافیاي	
محلي	براي	تسهیل	در	انتقال	نفت	بود.	مخازني	كه	براي	ذخیره	
نفت	در	مسجدسلیمان	ساخته	شده	بود	حدود	800	پا	)حدود	244	
متر(	از	سطح	دریا	ارتفاع	داشت.	ریچي	محاسبه	می	كرد	كه	نفت	
از	این	مخازن	تا	دو	مایل)سه	كیلومتری(	به	سمت	جنوب	حركت	
مي	كند	و	آنجا	بود	كه	او	تلمبه	خانه	تقویت	فشار	خود	را	احداث	كرد.	
این	تلمبه	خانه	در	منطقه	اي	موسوم	به	تمبي	برای	انتقال	نفت	خام	
و	نفت	كوره	به	پاالیشگاه	در	دست	احداث	آبادان	در	سال	1287	
شمسی	برابر	با	1908	میالدی	در	جنوب	مسجدسلیمان	احداث	شد.	
محله	تمبی	به	خاطر	شباهت	به	روستای	تمبی	یا	به	علت	نزدیكی	و	
مجاورت	این	محل	به	رودخانه	تمبی	به	این	نام	معروف	شده	است.	
احداث	تلمبه	خانه	تمبی	كه	متفاوت	از	دیگر	تلمبه	خانه	ها	بود،	نیاز	به	
نیروی	محركه	ویژه	داشت.	به	همین	خاطر	نیروگاه	بخاری	برای	
این	تأسیسات	صنعتی	و	همچنین	برای	تأمین	روشنایی	ساختمان	ها	
و	گذرگاه	ها	در	تمبی	و	پاالیشگاه	احداث	شد	كه	به	طور	رسمی	نیرگاه	

برق	تمبی	در	سال	1334	شمسی	برابر	با	1955میالدی	آغاز	
به	كار	كرد.

پمپ	هاي	پیستوني	رفت	و	برگشتي	كه	با	نیروي	بخار	به	
حركت	درمي	آمدند	آن	قدر	قدرت	داشتند	كه	نفت	را	یكسره	
به	سمت	آبادان	پمپاژ	كنند.	این	تلمبه	مجهز	به	فیلتر	بود	و	
مي	توانست	از	نفوذ	اشیایي	مانند	پارچه،	كاله	و	در	بعضي	از	
مواقع	جانوران	جلوگیري	كند.	تمامي	این	تجهیزات،	امكانات	
و	تلمبه	ها	از	شهر	»ویر«	در	انگلستان	تأمین	مي	شد.	نفت	پس	
از	پمپاژ	از	طریق	خط	لوله	احداث	شده	در	تمبي	در	ارتفاع	هزار	
و	4	پایي)427	متری(	موسوم	به	»پاگچ	امام	رضا)ع(«	كه	آن	
سوي	رودخانه	تمبي	بود	به	راحتي	مي	توانست	باال	برود.	در	
این	منطقه	قدمگاهي	منسوب	به	حضرت	امام	رضا)ع(	وجود	
دارد	و	مربوط	به	مهاجرت	ایشان	به	مشهد	مقدس	است	كه	
تاكنون	باقي	مانده	و	مورد	توجه	ساكنان	محلي	است.	طول	
خط	لوله	اصلي	كه	مخازن	نفت	مسجدسلیمان	را	به	آبادان	
و	ساحل	دریا	متصل	مي	كرد،	40	فرسخ	یعني	250	كیلومتر	
سرعتي	 »لهبري«	 دشت	 در	 لوله	 خط	 شدن	 سرازیر	 بود.	
مضاعف	به	جریان	نفت	مي	داد	تا	آنجا	كه	حتي	مي	توانست	
از	ارتفاعات	بعدي	مسیر،	موسوم	به	»تل	خیاط«	نیز	باال	رفته	
آبادان	 تا	 آنجا	 از	 تا	صحراي	جنوبي	خوزستان	و	 و	سپس	
طي	مسیر	نماید.	سرانجام	اواسط	سال	1911	میالدي،	چارلز	
ریچي	آزمایش	های	اولیه	را	روي	خط	لوله	به	پایان	رساند	
و	اعالم	كرد	خط	لوله	مسجدسلیمان	به	آبادان	با	ظرفیت	
ارسال	400	هزار	تن	نفت	خام	در	سال	آماده	بهره	برداري	
است.	این	خط	لوله	قادر	بود	سالیانه	400	هزار	تن	نفت	خام	
را	از	مسجدسلیمان	به	پاالیشگاه	آبادان	به	عنوان	نخستین	
پاالیشگاه	در	ایران	كه	تا	آن	زمان	هنوز	آماده	نشده	بود	حمل	
كند.	الزم	به	ذكر	است	عملیات	ساختمانی	پاالیشگاه	آبادان	
از	سال	1909	آغاز	و	در	سال	1912	آماده	بهره	برداری	شد.

منابع اصلی:
petrophoto.ir	وبسایت

petromuseum.ir	وبسایت

جواد نظری
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لطفا اب وضو وارد شوید ...

به احرتام غربت »هشدای تنگ فین«
زمان جنگ اینجا نبودم، فقط شنيده ام!

دفاع مقدس صفحه درخشانی از تاریخ پرشكوه کشور عزیزمان است یعنی با حمله دشمن متجاوز بعثی در 31شهریور1359 مردم 
قهرمان ایران مجالی می یابند تا صفحاتی از مفاهيم بلند انسانی و اسالمی ایمان، ایثار، خلوص، والیت پذیری، وطن دوستی و شجاعت 
را در پيش دیدگان اهالی عالم بگشایند. در این بين برگ هایی از کتاب قطور تاریخ دفاع مقدس به شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران اختصاص دارد، صفحاتی که به مانند بانيان آن در عين مظلوميت و گمنامی کمتر خوانده شده و کمتر روایت شد ه اند. با 
مرور کوتاه بر زندگی و سفر شهدای مرکز انتقال نفت تنگ فنی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران جلوه هایی به چشم می آید 
که می توان از آن درس زندگی گرفت، لحظه هایی ماندگار می شود که برای هميشه در جان و دل می نشيند و اگر چشم نبسته باشيم! 

گاه گاه در خلوتی خاموش بر وجود غفلت زده مان تلنگر می زند.
بازدید خبرنگاران مناطق دوازده گانه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از تنگه فنی آن هم در سالروز تأسيس این شرکت که 
با هفته دفاع مقدس همزمان شده، راهگشای ما بود تا محضر شهدای همكارمان زانو بزنيم و بياموزیم دفاع از ميهن و ناموس مرد 

عمل می خواهد و دل شير.
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ساعت	12و	نیم	ظهر	است	حدود	35	دقیقه	تا	اذان	مانده.	تازه	به	مركز	منطقه	لرستان	رسیده	
و	مورد	استقبال	همكاران	این	منطقه	قرار	گرفتیم،	بعد	از	حال	و	احوال	به	سمت	مسجد	رفته،	
وضو	گرفتیم،	همزمان	منادی	مسجد	با	صدای	بلند	می	گفت	»بشتابید	به	سوی	نماز«،	نماز	
را	به	جماعت	خواندیم،	به	سمت	نهارخوری	حركت	كردیم،	دبستان	های	دخترانه	و	پسرانه	
محوطه	منازل	سازمانی	مركز	تعطیل	شده	بودند	و	همین	بهانه	بس	بود	تا	بوی	گل،	بوی	
باران،	بوی	تبسم	درختان،	بوی	نسیم	خنک،	بوی	كتاب،	بوی	دفتر	و	بوی	مهربانی	تمام	
فضای	مركز	منطقه	لرستان	را	سرشار	از	ذوق	و	شوق	كودكانه	كند.	آفتاب	پاییزی	و	صدای	
خنده		بچه	ها	همه	جا	را	پر	كرده	است.	با	نواخته	شدن	زنگ	آخر	باز	هم	شادی	این	سو	و	آن	سو	
خیابان	های	مركز	می	دوید.	چه	زیباست	این	لحظه	ها.	چه	زیباست	تفریح	در	فضایی	كه	پدر	
در	آن	نزدیكی	مشغول	به	كار	است.	چه	زیباست	دست	در	دست	همكالسی	ها	تكرار	»باز	هم	
مهر،	باز	هم	مهربانی،	باز	هم	بهار	دانش«،	آنقدر	فضای	بازی	های	كودكانه	دلنشین	بود	كه	
دقایقی	را	نظاره	كردم	انصافاً	خش	خش	برگ	درختان	با	صدای	كودكان،	همچون	سمفونی	

شماره	9	بتهوون	»حیات«	را	در	مركز	انتقال	نفت	لرستان	می	نواخت.
مناطق	مختلف،	خستگی	 پرواز	همكاران	 بلیط	 برگشت،	 زمان	 را	خوردیم،	موضوع	 نهار	
رانندگان،	اصرار	بر	عدم	حركت	شبانه	و...	همگی	دست	به	دست	هم	داده	بود	تا	برنامه	
به	گونه	ای	پیش	رود	كه	بازدید	از	تنگ	فنی	منتفی	شود،	دو	پیشنهاد	مطرح	بود	اول	اینكه	
بازدید	انجام	شود،	شب	خرم	آباد	بمانیم	و	صبح	زود	به	سمت	تهران	حركت	كنیم	تا		همه	
به	پروازهایشان	برسند،	دوم	اینكه	بازدید	تنگ	فنی	را	منتفی	نموده	و	به	یكی	دیگر	از	مراكز	
انتقال	نفت	منطقه	لرستان	سر	بزنیم	و	ساعت	15همان	روز	چهارشنبه	مطابق	با	جدول	سین	

برنامه،	به	سمت	تهران	عزم	سفر	نماییم.	
سرپرست	گروه	همه	سناریوها	را	با	رئیس	روابط	عمومی	شركت	خطوط	لوله	و	مخابرات	نفت	
ایران	در	میان	گذاشت،	تصمیم	نهایی	اتخاذ	شد	»بازدید	از	تنگ	فنی	ارزش	تحمل	نامالیمات	

سفر	را	دارد،	پس	انجام	شود«.
بعد	از	نهار	به	سمت	تنگ	فنی	حركت	كردیم،	به	دلیل	خرابی	جاده	قدیم	از	اتوبان	رفتیم،	
عوارضی	18هزارتومانی	را	پرداخت	نمودیم،	ناگهان	باطری	خودروی	ما	توان	یاری	نداشت	و	
كولر	ماشین	خاموش	شد!	گرما	طاقت	فرسا	بود،	باد	بیرون	هم	بسیار	گرم،	باز	كردن	پنجره	های	
خودرو	صحنه	نشستن	روبروی	سشوار	را	برایمان	تداعی	می	كرد،	همگی	خسته،	خیس	عرق،	
كاسه	های	صبر	لبریز	و	توان	ها	تاق	شده	بود،	تصورم	این	بود	كه	چون	تنگ	فنی	در	ارتفاعات	

مستقر	است	پس	قطعاً	هوای	مطبوعی	خواهد	داشت	ولی	اصاًل	اینگونه	نبود،	هوا	گرم	و...
به	هر	سختی	بود،	رسیدیم.	از	خودرو	پیاده	شدیم،	ولی	هوا	نه	تنها	خنک	نشده	بود	كه	شاید	
گرمتر	هم	شده	بود،	وضعیت	كالفه	كننده	ای	داشتیم.	از	درب	نگهبانی	پس	از	تشریفات	
حراست	عبور	كردیم،	آبسردكن	جنب	حراست	همه	ما	را	به	دور	خود	جمع	كرد،	ئیس	تلمبه	خانه	
به	استقبال	ما	آمد،	توضیحاتی	داد	و	به	معرفی	مركز	انتقال	نفت	شهدای	تنگ	فنی	پرداخت،	
برای	ما	كه	در	مراكزی	مشابه	این	مركز	كار	كرده	بودیم	چیز	جدیدی	نبود،	میزان	حجم	

انتقال،	تعداد	خطوط	انتقال،	تأسیسات	و...	
	از	چهره	ها	می	شد	فهمید	كه	سوال	های	بی	جواب	به	صورت	رگباری	از	ذهن	همه	ما	می	گذرد	

»اصرار	بر	بازدید	از	این	مركز	انتقال	برای	چه	بود؟«،	»	اهمیت	تاریخی	و	دستاوردهای	ویژه	
مركز	كه	همه	از	آن	یاد	می	كردند،كجاست؟«،	»اطالعات	ارائه	شده	در	مصاحبه	رئیس	مركز	
كه	هم	در	سایت	شركت	موجود	است	و	هم	می	شد	در	همان	مركز	منطقه	شنید!	پس	چرا	

این	همه	مشقت؟«	و...
بازدید	به	نیمه	راه	رسید،	در	یكی	از	كانكس	های	مركز	كه	با	هوای	خنک	كولرهای	گازی	
بسیار	دلنشین	شده	بود،	گرد	هم	آمدیم،	همكاران	ما	از	نقاط	مختلف	ایران	با	نژادهای	كرد،	لر،	
عرب،	فارس،	شمالی،	جنوبی	و...	با	هم	كار	می	كردند،	شاید	اگر	بگوییم	تنگ	فنی	یک	ایران	
كوچک	شده	بود،	اغراق	نكرده	باشیم.	همه	جوان	بودند،	از	هر	كس	سراغ	زمان	بمباران	ها	
را	می	گرفتیم	یک	جواب	مشترک	می	شنیدیم	»من	زمان	جنگ	اینجا	نبودم،	فقط	شنیدم!«

برای	پذیرایی	به	سمت	اتاق	كنترل	مركز	كه	یک	ساختمان	تمام	بتنی	است	حركت	كردیم	
این	ساختمان	در	زمان	جنگ،	محل	استقرار	پدافند	هوایی	بود،	دیوار	درب	ورودی	آن	به	تمثال	
مبارک	هفت	شهید	مركز	مزین	شده	بود.	شهید	رازی	سیفی	بلمكی،	شهید	سیدجعفر	درخشان،	
شهید	رضا	قلندری،	شهید	شفیع	كوگانی،	شهید	خدامراد	عادل	قلی،	شهید	جدار	قالوند	و	شهید	

جمال	الدین	میرزایی.
چند	لحظه	ای	برای	قرائت	فاتحه	ایستادم،	مسلم	بهداد	از	كاركنان	حراست	مركز	انتقال	

نزدیک	شد،	از	او	سوال	كردم	در	بین	همكاران	مركز،	بومی	این	منطقه	داریم؟	
گفت:	خودم.

	از	شنیدن	این	جواب	خیلی	خوشحال	شدم	اولین	سوالم	این	بود	شنیده	ام	شهدای	تنگ	فنی	
11نفر	هستند	چرا	تمثال	هفت	نفر	اینجاست؟	

گفت:	چهار	نفر	از	آنها	كاركنان	مركز	نبوده	بلكه	از	مردم	روستای	تنگ	فنی	هستند.	
عمق	جواب	دقایقی	مجبور	به	سكوتم	كرد	هفت	شهید	از	11	شهید	این	منطقه	از	همكاران	
رشیدمان	در	مركز	انتقال	نفت	تنگ	فنی	هستند	خیلی	عجیب	است!	از	او	خواهش	كردم	چند	
دقیقه	ای	از	وقتش	را	به	من	اختصاص	دهد،	با	خوش	رویی	پذیرفت.	گفتم	در	زمان	بمباران	ها	

اینجا	مشغول	بودید؟
گفت:	آن	زمان	سن	و	سال	آن	چنانی	نداشتم	ولی	خیلی	از	بمباران	ها	را	یادم	است.

گفتم:	از	شهدای	این	مركز	چه	میدانی؟	لطفا	اگر	خاطره	داری	یا	شنیده	ای	برایمان	بگو.
مسلم،	جوان	خوش	صحبتی	بود،	خیلی	شیرین	خاطره	تعریف	می	كرد	لذا	سعی	می	كنم	از	اینجا	

به	بعد	را	از	زبان	او	بگویم.
...یكی	از	روزها	در	مدرسه	مشغول	به	تحصیل	بودیم	كه	صدای	آژیر	خطر	به	صدا	درآمد،	
از	تلمبه	خانه	با	مدیر	مدرسه	تماس	گرفتند	و	اعالم	كردند	چون	امكان	بمباران	مجدد	وجود	
دارد،	سریعاً	مدرسه	را	تعطیل	كنید	و	به	پناهگاه	بروید.	همگی	به	سمت	كوه	های	اطراف	
فرار	كردیم،	خوشبختانه	رزمندگان	ما	یک	فروند	از	هواپیماهای	عراقی	را	ساقط	كرده	بودند،	
هواپیما	در	نزدیكی	روستا	به	زمین	خورد،	صدای	انفجار	عجیبی	داشت،	خلبان	آن	اجكت	كرده	
بود،	مردم	روستا	به	سمت	او	دویدند	تا	دستگیرش	كنند،	بعضی	ها	هم	قصد	كتک	زدنش	را	
داشتند،	یادم	هست	دو	تا	از	همكالسی	هایمان	روز	قبل	در	بمباران	شهید	شده	بودند،	پدر	این	
دو	شهید	خردسال	كه	اتفاقاً	از	كاركنان	مركز	بود،	داغدار	و	عصبانی	به	سمت	خلبان	می	دوید	
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به	او	رسید،	خلبان،	زخمی	و	درمانده	بود،	شروع	به	كتک	زدنش	كرد،	یادم	نمی	رود	كه	شهید	
خدامراد	عادل	قلی)بعدها	فهمیدم	كه	او	بوده(	خودش	را	در	بین	خلبان	عراقی	و	مردم	قرار	داده	
بود	تا	نگذارد	آسیبی	به	او	برسد،	دائم	اصرار	می	كرد	»شاید	فرماندهان	ما	بتوانند	اطالعات	

خوبی	از	او	به	دست	آورند.
	ولی	خود	شهید	خدامراد	بیشتر	از	هركس	دیگری	برای	پسران	شهید	همكارش	می	گریست،	
آخه	آنها	سنی	نداشتند	و	به	اقتضای	سنشان،	از	جنگ	درک	درستی	هم	نداشتند،	هر	روز	برای	
رسیدن	به	مدرسه،	مسیر	روستا	را	انتخاب	می	كردند	ولی	در	روز	حادثه	فقط	به	شوق	دیدن	
پدر،	مسیر	مركز	انتقال	را	انتخاب	كرده	بودند،	مسیری	كه	هر	دو	را	جاودانه	كرد	و	آنها	بدون	

امتحان،	قبول	درگاه	حق	شدند.
این	 از	 برای	مردم	روستای	تنگ	فنی	فراموش	نشدنی	است	ولی	ای		كاش	 اسفند	1359	
رشادت	ها	بیشتر	گفته	می	شد	تا	مردم	بیشتر	می	دانستند،	ای	كاش	حال	كه	ما	در	حق	شهدای	
این	مركز	كوتاهی	كرده		ایم،	كو	ه	های	تنگ	فنی	به	سخن	می	آمدند	و	شهادت	می	دادند	كه	چه	

رشادت	هایی	دیده	اند.
بهداد	می	گفت:	بعدها	از	سر	كنجكاوی	از	بزرگترهای	روستا	شنیدم	ساعت	11صبح	13	اسفند	
1359	تنگ	فنی	بمباران	می	شود	شهید	سیدجعفر	درخشان،	شهید	رضا	قلندری	و	شهید	جدار	
قالوند	برای	خاموش	كردن	آتش	به	دل	تلمبه	خانه	می	زنند	تا	به	همكارانشان	كمک	كنند،	
آتش	هم	مهار	می	شود،	رئیس	مركز،	مهندس	رضوی،	به	سید	می	گوید	برگردید،	سید	پاسخ	
می	دهد	»اینجا	پردود	و	خطرناک	است،	خانواده	های	زیادی	اینجا	زندگی	می	كنند،	پس	بهتر	
است	بمانیم	و	كمک	كنیم«.	سید	همراه	شهید	قلندری	در	كوره	ای	از	آتش	در	حال	اطفای	
حریق	بودند،	خستگی	فراوان،	گرمای	زیاد	منطقه،	سر	و	صدای	زیاد	ناشی	از	انفجارهای	اول،	
گرمای	آتش	نمرودیان	زمانه	همه	و	همه	باعث	شده	بود	كه	همكاران	شهیدمان	صدای	آژیر	
خطر	بعدی	را	نشنوند،	آژیری	كه	ساعت	16	به	صدا	درآمده	بود	و	خبر	از	ورود	هواپیماهای	
رژیم	بعث	عراقی	را	گوشزد	می	كرد،	نامردها	دوباره	مركز	را	بمباران	كردند،	بمبارانی	كه	پیكر	
شهید	سیدجعفر	را	به	درون	لهیبی	از	آتش	خود	كشید	و	پیكر	مطهرش	را	سوزاند،	به	گونه	ای	
كه	از	پیكر	او	جز	یک	پا	چیزی	نماند	و	همكاران	شجاعش	را	نیز	سوزاند	و	به	فیض	شهادت	
رساند،	این	بار	آتش	برای	ابراهیم	های	زمانه	گلستان	نشد	تا	ما	نیز	بتوانیم	از	این	درس	بزرگ،	

شجاعت	بیاموزیم.
بهداد،	كارمند	خوش	سخن	حراست	مركز	انتقال	تنگ	فنی	ادامه	می	دهد:	شنیدم	كه	شهید	
شفیع	كوگانی	یكی	از	روزهای	كاری	در	حال	گشت	زنی	در	اطراف	مركز	انتقال	بوده	كه	
به	یک	باره	جنگنده	های	عراقی	مركز	را	بمباران	می	كنند،	او	به	شهادت	می	رسد	ولی	پدرش	
همچون	یعقوب	چشم	انتظار	یوسف	جوانش	بر	در	خانه	تكیه	داده	و	غرش	هواپیماها	را	نظاره	
ْن	ُیجیب	می	خواند	كه	برای	جوان	27ساله	اش	مشكلی	پیش	نیاید،	وقتي	كه	 می	كند،	دائم	أََمّ
پسر	نیامد	او	به	سمت	تنگ	فنی	رفت	و	دید	كه	تیر	تركش	ناجوانمردانه	از	پشت	به	سرش	
اصابت	كرده	است،	صبوری	كرد،	تنها	تسلی	دلش	این	بود	كه	پسرش	آرزوی	شهادت	داشته	
و	در	آخرین	دیالوگ	هایش	تأكید	كرده	بود	»دا،	شهید	شدن	ترس	نداره!	شهادت	راه	حقه!	منم	

این	راه	رو	رفتم...	دالكه	خوبم!	دالكه	مهربونم«

بهداد	اصرار	داشت	تا	خاطره	ای	از	همكار	شهیدش	رازی	سیفی	بلمكی	را	هم	بگوید:	شنیده	
بود	كه	شهید	در	روز	شهادتش	شیفت	هم	نبوده،	صدای	انفجار	را	می	شنود،	دوباره	مركز	را	
بمباران	كرده	اند،	با	صدا	رسا	مي	گوید:»...غیرتم	اجازه	نمی	دهد	تنگ	فنی	در	آتش	بسوزد...«	
وقتی	به	جمالتش	فكر	مي	كنم،	حتي	جرأت	بر	زبان	آوردن	در	آن	شرایط	هم	سخت	می	شود،	
چه	روح	بلندي	مي	طلبد	این	گونه	سخن	گفتن.	خدایا	ما	كجاي	این	عالم	سیر	مي	كنیم؟	یا	
غیاث	المستغیثین،	او	به	همراه	همكار	شهیدش	عادلی	برای	مهار	آتش	رفت،	ولی	رفت	كه	
رفت!	او،	شهید	عادلی،	شهید	درخشان،	شهید	كوگانی	و	شهید	قلندری	در	لهیب	شعله	های	

بعثیان	از	خدا	بی	خبر	سوختند	تا	تنگ	فنی	زنده	بماند	و	فعالیت	كند	تا	ایران	آباد	بماند...			
اسفند	1359	از	آن	ماه	هایی	بود	كه	همه	اهالی	روستای	تنگ	فنی	منتظر	پایانش	بودند،	امید	
داشتند	با	رسیدن	فصل	بهار	خبرهای	خوبی	برسد،	اما	درست	همان	زمانی	كه	همه	دنبال	
رخت	و	لباس	نو	بودند،	دختر	10	ساله	شهید	جمال	الدین	میرزایی	خبر	شهادت	پدرش	را	
می	شنود،	برای	یک	دختر	10ساله	كه	در	خاطراتش	گفته	»وابستگی	زیادی	به	پدرم	داشتم،	
یعنی	بابایی	بودم،	شنیدن	خبر	شهادتش	خیلی	سخت	بود	تا	جایی	كه	هنوز	صدای	هواپیماها،	
موشک	باران،	بمب	هایی	كه	بر	تنگ	فنی	و	روستا	فرود	آمد	همه	و	همه	را	در	خواب	می	بینم،	

كابوس	بمباران	هنوز	با	من	همراه	است!«
صحبت	های	آقا	مسلم	بهداد	همكار	مهربانم	خیلی	عجیب	بود	انگار	خود	شهدا	با	من	حرف	
مي	زدند.	به	خدا	اینها	نمرده	اند،	»بل	احیاء	عند	ربهم	یرزقون«.	پندار	ما	این	است	كه	ما	
مانده	ایم	و	شهدا	رفته	اند	ولي	حقیقت	این	است	كه	زمان،	ما	را	با	خود	برده	است	و	شهدا	
مانده	اند.	دستانم	را	بلند	مي	كنم	و	مي	خوانم:	»خدایا	به	امام	زماننا	و	به	دماء	شهدائنا،	اللهم	ارزقنا	
توفیق	شهادة	عارفا	خالصا	في	سبیلک.«	آنگاه	دست	هایم	را	به	صورتم	مي	كشم،	دستم	را	كه	
برمي	دارم	تصاویر	به	هم	چسبیده	مختلفي	مانند	فیلم	از	جلوي	چشمانم	مي	گذرد.	تصویر	دختر	
بچه	های	بی	پدر،	پدر	و	مادرهای	پیری	كه	در	فراق	فرزند	رشیدشان	قد	خم	كرده	اند،	تصویر	

همكارانی	كه	با	احتیاط	و	با	وضو	در	تنگ	فنی	گام	برمی	دارند	و...
شاید	حاال	بهتر	بتوانم	درک	كنم	كه	چرا	كولر	ماشین	ما	خراب	شد،	شاید	این	گونه	بهتر	بتوانم	
شرایط	سخت	كار	در	تنگ	فنی	آن	هم	در	زمان	جنگ	و	بمباران	را	در	ذهنم	تداعی	كنم،	اصاًل	

اگر	همین	اندک	سختی	هم	نبود	چگونه	شرایط	محیطی	آن	محل	را	درک	می	كردم؟!!
در	پایان	فقط	می	توانم	تأكید	كنم	كه	»شهدا	شرمنده	ایم«	در	حق	همه	شما	و	خانواده	و	پدر	و	

مادرهایتان	كوتاهی	كرده	ایم،	حق	شما	بیشتر	از	این	است،	ببخشید	ما	را...
خوشحالم	كه	سالروز	تأسیس	شركت	خطوط	لوله	و	مخابرات	نفت	ایران	با	ایام	هفته	دفاع	
مقدس	همزمان	شده	و	همین	موضوع	بهانه	ای	شد	تا	در	این	سفر	تنگ	فنی	را	بشناسم،	اگر	
در	شركت	خطوط	لوله	و	مخابرات	نفت	ایران	كار	كنی	و	مركز	انتقال	تنگ	فنی	را	از	نزدیک	
نبینی	در	حق	خودت	ظلم	نموده	ای،	از	برگزاركنندگان	این	تور	هم	متشكرم	كه	شرایط	این	
آشنایی	را	فراهم	نمودند	و	از	همكارانی	كه	میزبان	ما	بودند	نیز	سپاسگزارم،	انصافاً	حق	مطلب	
را	ادا	نموده	و	میهمان	نوازی	را	در	حقمان	تمام	كردند.	خیلی	دوست	داشتم	وقت	می	داشتیم	
و	به	گلزار	شهدای	تنگ	فنی	هم	سری	می	زدم،	ضیق	وقت	بهانه	ای	شد	تا	از	این	فیض	جا	

بمانیم،اللهم	ارزقنا...
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حداقل 95 درصد از کارهایی که انجام می دهيم از روی عادت است. 
پس می توانيم عادت هایی را که موفقيت مان را تضمين می کنند در 

خود پرورش دهيم؛  در این شماره به 10 قانون اول مي پردازیم: 

1 - قانون انگيزه
شما	 خواسته	های	 و	 درونی	 تمایالت	 از	 می	دهید	 انجام	 یا	 می	گویید	 چه	 هر	
سرچشمه	می	گیرد.	پس	برای	رسیدن	به	موفقیت	باید	انگیزه	ها	را	مشخص	كرد	

تا	با	یک	برنامه	ریزی	اصولی	به	هدف	رسید.

2 - قانون انتظار
اگر	با	اعتمادبه	نفس،	انتظار	وقوع	چیزی	را	در	جهان	پیرامونتان	داشته	باشید	آن	
چیز	به	وقوع	می	پیوندد.	شما	همیشه	هماهنگ	با	انتظارهایتان	عمل	می	كنید	و	

این	انتظارها	بر	رفتار	و	چگونگی	برخورد	اطرافیانتان	تأثیر	می	گذارد.
3 - قانون تمرکز

هر	چیزی	را	كه	روی	آن	تمركز	كرده	و	به	آن	فكر	كنید	در	زندگی	واقعی،	شكل	
گرفته	و	گسترش	پیدا	می	كند.	بنابراین	باید	فكر	خود	را	بر	چیزهایی	متمركز	

كنید	كه	واقعًا	طالب	آن	هستید.
4 - قانون عادت

است.	 عادت	 روی	 از	 می	دهیم	 انجام	 كه	 كارهایی	 از	 درصد	 	95 حداقل	
در	 می	كنند	 تضمین	 را	 موفقیت	مان	 كه	 را	 عادت	هایی	 می	توانیم	 پس	
خودكار	 به	صورت	 نظر	 مورد	 رفتار	 كه	 هنگامی	 تا	 و	 دهیم	 پرورش	 خود	
ادامه	 را	 آن	 مداوم	 و	 آگاهانه	 تكرار	 و	 تمرین	 نشود،	 انجام	 غیرارادی	 	و	

دهیم.

قوانین موفقیت
گردآوري	و	تدوین	:	فاطمه	توكلي

5 - قانون انتخاب
زندگی	ما	نتیجه	انتخاب	هایمان	تا	این	لحظه	است.	چون	همیشه	در	انتخاب	
اتفاق	 برایمان	 آنچه	 تمامی	 و	 زندگی	 كامل	 كنترل	 هستیم،	 آزاد	 خود	 افكار	

می	افتد	در	دست	خودمان	است.

6 - قانون تفكر مثبت
برای	رسیدن	به	موفقیت	و	شادی،	تفكر	مثبت	امری	ضروری	است.	شیوه	تفكر	

شما	نشان	دهنده	ارزش	ها،	اعتقادها	و	انتظارهای	شماست.

7 - قانون تغيير
تغییر،	غیرقابل	اجتناب	است	و	ما	باید	استاد	تغییر	باشیم	نه	قربانی	آن.

8 - قانون کنترل
سالمتی،	شادی	و	عملكرد	درست	از	طریق	كنترل	كامل	افكار،	اعمال	و	شرایط	

پیرامونمان	به	وجود	می	آید.

9 - قانون مسئوليت
هر	چه	و	هر	كجا	كه	هستید	به	خاطر	آن	است	كه	خودتان	این	طور	خواسته	اید.	
مسئولیت	كامل	آنچه	هستید،	آنچه	به	دست	آورده	اید	و	آنچه	كه	خواهید	شد	بر	

عهده	خود	شماست.

10 - قانون پاداش
می	گیریم.	 را	 اعمالمان	 كامل	 پاداش	 ما	 و	 می	برد	 به	سر	 كامل	 نظم	 در	 عالم	
همیشه	از	همان	دست	كه	می	دهیم	از	همان	دست	می	گیریم.	اگر	از	عالم	بیشتر	

دریافت	می	كنید	به	این	دلیل	است	كه	بیشتر	می	بخشید.
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منصور صالحی پور؛ کارمند عمليات مرکز انتقال نفت نائين

منصور صالحی پور، متولد 1364 و کارمند عمليات مرکز انتقال 
نفت  در صنعت  فعاليت  سابقه  که 12 سال  است  نائين  نفت 
و  نفت سمنان  انتقال  مرکز  ایران،  نفت  ملی  در شرکت  دارد. 
منطقه جنوب شرق هر کدام به مدت چهار سال خدمت کرده 
دانشگاه  از  سياالت  مكانيک  مهندسی  مدرک  دارای  است. 
را در  باال  بازه حرارتی  با  لوله بخاری  اختراع  بوده که  سمنان 
کارنامه خود دارد. در طول خدمت خود چندین برنامه کاربردی 
ویژه صنعت انتقال نفت تهيه و طراحی کرده است از جمله آنها 
می توان به برنامه اکسل ویژه ایمنی، بهداشت و محيط زیست 
مواد  رسيد  ميزان  بهره برداری  ویژه  برنامه  صنعتی،  طب  و 
نفتی، برنامه فشار استاتيک و هيدروليک در هر نقطه از منطقه 
نفتی اشاره کرد.  جنوب شرق و زمان رسيد و تالقی های مواد 
او حافظ سه جزء قرآن می باشد که مقام اول مسابقات قرآنی 

شرکت ملی پاالیش و پخش در گذشته را کسب کرده است.
 270 بر  مشتمل   جلد  یک  در  فرهنگ  هزار  در  نور  یک  کتاب 
و  تهيه   1398 سال  در  شوميز  جلد  با  وزیری  قطع  صفحه، 
توسط نشر آموزشی تاليفی ارشدان با قيمت 22 هزار تومان 

منتشر شد و در اختيار عالقمندان قرار گرفت. 
 8 قيمت  با  کتابراه  اپليكيشن  در  اثر  این  کامل  نسخه  اکنون 
هزار تومان قابل دریافت است و اپليكيشن این اثر که توسط 
مولف توليد شده با قيمت 3 هزار تومان در کافه بازار و مایكت 
قابل دریافت و نصب بر روی گوشی تلفن همراه است. عالوه 
 Stories to Achieve بر آن، نسخه انگليسی کتاب با عنوان

Evolution در فروشگاه آمازون نيز بارگذاری شده است. 
در ادامه بيشتر با کتاب ارزشمند این همكار صنعت انتقال نفت 

آشنا خواهيم شد.

معریف کتاب
یک نور در هزار فرهنگ
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پس	از	شش	سال	تالش،	مطالعه	و	بررسی	موفق	شدم	با	همراهی	همسرم	ثریا	كاظمی	
ـ	كه	صفحه	آرایی	و	تنظیم	اثر	را	بر	عهده	داشت	ـ	كتاب	یک	نور	در	هزار	فرهنگ	را	كه	
اقتباس	و	گردآوری	از	آثار	ادبی	معروف	و	مرجع	كشور	های	مختلف،	جمله	بزرگان	و	غیره	
است	تهیه	و	گردآوری	كنم.	در	واقع	این	اثر	در	رابطه	با	ستایش	محاسن	اخالقی	در	ادبیات	
فرهنگ	های	مختلف	دنیا	می	باشد	و	همبستگی	و	هم	گرایی	اقوام	و	ادیان	مختلف	را	به	

خواننده	عرضه	می	كند.	
دغدغه	نویسنده	از	نگارش	آن،	نشان	دادن	تعمیم	محاسن	اخالقی	در	بین	تمامی	ادیان	بوده		
اینكه	زبان	خوبی	ها	در	همه	دنیا	مشترک	است	و	از	كتب	بزرگانی	كه	مورد	قبول	همه	هستند،	
همچون	حافظ،	مولوی،	شكسپیر،	افالطون،	مفاخر	فرهنگی	اروپا	چون	دانته،	امیلی	و	...	در	
محتوای	آن	بهره	برداری	شده	و	سپس	آیه	قرآن	مربوط	به	آن	را	با	ترجمه	فارسی	و	انگلیسی	
و	همراه	شعر	و	داستان	مربوط	به	آن	درج	شده	است.	با	توجه	به	اینكه	فرهنگ،	راه	و	روش	
مشترک	زندگی،	عقیده،	ارزش	ها،	اندیشه	و	اهداف	و	رفتار	انسان	ها	را	در	یک	جامعه	تشكیل	
می	دهد	و	در	هر	جامعه	ای	اصول	اخالقی	و	فرهنگی	از	سنین	طفولیت	با	تعلیم	و	تربیت	در	
وجود	انسان	نهادینه	می	شود،	به	همین	دلیل	تغییر	فرهنگ،	امری	دشوار	محسوب	می	شود،	
اما	رسانه	های	جمعی	كه	امروزه	گستردگی	زیادی	پیدا	كرده	اند	در	زمینه	تغییر	رفتار	و	منش	

زندگی	افراد	بسیار	مؤثر	و	گاهی	مخرب	هستند.
انتقال	 و	 حفظ	 راه	های	 از	 یكی	 كتاب،	 خواندن	 	
اصول	و	مبانی	اعتقادی	و	اخالقی	به	شمار	می	آید.	از	
این	رو	این	كتاب		یادآور	این	مبانی	و	اصول	است،	
به	گونه	ای	كه	گاه	فردی	با	خواندن	یک	بیت	شعر	یا	
جمله	ای	ادیبانه	می	تواند	تحت	تأثیر	معنای	آن	قرار	
گیرد	یا	با	خواندن	یک	داستان	یا	تمثیل،	از	موضوع	
اخالقی	نهفته	در	آن	تأثیر	پذیرد	كه	همه	این	موارد	
در	كتاب	درج	شده	تا	شاهد	مثال	آیات	قرآنی	باشد	
كه	در	ابتدای	هر	بخش	بیان	شده	و	حقیقتاً	كالم	
الهی	نوری	است	كه	در	هزاران	نكته،	شعر	و	داستان	

و	كالم	نیكو	نهفته	است	و	حضور	دارد.	
در	این	كتاب	عالوه	بر	قرآن	مجید	از	منابع	پرارزشی	از	جمله	كتب	بزرگ	ترین	اندیشمندان	
و	فرهیختگان	ایران	و	جهان	همچون:	مثنوی	معنوی،	كمدی	الهی	دانته،	365	روز	با	ادبیات	
انگلیسی،	كتاب	رهنمون،	منطق	الطیر	عطار،	گلشن	راز،	كلیات	سعدی	و	نظامی،	كتاب	در	پناه	

او،	حدیقة	الحقیقة	و	...	بهره	برده	شده	است.	
قصد	گردآوری	و	تدوین	این	اثر،	تبلیغ	و	درآمدزایی	نیست	بلكه	تأكید	بر	جنبه	معنوی	و	انجام	
كار	خیر	و	ثواب	بود.	دغدغه	نوشتن	این	كتاب	براساس	یک	نیاز	بود	كه	حس	كردم	باید	
همبستگی	بین	تمامی	اقوام	و	ادیان	را	نشان	دهم.	هیچ	انسانی	با	نژاد	و	ملیتش	به	كمال	و	
خوشبختی	نمی	رسد.	مگر	به	اوصاف	خوبی	كه	دارد،	این	می	تواند	علمش	باشد،	یا	هنرش	یا	
كارهای	خیری	كه	انجام	داده	تالش	بر	این	بوده	كه	چنین	موضوعی	را	به	خواننده	منتقل	
كند.	در	گذشته	اجداد	ما	هر	كاری	كردند	مربوط	به	خودشان	است.	ما	را	با	خودمان	می	سنجند.	
در	این	كتاب	از	نكته	برداری	هایی	از	كتاب	هایی	كه	در	طول	عمرم	خواندم	استفاده		كردم	و	این	

نكات	در	نگارش	این	كتاب	بسیار	به	من	كمک	كرد.	در	ابتدا	به	طرح	موضوع	پرداختم،	بعد	
آیه	قرآن	مربوط	به	آن	را	با	ترجمه	فارسی	و	انگلیسی	گذاشتم،	بعد	شعر	راجع	به	آن	و	در	آخر	
داستان	مربوطه	را	آوردم.	به	این	امید	كه	با	مطالعه	كتاب	یک	نور	در	هزار	فرهنگ،	زمینه	ای	

برای	اشتیاق	خواننده	به	مطالعه	كتب	منبع	نیز	فراهم	آید.
در	بخشی	از	كتاب	می	خوانیم:

وارد شد.  از مردان مقدس  به خانه  یكی  بی چيز  روزی دزدی 
صاحبخانه متوجه آمدن دزد شد، اما وقتی فهميد او و خانواده اش 
چندین روز است که گرسنه هستند و آن مرد به  راستی فقير 
است، به او گفت: »در آن کشو یک حلقه  گران بها وجود دارد 
سر  او  آنكه  از  پيش  و  بردار  را  آن  است.  همسرم  آن  از  که 
برسد، برو. اميدوارم که رحمت خدا شامل حال تو شود«. دزد 
نمی توانست آنچه را با گوش خود می شنيد، باور کند. او پس 
از آنكه چشمانش را ماليد و مطمئن شد که بيدار است به سوی 
و  برداشت  را  حلقه  رفت،  کشو 
ناپدید  کند،  تلف  را  وقت  بی آنكه 
سر  صاحبخانه  خانم  به زودی  شد. 
رسيد و متوجه گم شدن حلقه  بسيار 
محبوب خود شد. آنگاه در حالی  که 
به شدت می گریست، فریادکنان به 
همسرش گفت: »حلقه  الماس نشان 
شده  دزدیده  من  دالری  هزار   5
با تعجب گفت:  پارسا  است.« مرد 
حلقه  آن  که  نمی دانستم  من  »اما 
حالی   در  سپس  می ارزد!«  این قدر 
در  سرعت  با  می کشيد،  فریاد  که 
پی آن مرد دوید. دزد نيز به گمان آن که صاحبخانه از بخشش 
خود پشيمان شده است، سریع تر دوید تا در چنگ او گرفتار 
نشود. سرانجام مرد مقدس   نفس زنان به دزد رسيد، پيراهن 
تا به تو بگویم  باید می آمدم  او را گرفت و گفت: »برادر، من 
حلقه ای که برداشتی بيش از 5 هزار دالر ارزش دارد، مبادا آن 
را ارزان بفروشی!« چشمان مرد بی چيز با شنيدن این سخنان 
ماالمال از اشک شد. او ناگهان خود را رویاروی تجربه جدیدی 
به  بود.  را ندیده  از آن هرگز نظيرش  یافت، عشقی که پيش 
این ترتيب رفتار مرد مقدس در قلب او تأثير گذاشت و در دم، 
زندگی اش متحول شد. آن مرد احساس می کرد که به انسان 

دیگری تبدیل شده است.
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فكرش را می کردید که روزی برای بازنشستگی مصاحبه ای انجام دهيد؟
زندگی	مراحل	مختلفی	دارد	و	بازنشستگی	هم	جز	انكارناپذیری	برای	هر	كارمند	است.	بله.	فكرش	

را	می	كردم	و	خوشحالم	كه	بعد	از	حدود	36	سال	خدمت،	بازنشسته	می	شوم.
یعنی انتظار بازنشستگی را می کشيدید؟

انتظار	كه	نه.	ببینید	من	روزی	جوان	بودم	و	امروز	موی	سرم	سفید	شده	است.	اگر	از	من	بپرسند	چه	
روزی	جوانی	ات	تمام	شد،	پاسخی	ندارم.	چون	چرخه	روزگار	و	اتفاق	ها	پی	در	پی	هم	رقم	می	خورند.	

امروز	هم	نوبت	بازنشستگی	است.	
برنامه ریزی برای این دوران انجام داده اید؟

البته.	من	از	سال	1363	در	شركت	استخدام	شدم	و	تا	امروز	بیشتر	وقتم	و	همه	فكرم	درگیر	
فعالیت	های	اداری	بود.	می	خواهم	در	خدمت	خانواده	باشم	و	كارهایی	را	كه	دوست	دارم	و	به	آنها	

عالقمندم	انجام	دهم.	من	عاشق	فعالیت	های	هنری	هستم	و	شاید	یک	گالری	نقاشی	یا	فروشگاه	
محصوالت	هنری	تأسیس	كنم.

با این روحيه هنری، کار در محيط شرکت، شما را آزار نمی داد؟
روابط	عمومی	با	هنر	بیگانه	نیست	و	اصاًل	معتقدم	این	واحد،	خانه	هنرمندان	است.	من	با	عشق	
30	سال	در	روابط	عمومی	خدمت	كردم.	روزگاری	پالكاردها	و	تابلوهای	منطقه	را	خوشنویسی	و	
نقاشی	می	كردم،	تالوت	اذان	و	قرآن	را	هم	انجام	می	دادم،	اجرای	برنامه	ها	را	بر	عهده	داشتم	و	
عكس	هم	می	گرفتم.	چنین	فضایی	برای	من	بسیار	ایده	آل	است	و	اگر	نبود	این	همه	در	این	واحد	

دوام	نمی	آوردم.
یعنی	از	آغاز	استخدام،	در	روابط	عمومی	مشغول	به	كار	شدید؟

نه.	من	سال	1363	از	طریق	آزمون	به	صورت	پیمانی	استخدام	شدم	و	تا	سال	1368	در	مركز	انتقال	

لرستان  منطقه  عمومی  روابط  در  سال   30 از  بيش  محمودوند  روح الدین 
خدمت کرده و به یقين امروز که در آستانه بازنشستگی قرار دارد صحبت ها 
و خاطراتش شنيدنی است. تلخی و شيرینی های کار در این حوزه را با تمام 
وجودش لمس کرده و کمتر کسی است که در شرکت خطوط لوله و مخابرات 
از  و  باشد. محمودوند هنرمند است  نيكی نشنيده  به  را  او  نام  ایران،  نفت 
نوجوانی تاکنون با آبرنگ و رنگ روغن نقاشی می کشد. خط خوشی دارد، 
مجری گری می کند و البته در حوزه علوم قرآنی فعاليت های چشمگيری دارد. 
به بهانه بازنشستگی پيشكسوت روابط عمومی منطقه لرستان گفت و گویی 

با وی انجام داده ایم که با هم می خوانيم.

کهنه سوار روابط عمومی صنعت انتقال نفت ایران؛ 

اب خیایل آسوده ابزنشسته یم شوم
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نفت	شهدای	تنگ	فنی	كارمند	نوبتكار	واحدهای	فنی	بودم.	در	سال	1368	با	اینكه	در	امور	اداری	
بودم	به	عنوان	رابط	روابط	عمومی	انتخاب	شدم	و	در	سال	1381	نیز	مسئول	روابط	عمومی	شدم.

پس سال های جنگ را در تنگ فنی بودید؟
متأسفانه	یا	خوشبختانه	من	از	شاهدان	بمباران	و	تخریب	این	مركز	در	سال	های	جنگ	هستم،	
متأسفانه	از	این	باب	كه	همكاران	و	دوستانم	مقابل	چشمانم	شهید	شدند	و	خوشبختانه	هم	از	
این	جهت	كه	ناظر	همدلی	بی	نظیر	كاركنان	صنعت	انتقال	نفت	در	آن	ایام	بوده	ام.	روزگاری	كه	
موشک	های	بعثی	تلمبه	خانه	را	100	درصد	تخریب	می	كرد	و	به	فاصله	دو	روز	بعد	تنگ	فنی	شروع	
بكار	می	كرد.	دیدن	و	حضور	در	چنین	صحنه	ها	و	لحظاتی	را	فقط	لطف	خدای	منان	می	دانم	كه	

همیشه	یاری	ام	داده	است.
اگر به گذشته برگردید دوباره این مسير را انتخاب می کنيد؟

تردید	ندارم	كه	مسیرم	درست	بوده	است.	شاید	اگر	به	گذشته	برگردم	تالشم	را	بیشتر	كنم	اما	خداوند	
متعال	شاهد	است	و	همكاران	هم	می	توانند	گواهی	دهند	كه	همه	تالشم	این	بوده	تا	كم	كاری	نداشته	
باشم	و	وظایفم	را	به	درستی	انجام	دهم.	در	این	مدت،	رازدار	اداره	و	كاركنان	بوده	ام،	از	وسایل	و	اموالی	
كه	در	اختیارم	بوده	به	بهترین	شكل	ممكن	مراقبت	و	محافظت	كرده	ام	و	برای	هزینه	های	جاری	هم	

تا	جایی	كه	در	توانم	بوده	انصاف	و	اعتدال	
به	خرج	داده	ام.

چقد اميد دارید که پس از شما، 
لرستان  منطقه  عمومی  روابط 
را	 درست	 مسیر	 گذشته  همچون 

طی	كند؟
نیروهای	روابط	عمومی	منطقه	لرستان	
جوان	و	كاربلد	هستند	و	هركدام	با	توجه	
به	تخصصی	كه	دارند	جذب	شده	اند.	این	
جوانان	در	ابتدای	راه	هستند	و	با	انگیزه	
به	كار	خود	ادمه	می	دهند.	من	امیدوارم	
مبتكر،	 خالق،	 نیروی	 یک	 انتخاب	 با	
هنرمند	و	تحصیل	كرده	به	عنوان	رئیس	
روابط	عمومی	منطقه	لرستان،	این	واحد	

با	انرژی	بیشتر	به	فعالیت	های	خود	ادامه	دهد.
30 سال، زمان کوتاهی نيست و به یقين خاطرات شيرین بسياری در ذهن 

دارید. مخاطبان مایلند خاطرات خوب شما را بخوانند.
همیشه	تشویق	و	توجه	در	ذهن	انسان	ها	ماندگار	است.	موفقیت	در	جشنواره	های	روابط	عمومی،	
شیرین	ترین	خاطرات	كاری	است	كه	در	ذهن	دارم؛	اما	برای	من	بهترین	و	ناب	ترین	اتفاق	ها	در	حوزه	
فعالیت	های	قرآنی	رقم	خورده	است.	در	این	سال	ها	همه	توانم	را	در	راه	ترویج	و	تبلیغ	قرآن	كریم	
به	كار	بستم	و	حتی	همسرم	همراه	و	در	كنارم	18	سال	به	عنوان	مربی	آموزش	قرآن	بانوان	فعالیت	

داشته	است.

همسرتان همكار شما در روابط عمومی است؟
نه.	همسرم	در	این	سال	ها	بدون	دستمزد	برای	آموزش	قرائت	و	مفاهیم	قرآنی	بانوان	منطقه	لرستان	
فعالیت	داشته	است.	همسرم	ویژه	ترین	انسان	در	زندگی	من	است	و	بدون	اغراق	اگر	همدلی	و	
همراهی	وی	نبود	هیچ	گاه	آرامش	امروز	را	نداشتم.	شرایط	عملیاتی	شركت	و	حضور	در	منازل	
سازمانی	همواره	دغدغه	من	برای	تربیت	فرزندانم	بوده	اما	امروز	فرزندانی	تحصیل	كرده	و	سر	به	راه	

دارم	كه	بخش	عمده	آن	را	باید	به	پای	همسرم	نوشت.
سخن از دغدغه به ميان آوردید. مهم ترین دغدغه کاری شما در طول 30 سال 

فعاليت در روابط عمومی چه بوده است؟
ماهیت	كار	روابط	عمومی	به	دلیل	ارتباطات	با	عناصر	فراوانی	كه	وجود	دارد	پر	از	چالش	و	دغدغه	
است.	در	عملیات	های	بسیاری	به	دلیل	ایجاد	آلودگی	های	احتمالی	زیست	محیطی،	رسانه	ها	واكنش	
منفی	نشان	داده	اند،	اما	هربار	با	تعامل	و	شفاف	سازی،	از	بحران	ها	عبور	كرده	ایم.	در	پاره	ای	از	
مواقع	نیز	مدیران	و	همكاران	منطقه	توقع	داشته	اند	تا	فعالیت	های	آنها	در	رسانه	ها	منعكس	شود	كه	
پخش	گزارش	های	تلویزیونی	پرشمار	در	شبكه	های	مختلف	سراسری	و	استانی	موید	این	مطلب	
است	كه	توانسته	ام	ارتباط	صحیحی	با	رسانه	های	تصویری	و	نوشتاری	برقرار	كنم.	هرچند	تایید	یا	
تكذیب	اقدام	های	من	را	باید	از	مدیران	
وقت	منطقه	لرستان	پرسید	اما	آنچه	عیان	
است	اینكه	30	سال	دوام	و	قوام	در	یک	
هم	 و	 می	خواهد	 عشق	 هم	 مسئولیت،	

رضایت	مدیران	باالدستی	را.
و سخن پایانی شما

من	زمان	زیادی	از	عمر	و	جوانیم	را	در	
این	 لرستان	سپری	كردم	و	در	 منطقه	
مدت	هیچ	گاه	از	آموختن	غافل	نشدم.	از	
بزرگان	درس	گرفتم	و	در	مقابل	جوانان	
تواضع	كردم	تا	امور	شركت	به	بهترین	
شكل	ممكن	انجام	شود.	ادعا	ندارم	كه	
بدون	اشتباه	بوده	ام	اما	وقتی	گذشته	را	
راحت	 خیالی	 با	 حداقل	 می	كنم	 مرور	

بازنشسته	می	شوم	كه	برای	انجام	وظایفم	كوتاهی	نكرده	ام.	
من	در	مقابل	كاری	كه	انجام	می	دهم	حقوق	دریافت	می	كنم	و	از	این	بایت	منتی	بر	سر	شركت	
ندارم،	اما	فراموش	نمی	كنم	كه	در	سایه	عنایت	ایزدمنان	و	نانی	كه	شركت	خطوط	لوله	و	مخابرات	
نفت	ایران	بر	سر	سفره	من	گذاشته	است،	توانسته	ام	رفاه	نسبی	برای	خانواده	ام	فراهم	كنم	و	از	این	

منظر	هزاران	بار	شكرگذار	خدای	متعال	هستم.	
همه	همكارانم	را	به	خدای	بزرگ	می	سپارم،	عاقبت	بخیری	آنها	آرزوی	من	است	و	امیدوارم	
چرخ	های	عظیم	صنعت	انتقال	نفت	ایران	همچون	همیشه،	پر	قدرت	در	منطقه	لرستان	به	حركت	

خود	ادامه	دهد.
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آغاز
بازدید،	یكي	از	شیوه	هاي	آشنایي	گروه	ها	و	قشرهاي	مختلف	با	فعالیت	هاي	یک	سازمان	است.	
شركت	خطوط	لوله	و	مخابرات	نفت	ایران	متناسب	با	اهداف	و	ماموریت	هاي	خود	ساالنه	پذیراي	
حضور	تعداد	زیادي	از	شهروندان	از	اقشار،	نهادها	و	ارگان	هاي	مختلف	در	قالب	بازدید	از	مراكز	
انتقال	نفت	و	تاسیسات	خود	مي	باشد.	از	آنجایي	كه	بخش	مهمي	از	سرمایه	شركت	را	)بیش	
از	14	هزار	كیلومتر(	خطوط	انتقال	مواد	نفتي	تشكیل	مي	دهد	كه	انرژي	مورد	نیاز	
كشور	را	تامین	مي	كند	و	بیش	از	سایر	تاسیسات	به	صورت	ناآگاهانه	در	معرض	
آسیب	هاي	همجواران	و	شهروندان	قرار	دارد،	طبق	برآورد	كارشناسان	بیش	
از	70	درصد	حوادث	شركت	را	عوامل	ثالث	رقم	مي	زنند.	بنابراین	آشنایي	با	
مخاطرات	و	مزایاي	این	كار	سترگ،	فرهنگ	سازي	و	همیاري	شهروندان	
این	 در	 دانش	آموزان	 به	خصوص	
بود.	 تاثیرگذار	خواهد	 زمینه	
تجربه	هاي	سایر	كشورها	
بیانگر	 زمینه	 این	 در	

براي	 كه	 است	 آن	

نگهداري	و	پایش	این	سرمایه	ملي	باید	از	طریق	برنامه	ریزي،	آموزش	و	آگاه	سازي	بومیان	حریم	
خطوط،	شهروندان	و	غیره	نهادینه	سازي	فرهنگ	حفاظت	از	آن	را	در	سطح	ملي	دنبال	كرد.	

معرفي شرکت در کتاب های درسي
با	توجه	به	اهمیت	بحث	بازدیدها	فارغ	از	پذیرش	گروه	هاي	مختلف	بازدیدكننده،	در	گام	نخست؛	
كتاب	هاي	درسي	گروه	دانش	آموزان	به	خاطر	شرایط	سني	و	پذیرش	آسان	و	ماندگاري	مفاهیم	نزد	
این	گروه،	مورد	توجه	قرار	گرفت.	طرح	مطالب	و	مباحث	ویژه	معرفي	تاریخچه	و	ماموریت	هاي	
شركت	در	اواخر	سال	1391طي	مكاتباتي	با	رئیس	كمیسیون	فرهنگي	مجلس	شوراي	اسالمي	
آغاز	شد،	ابتدا	نشست	هایي	با	حضور	مدیرعامل،	اعضاي	هیئت	مدیره	و	كارشناسان	سازمان	
پژوهش	و	برنامه	ریزي	آموزشي	و	دفتر	تالیف	كتب	درسي	در	خصوص	طرح	موضوع	برگزار	
شد.	در	این	كارگروه	ابتدا	سرفصل	ها	تعیین	و	براساس	آن	محتوا	نیز	تولید	شد.	پس	از	تعیین	
محتوا،	مطالب	در	كمیسیون	هاي	تخصصي	و	شوراي	برنامه	ریزي	وزارت	آموزش	و	پرورش	مجدداً	
بررسي	و	در	نهایت	مطالبي	در	خصوص	آشنایي	با	مفاهیم	خطوط	لوله	در	فصل	نهم	كتاب	علوم	
تجربي	پایه	هفتم	تحت	عنوان	»منابع	انرژي«	به	چاپ	رسید،	توضیحات	تكمیلي	در	این	خصوص	
هم	در	كتاب	راهنماي	تدریس	و	ارزشیابي	معلم	گنجانده	شد.	بنابراین	براي	نخستین	بار	از	سال	
تحصیلي94-1393	تدریس	چنین	موضوعي	در	مدارس	كشور	آغاز	شد.	با	پیگیري	هاي	
مختلف	در	سال	بعد،	این	مباحث	به	بخش	دیگري	از	كتب	درسي	تسري	پیدا	كرد،	از	
جمله	اینكه	این	مطالب	در	كتاب	مطالعات	اجتماعي	پایه	ششم	دوره	دوم	ابتدایي	

ابزديدهای دانش آموزی، امين و کارآمد
سيد سعيد مدني پور - جواد نظري

رئيس روابط عمومی منطقه اصفهان - کارشناس روابط عمومی منطقه اصفهان

هدف از نوشتار حاضر ایجاد الگویی در راستای هدفمندی و چگونگی بازدیدهای دانش آموزی از صنعت انتقال نفت ایران است 
که پس از کرونا یا با رعایت پروتكل های بهداشتی مورد استفاده قرار گيرد. ابتدا نگاهی به سير تاریخی انعكاس مباحث مربوط 
به شرکت در کتاب های درسی شده است بر اساس اخبار منتشر شده در سایت شرکت در خصوص بازدیدهای دانش آموزی 
طی یكسال از مراکز انتقال نفت و تأسيسات شرکت، آماری بر حسب مناطق و ویژگی های بازدیدکنندگان استخراج شد که 
این آمار پس از راستی آزمایی، نشان می دهد حدود 50 درصد این گونه بازدیدها با اهداف از پيش تعيين شده همخوانی دارد. 
تحليل محتوای این اخبار بيانگر عدم تبعيت از الگوی استاندارد در طی این بازدیدها می باشد. ضرورت دارد در روند اجرای 
بازدید و انتقال مفاهيم از سوی کارشناسان با دقت بيشتر صورت گيرد. در نهایت تلخيصی از دستورالعمل اجرای بازدید ایمن 
مورد توجه قرار گرفته و این موضوع مراحل و فرآیند بازدید ایمن را بازگو می کند. اميدوار است طرح مسأله در این زمينه آغازی 
باشد برای مسئوالن و محققان که با بازدیدهای ساالنه دانش آموزی، گام هایی مثبت در راستای تقویت فرهنگ ایمنی و صيانت 

از سرمایه های شرکت برداشته شود.
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به	چاپ	رسید	و	در	پشت	جلد	كتاب	هاي	رسم	فني	تخصص	ي)سال	سوم	دوره	آموزش	متوسطه	
فني	و	حرفه		اي(،	كاربر	تولید	محتوا	)پایه		دوازدهم	رشته	تولید	محتواي	الكترونیكي	كاردانش،	سال	
سوم	دوره	آموزش	متوسطه	شاخه	كاردانش(،	برنامه	سازي1	)سال	دوم	دوره	آموزش	متوسطه	
فني	و	حرفه	اي(،	سیستم	عامل	مقدماتي	)دوره	آموزش	متوسطه	شاخه	كار	دانش(،	سیستم	عامل	
پیشرفته	)سال	سوم	دوره	آموزش	متوسطه	شاخه	كاردانش(،	كاربر	illustrator		)پایه	هاي	دهم	
و	یازدهم	دوره	دوم	آموزش	متوسطه	شاخه	كاردانش(	تصاویري	مفهومي	از	فعالیت	هاي	شركت	
منعكس	شد.	عالوه	بر	آن	تولید	تیزرهاي	مربوط	به	شركت	و	انتشار	آنها	در	سایت	رشد	و	پخش	
از	طریق	شبكه	هاي	مختلف	سیما	به	منظور	اطالع	رساني	به	دانش	آموزان،	تولید	و	انتشار	و	توزیع	
دو	كتاب	همیار	طالیي	و	قطرک	دانا	در	بین	كودكان	و	دانش	آموزان	همجوار	مسیر	خطوط	از	
دیگر	اقدام	هاي	مهم	روابط	عمومي	شركت	بود.	در	خصوص	بازدیدهاي	دانش	آموزي	سازوكار	این	
بوده	كه	با	هماهنگي	ادارات	كل	آموزش	و	پرورش	استان	ها،	همزمان	با	تدریس	درس	مربوطه،	
دانش	آموزان	نیز	از	تاسیسات	و	مراكز	انتقال	نفت	سراسر	كشور	بازدید	و	از	نزدیک	با	فعالیت	هاي	
شركت	آشنا	شوند.	این	بخش	در	قالب	مقاله	علمي	در	حال	تدوین	است	و	فعاًل	به	همین	تاریخچه	

و	معرفي	كوتاه	بسنده	مي	شود.

نگاهي به آمار بازدید دانش آموزي بر حسب اخبار مربوط در وب سایت شرکت
به	طور	كلي	بیش	از	هزار	نفر	در	طي	سال	1397	از	مراكز	انتقال	نفت	و	تاسیسات	شش	منطقه	
بازدید	به	عمل	آورده	اند.	منطقه	لرستان	با	46	درصد،	اصفهان	با	20.4	درصد،	جنوب	شرق	با	16.6	
درصد،	شمال	شرق	با	11	درصد،	غرب	با	3.2	درصد	و	در	نهایت	منطقه	مركزي	با	2.8	درصد	
به	ترتیب	بیشترین	تا	كمترین	درصد	بازدید	را	به	خود	اختصاص	داده	اند.	بیشترین	فراواني	بازدید	
مربوط	به	ماه	هاي	آذر،	بهمن	و	دي	است.	حدود	72.2	درصد	از	بازدیدكنندگان	را	پسر	و	27.8	
درصد	بازدیدكنندگان	را	دختر	تشكیل	داده	اند.	دوره	دوم	ابتدایي	با	78	درصد،	متوسطه	اول	با	19	
درصد	و	متوسطه	دوم	با	2.5	درصد	بیشترین	فراواني	را	داشته	اند.	از	میان	پایه	هاي	تحصیلي؛	پایه	
ششم	با	39	درصد	بیشترین	فراواني	بازدید	را	به	خود	اختصاص	داده	سپس	پایه	پنج	22.5	درصد	
و	چهارم	16.5	و	در	نهایت	پایه	هاي	هفتم	و	نهم	هر	كدام	با	11	درصد	در	این	بازدیدها	مشاركت	

داشته	اند.	
حدود	39	درصد	از	بازدیدكنندگان	را	دانش	آموزان	دختر	و	پسر	پایه	ششم؛	دوره	دوم	آموزش	
ابتدایي	تشكیل	داده	اند	و	از	آنجایي	كه	در	بخشي	از	كتاب	مطالعات	اجتماعي	این	پایه	تحصیلي	
مباحثي	در	خصوص	فعالیت	هاي	شركت	منعكس	شده	است	لذا	این	درصد	از	بازدید	ارتباط	
مستقیمي	با	اهداف	تعیین	شده	دارد.	كم	و	كیف	این	بازدیدها	و	میزان	كارآمدي	آن	در	یک	اثر	
علمي	مورد	بحث	قرار	خواهد	گرفت.	كمتر	از	11	درصد	از	بازدیدهاي	دانش	آموزي	به	پایه	هفتم	
دوره	اول	آموزش	متوسطه	اختصاص	یافته	است	در	صورتي	كه	بخشي	از	كتاب	علوم	این	پایه	
به	معرفي	شركت	و	طرح	سوال	های	مهمي	در	خصوص	نحوه	انتقال	نفت	و	اهمیت	این	فعالیت	
پرداخته	است.	در	كل	حدود	50	درصد	این	بازدیدها	متناسب	با	انعكاس	ماموریت	هاي	شركت	در	
كتب	درسي	دانش	آموزان	است.	هر	چند	در	طرح	انتشار	مباحث	شركت	در	كتاب	هاي	درسي	بر	
بازدیدهاي	دانش	آموزي	در	همه	مقاطع	تحصیلي	تاكید	شده	است	اما	در	این	مطالعه	كوتاه	و	به	منظور	

فراهم	نمودن	زمینه	بازخورد	چنین	بازدیدهایي	بر	دو	
مقطع	ششم	و	هفتم	بیش	از	سایر	مقاطع	تاكید	
شده	است.	براي	دستیابی	به	چنین	آماری	ابتدا	
كلیه	اخبار	بازدید	دانش	آموزي	منتشر	شده	در	
سایت	شركت	را	دریافت	و	بر	حسب	چند	
متغیر	مهم	كه	ضرورت	دارد	در	هر	خبري	از	

این	دست	مفاهیم	گنجانده	شود	از	جمله:	منطقه،	
ماه،	مشخصات	مدارس	بازدیدكننده،	تعداد،	جنس،	

مقطع	و	پایه	تحصیلي	و	غیره	طبقه	بندي	و	سپس	متن	اخبار	
بر	حسب	كلمات	و	مفاهیم	تحلیل	محتوا	شد.

الگوي توزیع مفاهيم در اخبار بازدید
متناسب	با	این	تحلیل،	معمواًل	توزیع	مفاهیم	در	اخبار	بازدیدها	متناسب	با	منطقه	و	مراكز	انتقال	
نفت	مربوطه	از	الگوي	تقریباً	واحدي	پیروي	مي	كند.	یعني	در	مناطق	مختلف	شركت،	كلمات	و	
مفاهیم	خاصي	در	اخبار	بازدیدها	مورد	توجه	قرار	گرفته	است.	در	این	تحلیل	نشان	داده	شده	كه	
به	طور	كلي	از	70	كلمه	و	مفهوم	استفاده	شده	است.	بر	كلمات	و	مفاهیمي	مانند:	خطوط	لوله،	
نفت	خام،	انتقال،	آشنایي	دانش	آموزان،	فرآورده،	كنترل،	مواد	نفتي،	اتاق	كنترل،	تجهیزات،	حریم،	
عملكرد،	صنعت،	حفاظت	و	ماركز	بیشتر	از	سایر	مفاهیم	تاكید	شده	است	جزئیات	الگوي	توزیع	را	

مي	توان	در	جدول	و	نمودار	ابري	مشاهده	نمود.
نكته	مهم	در	این	بخش	این	است	كه	كارشناس	مربوطه	كه	توضیحات	الزم	در	اختیار	دانش	آموزان	
قرار	مي	دهد	ضمن	اطالع	كامل	از	اهداف	بازدید	باید	نسبت	به	محتواي	كتب	درسي	دانش	آموزان	
تسلط	كافي	داشته	باشد	چرا	كه	فرآیند	بازدید،	طرح	مباحث	و	به	كارگیري	مفاهیم	باید	با	محتواي	
كتب	درسي	و	سطح	تحصیالت	بازدیدكنندگان	همخواني	داشته	باشد.	در	پایان	همین	مطالعه	

پیشنهاد	مربوطه	در	این	زمینه	ارائه	شده	است.
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بازدید ایمن
از	دیگر	موضوع	هاي	مهم	در	خصوص	بازدیدها،	توجه	جدي	به	دستورالعمل	اجراي	بازدید	ایمن	
توسط	شركت	ملي	پاالیش	و	پخش	فرآورده	هاي	نفتي	ایران	تدوین	شده	در	سال	1387	مي	باشد.	
این	دستورالعمل	در	شش	بخش	شامل	هدف،	دامنه	كاربرد،	تعاریف،	مسئولیت	ها،	مراحل	اجرا،	
تاریخ	تصویب	و	اجرا	و	حجم	هشت	صفحه	با	هدف	اطالع	رساني	به	بازدیدكنندگان	شركت	ها،	
مناطق	و	پروژه	ها	در	خصوص	مقررات	موجود	و	شرایط	ایمني	جاري	در	سطح	سایت	ها	و	
واحدهاي	عملیاتي	و	خدماتي	و	تامین	شرایط	ایمني	بازدیدكنندگان	و	همچنین	ایجاد	فضایي	
آرام	و	به	دور	از	خطر	در	زمان	بازدید	تهیه	و	تدوین	شده	است.	مرور	و	اجراي	این	دستورالعمل	در	
بازدیدها	كه	بخش	مهمي	از	آن	بر	عهده	روابط	عمومي	است،	نه	تنها	ایمني	بازدیدكنندگان	را	به	
همراه	خواهد	داشت	بلكه	روابط	عمومي	را	در	انتقال	صحیح	مفاهیم	و	موثر	بودن	بازدید	یاري	

خواهد	كرد.
پيش نيازها و مراحل اجراي بازدید

این	دستورالعمل	محوطه	عملیاتي/صنعتي	را	به	بخش	ها	و	واحدهایي	اطالق	مي	كند	كه	عملیات	
فرآیندي	در	آن	محدوده	در	حال	انجام	بوده	و	شامل	مواد،	تجهیزات	و	ماشین	آالت	فني	مي	باشد.	
بازدیدكننده،	فردي	است	كه	شاغل	در	شركت	یا	منطقه	مورد	بازدید	نبوده	و	قصد	دارد	از	این	

محوطه	تعریف	شده	در	یكي	از	شركت	ها،	مناطق	یا	پروژه	ها	بازدید	نماید.
	لوح	فشرده	آموزش	ایمني	و	كارت	راهنماي	ایمني	بازدیدكننده	از	ابزارهاي	مهم	ایمني	است	كه	
به	بازدیدكنندگان	ارائه	مي	شود.	در	بخش	مسئولیت	ها	تاكید	دارد	كه	مدیران	عامل	شركت	هاي	
پاالیشي،	مدیران	مناطق	شركت	هاي	ملي	پخش	و	خطوط	و	مخابرات	نفت	و	نیز	مسئوالن	پروژه	ها	
بر	حسن	اجراي	این	دستورالعمل	در	واحدهاي	تحت	سرپرستي	خود	نظارت	عالیه	دارند.	مسئولیت	
نظارت	بر	اجراي	این	دستورالعمل	بر	عهده	واحد	ایمني،	بهداشت	و	محیط	زیست	است.	ضرورت	
دارد	تجهیزات	فردي	شامل	جلیقه	نجات	و	كاله	ایمني	با	چانه	بند	به	رنگ	نارنجي،	كفش	ایمني،	

عینک	ایمني	)Goggle(	و	گوشي	ایمني)Ear Pilug(	براي	بازدیدكنندگان	تهیه	كند.
در	بازدیدهاي	تخصصي،	نماینده	واحد	عملیاتي	میزبان	و	در	بازدیدهاي	عمومي	نماینده	واحد	
روابط	عمومي،	مسئولیت	اجراي	صحیح	مفاد	این	دستورالعمل،	همچنین	همراهي	فرد	یا	افراد	

بازدیدكننده	را	در	طول	مدت	بازدید	بر	عهده	خواهند	داشت.
دستورالعمل	 وظایفي	براي	روابط	عمومي	ها	تعیین	كرده	كه	این	

اهم	آنها	به	شرح	ذیل	است:
1.	تدارک	لوح	فشرده	آموزش	ایمني	و	
كارت	راهنماي	ایمني	بازدیدكنندگان	با	

هماهنگي	مدیریت	ایمني،	بهداشت	و	محیط	زیست	شركت
2.	تهیه	تجهیزات	فني	سیستم	صوتي	و	تصویري	و	نیز	اختصاص	فضایي	مناسب	جهت	حضور	

بازدیدكنندگان	و	نمایش	لوح	فشرده	آموزش	ایمني
3.	در	صورتي	كه	واحد	روابط	عمومي	فاقد	فضایي	مناسب	جهت	نمایش	لوح	فشرده	آموزش	
ایمني	به	بازدیدكنندگان	باشد،	مدیر	عامل	شركت	ها،	مدیران	مناطق	و	پروژه	ها	موظف	به	

اختصاص	فضایي	مناسب	بدین	منظور	مي	باشند.
4.	چنانچه	از	دستگاه	رایانه	جهت	نمایش	لوح	فشرده	استفاده	مي	شود	تامین	آن	به	عهده	واحد	

خدمات	كامپیوتر	شركت	ها،	مناطق	و	پروژه	ها	خواهد	بود.
5.	هدایت	بازدیدكنندگان	جهت	حضور	در	جلسه	توجیهي	به	منظور	مشاهده	لوح	فشرده	آموزش	ایمني

6.	تحویل	وسایل	استحفاظي	فردي	به	بازدیدكنندگان	قبل	از	بازدید	و	اخذ	آن	پس	از	بازدید
7.	بازدیدكنندگان	هم	در	طول	بازدید	ملزم	به	پیروي	از	كلیه	نكات	ایمني	هستند.

در	این	دستورالعمل	پیش	نیازها	و	مراحلي	براي	اجراي	مطلوب	و	بهینه	بازدیدها	پیش	بیني	شده	
است	كه	توجه	به	این	موارد	از	اهمیت	ویژه	اي	برخوردار	است.

1.اختصاص	مكان	نمایش	فیلم	و	پخش	لوح	فشرده
2.جداسازي	فضاهاي	عملیاتي	صنعتي	و	غیر	صنعتي	با	هدف	كنترل	تردد	افراد	و	جابجایي	
ماشین	آالت	در	محیط	هاي	صنعتي،	مدیریت	بحران	در	شرایط	اضطراري	و	...	از	طریق	ترسیم	

خطوط	زرد	فلورسانس)شبرنگ(	و	نصب	تابلوهاي	راهنما
ایمني	و	آتش	نشاني،	 با	محتواي	مسائل	عمومي	 ایمني	و	اطالع	رساني	 تابلوهاي	 3.نصب	
شماره	هاي	تماس	مركز	تلفن،	ایمني	و	آتش	نشاني،	خط	آتش،	درمانگاه	و	حراست	در	مكان	

نمایش	لوح	فشرده	جهت	مطالعه	بازدیدكنندگان
4.نگهداري	تجهیزات	حفاظت	فردي	در	محل	نمایش	لوح	فشرده	آموزش	ایمني

5.تهیه	لوح	فشرده	آموزش	ایمني	و	كارت	راهنماي	بازدیدكنندگان
6.نصب	نقشه	راهنماي	محدوده	شركت	ها	و	مناطق	عملیاتي	در	مكان	نمایش	فیلم

بازدیدكنندگان	پس	از	مراجعه	به	دروازه	ورودي	شركت	ها	و	مناطق	عملیاتي،	پس	از	دریافت	
كارت	راهنماي	ایمني	بازدیدكنندگان	به	منظور	كسب	اطالعات	الزم	در	زمینه	اصول	ایمني	به	
مكان	نمایش	لوح	فشرده	هدایت	مي	شوند.	لوح	فشرده	آموزش	ایمني	توسط	واحد	روابط	عمومي	
در	محلي	كه	قباًل	بدین	منظور	مهیا	شده	نمایش	داده	شده	و	وسایل	استحفاظي	فردي	توسط	
این	واحد	تحویل	بازدیدكنندگان	خواهد	شد.	نماینده	واحد	روابط	عمومي	در	محل	نمایش	لوح	
فشرده	به	پرسش	هاي	احتمالي	بازدیدكنندگان	پاسخ	مي	دهد	و	دوباره	شماره	هاي	تماس	واحدهاي	
ایمني،	آتش	نشاني،	درمانگاه،	حراست	و	خط	آتش	را	جهت	آگاهي	بازدیدكنندگان	به	اطالع	
آنان	مي	رساند.	چنانچه	بازدید	از	محوطه	صنعتي/عملیاتي	توسط	خودرو	انجام	پذیرد،	تجهیز	

بازدیدكنندگان	به	وسایل	استحفاظي	فردي	در	این	حالت	نیز	الزامي	است.	

نتيجه گيري و پيشنهاد
این	مطالعه	یكي	از	فعالیت	هاي	مهم	روابط	عمومي	تحت	عنوان	بازدیدهاي	دانش	آموزي	را	
مورد	بحث	و	تحلیل	قرار	داده	است.	موضوعاتي	كه	تحت	لواي	این	عنوان	بررسي	شد	به	نحوي	
با	همدیگر	در	تعامل	هستند.	توجه	به	ویژگي	هاي	بازدیدكننده،	شناخت	كافي	از	محتواي	كتب	
درسي	دوره	هاي	مربوطه،	رعایت	اصول	ایمني،	پیروي	از	استانداردها	در	طول	اجراي	بازدید	
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و	به	كارگیري	گفتمان	صحیح	براي	انتقال	مفاهیم	از	عواملي	است	كه	مي	تواند	كارآمدي	و	
هدفمندي	بازدیدهاي	خصوصاً	دانش	آموزي	را	تحت	تاثیر	قرار	دهد	لذا	با	نگاه	ساختاري	و	تاكید	
بر	ارتباط	تنگاتنگ	چنین	عواملي	مي	توان	همیاران	موثري	براي	مراقبت	از	سرمایه	هاي	شركت	

ایجاد	نمود.
الف(	نگاهي	به	تاریخچه	طرح	مباحث	مربوط	به	شركت	در	كتب	درسي	دانش	آموزان	كه	هدف	
از	طرح	این	موضوع	آگاه	سازي	كارشناسان	مربوطه	جهت	هدفمند	برگزار	نمودن	بازدیدهاست.

	ب(	تحلیل	محتواي	اخبار	مربوط	به	بازدیدها	كه	نتایج	آن	نشان	داد	ضرورت	دارد	استاندارد	الزم	
براي	تهیه	متن	خبر	و	ارائه	مباحث	مورد	نظر	در	طول	بازدید	از	سوي	كارشناسان	مربوطه	باید	با	

دقت	بیشتري	صورت	گیرد.	
ج(	بخش	بازدید	ایمن	كه	نگاهي	به	مجموعه	اصول	كاربردي	در	زمینه	بازدیدها	داشته	است.	این	
دستورالعمل	حاصل	خرد	جمعي	كارشناسان	با	رویكرد	ایمني	ویژه	بازدیدكنندگان	تهیه	شده	است	

كه	اجراي	آن	مطلوب	و	موثر	خواهد	بود.	
طرح	این	موضوع	ما	را	به	اجراي	این	دستورالعمل	جهت	جلوگیري	از	هرگونه	رخداد	ناگوار	در	طول	
بازدید	و	انتقال	مفهوم	ایمني	به	بازدیدكنندگان	ترغیب	مي	كند	كه	ضرورت	دارد	واحد	روابط	عمومي	
تالش	نماید	تا	به	نحو	مطلوبي	بندهاي	این	دستور	العمل،	عملیاتي	شود.	عالوه	بر	رعایت	اصول	
ایمني،	نكته	اساسي	در	فرایند	بازدید،	چگونگي	آغاز	بازدید	و	انتقال	مفاهیم	توسط	كارشناس	مربوطه	
و	خصوصاً	كارشناس	روابط	عمومي	است.	در	ادامه	در	صورت	امكان	در	همه	مناطق	شركت،	مكاني	
براي	نمایش	و	ارائه	اطالعات	اولیه	در	خصوص	معرفي	فعالیت	ها	و	غیره	در	قالب	فیلم	مستند،	
انیمیشن،	توضیحات	متناسب	با	گروه	بازدیدكننده	تهیه	و	تدارک	دیده	شود.	به	هر	حال	متناسب	

نتایج	این	مطالعه،	جهت	وحدت	رویه	و	كارایي	بازدید	دانش	آموزي	موارد	ذیل	پیشنهاد	مي	شود:

1.	دریافت	مشخصات	رابط	و	بازدیدكنندگان	جهت	تكمیل	بانک	اطالعاتي	برحسب	متغیرهاي	
زمان	بازدید،	متقاضي،	جنس،	تعداد،	هدف،	پایه	و	مقطع	تحصیلي

2.	پذیرش	بازدیدكنندگان	برحسب	ظرفیت	مراكز	انتقال،	رعایت	استانداردها،	پیش	بیني	رویدادهاي	
غیرمنتظره	و	جلوگیري	از	كاهش	سطح	كیفي	بازدید

3.ضمن	پذیرش	دانش	آموزان	پایه	هاي	مختلف	تحصیلي	جهت	بازدید	از	مراكز	انتقال	نفت،	در	
این	بازدیدها	دانش	آموزان	پایه	هاي	ششم	و	هفتم		تحصیلي	به		صورت	ویژه	مورد	توجه	قرار	گیرند	

و	پكیج	مخصوصي	براي	ارائه	مفاهیم	تدارک	دیده	شود.
4.روابط	عمومي	ستاد	با	استفاده	از	نظر	كارشناسان	پرسشنامه	اي	كمي	و	كیفي	جهت	ارزیابي	
اثرگذاري	بازدیدها	و	انتقال	مفاهیم	متناسب	با	كتب	درسي	پایه	هاي	ششم	و	هفتم	تهیه	و	در	

اختیار	مناطق	قرار	دهد.
5.	در	صورت	امكان	تكمیل	فرم	اطالعات	بازدید	در	سایت	شركت	

6.از	آنجایي	كه	روابط	عمومي	هماهنگ	كننده	اكثر	بازدیدهاست	لذا	این	واحد	آغازگر	بازدید	باشد	و	
مطالب	بخش	عمومي	را	كارشناس	روابط	عمومي	كه	مسلط	به	این	امور	است	متناسب	با	سطح	

علمي	بازدیدكنندگان	در	ابتدا	و	در	طول	بازدید	انتقال	دهد.
7.	تهیه	یک	مورد	كلیپ	صوتي	یا	تصویري	یا	كاتالوگ	و	غیره	در	بخش	عمومي	از	سوي	روابط	

عمومي	با	رعایت	استانداردها	جهت	آموزش	به	كارشناسان	روابط	عمومي
8.بخش	تخصصي	از	كارشناس	خبره	در	حوزه	مربوطه،	آگاه	به	مطالب	درسي	دانش	آموزان	و	اهداف	

بازدید	براي	انتقال	دانش	مورد	نیاز	استفاده	شود	و	در	
پایان،	مشخصات	این	كارشناس	برحسب	سمت،	
تحصیالت،	سوابق	و	غیره	جهت	مقایسه	میزان	

اثربخشي	انتقال	مفاهیم	ثبت	شود.
هدفمند	 تصویري	 یا	 صوتي	 كلیپ	 8.تهیه	
بخش	 كارشناسان	 كه	 غیره	 و	 كاتالوگ	 یا	

تخصصي	ملزم	به	رعایت	استانداردهایي	در	ارئه	
مفاهیم	باشند.

كه	 گویه	هایي	 با	 نظرسنجي	 فرم	 توزیع	 و	 تهیه	 	.10
مشخصات	اولیه	و	میزان	آشنایي	بازدیدكننده	را	قبل	و	بعد	از	بازدید	و	غیره	

جهت	ارزیابي	ساالنه	بازدیدها	نشان	دهد.	
11.دعوت	از	دانش	آموزان	و	مربیان	جهت	ارائه	بازخورد	بازدید	)طرح	نقاط	قوت	و	ضعف	مطالب	
مندرج	در	كتاب	هاي	درسي	گروه	هاي	تحصیلي	خاص(	در	قالب	مقاله،	یادداشت،	خاطره	نویسي،	

انشاء	نویسي،	روزنامه	دیواري،	نقاشي	و	غیره	
12.	در	صورت	نیاز،	حضور	كارشناسان	شركت	در	كالس	درس	گروه	هاي	خاص	براي	تكمیل	

حلقه	انتقال	مفاهیم	
13.تهیه	تصاویر	مناسب	و	ارائه	به	مسئول	آموزشگاه	جهت	انعكاس	در	سازمان	مربوطه	و	تهیه	

گزارش	هاي	بعدي
14.انعكاس	خبر	بازدید	در	سایت	شركت	با	رعایت	اصول	خبرنویسي	و	انتقال	مفاهیم	مناسب	

جهت	تحلیل	محتواي	ساالنه	این	بخش	از	اخبار	

منابع و مآخذ
)alyeska-pipe.com()2019(.آالسكا	لوله	خط	تارنماي

سایت	شركت.)21	شهریور	91(.	تهیه	گزارش	هایي	در	خصوص	رعایت	حریم	خط	براي	ارائه	در	
)ioptc.ir(اسالمي	شوراي	مجلس

سایت	شركت.)26	آذر	92(.	نشست	مدیران	شركت	وآموزش	وپرورش	براي	تدوین	كتاب	هاي	
)ioptc.ir(خط	حریم	موضوع	با	درسي

درسي	 كتب	 در	 نفت	 لوله	 خطوط	 حریم	 مطالب	 انتشار	 آذر	94(.تداوم	 شركت.)18	 سایت	
)ioptc.ir(آموزان	دانش

سایت	شركت.)28	مرداد	93(.	بررسي	مطالب	منتشر	شده	درباره	شركت	در	كتاب	درسي	علوم	پایه	
هفتم	با	حضور	مدیر	بخش	علوم	پایه	دفتر	تالیف	سازمان	پژوهش	و	برنامه	ریزي	آموزشي	وزارت	

)ioptc.ir(عمومي	روابط	روساي	گردهمایي	در	پرورش	و	آموزش
شركت	ملي	پاالیش	و	پخش	فرآورده	هاي	نفتي	ایران.)1387(.دستورالعمل	اجراي	بازدید	ایمن	

)niordc.ir(2170003	شماره
)shana.ir(لوله	خطوط	حریم	رعایت	موضوع	با	درسي	هاي	كتاب	تدوین.)92	دي	شانا.)28

)shana.ir(شد	درسي	هاي	كتاب	وارد	لوله	خطوط	به	مربوط	مباحث	.)93	مهر	شانا.)22
نشریه	مشعل.)مرداد	1394(.	شماره	746،	صفحه	13؛	دانش	آموزان	با	مفاهیم	نفتي	آشنا	مي	شوند	

)mashal.ir(
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افقي
1	ـ	عنوان	یكي	از	بندهاي	منشــور	اخالقي	صنعت	نفت	كه	تحقق	آن	در	گرو	انگیزش	كاركنان	
	بلندترین	نقطه	مسیر	و	1	دســتگاه	ترانس	حفاظت	زنگ	در	این	شهرستان	قرار	دارند	 اســت.	2ـ	
	 	سرمربي	تیم	ملي	فوتبالـ	 	درهم	پیچیدنـ	 	تریلر	چیني	ـ		ناایمن	3ـ	 	ـ	دســته	اي	از	حشــراتـ	
	كشورهاي	آفریقایي	 	موثرـ	 	پیشینه	یک	ملت	5ـ	 	ارز	سامورایيـ	 	بابـ	 	از	گل	ها	4ـ	 مي	عارفان!ـ	
	برنده	نوبل	ادبي	و	خالق	»	وداع	با	 	پایتخت	كشور	»	اســنام	پروجتي«	6ـ	 ســاحل	جبل	الطارقـ	
	كلیه	تجهیزات	و	اموال	شركت	داراي	این	 	سه	راه	فني!ـ	 اســلحه«	و	»	پیرمرد	و	دریا«	ـ		آزاده	7ـ	
	فرمانده	كمربند! 	از	آنسو	زرنگـ	 	درخت	موـ	 	شــهري	در	جوار	گردنه	حیران	8ـ	 	شــماره	هستندـ	
	امواج	فراصوتي	 	لقب	هندي	10ـ	 	مركز	انتقال	نفت	خام	اهواز	به	نام	این	شهید	قهرمان	استـ	 9ـ	
	شهري	 كه	در	آزمایشات	غیرمخرب	)NDT(	و	اندازه	گیري	سطح	مخازن	و	فلو	كاربرد	یافته	استـ	
	جنس	مقره	هاي	نگهدارنده	كابل	هاي	روي	 	بلند	شو	اصفهاني!ـ	 در	نزدیكي	مجتمع	محمودآباد	11ـ	
	قطعًا	 	كاالي	نو	13ـ	 	دختر	اسطوره	اي	انقالب	فرانسهـ	 	مركز	انتقال	غیراقماري	مارونـ	 دكل	12ـ	
	عدد	مشهور	ارشمیدس	 	حروف	بي	ارزشـ	 	نام	معیري	شاعر	معاصرـ	 پیشگیري	بهتر	از	آن	استـ	
	با	اعمال	تغییرات	تكنولوژیک،	تولید	این	 	تكرار	حرف	هیجدهمـ	 	واحــد	پولي	در	خاور	دورـ	 14ـ	
	علم	انتقال	نیرو	به	وسیله	 فرآورده	كم	ارزش	كاهش	و	راندمان	پاالیشــگاه	ها	افزایش	مي	یابد.		15ـ	
	مولد	تواني	كه	با	بازده	زیر	30%	)در	صورت	ایجاد	زیر	ســاخت	مناسب(	باید	با	همتاي	 ســیاالتـ	

الكتریكي	خود	تعویض	شود.

عمودي
	برند	ایتالیایي	خودروهاي	 	شهر	سوزان	و	نفت	خیز	خوزستان	2ـ	 	ابزار	نیوماتیكي	براي	برش	لولهـ	 1ـ	
پرسرعت	ـ	شایعه	ـ	حجم	گرد	3	ـ	تردید	ـ	پایتخت	كشور	سولزر	ـ	چاپلوسي	ـ	گل	و	مواد	كمكي	
	در	این	مرحله	ســولزر	نیاز	به	800	آمپر	جریان	 	خوش	پوشـ	 اســتاپر	در	PLUG	نمودن	لوله	4ـ	
	پایانه	حیاتي	صدور	نفت	و	قلب	 	تقســیم	بندي	موضوعي	فیلم	هاي	سینمایي	5ـ	 الكتریكي	داردـ	
	روغن	كنترل	رستون	 	محلي	جهت	استراحت	همكاران	در	مراكز	انتقال	خط	مارون	6ـ	 اقتصاد	كشورـ	
	گردآوري	 	كنایه	از	مرد	بهادرـ	 	سایه	7ـ	 	هم	لودر	دارد	هم	دســت!ـ	 ـ	از	آنســو	واحدي	در	بورسـ	
	مركز	انتقالي	در	منطقه	 	ناپیداـ	 نهج	البالغه	امام	علي)ع(	یادگار	نفیس	این	عالم	شــیعه	اســت	8ـ	
	روستاي	پدر	شعر	 	فرآورده	كلمه	افسوس	9ـ	 رفسنجان	با	6	الكتروپمپ	و	2	خط	16	و		20		اینچـ	
نو	ـ	میوه	طبي	گرمسیري	ـ	نام	دخترانه	10	ـ	شرط	و	پیمان	ـ	واسطه	مكمل	سیم	بكسل	و	بار	در	
	الكتروموتوري	 	حق	ناحق	ابرقدرت	ها	12ـ	 	ویتامین	جدوليـ	 	نشانه	هاـ	 جرثقیل	ها	ـ		با	فراست	11ـ	
كه	جهت	خنک	كاري	توربین	با	كمک	گیربكس	شافت	سولزر	را	RPM	180	مي	گرداند	ـ	تابلوي	
	بیشترین	حجم	عملیات	در	اورهال	توربین	 	حافظه	رایانهـ	 	ذهب	ناتمام!ـ	 ویژه	اعالم	مسیر	لوله	13ـ	
	لطیفه	 	نام	كوچک	اولین	انسان	فضانورد	ـ		جاندارـ	 	شبكه	مجازي	14ـ	 برعهده	آن	واحد	اســتـ	
	در	مرداد	ماه	این	روز	را	به	جامعه	 	فیلمي	از	داریوش	مهرجویي	با	بازي	مرحوم	شكیبایي	15ـ	 فرنگيـ	

	وطن	و	سرزمین رسانه	و	همكاران	عزیز	روابط	عمومي	تبریک	مي	گوییمـ	

جدول کلمات متقاطع 
رشکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
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