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مهم ترين عناوين خربی رشكت در فصل اپییز 

خط لوله انتقال نفت مارون به اصفهان 
به مدار بهره برداری رسيد

حادثه شكستگي خط لوله انتقال نفت مارون به اصفهان کنترل 
شد، رانش زمين عامل حادثه خط لوله مارون بوده است

دستور پيگيری ویژه معاون وزیر نفت 
برای مهار آتش خط لوله مارون

تالش واحدهای عملياتی منطقه اصفهان برای ترميم 
خط لوله مارون
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اصالح برنامه نویسی سيستم بهره برداری نيروگاه سمنان

 ایمن سازی خطوط لوله نفت و فرآورده  منطقه اصفهان 
در شرایط بد جوی

تنها 5.7 درصد کارکنان شرکت تاکنون به کرونا مبتال شدند

اصالح منيفولد معكوس سازی خط 10 اینچ در پل باباحسين
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ایمن سازی خطوط لوله در مسيرهای منتهی به تهران

به رغم بارندگي هاي اخير، 
تمام خطوط در شریط ایمن قرار دارند

بازسازی توربوپمپ سوالر 1200 در منطقه تهران

انتصاب سرپرست مرکز انتقال نفت شهيد قلندری
)پل باباحسين(
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احداث سيل بند در مسيرخط داالن به شيراز

گازسوز کردن 2 دستگاه توربين سوالر سنتار مرکز
 انتقال نفت شهيد سيفی )آسار(

قدردانی از مدیر منطقه شمال در جشنواره شهيد رجایي
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با پســت الكترونيك يا در شبكه هاي 
اجتماعي، اسپم يا هرزنامه )پيام هايي 
به مخاطبان گسترده بدون درخواست 
آنها( ارسال نكنيد؛ زيرا نه تنها اثربخش 
نبوده و فايده ندارد، بلكه وجهه شما را 

شما نزد مخاطب تخريب مي كند. شخص  تصوير  بايد  )چهرك(  آواتار 
)صاحب حساب كاربري( باشد؛ از عكس 
همسر، دوســت، گل و گياه، حيوانات يا 
اشياء و اشخاص مورد عالقه تان استفاده 

نكنيد.

11

در شبكه هاي  را  شما شــخصي  اينكه 
اجتماعي دنبال مي كنيد، الزامي براي او 
ندارد تا شما را دنبال كند. دنبال كردن/ 
نكردن ديگران را مبناي تصميم خود براي 

دنبال كردن/ نكردن آنها قرار ندهيد.

12

100 فرمان 
ارتباطی 
در جهان 

معارص
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 لطفا خودتان را معرفی کنيد و از زمان ورودتان به صنعت 
برایمان  ایران  نفت  و مخابرات  لوله  نفت و شرکت خطوط 

بگویيد.
	1345 سال	 در	 هستم.	 	1326 تیرماه	 چهاردهم	 متولد	 عشاقی	 بهزاد	
آموزشگاه	 آن	 از	 قبل	 سال	 سه	 البته	 درآمدم.	 نفت	 صنعت	 استخدام	 به	
در	 	1345 سال	 همان	 در	 و	 كردم	 طی	 را	 آبادان	 پاالیشگاه	 حرفه	ای	

آبادان	شروع	به	فعالیت	كردم. پاالیشگاه	
به	 بنا	 ولی	 بودم	 نقل	 و	 حمل	 تکنسین	 به	عنوان	 استخدامم	 ابتدای	
واحد	 به	 و	من	 نقل	كوچك	شد	 و	 تعمیرات	حمل	 ضرورت	هایی،	بخش	
آموزش	 آنجا	 در	 سال	 دو	 شدم،	 منتقل	 آبادان	 پاالیشگاه	 برق	 تعمیرات	
دیدم	و	پس	از	آن	همراه	تعداد	دیگری	از	دوستان	كه	اینجا	یادشان	را	

گرامی	می	دارم	وارد	سازمان	شدیم	و	شروع	به	كار	كردیم.
تا	اینکه	سال	1360	جنگ	تحمیلی	شروع	شد	و	مجبور	شدیم	از	آبادان	

خارج	شویم.	
	15 حدود	 شیراز	 پتروشیمی	 گسترش	 طرح	 پروژه	 انجام	 در	 آن	 از	 پس	
ماه	فعالیت	كردم	و	از	آن	به	بعد	در	قسمت	های	مختلف	بنا	بر	ضرورت	
به	 انتقال	 به	 مجبور	 می	كردیم	 فعالیت	 كه	 منطقه	ای	 وضعیت	 و	 زندگی	

جای	دیگری	از	صنعت	نفت	شدم.
پروژه	 اتمام	 با	 بود،	 برق	 تعمیرات	 زمینه	 در	 من	 اصلی	 تخصص	 چون	
برق	 پست	های	 بازسازی	 به	منظور	 مدتی	 برای	 شیراز،	 پتروشیمی	
پاالیشگاه	آبادان	راهی	آن	شهر	شدم،	سپس	در	پروژه	راه	اندازی	اسکله	
صادرات	مواد	گوگرد	و	محصوالت	پتروشیمی	در	خارک	به	مدت	9	ماه	

كار	كردم.
بعد	از	آن	در	پاالیشگاه	تهران	و	اداره	مهندسی	شركت	ملی	نفت	فالت	
قاره	در	انجام	پروژه	های	راه	اندازی	مخازن	یك	میلیون	لیتری	،	شیرهای	
و	 نصب	 خارک،	 جزیره	 اتمسفریك	 مخازن	 اندازه	گیری،	 لوازم	 برقی،	
و	 بزرگ	 پروژه	های	 برخی	 و	 الوان	 جزیره	 برق	 توربین	های	 راه	اندازی	

كوچك	در	جزیره	سیری	مشاركت	داشتم.
مشکالت	 باعث	 خانواده،	 كنار	 عدم	حضور	 و	 پی	 در	 پی	 مأموریت	های	
مهرماه	 در	 دلیل	 همین	 به	 بود،	 شده	 همسرم	 آزردگی	خاطر	 و	 روحی	
و	 لوله	 خطوط	 شركت	 برق	 تعمیرات	 واحد	 در	 تکنسین	 به	عنوان	 	1364

فعالیت	كردم.	 به	 مخابرات	نفت	منطقه	مركزی	شروع	
الزم	به	ذكر	است	كه	در	سال	1367	و	همزمان	با	پایان	جنگ	تحمیلی،	
ولی	 شدم.	 منتقل	 آبادان	 به	 مجدداً	 آبادان	 پاالیشگاه	 بازسازی	 برای	
مدیدی حضور	 كه	 نداد	 اجازه	 خانواده	ام	 وضعیت	 و	 شرایط	 هم	 	باز	

باشم. داشته	

همکار پیشکسوت منطقه مرکزی

مصاحبه مصیمی اب 
جناب مهندس هبزاد عشایق
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نفت	 مخابرات	 و	 لوله	 خطوط	 شركت	 در	 حضورم	 كه	 می	كنم	 افتخار	
ماه	 ابتدای	مرداد	 تا	 تعمیرات	برق	 به	عنوان	رئیس	واحد	 منطقه	مركزی	

1386	ادامه	پیدا	كرد.

 اینطور به نظر می آید که خانواده در تمام تصميم گيری هایتان 
نقش کليدی و اساسی داشته است. 

ما	همه	برای	خانواده	فعالیت	می	كنیم.	همسرم	برای	همین	احساس	عدم	
آسیب	های	 دچار	 من،	 غیاب	 و	 متعدد	 مأموریت	های	 به	واسطه	 و	 امنیت	
زمانی	كه	ساكن	 	،1364 از	سال	 قبل	 به	خصوص	 و	 بسیاری	شد	 روحی	

تهران	بودم	و	با	وجود	بمباران		این	فشارها	بیشتر	می	شد.
در	آن	زمان،	بارها	به	جزایر	چهارگانه	فالت	قاره	عزیمت	كردم	و	افتخار	
بیش	 هفته	ها	 و	 روزها	 بودم	 مجبور	 گاهی	 و	 داشتم	 را	 به	كشور	 خدمت	
از	زمان	برنامه	ریزی	شده	در	محل	مأموریت	بمانم	كه	به	هر	حال	همه	
ناراحتی	هایی	همراه	بود	كه	همسرم	متحمل	می	شد.	 با	استرس	و	 اینها	
سایر	 و	 قاره	 نفت	فالت	 ملی	 در	شركت	 را	 موقعیت	های	شغلی	 بهترین	
شركت	ها	داشتم	ولی	به	خاطر	حفظ	روحیه	و	سالمت	خانواده،	نقل	مکان	

كردم	و	ساكن	اراک	شدم.

کدام  داشتيد  خدمت  سال  های  در  که  فعاليتی  مهم ترین   
است؟	

انجام	 سال	ها	 آن	 در	 همکارانم	 و	 من	 كه	 فعالیت	هایی	 تمام	 نظرم	 به	
نفت	 انتقال	 لوله	 اصلی	شركت	خطوط	 مأموریت	 یعنی	 بود،	 مهم	 دادیم	
و	 ساعته	 	24 نفتی،	 فرآورده	های	 و	 خام	 نفت	 انتقال	 كه	 هست	 این	
اشکال	 كوچك	ترین	 حتی	 بنابراین	 باشد.	 فعال	 باید	 پایدار	 به	صورت	
انتقال	نفت	 با	دقت	برطرف	شود.	در	مركز	 می	بایست	در	اسرع	وقت	و	
رازان،	دو	دستگاه	ترانس	وجود	داشت	كه	قادر	به	كنترل	درست	جریان	
نفت	 مخابرات	 و	 لوله	 خطوط	 در	 من	 كاری	 فعالیت	 اولین	 نبودند.	 برق	
استارت	ترانس	های	 سیستم	 راه	اندازی	 	،1364 سال	 در	 مركزی،	 منطقه	
پست	برق	63	هزار	كیلوولت	به	6	هزار	كیلوولت	غیراتوماتیك،	در	این	

بود. مركز	
استارت	 فیزیکال	چك،	سیستم	 به		طور	 و	 و	خطا	 با	سعی	 كردیم	 تالش	
بتوان	 نهایت	 در	 كه	 هدف	 این	 با	 كنیم	 راه	اندازی	 را	 ترانس	ها	 این	
به	 نسبت	 آن	شرایط	 در	 كه	 كرد	 پایین	 و	 باال	 را	 ولتاژ	 دستی	 به	صورت	

زمان	خودش،	از	نظر	من	كار	بسیار	مهمی	بود.
كار	دیگری	كه	افتخار	انجامش	را	داشتم،	اصالح	سیستم	سوخت	رسانی	

IR	بود.	 به	توربین	های	

هیتر	این	توربین	ها	به	درستی	كار	نمی	كرد	و	در	روزهای	سرد	سال،	آب	
داخل	آن	یخ	می	زد	و	راه	اندازی	آنها،	كار	بسیار	سخت	و	طاقت	فرسایی	

بود	كه	به	یاری	خدا	و	همکاری	همه	همکاران	انجام	شد.
راه	اندازی	 و	 رازان	 پشتیبان	 نفت	 انتقال	 مركز	 راه	اندازی	 و	 نصب	
توربین	های	نئوپینیون	و	همچنین	راه	اندازی	مركز	انتقال	نفت	شازند،	با	
نیاز	 زمان	خود	 در	 آن	سال	ها،	همه	 متعدد	 و	مشکالت	 وجود	معضالت	
كار	 و	 خانواده	 از	 دوری	 و	 بکشد	 باال	 كفش	 پاشنه	 نفر	 یك	 كه	 داشت	

كردن	را	به	كنار	خانواده	بودن	ترجیح	دهد.
در	مركز	انتقال	نفت	رازان	پست	برقی	داشتیم	كه	ناقص	بود	و	قادر	به	
پشتیبانی	مركز	نبود،	كلیدهای	جدیدی	را	طراحی	و	ساختیم	و	با	نصب	

آنها	بر	مشکالت	فائق	آمدیم.
افراد	 كه	 آمده	اند	 ما	 به	جای	 جوانی	 همکاران	 می	بینم	 اینکه	 از	 اكنون	
فعالی	هستند،	حتی	بیشتر	از	ما	تالش	می	كنند	و	وضعیت	تحصیالتشان	

از	ما	بهتر	است،	لذت	می	برم.

 شادترین روز دوران کاریتان چه روزی است؟
لبخندی	می	زند	و	با	تبسم	می	گوید:	زمانی	كه	ما	یك	پروژه	را	به	انجام	
لحظه	 شادترین	 لحظه،	 این	 می	گرفتیم	 را	 نتیجه	اش	 و	 می	رساندیم	

زندگی	ما	به	حساب	می	آمد.	
زیاد	همکاران،	 فعالیت	و	زحمت	 از	مدت	ها	 بعد	 ما	 در	محیط	كار	وقتی	
و	 پشتیبانی	 نفت	 انتقال	 مركز	 مثاًل	 می	كردیم،	 راه	اندازی	 سیستمی	
جانبی	 متعلقات	 با	 را	 نئوپینیون	 توربین	 دستگاه	 كردیم،	چهار	 راه	اندازی	

بود. بسیار	هیجان	انگیز،	لذت	بخش	و	شادی	آفرین	 راه	اندازی	كردیم،	
یا	مثاًل	قصد	راه	اندازی	دستگاه	مولد	برق	اضطراری	داشتیم،	كه	بارها	و	
بارها	شکست	خوردیم	ولی	آنقدر	تالش	كردیم	تا	اشکال	پیدا	و	دستگاه	
راه	اندازی	شد	و	این	برای	ما	كه	لذت	در	كنار	خانواده	بودن	را	با	كارمان	

عوض	كرده	بودیم	واقعًا	شادی	آفرین	بود.

 توصيه شما به جوان ترها چيست ؟
جوانان	تا	فرصت	دارند	با	مطالعه	و	انرژی	در	راه	ترقی	و	پیشرفت	شان	

گام	بردارند	و	وظیفه	ماست	كه	مسیر	را	برای	آنها	هموار	كنیم.

 و کالم آخر ...
لبخندی	می	زند	و	می	گوید:	كالم	آخرم	در	تمام	صحبت	هایم	بود.	خدا	را	
شاكرم	و	افتخار	می	كنم	به	گونه	ای	زندگی	كرده	ام	كه	در	تمام	سال	های	

بوده	ام.	 برای	مردم	و	مملکتم	مفید	 فعالیتم	
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26 آذرماه روز ملی صنعت حمل و  نقل که از آن با عنوان نيروی محرکه 
توسعه یاد می شود، به عنوان یكی از پایه های اقتصاد در جامعه امروز 

مورد توجه قرار گرفته است.
انتقال  صنعت  حوزه  بر  متصور  افق های  و  قابليت ها  تردید  بدون 
این حوزه،  از بخش های  به گونه ای است که شكوفایی هر یک  نفت 
می تواند  بی تردید  و  می باشد  و  نقل  حمل  بخش  فعاالن  پشتوانه  به 
نمایان  عظيم  این صنعت  اجرایی  عمليات های  در  را  خود  اثربخشی 
شرکت  مختلف  حوادث  و  ماموریت ها  پروژه ها ،  در  اینكه  کما  سازد، 
خطوط لوله و  مخابرات نفت ایران، نقش اثرگذار کارکنان حوزه حمل 

و  نقل بسيار محسوس و بااهميت بوده است.

گرامیداشت روز حمل و نقل 

روز پرستار گرایم ابد

گاهنامه انتقال نفت - شماره چهارم - دی ماه 1399

10



به	عنوان	 و	 نفت	 از	شهدای	شاخص	صنعت	 تندگویان	 محمدجواد	
كه	 است	 ایران	 اسالمی	 انقالب	 پیروزی	 از	 بعد	 نفت	 وزیر	 اولین	
در	این	نوشتار	جا	دارد	نگاهی	بر	زندگی	این	شهید	بزرگوار	داشته	

باشیم.
محمدجواد	تندگویان	در	26	خرداد	سال	1329	در	تهران	به	دنیا	
آمد.	وی	در	سال	1354	برای	ادامه	تحصیل،	دانشکده	نفت	آبادان	
را	برگزید	و	پس	از	فارغ	التحصیلي	و	دوره	آموزشي	نظام	وظیفه،	در	

پاالیشگاه	نفت	تهران	مشغول	كار	شد.
مركز	 از	 را	 مدیریت	 كارشناسی	ارشد	 مدرک	 	1357 سال	 در	 وی	
انقالب	 پیروزی	 از	 پس	 و	 كرد	 دریافت	 ایران	 مدیریت	 مطالعات	

اسالمی	ایران	به	وزارت	نفت	دعوت	شد.	
شركت	 مدیریت	 و	 ایران	 جنوبي	 مناطق	 در	 نفت	 وزیر	 نمایندگي	
ملی	مناطق	نفت	خیز	جنوب	از	فعالیت	هاي	محمدجواد	تندگویان	تا	

نخست	وزیری	محمدعلی	رجایی	است.
محمدعلی	رجایی،	نخست	وزیر	وقت،	در	مهر	1359	محمدجواد	

از	 تندگویان	را	به	عنوان	وزیر	نفت	به	مجلس	معرفی	كرد	و	پس	
رأي	اعتماد،	وي	اداره	این	وزارتخانه	را	برعهده	گرفت.

مهندس	محمدجواد	تندگویان،	نهم	آبان	1359	در	حالي	كه	برای	
جاده	 در	 بود،	 كشور	 جنوب	 در	 آبادان	 نفت	 پاالیشگاه	 از	 بازدید	
ـ		آبادان	همراه	معاونش	و	چند	مهندس	شركت	نفت	به	 ماهشهر	
اسارت	نیروهای	ارتش	رژیم	بعث	صدام	درآمدند	و	به	زندان	های	

اسیران	ایرانی	در	عراق	منتقل	شدند.
برخی	اسیران	شهادت	داده	اند	كه	محمدجواد	تندگویان	تا	مدت	ها	
زنده	بوده	و	حتی	از	شکست	حصر	آبادان	)مهر	1360(	و	آزادسازی	
خرمشهر	)خرداد	1361(	آگاهی	یافته	است.	اما	از	چگونگی	وضعیت	
اسارت	و	نحوه	شهادت	او	در	اردوگاه	های	اسراء	اطالعات	دقیقی	

در	دست	نیست.
سرانجام	پس	از	پایان	جنگ	تحمیلي	و	تبادل	اسراء	و	شهدا	میان	
دو	طرف،	پیکر	محمدجواد	تندگویان	كه	بر	اثر	شکنجه		جان	سپرده	

بود،	به	كشور	بازگردانده	و	در	آذر	1370	به	خاک	سپرده	شد.	

گرامیداشت حماسه ساز صنعت نفت 
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زيباترين جاذبه های گردشگری و تفریحی 
استان مرکزی

تاالب ميقان
تمام	 زیبایی	 با	 هکتار	 هزار	 	25 وسعت	 به	 تاالبی	 بیابان،	 قلب	 در	 درست	
به	 بیابانی،	 شهر	 یك	 آب	 تأمین	 بر	 عالوه	 میقان	 تاالب	 می	كند.	 خودنمایی	
پاک	بودن	هوای	آن	نیز	كمك	می	كند.	اگر	در	طول	سال	به	مقدار	كافی	باران	
ببارد	پرآب	می	شود؛	اما	در	سال	های	كم	بارش	خشك	شده	و	كویری	می	شود.		
زمین	های	باتالقی	آن	منبع	عظیم	سولفات	سدیم	در	كشور	هستند	كه	باعث	
شده	كارخانه	امالح	معدنی	ایران		به	استخراج	مواد	معدنی	از	تاالب	بپردازد.	
اگر	به	طبیعت	عالقه	مندید	بازدید	از	تاالب	را	فراموش	نکنید،	چراكه	گونه	های	
مختلف	و	گاهی	نادر	از	پرندگان،	پستانداران	و	گیاهان	آب	شور	در	اطراف	آن	

یافت	می	شوند.	مشهورترین	آنها	درناست.	
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بازار اراک 
هجری	 	1228 سال	 به	 اراک	 بازار	 قدمت	
فتحعلی	شاه	 سلطنت	 زمان	 قمری،	
برمی	گردد	و	با	توجه	به	نیازهای	شهر	جزو	
اولین	بناهایی	بود	كه	در	اراک	احداث	شد.	
مجموعه	بازار	شامل	ساختمان	های	مدرسه،	
آب	 و	 كاروانسرا	 سقاخانه،	 حمام،	 مسجد،	
انبار	است	كه	متأسفانه	امروزه	تنها	مسجد	
و	سقاخانه	باقی	مانده	اند.	در	زمان	ساختش	
از	هر	سو	به	دروازه	های	اصلی	شهر	وصل	
می	شده	و	بر	اهمیت	آن	می	افزوده	است.

به	 می	توانید	 مایحتاج	 هرگونه	 خرید	 برای	
كمی	 بازار	 این	 طول	 كنید.	 مراجعه	 بازار	
دیوارهایی	 دارای	 و	 كیلومتر	 یك	 از	 كمتر	
نقاط	 برخی	 در	 كه	 است	 بسیار	 ارتفاع	 با	
خوشبختانه	 می	رسد.	 متر	 	7 به	 آنها	 طول	
بازار	 برای	 زیادی	 خروج	 و	 ورود	 راه	های	
راهرو	 هر	 تقریبًا	 كه	 به	گونه	ای	 شده	 تعبیه	
مواقع	 در	 و	 دارد	 را	 خود	 مختص	 مسیر	
مردم	 آتش	سوزی،	سرعت	خروج	 یا	 حادثه	

را	باال	می	برد.	

ارگ حكومتی اراک )برج شيشه(  
تاریخ	ساخت	این	بنا	نیز	اوایل	قرن	سیزدهم	
هجری	قمری	و	زمان	سلطنت	فتحعلی	شاه	
مركز	 به	عنوان	 استفاده	 هدف	 با	 و	 است	
بنا	 آن	 در	 حاكم	 اقامت	 و	 شهر	 حکومتی	
شد.	ارگ	به	خاطر	كاشی	كاری	های	معلق	با	
طرح	لوزی	شکل	كه	در	طوق	های	آن	وجود	
به	طور	 خورشید	 نور	 تابش	 هنگام	 داشت،	

می	درخشید. عجیبی	
آن	را	 بود	 شده	 موجب	 بسیارش	 درخشش	
هنگام	 شاه	 ناصرالدین	 بنامند.	 شیشه	 برج	
ارگ	 	1309 سال	 در	 اراک	 در	 اقامت	

حکومتی	را	انتخاب	كرد.	
حکومتی	 ارگ	 قانون	 برخالف	 متأسفانه	
و	 شد	 تخریب	 شمسی	 	1361 سال	 در	
سپهدار	 خانه	 نام	 به	 آن	 از	 قسمتی	 تنها	
را	 برج	 از	 نمادی	 امروزه	 است.	 باقی	مانده	
ابعاد	كوچك	ساخته	و	در	میدان	سردار	 در	
شهر	نصب	كرده	اند	تا	یادبودی	برای	ارگ	

از	بین	رفته	باشد.

حمام چهار فصل  
حمام	چهار	فصل	در	زمان	احمدشاه	قاجار	
ساخته	 خوانساری	 ابراهیم	 محمد	 به	دست	
دكتر	 شهید	 خیابان	 در	 امروزه	 كه	 شد	
بهشتی	اراک	قرار	دارد.	علت	این	نام	گذاری	
مختلف	 فصل	های	 از	 نقاشی	هایی	 وجود	
است.	 حمام	 كنارهای	 و	 گوشه	 در	 سال	
مترمربع	 	600 و	 هزار	 با	 تاریخی	 اثر	 این	
را	 ایران	 حمام	 بزرگ	ترین	 لقب	 مساحت،	
به	خود	اختصاص	داده	است.	آب	مورد	نیاز	
گرم	 برای	 و	 می	شده	 تأمین	 قنات	 از	 آن	
نگهداشتن	آن	ارتفاعش	را		حدود	3.5	متر	

پایین	تر	از	خیابان	های	اطراف	ساخته	اند.
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روستای هزاوه 
	18 باید	 هزاوه	 روستای	 به	 رسیدن	 برای	
غرب	 سمت	 به	 اراک	 شهر	 از	 كیلومتر	
برویم.	قدمت	روستا	را	قرن	پنجم	هجری	
در	 كه	 احمد	 شاه	 مقبره	 می	زنند.	 تخمین	
بلندترین	قسمت	قرار	دارد	مربوط	به	دوره	
صفویان	 زمان	 در	 كه	 می	دانند	 ایلخانان	
درآمد.	 امروزی	 شکل	 به	 و	 شد	 بازسازی	
بودن،	شکل	 به	خاطر	كوهپایه	 بافت	هزاوه	
چوب	 و	 سنگ	 گل،	 از	 و	 دارد	 پلکانی	
ساخته	شده	است.	روستای	هزاوه	را	زادگاه	
افراد	 چراكه	 نامیده	اند،	 ایران	 تاریخ	 مردان	
مشهوری	مانند	امیركبیر،	میرزا	بزرگ	قائم	

مقام	و	آنجا	به	دنیا	آمده	اند.

خانه حسن پور   
خانه	حسن	پور	كه	در	زمان	احمدشاه	قاجار	
به	 متعلق	 فرش	 شركت	 ابتدا	 در	 شد	 بنا	
تبدیل	 آن	 از	 پس	 بود.	 مشیری	 علی	 حاج	
جواد	 مسکونی	 منزل	 آخر	 در	 و	 مدرسه	 به	
سازمان	 	1374 سال	 در	 شد.	 حسن	پور	
میراث	فرهنگی	و	گردشگری	خانه	را	خرید	
صنایع	 موزه	 به	 تبدیل	 بازسازی	 از	 پس	 و	
	600 خانه	 ساختمان	 مساحت	 شد.	 دستی	
و	 است	 شده	 ساخته	 طبقه	 دو	 در	 و	 متر	
محسوب	 اراک	 شهر	 جاذبه	های	 از	 امروزه	

می	شود.

کليسای مسروپ مقدس  
زبان	 به	 قاجاری	 كلیسای	 این	 سردر	 در	
ارمنی	نوشته	شده:	كلیسای	مسروپ	مقدس	
در	زمان	خود	و	با	همیاری	ارمنی	های	كزاز	
)شازند(،	كمره	هفت	جامپلق	و	بور	به	سال	
1914	میالدی	ساخته	شد.	این	بنای	بزرگ	
مدرسه،	 دارای	 چمران،	 شهید	 خیابان	 در	
و	 كشیش	 خانه	 كلیسا،	 اجتماعات،	 سالن	
ارامنه	جنگ	 از	شهدای	 یادبودی	 همچنین	

تحمیلی	است.	
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منطقه حفاظت شده هفتاد قلعه 
و	 خمین	 اراک،	 شهرهای	 بین	 منطقه	 این	
اراک	 از	 كیلومتری	 	25 فاصله	 با	 محالت	
قرار	دارد.	از	زمان	های	قدیم	به	علت	پوشش	
ازدیاد	 و	 منطقه	 خاص	 جانوری	 و	 گیاهی	
حیوانات،	هفتاد	قلعه	مورد	توجه	شکارچیان	
و	ثروتمندان	بود.	در	این	منطقه	62	كتیبه	
حکاكی	شده	وجود	دارد	كه	قدمت	برخی	از	

آنها	به	400	سال	پیش	می	رسد.

مدرسه سپهدار  
نخستین	مدرسه	ساخته	شده	در	شهر	اراک	
مدرسه	سپهدار	است	كه	از	آثار	دوره	قاجار	
به	عنوان	 مدرسه	 این	 می	شود.	 محسوب	
سبك	 از	 اقتباس	 با	 شهر	 بنای	 نخستین	
كاشی	كاری		های	 با	 و	 صفویان	 مدارس	
از	 یکی	 قاجار	 دوره	 زیبای	 و	 ظریف	
اراک	 بازار	 مجموعه	 در	 موجود	 بناهای	
است.	آیت	اهلل	حائری	یزدی	در	سال	1333	
حوزه	 به	 را	 مدرسه	 این	 قمری	 هجری	
آن	 دانش	آموختگان	 از	 كرد.	 تبدیل	 علمیه	
نورالدین	 خمینی)ره(،	 آیت	اهلل	 به	 می	توان	
عراقی،	آیت	اهلل	گلپایگانی	و	...	اشاره	كرد.

روستای انجدان 
غرب	 كیلومتری	 	40 در	 انجدان	 روستای	
زیبا،	 طبیعت	 به	خاطر	 و	 دارد	 قرار	 اراک	
برای	 مناسب	 زمین	های	 عجیب،	 غارهای	
از	 یکی	 به	 تاریخی	اش	 قدمت	 و	 شکار	
است.	 شده	 تبدیل	 اراک	 شهر	 جاذبه	های	
انجدان	 ایران،	 به	 مغول	ها	 حمله	 از	 پس	
برای	مدتی	مقر	فرماندهی	اسماعیلیان	شد	
كه	چندین	مقبره	از	آن	دوران	برجای	مانده	

است.
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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 رازي  سيفي 
بلمكي

تاریخ تولد:	1330
محل تولد:	ُگري	بلمك	-	پلدختر
تاریخ شهادت:	26	آذر	1365

محل شهادت: تنگه	فني

شهيد ابراهيم 
يوسف زاده باغبان

تاریخ تولد:	1334	
محل تولد:	دوبندار	-	دزفول	
تاریخ شهادت:	4	آذر	1365

محل شهادت:	اندیمشك

شهيد سيدجعفر درخشان
تاریخ تولد:	5	فروردین	1324
محل تولد:	ساروق	-	فراهان

تاریخ شهادت:	26	آذر	1365
محل شهادت: تنگه	فني

فرازي از خاطرات همسر  شهيد رازي  سيفي بلمكي:
خوابیده	بود	كه	صدای	مهیب	انفجار	بلند	شد.	از	جا	بلند	شد	و	گفت:	
»اینها	فکر	می	كنن	ما	نمي	تونیم	ایران	رو	آباد	كنیم؛	فکر	می	كنن	با	این	
بمبارون	ها	می	تونن	ما	رو	فلج	كنن!	غیرتم	اجازه	نمیده	تنگه	فني	تو	آتیش	
بسوزه«	برای	مهار	آتش	رفت	و	با	دیگر	همکارانشان	در	لهیب	شعله	های	
بر	دامن	افتاده	تنگ	فنی	سوخت	...	كه	تنگ	فنی	زنده	و	فعال	باشد	...	كه	

ایران	آباد	بماند	...

فرازي از خاطرات همسر شهيد ابراهيم یوسف زاده باغبان:
در	اندیمشك،	طوفانی	به		پا	شد.	هواپیماها	45	دقیقه	در	آسمان	چرخ	می	زدند.		

بارها	اندیمشك	را	بمباران	كردند...	
دور	 كبوترها	 دسته	دسته	 بود؛	 شده	 سیاه	 آسمان	 شد؛	 زبر	 و	 زیر	 شهر	 كل	

هواپیما	بال	بال	می	زدند...	
اندیمشك	در	آن	روز	عزای	عمومی	شد.	هزار	تن	شهید...	ابراهیم	من	هم،	

یکی	از	آن	هزار	گل	پرپر	شده	بود...

فرازي از خاطرات همسر شهيد سيدجعفر درخشان:
به	من	گفتند	پیکر	سید	در	آتش	سوزي	ناشي	از	بمباران	تنگه	فني	كاماًل	
سوخته	و	از	بین	رفته	و	هیچ	چیزي	جز	یك	پا	از	بدن	او	به	جاي	نمانده	
است...	وقتي	از	این	موضوع	مطلع	شدم،	با	خودم	گفتم:	»خدایا!	از	سید	من	

فقط	یك	پا	به	جا	ماند؟«	
كرد،	 همکارانش	 و	 تنگ	فني	 خانواده	هاي	 فداي	 را	 وجودش	 همه	 او	

كساني	كه	همیشه	نگران	سالمتي	شان	بود...	
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شهيد شفيع كوگاني
تاریخ تولد:	2	اسفند	1341

محل تولد: تنگه	فني
تاریخ شهادت: 26	آذر	1365

محل شهادت: تنگه	فني

شهيد خدامراد عادلي قلي
تاریخ تولد:	3	خرداد	1325

محل تولد:	پلدختر
تاریخ شهادت:	26	آذر	1365

محل شهادت:	تنگه	فني

 شهيد رضا قلندري
تاریخ تولد:	9	شهریور	1330

محل تولد:	چنار-	خرم	آباد
تاریخ شهادت:	26	آذر	1365

محل شهادت:	تنگه	فني

فرازي از خاطرات مادر شهيد شفيع کوگاني:
در	حال	گشت	زنی	در	اطراف	تنگ	فنی	بود	كه	بمباران	شروع	شد	و	تیر	
تركش	از	پشت	به	سرش	اصابت	كرد.	او	را	در	كنار	یکی	از	كانکس	ها	
یافتند،	در	حالی	كه	بی	جان	بر	زمین	افتاده	بود.	شفیع	در	27	سالگی	به	

آرزوی	همیشگی	خودش	رسید	و	شهد	شهادت	نوشید...
»دا،	شهید	شدن	ترس	نداره!	شهادت	راه	حقه!	منم	این	راه	رو	رفتم...	دالکه	

خوبم!	دالکه	مهربونم	...«

فرازي از خاطرات فرزند شهيد خدامراد عادلي قلي:
مردم	در	تنگه	فني	جمع	شده	بودند....	شهدا	را	روی	دست	به	بیرون	منتقل	

مي	كردند...	همراه	برادرم	به	خانه	برگشتیم.	
اذان	 نزدیك	 با	خودم	گفتم:	»شاید	 از	خانه	ما	پخش	مي	شد.	 صوت	قرآن	
دلم	 واي!	 نیومد!	 مؤذن	 صداي	 قرآن،	 صوت	 از	 بعد	 بار	 این	 ولي	 ظهره«.	

یك	دفعه	خالی	شد...	بله،	مراسم	شهادت	پدر	مهربان	من	بود...

فرازي از خاطرات همسر شهيد رضا قلندري:
بار	اول،	ساعت	11	و	45	دقیقه	صبح،	هواپیماهاي	بعثي	فقط	توربین	هاي	
تنگه	فني	رو	زدند؛	براي	بار	دوم،	ساعت	16	دوباره	تنگ	فني	بمباران	شد.	
در	اولین	بمباران	گویا	كسي	آسیب	نمي	بیند،	اما	در	بمباران	بعدي،	صدای	
موتور	و	وسایل،	اجازه	شنیدن	صدای	آژیر	را	به	رضا	و	همکارانش	نمي	دهد	

و	آنها	به	شهادت	مي	رسند.
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زمستان	و	زیبایی	هایش	زمانی	معنا	می	یابد	كه	در	كنار	بخاری	نفتی	یا	بر	سر	كرسی	
نشسته	باشی،	حافظ	بخوانی	و	گاهی	نیز	از	پنجره،	گرگ	و	میش	شب	و	زیبایی	های	

زمستان	را	نظاره	گر	باشی.
آرام	و	گرم	در	روستاهای	صعب	العبور	 تجربه	شب	های	زمستانی	غیرقابل	توصیف	
و	برفگیر	در	نقاط	پایانی	مرز	جغرافیایی	تنها	به	دست	مهندسان	و	كاركنان	شركت	
خطوط	لوله	و	مخابرات	نفت	منطقه	شمال	غرب	كه	حوزه	عملیاتشان	در	پهنه	ای	از	
كشورمان	گسترده	شده	و	مانند	سربازان	گمنام	در	تالش	اند	و	سهم	عمده	ای	در	تأمین	

نفت	مناطق	محروم	دارند،	ممکن	می	شود.
منطقه	شمال	غرب	یکی	از	مناطق	دوازده	گانه	خانواده	بزرگ	خطوط	لوله	و	مخابرات	
از	خوراک	 ایران	است	كه	وظیفه	تأمین	نفت	خام	پاالیشگاه	تبریز	و	بخشي	 نفت	
پتروشیمي	تبریز،	تأمین	فرآورده	نفتي	)سوخت(	استان	هاي	زنجان،	آذربایجان	شرقي،	
آذربایجان	غربي،	اردبیل،	تأمین	سوخت	هواپیما،	سوخت	دوم	نیروگاه	اردبیل،	ارومیه	
و	سلطانیه،	تعمیر	و	نگهداري	كلیه	سیستم	هاي	مخابراتي	حوزه	استحفاظي،	مراكز	
انتقال	نفت،	تأسیسات	تابعه	و	مركز	منطقه	و	كلیه	شركت	هاي	زیرمجموعه	شركت	

ملي	پاالیش	و	پخش	فرآورده	هاي	نفتي	ایران	و	خطوط	رادیویي	شركت	

پتروشیمي	و	گاز،	تعمیر	و	نگهداري	مسیر	خطوط	لوله	به	طول	هزار	و	920	كیلومتر	
را	به	عهده	دارد.	فعالیت	های	شركت	خطوط	لوله	و	مخابرات	نفت	ایران	به	شریان	ها	
و	رگ	های	حیاتی	بدن	می	ماند،	این	رگ	ها	تا	موقعی	كه	كار	می	كنند	هیچ	خطری	
برای	بدن	ندارند	اما	به	محض	آنکه	گرفتگی	در	آن	حادث	شود	تمام	بدن	متأثر	از	آن	

می	گردد	و	دیگر	زیبایی	های	زمستان	معنایی	نخواهد	داشت.
جریان	 كه	 به	گونه	ای	 دارد	 طاقت	فرسایی	 و	 سخت	 زمستان	 شمال	غرب،	 منطقه	
قطره	های	مواد	نفتی	در	لوله	های	آهنین	و	سخت	و	گذر	از	سرزمین	های	پرحماسه	
ایران	و	یکی	از	سردترین	مناطق	كشور	بوی	طبیعت	خاموش	را	در	این	مراكز	انتقال	

نفت	پراكنده	می	كند.
و	این	چنین	می	شود	كه	نگاه	گرم	و	پرحرارت	قطره	های	نفت	با	نگاه	آشنای	قهرمانان	
و	دالوران	همیشه	زنده،	برف	های	سفید	و	دامنه	های	سبز	طبیعت	عجین	می	شود	و	
مواد	نفتی	حضورشان	را	با	نگاهی	گرم	در	آذربایجان،	اردبیل،	زنجان	و	شمال	غرب	

لمس	می	كنند.
نگاهی	گرم	و	حماسی	همچون	نگاه	كودک	سراب	به	گرمای	خانه	اش	در	سرمای	

سخت	زمستان.

نفت؛ گرما بخش 
زمستان رسد

سيدعلی ساعتچی، خبرنگار منطقه شمال غرب
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ر	 د
جهان،	 سطح	
ارزش	 با	 صنعتی	 كشاورزی	
بالغ	بر	5	تریلیون	دالر	است.	اكنون	
عملکرد	 به	 كمك	 برای	 صنعت	 این	
محصوالت	زراعی	سالم	تر،	كنترل	آفات،	نظارت	
برای	 داده	ها	 سازماندهی	 رشد،	 شرایط	 و	 خاک	 بر	
كشاورزان	و	كمك	به	مدیریت	حجم	كار	و	بهبود	طیف	
گسترده	ای	از	فعالیت	های	كشاورزی	مرتبط	در	كل	زنجیره	
روی	 مصنوعی	 هوش	 فناوری	های	 به	 غذایی	 مواد	 تأمین	

آورده	است.
هوش مصنوعی به تجزیه و تحليل داده های مزارع 

کمک می کند
موارد	 با	كمك	هوش	مصنوعی،	كشاورزان	هم	اكنون	می	توانند	
مختلفی	مانند	شرایط	آب	و	هوایی،	دما،	میزان	استفاده	از	آب	یا	
شرایط	خاک	جمع	آوری	شده	از	مزرعه	خود	را	در	هر	لحظه	ای	كه	
ارتباط	با	تصمیم	های	خود	 بخواهند	تجزیه	و	تحلیل	كنند	تا	در	

اطالعات	بهتری	داشته	باشند.	
به	 كمك	 برای	 مصنوعی	 هوش	 فناوری	 از	 دقیق	 كشاورزی	
تشخیص	بیماری		در	گیاهان،	آفات	و	تغذیه	نامناسب	گیاهان	در	
مزارع	استفاده	می	كند.	سنسورهای	هوش	مصنوعی	می	توانند	
سپس	 و	 دهند	 قرار	 هدف	 و	 شناسایی	 را	 هرز	 علف	های	
منطقه	 در	 را	 علف	كش	ها	 از	 نوع	 كدام	 بگیرند	 تصمیم	
شناسایی	شده	استفاده	كنند.	این	مسئله	به	جلوگیری	
از	استفاده	زیاد	علف	كش	ها	و	سموم	كه	گاهی	به	
مواد	غذایی	مورد	استفاده	ما	راه	پیدا	می	كنند،	
همچنین	 كشاورزان	 می	كند.	 كمك	
ایجاد	 برای	 مصنوعی	 هوش	 از	
پیش	بینی	 مدل	های	

فصلی	
دقت	 بهبود	 برای	

بهره	وری	 افزایش	 و	 كشاورزی	
داده	های	 بر	 عالوه	 می	كنند.	 استفاده	

به	 مزرعه	 بر	 نظارت	 برای	 كشاورزان	 زمینی،	
نظارت	آسمانی	نیز	روی	آورده	اند.	بینش	رایانه	ای	و	

از	 یادگیری	عمیق،	داده	های	دریافت	شده	 الگوریتم	های	
هواپیماهای	بدون	سرنشین	را	از	مناطق	پروازیشان،	پردازش	

می	كنند.	با	استفاده	از	هواپیماهای	بدون	سرنشین،	دوربین	های	
قابلیت	هوش	مصنوعی	می	توانند	تصاویر	مربوط	به	كل	 دارای	

مزرعه	را	ضبط	كرده	و	تصاویر	را	در	آن	واحد	برای	شناسایی	مناطق	
مشکل	ساز	و	پیشرفت	های	بالقوه	تجزیه	و	تحلیل	كنند.	

هوش مصنوعی با چالش کمبود نيروی کار در کشاورزی 
مقابله می کند

ربات	های	 هستند.	 مواجه	 كار	 نیروی	 كمبود	 چالش	 با	 مزارع	 بیشتر	
كشاورزی	مبتنی	بر	هوش	مصنوعی،	راه	حلی	برای	كمك	به	مسئله	
می	كنند	 تقویت	 را	 انسانی	 كار	 نیروی	 ربات	ها	 این	 كارگرند.	 كمبود	
ربات	ها	می	توانند	 قرار	می	گیرند.	 استفاده	 اشکال	مختلف	مورد	 و	در	
به	 نسبت	 بیشتری	 سرعت	 و	 باالتر	 حجم	 با	 را	 زراعی	 محصوالت	
را	 هرز	 علف	های	 دقیق	تر	 به	طور	 كنند،	 برداشت	 انسانی	 كارگران	
شناسایی	و	از	بین	ببرند	و	مزارع	را	با	داشتن	نیروی	كار	شبانه	روزی	

با	صرفه	جویی	در	هزینه	ها	كمك	كنند.
عالوه	بر	این،	كشاورزان	برای	دریافت	كمك،	به	چت	بات	ها	
روی	آورده	اند.	بات	های	چت	و	گفت	و	گو	در	پاسخ	به	انواع	

مشکالت	 مورد	 در	 توصیه	 و	 مشاوره	 ارائه	 و	 سؤال	ها	
خاص	مزرعه	كمك	می	كنند.	

این	بات	ها	در	حال	حاضر	در	بسیاری	از	صنایع	
دیگر	با	موفقیت	بسیار	زیاد	مورد	استفاده	

ل می شود؟قرار	گرفته	اند.
حو

 مت
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از مرکز انتقال نفت الجیم 
ات فدراسیون جهاین ورزش های رزیم

گفتگو با ورزشكار نفتی شاغل در مازندران

لطفا خودتان را معرفی کنيد. 
ایوب	یزدان	زاده	متولد	1364	در	شهرستان	قائمشهر،	دارای	مدرک	كاردانی	مکانیك	هستم،	
پدرم	كارمند	بازنشسته	كارخانه	نساجی	قائمشهر	است	و	من	فرزند	آخر	خانواده	ای	پرجمعیت	
با	شش	فرزند	هستم.	ورزش	را	از	سن	9	سالگی	در	رشته	كاراته	سبك	وادوكای	در	قائمشهر	
شروع	كردم،	بعد	از	هشت	سال	وارد	رشته	كماندو	شدم،	پس	از	سه	سال	به	نینجا	رنجر	
گرایش	پیدا	كردم.	از	سال	1390	آموزش	این	رشته	را	به	هنرجویان	آغاز	كردم،	مدتی	هم	

در	رشته	كشتی	فرنگی	و	گراپلینگ	تمرین	كردم.	
سایر افراد خانواده شما هم ورزش می کنند؟ 

بله	ما	كاًل	پنج	برادر	هستیم.	رمضان	برادر	دوم	در	رشته	كونگ	فو،	عبداهلل	برادر	سوم	در	
رشته	بوكس	و	فرهاد	برادر	چهارمم	در	رشته	بدنسازی	فعال	هستند.

چه زمانی وارد فضای قهرمانی در ورزش شدید؟
ورزش،	 به	 ورود	 ابتدای	 همان	 از	 دلیل	 همین	 به	 متولد	شدم،	 ورزشی	 خانواده	 در	 من	
هدف	گذاری	خود	را	برای	رسیدن	به	رتبه	های	عالی	و	مدارج	ورزشی	تعیین	كردم	و	لحظه	ای	

از	این	هدف	غافل	نبودم.
چه مقام های ملی یا بين المللی کسب کردید؟

قهرمانی	مسابقات	جهانی	دفاع	شخصی	2019	در	كشور	آذربایجان،	قهرمانی	مسابقات	
بین	المللی	اوراسیا	در	شهر	ماكو	در	سال	2018،	قهرمانی	مسابقات	بین	المللی	2016	تهران،	
قهرمانی	كشوری	در	سبك	سوپر	ساباكی	كای	كان	دو	در	اصفهان	در	سال	1397،	قهرمانی	
كشوری	در	سبك	یوشیتا	كیك	بوكسینگ	در	كرج	در	سال	1396،	قهرمانی	مسابقات	
سوپرساباكی	مشهد	1396،	قهرمانی	مسابقات	بسیج	استان	مازندران،	قهرمانی	مسابقات	
مازندران،	 ووشو	 مسابقات	 بین	المللی	 مسابقات	 قهرمانی	 كارگری،	 ورزش	های	 انجمن	

شمال ایران زمين به ویژه استان مازندران از دیرباز مهد ورزشكاران و قهرمانان بسياری 
در عرصه های ملی و بين المللی بوده است و صنعت انتقال نفت نيز در این خطه پهلوان پرور 
کارکنانی دارد که در زندگی ورزشی خود صاحب اعتبار و مقام های ارزشمندی هستند. با 
ایوب یزدان زاده ورزشكار و قهرمان ورزش های رزمی و عضو هيئت رئيسه فدراسيون 

دفاع شخصی گفت  و گویی داشتيم که در ادامه می خوانيد.
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قهرمانی	مسابقات	آزاد	كونگ	فو	و	....	
دریافت	كمربند	قهرمانی	كشور	در	سبك	سوپر	ساباكی	در	مشهد،	اخذ	كمربند	قهرمانی	

در	سبك	یوشیتا	كیك	بوكسینگ	در	تهران	و	كمربند	قهرمانی	مسابقات	
بین	المللی	اوراسیا	در	شهر	ماكو.

آیا در این مدت از ورزش فاصله گرفته اید؟
ورزش	 از	 امکانات،	 نبود	 به	دلیل	 سربازی	 مقدس	 خدمت	 در	 بله	
ترک	 هرگز	 را	 هوازی	 و	 ورزش	شخصی	 اما	 بودم	 دور	 حرفه	ای	

نکردم.	
مدارج مربی گری یا سمت های ورزشی دارید؟ 

عضو	هیئت	رئیسه فدراسیون	جهانی	دفاع	شخصی)ifsi(	از	اعضای	
مجمع	استعدادیابی	این	فدراسیون،	عضو	)ipons(	فرانسه،	عضو	عالی	

مجمع	نخبگان	ورزشی،	مسئول	دفاع	شخصی	استان	های	شمالی	كشور	در	
سبك	نینجارنجر،	نائب	رئیس	استان	مازندران	در	سبك	سوپر	ساباكی	كای	كان	دو،	

عضو	استعدادیابی	سوپر	ساباكی	كشور،	مسئول	سبك	یوشیتاكیك	بوكسینگ	
شمال	كشور،	نائب	رئیس	ایکیدو	شهرستان	قائمشهر،	عضو	استعدادیابی	
ایکیدو	استان،	عضو	ستاد	اجرایی	مسابقات	فرنگی	موی	تای،	دریافت	
لوح	سپاس	از	انجمن	سامبو	مازندران	برای	پیشبرد	مسابقات،	دارنده	
داوری	 	،ifsi شخصی	 دفاع	 جهانی	 فدارسیون	 مربی	گری	 كارت	
ساباكی	 سوپر	 مربی	گری	 	،ifsi دفاع	شخصی	 جهانی	 فدراسیون	
در	 رزم	 كماندویی	 حکم	 رنجر،	 نینجا	 مربی	گری	 كای	كان	دو،	
جنگل،	دان	5	فدراسیون	جهانی	دفاع	شخصی،	دان	3	سوپر	ساباكی	

كای	كان	دو،	دان	2	نینجا	رنجر	و	...
کدام مهم تر بود؟

عضویتم	در	هیئت	رئیسه	فدراسیون	جهانی	دفاع	شخصی	ifsi	در	سال	2019	اتفاقی	
فوق	العاده	و	خوب	بود	كه	به	خاطر	اعتماد	دوست	خوب	و	حامی	همیشگی	

من،	كانچو	جواد	بابازاده،	استادبزرگ	و	بنیانگذار	این	فدراسیون	جهانی	
در	كشور	 و	هزینه	سنگین	 فراوان	 با	دشواری	 و	 رقم	خورد	 برایم	

آذربایجان	و	زیر	نظر	ipons	فرانسه	به	ثبت	رسید.
علت دستيابی ایوب یزدان زاده به این جایگاه را چه 

می دانيد؟
من	هیچ	وقت	از	ورزش	دور	نبودم	و	همیشه	خود	را	متعهد	به	پیشرفت	
در	ورزش	می	دانستم،	این	استمرار	و	هدف	گذاری	بسیار	اثرگذار	بود،	در	

این	راه	با	استادان	بزرگی	همراه	شدم	كه	راهنمایی	آنان	در	موفقیت	امروز	
من	نقشی	بی	بدیل	داشت.

این روزها با کرونا و تعطيلی باشگاه ها چه می کنيد؟
اگرچه	برای	یك	ورزشکار	هیچ	چیز	تلخ	تر	از	دوری	از	تمرین	یا	مسابقات	نیست،	اما	در	این	
شرایط	ما	هم	مثل	همه	مردم	خود	را	موظف	به	رعایت	شیوه	نامه	های	بهداشتی	می	دانیم	
و	معمواًل	به	صورت	انفرادی	با	تعداد	افراد	محدود،	در	فضای	باز	و	با	رعایت	حداكثری	

دستورات	بهداشتی	تمرین	می	كنیم.
از چه زمانی و چگونه وارد صنعت نفت شدید؟

در	سال	1391	با	اطالع	از	نیاز	شركت	خطوط	لوله	و	مخابرات	نفت	ایران	
در	منطقه	شمال	به	راننده،	مراجعه	كردم	و	به	دلیل	داشن	شرایط	و	
گواهینامه	های	سنگین،	ویژه	و	پایه	یکم	رانندگی	وارد	این	مجموعه	
شدم	و	تا	كنون	به	عنوان	راننده	مركز	انتقال	نفت	الجیم،	افتخار	

همکاری	با	كاركنان	تالشگر	این	مجموعه	را	دارم.
 در حال حاضر چه می کنيد؟

و	 استادان	 از	 برخی	 همراه	 گذشته	 سال	 گفتم	 كه	 همانطور	 	
پیشکسوتان	فدراسیون	جهانی،	دفاع	شخصی	ifsi	را	در	كشور	
و	 رسانده	 ثبت	 به	 فرانسه	 	ipons سازمان	 زیرنظر	 و	 آذربایجان	
نمایندگانی	از	كشورهای	هند،	پاكستان،	اربیل	عراق،	تركیه،	روسیه،	
ارمنستان	و	...	با	دریافت	نمایندگی	از	این	فدراسیون	فعالیت	خود	را	آغاز	كردند،	
فعاًل	نیز	منتظریم	تا	با	نرمال	شدن	وضعیت	كرونا	و	بهبود	شرایط،	این	
فدراسیون	فعالیت	های	استعدادیابی،	آموزش،	برگزاری	مسابقات	و	...	را	

با	قدرت	بیشتری	آغاز	كند.	
کالم آخر؟

اینکه	در	زندگی	خود	با	تالش	و	مبارزه	با	مشکالت	و	موانع	به	
برخی	از	خواسته	هایم	رسیدم	اما	همچنان	از	پای	نخواهم	نشست	

و	برای	موفقیت	تالش	می	كنم.	
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چالش مهندسي احداث خط لوله نفت خام 
مارون به اصفهان

بخشي	از	برنامه	توسعه	انتقال	نفت	خام	ایران	با	استفاده	از	429	كیلومتر	خط	لوله	با	
احداث	جاده	سرویس،	عبور	از	بیابان	و	مسیرهاي	سنگي	و	كوهستان	هایي	به	ارتفاع	
2	هزار	و	804	متر	انجام	شد.	احداث	خط	لوله	429	كیلومتري	از	حوزه	نفتي	مارون	

و	 بود	 اصفهان	 پاالیشگاه	 به	 انتقال	 جهت	 	2
اندازه	های	 در	 لوله	هایي	 با	 پروژه	 این	 اجراي	

باال،	یك	چالش	مهندسي	به	حساب	مي	آید.
اجراي	خط	لوله	با	قطر	30	و	32	اینچ	بخش	
بزرگي	از	برنامه	انتقال66.2	میلیارد	بشکه	اي	از	
منابع	نفتي	ایران	است.	اجراي	خط	لوله	با	قطر	
و	 مسیرهاي	صعب	العبور	 در	 و	طوالني	 بزرگ	
سخت	ترین	 از	 یکي	 به	 آن	را	 كوهستاني،	
پروژه	هاي	نفت	و	گاز	در	حال	ساخت	در	ایران	

تبدیل	كرده	است.
از	 شمال	 به	 جنوب	 از	 لوله	 خط	 این	 مسیر	
مي	توان	 كه	 است	 كرده	 عبور	 بیاباني	 مناطق	

این	 از	 نمود.	سپس	185	كیلومتر	 تشبیه	 ماه	 به	سطح	 بلندي	 و	 نظر	پستي	 از	 آن	را	
ارتفاع	2	هزار	و	800	متري	مي	رسد	و	 به	 از	رشته	كوه	هاي	زاگرس	 با	عبور	 مسیر	

سرانجام	148	كیلومتر	از	آن	بر	روي	دشت	ها	و	تپه	هایي	با	اختالف	ارتفاع	متفاوت	
اجرا	شده	است.

یك	 و	 شد	 واگذار	 	Saipem Snamprogetti شركت	 به	 لوله	 خط	 احداث	 پیمان	
بین	شركت	هاي	ساخت	و	مهندسي	 مشاركت	
ایران	شركت	 از	طرف	 ENI	و	 ایتالیایي	گروه	
ملي	نفت	ایران	به	عنوان	بهره	بردار	انتخاب	شد.	
پیمانکار	 به	عنوان	 	Saipem شركت	 همچنین	
غیرمخرب	 تست	هاي	 انجام	 و	 فني	 بازرسي	

انتخاب	شد.
نيروي کار

اجراي	پروژه	در	نوامبر	سال	1976	آغاز	شد	و	
برنامه	ریزي	براي	اتمام	آن	تا	آوریل	1978	در	
	Saipem كار	شركت	 نیروي	 گرفته	شد.	 نظر	
كه	 ایتالیایي	 پروژه	 اجراي	 ناظر	 	118 شامل	
به	كار	 نیروها	 پیاده	سازي	 و	 سازماندهي	 جهت	
گرفته	شدند	و	300	نفر	نیروي	كار	ایراني	و	90	نفر	نیروي	كار	ماهر	از	دیگر	كشورها	

كه	مجموعًا	508	نفر	نیرو	در	اجراي	این	پروژه	همکاري	داشتند.

ترجمه ای از همكاران منطقه اصفهان: حسين ترابي؛ مهندس ارشد تعميرات خطوط لوله/ آرش پارساپور؛ همكار واحد تعميرات خطوط لوله

ترجمه	بخشي	از	كاتالوگ	خط	لوله	آمریکا		-		نشر	صنعت	خط	لوله	-		اكتبر	سال	1977	-	شماره	83	-	صفحات	51	تا	53

  خط لوله مارون اصفهان بخشي از برنامه توسعه انتقال نفت خام ایران بود که از سال 1355 توسط شرکت هایي 
با هویت ایتاليایي، انگليسي، سوئيسی و ژاپني آغاز و طي حدود چهار سال به پایان رسيد. هدف از طراحي این خط 
لوله430 کيلومتري با اقطار مختلف و احداث مراکز انتقال نفت مارون به اصفهان، انتقال نفت خام از حوزه نفتي مارون 
2 به پاالیشگاه اصفهان بود. عبور از مناطق صعب العبور کوهستاني رشته کوه زاگرس و عبور از رودخانه ها و دریاچه هاي 
مختلف، آن را در جایگاه دوم جهاني بعد از خط لوله آالسكا قرار داد و از آن به عنوان یک چالش مهندسي یاد مي شود. 
مطلبي که در ادامه می آید ترجمه بخشي از کاتالوگ خط لوله است که توسط نشر صنعت خط لوله در شماره 83 در 
اکتبر سال 1977 در صفحات 51 تا 53 منتشر شد. اميد است این سند علمي، دانسته هاي عالقه مندان در زمينه خط 

لوله مارون را افزایش دهد.
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مناطق	 براي	 یکي	 مجزا	 عملیاتي	 گروه	 دو	 از	 لوله	گذاري	 برای	 	Saipem شركت	
هموار	و	دیگري	براي	مناطق	كوهستاني	استفاده		كرد.	همچنین	چند	گروه	مجزا	براي	

حفاري	به	صورت	همزمان	استفاده	شدند.
لوله	گذاري	به	منظور	اجراي	خط	لوله	به	صورت	جداگانه	از	مارون	تا	كوه	هاي	زاگرس	به	
طول	97	كیلومتر	و	قسمت	دیگر،	گروه	كاري	از	شمال	)اصفهان(	به	سمت	جنوب	و	
كوه	هاي	زاگرس	جهت	اجرا	حركت	كردند.	150	كیلومتر	از	خط	در	بسترهاي	سنگي	و	
كوهستاني	ساخته	شد	كه	بزرگترین	مشکل،	جابجایي	و	انتقال	تجهیزات	و	متریال	به	
نقاط	ناهموار	و	كوه	هاي	دوردست	بود.	براي	این	پروژه	50	كیلومتر	جاده	جدید	جهت	
دسترسي	به	مسیر	اختصاصي	خط	لوله	نفت	احداث	شد	و	انتقال	لوله	ها	جهت	استفاده	
در	اجراي	پروژه	مي	بایست	مسیر	1200	كیلومتري	از	بندر	شاهپور	در	خلیج	فارس	به	
قسمت	شمالي	كوه	هاي	زاگرس	منتقل	شود	كه	این	انتقال	یك	هفته	به	طول	انجامید	

و	فقط	450	كیلومتر	از	آن	به	صورت	مسیرهاي	مستقیم	و	هموار	بود.
مشخصات

236	كیلومتر	از	این	خط	لوله	در	سایز	30	و	حدود	194	كیلومتر	آن	در	سایز	32	اینچ	
است.	در	قسمت	كوهستاني	)كوه	هاي	زاگرس(	60	كیلومتر	از	لوله	30	و	50	كیلومتر	
	60	LX5	API	شده	گرفته	كار	به	هاي	لوله	جنس	است.	شده	استفاده	اینچ	32	لوله	از

براي	لوله	هاي	30	و	32	اینچ	با	رنج	ضخامت	آن	0.281	الي	0.750	اینچ	مي	باشد.
نوار	سفید	جهت	 و	الیه	هاي	 انجام	شد	 پرایمر	 و	 نوار	 از	 استفاده	 با	 كاتدي	 حفاظت	
نوارهاي	 سنگي	 بسترهاي	 در	 است.	 شده	 استفاده	 غیرسنگي	 بسترهاي	 محافظت	
محافظ	Shield	Rock	به	كار	گرفته	شده	و	از	نوارهاي	دو	الیه	جهت	پوشش	لوله	در	

بستر	رودخانه	ها	و	تقاطع	با	جاده	ها	استفاده	شد.
ساخت و اجرا

مناطق	 در	 به	جز	 كانال	 كنار	 در	 جوشکاري	 و	 آپ	 فیت	 جهت	 متري	 	12 لوله	هاي	
كوهستاني	جایي	كه	نیاز	به	بند	زدن	یا	كشنده	براي	فیت	آپ	آن	ضروري	باشد	ریسه	
و	در	بعضي	از	قسمت	هاي	كوهستاني	از	لوله	هاي	متصل	شده	)جوشکاري	شده(	از	قبل	
به	طول	24	متر	استفاده	شده	است.	جوشکاري	به	صورت	قوس	الکتریکي	دستي	از	
طریق	تجهیزات	شركت	Saipem	انجام	و	مهندسان	شركت	برنامه	ریزي	جهت	تست	
سرجوش	ها	به	صورت	چشمي	و	رادیوگرافي	براساس	استاندارد	API	1104	انجام	و	

10	درصد	از	جوش	ها	به	صورت	موردي	به	روش	رادیوگرافي	آزمایش	شد.
در	بخش	هاي	بیاباني	در	جاهایي	كه	بستر	زمین	مخلوط	سنگ	و	خاک	است	حداقل	
لوله	61	سانتي	متر	 مناطق	سنگي	و	سخت	حداقل	عمق	 در	 و	 متر	 لوله	یك	 عمق	

می	باشد	و	عرض	كانال	حداقل	46	سانتي	متر	بزرگ	تر	از	قطر	لوله	است.
كارگران	در	مناطقي	كه	وضعیت	خاک	مناسب	مي	باشد	از	تجهیزات	حفاري	متعارف	
بیل	 به	وسیله	 سنگ	ها	 نمودن	 خارج	 و	 تمیز	 مانند	 كانال	ها	 مابقي	 و	 كردند	 استفاده	

مکانیکي	انجام	شد.
مسیر	سرویس	و	دسترسي	این	خط	لوله	با	پنج	رودخانه	اصلي	و	34	جاده	تالقي	دارد.	
رودخانه	مارون	در	كیلومتر	20،	رودخانه	كارون	در	كیلومتر	171،	رودخانه	بازفت	در	
زاینده	رود	در	كیلومتر	 كیلومتر	202،	رودخانه	كوهرنگ	در	كیلومتر	252	و	رودخانه	

342	با	این	خط	لوله	تالقي	دارد.
براي	انجام	تالقي	ها	از	روش	هاي	متداول	استفاده	شده	است.	در	تالقي	با	رودخانه	ها	
كانال	ها	به	عرض	یك	متر	حفاري	شده	و	بیشترین	مراحل	اجراي	پروژه	در	فصل	هاي	
خشك	سال	و	هنگامي	كه	سطح	آب	رودخانه	در	پایین	ترین	مقدار	ممکن	بوده	انجام	
در	 انتقال(	 )مراكز	 پمپاژ	 ایستگاه	 روي	شش	 بر	 كار	 لوله،	 اجراي	خط	 در	حین	 شد.	
شماره	 یونیت	 به	 نزدیك	 شده،	 واقع	 مارون	 در	 انتقال	 مركز	 اولین	 بود.	 انجام	 حال	
انتقال	 2	و	تأسیسات	ذخیره	سازي	كه	در	حال	حاضر	در	حال	ساخت	هستند.	مركز	
و	چهار	 است	 در	حال	ساخت	 مارون1	 از	 كیلومتري	 	50 فاصله	حدوداً	 در	 	2 شماره	
	تلمبه	خانه	باقي	مانده	در	مناطق	كوهستاني	واقع	شده	اند.	توان	این	سیستم	234	هزار	

اسب	بخار	است.
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جديدترين ورزش هاي دنيا

توپ	 از	 استفاده	 با	 باالست.	 برخورد	 سطح	 با	 تیمی	 ورزش	 یك	 الكروس	

الستیکی	كوچك	و	سفت	و	همچنین	راكت	هایی	كه	دارای	سرهای	توری	

می	شود.	 انجام	 می	شوند(	 نامیده	 كراس	 یا	 الكروس	 اصطالح	 )به	 هستند	

هدف	از	این	بازی،	استفاده	تهاجمی	از	كراس	برای	كشیدن،	گرفتن،	بردن	

و	پاس	دادن	توپ	به	منظور	كسب	امتیاز	است	كه	برای	به	دست	آوردن	امتیاز	

می	بایست	توپ	را	به	طرف	دروازه	تیم	حریف	پرتاب	كنند.	از	نظر	دفاعی،	

هدف	بازی	مسدود	كردن	راه	بازیکنان	حریف	برای	كسب	امتیاز	و	گرفتن	

مالکیت	توپ	از	آنان	با	استفاده	از	برخوردهای	بدنی	و	چوب	بازی	است.	دو	

نوع	اصلی	برای	این	بازی	وجود	دارد:	الكروس	در	زمین	های	باز	و	الكروس	

در	محوطه	داخل	سالن.	تفاوت	این	دو	نوع	بازی	در	تعداد	بازیکنان	است،	

الكروس	در	زمین	های	باز،	با	تعداد	10	نفر	بازیکن	در	محوطه	ای	به	اندازه	

هاكی	روی	یخ	انجام	می	شود.زمین	فوتبال	انجام	می	شود،	در	حالی	كه	الكروس	با	شش	بازیکن	در	زمینی	

الكروس 
فوتگلف 

یکی	دیگر	از	ورزشی	های	
جدید	فوتبال	بوده	و	با	

»فوتگلف«	از	مشتقات	

	انتظار	می	رود	این	ورزش	جدید	مركب	
بزرگ	دنیا	تركیب	شده	است.	در

رفدار	در	دنیا	پیدا	كند.
از	فوتبال	و	گلف،	میلیون	ها	ط

ر	حال	حاضر	انگلستان	
ر	حال	فراگرفتن	اروپاست	و	د

فوتگلف	به	سرعت	د

ایتالیا	 انند	مجارستان،	
این	ورزش	شده	و	كشورهای	دیگری	م پیشگام	

این	 اصلی	 القه	مندان	
ع جوانان،	 شده	اند.	 ش	

ورز این	 وارد	 هم	 هلند	
و	

ی	هم	تشکیل	داده	اند.
	هستند	كه	حاال	تیم	های	مختلف

ورزش

ل	را	با	استفاده	از	پا	و	
در	این	ورزش،	هر	شركت	كننده	باید	توپ	فوتبا

5	سانتی	متر	در	فاصله	ای	
	به	سوراخی	با	قطر	2

با	زدن	ضربات	مختلف

اولین	 تا	20	سوراخ	است.	 ل	9	
بیندازند.	هر	سری	مسابقات	شام معین	

شده	 آغاز	 بریتانیا	 در	
حاضر	 حال	 در	 ورزش	 این	 بین	المللی	 ت	

مسابقا

است	و	تیم	های	مختلف	در	حال	رقابت	اند.	

قسمت دوم

گاهنامه انتقال نفت - شماره چهارم - دی ماه 1399

24



مناسب	سازی	محیط	شهری	برای	داشتن	زندگی	آرام	و	بی	دغدغه	همراه	با	رضایت	مندی	تمام	
اقشار	جامعه	از	امکانات	شهری	از	جمله	مواردی	است	كه	به	صورت	یك	استاندارد	بین	المللی،	
در	تمام	كشورهای	دنیا	سابقه	بسی	طوالنی	دارد،	به	طوری	كه	سازمان	ملل	سال	های	بین	
1983	تا	1993	را	دهه	معلوالن	نامید	و	اكنون	13	آذر	به	عنوان	روز	جهانی	معلوالن	نام	گذاری	
شده	است.	شهروندانی	كه	حقوق	قانونی	برابر	با	همه	كسانی	كه	در	یك	اجتماع	زندگی	
می	كنند	دارند،	حق	استفاده	از	امکانات	و	مبلمان	شهری	،	حمل	و	نقل	عمومی	و	سایر	فضاهای	
شهری	را	مانند	سایرین	دارند	كه	متأسفانه	به	دلیل	عدم	مناسب	سازی	در	بسیاری	از	این	موارد	
معلوالن	از	حقوق	قانونی	خود	محروم	هستند	و	زندگی	روزمره	آنها	با	مشکل	مواجه	شده	
است.	در	كشور	ما	با	وجود	آن	كه	درصد	قابل	توجهی	از	جمعیت	جامعه	را	افراد	معلول	و	جانباز	
تشکیل	می	دهند،	اما	مسئله	توان	بخشی	معلوالن	و	جانبازان	و	مناسب	سازی	محیط	شهری	

بحثی	تازه	و	رو	به	رشد	است.
از	یك	میلیون	و	 ارائه	شده	،	بیش	 آمار	 در	حال	حاضر	طبق	

معلوالن	 كه	 دارد	 وجود	 كشور	 در	 معلول	 هزار	 	300
جسمی-حركتی	بیشترین	فراوانی	را	در	بین	آنها	دارند	
و	معلوالن	ذهنی	نیز	در	رتبه	دوم	قرار	دارند.	به	عبارت	
دیگر	بین	10	تا	15	درصد	جمعیت	كشور	را	افراد	
معلول	و	كم	توان	جسمی-حركتی	تشکیل	می	دهند.	
جانبازان	عزیز	جنگ	تحمیلی،	معلوالن	مادرزادی،	

معلوالن	ناشی	از	حوادث	و	بالیای	طبیعی	و	سوانح	
رانندگی	بخشی	از	این	افراد	را	تشکیل	می	دهند.	عالوه	بر	

اینها	سالمندان	كه	امروزه	حدود	20	درصد	جمعیت	كشور	را	
تشکیل	می	دهند	نیز	از	گروه	هایی	هستند	كه	فعالیت	و	حضور	
و	 مناسب	 فضاهای	 ایجاد	 نیازمند	 اجتماع	 در	 آنها	 حداكثری	
دسترس	پذیر	است.	مناسب	سازی،	موضوعی	چندوجهی	است	و	

همکاری	های	فرابخشی	وزارت	كشور،	شهرداری	ها	و	دهیاری	ها،	وزارت	صنعت،	معدن	و	
تجارت،	بنیاد	جانبازان،	سازمان	بهزیستی	و	...	را	می	طلبد.

بر	اساس	مصوبه	شورای	عالی	معماری	و	شهرسازی	و	به	استناد	بند)ج(	ماده	193	برنامه	
سوم	توسعه	كشور	كه	در	سال	1379	آیین	نامه	اجرایی	آن	به	تصویب	هیئت	وزیران	رسید	و	
با	توجه	به	اینکه	قانون	در	مورد	مناسب	سازی	محیط	شهری	و	اماكن	دولتی	صراحت	دارد،	اما	
این	امر	در	مقام	اجرایی	با	چالش	هایی	روبروست.	بنابراین	می	بایستی	مناسب	سازی	شهری	را	
فرهنگ	بدانیم	تا	با	فرهنگ	مناسب،	بستر	تحول	در	جامعه	و	سازمان	های	دولتی	توسعه	یابد.
در	تناسب	محیط	تا	آنجایی	كه	به	شهرداری	مربوط	می	شود،	سعی	شود	هنگام	شب	معابر	
عمومی	را	از	لحاظ	روشنایی	تقویت	و	از	چراغ	های	راهنمایی	گویا	در	مناطق	تحت	پوشش	
استفاده	نماید	و	به	موازات	آن	نیز	پیاده	روها	و	سایر	اماكن	عمومی	شهری	را	برای	عبور	آسان	
جانبازان	و	معلوالن	مهیا	نمایند.	همچنین	در	زمینه	عالئم	راهنمایی	و	رانندگی	ویژه	جانبازان	
و	معلوالن،	اداره	راهنمایی	و	رانندگی	باید	تدابیر	
امنیتی	بیندیشد	تا	جان	جانبازان	و	معلوالن	
در	امان	باشد.		از	طرفی		برای	رفاه	و	
برخورداری	بیشتر	معلوالن	از	حقوق	
ساخت	وساز	 ضوابط	 خود،	 قانونی	
ساختمان	های	عمومی	و	اداری	باید	
جزو	اولویت	ها	قرار	گیرد،	محیط	و	
معابر	شهری	هرچه	سریع	تر	باید	نیاز	
جامعه	هدف	را	پاسخ	دهد.	همچنین	
شهری	 ساخت	وسازهای	 آموزش	
در	 عمران	 و	 معماری	 دانشجویان	 برای	
از	هم	اكنون	 باشد	كه	 به	گونه	ای	 دانشگاه	ها	

با	این	گونه	قوانین	آشنا	شوند.

معلوالن؛ شهروندانی كه كمتر ديده می شوند
آزاد کویيک 
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مگو انخوانده مهماین

سعيد عندليبی )با تخلص عندليب( متولد 1356 در اراک است و مقطع کارشناسی را در رشته مهندسی 
پاالیش دانشگاه  شهيد رجایی تهران و مقطع کارشناسی ارشد فرآیندهای جداسازی را در دانشگاه 
آزاد اراک گذرانده است. در سال 1380 پس از استخدام در پاالیشگاه نفت امام خمينی)ره( در واحد 
آزمایشگاه مشغول به کار شد و در سال 1386 در راستای راه اندازی فاز دوم پاالیشگاه به واحد مهندسی 
پاالیش منتقل شد. از سال 1390 پس از انتقال به شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه مرکزی 
تاکنون در واحد مهندسی خوردگی مشغول به فعاليت می باشد. سعيد عندليبی نخستين اثر ادبی خود را 
با عنوان »مگو ناخوانده مهمانی« در سال 1395 به چاپ رساند و همين تالش او ما را بر آن داشت تا 

بيشتر با فعاليت های ادبی این همكار و محقق ادبی آشنا شویم.
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این	كتاب	در	قطع	رقعی	مشتمل	بر	58	شعر	در	132	صفحه	به	قیمت	100	هزار	ریال	در	هزار	نسخه	
توسط	انتشارات	دهالویه	در	سال	1395	به	چاپ	رسید	كه	متأسفانه	یا	خوشبختانه	تنها	چند	جلد	از	آن	
بیشتر	باقی	نمانده	است.	مراسم	رونمایی	از	كتاب	در	دی	ماه	همین	سال	با	حضور	استادان	آموزشگاه	
موسیقی	نوبانگ	)استاد	اباذری،	امینی	راد	و	ربیعی(	و	دف	نوازی	گروه	آوای	باران	به	سرپرستی	استاد	

ربیعی	و	دوستداران	شعر	و	ادبیات	فارسی	در	دهکده	كتاب	شهر	اراک	برگزار	شد.	
		زمینه	های	آغاز	سرودن	شعر	در	وجودم	به	اوایل	دوران	نوجوانی	یعنی	سال	1372	بر	می	گردد.	رابطه	
	داشتم	كه	در	عین	ناباوری	به	دیار	حق	شتافت.	 	كه	دبیر	ادبیات	بودـ	 بسیار	صمیمی	با	برادر	بزرگترمـ	
با	فوت	ایشان	اولین	جرقه	های	سرایش	شعر	در	من	زده	شد	و	شعر	همچون	چشمه	ای	بر	اثر	جوشش	
نه	كوشش	از	ضمیر	وجودم	بر	صفحات	سفید	كاغذ	جاری	شد.	كتاب	مگو	ناخوانده	مهمانی	گزیده	ای	
است	از	سروده	های	سال	های	1372	تا	1395	كه	اكثراً	در	قالب	غزل	سروده	شد.	البته	در	قالب	شعر	

سپید	هم	طبع	آزمایی	هایی	شده	است.	
برای	آشنایی	بیشتر	باید	عرض	كنم	كه	در	این	كتاب	یك	شعر	سپید،	چهار	شعر	در	قالب	مثنوی	)13	
بیت،	14	بیت،	17	بیت	و	34	بیت(	و	بقیه	اشعار	هم	در	قالب	غزل	و	بین	6	تا	14	بیت	نوشته	شده	اند.	
همه	اشعار	در	موقعیت	های	مختلف	حتی	در	ماشین	در	حال	حركت،	پیاده	روی،	كالس	درس	دانشگاه	

و...	سروده	شده	اند.
اثر	دیگری	نیز	در	دست	انتشار	دارم	كه	نام	آن	از	یکی	از	سروده	ها	تحت	عنوان	»هستی	اما	نیستی«	وام	
گرفته	شده	و	در	همان	روز	معارفه	كتاب	مگو	ناخوانده	مهمانی	به	تقریر	درآمد.	این	اثر	شامل	72	شعر	در	
قالب	غزل	به	رشته	تحریر	درآمد.	قرار	بود	تابستان	1399	چاپ	شود	كه	به	دلیل	بیماری	منحوس	كرونا	
انتشار	آن	فعاًل	میسر	نشده	است،	پس	از	آنکه	كرونا	رخت	بربندد،	این	كتاب	نیز	در	اختیار	عالقه	مندان	

قرار	خواهد	گرفت.	در	ادامه	دو	نمونه	از	اشعار	كتاب	اول	تقدیم	به	خوانندگان	محترم	می	شود.

مگو ناخوانده مهمانی

كسی	نشنیده	حرفم	را	در	این	بن	بست	حیرانی																											
می	دانی كه	 می	دانم	 و	 تو	 با	 دل	 بگویم	حرف	

من					 خواب	 به	 حتی	 كسی	 را	 نگاهم	 نفهمیده	
مانده	پشیمانی به	جا	 و	 بود	 چه	خواب	غفلتی	

را									 سوزان	 عشق	 دلیل	 بپرسیدم	 خود	 از	 شبی	
برهانی تك	تاز	 تو	 كه	 جایی	 همان	 بر	 رسیدم	

ترسیدم												 زار	 ناگه	 به	 دیدم	 ره	 به	 صیادی	 چو	
ترسانی چه	 از	 بگفتا	 آرامی،	 به	 و	 بخندید	

چو	دام	عشق	را	دیدی	مگو	من	می	جهم	از	آن														
نتوانی و	 نورس	كه	می	گویی	 ای	 خدا	می	داند	

سخن	از	عشق	بسیار	و	نوشتم	ساده	چون	شبنم																			
گلدانی برگ	 روی	 به	 می	خواهم	 آنچه	 تمام	

ز	»عین«	عشق	آموزم	عطوفت،	عاطفه،	عرفان								
		ز	»شین«	شعر	و	شمیم	او	به	هنگام	غزل	خوانی

به	»قافش«	قامت	یار	و	به	قسمت	هرچه	او	خواهد														
پیمانی و	 بستم	عهد	 و	 او	 نام	 به	 قسم	خوردم	

نصیب	این	بود	و	تقدیرم	نقاب	از	چهره	برگیرم					
جانانی همپای	 شوم	 روزی	 دل	 دست	 بگیرم	 	

آسان																																														 عاشقم	 نمودی	 پایم	 بر	 بند	 نهادی	
قربانی تو	 گردان	 مرا	 خود	 عشق	 قربانگاه	 به	

چون																 غم	 چه	 را	 دل	 زنی	 آتش	 اگر	
گلستانی چون	 برایم	 تو	 مهربان	 نگاه	

وگر	زهرم	دهی	روزی	بنوشم	چون	عسل	آسان																														
شّکرستانی برایم	 آن	را	 كند	 لعلت	 لب	

نمی	گیرم						 را	 دستت	 قهر	 از	 زنی	 تیرم	 وگر	
			كمانش	طاق	ابرویت	و	تیرش	هم	ز	مژگانی

به	بزم	عاشقان	امشب	منم	آن	»عندلیب«	گل										
مگو	هرگز	مگو	هرگز	كه	تو	ناخوانده	مهمانی
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تاریخچه پي ال سي
	از	آغاز	فعالیت	مراكز	انتقال	نفت	در	سال	1358	در	ابتدا	در	پانل	هاي	كنترل	روم	از	
كارت	هاي	الکترونیکي	و	رله	هاي	الکترومکانیکي	استفاده	مي	شد.	اما	در	طي	سال	هاي	
اخیر،	ابتدا	با	كمك	گرفتن	از	كارشناسان	خارجي	و	سپس	با	استفاده	از	توان	داخلي	
مقرون	 و	 ضرورت	 به	 بنا	 دستگاه	ها	 این	 جدید	 نسل	 اصفهان،	 منطقه	 كارشناسان	
به	صرفه	بودن	از	لحاظ	اقتصادي	و	سادگي	كار	با	آنها	و	تعمیرات	اندک،	به	كنترلرهاي	
دیجیتال	قابل	برنامه	نویسي	یا	همان	پي	ال	سي	تغییر	پیدا	كرد.	موضوع	بحث	ما	همین	
دستگاه	هاست.	هرچند	معرفي	جامع	چنین	تجهیزات	فني	به	زبان	ساده	كار	مشکلي	
است،	اما	تالش	خواهیم	كرد	به	نحو	مطلوبي	با	این	نوع	تجهیز	در	مراكز	انتقال	نفت	
آشنا	شوید	تا	بیش	از	پیش	اهمیت	كار	بهره	برداران	و	كارگروه	هاي	فني	آشکار	شود.	
قالب	 در	 را	 درخواستي	 جنرال	موتورز	 میالدي	شركت	خودروسازي	 در	سال	1968	
فراخوان	و	ارائه	طرح	پیشنهادي	از	طرف	شركت	هاي	تولیدكننده	تجهیزات	الکتریکي	
و	اتوماسیون،	براي	تغییر	سیستم	كنترل	رله	اي	به	دلیل	مشکالت	زیاد	آن	)حجم	باال،	
و	 بین	شركت	ها	 از	 تغییرات(	دریافت	كرد.	 اعمال	 براي	 زیاد	 زمان	 زیاد،	 پیچیدگي	
موسسات	پیشنهاددهنده،	موسسه	بدفورد	از	ماساچوست،	پذیرفته	شد.	طرح	پیشنهادي	
منجر	به	ساخت	اولین	پي	ال	سي	شد.	این	دستگاه	در	آن	زمان	به	دلیل	اینکه	84	امین	
پروژه	موسسه	بدفورد	بود،	084	نام	گذاري	شد.	پس	از	آن	موسسه	بدفورد	شركت	
جدیدی	تأسیس	نمود	كه	به	طور	اختصاصي	روي	پروژه	اتوماسیون	و	توسعه	پي	ال	سي	
كار	مي	كرد.	این	شركت	جدید	مودیکن	نامیده	شد.	در	حال	حاضر	شركت	هاي	بسیاري	
در	دنیا	پي	ال	سي	تولید	مي	كنند	و	در	شركت	خطوط	لوله	و	مخابرات	نفت	اصفهان	از	

پي	ال	سي	معروف	شركت	زیمنس	استفاده	مي	شود.	
ساختار پي ال سي

	ساختار	پي	ال	سي	از	بخش	هاي	منبع	تغذیه	)پاورساپالي(،	كارت	هاي	ورودي	آنالوگ	
و	دیجیتال،	شبکه	)نت	ورک(	و	كارت	هاي	خروجي	آنالوگ	و	دیجیتال	تشکیل	شده	

كه	با	واحد	پردازش	مركزي	)سي	پي	یو(	در	ارتباط	دائم	و	پیوسته	است.	شبکه	نیز	
با	یك	كامپیوتر	و	مانیتورینگ	صنعتي	در	ارتباط	مي	باشد	و	از	یك	نرم	افزار	خاص	به	
نام	وین	سي	سي	كه	قابلیت	نصب	بر	روي	ویندوز	را	دارد،	جهت	مانیتورینگ	استفاده	
شده	است.	در	این	نرم	افزار	تصویر	تمامي	المان	هاي	صنعتي	و	قابلیت	هاي	نمایش	ترند	
و	آالرم	وجود	دارد.	پس	از	طراحي	گرافیك	پروسس	)تجهیزات	عملیات(	و	اتصال	
به	پي	ال	سي،	این	نرم	افزار	بر	روي	كامپیوتر	بهره	برداري	تحت	ویندوز	نصب	و	امکان	
مانیتورینگ	را	فراهم	مي	كند.	نمایش	المان	ها	و	تجهیزات	صنعتي،	سیگنال	هاي	باز	
و	بسته	بودن	شیرهاي	برقي	و	نحوه	عملکرد	آنها	به	طور	رنگي	به	صورت	آنالین	قابل	
مشاهده،	كنترل	و	پایش	است	و	بهره	بردار	در	صورت	وجود	هرگونه	خللي	در	روند	
عملکرد	تجهیزات	محوطه	صنعتي	و	اتاق	كنترل،	با	ایجاد	اخطار	)آالرم(	از	آن	مطلع	
مي	شود.	صفحه	نمایشگر	مي	تواند	تا	هزار	آالرم	را	در	خود	ذخیره	كند.	كامپیوتر	و	
مانیتورینگ	صنعتي	در	پي	ال	سي	به		گونه	اي	طراحي	شده	است	كه	كارمند	عملیات	
مي	تواند	با	انتخاب	تاریخ	و	ساعت	به	خصوص،	نوع	آالرم	پیش	آمده	را	مشاهده	و	آن	را	
حذف	یا	ذخیره	نماید.	ورودي	هاي	دیجیتال	و	آنالوگ	جهت	اتصال	كلیدها	)سوئیچ	ها(،	
شستي	ها	و	انتقال	دهنده	هاي	كمیت	هاي	مهم	بهره	برداري	مانند	فشار	و	جریان	سیال،	
ارتفاع	مواد	موجود	در	مخازن	و	دما	به	پي	ال	سي	مي	باشد.	خروجي	هاي	دیجیتال	و	
آنالوگ	جهت	اعمال	فرمان	به	تجهیزات	محوطه	صنعتي	مانند	الکتروپمپ،	موتور	
شیر	برقي	و	كنترل	ولو)شیر	برقي	قابل	كنترل(	طراحي	شده	است.	در	واحد	پردازش	
مركزي	)سي	پي	یو(	پس	از	خواندن	اطالعات	كلیدها	و	انتقال	دهنده	ها	با	توجه	به	
شرایط	موجود	و	برنامه	نرم	افزاري	نوشته	شده،	فرمان	خروجي	ها	صادر	مي	گردد.	واحد	
شبکه	برای	اتصال	پي	ال	سي	به	كامپیوتر	و	صفحه	نمایشگر	)مانیتورینگ(	از	طریق	
شبکه	استفاده	می	شود.	منبع	تغذیه	مبدل	ولتاژ	برق	متناوب	به	برق	مستقیم	جهت	
تغذیه	بخش	هاي	مختلف	پي	ال	سي	است.	اولین	پانل	توربین	سولزر	در	سال	1382	
در	مركز	انتقال	نفت	شماره	پنج	دهدز	بر	روي	پانل	سولزر	شماره	یك	به	تجهیزات	

اپنل های یپ ال یس، مغز متفکر مراکز 
انتقال نفت مارون اصفهان

غالمعلي محمودي؛ کارمند عمليات مرکز انتقال نفت دهدز)شماره 5( و کارشناس مهندسي برق گرایش ابزار دقيق و کنترل
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پي	ال	سي	تغییر	یافت.
بخش ها و مزایاي پي ال سي

	مهم	ترین	مزیت	این	پانل	چنین	است	كه	ابتدا	با	سوخت	گاز	راه	اندازي	مي	شود	و	
چنانچه	افت	فشار	در	سوخت	گاز	با	توجه	به	نقطه	تنظیم	تعریف	شده	به	طور	مثال	10	
بار	ایجاد	گردد،	به	صورت	خودكار،	سوخت	توربین	به	مایع	)نفت	گاز(	بدون	توقف،	
شركت	 نرم	افزار	 و	 سخت	افزار	 از	 پي	ال	سي	 سولزر	 كنترل	 پانل	 مي	گردد.	 تعویض	
از	 پانل	 این	 در	 است.	 برده	 بهره	 استپ	سون	سري	400	 زیماتیك	 نام	 با	 زیمنس	
قفسه	 در	 است.	 استفاده	شده	 كارت	ها	مي	باشد،	 كه	محل	نصب	 )َرک	ها(	 قفسه	ها	
)پاورساپالي(،	در	ردیف	سوم	 تغذیه	 منبع	 از	 اول	و	دوم	 )اِسالت(	 اصلي	در	ردیف	
از	پردازشگر	محلي)سي	پي	یو(،	در	ردیف	پنجم	از	كارت	كنترل	خطا	و	 و	چهارم	

پردازشگر	ارتباط	)سي	پي(	و	در	ردیف	ششم	تا	دهم	
خروجي	 ـ	 ورودي	 دیجیتال	 و	 آنالوگ	 كارت	هاي	 از	
توان	 تأمین	كننده	 تغذیه	 منبع	 است.	 شده	 استفاده	
پردازشگر	محلي	مي	باشد	و	كارت	سي	پي	اتصال	بین	
قفسه	اصلي	و	قفسه	هاي	فرعي	جهت	تبادل	اطالعات	
با	سرعت	باال	بین	تجهیزات	محوطه	و	پانل	توربین	
اتاق	كنترل	را	برعهده	دارد.	كارت	هاي	آنالوگ	ورودي	
وظیفه	اتصال	بین	پي	ال	سي	و	انتقال	دهنده	پارامترهاي	
مهم	توربین	مانند	فشار،	دما،	لرزش	و	سرعت	جریان	
مهم	ترین	 دارد.	 برعهده	 را	 پمپ	 خروجي	 خام	 نفت	
ولو	 كنترل	 به	 فرمان	 خروجي	 آنالوگ	 كارت	 وظیفه	
خروجي	پمپ	مي	باشد	و	براي	شستي	هاي	روشن	و	

خاموش)استارت	و	استاپ(	الکتروموتورپمپ	هاي	نصب	شده	بر	روي	توربین	و	شیرهاي	
برقي	از	كارت	هاي	دیجیتال	ورودي	استفاده	مي	شود	و	براي	فرمان	به	موتورها	و	
ورودي	 دیجیتال	 كارت	هاي	 از	 توربین	 كردن	المپ	هاي	 خاموش	 و	 روشن	 رله	ها،	
استفاده	مي	شود.	در	توربین	پي	ال	سي	از	قطعات	جدید	شامل:	شیرهاي	هیدرولیکي،	
شیرهاي	برقي،	سوئیچ	هاي	فشار،	فشارسنج	هاي	مخصوص	و	شیرهاي	جدید	كنترل	
سوخت	پرقدرت	تي	سي	وي	برای	سوخت	گاز	و	مایع	با	ساختمان	فشرده	و	نیرومند،	
حداقل	حجم،	قابلیت	تنظیم	بسیار	دقیق،	سرعت	عمل	باال	و	حداقل	لقي	بین	قطعات	
با	استفاده	از	تکنیك	جدید	با	عمر	طوالني	و	تعمیرات	كم،	استفاده	شده	است.	در	
پي	ال	سي	از	سیستم	سوخت	مایع	پیشرفته	و	سیستم	فالشینگ	گاز	جهت	خنك	كردن	
سوخت	پاش	هاي	مایع	محفظه	هاي	احتراق	توربین	در	حال	كار	با	سوخت	گاز،	استفاده	
شده	است.	در	سیستم	فعال	كننده	پره	هاي	متحرک	پاورتوربین	جهت	باال	بردن	دور	
پاور	و	افزایش	فلوي	خروجي	پمپ	)سرعت	جریان	نفت	خام	خروجي	پمپ	برحسب	

مترمکعب	بر	ساعت(،	از	شیرهاي	برقي	با	توان	باال	و	جریان	كم	استفاده	مي	شود.	
در	پي	ال	سي	از	سیستم	اندازه	گیري،	انتقال	و	نمایش	میزان	لرزش	یاتاقان	هاي	توربین،	

گیربکس	و	تلمبه	اصلي	با	تجهیزات	جدید	استفاده	شده	است.	مي	توان	پي	ال	سي	را	
یك	میکروكامپیوتر	هم	نامید	كه	در	اتاق	كنترل	پانل	توربین	صفحه	نمایشگر	)مانیتور(	
پیشرفته	اي	دارد	كه	سیستم	عامل	كامپیوتر	آن	ویندوز	2000	مي	باشد.	عملیات	تمام	
مراحل	راه	اندازي	توربین	از	زمان	آغاز	تا	بهره	برداري	در	این	مانیتور	توسط	كارمند	
دریافت	 و	 انتقال	 برای	 مي	باشد.	 پایش	 و	 كنترل	 مشاهده،	 قابل	 آنالین	 به	صورت	
اطالعات	با	سرعت	بسیار	باال	بین	تجهیزات	توربین	و	پانل	پي	ال	سي	و	مانیتورینگ	
از	كارت	شبکه	سي	پي	و	كابل	مخصوصی	به	نام	كابل	شبکه	پروفي	باس)با	سرعت	
چند	صد	مگابیت(	كه	در	پروتکل	شركت	زیمنس	آمده،	استفاده	شده	است	و	این	كابل	

و	كارت،	ارتباط	بین	مانیتورینگ	و	پي	ال	سي	را	نیز	برعهده	دارد.	
در	سیستم	مانیتورینگ	پي	ال	سي	در	حین	بهره	برداري	نیز	كمیت	هاي	مهم	از	قبیل	
توربین	 یاتاقان	هاي	 حرارت	 مقدار	 و	 لرزش	 میزان	
بودن	 بسته	 و	 باز	 میزان	 همچنین	 و	 اصلي	 پمپ	 و	
قابل	 درصد،	 به	صورت	 پمپ	 خروجي	 ولو	 كنترل	
مشاهده،	كنترل	و	پایش	است.	در	این	سیستم	میزان	
بر	خروجي	 احتراق	عالوه	 محفظه	هاي	 درون	 شعله	
دیجیتال،	مبني	بر	وجود	یا	عدم	وجود	شعله،	مقدار	
داده	 نمایش	 درصد	 با	 و	 پیوسته	 به	صورت	 نیز	 آن	
شیرهاي	 توربین،	 اولیه	 استارت	 حالت	 در	 مي	شود.	
كنترل	سوخت	تي	سي	وي	بسیار	هوشمند	از	طریق	
فیدبك	كنترلي	به	صورت	درصدي	عمل	مي	كنند	تا	
	هواي	ورودي	به	محفظه	هاي	احتراق	 نسبت	سوختـ	
را	به	گونه	اي	تنظیم	كنند	تا	از	افزایش	حرارت	اگزوز	و	
اختالف	دماي	درون	محفظه	ها	جلوگیري	شود.	به	همین	دلیل	كمترین	توقف	توربین	
را	در	حال	راه	اندازي	اولیه	خواهیم	داشت.	در	پي	ال	سي،	پردازشگر	كنترلي	سي	پي	یو	
تمام	مقادیر	ارسالي	از	توربین	را	به	صورت	لحظه	اي	و	آنالین	كنترل	و	نمایش	مي	دهد.	
شركت	 یك	 توسط	 اخیر	 سال	هاي	 در	 كنترل	 اتاق	 استیشن	 پانل	هاي	 بخش	 در	
این	 كردند.	 پیدا	 تغییر	 پي	ال	سي	 به	 زیمنس	 لیسانس	 تحت	 ندا	 نام	 به	 دانش	بنیان	
پانل	هاي	پي	ال	سي	از	طریق	كابل	هاي	ورودي	و	خروجي	در	ترمینال	كابینت	رابط	

بین	محوطه	صنعتي	و	اتاق	كنترل	در	مركز	هستند.	
شاكله	پانل	اصلي	پي	ال	سي	همانند	پانل	پي	ال	سي	توربین	سولزر	مي	باشد،	با	این	
تفاوت	كه	براي	جلوگیري	از	كمترین	توقف	مركز،	از	پي	ال	سي	زیمنس	نوع	استپ	
سون	سري	400	اچ	بهره	برده	است	كه	عالوه	بر	كارت	هاي	منبع	تغذیه	و	پردازشگر	
محلي	در	قفسه	اصلي	)بخش	اول(	از	همین	نوع	كارت	ها	به	عنوان	استندباي	)بخش	
سرویس	 در	 هنگامي	كه	 در	 اول	 بخش	 كه	 شده	 استفاده	 قفسه	 همین	 در	 دوم(	
به	 اول	 بخش	 اگر	 و	 مي	باشد	 استندباي	 به	صورت	 دیگر	 بخش	 است،	 بهره	برداري	
هر	دلیلي	از	سرویس	خارج	شد،	بخش	دوم	بدون	وقفه	وارد	سرویس	می	شود.	در	
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صورت	اشکال	در	كارت	هاي	اصلي	در	كمترین	زمان	در	حد	میلي	ثانیه	پي	ال	سي	
بر	روي	كارت	هاي	استندباي	سوئیچ	مي	كند	و	علت	استفاده	جهت	انتقال	نفت	خام	
پایدار	و	مطمئن	با	كمترین	وقفه	از	مركز	انتقال	نفت	مي	باشد.	در	پي	ال	سي	استیشن	
از	كامپیوتر	و	مانیتورینگ	صنعتي	)اچ	ام	آي(	كه	رابط	بین	پي	ال	سي	و	تجهیزات	اتاق	
كنترل	و	محوطه	صنعتي	بوده،	استفاده	شده	است.	سیستم	عامل	این	كامپیوتر،	ویندوز	
ایکس	پي	می	باشد.	برای	انتقال	و	دریافت	اطالعات	بین	این	كامپیوتر	و	پي	ال	سي	و	
مانیتورینگ	از	طریق	كابل	و	كارت	شبکه	بسیار	پیشرفته	اترنت	)با	سرعت	چند	صد	

گیگابایت	در	ثانیه(	ارتباط	برقرار	مي	شود.	
سیستم	مانیتورینگ	پي	ال	سي	رابط	بین	كارمند	عملیات	و	محوطه	صنعتي	است	كه	
آنالین	و	لحظه	اي	كمیت	هاي	مهم	 به	صورت	 توربین	سولزر	 پانل	پي	ال	سي	 مانند	
بهره	برداري	را	نمایش	مي	دهد.	با	این	تفاوت	كه	در	این	كمیت	ها	فشارهاي	ورودي	
ـ	خروجي	مركز،	فشار	قبل	و	بعد	از	صافي	ها،	فلوي	خروجي	پمپ	هاي	سولزر،	فشار	
از	 اندازه	سطح	مخازن	ذخیره	گنجانده	شده	است.	 به	توربین،	 سوخت	گاز	ورودي	
طریق	سیستم	مانیتورینگ	پي	ال	سي	استیشن	قابلیت	هاي	مهمي	از	جمله	روشن	و	
خاموش	كردن	تلمبه	هاي	كمکي،	الکتروموتورهاي	مخازن	ذخیره	و	زیرزمیني	توسط	

كارمند	عملیات	به	سادگي	و	آساني	تعبیه	شده	است.	
در	این	سیستم،	كنترل	ولو	ورودي	مركز	به	صورت	خودكار	در	سرویس	بهره	برداري	
مي	باشد.	حال	اگر	به	طور	مثال	برق	مركز	به	صورت	ناگهاني	قطع	شود	و	به	تبع	آن	
تلمبه	كمکي	نیز	متوقف	شود،	كنترل	ولو	خودكار	عمل	كرده	و	به	صورت	درصدي	
تا	فشار	الزم	 به	بسته	شدن	به	سمت	ورودي	مخزن	اصلي	مي	كند	 آن	قدر	شروع	
ورودي	مركز	تأمین	و	از	توقف	ناخواسته	توربین	هاي	سولزر	جلوگیري	شود.	كنترل	
ولو	ورودي	مركز	در	حالت	خودكار	با	مقدار	انتقال	دهنده	فشار	نفت	خام	ورودي	مركز	
كنترل	مي	گردد.	الزم	به	یادآوري	است	كه	مركز	انتقال	نفت	خام	به	صورت	نیمه	تات	
الین	مي	باشد،	یعني	انتقال	نفت	خام	از	مركز	به	صورت	رسید	و	برداشت	از	مخزن	

اصلي	و	نیز	هم	زمان،	ورودي	از	مركز	قبلي	انجام	مي	شود.	
از	فلش	مموري	مي	توان	در	كارت	 از	محاسن	پي	ال	سي	این	است	كه	 یکي	دیگر	
حافظه	 مركز،	 برق	 قطع	 موقع	 در	 تا	 نمود	 استفاده	 یو(	 پي	 محلي)سي	 پردازشگر	
اطالعاتي	پانل	پي	ال	سي	پاک	نشود	و	عالوه	بر	آن	نیز	از	باتري	هاي	پشتیبان	لیتیومي	
قابل	شارژ	در	پاورساپالي	استفاده	شده	است.	در	سیستم	مانیتورینگ	صنعتي	پانل	
پي	ال	سي	استیشن	و	سولزر	به	طور	مثال	زماني	كه	الکتروپمپ	و	شیربرقي	در	حالت	
دستي	یا	خودكار	خاموش	باشد،	شکل	آن	به	رنگ	سبز	رنگ	دیده	مي	شود	و	هرگاه	
توسط	كارمند	عملیات	یا	برنامه	كنترلي،	اتوماتیك	روشن	شود،	به	رنگ	قرمز	نمایش	
زرد	چشمك	زن	مشاهده	 به	صورت	 باشد،	 داشته	 اگر	خطایي	وجود	 و	 داده	مي	شود	
مي	شود	و	كارمند	عملیات	مي	تواند	با	فشار	دادن	یك	شستي	بر	روي	صفحه	نمایشگر	

كه	لمسي	عمل	مي	كند،	آن	را	به	رنگ	زرد،	ثابت	كند.	
توسط	 كه	 درمي	آید	 صدا	 به	 بوق	 تجهیزات،	 عملکرد	 در	 اخطار	 ایجاد	 هنگام	 در	
	كارمند	عملیات	پس	از	مشاهده	و	كنترل	آن،	با	فشردن	یك	شستي	صداي	بوق	را	

قطع	مي	كند.	

یکي	دیگر	از	مزایاي	مانیتورینگ	پي	ال	سي	این	است	كه	كارمند	عملیات	مي	تواند	كلید	
تلمبه	كمکي	را	در	حالت	پانل	اتوماتیك	قرار	داده	و	آن	را	به	صورت	دسترسي	یدكي	
اتوماتیك	درآورد.	در	صورتي	كه	در	حین	كار،	تلمبه	كمکي	به	هر	دلیلي	خاموش	شود،	

این	تلمبه	یدک	به	صورت	خودكار	روشن	مي	گردد.	
یکي	از	مهم	ترین	توانایي	هاي	سیستم	پانل	كنترل	پي	ال	سي	در	مركز	انتقال	نفت،	
تعویض	 و	 معیوب	 خروجي	 ورودي	 كارت	هاي	 از	 یك	 هر	 كردن	 غیرفعال	 امکان	
ویژه	اي	 تمهیدات	 همچنین	 و	 مي	باشد	 خام	 نفت	 پمپاژ	 در	 توقف	 ایجاد	 بدون	 آن	
دستگاه	 توسط	 نمودن(	 )سیموله	 شبیه	سازي	 توان	 و	 تعمیرات	 در	 سهولت	 براي	
پروگرامر)برنامه	ریزي(	به	صورت	آف	الین	مهیا	شده	است.	به	طوركلي	مي	توان	گفت	
سیستم	پي	ال	سي	در	مراكز	انتقال	مغز	متفکر	مركز	و	مانیتورینگ	آن	چشم	تیزبین	
بهره	بردار	در	مشاهده،	كنترل	و	پایش	بدون	وقفه	و	پایدار	انتقال	سیال	مي	باشد.	بدیهي	
است	كنترل	و	پایش	آنالین	در	سیستم	پي	ال	سي	باعث	افزایش	طول	عمر	تجهیزات،	

ادوات،	قطعات	توربین	و	پمپ	و	انتقال	بي	وقفه	مواد	نفتي	نیز	مي	باشد.
منابع:
منابع در دفتر نشریه آرشيو است.
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لطفا خودتان را معرفی کنيد؟
ساالر	زینالی	هستم،	متولد		1373	در	تهران،	فرزند	رحیم	زینالی	)شاغل	در	مركز	انتقال	نفت	

اقماری	قطب	آباد(.
چرا به این رشته عالقه مند شدید؟

	من	از	بچگی	عاشق	ماشین	بودم	و	همین	عالقه	شدیدم	به	ماشین	باعث	شد	این	رشته	را
	انتخاب	كنم.

از چه زمانی با این رشته آشنا شدید و رانندگی حرفه ای را آغاز کردید؟
من	چون	عالقه	شدیدی	به	رانندگی	داشتم	قبل	از	اینکه	گواهینامه	بگیرم	شروع	به	رانندگی	كردم	
و	همین		كه	قدری	به	رانندگی	مسلط	شدم	و	گواهینامه	گرفتم	به	دلیل	عالقه	ای	كه	داشتم	كم	كم	
شروع	به	انجام	حركت	های	نمایشی	با	ماشین	كردم	اما	چون	شهرمان	پیست	نداشت	با	تأخیر	

به	صورت	حرفه	ای	شروع	به	كار	كردم	و	از	اواخر	سال	1397	حرفه	ای	این		رشته	را	آغاز	كردم.
 آیا وضعيت شغل پدرتان و نبود ایشان در خانه، در فعاليت حرفه ای شما تأثيری 

داشته است؟

به اتومبیل راین، هم به عنوان 
رشته ورزیش و هم شغل نگاه یم کمن

از	وقتی	كه		حرفه	ای	شروع	به	كار	كردم	شغل	پدرم	و	دوری	ایشان	از	خانه	در	فعالیتم	كم	تأثیر	نبود	
و	باعث	می	شد		به	بعضی	از	تمرین	ها	و	مسابقه	هایم	نتوانم	برم.

مشوق شما در این حرفه چه کسی بوده است؟
تقریباً	مشوقی	نداشتم،	عالقه	خودم	بود،	ولی	خوب	با	این	حال	از	پدر	و	مادرم	كمال	تشکر	را	دارم	كه	
در	تمامی	مراحل	زندگی	تنهایم	نگذاشتند	و	همه	پشتیبانم	بودند	كه	دست	هر	دو	عزیز	را	می	بوسم	

و	امیدوارم	دعای	خیرشان	همیشه	همراهم	باشد.
 تا به حال چه افتخاراتی را در زمينه مسابقات اتومبيل رانی کسب کردید؟

چند		مقام	استانی	شمال	غرب	و	سابقه	شركت	در	مسابقات	قهرمانی	كشور	را	دارم.
اتومبيل رانی به عنوان شغل اصلی شماست یا تنها به عنوان یک ورزش به آن 

نگاه می کنيد؟
درسته	در	كشور	عزیزمان	ایران	به	این	رشته	خیلی	اهمیت	نمی	دهند	اما	در	كشورهای	دیگر	مهم	

است	و	من،	هم	به	عنوان	رشته	ورزشی	و	هم	به	عنوان	شغل	به	این	رشته	نگاه	می	كنم.
خودرو شخصی شما  و  می کنيد  استفاده  خودرویی  نوع  چه  از  مسابقات  در 

چيست؟
من		پژو	405	دارم	كه	خیلی	مناسب	مسابقه	نیست	و	با	همان	خودرو	شركت	می	كنم.

وضعيت پيست های اتومبيل رانی محل زندگی شما چگونه است؟
وضعیت	پیست	استان	ما	اصاًل	خوب	نیست	می	توان	گفت	پیست	نداریم	و	خیلی	كم	تمرین	

می	كنیم.
مشكالت شما در این رشته ورزشی چيست؟

پیست	و	ماشین	مناسب	مسابقه	و	اگر	اسپانسر	خوبی	داشته	باشم	به	لطف	خدا	حتماً	بهترین	مقام	ها	
را	در	بزرگترین	مسابقات	كسب	می	كنم،	چون	هم	مهارتش	را	دارم	هم	عالقه	شدید.

به نظر شما سطح برگزاری مسابقات داخلی با خارج از کشور چقدر تفاوت دارد؟
وضعیت	مسابقات	داخل	و	خارج	كشور	فرقشان	مثل	زمین	و	آسمان	است،		زیرا	در	كشورمان	اصاًل	
به	این	رشته		اهمیت	نمی	دهند	كه	اگر	اهمیت	داده	شود	بیشتر	از	هر	رشته	ای	طرفدار	و	راننده	

حرفه	ایی	داریم.
در آخر توصيه ای برای دوستداران خودرو دارید؟

خواهشی	كه	از	دوستان	عزیزم		دارم	این	است	كه	داخل	شهر	و	جاده	ها	حركات	نمایشی	اجرا	نکنند	
بد	رانندگی	نکنند	و	مقررات	را	رعایت	كنند	زیرا	همه	مثل	شما	حرفه	ای	نیستند،	با	زندگی	و	جان	

مردم	بازی	نکنید	حرفه	و	مهارتتان	را	در	پیست	مسابقه	نشان	دهید.

اساللوم نوعی مسابقه مارپيچ است که با سرعت کم تا متوسط اغلب 
در پارکينگ ها و باندهای فرودگاه و به صورت تک نفره و در یک مسير که 
با مانعی همچون کله قندی )مخروط های ترافيک( طراحی شده انجام 
می شود و مالک موفقيت در آن مانور خوب بين موانع و سرعت مناسب 
در عبور از آنهاست، طوری که مسير در بهترین زمان و کمترین خطای 
ممكن طی شود، رانندگان  ضمن اینكه از مخروط ها و پایلون ها عبور 

می کنند ، مهارت رانندگی خود را در برابر زمان می سنجند.
مخروط ها  و محدودیت زمان، چالش های این نوع مسابقات هستند. 
به  می تواند  گاهی  اساللوم  مسابقه  یک  در  اتومبيل  سریع ترین 
سرعت های بيش از 100 کيلومتر در ساعت برسد اما مسابقات  محلی 

به ندرت از 80 کيلومتر در ساعت فراتر می روند.
تمام ماشين ها با کالس های مختلف می توانند در مسابقات اساللوم 
رقابت ها  این  در  نيستند  قادر  که  نقليه ای  تنها وسایل  کنند،  شرکت 
شرکت کنند وسایل نقليه بسيار کوتاه مانند Go-Kart ها و آنهایی 
که دارای مرکز ثقل باالیی مانند SUV و کاميون های با اندازه بزرگ 

هستند.
در این رشته همه راننده ها می توانند با ماشين های شهری و شخصی 

خود فعاليت کنند و نيازی به تقویت موتورهای ماشين نيست.
این رشته  در  اگر  اتومبيل رانی است.  دنيای  به  ورود  دروازه  اساللوم 
راننده ها بتوانند عملكرد خوبی از خود به نمایش بگذارند به طور حتم 
در آینده ای نزدیک می توانند در دیگر رشته ها هم رکوردهای قابل قبولی 
به ثبت رسانند. در ادامه ماحصل صحبت های فرزند اتومبيل ران یكی از 

همكاران مرکز انتقال نفت خليج فارس را می خوانيم.
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افقي
1.	هفته	ای	در	آذر	ماه	به	مناسبت	ایجاد	تمركز	و	توجه	بیشتر	به	مقوله	تحقیق	و	علم	گرایی	و	ارتقا	
	شهر	دومین	پاالیشگاه	قدیمی	كشور	و	مركز	منطقه	غرب	 تکنولوژی	2.	ماه	چهارم	سال	میالدیـ	
	 	ماه	میالد	امام	علی)ع(ـ	 	شهر	مقاوم	فلسطینـ	 خطوط	لوله	و	مخابرات	3.	خلیفه	ســفاک	امویـ	
جدید	4.	عدم	االینمنت	صحیح		بین	محرک	و	متحرک	یکی	از	دالیل	بروز	این	پدیده	مخرب	در	
	از	كشورهای	نفت	خیز	آمریکای	 	روشی	از	تزریق	آمپول	5.	خاک	صنعتیـ	 تجهیزات	دوار	اســتـ	
	عدد	فوتبال	 	درس	نخوانده	6.	گازی	قابل	اشتعال	و	پایه	در	تولید	بخشی	از	پالستیك	هاـ	 جنوبیـ	
	از	 	رود	پاریسـ	 	به	جا	آوردن	7.	نام	سابق	مركز	انتقال	شهید	لرستانی	خوزستانـ	 ـ	موجود	خیالیـ	
	از	 	شتاب	زدهـ	 	رطوبت	8.	جلوه	های	ویژه	و	حقه	های	سینماییـ	 مصالح	تركیبی	در	ســاخت	ابنیهـ	
	لقب	 	مبحث	بسیار	مهم	در	ایمنی	برقـ	 	هنوز	نشت	نشده!ـ	 رشته	های	شمشیربازی	9.	سر	فرنگیـ	
حضرت	علی)ع(	به	معنی	بسیار	حمله	كننده	10.	زهر	ـ	سد	قدیمی	خوزستان	ـ	حیله	ـ	كشوری	در	
	بشارت	دادن	12.	اثر	ماندگار	 جنوب	آفریقا	و	مستعمره	سابق	بریتانیا	11.	اثر	فاخر	و	باشکوه	موالناـ	
	بوی	ماندگی	13.	 	آب	بند	فلنج	ها	و	اتصاالت	صنعتیـ	 صنعت	راه	آهن	ایران	در	سوادكوه	مازندرانـ	
ثابت	كردن	ـ	مادر	لری	ـ	شــهر	كوهپایه	ای	مجاور	داران	14.	واحد	وزن	ـ	حالت	كاركرد	در	جای	
	واحدی	راهبردی	در	بدنه	فنی	شركت	با	دامنه	 	پایبندی	به	عهد	15.	آب	جامدـ	 	رازـ	 موتور	خودروـ	

	رودخانه	مجاور	شهر	ساری	كه	با	خطوط	لوله	هم	تقاطع	دارد كاری	گستردهـ	

عمودي
	از	فعالیت	های	 1.	ولوهای	ویژه	اطفا	حرق	در	سایت	های	عملیاتی	و	متصل	به	شبکه	تحت	فشار	آبـ	
	روشی	از	راه	اندازی	موتورهای	سه	فاز	برای	ایمنی	 مرحله	داشت	فضای	سبز	2.	پیروزی	و	برتریـ	
بیشتر	و	استفاده	حداكثری	از	توان	موتور	3.	نوعی	موتورسیکلت	برای	مسیرهای	ناهموار	ـ	قوم	از	
	مورخ	و	 	دفعه	و	بار	4.	عنوان	فشــار	هر	نقطه	از	خط	لوله	در	حین	فعال	بودن	خطـ	 نیل	گذشــتهـ	
نویسنده	آمریکایی	تاریخ	تمدن	5.	از	سازه	های	جاده	ای	ـ	بانگ	و	صوت	ـ	زندگی	6.	پرده	نازک	ـ	
عامل	وراثت	ـ	كافی	ـ	كفش	بعضی	چهارپایان	7.	اهل	فعالیت	های	بدنی	یا	ذهنی	مداوم	ـ	وسیله	
	شهری	كهن	 	كنایه	از	كار	احساسی	و	قلبی	8.	پایتخت	كشور	شکرـ	 ایجاد	جرقه	در	موتور	احتراقیـ	
	اصطالحی	در	نجوم	به	معنی	دوره	ای	برای	پیش	بینی	 	صفای	بی	سر!ـ	 در	استان	كرمانشاه	9.	تردیدـ	
	در	اصطالح	گویند	صدا	ندارد	11.	فرم	آشفته!	 	چاره	اندیشی	هاـ	 خسوف	یا	كسوف	10.	جهت	و	سوـ	
	بازیگر	توانمند	آثاری	چون	سربداران	 ـ	ابزاری	دقیق	برای	اندازه	گیری	اختالف	پتانسیل	الکتریکیـ	
	اشاره	به	 	پوستین	13.	یار	منقلـ	 	حرف	تعجب	و	تحسینـ	 و	ابوعلی	سینا	12.	بدشکل	و	بی	قوارهـ	
	پایانه	مهم	رسید	و	ارسال	 	بها	و	قیمتـ	 	ذهن	و	خاطرـ	 	خانم	خانه	دار	و	هنرمند	14.	غوزه	پنبهـ	 دورـ	
	شیار	 نفت	خام	و	فرآورده	اصفهان	15.	از	عمده	اشکاالت	توربو	پمپ	ها	در	فرآیند	انتقال	مواد	نفتیـ	
	مركز	انتقال	نفت	جنوب	شرق	با	چهار	دستگاه	توربوپمپ	سوالر	تاروس	 تایر	16.	ناگهانی	خودمانیـ	

و	ظرفیت	بیش	از	300	هزار	بشکه	فرآورده	در	روز

جدول کلمات متقاطع 
رشکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
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      کليد جدول 2
   

 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 ا ت ش ن ش ا ن ی و ا ی م ن ی 
 2 س م ن ا ن  ر و ز م و ل ا ن ا
 3 ت ر ا پ  م ا ر و ن  خ ف گ ی
 4 ا ی و ل  ت ق و ا ی ی  ذ ه ن
 5 ن ن ر  ب ر   ن ت ا ج  د ت
 6 د   ک ر ی م ه  ت و ر  ن ر
 7 ا ت  ر ی ک ر و  ا ر ا ج ی ف
 8 ر ر  م د ت ی  م س ی ح  ا ی
 9 د ب ه  ن ن  ا ن ی  ی ک  س
 10  ی و ر ش  ا ت و س ا  ا س 

 11 ا ت ا و ا  س ل ط ا ن س ل ی م
 12 ی ب  ا ف ا ت   ت ر ا ب ر ی
 13 ر د ا  ت ر ک س ل   ب ر ج ک
 14 ا ن ت ن  ت ا ی ف و ن  ت ا س
 15 ن ی ر و ی ا ن ت ظ ا م ی  ن ر
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