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٤0 ســال دوستــی پنهــان!
 برای کسی که تنها دغدغه اش جور کردن بهانه ای برای مسافرت و زدن به دل جاده است، 
دغدغه خالی ماندن باك ماشين  ، قدری خنده دار به نظر می رسد! انگار که خاطرش از بنزین 
ماشينش جمع است و فقط مردد مانده که باز هم شمال برود یا این بار مسير متفاوتی را 
تجربه کند! او نمی داند و شاید هيچ وقت هم نداند که این »اطمينان خاطر«، چه هزینه هایی 
دارد! هزینه ای به قيمت دور ماندن هزاران کودك از پدران شان، به قيمت سردردهای ناشی 
از شب کاری، به قيمت تنهایی های تحویل سال، به قيمت نگاه نمناك یك زن به در و دیوار 

بيمارستان، وقتی که بچه اش مریض شده و شوهرش نيست، به قيمت ... 
اما باك ها پر می شوند و تنها قيمتی که دیده می شود، نرخ هر ليتر است! او اما بنزین هزار 
تومانی اش را می زند و می رود، چون آن هزینه ها را قبال یك عده پرداخت کرده اند! یك عده 

گمنام، در سرزمينی ناشناخته، به وسعت 14 هزار کيلومتر، آن هم زیر خاك!
که این خاك، خاکی شان کرده انگار، اصال عادت کرده اند به گمنامی! که یادشان همانند 

نام محل کارشان »غریب« است، به همان اندازه که تنگ فنی  ، مارون، رازان، مغانك و ... 
اما ما »خط لوله ای« ها برای مان مهم نيست کسی این اسامی را بشناسد یا نه! برایمان 
مهم نيست کسی بداند »سوالر« و »نئوپنيون« و... چيست! تنها چيزی که برایمان اهميت 
دارد، این است که باك هيچ ماشينی خالی نماند و هيچكس دغدغه سوخت نداشته باشد. 
ما حتی برایمان اهميت ندارد که در صنعت خودمان هم مهجور مانده ایم! لب کالم را هم 
آقای وزیر در سال 95 گفته است. ما همان کارکنانی هستيم که به زعم وی، دوستان پنهان 

این صنعتيم.
 و حاال در آستانه 40 سالگی انقالب، همچنان با افتخار و با سری باال، به دستاوردهای این 
دوستی 40 ساله می باليم! می باليم، همانطور که مقام معظم رهبری بارها و بارها فرموده اند: 

»خدمتگزاری به مردم، افتخار است«.

   سخن اول

خدمت بی منت
اینك بهمن دیگری از راه رسيده  است؛ بهمنی که عطر رؤیاهای طالیی رنگش، هنوز در مشام خاطرات کودکی  مان جاری  است. بهمنی که 
کودکی  های مان را در آرزوی »بزرگ  شدن«، پشت درهای مدرسه  اش وانهادیم تا اندك   اندك به روزهای »بزرگی« رسيدیم. بر لوح سبز آن 

روزها، دیدیم و آموختيم که »بزرگ بودن« جز »خدمت  کردن« معنایی ندارد که در این آزمون سترگ، ميزان بزرگی را به ترازوی خدمت  رسانی 
می سنجند. آنگاه یافتيم: بزرگ کسی است که کمر همت به »خدمت بی منت« می بندد!...

و چنين شد که دیگر عطر خاك باران خورده و خزان مهر و مدرسه از کلبه هيچ بهمنی برنخاست، زیرا اینك همه بهمن  ها عطر خدمت  رسانی در 
فضا می پراکنند. اکنون بهمن، دیگر جایی برای دغدغه کودکانه نيست. برای کسانی که همت  شان، خدمت به   مردم و ميهن و آیين خویش است، 

همه بهمن  ها رنگ کار و تالش و سختكوشی دارند؛ بهمنی که دیباچه اش به فجر خدمت و »سعادت ملت« قوام یافته است. 
و آنگاه که مجال سخن افتد، نيك تر از آن نيست که یاد کنيم از همه کسانی که »به  نام سعادت ملت«، در مجموعه صنعت نفت ملی ایران، مشغول 

کار و تالش و کوشش و خدمت به مردم و سرزمين مادری خویش  اند؛ خدمتی که مشتاقانه است و بی  منت... بی  آنكه دل به پاداش و چشم  داشتی 
بسته باشند! ...

در فاصله توليد و تأمين، تا توزیع و تحویل، راه درازی در پيش است؛ راه درازی که در پيچاپيچش، چرخ های صنعت انتقال نفت، ساعت  وار و 
بی انقطاع در گردش است تا در سخت ترین شرایط اقليمی و صعب ترین اوضاع جغرافيایی، بار خدمت رسانی بر زمين نماند.

در این مسير، چنان که در ذات هر صنعتی است، همواره موانع و مخاطراتی صف کشيده است. ليكن همكاران ما در شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران با عبور از این موانع و گذر از تنگناهای عملياتی، به شایستگی به انجام خدمات بی درنگ خویش رنگ می بخشند. در گرمای تفتيده 

مناطق عملياتی جنوب، در الیه های سوزان بيابانی و شنزارهای داغ کویر، در سوز سرمای زمستانی کوهساران، در ژرفای دره ها و دریاها و... نقطه 
به نقطه گستره جغرافيای ایران زمين، همواره شاهد تالش و کوشش همكارانی هستيم که بی وقفه در تالشند تا تقاضای هموطنان مان را به نحو 

مطلوب پاسخ دهند.
از سرخس تا کارون، از ارس تا مارون، در هرکجا که نام بلند ایران دارد، خدمت بی منت، سند هویت کارکنان شریف شرکت خطوط لوله و 

مخابرات نفت ایران است که در انتقال کالن، پایدار و ایمن، تبلور یافته است. آری: 

ما به همت، سرخرویی را به دست آورده ایم               خشك از دریا برآید پنجه مرجان ما

شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به دستاوردهایش می بالد؛



 عملکرد موفق گذشته
 ضامن تعهد آینده ما است

ضمن تعزیت ایام معرفت خيز یگانه دخت پيامبر اکرم)ص(، حضرت فاطمه زهرا)س(، 
آغاز دهه خجسته فجر و 40 سالگی انقالب اسالمی مردم ایران را گرامی می داریم. خاطره 
شكوهمند حضور سختكوشــان صنعت انتقال نفت در پيروزی نهایی انقالب اسالمی و 
حفظ کيان ملی در سال های جنگ تحميلی و فخرآفرینی در گسستن زنجيرهای پوالدین 
تحریم، هرگز از ضمير درخشان تاریخ زدوده نخواهد شد. در عصر حاضر، حيات اجتماعی 
ملت ایران همواره متأثر از حضور پررنگ صنعتمردان نفت و نقش اثرگذار کارکنان شریف 
این صنعت در مسير ســعادت و رفاه عموم مردم اســت که در برهه های گوناگون، زیب 
دفتر تاریخ شده است. دفاع از خاك زرخيز خوزستان و اهدای 50 شهيد گلگون کفن در 
مقابله با فتنه تجزیه طلبی استعمارگران در ســال 1325، حضور تمام قد در نهضت ملی 
شدن نفت و قيام خونين 30 تير 1331، برپایی اعتصاب سراسری و قطع صادرات نفت در 
دی ماه 1357 که موجب پيروزی متقن انقالب اسالمی و سرنگونی رژیم استبدادی شد، 
پيشكش 1055 شهيد از جمله وزیر شهيد نفت در دفاع مقدس مردم ایران، پایمردی و 
ایستادگی در برابر تنگناهای عملياتی و فشارهای ناشی از تحریم های سنگين و ظالمانه، 
تنها گوشه ای از حضور کارکنان این صنعت ملی در رویدادهای اجتماعی ملت ایران در 
تاریخ معاصر است. امروز نيز کارکنان خستگی ناپذیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران به عنوان زیرمجموعه کوچكی از خانــواده بزرگ صنعت پرافتخار نفت ایران، پای 
در رکاب توسعه و پيشرفت ميهن عزیز خود دارند و در کنار همكاران پرتالش خویش در 
ســایر زیرمجموعه های صنعت نفت ادای وظيفه می کنند. آنچه مایه مباهات و بالندگی 
آنهاست، تضمين امنيت انرژی، انتقال کالن، پایدار و ایمن نفت خام و فرآورده، مداومت 
در خدمت رسانی و پشتيبانی مخابرات پيشرفته صنعتی از حوزه های عملياتی و ستادی 
صنعت نفت است که در همه  حال، منشور پایمردی کارکنان شریف شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران و ســرلوحه برنامه های راهبردی این مجموعه است. گواه صادق این 
مدعا، کارنامه عملكرد این عزیزان است؛ ثبت رکورد تاریخی 123 ميليارد و 600 ميليون 
ليتر انتقال نفت خام و فرآورده در سال1396، افزایش ظرفيت پشتيبانی و ضریب پوشش 
مخابرات صنعتی در گستره صنعت نفت با توان عملياتی 99/99 درصدی، توسعه شبكه 
14 هزار کيلومتری خطوط لوله و ارتقای توان انتقال و کسب سهم 70 درصدی از ناوبری 
مواد نفتی، در کنار اجرای ده ها پروژه احداث، نوســازی، نشت یابی و پيگرانی خطوط، 
ساخت تأسيسات و مراکز انتقال نفت، خودکفایی در تهيه و توليد تجهيزات با استفاده از 
توانمندی صنعتگران داخلی و ... بخشی از عملكرد گذشته این شرکت است. آری، عملكرد 
موفق گذشته، ضامن تعهد آینده است. یقين دارم که در این راه، تمامی همكارانم  به عنوان 
سربازان آبادانی ميهن، از هيچ تالشی دریغ نخواهند کرد و آنچه در توان دارند، چنانكه 
شایسته نام بلند ایران و همت دليرانه ایرانيان است، در این مأموریت مقدس، نثار آبادی و 

سربلندی ایران اسالمی خواهند کرد. 

عباسعلی جعفری نسب
مدیرعامل 

روایتی از اعتصاب تاریخی صنعت نفت و پيروزی انقالب اسالمی

تاریخ نفت در قاب تصویر
40 سال پيش در چنين روزهايی نام آشنای صنعت نفت و واژه هايی همچون اعتصاب كه سرشار از بار حماسی است، در فضای سياسی كشور در كنار 
يکديگر نشستند تا بار ديگر حماســه ای بزرگ در بطن تاريخ نطفه بندد و ديگر بار غيرت كاركنان صنعت نفت در مسير تحوالت اجتماعی و سرنوشت 
كشور كارساز افتد. آنجا كه سپيده هر بامداد، نويدبخش طليعه فردايی نيکوتر است و در دل هر انتظار، رؤيای برآمدن روزگارانی خوش تر رنگ می گيرد، 
تاريخ در مسير عبور خويش به دلتای تکرار می رسد و هر اتفاق به رنگ بهروزی مردم شکل می يابد. در اين روزها كه به يادبود و يادكرد از شهامت ملی و 
پاسداشت مردمی لحظه  لحظه انقالب اسالمی، شاهد برپايی جشن و سرور ايران اسالمی هستيم، شايسته است كه از خدمات تاريخ ساز صنعت ملی نفت 

و فداكاری كاركنان آن نيز ياد شود.
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در يک نگاه كلی، به سادگی می توان دريافت كه جايگاه ويژه نفت و نقش 
نافذش در معادالت اقتصادی، ميزان اثرگذاری اين صنعت را بر رويدادهای 
اجتماعی و سياسی كشور در مقاطع مختلف تاريخ، شدت بخشيده است. نقش 
اساسی صنعت نفت از آغاز، به عنوان موتور محركه و پيشخوان اقتصاد كشور، 
در تحقق اهداف كالن ملی و ايجاد و گسترش زيرساخت های الزم برای توسعه 
همه جانبه، پشتيبانی از نظام مالی و تضمين امنيت ملی، همواره بی بديل و 
ممتاز به شمار آمده است. ســهم تأمل برانگيز نفت از توليد ناخالص داخلی، 
در آمد ارزی و انرژی مورد نياز كشور، حقيقتی انکارناپذير است. با توجه به اين 

معنا، می توان به ميزان وابستگی حکومت پهلوی به نفت پی برد.
پس از كشتار 17 شهريور 1357 و فراخوان امام خمينی)ره( برای مقاومت 
مردمی، كاركنان بخش های صنعتی دولت دست به اعتصاب عمومی زدند. در 
آغاز كار، اين اعتصابات به ظاهر رنگ و بوی صنفی داشت، اما با ورود كاركنان 
مجموعه های مختلف نفت در سراسر كشور، اعتصاب، همه گير و با خيزش 
اسالمی مردم همراه شد. روز 18 شهريور كاركنان پااليشگاه تهران به عنوان 
نخستين واحد اعتصابی صنعت نفت، دست به اعتصاب زدند. پس از آن، در 
نخستين روزهای مهرماه 1357 كارگران و كاركنان مناطق مختلف نفتی از 
آبادان و اهواز تا اصفهان و شيراز و تبريز و كرمانشاه در اقصی نقاط كشور يکی 

پس از ديگری به اعتصاب برخاستند. با گسترش اعتصابات مردمی و پيوستن 
كاركنان بخش های مختلف صنعت نفــت، از جمله كاركنان صنعت انتقال 
نفت و مناطق نفت خيز جنوب كه در آن برهه از زيرمجموعه های شــركت 
ملی نفت به حســاب می آمد، ميزان توليد نفت به تدريج رو به كاهش نهاد. 
اعتصاب كاركنان پااليشگاه ها و صنعت انتقال نفت، عمليات انتقال و توزيع 
فرآورده را در سطح كشور با مشکل جدی روبه رو ساخت. تعطيلی نيروگاه ها 
و كارخانجات صنعتی، كم كم به خيابان ها و خانه های مردم كشيده شد و توان 
سوخت رسانی به منازل و وسايط حمل ونقل را از عوامل حکومت به كلی گرفت. 
تشکيل صف های طوالنی در برابر جايگاه های سوخت و شعبه های نفت، بيش 
از پيش خشم مردم را نســبت به رژيم پهلوی برانگيخت. باوجود آنکه ادامه 
چنين وضعيتی راه حکومت را هرچه بيشــتر به سراشيبی سقوط و نابودی 
هموار می كرد، اما برای پيشگيری از اعمال فشار و آسيب ناخواسته به اقشار 
مردم، به دستور مستقيم امام خمينی)ره( واحدهای مسئول عملياتی، فرآيند 

سوخت رسانی را در حد رفع احتياجات عمومی مردم همچنان ادامه دادند.
سرانجام روز پنجم دی ماه 1357 كاركنان اعتصابی، با قطع خطوط لوله 
انتقال نفت خام و فرآورده در پايانه خارک، شيرهای نفت را به روی نفتکش های 
خارجی بستند و جريان صادرات نفت خام و فرآورده را به طور كامل متوقف 

كردند. اين اقدام خطير با هماهنگی كاركنان بخش های صنعت انتقال نفت، 
مناطق نفت خيز جنوب، پايانه خارک و نيز پشتيبانی ساير واحدهای عملياتی 
و ســتادی صنعت نفت، صورت واقعيت به خود گرفت. يک روز پس از اين 
واقعه، رهبركبير انقالب)ره( در پيامی از اعتصابيون صنعت نفت تشکر كرد 
و از ملت ايران خواست كه از آنان حمايت كنند. در همين روز دولت بختيار، 
كاركنان اعتصابی را به محاكمه نظامی تهديد كرد!  اعتصاب سراسری صنعت 
نفت و قطع يکباره صادرات نفت، تير خالص ملت انقالبی ايران را بر تهيگاه 
نظام ســلطنتی چکاند و آخرين ميخ را بر تابوت حکومت استبدادی پهلوی 
كوبيد. در پی قطع عرضه روزانه بيش از 4 ميليون بشکه نفت ايران به بازارهای 
جهانی به مدت 70 روز، شوک نفتی عظيمی كشورهای مصرف كننده صنعتی 
را تکان داد و قيمت نفت در بازارهای جهانی به سرعت باال رفت. بنا بر اطالعات 
رسمی و اظهارات دولتمردان وقت آمريکا، قطع صادرات نفت ايران كه تا روز 
21 بهمن 1357 و پيروزی انقالب اسالمی ادامه يافت، روزانه 66 ميليون دالر 
از درآمدهای ارزی رژيم پهلوی كاست. كاهش درآمد دولت، از يک سو توان 
خريد سالح های مدرن را از حکومت می گرفت و از سوی ديگر امکان پرداخت 
حقوق كارمندان دولت را از ميان می برد، تا جايی كه حکومت از سر ناچاری به 
چاپ پول كاغذی و اسکناس بی پشتوانه روی آورد. ميزان اثربخشی و اهميت 

اين رويداد تاريخی را كه با همت و معاضدت همه كاركنان صنعت نفت كشور 
به منصه ظهور رسيد و پيروزی انقالب را عمال تضمين كرد، می توان در كالم 
بنيانگذار جمهوری اسالمی به وضوح مشــاهده كرد. امام خمينی ) ره( در 
سخنانی خطاب به كاركنان شركت نفت فرمودند: »... گر چه همه اقشار ملت 
نهضت را همراهی كردند، چه بانوان تمام ايران و چه مردان برومند ما، لکن 
بعضی اقشار يک ويژگی خاصی داشتند و از آن جمله، كاركنان و كارمندان 
صنعت نفت، برای اينکه اينها در مقامی  بودند كه شريان حيات اجانب به دست 
آنها بود، شريان حيات رژيم منحوس در دست آنها بود. اعتصاب آنها يک ويژگی 
خاصی داشــت و همراهی آنها از نهضت، يک خصوصيت بيشتری داشت. از 
اين جهت، ما به آنها بيشتر از ساير اقشار بايد ارج بگذاريم و تشکر  كنيم. شما 
برادران بوديد كه در اعتصابات خودتان در مقابل رژيم طاغوتی ايســتاديد و 
نهضت را پيش برديد و اسالم را تقويت كرديد. من بايد از شما تشکر كنم، من 
شــما را دعا می كردم و دعا می كنم...«.   آنچه در قاب اين تصوير ثبت شده، 
لحظه تاريخی بستن شير صادرات نفت به دســت يکی از كاركنان گمنام و 
زحمتکش صنعت نفت كشور است؛ صنعتمردانی كه در كنار ملت ايران، تومار 
ظلم و استبداد را درهم پيچيدند و مژده آزادی و استقالل كشور را نويد دادند. 

ياد و يادگارشان هميشه پاينده باد!
1011
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سال 1357 
طول خطوط لوله 
انتقال نفت خام 
2009 کیلومتر 
و فرآورده های 
نفتی 5785 
کیلومتر بوده 
است. این رقم 
امروز در عصر 
انقالب اسالمی 
بالغ بر3944 
کیلومتر برای 

نفت خام 
و 8486 

کیلومتر برای 
فرآورده های 
گوناگون است

در يک نگاه كلی، بدون احتساب دوره خلع يد و ملی شدن 
نفت )از 30 تيــر 1330 تا بهمن 1333(، دوره 43 ســاله 
شركت ســابق نفت )انگليس( نزديک به 40 درصد، دوره 
25 ساله پساكودتا و كنسرسيوم بالغ بر 22/7 درصد )جمعا 
68 سال( از ساليان استيال بر نفت ايران را به خود اختصاص 
داده اند؛ در حالی كه سهم 40  ساله عصر انقالب اسالمی از 
درازنای تاريخ 110  ســاله صنعت نفت ايران كمتر از 36/4 

درصد است.
با وجود تنگناها و بروز عوامل بازدارنده بسياری، همچون 
جنگ تحميلی و تحريم های سنگين غرب عليه مردم ايران، 
در عصر انقالب اســالمی موفقيت هــای فراوانی در عرصه 
مديريت منابع و صنايع نفتی كشور به منصه ظهور رسيده 
است. مقايسه آماری عملکرد دوره های مختلف صنعت نفت، 
به ويژه در بخش صنعت انتقال، با توجه به سهم زمانی هر يک 
از دوره ها، تفاوت های معناداری را در پيشرفت همه جانبه اين 
صنعت در عصر انقالب آشکار می كند. در اين زمينه می توان 
تغييرات برخی شاخص های مهم در صنعت انتقال نفت را در 

دو دوره پيش و پس از انقالب اسالمی تحليل كرد:

 در سال 1357 طول خطوط لوله انتقال نفت خام 
2009 كيلومتر و فرآورده هــای نفتی 5785 كيلومتر بوده 

اســت. اين رقم امروز در عصر انقالب 
اســالمی بالغ بر3944 كيلومتر برای 
نفــت خــام و 8486 كيلومتــر برای 
فرآورده های گوناگون است )صرف نظر 
از محاســبه طول خطوط تعويضی و 

نوسازی شده(.

 تا ســال 1357 حجم انتقال 
فرآورده های نفتــی از طريق خطوط 
لوله، به مقدار روزانــه 6176 ميليون 
ليتر و نفت خام به مرز 25163 ميليون 
ليتر در روز رسيده است. اين ميزان هم 
اكنون 57345 ميليــون ليتر در روز 
برای فــرآورده و 66278 ميليون ليتر 

برای نفت خام شماره می شود.

 تعــداد مناطــق عملياتــی 
شبکه انتقال نفت كشور كه تا سال 57 
محدود به 8 منطقه بوده است، در عصر 
انقالب به 12 منطقه و 2 ناحيه افزايش 

يافته است.

 ظرفيــت ذخيره ســازی تا 
سال57 برای فرآورده 249125 و برای 
نفت خــام 554850 مترمکعب ايجاد 
شده است. امروز اما ظرفيت موجود برای 
فرآورده بالغ بر يک ميليون و 290 هزار 
متر مکعب و برای نفت خام بيش از يک 

ميليون و 438 هزار مترمکعب است.

 هم  اينــک تعــداد مخازن 
ذخيره سازی انتقال نفت، 152 مخزن 
اصلــی با ظرفيتــی بيــش از 1000 
مترمکعب و 623 مخزن فرعی است؛ 
اين در حالی ا ست كه درسال 57 تنها 

31 مخزن ذخيره موجود بوده است.
 الزم بــه گفتن اســت كــه اين 
موفقيت ها مرهون ميليون ها ســاعت 
كار نيروهای متخصص ايرانی اســت 
كه بی نياز از حضــور بيگانگان، چهار 
دهه تالش مؤمنانه خويش را مصروف 
پيشرفت و توســعه صنعت ملی نفت 

ايران كرده اند.

 بررسی دستاوردهای صنعت انتقال نفت در عصر انقالب اسالمی

انتقال نفت  در مسیر انقالب
در صحيفه تاریخ، نقطه صفر صنعت نفت در فالت ایران، ساعت 4 بامداد پنجم خرداد 1287 رقم خورده است. روز 25 
تيرماه 1288 موافقتنامه ای ميان شيخ خزعل، حكمران وقت خوزستان و شرکت نفت دارسی به امضا رسيد که طی آن، 
طرفين درباره استقرار خطوط  لوله نفت در منطقه خوزستان و تملك زمينی برای ساختن پاالیشگاه نفت توافق کردند. 

همزمان با عمليات ساخت پاالیشگاه، احداث نخستين خط لوله در مسير مسجدسليمان به آبادان آغاز و در تابستان 1290 
یعنی یك سال پيش از راه اندازی پاالیشگاه، آماده بهره برداری شد. بدین ترتيب نخستين سنگ بنای صنعت انتقال نفت 
در ایران نهاده شد. از این تاریخ تا 29 اسفند1329 که قانون ملی شدن صنایع نفتی به تصویب نهایی رسيد، بهره برداری 

و اداره امور نفت کشور به مدت 43 سال، در اختيار شرکت انگليسی نفت ایران بود. هرچند پس از خلع ید از این 
شرکت، ميز مدیریت صنعت ملی نفت در هفتم تيرماه 1330 به نخستين مدیرعامل ایرانی سپرده شد، اما به دليل اعمال 
تحریم های بين المللی، صنعت نفت عمال تا ماه ها پس از کودتای 28 مرداد 1332 به محاق تعطيلی فرو رفت. با تشكيل 

کنسرسيومی متشكل از شرکت های آمریكایی و اروپایی و امضای قراردادی ميان دولت ایران و کنسرسيوم 
مزبور، از بهمن 1333 تا سقوط سلطنت پهلوی به مدت 24 سال مدیریت 
و بهره برداری از مجموعه نفت )به استثنای منطقه نفت شهر که در کنترل 

شرکت ملی نفت ایران بود( به این کنسرسيوم سپرده شد. با وقوع انقالب 
اسالمی در بهمن 1357 سرانجام مقدرات صنعت ملی نفت ایران به دست 

ملت ایران افتاد. 
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   داستان ورود شما به صنعت نفت چگونه شكل 
گرفت؟

 من در خانواده ای شركت نفتی متولد شده ام! به همين 
دليل با محيط صنعت نفت تا حدود زيادی آشنايی داشتم. 
مقطع دبستان، دبيرستان و بخشی از دوران دانشگاه را هم 
در آبادان زندگی كرده ام و از سال 1356 كه وارد دانشکده 
نفت شدم، عمال به صورت استخدام پيمانی پااليشگاه آبادان 
مشغول فعاليت شــدم كه البته بعد از انقالب اسالمی، نوع 
قراردادها تغييراتی كرد. همزمان با انقالب و در دوره ای كه 
در فعاليت دانشگاه ها  وقفه ايجاد شــد، با انجمن اسالمی 
دانشــکده نفت همکاری داشتم. ســپس در شركت گاز 
اصفهان و بعدها در پااليشگاه اصفهان مشغول فعاليت شدم. 
اما بعد از بازگشــايی مجدد دانشگاه ها ، چون رشته ها ی ما 
را ديگر نداشــتند، به ناچار برای ادامه تحصيل به دانشگاه 

شيراز رفتم...

   از چه زمانی دوباره به صنعت نفت برگشتيد؟!
پس از اتمام درس مجددا از سال 1364 به صنعت نفت 
برگشتم و در شركت ملی مهندسی ساختمان كه آن موقع 
اسم ديگری داشت، مشغول فعاليت شدم. حدود 17 سال 
آنجا كار كردم و حوزه كاری ام عمدتاً طراحی خطوط لوله و 

اداره طراحی مهندسی بود.

   با این حســاب، شما ســال 1381 به شرکت 
خطوط لوله و مخابرات آمدید!

بله، اواخر همان سال بود.

   در ابتدا چه مسئوليت ها یی داشتيد؟! این را 
بگویيد تا برسيم به دوران مدیرعاملی شما!

نخســتين مســئوليتم، معاون فنی مدير خطوط لوله 
بود كه تا سال 1383 ادامه داشــت. همزمان، مسئوليت 
سرپرستی مديريت مهندسی و طرح ها ی شركت هم به بنده 
سپرده شد و از سال 1384 تا سال 1388 در آنجا مشغول 
خدمت بودم. سپس در مسئوليت مديريت خطوط لوله تا 
ســال 1392 انجام وظيفه كردم كه از مهرماه همان سال 

تاكنون وظيفه مديرعاملی اين مجموعه را برعهده دارم.

  اوایل فكر می کردید که روزی مدیرعامل یكی 
از شرکت ها ی راهبردی این صنعت شوید؟!

من هيچ وقت دنبال مسئوليت ها ی مديريتی نبوده ام و 
هميشه به من تکليف شده است. واقعيت اين است كه هيچ 
وقت داوطلب نبوده ام و ترجيح من، كار كارشناسی است. 
در رده ها ی پايين تر، فرد راحت تــر می تواند زندگی كند و 
آرامش بيشتری دارد. مســئوليت ها ی مرتبط با عمليات 
واقعا سخت و دلهره آور است. هميشه ترس اين وجود دارد 
كه اتفاقی بيفتد! در منزل ما وقتی چند بار تلفن من زنگ 
می خورد، خانواده نگران می شــوند كه نکند اتفاقی افتاده 

باشد! اين دلهره حتی به خانواده فرد هم سرايت می كند.

   با این تفاسير، می توانيم بگویيم که این یكی از 
ویژگی ها ی کار در صنعت انتقال نفت است؟!

بله، كامال! و اين ويژگی در طول عمر 40 ساله انقالب، 
بيشتر هم شده اســت. در دوران جنگ، مدام مراكز انتقال 
نفت ما را هدف بمباران قرار می دادند، اما با رشادت، ايثار 
و فداكاری ها ی كاركنان اين صنعت، چرخه سوخت رسانی 

هيچگاه متوقف نشــد. مــا همواره 
مديون ايثارگری ها ی شهدا و جانبازان 
شركت هستيم و ان شــاءاهلل بتوانيم 
هدف آنها را ســرلوحه كار خود قرار 
دهيم و البته كاركنــان خدوم و كم 
ادعای ما همواره اين را ثابت كرده اند.

   به نكته خوبی اشاره کردید! 
در سال 1395، در مراسمی وزیر 
محترم نفت، کارکنان خطوط لوله 
و مخابرات را ســربازان گمنام، 
خدوم و کم توقــع صنعت نفت 
ناميد. تعبير شما از این صحبت 

وزیر نفت چيست؟
قبــل از شــروع آن مراســم، از 
آقای وزيــر تقاضا كرديــم بازديدی 
از مجموعــه ما داشــته باشــند كه 
ايشان گفتند از قديم با فعاليت ها ی 
مجموعه ما آشنايی دارند و خصوصاً 
روی منطقه كرمانشاه كامال شناخت 
داشتند. بعدا كه سخنرانی شروع شد 
خطاب بــه كاركنان خطــوط لوله و 

مخابرات، آن جمله را گفتند.

  اما این جواب پرسش ما نبود!
)با لبخنــد( ببينيد ايــن باور در 
مجموعه ما ايجاد شــده اســت كه 
كارشان را انجام بدهند و توقع ديده 
شــدن نداشته باشــند. همانطور كه 
عرض كردم از همان زمان جنگ اين 
روحيه وجود داشته است. من گاهی 
به شوخی به دوستان می گويم چون 
عمده فعاليت ما مربــوط به خطوط 
لوله در زير زمين است، كار ما حتی در 
خود مجموعه نفت هم ديده نمی شود! 
به دليل پراكندگی و گستردگی دايره 
خدمت، وظيفه مهمی بر عهده ماست، 
اما در عين حال ايــن فعاليت ها  برای 
عموم مردم ملموس نيست. خطوط 
انتقال برق و گاز برای مردم ملموس 
اســت، زيرا جلوی چشم شان است، 
اما در مــورد خطوط لوله متاســفانه 
اين شناخت وجود ندارد، حتی شايد 
در همين حد هم برايشــان ســوال 
پيش نيايد كه اين مخازن چگونه پر 
می شوند! به نظرم تعبير وزير محترم، 

گويا ترين پاسخ به سوال شماست!

نخستین 
مسئولیتم، 
معاون فنی 

مدیر خطوط 
لوله بود که تا 
سال 1383 
ادامه داشت. 

همزمان، 
مسئولیت 
سرپرستی 
مدیریت 
مهندسی و 
طرح ها ی 

شرکت هم به 
بنده سپرده 
شد و از سال 

1384 تا سال 
1388 در 

آنجا مشغول 
خدمت بودم

 مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در 
گفت وگوی تفصيلی با صانا:

خودكفایی را  از 30 
سال پیش شروع كردیم

یاسر کرمی- در نخستين نگاه بسيار جدی و کم حرف به نظر می رسد، اما هم 
کسانی که او را می شناسند و هم ما که در حين مصاحبه حتی اشك هایش را 

نيز دیدیم، نظر دیگری داریم! می خواستيم از دستاوردهای 40 ساله انقالب در 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران بپرسيم، اما از هر دری صحبت کردیم؛ 
از خودش، از انقالب، از طرح ها و پروژه ها ی جاری و مهم تر از همه، از گمنامی خط 

لوله ای ها !...
 با مدیری صحبت کردیم که نسل سوم شرکت نفتی های  خانواده اش به 

حساب می آید و به شدت به مجموعه تحت مدیریتش اعتقاد دارد. کسی که 
معتقد است از حدود 30 سال پيش، کارشناسان این شرکت، به فكر خودکفایی 
در تأمين قطعات مورد نياز این صنعت بوده اند. آنچه پيش روی شماست، حاصل 
نزدیك به دو ساعت گفت وگوی صميمی ما با »عباسعلی جعفری نسب« در صبح 

یكی از روزهای سرد دی ماه است!

 االن تا چه اندازه از نياز شــرکت در داخل تأمين می شــود و اصال اگر 
بخواهيم مقایسه ای داشته باشيم، شرایط نســبت به قبل و اوایل انقالب 

چگونه است؟
من چون آن زمان در بخش عملياتی و اجرایی خطوط لوله نبوده ام، این حوزه را عرض 
نمی کنم، اما در بخش مهندسی ساختمان، با مشاهداتی که از مدارك پروژه ها  داشته ام، 
عمده مسئوليت ها ی اجرایی با کارشناسان خارجی بوده است، اما االن نيروهای متخصص 
داخلی این کارها را انجام می دهند. قبال کمتر به ما اجازه دخالت می دادند و حتی در حين 
انقالب چند پروژه خطوط لوله را نيمه کاره رها کردند و به ناچار نيروهای خودمان متولی 
ادامه کار شدند. متخصصان خودمان آمدند، پروژه ها  را ادامه دادند و تمام کردند که سبب 
شد اعتماد به نفس کارشناسان داخلی باال برود  و این باور ایجاد شود که بله ما می  توانيم 
خودمان هم از پس کار بر بيایيم. مثال پروژه ها ی خط لوله »ری- شاهرود - مشهد« ، »ری 

- ساری«، »ری - رشت« نيمه کاره رها شده بودند.
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   جایی شده که شرمنده کارکنان باشيد؟
شــايد همه آن انتظاری را كه بوده نتوانســته باشيم 
برآورده كنيم، امــا در حد تــوان و امکانــات مجموعه، 
هميشه سعی كرده ايم اين شرمندگی اتفاق نيفتد. عمده 
درخواست ها ، مربوط به اشتغال فرزندان بوده كه ناشی از 
شرايط حاكم بر جامعه است و واقعاً جز شرمندگی كاری 

از دست ما بر نمی آيد. 

   با وجود تمام ایــن محدودیت ها ، مجموعه 
خطوط لوله را می توانيم یك »سازمان یادگيرنده« 

بدانيم؟
از سوال خوبی كه پرسيديد، تشکر می كنم! من آينده 
خوبی را برای صنعــت انتقال نفــت پيش بينی می كنم. 
نخستين دليل هم اين است كه سطح تحصيالت و دانش 
فنی همکاران روز به روز در حال افزايش است و در حوزه 
كاری خودشان در مورد هر چيزی سوال و فکر می كنند. 
اين جدای از آموزش ها ی تخصصی ضمن خدمت است. ما 
از جنبه ها ی ديگر هم در حال توليد و رشد هستيم و هدف 

اين است كه نيازهای خودمان را از داخل تأمين كنيم. 

  نخســتين پروژه ای که بعد از انقالب تمامی 
کارهایش را نيروهای خودمان انجام دادند، چه بود؟ 

خط »افرينه - كرمانشــاه« بود و ســپس 
خط لولــه »بندر عبــاس - رفســنجان« 
كه حدود ســال 66-65 شــروع شد و به 
بهره برداری رســيد. ابتدا حتی بيشــتر 
اجناس مورد نياز از خارج وارد می شد، 
اما به تدريج و با افزايش توانمندی ها ، 

اين وابســتگی كم 
شد. هم اكنون 
حدود 75 تا 

80 درصد از تجهيزات و قطعات مورد 
نيازمان را از توليــدات داخلی تامين 

می كنيم.

   چه عاملی ســبب شد این 
جرأت را پيدا کنيم؟ 

واقعا روحيه ای كه ســبب شد اين 
توانمندی ها  را به دست بياوريم همان 
فرمايش امام راحــل بود كه فرمودند 
»ما می توانيم«. ما تجربه كرديم و اين 
جرأت را به دست آورديم تا خودمان 
كارها را انجام بدهيــم. اين به لطف 
محدوديت ها يــی بود كــه برايمان 
به وجود آورده بودند! بعد از آن حتی به 
اين فکر افتاديم كه حتی قطعات مورد 

نياز را خودمان توليد كنيم. 

   در حال حاضر عمده ترین 
نيــاز مجموعه خطــوط لوله و 

مخابرات را چه می دانيد؟
صنعت انتقال، يک حلقه رابط بين 
دو بخش باالدســتی و پايين دستی 
اســت. در مطالعه قانون صنعت نفت 
هم اگر دقــت كنيم، خطــوط لوله 
انتقال نفت خام در بخش باالدستی 
و فــراورده و خطوط انتقــال آن در 
بخش پايين دستی حساب می شود. 
ويژگی اين شركت اين است كه حلقه 
رابط اين صنعت اســت. بازسازی و 
نوســازی تجهيزات صنعت انتقال به 
عنوان صنعتی كه هميشه مورد نياز 
اســت، بســيار مهم و ضروری است. 
پيش بينی ها يی برای اين كار شــده 
بود، اما متاســفانه در بودجه ســال 
جاری با كم لطفی مواجه شــد. البته 
اميدواريم ســال آينــده يک رديف 
بودجه مشــخص برای ايــن موضوع 
اختصاص داده شــود،  زيرا يک نياز 
ضروری اســت و برخــی از خطوط 
مــا دچــار خوردگــی و در معرض 

آسيب ديدگی هستند.

   طرح ها  و پروژه ها ی شرکت 
چگونه تعریف می شوند؟

فعاليت هــا ی پــروژه ای را در دو 
بخش می توانيم تعريف كنيم؛ يکی 
توســعه و ديگری نگهداشت. بخش 
توسعه متناسب با نيازهای جديدی 
اســت كه برای ما تعريف می شــود. 
مثال اگر پااليشگاه جديدی راه اندازی 
شــود، خطوط لوله بايد خوراكش را 
تامين كند يا فراورده ها يش را انتقال 
دهد. برای مثال با توجه به توســعه 
ظرفيــت پااليشــی در بندرعباس، 
قطعا الزم است در انتقال فراورده ها ، 
خطوط لوله خــود را تقويت كنيم. 
پروژه ها ی توســعه ای را شركت ملی 
مهندسی و ســاختمان نفت انجام و 
به ما تحويل می دهد. اما بخش عمده 
پروژه ها ی ما، نگهداشت است، يعنی 
بخش نگهداری و تعميرات. بيش از 
70 درصد سرمايه ها ی مادی شركت، 
خطوط لوله ای است كه در زير خاک 
واقع است و به پايش مستمر نياز دارد. 
اگر از خطوط مراقبت نکنيم، به تدريج 
دچــار خوردگــی شــده و غيرقابل 
استفاده می شــود. تا االن از مجموع 
14 هزار كيلومتر خطوط لوله، بيش 
از 13 هزار كيلومتر آن پيگرانی شده. 
البته پيگرانی هوشــمند ما 16 هزار 
كيلومتر بوده، زيرا در بعضی خطوط 

چند بار صورت گرفته است.

   آقای مهندس! از نظر آماری 
آیا رکوردی هم زده شده؟!

با توجه به رشــد مصرف، ســال 
گذشــته ركورد انتقال بيش از 123 
ميليارد ليتر را ثبت كرديم، آن هم با 
توجه به اينکه ظرفيت ها ی انتقال ما 
تغييری نکرده بــود. من نمی خواهم 
االن آمار و ارقــام بدهم چون می دانم 
شــما داريد زحمــت انتشــار آمار 
مقايسه ای اين 40 ساله را می كشيد، 

 می توانیم ادعا كنیم كه پیش بینی تحریم را كرده بودیم؟!
من با افتخار اعالم می کنم که تالشگران و کارشناسان صنعت نفت از 
حدود 30 سال پيش به فكر توليد داخلی و خودکفایی در تأمين نيازهای 
شرکت بودند. یعنی همان زمانی که ما آنقدر ها  هم تحریم نبودیم. همان 
زمانی که رابطه ما با شــرکت ها ی خارجی آنقدر خوب بود که با یك 
تماس تلفنی جنس را برای ما می فرســتادند! ما از همان موقع به دنبال 
ایجاد توانمندی و قطع وابستگی به شرکت ها ی خارجی بودیم. خوشبختانه 
روند این 40 ساله، خوب بوده و کارهای ارزشمندی صورت گرفته است. ما االن 
بعد از 40 سال در نقطه ای هســتيم که پاسخگوی بسياری از نيازهای خودمانيم. 
ما توانســته ایم این مجموعه را باوجود همه محدودیت ها  و تحریم ها  در وضعيت 
نسبتا خوب بهره برداری حفظ کنيم. بيشتر خطوط ما با ظرفيت کامل کار می کنند. ما 

تجهيزاتی نداریم که به علت نبودن قطعه، بی استفاده مانده باشد.

اما مثال در بخش انتقال فراورده ها ی 
نفتی، در سال 1396 نسبت به سال 
1357، بيش از 9 برابر افزايش انتقال 

داشته ايم!

   بله، ما آمــار را به تفكيك 
حوزه هــا ی مختلف منتشــر 
می کنيم که البته در حوصله بحث 
ما هم نيست. آقای جعفری نسب! 
با توجه به توسعه ای که در بخش 
مخابرات شرکت صورت گرفته، 
خدمات این حوزه، تنها به خود 

مجموعه محدود می شود؟
مخابرات نقش اعصاب اين شركت 
را دارد و كنترل عمليات و ارتباط ما را 
پوشش می دهد. با توجه به توسعه ای 
كه بعدا ايجاد شد توانسته ايم عالوه 
بر نيازهای داخلی، بــه بخش ها يی 
از صنعــت نفــت و حتی بيــرون از 
مجموعه، مانند مخابرات و صداوسيما 
هم خدمــات بدهيم تــا از امکانات 

موجود استفاده مشترک بشود.

   گفت گوی ما با حال و هوای 
پيروزی انقالب اسالمی شروع 
شد، بهتر است با همان فضا هم 
پایانش بدهيم! از شــعارهای 
آن دوران، کدام  یك را بيشــتر 

دوست داشتيد؟!
زير بار ستم نمی كنيم زندگی.

   بهترین لحظه شما در این 
40 سال؟

شــيرين  ترين لحظه، زمانی بود 
كه خبر آزادی خرمشهر را شنيديم. 
)بغض می كند( چون شــرايط بسيار 
بدی بود و اين شيرين ترين خبری بود 
كه در تمام عمرم شنيده ام. واقعا اين 
فرمايش حضرت امام خمينی )ره( كه 
خرمشهر را خدا آزاد كرد، كاماًل برای 

ما ملموس بود. 

   و در بخش کاری؟
هر بار كه پروژه ها  به ثمر نشست، 

بهترين لحظات بود.

   چند فرزند دارید؟
يک پسر و يک دختر كه دانشجو 

هستند.

   به نظرم بهتر است قدری 
متفاوت تــر ایــن گفت وگو را 
تمام کنيم! پس یــك جمله به 

همسرتان بگویيد!
االن نمی گويم!....)بــا بغض(.....به 

خودش می گويم!

در بخش 
انتقال 

فراورده ها ی 
نفتی، در 

سال 1396 
نسبت به سال 
1357، بیش 

از 9 برابر 
افزایش 
انتقال 

داشته ایم!
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يکی از اهــداف راهبردی انقالب اســالمی از نقطه 
آغاز نهضت، پرورش نيروهای انســانی كارآمد، متعهد 
و متخصص ايرانی، برای اســتقرار در مناصب حساس 
مديريتی و تثبيت جايگاه آنان در مراكز مهم تصميم گيری 
و سياستگذاری های كالن ملی در صنعت و اقتصاد كشور 
بوده و به عنوان منشور انقالب اسالمی در قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ايران جلوه گر شده  است. از اين رو پس 
از پيروزی انقالب اسالمی به تدريج با گسترش روزافزون 
آموزش های فنــی و تخصصی در مراكز دانشــگاهی و 
آموزشکده های فنی، گامی بزرگ در شاهراه خودباوری 
و خودگردانی كشــور برداشــته شــد. بدين ترتيب، با 
اســتقرار مديران و كاركنان متعهد ايرانــی، صيانت از 
منابع و ذخاير كشــور، در جهان واقعيات، معنا گرفت و 
بستر شکوفايی صنايع هموار شــد. به  موازات پاگرفتن 
نظام اسالمی و تثبيت پايه های اقتدار آن، كارشکنی و 
سنگ اندازی های دشــمنان زخم خورده انقالب آشکار 
شد. جنگ تحميلی و تحريم های پياپی، هر يک به نوبه 
خود تهديدی بزرگ برای صنعت نفت شمرده می شد كه 
با درايت مسئوالن و تالش مضاعف كاركنان اين صنعت، 
به فرصت هايی بزرگ تر بدل شــد تا كمر همت بندند 

به و به انگيزه خودباوری، رؤيــای خودكفايی را 
حقيقت پيوند زنند.

دوره 40  ســاله انقالب اسالمی، عصر 
خودگردانی در عرصه مديريت صنعت 

نفــت و روزگار خودكفايــی و تکيه 
بر توان و ظرفيت هــای داخلی در 

بخش هــای عملياتــی و توليد 
دانش محــور در اين صنعت 

عظيــم اســت. صنعت 
نفت، طاليه دار صنايع 

كشــور، پــس از 

پيروزی انقالب و پايان جنگ تحميلی به عنوان پرچمدار 
خودكفايی و پيشــاهنگ اقتصاد مقاومتی، به  موازات 
سياست های كالن ملی و همراستا با برنامه های هدفمند 
توسعه كشور، تالش همه سويه زيرمجموعه های خويش 
را در پی ريزی و تقويت زيرساخت های صنعتی، افزايش 
بهره وری و رشــد نيروی انســانی، پايداری و روزآمدی 
توليد، گسترش ظرفيت های علمی - آموزشی و انتقال 
تجربيات فنــی به بخش خصوصی، ارتقــای فناوری و 
توليد دانش فنی، حمايت از توانمندی های داخل، جلب 
سرمايه و مشاركت در ساخت و توليد تجهيزات و قطعات 
مورد نياز صنعت نفت، ظرفيت سازی در عرضه و صدور 
خدمات فنی مهندسی، كيفی سازی و خدمت مطلوب و 
بهنگام، اتکا به نظام مديريت اجرايی كارآمد و دانش محور 
در اجرای طرح ها و پروژه های عظيم مهندســی، اعتنا 
و پايبندی به رعايت الزامات زيســت محيطی، ايمنی و 
بهداشت صنعتی در همه شئون، پژوهش و تحقيقات و 
پشتيبانی از يافته های علمی و پايان نامه های دانشجويی، 
تعامل فزاينده با مراكز دانشگاهی و راه اندازی رشته های 
آموزش عالی در حوزه نظری صنايع نفتی، الزام به انطباق 
عملی در گستره فعاليت های صنعتی با استانداردهای روز 
جهان، مصروف داشته  است. در اين ميان صنعت انتقال 
نفت، به عنوان يکی از مهم ترين 
زيرمجموعه های 
نفت  صنعت 
كشــور نيــز 
همگام با ساير 
اين  بخش های 

صنعت، 

برنامه های هدفمند خود را در تراز عملياتی و ســتادی، 
معطوف بــه اهداف يادشــده كــرده  اســت. حمايت 
از صنعتگــران و توليدكننــدگان داخلی بــه منظور 
توانمندســازی و تقويت ظرفيت های موجود، با هدف 
بومی  كردن فناوری ساخت و توليد قطعات و تجهيزات 
صنعتی و ايجاد بسترهای الزم برای حضور فناوران ايرانی 
در بازارهای فرامرزی، ارجحيت خريد كاال از سازندگان 
داخلی در شرايط يکسان كيفيت، بررسی، شناسايی و 
ارزيابی توانمندی های توليدكنندگان، تأمين كنندگان 
و صنعتگران داخلی و تهيه فهرســت منابع مورد تأييد 
شركت، ارزيابی اقتصادی و شناسايی اقالم قابل ساخت 
در داخل كشــور و بومی ســازی آنها، همچنين تهيه و 
تنظيم قراردادها و سفارش های داخلی، بخشی از اقدامات 
شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در اين حوزه 
است كه عالوه بر بومی سازی هزاران قطعه اقالم مختلف 
كاال و تجهيزات فنی، موجب صرفه جويی ميليون ها دالر 
سرمايه ملی نيز شده اســت. فراهم  آوردن فرصت های 
همکاری و مشاركت سازندگان بومی در طراحی و اجرای 
موفقيت آميز صدها پروژه ساخت و تعمير و توليد لوازم 
و تجهيزات كاربردی صنعت انتقال و مخابرات صنعتی 
در زيرشاخه های مهندسی مکانيک، برق و الکترونيک، 
مخابرات، كنترل ابزاردقيق، شيمی، مواد و ريخته گری، 
حاصل فعاليت های منســجم »مديريــت كاال و اداره 
مهندسی توسعه ســاخت و منابع كاال«، به عنوان واحد 
متولی خودكفايی در شركت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ايران است. اين واحد افزون بر اين، هم اينک ده ها پروژه 
تعريف شده نيز در دست اجرا در مراحل مختلف دارد كه 

با ياری خداوند به  مرور به  بهره برداری خواهند رسيد.
امروز در گذر از چله نخست انقالب اسالمی، صنعت 
وابسته ديروز انتقال نفت، در گذار به صنعتی ايرانی است 
كه با وجود تمامی تنگناهای عملياتی و سنگ اندازی های 
تحريم گــران، مفتخر بــه خودكفايــی 70 درصدی و 
بهره گيری از توليدات داخلی در زمينه طراحی و توليد 
تجهيزات و كاالهای ســاخت ايران است. اكنون پس از 
40  سال تجربه ملی در زمينه مديريت اجرايی پروژه ها 
و طرح های بزرگ انتقال نفــت و مخابرات صنعتی، در 
زمينه تعمير و نگهداشت شبکه گسترده خطوط لوله 14 
هزار كيلومتری و پشتيبانی مخابراتی با پوشش 99/99 
درصدی عمليات صنعتی نفت كشــور، به پايه اقتدار و 
مقبوليت رسيده و در ميان همگنان خويش، مسير ورود 
به بازار بزرگ ساخت و توليد تجهيزات و مديريت اجرای 
طرح های كالن صنعتی را در عرصه انتقال و مخابرات يافته 
 است؛ مسيری كه پيمودن آن، تنها با تکيه بر داشته ها 
و توان و باور خويش و تالش و شــکيبايی كاركنان اين 
صنعت ميسر شده و تا فتح دروازه های ايران توسعه يافته 

فردا، همچنان امتداد خواهد يافت.

 بررسی ابعاد خودکفایی صنعت انتقال نفت ایران در عصر انقالب

 صنعت انتقال نفت
صنعت ایرانی، تولید ایرانی

»وابستگی« عبارتی  است آکنده از تحقير و نوميدی؛ عبارتی که وصف حال 
اقتصاد، سياست و صنعت کشور، در دوران پيش از انقالب اسالمی است و نيز 
یكی از انگيزه های متعدد در بروز خيزش های  مردمی و مطالبات مهم عمومی 

در منشور انقالب ملت ایران. مرور تاریخ معاصر در عصر قاجار و دوران پهلوی، 
نشانگر عدم استقالل و وابستگی تام به بيگانگان در عرصه مدیریت و فناوری 

صنایع، به ویژه صنعت نفت است. بنا بر شواهد موجود، این صنعت از آغاز تا عصر 
انقالب اسالمی همواره تحت سلطه بيگانگان قرار داشته است. هنوز پژواك 
سخن رزم آرا در گوش تاریخ مانده  است که »ایرانی، لولهنگ هم نمی تواند 

بسازد، چه رسد به اداره صنعت نفت«!؟ اما در عصر انقالب با خروج نيروهای 
خارجی از جایگاه مدیریتی کشور، اداره این مجموعه عظيم را فرزندان ایران 

اسالمی به عهده گرفتند و بطالن این تفكر کوته بينانه را ثابت کردند. 
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شــركت خطوط لوله و مخابــرات نفت ايــران به عنوان 
مجموعه ای خوشــنام و گمنام، وظيفه انتقال ايمن نفت خام 
از مبادي توليد به هشت پااليشگاه مهم كشور را برعهده دارد. 
اين شــركت همچنين وظيفه دريافت فرآورده هاي نفتي )از 
قبيل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، سوخت جت و 
...( را از هشت پااليشگاه و انتقال آنها به مخازن انبارهاي نفت 
متصل به خطوط لوله در سراسر كشور را عهده دار است. تأمين 
سوخت مايع برخي از نيروگاه ها، فرودگاه ها و بخشي از خوراک 
صنعت پتروشــيمي و در مجموع كنترل شبکه اي با كاركرد 
انتقال ساالنه بالغ بر 123 ميليارد ليتر مواد نفتي )بيش از 57 
ميليارد تن كيلومتر( از طريق 14 هزار كيلومتر خطوط لوله 
در 12 منطقه عملياتي با 186 مركز انتقال نفت، فشارشکن و 
تأسيسات به عهده اين شركت است. اين نوشتار گريزی است 
بر دستاوردهای انقالب اسالمی در مديريت مهندسی و طرح ها 
كه يکی از زيرمجموعه های صنعت انتقال نفت ايران به شمار 
می رود. مديريت مهندســي و طرح ها، يکي ديگر از بازوهاي 
اجرايي شــركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در حوزه 
توسعه و نگهداشت سيستم هاي انتقال است كه وظيفه اصلي 
آن، هماهنگي و انجام پروژه هــا در قالب پيمان هاي اجرايي 
شامل احداث خطوط لوله جديد، تعويض خطوط لوله موجود، 
ساخت و نصب مخازن ذخيره سازي، احداث مراكز انتقال نفت، 
تأسيسات و ســاختمان هاي صنعتي است. مديريت مذكور، 
حسب مصوبات مربوط به نيازهاي بهره برداري يا برنامه هاي 
توسعه اي، بســته هاي قراردادي پروژه ها را تعريف مي كند، 
سپس در تشريفات قانوني، پيمانکار پروژه ها را انتخاب و در 
يک بازه زماني توسط واحدهاي مختلف خود از قبيل طراحي 
و مهندســي، اجرايي، پيمان ها و برآوردهــا، كنترل پروژه و 
هماهنگي، كار را مديريت می كند و به ســرانجام مي رساند.  
آنچه در ادامه می آ يد صحبت های سيدابوالقاســم موسوي با 
داشتن 35 سال سابقه در صنعت نفت درخصوص مهم ترين 

دستاوردهای مديريت مهندسي است. 
ايشــان در حال حاضر سکان مديريت 
مهندســی و طرح هاي شركت خطوط 
 لوله و مخابرات نفت ايران را در دست 

دارد. 

در  بــزرگ  گامــي    
سوخت رســاني به نيروگاه هاي 

کشور
لزوم توليد بي وقفه انــرژي برق در 
كشــور، ايجاب مي كرد تــا نيروگاه ها 
ســوخت خود را به موقــع و به صورت 
گاز يا مايع دريافــت كنند كه اين مهم 
بــا مطالعه، طراحي و اجــراي خطوط 
لوله انتقال سوخت مايع ميسر شد. در 
يک فاصله زمانــي محدود، گام بزرگي 
برداشــتيم تا ســوخت مايع به عنوان 
پشتيبان ســوخت گازي، مهيا شود. از 
جمله مهم تريــن فعاليت هايی كه در 
زمينه سوخت رســانی به نيروگاه های 

كشور انجام شده به شرح زير است: 
احــداث خــط لولــه 10 اينــچ 
ري/ كــرج و 8 اينــچ كرج بــه طول 
100 كيلومتــر برای سوخت رســاني 
به نيــروگاه منتظرقائم كرج در ســال 
1387، احــداث خط لولــه 10 اينچ 
سوخت رســاني به نيروگاه سنندج به 
طول تقريبــي 23 كيلومتر در ســال 
1389، خط لوله 8 اينچ سوخت رساني 
به نيروگاه نيشــابور به طــول تقريبي 

18 كيلومتر در سال 1387، خط لوله 
12 اينچ سوخت رســاني بــه نيروگاه 
خرمشهر و خط لوله 16 اينچ به نيروگاه 
آبادان هر كــدام به طــول 7 كيلومتر 
در ســال 1390، خط لولــه 10 اينچ 
سوخت رســاني به نيروگاه هرمزگان 
به طول 6/4 كيلومتر در ســال 1387، 
خط لوله 12 اينچ سوخت رســاني به 
نيروگاه شــهيد رجايي قزوين به طول 
5/7 كيلومتر در سال 1378، خط لوله 
10 اينچ سوخت رساني به نيروگاه يزد 
به طول 4/6 كيلومتر در ســال 1389، 
خط لوله 12 اينچ سوخت رســاني به 
نيروگاه گيالن به طــول 3/5 كيلومتر 
در ســال 1387 و خط لولــه 12 اينچ 
سوخت رســاني به نيروگاه دماوند به 

طول 3/1 كيلومتر در سال 1387. 

  بهره گيــري از تكنولوژي 
HDD در صنعت انتقال نفت ایران

يکی ديگر از مهم ترين دستاوردهاي 
مديريت مهندسي و طرح ها، بهره گيري 
 Horizontal( از تکنولوژي روز دنيا
 Directional Drilling( HDD
يا همــان روش عبور خطــوط لوله از 
زير بستر رودخانه ها به صورت حفاري 
افقي اســت كه عبور چهار رشته خط 
8 اينچ از زيــر رودخانه كارون به طول 
نيم كيلومتر در سال 1388، عبور خط 
لوله 10 اينچ گچســاران/ شيراز از زير 

شرکت 
خطوط لوله و 

مخابرات نفت 
ایران به عنوان 
مجموعه ای 
خوشنام و 

گمنام، وظیفه 
انتقال ایمن 
نفت خام از 
مبادي تولید 

به هشت 
پاالیشگاه 

مهم کشور را 
برعهده دارد

دستاوردهای صنعت انتقال نفت در حوزه مدیریت مهندسی و طرح ها

بازوي اجرایي شركت 
در توسعه و نگهداشت 
سیستم هاي انتقال

انقالب اسالمی را باید سرآغاز تحولی بزرگ 
در ایران و جهان اسالم دانست. امام خمينی)ره( 

از انقالب اسالمی با عنوان انفجار نور یاد کرده 
که خود نشان از بزرگی این انقالب دارد. یوم اهلل 

دهه فجر فرصتی برای بازخوانی انقالب اسالمی و 
دستاوردهای آن در حوزه های مختلف است و در این 

دوران اهميت پرداختن به این دستاوردها بيش از 
پيش احساس می شود. 

رودخانه هاي زهره و چمگل به طول تقريبی 1/2 كيلومتر در 
سال 1394، عبور11 رشته خط لوله از زير رودخانه بهمنشير 
در سال 1387 به طول پنج كيلومتر از جمله طرح هايی است 

كه به كمک اين روش انجام شده است.

 خودکفایي در انجــام پروژه هــاي مدیریت 
مهندسي و طرح ها با اتكا به توان و دانش داخلي

موسوی در ادامه صحبت هايش می گويد: اگر كل كشور را 
همچون يک پيکره در نظر بگيريم، صنعت عظيم خطوط لوله 
نفت و گاز و تأسيسات مربوطه، به عنوان شريان های حياتی اند 
و براي اينکه سيستم پويا باشد كاربراني مي خواهد كه مبدل 
شوند به كارشناساني با دانش فني باال، مجرب و صاحب نظر 
و اين شدني نبود مگر با پشتيباني يکديگر در انتقال دانش و 
تجربه و بحمداهلل اين مهم اتفاق افتاد و خوشبختانه پيوسته 
اســت. آنان توانســته اند در زمان های متوالي و مختلف از 
خالقيت و نبوغ خود استفاده كنند و بعضا كارهايی بي نظير 
مبتني بــر تصميم گيری صحيح و محکم انجــام دهند. اوج 
اين بالندگي و شــکوفايي در تصميم گيــري، دوران پس از 
انقالب است كه لحظه هاي درخشان متکي به دانش و تجربه 
در شــرايط جنگ يا تداوم عمليات را خلق كرد. آري در اين 
وادي، عملکرد انسان هاي بزرگ و جسور كه جان خود را برای 
دفاع، سربلندی و آبادانی كشور گذاشتند و مي گذارند، ثمره 
داده و جرأت ها و جسارت ها در صنعت انتقال نفت ايران نيز 
به بار نشسته و امروز مدعي هستيم كه اكثر پروژه ها توسط 
كاركنان، مشــاوران و پيمانکاران ايرانی در حال انجام است. 
اين افتخار وصف ناپذير، تلفيقــی از يک كار علمي، تجربي و 
مديريتی مناسب بوده و هســت كه در دوره 40 ساله انقالب 
شکوهمند اسالمی ايران شکل گرفته و همچنان پابرجاست. 
 وی در ادامه به دســتاوردهای مهــم مدیریت 
مهندسی و طرح ها در دوران 40 ساله انقالب اسالمی 

اشاره کرد که به شرح زیر است: 

خطوط لوله احداث شده:
 احداث 115 كيلومتر خط لوله 12 اينچ و 16 كيلومتر 
خط لوله 16 اينچ بين آبادان/ كوت عبداهلل و سه راه فرودگاه 

اهواز/ نظاميه و سه راه فرودگاه/ اهواز/ خرمکوشک
 احداث 42/5 كيلومتر خط لوله 8 اينچ بين نکا و ساري

 احداث 14 كيلومتر خط لوله 14، 16، 26 و 30 اينچ از 
اسکله نکا تا تلمبه خانه نکا

 احداث 102 كيلومتر خــط لوله 30 اينچ نفت خام بين 
اهواز/ تنگ فني در قطعات )الف(، )ب( و )ج(

 احــداث 7 كيلومتر خط لولــه 6 اينچ به تأسيســات 
انديمشک

 احداث 42 كيلومتر خــط لوله 8 اينــچ از تلمبه خانه 
نفت شهر تا تلمبه خانه پايطاق

 احــداث 44 كيلومتر خط لولــه 10 و 16 اينچ نزديک 
شهرستان قم

 احــداث 20 كيلومتــر خط لولــه مختلف بــرای آب 
آتش نشــاني در انبارهاي ري و بدرآباد و تلمبه خانه هاي نکا/ 
ســاري، نورآباد، حسني، گچساران، اشــتهارد، ابهر، ايده لو، 

قره چمن، مارون هاي يک الي 6 و ...
 احداث 9 كيلومتر خــط لوله 8 اينچ نفــت كوره ري/ 

منتظرقائم قطعه )ب(
 احداث 24/5 كيلومتر خط لوله 12 اينچ نوشهر/ چالوس 

در دو مرحله
 احداث 100 كيلومتر خط لوله 26 اينچ نفت كوره گرم 

آبادان/ ماهشهر
 احداث 80 كيلومتر خط لوله 14 

و 16 اينچ در نزديک شهر تبريز
 احداث 12 كيلومتر خط لوله 10 

اينچ در نزديک شهرستان گچساران
 احداث 19 كيلومتر خطوط لوله 
126، 26، 26 اينچ لــوپ در محدوده 

سد مروک
 احــداث 32 كيلومتــر خط لوله 
30 اينچ در شمال تلمبه خانه سبزآب 

قطعه )د(
 احداث 16 كيلومتر خط لوله 10 
اينچ )دو رشــته( در بندرعباس برای 

تغذيه انبار شهيد باهنر
 احــداث 20 كيلومتر خط لوله 8 
اينچ بين تلمبه خانه پايطاق تا كرمانشاه
 احداث 507 كيلومتر خط لوله 26 

اينچ تنگ فني/ ري
 احداث 72 كيلومتر خط لوله 26 
اينچ تکميل لوپ بين تنگ فني تا رازان
 احداث 34 كيلومتر خط لوله 10 
اينچ )دو رشته( بين انبار شهيد رجايي 
تا كيلومتر 17 خط لولــه بندرعباس/ 

رفسنجان
 احــداث 32 كيلومتر خط لوله 8 

اينچ نفت كوره گرم ري/ منتظر قائم

احداث تلمبه خانه ها و تأسيسات:
 احــداث تلمبه خانــه ســيدي 
)آبــادان( به صــورت كامل بــا چهار 

دستگاه توربين
 احداث تلمبه خانه شهيد لرستاني 

به صورت كامل با دو دستگاه توربين
 احداث تلمبه خانــه قطب  آباد به 

صورت كامل با دو دستگاه توربين
 احداث تلمبه خانه نفت شــهر به 

صورت كامل با دو دستگاه توربين
 احداث تلمبه خانه نکا به صورت 

كامل با دو دستگاه توربين
 احداث تلمبه خانه نوشــهر با دو 

دستگاه الکتروپمپ
 احداث تلمبه خانه ســاري با دو 

دستگاه توربين
 احداث تلمبه خانه توربيني مارس 

تنگ فني
 مشــاركت در احداث تلمبه خانه 
موقت رامهرمز با چهار دستگاه توربين

 احــداث تلمبه خانه موقت ايذه با 
سه دستگاه توربين سوالرسنتار

 بازسازي كامل تلمبه خانه شهيد 
بديع صنايــع )رامهرمز( بــا نصب دو 

دستگاه توربين سولزر
 بازســازي كامــل تلمبه خانــه 
شــهيدملک )باغملک( بــا نصب يک 

دستگاه توربين سولزر
 بازسازي تلمبه خانه كامل آسار با 

چهار دستگاه توربين
 بازسازي و نوســازي تلمبه خانه 

تنگ فني به صورت كامل
 بازسازي و نوسازي تلمبه خانه پل 

بابا حسين به صورت كامل
 احداث تأسيســات انديمشک و 

خط لوله مربوطه
 مشاركت در بازسازي و نوسازي 

تلمبه خانه شهيد زنگنه )سبزآب(
 مشاركت در بازسازي و نوسازي 

تلمبه خانه ايذه و دهدز
 مشاركت در بازسازي و نوسازي و 

احداث تلمبه خانه رازان
 احداث تلمبه خانه پشتيباني شهيد 
چمران )اهواز( با نصب چهار دســتگاه 

C.P. E توربين تايفون به صورت
 احداث تأسيسات رسيد در انبار 

شهيد باهنر بندرعباس

احداث مخازن:
 احداث دو دستگاه مخزن 5700 

مترمکعبي در نکاء
 احــداث يــک دســتگاه مخزن 

20000 مترمکعبي در نکاء
 احداث 31 دستگاه مخزن 500 
مترمکعبــي آب آتش نشــاني در 25 

تلمبه خانه
 احداث دو دستگاه مخزن 5700 

مترمکعبي در تلمبه خانه نفت شهر
 احداث دو دستگاه مخزن 40000 
مترمکعبي در ري )بنزين بدون سرب(

 احــداث يــک دســتگاه مخزن 
40000 مترمکعبــي در تلمبه خانــه 

شهيد ملک )نفت خام(
 احــداث يــک دســتگاه مخزن 
80000 مترمکعبــي در تلمبه خانــه 

مارون يک )نفت خام(
 احــداث ســه دســتگاه مخزن 
20000  مترمکعبي در بيدرويه )بنزين، 

نفت سفيد، نفت گاز(
 احداث دو دستگاه مخزن 10000 
مترمکعبي در پل بابا حسين )فرآورده(

 احــداث ســه دســتگاه مخزن 
20000 مترمکعبــي در امــام تقــي 

)بنزين، نفت سفيد، نفت گاز(
 احــداث ســه دســتگاه مخزن 
10000+20000 مترمکعبــي در 
مياندوآب )بنزين، نفت سفيد، نفت گاز(
 احداث دو دستگاه مخزن 20000 

)A.T.K( مترمکعبي در ري
 احداث دو دستگاه مخزن 20000 
مترمکعبي در رفسنجان )بنزين بدون 

سرب(

ساختمان هاي احداث شده: 
 mz احــداث 8 دســتگاه انبار 

یکی دیگر 
از مهم ترین 
دستاوردهاي 

مدیریت 
مهندسي 
و طرح ها، 

بهره گیري از 
تکنولوژي روز 
دنیا  به روش 
عبور خطوط 

لوله از زیر بستر 
رودخانه ها 
به صورت 

حفاري افقي 
است
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1000 و mz 2000 و دو طبقــه در ري جمعــا به 
مساحت 15000 مترمربع

 احداث 3 دســتگاه انبار mz 2000 در انبار 
بدرآباد جمعا به مساحت 6000 مترمربع

 احداث يک دستگاه انبار mz 1000 در اراک
 احداث پنج دستگاه منزل در پل بابا حسين به 

مساحت 1000 مترمربع
 احداث سه دستگاه مهمانسرا در رازان، افرينه، 
شــهيد زنگنه و متعلقات مربوطه جمعا به مساحت 
4500 مترمربع )مهمانسراهاي رازان و شهيد زنگنه 

مشاركت در ساخت بوده است(
 احداث اتاق هاي كنتــرل در تلمبه خانه هاي 
تنگ فني، افرينه، رامهرمز، ســيدي، لرستاني، نکا، 
ساري، قطب آباد، نفت  شــهر و كارگاه هاي مورد نياز 
در اين تلمبه خانه ها و دفاتر رؤســاي تلمبه خانه در 
رامهرمز و ملــک و نانوايي ها، درمانــگاه و اتاق های 

نگهباني در مجموع به مساحت 20000 مترمربع
 احداث ايســتگاه هاي مخابراتي در گنو، رزدر، 
چاه هزار،  سيرجان، الشــکار، رفسنجان، رفسنجان 
كوه، ويان، نفت شهر و ... با محوطه سازي هاي مربوطه 
و حصاركشي هاي الزم در مجموع 19000 مترمربع

 احداث ايستگاه  مخابراتي فينو با محوطه سازي 
و محصور كردن 2500 مترمربع

 احداث آشــيانه هلي كوپتر در رفسنجان 700 
مترمربع

 توسعه مراكز مناطق اهواز، كوهدشت، اراک، 
زنجان، شاهرود و ساري و همچنين ساختمان هاي 
مذهبي و فرهنگي اين مناطق به مساحت 12000 

مترمربع
 احداث مراكز مناطق كرمانشــاه و شــيراز به 

مساحت 7000 متر مربع

گازرساني به تلمبه خانه ها:
 گازرساني به تلمبه خانه شهيدزنگنه )سبزآب( 

صنعتي و غيرصنعتي
 گازرســاني بــه تلمبه خانــه رازان صنعتي و 

غيرصنعتي
 گازرســاني به تلمبه خانه اشــتهارد صنعتي و 

غيرصنعتي
 گازرســاني بــه تلمبه خانــه ابهــر صنعتي و 

غيرصنعتي
 گازرســاني بــه تلمبه خانه ايده لــو صنعتي و 

غيرصنعتي
 گازرساني به تلمبه خانه نکاء صنعتي 

 گازرساني به تلمبه خانه ساري صنعتي 
 گازرساني به تلمبه خانه بندرعباس صنعتي 
 گازرساني به تلمبه خانه قطب آباد صنعتي 
 گازرساني به تلمبه خانه مهرآران صنعتي 

 گازرســاني به تلمبه خانه هاي مارون يک الي 
شش صنعتي و غيرصنعتي

 گازرساني به تلمبه خانه ابدالخان غيرصنعتي
 گازرساني به تلمبه خانه تنگ فني

 گازرساني به تلمبه خانه آسار
 گازرساني به تلمبه خانه پل بابا حسين

 گازرساني به تلمبه خانه قره چمن
 گازرساني به ســاختمان هاي اداري و منازل 

مركز منطقه زنجان

سوخت رساني به نيروگاه هاي كشور :
 خط لولــه 10 اينــچ ري / كرج و 8 
اينچ كرج كه احــداث اين دو خط 
با طــول كلــي 100 كيلومتر 
برای سوخت رساني به نيروگاه 
منتظرقائم كرج در سال 1387 

به اتمام رسيد.
 احداث خط لوله 10 اينچ 
سوخت رساني به نيروگاه سنندج 
به طول تقريبي 23 كيلومتر در 

سال 1389 به اتمام رسيد.

 خط لوله 8 اينچ سوخت رســاني بــه نيروگاه 
نيشابور به طول تقريبي 18 كيلومتر در سال 1387 

به اتمام رسيد.
 خط لوله 12 اينچ سوخت رســاني به نيروگاه 
خرمشــهر و خط لوله 16 اينچ به نيروگاه آبادان هر 
كدام به طــول 7 كيلومتر در ســال 1390 به اتمام 

رسيد.
 خط لوله 10 اينچ سوخت رســاني به نيروگاه 
هرمزگان به طول 6/4 كيلومتر در ســال 1387 به 

اتمام رسيد.
 خط لوله 12 اينچ سوخت رســاني به نيروگاه 
شــهيد رجائي قزوين به طول 5/7 كيلومتر در سال 

1378 به اتمام رسيد.
 خط لوله 10 اينچ سوخت رساني به نيروگاه يزد 

به طول 4/6 كيلومتر در سال 1389 به اتمام رسيد.
 خط لوله 12 اينچ سوخت رســاني به نيروگاه 
گيالن به طول 3/5 كيلومتر در سال 1387 به اتمام 

رسيد.
 خط لوله 12 اينچ سوخت رســاني به نيروگاه 
دماوند به طــول 3/1 كيلومتر در ســال 1387 به 

اتمام رسيد.

 Horizontal( بهره گيري از تكنولوژي روز دنيا
Directional Drilling( HDD، روش عبــور 
خطوط لوله از زير بستر رودخانه ها به صورت حفاري 

افقي: 
 عبور چهار رشــته خط 4 اينچ از زير رودخانه 
كارون به روش HDD كه بــراي عبور اين خطوط 
در حدود نيم كيلومتر بــراي عمليات حفاري افقي 
زير بستري به انجام رسيده و در سال 1388 تکميل 

شده است.
 عبور خط لوله 10 اينچ گچساران / شيراز از زير 

رودخانه هاي زهــره و چمگل به روش 
H.D.D به طــول 1/2 كيلومتر بوده 

و در سال 1394 تکميل شده است.
 عبور 12 رشته خط لوله از زير 
 H.D.D رودخانه بهمنشير به روش
كه خطوط 12، 16، 24، 26 و 30 

اينچي با طول مجموع تقريبي 5 كيلومتر در ســال 
1387 تکميل شده است.

پروژه هاي احداث خطوط لوله:
 پروژه احداث دو رشــته خط لولــه 10 اينچ از 
انبار شهيد رجائي تا انبار شــهيد باهنر بندرعباس 
مجموعا به طول 20 كيلومتر كه در ســال 1383 به 

اتمام رسيد.
 پروژه احــداث خط لوله 26 اينــچ نفت كوره 
آبادان / ماهشهر به طول 95 كيلومتر در سال 1385 

به اتمام رسيد.
 پروژه احداث دو رشــته خط لوله 10 اينچ حد 
فاصل انبار شهيد رجايي بندر عباس تا محل انشعاب 
26 اينچ به طول 32 كيلومتر كه در ســال 1385 به 

اتمام رسيد.
 پروژه احداث 20 كيلومتــر خط لوله 20 اينچ 
فرآورده حدفاصل تلمبه خانه ســبزآب / تلمبه خانه 

بيدرويه كه در سال 1388 به اتمام رسيد.
 پروژه احداث يک رشــته خط لولــه 16 اينچ 
و تاسيســات ارســال و دريافت توپــک حد فاصل 
تلمبه خانه آبادان تا تاسيسات نظاميه اهواز به روش 
E.P.C به طول 152 كيلومتر كه در سال 1389 به 

اتمام رسيد.
 پروژه تکميل خط لوله 26 اينچ لوپ تنگ فني/ 
اراک به طول 762+72 كيلومتر كه در سال 1389 

به اتمام رسيد.
 پروژه احــداث خط لوله 10 اينــچ فرآورده از 
تلمبه خانه تنگ فني تا انبار دره شــهر ايالم به روش 
EPC به طول 31 كيلومتر كه در ســال 1390 به 

اتمام رسيد.
 پروژه احداث خــط لوله جديــد 20 فرآورده 
حدفاصل مراكز انتقال نفت ســبزآب / تنگ فني به 
روش E.P.C به طول 80 كيلومتر كه در سال 1395 

به اتمام رسيد.
  پروژه احداث خط لوله26 اينچ نفت خام آسار/ 

رازان/ شازند در دو مرحله زير انجام شده است:
 احداث خط لوله26 اينچ از تلمبه خانه آسار تا 
تلمبه خانه رازان به طول 115 كيلومتر كه در سال 

1391 به اتمام رسيد.
 احداث خط لوله 26 اينچ از تلمبه خانه رازان تا 

شازند اراک به طول 77 كيلومتر به روش E.P.C كه 
در سال 1389 به اتمام رسيد.

پروژه هاي تعويض خطوط لوله:
 پــروژه تعويض خط لولــه 26 اينچ حد فاصل 
شهيد مهدوي قم تا ري به طول 128 كيلومتر كه در 

سال 1385 به اتمام رسيد.
 پروژه تعويض خط لوله 26 اينچ اراک/ قم حد 
فاصل كيلومتر456 تا تاسيسات شهيد مهدوي قم به 
طول 155 كيلومتر كه در سال 1389 به اتمام رسيد.
 پروژه تعويض خطــوط لولــه 24 و 18 اينچ 
اصفهان/ ري مجموعا به طــول 166 كيلومتر كه در 
دو فاز در سال هاي 1385 و 1389 به اتمام رسيدند.

 پروژه تعويض خط لولــه 30 اينچ اهواز / تنگ 
فني ) قطعــه د ( به طول 33 كيلومتر كه در ســال 

1384 به اتمام رسيد.
 پروژه تعويض خط لوله 26 اينچ اهواز / ري حد 
فاصل تلمبه خانه تنگ فني تا تلمبه خانه آســار به 
طول 35 كيلومتر كه در سال 1387 به اتمام رسيد.

 پروژه تعويــض خط لوله 8 اينــچ ري/ منتظر 
قائم )قطعات ب، ج( به طول 36 كيلومتر كه در سال 

1386 به اتمام رسيد.
 پروژه تعويض 20 كيلومتر ابتدايي خط لوله 30 
اينچ مارون/ اصفهان و حدود 5 كيلومتر خط لوله 36 
مارون يک/ يونيت 2 در مجموع 25 كيلومتر كه در 

سال 1388 به اتمام رسيد.
 پروژه تعويض 20 كيلومتر خــط لوله 8 اينچ 
نفت شهر/ كرمانشاه كه در سال 1383 به اتمام رسيد. 
پروژه تعويض 67 كيلومتر خط لوله 30 اينچ مارون 
/ اصفهان حدفاصــل مارون 1 تا 3 كه با پيشــرفت 

فيزيکي 80 درصد در دست انجام است.
 پروژه تعويض تکميل لــوپ خط لوله 16 اينچ 
يزد/ نايين به طول 99 كيلومتر و تعويض 4 كيلومتر 
خط لوله داخل شهر يزد به انضمام تأسيسات مربوطه 

)در دست اقدام(.

پروژه هاي تغيير مسير خطوط لوله:
 پروژه تغيير مســير خطوط لوله 16 و 10 اينچ 
 PC اهواز/ ري در محدوده شــهر اراک بــه روش

در مجموع به طول 103 
كيلومتر كه در ســال 

1390 به اتمام رسيد.
 پروژه تغيير مســير خطوط لوله 16 و 14 اينچ 
باسمنج/ تبريز در مجموع به طول 90 كيلومتر كه در 

سال 1388 به اتمام رسيد.
 پروژه تغيير مســير خط لوله 12 اينچ فرآورده 
آبادان/ نظاميه اهواز به طــول 36 كيلومتر به روش 

PC كه در سال 1390 به اتمام رسيد.
 پروژه تغيير مسير خطوط لوله 14 و 20 اينچ 
آسار/ پل باباحسين هركدام به طول 11/5 كيلومتر 

به روش PC كه در سال 1391 به اتمام رسيد.
 پروژه تغيير مســير خط لوله 8 اينچ گرگان/ 
علي آبــاد به طول 8 كيلومتر كه در ســال 1397 به 

بهره برداري رسيده است.
 اجراي تأسيســات و ســاير خدمــات مرتبط 

به صورت پروژه صنعتي و غيرصنعتي 

پروژه احداث تلمبه خانه:
 پروژه احداث تلمبه خانه جديد شهيد چمران 
اهواز به روش EPC كه در ســال 1390 به اتمام 

رسيد.

پروژه هاي احداث مخازن:
 پروژه ساخت و نصب دو دســتگاه مخزن 40 

ميليون ليتري در ري
 پروژه احداث دو دســتگاه مخزن سقف شناور 
نفت خام در تلمبه خانه هاي مــارون 1 و 3 به روش 
EPC به حجــم 40000 و 80000 مترمکعب كه 

در سال 1391 به اتمام رسيدند.
 پــروژه احــداث مخــازن در تلمبه خانه هاي 
برداسبي و پل بابا حســين به روش EPC شامل 

موارد زير كه در سال 1393 به اتمام رسيدند :
 دو مخزن آب آتش نشــاني هر كدام به حجم 

3054  مترمکعب 
 دو مخزن نفت خام هر كدام به حجم 22047 

 مترمکعب 
 يک مخــزن نفت ســفيد به حجــم 11717 

مترمکعب 
 يــک مخــزن گازوئيل بــه حجــم 11717 

مترمکعب 
 پروژه احــداث مخازن 11 هــزار مترمکعبي 
نفت شهر و پايطاق كه اواخر سال 1396 شروع به كار 
شده و در حال حاضر با پيشرفت فيزيکي 20 درصد 

در حال انجام است. 
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40 سالگی انقالب و دستاوردهای صنعت انتقال نفت در گفت وگو با مدیر خطوط لوله

ما گمنام نیستیم، خوشنـامیم
صنعت انتقال نفت ایران در 40 سال گذشته راه پر فراز و نشيبی را طی کرده و در سه دوره قبل از جنگ، حين جنگ و پس از آن، با وجود 
تمام مشكالت، رسالت خود را به انجام رسانده است  . در دوران بازسازی و توسعه و با افزایش جمعيت و افزایش مصرف سوخت در کشور، 
فعاليت های این صنعت بيشتر و کليدی تر شد، اما کارکنان زحمتكش شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، هيچ گاه انگيزه خود را از 
دست ندادند و همواره تالش کرده اند مردم در عرصه سوخت هيچ کمبودی را احساس نكنند  . پرویز معماریان، یكی از موسپيدهای این 
صنعت است  . کسی که در طول این سال های پرفراز و نشيب، همواره در دل عمليات بوده و مفهوم آنچه را در باال گفتيم با تمام وجودش 

لمس کرده است  . با مدیر خطوط لوله که همواره در مسئوليت های کليدی و عملياتی بوده و حاال آخرین ماه های خدمتش را انجام می دهد، 
به گفت وگو نشستيم  . آنچه در ادامه  می خوانيد، حاصل این گفت وگو است  . 

ما در دوران جنگ بــا چالش های زيادی روبه رو 
بوديم و از همان زمــان به خودباوری رســيديم و 
كار را آغاز كرديم  . از همان ابتدا به دنبال ســاخت 
نرفتيم، بلکه به دنبال تعميرات بوديم  . در آن زمان ما 
توربين ها را جمع آوری و از يک منطقه به منطقه ای 
ديگر و از تلمبه خانه ای بــه تلمبه خانه ديگر منتقل 
می كرديم تا سوخت رسانی بدون وقفه  صورت گيرد  .

  صنعت انتقال نفت ایران در مسير حرکت 
و پویایی

اكنون خط 16 اينچ ســبزآب - تنگ فنی به 20 
اينچ تبديل شده و با انجام اين عمليات، تلمبه خانه 
بيدرويه از مدار 16 اينچ خارج شد و اكنون در تالش 
هستيم اين خط را از نظاميه تا سبزآب ادامه دهيم 
تا خط 10 اينچ را از مدار خارج و به 20 اينچ تبديل 
كنيم كه هم فرآورده 16 و 10 اينچ را انتقال بدهيم 
 By تا از اين طريق بتوانيم تلمبه خانه عبدالخان را
Pass  كنيم  . افزون بر آن در حال تبديل خط 12 

اينچ ورسک - ساری به خط 16 اينچ هستيم كه با 
انجام آن باتوجه به مصرف بيشــتر در خطه شمال، 
ظرفيت آن افزوده می شــود و بــا افزايش قطر اين 
خط عالوه بــر افزايش ظرفيت انتقــال می توانيم 
تلمبه خانه مرگاو و فشارشــکن الجيــم را از مدار 
خارج كنيم  . اگر اين پروژه انجام شــود، عماًل يک 
تلمبه خانه و يک فشارشــکن از مدار خارج خواهد 
شــد  . اينگونه پروژه ها منجر به يکی شــدن حريم 
خطوط، پايــش و نگهداری بهتر خــط، باال رفتن 
ايمنی خط، بهينه سازی و كاهش هزينه ها خواهد 
شد  . افزون بر اين اقدام ها در تالش هستيم تا خط 
14 اينچ تبريز را كه در محدوده ابهر و خرمدره قرار 
دارد در مسير 16 اينچ بياوريم تا بتوانيم با قرار دادن 
خط در يک كريدور، عالوه بر كاهش هزينه ها، از آن 
به گونه ای خاص نگهداری كنيم  . معکوس ســازی 
خط 10 اينچ شــازند/ اهواز/ ری از شازند به اهواز و 
معکوس سازی خط 16 اينچ رفسنجان/ يزد/ نائين/ 
اصفهان نيز از جمله اقدام هايی اســت كه توســط 

نيروهای داخلی انجام شده است  .

  ما گمنام نيستيم، خوشناميم
ما كاركنان شركت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ايران گمنام نيستيم، بلکه خوشناميم  . هرچقدر كه ما 
در حاشيه باشيم ايمنی خود و كارمان بيشتر می شود 
و با صبر و حوصله بيشــتری كار می كنيم و آسيب 
كمتری تهديدمان می كند  . اين شــركت به  لحاظ 
اهميت، حساسيت و رســالت در زمره شركت های 
دولتی و تشــکيالت حاكميتی قــرار گرفته كه اين 
خود نشان دهنده حساسيت و اهميت شركت است و 
ارزشمند بودن فعاليت آن را بيان می كند  . ما به عنوان 
سربازان خوشنام صنعت نفت، تمامی وظايف مان را 
به درستی و با دقت بااليی انجام می دهيم و در مقابل 
وجدان خود راحت هســتيم  . بايد در كارمان صادق 
باشيم و خودمان را باور كنيم، به  درستی كار كنيم 
و نان حالل برای خانواد ه  ببريــم و در همه حال، با 

شرايط مثبت و ديد خوب و باز به آينده نگاه كنيم  .  

  اتكا به توانمندی داخلی با وقوع انقالب 
اسالمی

پرويز معماريــان می گويد: »اتکا بــه نيروها و 
ظرفيت های داخلی و افراد متخصص ثمره انقالب 
بود  . ما در دوران جنگ آسيب های زيادی ديديم؛ 
بســياری از تلمبه خانه ها و تجهيزات از بين رفت 
و بعدها دوباره بازســازی شــد و حتی بسياری از 
نفرات ما شــهيد شــدند  . شــركت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ايران يکی از ســازمان هايی بود كه 
در دوران جنگ در تيررس دشــمن بود و دشمن 
به لحاظ راهبردی اين شــركت را هدف قرار داده 
بود  . دوران جنگ با وجود تمام سختی ها، اين باور 
را در ما به وجود آورد كه می توانيم روی پای خود 
بايستيم و به متخصصان و تجهيزات خودمان اكتفا 
كنيم و اهداف نظام را پيش ببريم  . خودكفايی در 
دوران جنگ دستاورد شركت بود  . ما از شركت ها و 
سازنده های داخلی در جهت بهينه استفاده كرديم 
و در مسير پيشــبرد اهداف شركت و ساخت وساز 
قطعــات و تجهيــزات مورد نيــاز، جــزو اولين 
شــركت هايی بوديم كه به ســاخت داخل دست 
يافتيم  . به اين باور رســيديم و توانستيم پره های 

داغ توربين ســولزر را در ايران از طريق مهندسی 
معکوس طراحی و پياده ســازی كنيم  . ما از طريق 
مذاكراتی كه با شــركت های دانش بنيان داشتيم 
توانستيم توربين های سوالر سنتار آمريکايی را به 
مرحله ساخت برسانيم، البته ابتدا با تعميرات آن 
آغاز شــد و به گونه ای برنامه ريزی كرديم كه بعد 
از مدت دو تا سه  ســال بيش از 70 درصد قطعات 
خارجی توربين را در داخل كشور بسازيم  . اكنون 
نيز يک توربينی به نام  تی دا كه مشابه سوالر سنتار 
آمريکايی اســت با همه مشــخصات آن در داخل 

كشور ساخته شده است  .

  نصب و راه اندازی توربين تاروس برای 
نخســتين بار در ایران به همت متخصصان 

داخلی
وی در ادامه می گويد: پــس از جنگ تجهيزاتی 
در شركت خريداری شد و خطوط توسعه پيدا كرد  . 
اين خطوط برای پمپاژ فرآورده و نفت خام به توربين 
تاروس نياز داشــتند كه همين موضوع موجب شد 
تا در هر كدام از مراكز بندرعباس و مهرآران ســه 
دســتگاه و در قطب آباد دو دســتگاه توربين برای 

نخستين بار در ايران توسط شركت ملی مهندسی 
و ســاختمان نفت نصب و توســط شركت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ايران راه اندازی شــود  .  پس از 
آن توربين های نئوپينيــون ايتاليايی در دو منطقه 
مركزی و لرستان و تلمبه خانه های تنگ فنی، آسار، 
پل بابا و رازان به تعداد 15 دستگاه نصب و راه  اندازی 
شــد  . اين توربين ها در مراكز ياد شــده به ترتيب 
راه اندازی شــد و برای اولين بار در ايران بود كه از 
اين مدل توربين TG5 اســتفاده می شد  . نصب و 
راه اندازی توربين های تايفون در منطقه خوزستان، 
راه انــدازی پــروژه VFD  )الکتروموتورهای دور 
متغيــر(، سيســتم های نوين مديريتــی از جمله 
پياده سازی IMS و سيستم IP CMMS در كل 
شركت، سيستم IDMS در شــبکه خطوط لوله، 
سيســتم GIS در تمام مراكز انتقال نفت، تجهيز 
منطقه غرب به سيستم پايش از دور حفاظت كاتدی 
و   .  .  . نيز از جمله فعاليت هايی است كه در اين دوران 
به همــت متخصصان داخلی صنعــت انتقال نفت 

ايران انجام شد .

  خودکفایی در دوران جنگ
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وظايف مديريت كاال
وظيفه اصلی مديريت كاال در كل صنعت نفت، تأمين به موقع 
نيازهای بخش های مختلف است. رويکرد كلی اين مديريت در 
طول سال های مختلف اين بوده است كه هم چرخه تأمين كاال 
متوقف نشود و هم از توليدات داخلی استفاده شود. حمايت از 
توليد داخلی، از همان ابتدا در شركت خطوط لوله و مخابرات 

مطرح بوده و كماكان هم ادامه دارد.

به تعميركننده خارجی نيازی نداريم
با رويکرد توليدات داخلی اگر بخواهيم مديريت كاال را نگاه 
كنيم، تحريم ها برای سازندگان داخلی به نوعی فرصت تبديل 
شده است. با تعاملی كه همکاران فنی ما در بخش های مختلف 
داشته اند، توانستند تعداد زيادی از توليد كنندگان را حمايت 
كنند و سبب قدرتمندتر شدن آنها شوند. در بخش تعميرات، 
تقريبا 100 درصد توربين های گازی تعميراتش در داخل انجام  
می شود كه اكثر اين تعميرات همراه با تأمين قطعه است. عمده 
قطعات هم توسط همين تعميركاران در داخل ساخته  می شود و 

اين به دليل همان فرصت پيش آمده از تحريم هاست.

دير اعتماد  می كنيم، اما...
بايد به شركت های داخلی اعتماد كرد و راهکارهايی در نظر 
گرفت كه بشود اين اعتماد را در عمل نشان داد. بايد با توجه به 
همه تنگناهای مالی شركت های داخلی، دست آنها را گرفت. 
توليدكنندگان هميشــه گاليه دارند كه ورود به صنعت نفت 
خيلی سخت است، اما از طرفی تأييد  می كنند كه اگر اطمينان 
صنعت نفت را با تمام حساسيت هايی كه دارد، جلب كنند، اين 
همکاری تداوم خواهد داشت و به اعتماد  منجر می شود. راست 
هم  می گويند! پايشــی كه در صنعت نفت وجود دارد، ســبب  

می شود كاالی بی كيفيت از مدار خارج شود.

  ساخت 120 عدد پره رديف اول و 60 عدد پره 
رديف دوم توربين سولزر مدل S7 و قبول ريسک آن 
برای نخستين بار در داخل كشــور در سال 1373 و 
ساخت 325 عدد پره رديف اول و 195 عدد پره رديف 
دوم توربين سوالر ســنتار و تعمير يک دستگاه محور 
كمپرســور توربين زيمنس TB-4000 با 195 عدد 

پره ساخته شده راستون در داخل كشور 
  ســاخت درايو دور متغير بــرای كنترل دور 
الکتروموتــور القايــی 6 كيلوولت با قــدرت 1200 
كيلووات. كاربرد دوگانه اين تجهيز در صنايع موجب 
شــده بود كه فروش آن به ايران به دليل تحريم  های 

اعمال شده ممنوع شود 
  ساخت نخستين كنترل ولو الکترو هيدروليک 
 SERVO HYDRAULIC ســاخت  
PUMP بــه روش مهندســی معکــوس توســط 
متخصصــان داخلی، توليــد آن در انحصار شــركت 
امريکايی Cessna قرار دارد و به دليل اســتفاده 
در سيســتم های كنتــرل هواپيمــا از تکنولوژی، از 

حساسيت و دقت ساخت بااليی برخوردار است 
  ســاخت فلو ديوايدر كامل توربيــن نئوپنيون 

توسط سازندگان داخلی 
  ســاخت الکتروموتورهای 1300 كيلوواتی در 
داخل كشور از طريق شركت فن ژنراتور در سال 74 

  ســاخت انواع شــيرآالت و انواع نيــم لوله و 
وصله  های فوالدی و اتصاالت و چکش هوايی

  ســاخت انواع ترانس ركتيفاير ها و شارژرها و 
الکتروموتورهای فشار متوسط در داخل كشور 

  انواع مکانيکال سيل ها و قطعات اصلی و فرعی 
پمپ  های انتقال مواد نفتی

  ســاخت مــواد ضدخوردگی، شست شــوی 
توربين، روغــن توربين و نوار پوشــش لوله و پرايمر؛ 
مواد آتش نشــانی و مــواد شــيميايی روان كننده  ) 

 )DRA
  ســاخت داخل قطعات حســاس و داغ انواع 
توربين هــا و روتورهــا ماننــد پره هــا، ديســک ها، 
انواع كارت ها و تجهيــزات الکترونيکــی، پمپ  های 
ســوخت و روغنکاری و ســاخت كنترل ولــو كامل 
الکتروهيدروليک و بسياری از ديگر تجهيزا ت جانبی 

توربين ها 

جمع بندی
 از سال 1373 تا سال 1396 ساخت داخل 44 هزار و 
385 قطعه/ دستگاه )2506 قلمMESC ( شامل 280 

فقره تقاضا با دستاورد  های زير به پايان رسيده است:
  ارزش حدودی 640 ريــال و اقدام های الزم 
در خصوص تغيير كد حدود 2000 قلم از اين كاالها 

اجرا شده است.
  صرفه جويی ارزی به مبلغ 54,000,000 دالر 

80 درصد از كاالی مصرفی ما 
داخلی است

پيشــرفت اين ســال های ما قابل 
توجه اســت. عمده تفاوتش اين است 
كه رويکرد ما به خريــد از داخل و اتکا 
بــه توانمندی های داخلی اســت. من 
يادم می آيد در سال 1372 در شركت 
كاالی نفت، آماری در مورد خريدهای 
خارجی اســتخراج كرديم. حدود يک 
ميليارد و 700 ميليون تــا 2 ميليارد 
دالر خريد از خارج بود. در ســال های 
بعد برنامه ای در دستور كار قرار گرفت 
كه اگر با شــركت های خارجی قرارداد 
بسته می شود، با رويکرد انتقال فناوری 
و تکنولوژی باشد، يعنی به نحوی مجبور 
شــوند فناوری توليد آن دستگاه را به 
داخل منتقل كنند. در آماری كه بعدا 
اســتخراج كرديم، متوجه شديم اقالم 
پرمصرف صنعت نفت، مواد شيمايی، 
ماشــين آالت دوار و بخش زيادی هم 
لولــه و ولو اســت. در همان ســال ها، 
شــركت  های داخلی، برای اين حجم 
گســترده از نياز، برنامه ريزی كردند و 
اين اطمينان به آنها داده شــد كه اگر 
توليد مناســبی داشته باشــند، با آنها 
قرارداد بلندت مدت بســته می شود و 
جايگزين مشابه خارجی خواهند شد. 
اين كار به ايجاد انگيزه در توليد كننده 
داخلی منجر شــد. در حال حاضر 80 

درصد كااليی كه در صنعت انتقال نفت 
استفاده می شود، توليد داخل است.

به كيفيت كار فكر می كنيم
خدا را شکر می كنم در كنار همکارانی 
انجام وظيفه می كنم كه روحيه خدمت 
در آنها موج می زند. وقتی هدف از كار، به 
جای اينکه صرفا معطوف به مسائل مالی 
باشد، به نحوه مطلوب انجام كار باشد، 
ديگر به ديده شدن يا ديده نشدن فکر 
نمی كنی. من اين روحيه را در مجموعه 
همکاران شركت خطوط لوله و مخابرات 
می بينم و اين ســبب خشنودی است. 
ممکن اســت معدود افرادی هم باشند 
كه به صورت مقطعی از اين ديده نشدن 
دلسرد شــوند، اما گذرا است و دائمی 

نيست.
تالش مديريت اين است كه قدردان 
زحمــات كاركنان باشــد. در خيلی از 
مناطق، همکارانی كه در مجموعه  های 
فنی و عملياتی هستند، شبانه روزی و 
بدون چشمداشــت تالش می كنند كه 
اين قابل تقدير است. اكثر همکاران به 
فکر تاثيرگذاری هستند تا اينکه كارشان 
ديده بشــود. من بارها ديده ام كه بعد 
از انجــام كاری، می گويند كه ای كاش 
فالن كار را هم می كرديم تا نتيجه بهتر 
می شــد..... می خواهم اين را بگويم كه 
دغدغه اصلی، انجام كار باكيفيت است.

ب( تعميرات
در بخش تعميــرات توربين ها، 
شركت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ايران به عنوان يکی از پيشــتازان 
تعميــرات توربين هــا در داخــل 
كشــور از ســال 1373 اســتفاده 
از امکانــات داخلــی را ســرلوحه 
برنامه هــای تعميراتی خــود قرار 
داده است. شــايان ذكر است كه از 
ســال 1374 لغايت 1396 تعداد 
91 فقــره تعميــرات توربين ها در 
انواع سوالر سنتار/ ساترن/ تاروس 
و راســتون TA/TB و تايفــون و 
سولزر مدل S7 به ارزش حدودی 
840/000/000/000 ريــال اجرا 
شــده كه عمليــات تعميراتی آنها 
خاتمه يافته و در حال بهره برداری 
هستند. شايان ذكر است كه با تعمير 
اين تعداد توربين در داخل كشور از 
خروج حدود 70/000/000 دالر به 
خارج از كشور جلوگيری شده است.

موارد مهم تعميرات: 
 تعمير و بازســازی بيش از 
15 دســتگاه توربين سوالر سنتار 
در داخل كشور و حمايت از شركت 
توربين ماشين خاورميانه و تبديل 
اين شــركت به ســازنده توربين 
سوالر ســنتار به نام تجاری تيدا 
كه فقــط با حمايت  های شــركت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ايران 
جامه عمل پوشيده است. در حال 
حاضر نيز قرارداد تعميرات هشت 
دســتگاه توربين ســوالر سنتار با 
اين شــركت منعقد شــده و اقالم 
مصرفــی مــورد نيــاز تعميرات 
اساســی اين توربين نيز از كد 1 و 
3 )خريد خارج( به كد 4 )ساخت 

داخل( تبديل شده است. 
 همچنيــن بــا تعميــر و 
بازســازی بيش از 40 دســتگاه 
محــور توربين  هــای راســتون و 
حمايت  های بی دريغ اين شــركت 
در مقطع فعلی همــه اقالم مورد 
نياز تعميرات محورهای راســتون 
1750 در داخــل  /1500 -TA

كشور ساخته می شود.
 با تعمير و بازســازی حدود 

10 دستگاه توربين سوالر ساترن 
در داخل كشور از ارسال توربين به 

خارج جلوگيری شده است.
 برای نخستين بار در داخل 
كشور نسبت به تعمير و بازسازی 
  HP&LP پنج دســتگاه محور
توربين نئوپنيون اقدام شده است.
 اتمــام تعميــرات چهــار 
دستگاه توربين ســوالر تاروس و 
يک دستگاه توربين سوالر مارس 

 اتمــام مراحــل تعميــر و 
بازسازی دوازده دســتگاه محور 
 5000-TB توربيــن راســتون

توسط شركت  های داخلی 
 اتمــام مراحــل تعميــر و 
بازســازی پنج دســتگاه توربين 
تايفون و اقدام به تعمير و بازسازی 
چهار دستگاه توربين تايفون ديگر
قابل ذكر است كه با انجام تعمير و 
تکميل سه دستگاه شاسی موجود به 
سه دستگاه توربو پمپ كامل سوالر 
سنتار قدم بزرگی در ارتقای دانش 
ســاخت داخل توربين  های گازی 
در كشور ازسوی شــركت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ايران برداشته 

شده است.
در حــال حاضر بــرای تعمير و 
بازســازی چهار دســتگاه توربين 
ســوالر تاروس و چهار دســتگاه 
توربيــن تايفون برای نخســتين 
بار در داخل كشــور در حال اخذ 

پيشنهاد مالی هستيم.
 تعميــر و بازســازی دو 
دســتگاه توربين ســوالر ساترن 
توربيــن  ه  دســتگا هشــت  و 
ســوالر ســنتار و همچنيــن 10 
دســتگاه محورهــای مربــوط به 
-TA   توربيــن راســتون مــدل
1750توسط شركت  های  /1500

داخلی در حال انجام است.
 تعميرات انواع توربين  های 
آليسون از اويل انقالب در شركت 

صنايع هواپيمايی ايران 
  همچنين ساخت كامل چهار 
دســتگاه پکيج كامل توربوپمپ با 
بيش از 80 درصد ســاخت داخل 
قطعــات توربين نيز در ســال 98 

اجرايی خواهد شد.

وظیفه اصلی 
مدیریت 

کاال در کل 
صنعت نفت، 
تأمین به موقع 

نیازهای 
بخش های 

مختلف است. 
رویکرد کلی 
این مدیریت 

در طول 
سال های 

مختلف این 
بوده است 

که هم چرخه 
تأمین کاال 

متوقف نشود و 
هم از تولیدات 

داخلی 
استفاده شود

ابوالقاسم زمانی از رویكرد مدیریت کاال پس از انقالب می گوید:

اتکــــای مـــا 
به تولیدات داخلی است

گفتن و نوشتن از فعاليت ها و دستاوردهای صنعت انتقال 
نفت، بدون در نظر گرفتن نقش مدیریت کاال در تأمين قطعات 

و تجهيزات، بی انصافی است. اهميت این بخش زمانی بهتر 
درك می شود که محدودیت های موجود را در نظر داشته 
باشيم و اینكه با وجود تمام این محدودیت ها و تحریم ها، 

چرخه سوخت رسانی همچنان با قدرت در حال اجرا است. 
برای درك بهتر موضوع سراغ ابوالقاسم زمانی، مدیر 
کاالی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران رفتيم. 

مهم ترین صحبت های وی در گفت وگو با »صانا« را  در 
ادامه می خوانيد:

در حال 
حاضر 80 

درصد کاالیی 
که در صنعت 
انتقال نفت 
استفاده 

می شود، تولید 
داخل است

اقدامات اجرایی مدیریت كاال 
در حمایت از ساخت داخل و تعمیرات در 25 سال گذشته 
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ارتباطات بين مراكز تلفن به صورت شبکه را ايجاد كرده ايم و در 
دست بهره برداری داريم و توانســته ايم با استفاده از اين بستر، 
خدمات بسيار مهم، حساس و ارزشمندی حتی به سازمان ها و 

شركت های غيرنفتی و عام المنفعه ارائه كنيم. 
 به لحاظ ماهيتی، تفاوت بين مخابرات صنعت نفت و 

مخابرات غيرصنعتی چيست؟
در خصوص قابليت اتکای خدمات مخابراتی ارائه شده توسط 
همکاران ما، می خواهم اين مقايسه را انجام بدهيد كه اگر خط 
تلفن منزل شما قطع شود چقدر طول می كشد خط مجددا برقرار 
شود؟ چقدر پيگيری برای وصل مجدد آن انجام می دهيد؟ در 
صورتی كه در سيستم ما اساسا اين طور نيست. يعنی اصال قطعی 
به آن مفهوم كه در مخابرات غيرصنعتی مالحظه می كنيد وجود 
ندارد. سيستم های پشتيبان ما امکان ايجاد قطعی به آن معنا را 
نمی دهند. ممکن است يک خط قطع بشود، اما برای هر مركز 
چند خط از چند مسير پيش بينی شده اســت. از اين رو وقتی 
می گوييم ضريب اطمينان 99/99 درصد، مفهوم اين ضريب اين 
نيست كه ما در شركت خطوط لوله و مخابرات اصال قطعی نداريم، 
بلکه به اين معنی است كه در صورت بروز قطعی يک مسير، ارتباط 
آن مركز با شبکه از چند مسير متفاوت ديگر برقرار می شود و اين 

تمهيدات سبب ايجاد اين ضريب اطمينان باال شده است.
 در حوزه تعميرات و نگهداری، توانمندی نفرات و 
تيم های تعميراتی موجود در حوزه مخابرات شرکت را به 

چه ميزان ارزیابی می کنيد؟
ما در صنعت نفت برنامه های نگهداری و انجام روتين دوره اي 
تجهيزات را داريم و هدف از اين برنامه ها، پيشگيری از حوادث 
قبل از وقوع آنهاســت. اين روتين های دوره اي توسط تيم های 
معموال سه نفره با مراجعه به محل ايستگاه ها و تاسيسات انجام 
و طبق جداولی كه متناسب با هر تجهيز و دستگاه تهيه شده 
است، ايستگاه ها و بخش های مختلف آن از جمله راديو، ماكس، 
پاور ديزل، باتری ها، رزرو تايم باتری ها روتين می شــوند. اما در 
خصوص وقايع ناخواسته يا غير قابل پيش بينی، حوادث به صورت 
شــبانه روزی همزمان با مناطق در ترمينال تهران نيز مانيتور 
می شوند. اشکاالتي كه در ترمينال تهران مشاهده مي شود، توسط 
كارشناسان خبره تجزيه و تحليل شده و مواردی كه اضطراری 
است به منطقه مورد نظر اعالم مي شود تا برای رفع آن به صورت 
اضطراری اقدام كنند و موارد غير اضطراری را هم به مسير مربوطه 

خودش ارجاع می دهند. 
 در خصوص خدماتی که به شرکت ها و نهادهای 
خارج از مجموعه صنعت نفت توسط شرکت خطوط لوله 

و مخابرات ارائه شده است چند مورد را ارائه بفرمایيد.
ما براساس مجوز هايی كه هيأت مديره محترم شركت متعاقب 
انجام بررســی های فني برای ارائه خدمات به ساير سازمان ها 
صادر می كند، نسبت به ارائه ســرويس به سازمان هايی مانند 
صداوسيما، وزارت نيرو، اورژانس كشور، منابع طبيعی و برخی 
ديگر از دستگاه ها و نهاد ها اقدام می كنيم. صداوسيما در حال 
حاضر در بسياری از سايت ها از امکانات مخابراتی ما برای پخش 
برنامه های خود استفاده مي كند و درخواست های متعدد ديگری 
هم برای دريافت سرويس در بسياری از نقاط ديگر ارائه داده كه 

در دست بررسی است.
 این موضوع را که یك نفر مثل شما می تواند با شروع 
کار از سمت تكنيسين ارشد مخابرات در خوزستان به 
سطح مدیریت مخابرات شرکت برسد چگونه ارزیابی 
می کنيد و این شرایط تا چه حد برای دیگر کارکنان در 

شرایط فعلی مهياست؟
اين روند رشــد در ســازمان امروز شــركت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ايــران موضوعی كامال طبيعــی و روالی عادی 

 خدمت شما در صنعت نفت چگونه آغاز شد و چه 
مراحلی را طی کردید؟

خدمتم در سال 69 از منطقه خوزستان و به عنوان تکنيسين 
ارشد شروع شد و بعد مهندس مايکروويو و در مرحله بعد مهندس 
ارشد مايکروويو و رئيس نگهداري و تعميرات انتقال و ديتا شدم. 
ابتدا با مدرک فوق ديپلم مخابرات استخدام شدم. البته در طول 
مدت خدمت، ليسانس الکترونيک و نهايتا فوق ليسانس نرم افزار 
دريافت كردم. از سال 95 هم در منطقه اصفهان به عنوان معاون 
مخابرات منطقه مشغول به كار شدم و نهايتا از ارديبهشت ماه 
سال 97 به عنوان مدير مخابرات شركت خطوط لوله و مخابرات 

نفت ايران مشغول خدمت هستم. 
 اگر بخواهيد مقایسه ای اجمالی از تحوالت حوزه 
مخابرات صنعت نفت در چهار دهه اخير با دوران قبل از 
انقالب داشته باشيد، مهم ترین محور های تحول را شامل 

چه مواردی می دانيد؟
از ديدگاه بنده كه در حوزه مخابرات از كف سازمان فعاليتم 
را شروع كردم و اكنون در حوزه مديريت مخابرات شركت قرار 
دارم، تحوالتی كه در اين چهار دهه اخير شاهد آن بوده ام غيرقابل 
تصور است. در حوزه های طراحی، نصب و نگهداری امروزه تمام 
فعاليت های مورد نياز توســط همکاران شركت خطوط لوله و 
مخابرات يا پيمانکاران داخلی انجام می شود. ارتباط مخابراتی 
يک ارتباط پيوسته است كه بايد هميشه برقرار بماند. لذا سطح 
استاندارد های كيفی در حوزه كار ما بسيار باالست. برای اجرای 
اين استاندارد از ابزارهای پشتيبانی مختلف و متنوعی استفاده 
می شــود. به اعتقاد من، بزرگ ترين دستاورد در حوزه خطوط 
لوله و مخابرات صنعت نفت در چهار دهه اخير اين است كه در 
حال حاضر همه مراحل عمده بهره برداری و توسعه خطوط لوله و 
مخابرات شامل طراحی و نگهداری و نصب توسط نيروهای داخلی 
انجام می شود. در بخش توليد تجهيزات و سخت افزار بنا به داليل 
مختلف از جمله عدم توجيه اقتصادی توليد برخی محصوالت، 
وارد حوزه توليد همه ملزومات نشده ايم. البته اين رويه در سطح 
جهانی هم مشهود است و بسياری از كشور ها هم مثل ما وارد 
حوزه توليد نشده اند. هر چند در خصوص برخی اقالم پايه ای تر 
مثل تجهيزات با پهنای باند كمتر، ظرفيت های توليد داخلی در 
كشور ايجاد شده است. اما در مورد محصوالتي مانند تجهيزات 
نوري با پهنای باند باال كه دارای تکنولوژی سطوح باال هستند، از 

خارج كشور تامين می شوند.
 اهميت نقــش و جایگاه خدمــات مخابرات در 
ماموریت های شــرکت خطوط لوله و مخابرات به چه 
ميزان است؟ در واقع دليل وجود سرویس های مخابراتی 

محسوب می شود و مختص من نيست. 
هر كارمند يا كارشناس ديگری با ايفای 
درست وظايف و مسئوليت های محوله 
و تبعيت از اهــداف و تالش برای تحقق 
ماموريت های سازمان می تواند همين 
روند را طی كند و بــه مقامات عاليه در 
سطح شركت ارتقا يابد. البته بنده مالحظه 
ديگری هم در اين مــورد دارم و آن اين 
است كه اين زمان نبايد چندان طوالنی 
شود. يعنی اگر فردی، شايستگی الزم را 
در انجام وظايف و سمت خود نشان داد، 
بايد ظرف مدت معقول و قابل قبولی رشد 
كند و به سمت های باال برسد. منظورم 
اين است كه لزوما نبايد تصور كنيم كه 
حتما فرد بايد در سال های پايانی خدمت 
و در زمان كهولت سن به مقام مديريت 
يا معاونت برسد، چون سمت مديريت 
ملزومات خاص خودش را دارد و فرد بايد 
آمادگی ذهنی، سطح انرژی الزم و تمركز 
مورد نياز را برای انجام وظايف داشــته 
باشد. از اين رو بايد افراد در شرايطی كه 
توانمندی و انــرژی الزم را دارند به اين 
سمت برسند تا بتوانند راهبردهای كالن 
و برنامه های بلندمدت شركت را اجرايی 
كنند. البته بنده قائل به اينکه افراد بدون 
تجربه و سابقه الزم هم به سمت مديريت 
برسند، نيستم. فرد بايد كارنامه و عملکرد 
موفقی در سمت های قبلی داشته باشد 
و مناطق و شرايط ايســتگاه ها را ببيند 
و كار در بخشــی از اين مناطق را تجربه 
كند و با درک محدوديت ها و ويژگی های 
هر منطقه بتواند تصميماتی مبتنی بر 
شــناخت ميدانی، دانش كافی و تجربه 

كاری اتخاذ كند. 
 آیا نگرانی عمده ای در ارتباط با 

حوزه کاری خود دارید؟
امروز كه در خدمت شــما هستيم، 
شخصا نگرانی ويژه و عمده ای در خصوص 
شرايط كار در مخابرات صنعت نفت وجود 
ندارد. اما بايد پيش بينی های الزم را برای 
آينده صنعت نفت و نيازهای روزافزون آن 
به ويژه در حوزه مخابرات داشته باشيم. 
قطعا تحريم ها در بلندمدت قابل تداوم 
نخواهد بود و اميدوارم طرف های خارجی 
هر چه سريع تر رفتار غيرمعقول كنونی را 
متوقف كنند و متوجه شوند نتايجی كه 
پيگيری می كنند از طريق تحريم به دست 
نمی آيد. در عين حــال ما هم بايد از اين 
فرصت استفاده كنيم و جوانان و نخبگان 
دانشگاهی را در حوزه ساخت تجهيزات و 
تامين و توليد قطعات به كار بگيريم. چون 
در حال حاضر حلقه مفقوده ما كاال و توليد 
است و اگر دانشــگاه قصد دارد با توليد 
نيروی كيفــی و دانش محور كمکی به 
صنعت نفت كند، بايد وارد حوزه ساخت و 

تامين كاال و سخت افزار شود.

 اگر به سرمایه گذاران بخش 
خصوصی توصيــه ای در زمينه 
سرمایه گذاری در توليد تجهيزات 
و وسایل و قطعات مخابراتی داشته 

باشيد این موارد چه خواهد بود؟
می توانم توليد فيبر نوری را به عنوان 
يکی از مهم ترين گزينه ها و جذاب ترين 
زمينه هــای ســرمايه گذاری بخــش 
خصوصی توصيــه كنــم. راديو های با 
ظرفيت و فركانس باال هم می توانند در 
زمينه توسعه توليدات موجود شركت های 
فعال در اين بخش مدنظر قرار گيرند و 
نهايتا سيســتم های ماكس كه بتوانند 
هم راديو و هم ظرفيت های باالی فيبر 
نوری را پوشش دهند می توانند از جمله 
گزينه های جذاب برای سرمايه گذاری 
محسوب شوند. البته در زمينه تجهيزاتی 
كه هم اكنون در دنيا توليد شده و در دست 
استفاده است، بخش خصوصی می تواند با 
شناسايی تجهيزات و تحوالت تکنولوژيک 
در سطح جهانی، زمينه معرفی، شناسايی 
بخش های قابل كاربرد در سطح صنعت 
نفت و انتقال و بومی سازی فناوری ها و به 
روزآمدســازی تجهيزات و فناوری های 
مورد اســتفاده در صنعت نفت را فراهم 

كند.
 توصيه شما به همكاران حوزه 
مخابرات شــرکت خطوط لوله و 

مخابرات نفت چيست؟
توصيه ام به همکاران اين اســت كه 
در هر سمت و جايگاهی كه هستند به 
كاری كه انجام می دهند اعتقاد و ايمان 
داشته باشند. اينطور نيست كه اگر كسی 
زحمتی برای شركت و صنعت متحمل 
می شــود تصور كند كه اين تالش ديده 
نمی شود. قطعا تالش های همکاران در 
همه مجموعه ها ديده می شــود و روسا 
و مديــران كار باكيفيــت و صادقانه را 
تشخيص می دهند و آن را لحاظ می كنند. 
از سوی ديگر ما به توان، ظرفيت، اراده و 
انجام كار تمام نيروهای سازمانی خود نياز 
داريم. مجموعه خطوط لوله و مخابرات 
نيازمند توان تمام كارگران، تکنيسين ها، 
متصديان ايستگاه ها، رؤسا و سرپرستان 
و مديران از دورافتاده ترين ايستگاه ها و 
مراكز انتقال نفت تا ســتاد تهران است. 
اگر همه اين افــراد با هم و در يک جهت 
كار نکنند، سازمان به اهداف پيش بينی 
شده اش در حوزه های مربوطه نخواهد 

رسيد. 
  اگر به ســال 69 برگردید باز 
هم مخابرات شــرکت خطوط لوله 
و مخابرات را برای این کار انتخاب 

می کنيد؟
قطعا مجددا هميــن كار را انتخاب 

می كنم.

با ضریب اطمينان بيش از 99/99 
درصد در ســطح عمليات شرکت 

خطوط لوله و مخابرات چيست؟
شايد اين پرسش برای بسياری ايجاد 
شــود كه چرا عنوان شركت ما، شركت 
خطوط لوله و »مخابرات« است. زيرا در 
اين شركت عالوه بر خطوط لوله، بخش ها 
و فعاليت های ديگری هــم وجود دارند. 
اما چرا حوزه مخابرات به طور ويژه مورد 
توجه قرار گرفته اســت؟ موضوع از اين 
قرار است كه از روزی كه صنعت نفت در 
ايران شروع به كار كرد، نياز به ارتباطات 
مخابراتی بخش مهمی از ذات و هويت و 
زنجيره ارزش اين صنعت است. شركت 
ما هم مســئول برقراری اين ارتباطات 
در سطح صنعت نفت كشور بود. قدمت 
ارائه سرويس هاي مخابرات ما از شركت 
مخابرات بيشتر است. اگر از ايستگاه های 
مخابراتی بازديد كرده باشيد، در بسياري از 
مناطق ابتدا ايستگاه های ما ايجاد شده اند 
و در سال های بعد تاسيسات و دكل های 
شــركت مخابرات به تدريج و با برقراری 
ارتباطات مايکروويــو و مخابرات، ايجاد 
شده اند.  در زمينه عمليات صنعت نفت 
هم، مخابرات بخــش مهمی از خدمات 
مورد نياز زنجيره صنعت نفت است و در 
واقع چشم و چراغ راه عمليات است. در 
عمل با استفاده از مخابرات است كه هر 
يک از اجزای زنجيره تامين نفت خام و 
فرآورده، می توانند همديگر را پيدا كنند 
و از شرايط عملياتی يکديگر مطلع شوند. 
شايد اين پرسش پيش بيايد كه چرا به 
سراغ تاسيسات شركت مخابرات نرفتيد، 
يا در شــرايط فعلی از خدمات شركت 
مخابرات استفاده نمی كنيد. دليل اين 
اســت كه همين االن با گذشت بيش از 
60 سال از استقرار صنعت مخابرات در 
كشور، شــركت مخابرات در بسياری از 
نقاط كشور كه مراكز و تاسيسات نفتي 
وجود دارد حتی با استفاده از خدمات تلفن 

همراه خود نمی تواند به ما سرويس های 
مخابرات صنعتي ارائه دهد، درحالی كه 
ما در آن نقاط مراكــز مخابراتی داريم و 
به واسطه آنها ارتباط مراكز انتقال نفت و 

تاسيسات را برقرار مي كنيم. 
 در حــال حاضــر چند نوع 
سرویس در حوزه مخابرات صنعت 

نفت ارائه می کنيد؟
در شرايط فعلی، بسترسازی انجام شده 
در بخش مخابرات صنعت نفت هم نياز 
امروز صنعت را تامين می كند و هم تالش 
كرده ايم آينده مخابرات را تامين كنيم. 
البته حوزه مخابرات در ســطح جهانی 
حوزه و صنعتی بسيار پويا با رشد بسيار 
سريع در مقايسه با ساير صنايع است و 
بخش مهمــی از بودجه های تحقيقاتی 
و سرمايه گذاری های صنعتی در سطح 
جهانی امروزه در حــوزه مخابرات انجام 
می شود، زيرا مخابرات با تعاريف امروز تنها 
شامل يک ارتباط تلفنی يا حتی موبايلی 
ساده نيست. همه زيرساخت های صنعتی 
ارتباطی بخش های مختلــف ملی در 
حوزه های مختلف صنعتی و حتی امنيتی 
امروز به مخابرات وابســته است. حتی 
صنعت پزشکی و نجات جان انسان ها با 
ارائه راه حل های انعطاف پذير مخابراتی 
تا حد زيادی به صنعت مخابرات وابسته 
است. امروزه، جراحی های بسيار پيچيده 
از فواصــل هزاران كيلومتر با اســتفاده 
از روبات ها با بهره مندی از بســتر های 
مطمئن و كارآمد مخابراتی انجام می شود. 
اگر اين جراحی با بهره گيری از يک بستر 
مطمئن مخابراتی انجام نشــود، تصور 
كنيد چه فاجعه ای رخ خواهــد داد. در 
زمينه انتقال مواد نفتي نيز اوضاع به همين 
منوال است و ما نياز داريم زيرساخت هايی 
را ايجاد كنيم كه هم پاســخگوی نياز 
امروزمان باشــد و هم توسعه های آتی 
صنعت نفت را تامين كند. در حال حاضر 
ما شبکه های تلفن، ديتا، صوت و تصوير، 

امروز که 
در خدمت 
شما هستیم، 

شخصا 
نگرانی ویژه 
و عمده ای 

در خصوص 
شرایط کار 
در مخابرات 
صنعت نفت 
وجود ندارد

در شرایط 
فعلی، 

بسترسازی 
انجام شده 
در بخش 
مخابرات 

صنعت نفت 
هم نیاز امروز 

صنعت را 
تامین می کند 
و هم تالش 

کرده ایم آینده 
مخابرات را 
تامین کنیم

 مدیر مخابرات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران: 

تحوالتی كه در ٤ دهه اخیر شاهد آن بوده ام،
 غیرقابل تصور است!

خدمتش در صنعت نفت و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران را از سال 69 آغاز کرده اســت. ابتدای حضور در خطوط 
لوله و مخابرات از منطقه خوزســتان رقم خورد، هر چند تصور 
نمی کرد که کار در منطقه خوزستان 26 سال ادامه یابد، البته بعد از 
فارغ التحصيلی از دانشگاه و خدمت نظام وظيفه، اولویت، حضور در 
کنار خانواده پدری و کار در خوزستان بود. آقای احمد بهفرد، مدیر 
مخابرات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، از دگردیسی 

حوزه مخابرات صنعت نفت در چهار دهه اخير می گوید.
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 LAN پروژه ايجاد زيرساخت شبكه 
 در سال 84 واحد فناوري اطالعات با انعقاد قراردادي با شرکت موج 
نيرو مطالعات اوليه برای پياده ســازي سيستم اسكادا را پيگيري کرد. 
یكي از گام های اساسي براي پياده سازي اسكادا ایجاد زیرساخت های 
شبكه LAN و WAN است که پياده سازي بخش LAN به واحد فناوري 

اطالعات محول شد.
پس از بررسي های مشاور و انعقاد قراردادهاي خرید و نصب در ستاد 
و مناطق دوازده گانه، اجراي این پروژه از سال 87 شروع شد و در سال 
93 به پایان رســيد. اجراي این پروژه عالوه بر صرفه جویي زماني در 
انجام مكاتبات اداري، زمينه  پياده سازي سامانه های IP-CMMS و 
GIS و .... را در شرکت فراهم کرد. همچنين شرایط براي اجراي اسكادا 
نيز مهيا شــده که آن پروژه نيز در حال اجرا است. از دیگرپروژه هایي 
که با همكاري واحد فناوري اطالعات به بهره برداري رسيده و موجبات 
صرفه جویي های بسياري شده مي توان به سامانه حقوقي و قراردادها، 
سامانه های IP-CMMS، GIS، اتوماسيون ماشين آالت ترابري و... 
اشاره کرد. انجام اقدام های مذکور بدون در اختيار داشتن مرکز داده اي با 
تجهيزات سوئيچينگ و روتينگ و ذخيره سازهاي مناسب مشكل است 

و تقریبا امكان پذیر نيست.
در این مجموعه با فراهم کردن فضاي ذخيره ســازي حدود 

20 ترابایــت اطالعات با IOPS باال و ایجاد ســامانه های 
مانيتورینگ براي مرکز داده و همه تجهيزات شبكه 

LAN به گونه اي عمل مي شود که هرگونه تغيير 
یا حادثه اي در کل شــبكه که به وسعت 

ایران عزیز است توسط سامانه هاي 
مانيتورینگ رؤیت و پيگيري 

مي شود.

  پروژه طراحی و اجرای شبكه يكپارچه صوت و ديتا
 این پروژه یكی از بزرگ ترین پروژه های شــبكه مخابرات خصوصی 
خاورميانه است که عالوه بر سيستم های مخابراتی، ارتباطات دیتا نيز 

از طریق آن نيز صورت می گيرد. این شبكه با دارا بودن بالغ بر 160 
سایت مجهز به ســوئيچ مخابراتی و تجهيزات دیتا، ارتباط 

مخابراتی و دیتای ســازمان ها و مراکز تحت پوشش را 
برقرار می کند. مراکز تلفن شبكه یكپارچه صوت 

و دیتای مخابرات نفت، با اســتفاده از فيبر 
نوری و سيستم های رادیویی با یكدیگر 

ارتباط دارند. این شبكه از طریق 
 IP سيستم های مبتنی بر

به جای سوئيچ های 

آنالوگ، شبكه ای قوی برای ارتباطات مخابراتی صنعت نفت ایجاد کرده 
است و ضمن ارائه خدمات پيشرفته مخابرات صنعتي و برقراري ارتباط 
صنعتي مستمر، پایدار، ایمن، آسان و بدون هزینه، ارائه سرویس هایی 
نظير پزشكی از راه دور، آموزش از راه دور کارکنان، ارتباطات تصویري، 
ارتباطات کامپيوتري، تأمين تمامی ارتباطات ستاد شرکت ملي پاالیش و 
پخش و شرکت های تابعه، ستاد وزارت نفت، ساختمان های ستادي نفت 
در تهران، باشگاه ها، ستاد شرکت ملی پخش و سایر مراکز پخش، مراکز 
سوخت گيري کشور، بيمارستان صنعت نفت و مراکز درمانی و نيز برخي 

از شرکت های تابع صنعت نفت را نيز تسهيل و ممكن کرده است.
قابل ذکر اســت در راســتاي اجراي اقتصاد مقاومتي با محوریت 
درون زایي، همه مراحل طراحي، نصب و راه اندازي این پروژه توســط 
کارشناسان و با استفاده از توان داخلي شرکت با حدود یك سوم هزینه 

و پنج ماه زودتر از برآورد زماني در شرایط پسابرجام انجام شده است.

پروژه تامين و پياده سازي سامانه اسكادا 
پروژه مذکور به منظور ایجاد امكانات کنترل و نظارت دائمي منطقه اي 
و ستادي بر عمليات بهره برداري مراکز انتقال نفت و تْاسيسات، ثبت و 
نگهداري و پردازش اطالعات عملكرد شبكه انتقال مواد نفتي و کاهش 
زمان تصميم گيري در شرایط بحراني و کاهش هزینه های بهره برداري در 
سطح شرکت خطوط لوله و مخابرات در حال انجام است. قرارداد اجراي 
این پروژه که شامل تهيه و نصب تجهيزات در دوازده منطقه عملياتي 
مستقل و دو مرکز ستادي است در سال 96 با شرکت داخلي فرینه فناور با 
زمان اجراي دو سال منعقد شده است و در حال حاضر 35 درصد پيشرفت 

فيزیكي داشته دارد.
بدیهي است افزایش سرعت و دقت در عمليات انتقال مواد نفتي با 
بهره برداري از این سيستم سهم بســزایي در تقليل هزینه ها از طریق 
کاهش مصرف انرژي و کاهش اســتهالك تجهيزات اعم از توربين ها، 

الكترموتورها و... را به همراه خواهد داشت.

پروژه نشت يابي مسير تبريز/ 
مياندوآب/ اروميه 

با توجه به لزوم حفظ محيط 
زیست و کنترل سریع و 
به موقع نشتي خطوط لوله 
در مســيرهاي انتقال مواد 
نفتي، مدیریت شرکت خطوط 
لوله و مخابرات پروژه مذکور 
را به عنوان پایلوت در 
سال 95 با انعقاد 
د  ا د ر ا قر

طراحی، تامين، نصب و پياده سازی سامانه نشــت یابی مسير تبریز، 
مياندوآب، اروميه و انشــعاب مراغه به طول 288 کيلومتر با شرکت 
مهرگان صنعت هما منعقد کرد که در ســال 97 به بهره برداري رسيد. 
با اجراي این پروژه، در صورت به وجود آمدن نشــتي در مسير مذکور، 
در کمتر از ســه دقيقه اطالعات مربوط به ميزان و محل نشتي توسط 
سنسورهایي که در مسير قرار گرفته و به کمك نرم افزار تجزیه و تحليل 

شده و در اتاق کنترل مبدا و مقصد قابل دریافت است.

پروژه رينگ فيبر نوري تهران
این پروژه به منظور بهره برداري از مراکز تلفن IP PBX و به عنوان 
بخشی از شــبكه یكپارچه صوت و دیتا با اجراي کابل کشي حدود 16 
کيلومتر فيبر نوری و نصب تجهيزات انتقال در 24 ســاختمان ستادي 
وزارت نفت در تهران انجام شــد. با انجام این پروژه و نصب و راه اندازی 
تجهيزات مربوطه، امكان ارتباط ایمن و سریع و با ظرفيت بسيار باال ما 

بين ساختمان های ستادی وزارت نفت برقرار شد.

پروژه طراحي، خريد و راه اندازي مركز تلفن 4500 شــماره اي 
پااليشگاه آبادان 

با ایجاد بسترها و زیرساخت های الزم، مرکز تلفن پاالیشگاه آبادان 
به عنوان آخرین مجموعه پاالیشگاهی کشور با استفاده از دانش بومی 
پرسنل مدیریت مخابرات طراحی، خریداری، نصب و راه اندازی شد و در 

شبكه یكپارچه صوت و دیتا مورد بهره برداری قرار گرفت. 

 پروژه های CCTV ستاد و مناطق 
طراحی و پياده سازی ســامانه های حفاظت الكترونيك کليه مراکز 
انتقال نفت مناطق و ساختمان های ستادی در دست اقدام است که 20 

مورد آن به پایان رسيده و بقيه نيز در دست اقدام است.

پروژه نصب GPS بر روي ناوگان ترابري 
در ســال 87 مطالعات مربوط به پياده ســازی ســامانه مدیریت 
ناوگان روی 1200 دستگاه خودروی ســبك و سنگين و 250 دستگاه 
موتورسيكلت خط بان در مناطق دوازده گانه شــرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایــران جهت مانيتورینگ ناوگان مذکــور و به منظور 
کنترل، مكان یابي و نگهداري اطالعات پيموده شده توسط آنها و ارائه 
گزارش هاي مربوطه انجام شد که در سال 95 با همكاري شرکت طلوع 

آرین هوشمند به بهره برداري رسيد.
شــایان ذکر اســت همه مراحل اجرای پروژه های فوق با همكاري 
شرکت های داخلي و استفاده از توان فني همكاران شرکت انجام شده و 
ضمن ارتقاي سيستم های مخابراتي و کنترل خطوط لوله، افزایش دانش 
فنی نوین شــبكه های مخابراتي همكاران محترم مدیریت مخابرات 
را در پي داشته اســت، به گونه ای که در حال حاضر همه عمليات های 
پشتيبانی و نگهداری شــبكه های مذکور با استفاده از دانش و تجربه 
پرسنل مدیریت مخابرات و بدون نياز به همكاری سایر شرکت ها در 
حال انجام است که این موضوع صرفه جویی بسيار زیادي را 

برای شرکت به همراه داشته است.

دستاوردهاي ٤0 ساله صنعت انتقال نفت در حوزه مخابرات
پروژه رادیودیجیتال و فیبر نوري

 با توجه به قدمت و فرسودگي سيستم های انتقال آنالوگ که از سال 1346 در صنعت نفت ایجاد شده بود و لزوم جایگزیني آنها 
با سيستم های دیجيتال به دليل عدم هم خواني با تكنولوژي های روز و ظرفيت کم و همچنين به منظور توسعة شبكه زیرساخت 
ارتباطي صنعت نفت، پروژه رادیودیجيتال و فيبر نوري مدیریت مخابرات با انجام مطالعات اوليه در ســال 78 در دستور کار 
مدیریت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران قرار گرفت. با انجام این پروژه که در 293 ایستگاه مخابراتي، 8000 کيلومتر 
مسير رادیویي و حدود 4000 کيلومتر فيبر نوري اجرا شده است، هم اکنون تمامي تجهيزات ایستگاه های مخابراتي اعم از رادیو، 
ماکس، شارژر، باتري، تابلوهاي کنترل برق PLC، کولرها و .... تعویض شده و در بسياري از مسيرها با تحصيل اراضي و احداث 

ساختمان اتاق رادیو و دکل، تعداد ایستگاه های مخابراتي برای بهبود ارتباطات رادیویي افزایش یافته است.
به موازات اجراي پروژه یادشده که در آن سيستم های رادیودیجيتال پرظرفيت جایگزین سيستم های آنالوگ شده است، 
مدیریت مخابرات با ایجاد شبكه فيبر نوري به طول حدود 4000 کيلومتر و در مجاورت و حریم خطوط لوله، یك مسير ارتباطي 
بسيار پرظرفيت در مسيرهاي تهران/ اهواز-آبادان/ ماهشهر- اصفهان/ رفسنجان - تنگ فني/ دره شهر و .... فراهم کرده است 
که این موضوع با توجه به پيش بيني توسعه 10 سال آینده در زیرساخت های بخش انتقال نفت خام و فرآورده، بستر الزم برای 

تمام امكانات مخابراتي را فراهم کرده است.
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1359 شمسی
1. بمباران مركز انتقال نفت ديزلی خط لوله 10 اينچ 

فرآورده سبزآب 
2. بمباران مركز انتقال نفت توربينی خط لوله 30 
اينچ نفت خام سبزآب و راه اندازی مجدد آن بالفاصله 

پس از بمباران
3. بمباران مراكــز انتقال نفت آبــادان در ابتدای 

خطوط لوله 12 و 16 اينج فرآورده آبادان اهواز 
4. بمباران مركز انتقال نفت ديزلی و تاسيسات اهواز 

و راه اندازی مجدد در بهمن ماه همان سال
5. بمباران مركز انتقال نفت برقی و تاسيسات اهواز

1363 شمسی
1. احداث و بهره برداری از خط لوله 6 اينچ فرآورده 
انشــعابی انديمشــک از خط لوله 10/ 20 و 16 اينچ 

فرآورده اهواز/ ری به طول 6 كيلومتر
1366 شمسی

1. تاسيس شركت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ايران و مديريت خطوط لوله و مخابرات در شــركت 

ملی نفت ايران  
2. بمباران مركز انتقال نفت عبدالخان و بازسازی آن 

1367 شمسی
 بمباران مركز انتقال نفت شهيد يوسف زاده باغبان 
)بيدرويه( در تاريخ 1367/4/27 و بازســازی آن سه 

ماه بعد 
1368 شمسی

1. آغاز عمليات تعويض 70 كيلومتر خط لوله 12 
اينچ فرآورده آبادان/ اهواز و بازسازی 50 كيلومتر ديگر 

از همين خط 
2. اتمام عمليات تعويض و بازسازی خط لوله 12 

اينچ فرآورده آبادان/ اهواز و بهره برداری از خط
3. راه انــدازی مجدد مركز انتقال نفــت آبادان در 

ابتدای خط لوله 12 و 16 اينچ فرآورده آبادان/ اهواز 
1370 شمسی

1. احداث مركــز انتقال نفت خط لولــه 16 اينچ 
فرآورده شهيد لرستانی

2. تغيير مســيرخط لوله 12 اينچ فرآورده آبادان/ 
اهواز از محدوده بافت شهری و منطقه كوت عبداهلل و 
عبور دادن خط لوله از حاشيه شهر اهواز از طريق سه راه 
فرودگاه اهواز به مركز انتقال نفت خرمکوشک و اتصال 
آن به تاسيســات انتهايی نظاميه در درون تاسيسات 
انتهايی خط لوله 16 اينچ نظاميه در درون تاسيسات 

انتهايی خط لوله 16 اينچ نظاميه/ اهواز
1380 شمسی

1. تعويض خط لوله 30 اينچ نفت خام اهواز/ تنگ 
فنی 

1382 شمسی
1. احداث مركز انتقال نفت جديد 16 اينچ فرآورده 

آبادان/ نظاميه 
2. احداث و بهره برداری خط لوله 26 اينچ از نظاميه 

تا مركز انتقال نفت شهيد چمران

3. تحويل موقت خط لوله 26 اينــچ فرآورده حد 
فاصل مركز انتقال نفت شهيد چمران تاسيسات نظاميه 

به طول 8 كيلومتر 
4. به منظور انتقال فرآورده نفــت گاز به تهران از 

طريق خط لوله 30 اينچ نفت خام اهواز/ ری
1386 شمسی

1. تغيير مســير خط لوله 12 اينچ فرآورده آبادان/ 
نظاميه اهواز به طول 26 كيلومتر

2. جابه جايی مركز انتقال نفت نظاميه
1390 شمسی

1. تحويل موقت مركز انتقال نفت شــهيد چمران 
epc اهواز جديد

الف – راه انــدازی فاز 2 مركز انتقال نفت شــهيد 
چمران

ب – راه اندازی مركز انتقال نفــت بندر صادراتی 
شهيد باوی

1394 شمسی
الف- راه اندازی سيستم برق VFD در مركز انتقال 

نفت شهيد دهنوی
ب- تعويض 7500 متر خط لوله 30 اينچ اهواز/ ری 

حد فاصل اهواز تا مركز انتقال نفت شهيد زنگنه
ج- معکوس كردن خط لوله مواد نفتی از شمال به 

جنوب 10 اينچ، دو طرفه كردن 
د- مهندســی معکوس توربين sg t100 توسط 

واحد مکانيک منطقه خوزستان 

3 دستاورد مهم منطقه
 تاســيس فاز دوم مرکز انتقال نفت 
شــهيد چمران: شــركت خطوط لوله و 
مخابرات نفــت ايران منطقه خوزســتان در 
راســتای افزايش ظرفيت انتقال نفت خام از طريق 
خط 30 اينچ، يک مركــز انتقال نفت جديد و مجهز 
به چهار دستگاه توربوپمپ تايفون با قدرت هر كدام 
6800 اســب بخار به روشEPC را در كنار مركز 
فعلی احداث كرده و به بهره برداری رسانده است. يکی 
از مهم ترين اقدام هايی كه در راستای اهداف مورد نظر 
شركت در اين مركز انجام شده است، استفاده ازنيروی 
گاز به جای ســوخت مايع برای به گردش درآوردن 
توربين ها است. البته طراحی سيســتم به گونه ای 
پيش بينی شده است كه با توجه به موقعيت دستگاه ها 
می توانند از گاز يا سوخت مايع استفاده كنند. با اين 
اقدام در جهت حفظ و صيانت از محيط زيست گام 
برداشته شــده و در مصرف سوخت نيز صرفه جويی 
شده است. شايان ذكر اســت در قسمت هايی از اين 
مركز فضای سبز نيز ايجاد شده است. در اين مركز 
چهار مخزن ذخيره نفت خام با ظرفيت های 33 و 37 

ميليون ليتر وجود دارد.
تاسيس مرکز انتقال نفت شهيد باوی 
)بندر صادراتی(: اين مركز در بندر ماهشهر 
و در كرانه نيلگون خليــج فارس، در زمينی به 
مساحت 50000 مترمربع ســاخته شده و در سال 
1392 به بهره برداری رسيده است كه به نام مهاجر 
الی اهلل، قاری و مبتهل بين المللی قرآن كريم مرحوم 
امين باوی كــه از جان باختگان فاجعه منا اســت، 

نام گذاری شد.اين مركز فرآورده های نفتی وارداتی در 
بندر و بنزين توليدی منطقه ويژه پتروشيمی ماهشهر 
را دريافت و از طريق خط لوله 16 اينچ به آبادان ارسال 
می كند تا در آنجا به ديگر مبادی مصرف ارسال شود. 
يکی ديگر از وظايف اين مركز دريافت فرآورده های 
توليدی پااليشگاه آبادان از طريق همين خط لوله و 
تحويل آن به مخازن بنــدر صادراتی برای صادرات 
يا مصارف ديگر اســت. در اين مركــز از تجهيزات و 
تکنولوژی جديد استفاده شــده است. سه دستگاه 
الکتروپمپ هر يک به ظرفيــت 388 مترمکعب بر 
ساعت و قدرت 1100 كيلووات وظيفه انتقال فرآورده 
را به عهده دارند. افزون بر اين، مركز وظيفه دريافت 
فرآورده )نفتــا( ORDتوليدی پااليشــگاه آبادان 
توســط خط لوله 16 اينچ و نيــز دريافت و تحويل 
نفت كوره توليدی پااليشگاه آبادان به مخازن بندر 
صادراتی از طريق خط لوله 26 اينچ آبادان/ ماهشهر 

را به عهده دارد.
تاســيس مرکز انتقال نفت شهيد 
دهنوی )نظاميه(: اين مركز در كنار جاده 
اصلی اهواز – انديمشــک جنــب انبارهای 
ذخيره شــركت ملی پخش فرآورده هــای نفتی در 
كيلومتر7جاده اهواز - انديمشک واقع است. با توجه 
به اهداف و سياست های كالن شركت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ايران و به منظور استفاده بهينه و توسعه 
پايدار و خارج كردن خطوط خروجی 16 و10 اينچ 
اهواز – ری از محل های پرترافيک شهری همچون 
كيانپارس، پارک الله و بستر رودخانه كارون و جهت 
انتقال ايمن فرآورده های نفتی مركز انتقال نفت 10 

و 16 اينچ به صورت EPC احداث و در سال 1385 
بهره برداری شد. مركز انتقال نفت و تأسيسات شهيد 
دهنوی دارای دو تلمبه خانه 10 و 16 اينچ است كه 
فرآورده های نفتی ارسالی از آبادان  را در مخازن انبار 
پخش رسيد كرده و ســپس به طرف مراكز انتقال 
نفت شهيد شمعونی و شــهيد زنگنه پمپاژ می كند. 
همچنين يک خط لوله 26 اينچ نيــز در مواقع نياز 
انتقال نفت گاز موجــود در مخازن را به وســيله دو 
دستگاه بوسترپمپ به سمت مركز انتقال نفت شهيد 
چمران برعهده  دارد. در اين مركز عمليات پمپاژ به 
خطوط لوله 10 و 16 اينچ به وســيله شش دستگاه 
الکتروموتور پمپ نيوپينيون كه ســه دســتگاه آن 
مربوط به خط 10 اينچ و ســه دستگاه آن مربوط به 
خط 16 اينچ هركــدام 1200KW و خط10 اينچ 
هركدام 560KW انجام می شــود. فشــار ورودی 
اوليه برای راه انــدازی پمپ های خطــوط 16و10 
اينچ توسط چهار دســتگاه  بوسترپمپ 250 و 110 
كيلووات تأمين می شود. اين مركز دارای دو دستگاه 
 670KW ديزل ژنراتور اضطراری مجموعا به قدرت
است كه در مواقع قطع برق سازمان استفاده می شوند 
و وظيفه تأمين برق بوسترپمپ های خط 26 اينچ را 
نيز به عهده دارند. برای رسيد و برداشت فرآورده های 
نفتی به طورمستمر 29 مخزن با ظرفيت های مختلف 
بين اين مركز و انبار پخش فرآورده های نفتی تحويل و 
تحول می شوند. برق مورد نياز الکتروموتور پمپ های 
مركز به وسيله يک شــبکه دو مداره 33KW كه از 
ايستگاه برق شمال غرب كشــيده شده است تأمين 

می شود.

درباره جمله وزیر 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 

ایران در سال های حماسه و دفاع و جنگ 
تحميلی با داشتن نيروهای جان برکف برای 
انتقال پایدار سوخت و مواد نفتی شهدایی 

را تقدیم اسالم و کشور کرد. مظلوميت و 
پشتكار در شرایط امروز از خصلت های 

بارز کارکنان این شرکت است که می توانم 
این عزیزان را جزو سربازان گمنام امام 

زمان)عج( بخوانم.
ویژگی کار در منطقه خوزستان

فعاليت در منطقه خوزستان با گستره 
زیاد هر چند سخت است، اما با وجود تيم 

جوان و متخصص این سختی سهل و راحت 
و لحظه لحظه فعاليت مان گوارا از کسب 

دانش و تجربه است.
پیام به سایر همکاران

در شرایط کنونی کشور توصيه ام را 
به خودباوری و تالش همكاران معطوف 

می کنم تا به برکت خون شهدا از صدر اسالم 
تا دوران دفاع مقدس و همچنين شهدای 

مدافع حرم بتوانيم قدردان گوشه ای از 
رشادت های این فرشتگان زمينی باشيم 
و فرزندان خوبی برای انقالب شكوهمند 

کشورمان به سكانداری رهبر فرزانه انقالب 
امام خامنه ای )مد ظله العالی(.

حمیدرضا كیهان پور/ مدیر منطقه خوزستان

سختی كار
برایمان 
شیرین و 
گوارا است

سختی كار
برایمان 
شیرین و 
گوارا است

سختی كار
برایمان 
شیرین و 
گوارا است

سختی كار
برایمان 
شیرین و 
گوارا است

سختی كار
برایمان 
شیرین و 
گوارا است

سختی كار
برایمان 
شیرین و 
گوارا است

1

3

2

دستاوردهای ٤0 ساله صنعت انتقال نفت در منطقه خوزستان

از جنگ و دفاع تا خدمت و افتخار
جنگ، دفاع، ایثار... کدام واژه ها را برای خوزستان عزیز انتخاب کنيم. واژه در برابر این خطه کم می آورد، می شكند. چگونه می شود از 

جنگ و دفاع به خدمت و افتخار رسيد... منطقه خوزستان، همواره قلب تپنده صنعت انتقال نفت کشور و مایه افتخار آن بوده و هست.
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1. احداث مرکز انتقال نفت برداسبی 
2. احداث مرکز انتقال نفت دره شهر 

3. احداث استخر سرپوشيده مرکز منطقه 
4. احداث مأمورسرای مرکز انتقال نفت آسار 
5. بازســازی، تهيه و تكميل تجهيزات و 
متعلقات سيســتم های مكانيكی، ابزاردقيق 
و برقی شاسی های مســتعمل و از رده خارج 
سوالر سنتار در سلویچ و تبدیل به دو دستگاه 
توربوپمپ و نصب به عنــوان توربين های 3 و 
4 تنگ فنی و پمپاژ مستقيم مواد نفت خام از 

تنگ فنی به برداسبی توسط این توربين ها. 
6. احداث مخزن تعادلی نفت خام به ظرفيت 

40 ميليون ليتر در مرکز انتقال نفت آسار  
 NP 7. نصب و راه اندازی توربين های گازی
ساخت کشور ایتاليا به تعداد 11 دستگاه )اثرات 
آن: قطع نياز به جذب کارشناســان خارجی، 
تقویت دانش فنی، اعتماد به نفس کارشناسان 
و مهندسان داخلی، کاهش هزینه ها و افزایش 

بهره وری( 
8. گازرسانی به مراکز انتقال نفت تنگ فنی 

و پل باباحسين
9. احداث چاه های آب در جوار مراکز انتقال 
نفت تنگ فنی/ آسار/ پل باباحسين برای تأمين 

آب شرب 
10. احداث تلمبه خانــه  اضطراری فرآورده 

در آسار 
11. تعميــر اساســی کليــه توربين های 
نئوپنيون و سوالر و رستون توسط مهندسان 
و کارشناســان منطقه )قبــل از آن با حضور 

کارشناسان خارجی انجام می شد( 
12. نوسازی همه خطوط 30 و 26 اینچ نفت 
خام و 20 اینچ فــرآورده )قبل از تنگ فنی( و 
ترميم و تقویت همه خطــوط دیگر در حوزه 

استحفاظی منطقه لرستان 
13. احداث سيســتم کنترل دوربين های 
مداربســته )CCTV( در مراکز انتقال نفت 
تنگ فنی و دره شهر و سایر مراکز نيز در دست 

اقدام است 
14. بازســازی کامل مراکــز انتقال نفت و 
 PLC تأسيسات و تجهيز به سيستم کنترل
که در دوران جنگ تحميلی دچار آســيب و 

خسارات فراوان شده بود 
 6KV/63 15. احداث پست های برق جدید
در مراکز انتقال نفت تنگ فنی و پل باباحسين 
به منظور انتقال ایمن و پایدار برق مراکز مذکور 
16. احداث دو مخزن تعادلی فرآورده هر یك 

به ظرفيت 11 ميليون ليتر در مرکز انتقال نفت 
پل باباحسين  

17. احداث یك باب مدرســه در روستای 
شهدای تنگ فنی و آب رسانی به روستاهای 
سراب رجب و شهدای تنگ فنی در راستای 

مسئوليت اجتماعی شرکت 
18. پایــش وضعيت همه خطــوط لوله در 
حوزه استحفاظی منطقه با استفاده از پيگرانی 
هوشمند در دوره های زمانی مشخص و منظم 
و نگهبانی و مراقبت از حریــم خطوط لوله و 
تجاوزات به حریم با استفاده از خط بان های مسير 
19. نصب سيستم های کنترل LG/TG در 

تاسيسات بدرآباد و دره شهر 
20. ســاخت قطعات مورد نياز دستگاه ها 
و توربين ها نظير گيربكس و اســتارتر و پمپ 

سوخت و ولوها و اتصاالت و ... 
21. تبدیل  همه سيســتم های مخابراتی 
آنالوگ به دیجيتال و نصب و راه اندازی توسط 
کارشناســان منطقه و افزایش ظرفيت تلفن 
و تبدیل به سيســتم IP Phone و برقراری 
ارتباطات از طریق فيبر نــوری که همجوار با 
خطوط لوله نفت از خوزستان به تهران احداث 

شده است.  

3 دستاورد مهم منطقه 
بدون شــک مهم ترين و شــاخص ترين 
دستاورد منطقه لرســتان تربيت و پرورش 
نيروهای متخصــص، كارآمــد و متعهد در 
رشــته های مرتبط با صنعت انتقال نفت اســت. از 
پيامدهای اين دســتاورد، خوداتکايــی منطقه در 
نصب، تعمير و در ســرويس نگه داشتن حدود 48 
دستگاه تجهيزات دوار شامل 30 دستگاه توربوپمپ 
و 18 دستگاه الکتروپمپ اصلی مراكز مختلف انتقال 
نفت است. تعميرات اساسی اين تجهيزات با همت 
نيروهای منطقه و استفاده از توان شركت های داخلی 

در تامين قطعات يدكی انجام می شود.

 از ديگــر دســتاوردهای منطقــه 
لرســتان، احــداث، تکميــل و تعويض 
خطوط لوله نفت خام به انضمام نصب و راه اندازی 
11 دســتگاه توربوپمپ در مراكز انتقال نفت اين 
منطقه اســت كه از آن جمله می تــوان به نصب، 
راه اندازی و در سرويس نگه داشتن چهار دستگاه 
توربوپمپ نئوپينيون در مركز انتقال نفت شهدای 
تنگ فنــی، چهار دســتگاه توربوپمــپ در مركز 
انتقال نفت شــهيد سيفی )آســار( و سه دستگاه 
توربوپمپ در مركز انتقال نفت شهيد قلندری )پل 
باباحسين( اشاره كرد. ضمن اينکه احداث، تکميل 

يا تعويض خطوط لوله نفت خام تنگ فنی - آسار و 
آسار- پل باباحسين نيز همزمان يا با فاصله زمانی 

طراحی و اجرا شده است. 

و اما ســومين دســتاورد مهم منطقه 
لرســتان پرهيز از تضييع حقوق كشاورزان و 
مجاورين خطوط لوله است كه  بنا بر رسالت عظيم 
انقالب اسالمی در راستای مردم ساالری، تمام خطوط 
احداثی در اين 40 سال همراه با تحصيل اراضی بوده 
و در نتيجه حفــظ خطوط لوله و حفــظ حق مردم 
مجاور خطوط لوله به واسطه نعمت انقالب به صورت 

همزمان به اجرا درآمده است.

درباره جمله وزیر
وظيفه خطير سوخت رسانی در گستره 
ایران اسالمی توسط شرکت ملی پاالیش 

و پخش فرآورده های نفتی ایران انجام 
می شود. این وظيفه با فعاليت شرکت های 

زیرمجموعه آن اعم از شرکت های 
پاالیشی، شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی ایران و شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران صورت می پذیرد. همانگونه 

که از نام شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران مشخص است، 

نامی از صنعت انتقال و خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران در واژه پاالیش و پخش 
نيست. در اذهان عموم و بسياری از نهادها، 
ارگان ها و ادارات دولتی نيز فعاليت شرکت 

خطوط لوله و مخابرات نفت ایران مستور 
و گم است و فقط گروه ها و افراد اندکی با 
فعاليت های این شرکت آشنایی دارند. 
در درون مجموعه شرکت نيز همكاران 

در پشت صحنه فعاليت های با ارزشی در 
راستای هدف بزرگ شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران انجام می دهند که در 
حقيقت دور از هياهوهای زندگی شهری 

و به صورت پنهان فعاليت می کنند. اغلب 
مردم در کالنشهرها و شهرهای کوچك تر 
نمی دانند که سوخت  مایع و فرآورده های 

نفتی اعم از نفت گاز، بنزین و نفت سفيد 
یا نفت خام خوراك پاالیشگاه ها از چه 
مسيرهای سخت گذری ماننده کوه ها، 

جنگل ها و رودخانه ها طی طریق می کنند 
و چه مراکز انتقال نفتی شبانه روز فعاليت 

می کنند تا فرآورده های نفتی از طریق 
خطوط لوله به مقاصد مورد نظر برسند.

پیام به همکاران
دست و بازوی همه تالشگران عرصه 

صنعت انتقال نفت را می بوسم و به داشتن 
چنين همكاران ساعی و تالشگری 

بر خود می بالم. به همه آنها خداقوت 
می گویم و سالمتی و شادکامی همه را  در 

کنار خانواده های شان از خداوند متعال 
خواستارم.

سلمان خزایی/ مدیر منطقه لرستان

13
2

دستاوردهای ٤0 ساله صنعت انتقال نفت در منطقه لرستان

خدمت به قیمت جان
مگر می شود از صنعت انتقال نفت نوشت، اما از نقش منطقه لرستان چيزی نگفت. مگر می شود به تنگ فنی فكر کرد و یادی از شهدای 

سرافراز این منطقه نكرد. از دستاوردهای درخشان این منطقه در تمامی این دوران 40 ساله، هرچه بگویيم و بنویسيم، حق مطلب ادا 
نمی شود. کارکنان منطقه لرستان همچون همكاران دیگر مناطق، همواره ثابت کرده اند که تا پای جان، دست از خدمت نمی کشند.

پرورش نیروهای متعهد و متخصص 
مهم ترین دستاورد است
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1- احداث و راه اندازی مركز انتقال نفت و تأسيسات 
DCS شازند با سيستم

2- احداث خط لوله 12 اينچ شازند/ مالير/ همدان به 
طول 178 كيلومتر

3- احداث تأسيسات همدان
4- احداث خط لولــه 4 اينچ انشــعابی به طول 6 
كيلومتر از خط لوله 12 اينچ در كيلومتر 89 به تأسيسات 

رسيد در انبار پخش مالير
5- احداث تأسيسات جديد مالير با توجه به مصوبه 
هيأت دولت مبنی بر خروج تأسيســات نفتی از مراكز 

شهری
6- احداث خط لولــه 8 اينچ انشــعابی به طول 5 

كيلومتر از خط لوله 12 اينچ به تأسيسات جديد مالير 
7- تغيير مســير خطوط لوله 10، 16 و 26 اينچ از 
محدوده تلمبه خانه شازند تا فرودگاه اراک به طول هر 

خط 42 كيلومتر و جمعا 126 كيلومتر
8- تغيير مسير خطوط لوله 16 و 26 اينچ از ورودی 
شهر شازند تا مركز انتقال نفت شازند هر خط به طول 14 

كيلومتر و جمعا 38 كيلومتر 
9- جمع آوری مركز انتقال نفت و فشارشکن نفت خام 
اراک و انتقال و احداث آن در مركز انتقال نفت شازند پيرو 

مصوبات هيأت محترم دولت
10- با توجه به راه اندازی پااليشگاه اراک، احداث پنج 
رشته خطوط 10 و 16 اينچ فرآورده و 26 اينچ نفت خام از 
تأسيسات سمنگان به مركز انتقال نفت شازند به منظور 
تأمين نفت خام و انتقال فرآورد ه های توليدی پااليشگاه 

جمعا به طول حدود 20 كيلومتر 
11- احداث خط لوله 26 اينچ لوپ پل بابا/ شازند به 

طول 131 كيلومتر
12- احداث خط لوله 26 اينچ پل بابا/ رازان/ شازند/ 

اراک/ شهيد مهدوی به طول 259 كيلومتر
13- تغيير مســير خطوط لوله 26 اصلی، 26 اينچ 
لوپ و 16 اينچ فرآورده در محدوده سد مروک و روستای 

گوشه به طول 7 كيلومتر
14- جمع آوری خطوط لوله متروكه 10، 16 و 26 
اينچ از ازنا مهميل تا فشارشکن شهيد مهدوی و محدوده 
شهرهای سنجان، اراک، شازند، روستای ظهيرآباد، سد 

مروک، روستای گوشه 
 خط 26 اينچ: 254 كيلومتر
 خط 16 اينچ: 64 كيلومتر
 خط 10 اينچ: 51 كيلومتر

15- احداث تأسيسات جديد قم در كيلومتر 10 جاده 
قم- اراک در سال 1373 

16- تغيير مســير و خروج خطوط 10 و 16 اينچ از 
محدوده شهری قم به طول هر كدام 21 كيلومتر و جمعا 

42 كيلومتر
17- معکوس سازی خط لوله 10 اينچ اهواز/ شازند

18- تغيير مسير و خروج خط لوله 16 و 26 اينچ از 
محدوده روستای ظهيرآباد به طول 3300متر

19- احداث و راه اندازی مركز انتقال نفت جديد رازان 
با نصب و راه اندازی 4 دستگاه توربو پمپ نئوپنيون

20- نصب و راه اندازی دو دســتگاه توربين ســوالر 
به منظور پشتيبانی مركز انتقال نفت رازان

21- گازی كردن توربين هــای تلمبه خانه رازان به 
منظور صرفه جويی در سوخت مايع

22- مجهز كردن همه تأسيســات فشارشکن ها و 
PLC مراكز انتقال نفت منطقه مركزی به سيستم

23- احداث تلمبه خانه يــورو 4 به منظور انتقال 
بنزين يورو 4 توليدی پااليشــگاه امــام خمينی)ره( 

شازند

24- جمع آوری تمامی تجهيزات و مخازن تلمبه خانه 
قديم اراک )ميدان وليعصر اراک( و انتقال به مركز منطقه

25- بيرون آوردن همه تأسيسات و تجهيزات خطوط 
18 و 24 اينچ مدفون در خاک در فشارشــکن شهيد 

ميرزايی به منظور جلوگيری از خوردگی های مداوم
26- تعويض 50 كيلومتر خــط 18 اينچ در مقاطع 

مختلف و محدوده اصفهان/ شهيد ميرزايی
27- تعويض 50 كيلومتر خط لوله 24 اينچ در مقاطع 

مختلف محدوده اصفهان/ شهيد ميرزايی
28- احداث و راه اندازی آزمايشگاه كنترل كيفيت 

فرآورده های نفتی در مركز انتقال نفت شازند 
29- بازسازی مركز انتقال نفت رازان پس از بمباران 

در دوران جنگ تحميلی
30- نصــب و راه انــدازی بانــک خازنــی جهت 
الکتروموتورهای مركز انتقال نفت ازنا و شهيد ميرزايی به 
منظور كاهش قدرت راكتيو و صرفه جويی در مصرف برق

31- احداث ساختمان جديد اداری منطقه
32- احداث انبار منطقه مركزی با وســعت 1000 

متر مربع
33- احداث ســالن آمفی تئاتر منطقــه با ظرفيت 

230 نفر
34- ايجاد سالن آمادگی جسمانی به همراه تجهيزات 

مربوطه در مركز منطقه و مراكز انتقال نفت ازنا و رازان
35-  ترميم 3000 نقطه خوردگی در خطوط مختلف

36- انجام 350 متر كامپوزيت روی خطوط
37- احداث 23 ايستگاه حفاظت كاتديک

38- تعويض و انجام 110 كيلومتر پوشــش روی 
خطوط 

39- همکاري با ســازمان پدافند هوايــي در ارائه 
خدمات مخابراتي شامل برقراري خطوط ارتباط هات 

نقطه قوت انقالب ما 
تغيير نگاه و نگرش دولت به مردم و حضور مردم 
در تصميم گيری های بزرگ كشــور از جمله نقاط 
قوت اين انقالب است، زيرا اگر پشتيبانی و خواست 
مردم نبود ما امروز در اين نقطه نبوديم. اين انقالب 
اجازه فکر، اظهارنظر و بيان را به مردم داد. گفتنی 
اســت اتفاق زيبا و جالبی كه در طول 200 ســال 
گذشته در كشــور ايران واقع شــد، پيروزی ما در 
جنگ تحميلی ايران و عراق بــود و اين بار با وجود 
همه كمک های دنيا به دشــمن، ما در جنگ پيروز 
شديم و اين نشان دهنده حضور مردم در اين انقالب 
است و گذشته از خصومت های اســتکبار جهانی 
و صهيونيسم با مردم و كشــور ايران، اين كشور در 
منطقه و حتی دنيا در حوزه های مختلف حرف برای 

گفتن زياد دارد.

3 دستاورد مهم منطقه
 يکی از اين اقدام ها و دستاوردهای مهم و 
اصولی پس از پيروزی انقالب اسالمی، انجام 
پيگرانی هوشمند در شــركت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ايران بوده است كه اين مهم از سال 

83 با توجه به برنامه ريزی های صورت گرفته شروع 
شد. در محدوده منطقه مركزی 1700 كيلومتر خط 
فعال با قطرهای مختلف ) 10 تا 26 اينچ ( پيگرانی 
شد. با توجه به فرسايش خطوط لوله در زير خاک و  
احتمال خوردگی بسيار زياد آنها و اينکه هيچ گونه 
پايش خاصی در اين زمينه وجــود ندارد، عمليات 
پيگرانی انجام شــد و همه نقــاط دارای خوردگی 
مشخص و گزارش نهايی تهيه شــد و  تمام نقاطی 
كه نياز به ترميم، بازســازی و تعويض داشتند در 
دستور كار قرار گرفتند و اين دستاورد بسيار بزرگی 
برای شــركت بود، زيرا وضعيت ســالمت خطوط 
مشخص و نشتی مواد در خطوط به حداقل رسيد و 
از هدررفت مواد و آلودگی محيط زيست جلوگيری 
شد. اين پروژه از سال 83 شروع شد و در سال 95 به 
اتمام رسيد و در پايان گزارش نهايی كار در اختيار 

همکاران فنی قرار داده شد.

مــورد ديگــر در بحث دســتاوردهای 
انقالب، خطــوط كنارگذری بــود كه از 
ســال های 80 به بعد در دستور كار منطقه 
قرار گرفت و به صــورت عمده همــه خطوط 10، 

16 و 26 اينچ از حوزه شــهری شــهرهای شازند و 
اراک به خارج از اين شــهرها انتقال داده شد و اين 
به ايمنی و امنيت خطوط و همچنين جلوگيری از 
آســيب های احتمالی به ساكنان اين شهرها كمک 
بسيار بزرگی كرد. اين عمليات از سال 87 با درايت 
و تدبير مديران اين شركت شروع و در سال 90 به 

پايان رسيد.

بحث سوم در زمينه دستاوردهای انقالب 
در شــركت خطوط لوله و مخابرات، تغيير 
سيســتم های مخابراتی سطح شــركت و منطقه از 
آنالوگ به ديجيتال به منظور افزايش قابليت اعتماد 
خطوط ارتباطی بــود، زيرا بحــث ارتباطات پايدار 
بين خطوط يکی از مهم ترين وظايف شــركت است 
و اگر ارتباط مخابراتی بيــن مراكز به هر دليل قطع 
شود، هماهنگی های الزم انجام نمی شود و حوادث 
جبران ناپذيری را در پی خواهد داشــت. همچنين 
راه اندازی سيستم IP phone در كليه سيستم های 
مخابراتی منطقه از ديگر فعاليت های مهمی بود كه 
در اين دوران انجام شــد تا سرعت حجم انتقال داده 

افزايش يابد و خدمات شبکه مخابرات بهينه تر شود.

درباره جمله وزیر
نكته قابل مالحظه در این جمله این است 

که وزیر محترم سربازان گمنام صنعت نفت و 
همه کسانی را که در حوزه شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت ایران مجدانه تالش می کنند، 

می بينند و با سختی کار خطوط لوله آشنا 
هستند و این نكته مثبتی برای این شرکت 

محسوب می شود. من نيز اميدوارم با توجه به 
اینكه کار این عزیزان عمدتا خارج از شهرها 
است، شرایطی ایجاد شود که خدمات رسانی 
بهتری به آنها صورت پذیرد و امكانات بيشتر 
و مناسب تری برای این عزیزان فراهم شود و 
این مهم جز با علم و اطالع مسئوالن ما اتفاق 

نمی افتد.

پیام به همکاران
قبل از هر موضوعی از همه همكاران و همچنين 
عزیزانی که به  صورت گمنام در این شرکت فعاليت 
می کنند و با وجود تمام کمبودها  و محدودیت های 

مختلف، وظایف خود را به نحوی شایسته انجام 
می دهند و چه بسا در زمان هایی خارج از حوزه 

فعاليتی خود ایثارگرانه به این صنعت خدمت 
می کنند تشكر ویژه می کنم.

تنها درخواست اینجانب از همكاران 
تالشگر خود در این جنگ نابرابر و پنهان و در 
شرایط تحریم این است که از داشته های خود 

و امكانات موجود شرکت به نحو بهتری در 
راستای اهداف شرکت استفاده کنند تا بتوانيم 

از این موقعيت بحرانی با موفقيت عبور کنيم. 
اميدوارم ما به عنوان مسئوالن این شرکت 

بتوانيم در راستای افزایش رضایت مندی 
کارکنان، شرایط بهتر و مطلوب تری را برای 

همكاران خود ایجاد کنيم.

سید حمید حسینی/ مدیر منطقه مركزی

1

3

2

 دستاوردهای ٤0 ساله صنعت انتقال نفت در منطقه مركزی

قلب افتخار!
انقالب اسالمي در حالي 40 سالگي اش را جشن مي گيرد که »شكوفایي« و »افتخار«، بارزترین وی ژگي اش در عرصه های مختلف به ویژه 
»صنعت نفت« بوده است. نگاهي به گذشته و مقایسه آن با امروز، گواه این مدعاست. شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، با افتخار، 

عملكرد 40 ساله اش را به عنوان یك »خدمت و وظيفه« ارائه مي کند. در این گزارش، عملكرد منطقه مرکزي را در حوزه های مختلف از نظر 
مي گذرانيد:

استفاده بهینه از امکانات در 
راستای اهداف شركت

استفاده بهینه از امکانات در 
راستای اهداف شركت

استفاده بهینه از امکانات در 
راستای اهداف شركت
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الين پدافند هوايي در مراكز انتقال نفــت رازان، ازنا و 
تلمبه خانــه اراک و همچنين نصــب و بهره برداري از 
سيستم های ارتباط مخابراتي بي سيم در ايستگاه های 

قاقان و سمنگان در زمان جنگ تحميلي
40-  ســرويس دهي در خصوص انتقال ســيگنال 
تلويزيوني شبکه 2 ســازمان صداوسيما از زمان نصب 
سيستم های مخابراتي آنالوگ فيليپس در سال 1349 
تا سال 1385 كه اين منطقه نيز در بخشي از مسيرهاي 
شــمال-جنوب و اصفهان به اين امر مهم خدمات ارائه 

كرده است
41- همکاري با ســازمان صداوســيماي استان 
مركزي در خصوص واگذاري فضــای داخل محوطه 
ايستگاه مخابراتي ســمنگان به منظور احداث سالن 
دســتگاه، نصب آنتن های مختلف راديو - تلويزيوني 
روي دكل، تأمين برق بدون پشــتوانه و با پشــتوانه 
به منظور نصب و راه اندازي سيســتم های فرســتنده 
راديويي و تلويزيوني براي سيگنال رساني به ساكنان 
شهر های شازند، مهاجران و روستاهاي اطراف از سال 

1368 تا كنون
42- نصب و راه اندازي و ارائه خدمات در خصوص 
سيستم های مخابراتي )شامل مركز تلفن 900 شماره 
NEC- NEAX-2400 برقــراري خطوط تلفن 
داخلي، خطوط شهري، سيســتم ارتباط راديويي و 
بي سيم، سيستم پيجينگ صوتي و آتش و مركز تلفن 
آتش و ...( در پااليشــگاه امام خميني )ره( شازند از 

زمان اجراي پروژه مذكور در سال 1371-72
43- همــکاري الزم در خصــوص راه انــدازي و 
بهره برداري سيســتم های مخابراتي فاز2 پااليشگاه از 

سال 1389 تا كنون
44- احداث ساختمان مخابرات در تاسيسات همدان 
NEC- و نصب و راه انــدازي لينک راديــو ديجيتال

GHZ 2,4-A 2300 DMR سال 1378
45- همکاري با شــركت مخابرات استان مركزي 
در واگذاري امکانات شامل فضاي داخل سالن دستگاه 
و تامين برق باپشتوانه و نصب آنتن هاي سيستم تلفن 
همراه روي دكل ايستگاه ســمنگان به  منظور تأمين 
پوشش ارتباط تلفن همراه در مسير جاده های مواصالتي 
اراک - بروجرد، ازنا و شازند در محدوده ايستگاه مذكور از 

سال 1377 تا كنون

46- واگذاري امکانات به شركت انتقال گاز ناحيه 7 
همدان و ناحيه 2 اصفهان و شركت گاز استان مركزي، 
سازمان هالل احمر، اداره راه و ترابري، اورژانس 115، 
اداره بهداشــت و نهاد های نظامــي و انتظامي در ارائه 
خدمات شامل استفاده از سالن دســتگاه، تأمين پاور 
مورد نياز، فضا روي دكل به منظور نصب و بهره برداري از 
سيستم های ارتباطي و لينک هاي مخابراتي برقرار شده 
مورد نياز در ايستگاه های سمنگان، ازنا، چمن سلطان 

و آقداش
47- نصب و راه اندازي سيســتم مخابراتي راديو – 
ماكس با ظرفيت 34Mbps بيــن تلمبه خانه اراک 
NEC – سمنگان – پااليشــگاه )راديو ديجيتال –

 )13GHZ-PCM-N6000 باند -DMR2500C
سال 1378

48- آغاز عمليات نصب و راه اندازي سيســتم های 
مخابراتي فاز يک مخابرات از پاييز 1383 تا پايان سال 

1384 به شرح زير:
49- اجراي عمليات حفاري و كابل اندازي فيبر نوري 
به طول حدود 310 كيلومتر از فشارشکن شهيد مهدوي 
)نمک( تا كيلومتر 26 بعد از مركز انتقال نفت رازان در 

محدوده منطقه مركزي
50-  اجراي عمليات ساختمان های جديد مخابرات 
در فشارشکن های شــهيد مهدوي، شهيد ميرزايي، 
تاسيسات قم، تاسيسات ازنا، مركز انتقال نفت شازند 
و مركز منطقه و افزايش تعداد ايستگاه های مخابراتي 

منطقه مركزي به 20 ايستگاه
نــدازي  راه ا و  نصــب   -51
ديجيتــال ماكــس   - راديــو   سيســتم های 

 )3000S & MUX-SIEMENS SDH-NEC(
در همه ايستگاه های مخابراتي منطقه مركزي در سال 

1384 و بهره برداري در ابتداي سال 1385
LAN- 52- طراحي و اجراي شبکه ارتباط داخلي
WAN و احداث اتاق های ســرور در مركز منطقه و 
مراكز تابعه منطقه مركزي در سال های 1390-1388 
 WAN و تعيين منطقه مركز به عنوان پشتيبان شبکه

مخابرات صنعت نفت
 IP-Base-MX1 53- نصب سيستم مراكز تلفن
ERICSSON در مركز منطقه و همه مراكز تابعه 
و نيز پااليشگاه امام خميني)ره( شازند و بهره برداري 

در ســال 1389 با ظرفيت كلي حدود 2000 شماره 
و ايجاد امکانات فني به منظور تفکيک خطوط ارتباط 
PRI دو طرفه برای استفاده منطقه مركزي، شركت 
پااليش نفت امام خميني )ره( شازند و شركت پخش 

فرآورده های نفتي استان مركزي
54- نصب و بهره برداري از سيستم پزشکي از راه 
دور در مركز انتقال نفت رازان و بهداري مهاجران در 

سال 89- 1388
55- نصــب، راه اندازي و بهره برداري از سيســتم 
ارتباط بي سيم خودرويي مسير خطوط لوله با نصب 

چهار دستگاه 
BASE-XFIN -56 در ايستگاه های سمنگان 
- شهيد ميرزايي، ازنا و باربند همدان و نصب بي سيم 
خودرويي در مراكز تابعه و روي خودروهاي عملياتي 

منطقه )1393(
57- احداث ايستگاه جديد مستوفي با استفاده از 
حداقل امکانات موجود )جمع آوري و انتقال كانکس 
مخابراتي از ايستگاه شهيد ميرزايي و نيز جمع آوري 
و انتقــال سيســتم های راديو - ماكس از ايســتگاه 
مياندشت( در سال 91-1390 در محل پسيو موجود 
و تقويت سطح ســيگنال راديويي و جمع آوري پسيو 

قديم مستوفي- 1392
58- احداث ايســتگاه جديد پخش منطقه استان 
مركزي در محوطه ستاد آن شركت از سال 1388 و 

تحويل 1391 در قالب پروژه فاز 2 مخابرات
59- نصب سيستم های ارتباط ماكس فيبر نوري 
زيمنس در ســاختمان مخابرات پخش و راه اندازي 

سيستم مركز تلفن جديد - 1394
-NEC 60- نصب سيستم های راديو ديجيتال
5000S در ايســتگاه های مخابراتي مســير قاقان 

- تيران در قالب پروژه فاز 2 مخابرات 1395
61- نصب و بهره برداري از تعداد 153 دســتگاه 
ردياب خودرويي و موتــوري به منظور كنترل ناوگان 

ترابري و خط بانان حراست منطقه 1395 
62- ارائه خدمات مخابراتي به شركت های پااليش 
نفت امام خميني)ره( شازند، پتروشيمي شازند، پخش 
اســتان مركزي، ناحيه ازنا )پخش لرستان(، پخش 
اســتان همدان، بهداري و بهداشت منطقه مركزي و 

لرستان

3 دستاورد مهم شركت در 
منطقه تهران 

 پيگرانی هوشمند تمامی 
خطــوط اصلــی ورودی و 

خروجی منطقه تهران

 با توجه به توســعه شهر 
تهران، خطوط لوله ری/ كن، 
ری/ قوچــک و ری/ مهرآباد كه 
از قدمت نســبتا بااليی نيز برخوردار 
بود و كامال در بافت شهری و مسکونی 
قرار گرفته كه با تعويض اين خطوط و 
پيگرانی هوشمند نقاط ضعف برطرف 
شده و در حال حاضر از ايمنی و پايداری 

نسبتا خوبی برخوردار است.

 خاكبــرداری و كاناليــزه 
كــردن تمامی تأسيســات 
زيرزمينی مركز انتقال رســيد 

و ارسال.

قاسم عرب یارمحمدی/ مدیر منطقه تهران

1

3

2

سنگر دفاع از سرمایه های ملی

درباره جمله وزیر 
در زنجيره اکتشاف، استخراج، توليد و توزیع فرآورده های نفتی، حلقه انتقال نفت خام و انواع 

فرآورده های نفتی بسيار مهم و حياتی است که به دست توانمند کارکنان خدوم و زحمتكش شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران باالخص بعد از پيروزی انقالب اسالمی و دوران جنگ تحميلی به 

شكوفایی رسيده است؛ موضوعی که  همكاران مان به رغم تمامی مشكالت و کاستی ها به نحو احسن در 
آن ایفای نقش کرده اند و وظيفه خطير خود را انجام داده اند و از سوی دیگر به جهت حساسيت و لزوم 
امنيت سرمایه های ملی نقش این شرکت و اهميت فعاليت های آن در رسانه ها کمتر پرداخته شده و به 

همين جهت وزیر محترم نفت از عنوان »سربازان پشت صحنه« در توصيف این قشر از خادمين ملت 
شریف ایران یاد کرده اند.

پیامی برای همکاران 
تداوم انقالب ثمره فداکاری های مردم شریف ایران و مدیون شهدایی است که برای سربلندی این 

کشور جانفشانی کرده اند. ما کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با فعاليت خود در 
جهت رشد و شكوفایی این صنعت مهم و با تالش بی وقفه و انجام وظایف محوله متعهد می گردیم به 

امانت داری در مقابل مردم و ایثارگران پایبند باشيم.

سنگر دفاع از سرمایه های ملی 
وجود ایثارگران، جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که دیروز در مرزهای ما در دفاع از خاك ميهن 
مبارزه می کردند در بدنه این مجموعه قوت قلب است و امروز  فكر می کنم نيروهای تعميرات خط، 

سربازان گمنامی هستند که این دفاع را از سرمایه های ملی به منصه ظهور گذارده اند و با تالش های 
بی شائبه خود با جان و دل می کوشند چرخ های صنعت ما همچنان بچرخد.
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29. طراحی و اجرا و بهره برداری و سيستم های 
تأسيسات هوشــمند مبتنی برای استانداردهای 

مدیریت انرژی 

خالصه تعمیرات خطوط: 
30. روکار کردن منيفليدهای تأسيسات و مراکز 

انتقال مختلف 
31. تعویض خطوط در مسير در سایز های لوله ای 

مختلف 
32. بسترسازی مسير خطوط و احداث مسير 

خط به صورت شن ریزی شده 
33. طراحی و مهندسی و تهيه مصالح و اجرای 

)رليف ها، صافی ها، تراپ ها و...( 
34. ایمن سازی مسير خطوط لوله 

35. تعمير اساسی پيچ های فابریك و ولدانز با 
استفاده از شرکت های داخلی 

واحد مهندسی خوردگی: 
 APEX 36. عالوه بر سيستم های عمومی نظير
و CMMS و .... که در تمامی واحدها جاری شده اند 
در واحد مهندســی خوردگی دستاوردهای زیر 

چشمگير بوده است: 
37. اســتفاده از تكنولوژی پيگ هوشمند و 

تفسير نتایج آن در زمينه های:
 )Anomally( یافتن تمامی نقاط غيرعادی
شامل خوردگی ها، دنت ها، اشكاالت سر جوش و 

رینكل ها
شناســایی همه اتصاالت روی خطوط لوله و 
بررسی اتصاالت غيرمجاز احتمالی در مسير خطوط 
تعيين محدوده های تعویض پوشش با بررسی 

تراکم خوردگی های با شدت پایين 
DCVG. 37. تســت پوشــش با روش های

ACVG و یافتــن کوچك تریــن 
اشكاالت پوشش 

38. پيگرانی نشت یاب اتمی 
39. پيگرانی با پيگ لوکيتــور و تعيين محل 

دقيق پيگ در داخل لوله توسط رسيور مربوطه 
40. بررسی های وضعيت جریان های سرگردان 
روی خطوط لوله، شناســایی نقاط بحرانی خروج 
جریان حفاظتی و استفاده از آندهای مناسب برای 

رفع مشكل 
41. استفاده از پوشش های پلی یورتان FBE و 
پلی اتيلن سه الیه با کيفيت بهتر و آلودگی کمتر 

محيط زیست 
42. تزریق ماده ضدخوردگی در داخل خطوط 
لوله به منظور جلوگيری از خوردگی داخلی خطوط 
حفظ محيط زیســت با رعایت استانداردهای 

مربوطه 
43. اکسپوز کردن لوله ها و منيفولدهای داخلی 
و رنگ آميزی این تجهيزات با استفاده از رنگ های 
 )U.V( مناسب با طول عمر باال و خاصيت ضداشعه
44. ارتبــاط مســتمر با تأمين کننــدگان با 
پيمانكاران توانا در زمينه تهيه و توليد انواع پيگ 
– تهيه رنگ – رنگ آميزی – توليد پرایمر و نوار 
پوششی – تهيه و توليد انواع دستگاه های الكترو 

نيكی مورد نياز واحد – پوشش لوله و ...
45. رعایت دقيق استانداردهای شرکت و تالش 
برای بهبود مستمر با این نگاه که باید هر روز بهتر از 

روز گذشته باشيم 

عناوین طرح های 40 ساله تعمیر و نگهداری 
خطوط منطقه تهران: 

46. روکار کردن منيفليد رســيد و ارسال و 
تعویض لوله های فرسوده 

تعویض   .47
1700 متر لوله 12 اینچ 

نوشهر/ چالوس
48. نصب تراپ رسيد و ارســال در منيفليد 

نوشهر و چالوس 
49. روکار کردن لوله ها و منيفليد کن 

50. روکار کردن لوله ها و منيفليد قوچك 
51. نصب رليف و تعویــض لوله 6 اینچ به طول 
300 متر در مسير ورودی و خروجی خط 16 اینچ 
شازند/ چشمه شــور در محل مرکز انتقال نفت 

چشمه شور 
52. مخلوط ریزی 8500 متر مسير خط 18 اینچ 

ری/ قزوین از محدوده کيلومتر 76 تا 86 
53. تعویض 400 متر لوله 2 اینچ ارتباطی مخازن 

رليف شماره 1 و 2 مخازن چشمه شور 
54. روکار کردن و تغيير منيفليد قزوین 

55. لوله کشی منيفليد ســه دستگاه توربين 
ســوالر در مرکز انتقال نفت خام و مغانك جهت 

معكوس سازی خط 30 اینچ نكا/ ری 
56.  تخليه خط 1 

57. لوله کشــی احداث تلمبه خانه جدید ری/ 
فرودگاه امام با اجرای 400 متر لوله کشی 4 اینچ و 

لوله کشی منيفليد 4 دستگاه بوستر پمپ
58. تغيير مسير خط 14 اینچ کن در محدوده 
باقرشــهر به منظور افزایش ایمنی شهروندان 

به طول 700 متر 
59. لوله کشــی خط 16 اینچ به طول 500 متر 
به منظور ارتبــاط خط 16 اینچ ری/ ســاری به 

توربين های مغانك
60. تعميرات اساسی تعداد 50 عدد پيچ فابریك 

و 50 عدد ولدانز با استفاده از تكنولوژی داخلی 
61. لوله کشی جدید و نصب رليف در رسيد و 
ارسال روی خط 18 اینچ اصفهان/ ری در نفت خام 

و 18 اینچ ری/ قزوین و ....

    واحد برق: 
1. انجام تعميرات اساســی الكتروموتورهای 

فشارقوی )6kv( توسط شرکت های داخلی 
2. طراحی ساخت ترانس ليتفایر مای حفاظت 
از خوردگی و نصب و راه اندازی سيســتم حفاظت 

خوردگی
 V.F.D )variable 3. طراحی و ساخت سيستم
frequency drive( در سطح ولتاژی فشارقوی 
)6KV( برای بهره برداری دور متغير الكتروپمپ هاي 
فشارقوی در تلمبه خانه های نفتی. اجرا شده در مرکز 

انتقال نفت ري - شاهرود و بهره برداري الزم
4. طراحی و اجرای پروژه های مختلف برقی در 

تأسيسات و تلمبه خانه نفتی 

واحد ابزار دقیق: 
5. طراحی و مهندسی و تهيه و اجرای سيستم های 
مختلف کنترل جدید )plc( در تأسيســات )کن/ 
قوچك/ کــرج/ رودبار/ رشــت/ و...( با همكاری 

شرکت های ایرانی
6. طراحی، مهندسی، تهيه اجرای سيستم کنترل 
plc برای تعميرات برقی مانند )مراکز انتقال نفت 
اصلی، نفت خام و ...( با همكاری شرکت های ایرانی 

)شرکت نوین دانش آینده(
7. مهندسی و اجرای سيستم کنترل plc برای 
توربين های سوالر سنتار 4000 با همكاری شرکت های 

ایرانی )کنترونيك(
8. انجام کارهای مهندسی مختلف برای بهبود 
سيستم مثال استفاده از مبدل RTD به MA برای 
انتقال سيگنال حرارت نقاط مختلف الكتروپمپ ها 
از سایت به سيســتم PLC در اتاق کنترل مراکز 

انتقال نفت
9. طراحی، مهندســی، و نصب و بهره برداری 
از سيستم ســاعت جهانی GPC CLOCK در 
مجموعه سيستم های کنترل )PLC( مراکز مختلف 
انتقال نفت و تأسيسات برای یكسان سازی ساعت 

سيستم در تحليل وقایع و حوادث و فرآیند 
10. طراحی، مهندسی، اجرای سيستم کنترل و 
تجهيزات یك سایت کامل انتقال نفت )مرکز انتقال 

نفت 
ری/ فرودگاه امام)ره(( با همكاری 

شرکت ایرانی

واحد برنامه ریزی تعمیرات: 
11. مكانيزه کردن سيستم نگهداری و تعميرات با 

CMMS استفاده از نرم افزار
12. مكانيزه کردن درخواست و کنترل پروژه های 

APEX سرمایه ای با نرم افزار
13. مكانيزه کردن پيش بينی بودجه سرمایه ای با 

APEX نرم افزار
14. ایجاد سامانه آرشــيو الكترونيكی اسناد و 
مدارك فنی بــه منظور مدیریت و ســهولت در 
دسترســی به اطالعات و باال بردن ضریب امنيت 

 EDMS :اطالعات
15. اجرای استراتژی نت مبتنی بر پایش وضعيت 

به منظور بررسی وضعيت تجهيز بدون اورهال: 
 CBM )condition base 16. پياده سازی
monituring( بــا محوریت ارتعاش ســنجی 
برای حدود 70 دســتگاه دوار اصلی )توربوپمپ و 

الكتروپمپ فشارقوی( منطقه
17. احداث مرکز انتقال نفت توربين در مرکز نفت 
خام و مغانك )مجموعا 5 دستگاه( با اجرا و مهندسی 
تمام لوازم و تعميرات و راه اندازی ها و بهره برداری )با 

مشارکت تمامی واحدهای فنی منطقه(

ایزو: 
18. استقرار سيســتم های مدیریت در کالس 
جهانی و بين المللی شامل ISO50001-14001-9001و

OHSAS18001 و اخذ گواهينامه های بين المللی 
اســتانداردهای نامبرده و حفظ و نگهداری آنها با 
مميزی شــرکت های CB جهانی از چهار شرکت 

نماینده کشورهای مختلف 
19. استقرار رویكرد مدیریت فرآیندی و پایش 
مستمر شاخص های فرآیندها و کاهش توقف های 
پيش بينی نشــده از حدود 200 ساعت در سال به 

حدود 20 ساعت در سال 

20.گردآوری 
دانش ســازمانی در قالب روش هــای اجرایی، 
دستورالعمل، شناسنامه تجهيزات و فرم ها از طریق 
610 فرم، 120 دستورالعمل و 40 روش اجرایی که در 

مدت 17 سال ایجاد و استفاده شده است 
21. طرح ریــزی فرآیندهایی بــرای کاهش 
آلودگی های زیست محيطی از 32 عدد نشتی و دو 
پارگی در سال های ابتدایی به یك عدد نشتی و صفر 

کردن پارگی خطوط
22. طرح ریزی فرآیندهــا برای کاهش حوادث 
انسانی از ميانگين 6 عدد حادثه انسانی حين کار در 

سال های اوليه به یك 
23. طرح ریزی فرآیندهــا برای افزایش روتين 
و عمر مفيد دســتگاه ها و کاهش تعداد تعميرات 
اضطراری در واحدهای فنی از حدود بيش از 300 عدد 

در سال به حدود ميانگين 60 عدد در سال
24. طرح ریزی فرآیندهــا جهت نظم دهی و 
اولویت بندی برنامه ها از طریق حدود 2550 برنامه 
در طول 17 سال گذشــته در قالب برنامه ریزی 

ساالنه
25. انجام 23 دوره مميزی داخلی و 16 پيش 
مميزی و مميزی صدور و مراقبتی سيســتم های 
مدیریــت برای اطمينــان از رعایــت الزامات 

استانداردها 
26. صدور حدود 760 اقدام اصالحی برای رفع 

علل بالقوه مشكالت شناسایی شده 

واحد ساختمان و تأسیسات: 
27. طراحی و مهندســی و اجرای پروژه های 

بزرگ ساختمانی، تأسيساتی 
28. طراحی و مهندســی و اجرابی پروژه های 
بزرگ ایمن سازی مسير خطوط لوله )مانند احداث 
سد محافظ لوله زیرزمين در عبور از سفيدرود در 

امامزاده هاشم

  دستاوردهای ٤0 ساله صنعت انتقال نفت در منطقه تهران

نقشي به وسعت 
تهـــــــران

همزمان با انقالب اسالمي و پس از آن در طول این 40 سال، 
تهران نه تنها مرکز تحوالت سياسي و اجتماعي بوده که در حوزه 

صنعت نفت نيز نقش مهمي داشته است. این نقش محوري در صنعت 
انتقال نفت نيز حس مي شود. منطقه تهران، همانطور که از نامش انتظار 

مي رود، مرکز و محور این رسالت بوده و هست. خدمت این منطقه را 
مي توان به بزرگي و وسعت شهر تهران تشبيه کرد تا متوجه اهميت آن شد.
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1. بهره برداری از خطوط لوله 32/30/36 اينچ نفت خام 
مارون اصفهان به طول 420 كيلومتر شامل 6 مركز انتقال 

نفت و يک تأسيسات انتهايی )در سال 1358(
2. بازسازی و راه اندازی مجدد ايستگاه مخابراتی مركز 
انتقال نفت شهيد بديع صنايع رامهرمز پس از حمله هوايی 

طی يک هفته )در سال 1359(
3. تأمين ارتباطات پدافند ضروری در استان های اصفهان 
تا خوزستان تحت عنوان )HOT LINE( در طول جنگ 

تحميلی )از سال 1359 تا 1368( 
4. بازسازی و راه اندازی مجدد مركز انتقال نفت شماره 
3 مارون- اصفهان پس از بمباران هوايــی به مدت 25 روز 

)سال 1360(
5. برای نخستين بار سوخت يکی از توربين های سولزر 
مركز انتقال شماره 2 مارون - اصفهان از نفت خام به نفت گاز 

تغيير يافت )سال 1364(
6. بازسازی و راه اندازی مجدد مركز انتقال نفت شماره 2 

مارون- اصفهان پس از بمباران هوايی )سال 1365(
7. بازسازی و راه اندازی مجدد مركز انتقال نفت شماره 4 

مارون- اصفهان پس از بمباران هوايی )سال 1367(
8. تجهيز مراكز انتقال نفت مارون – اصفهان به استخر و 
مخزن آب آتش نشانی به ظرفيت حدود 350 هزار ليتر و 500 

هزار ليتر رينگ آتش نشانی )سال 1369(
9. برای نخستين بار سوخت يکی از توربين های سولزر 
مركز انتقال شماره 4 مارون - اصفهان از نفت گاز به گاز تغيير 

يافت )سال 1370(
10. بهره بــرداری از خطوط لوله 12 اينــچ نفت كوره 
پااليشگاه اصفهان/ نيروگاه اسالم آباد/ تأسيسات آب نيل به 

طول 43 كيلومتر )سال 1381(
11. منطقه اصفهان موفق به اخذ اســتاندارد مديريت 
 ISO( مديريت زيســت محيطی )9001 ISO( كيفيت
14001( و استاندارد سيســتم مديريت ايمنی و بهداشت 

شغلی )OHSAS 18001( شد )سال 1382(
12.  خط لوله مارون اصفهان برای نخستين بار پيگرانی 

هوشمند شد )سال 1383(
13.  بهره برداری از پروژه تغيير مسير خط لوله نفت خام 
مارون- اصفهان در محدوده سد كارون 3 و تنگ لير به طول 

18 كيلومتر )سال 1383(
14. برای نخستين بار سيستم توربين سولزر دوسوخته 
مركز انتقال نفت شماره 6 مارون - اصفهان توسط متخصصان 

داخلی به سيستم )PLC( مجهز شد )سال 1385(
15. احداث يک دســتگاه مخزن نيم ميليون بشکه ای 
ذخيره نفت خام )T3( در مركز انتقال نفت شماره 1 مارون 

– اصفهان )سال 1386(
16. احداث يک دستگاه مخزن 250 هزار بشکه ای ذخيره 

نفت خام )T1( در مركز انتقال نفت 3 مارون- اصفهان )سال 
)1386

17.  تعويض 20 كيلومتر از خط لوله 30 اينچ نفت خام 
مارون - اصفهان از مركز انتقال نفت شماره 1 به طرف مركز 

2  )سال 1387(
18.  تعويض بيش از 4 كيلومتر از خط لوله 36 اينچ مارون 
اصفهان از يونيت های آغاجاری تا مركز انتقال نفت شماره 

يک )سال 1387(
19.  اكسپوز شدن منيفولد 5 مركز انتقال نفت مارون - 

اصفهان )از سال 1388 تا 1395(
20. راه اندازی مجهزترين آزمايشگاه كنترل كيفيت مواد 

نفتی كشور در منطقه اصفهان )سال 1389(
21.  برای نخســتين بار ناوگان ترابری منطقه اصفهان 
به عنوان نخستين منطقه به سيستم موقعيت ياب  جهانی 

)GPS( تجهيز شد )سال 1389(
22.  بهره برداری از پروژه افزايش ظرفيت مركز تلفن ستاد 
منطقه اصفهان، مركز انتقال نفت شماره 7 و پااليشگاه به 

ظرفيت 3200 پورت )سال 1390(
23.  برای نخستين بار برای حفاظت از خطوط لوله نفت 
خام و فرآورده های نفتی از نيروهای بومی آشــنا به مسير 

خطوط )خطبان( استفاده شد )سال 1391(
24.  برای نخستين بار در سطح شــركت پروژه سايت 
پاكســازی خاک های آلوده )land farming( در مركز 

انتقال نفت شماره 3 و 6 راه اندازی شد )سال 1391(
25.  تجهيز 6 مركز انتقال نفت مارون - اصفهان به سيستم 
حفاظت الکترونيک )CCTV( )طی سال 1393 تا  1397(
26. تعميرات اساسی 10 دســتگاه توربين سولزر و 
2 دستگاه توربين رســتون در مراكز انتقال نفت 1 تا 6 
مارون - اصفهان توسط متخصصان منطقه )در سال های 

93 تا 97(
27. راه اندازی دو دستگاه سامانه تصفيه پساب بهداشتی 
در مراكز انتقال نفت شــماره 4 و 6 مارون - اصفهان )سال 

1391 و 1394(
28.  نصب و راه اندازی 6 دستگاه ديزل ژنراتور )هر كدام با 
قدرت خروجی KVA 1247( در مراكز انتقال نفت شماره 1 

تا 6 مارون - اصفهان )سال 1394(
29. راه اندازی سيســتم كنترل از راه دور سوپروايزری 
PLC ايســتگاه های مخابراتی در منطقه اصفهان )سال 

)1394
 )OIL COOLER( 30. برای نخستين بار از اويل كولر
ساخت داخل در توربين های سولزر مارون - اصفهان استفاده 

شد )سال 1394(
31.  تعميرات اساسی و بهره برداری از مخزن دو سقفه 
T1 مركز انتقال نفت شماره 6 مارون - اصفهان با ظرفيت نيم 

ميليون بشکه )سال 1394(
32. تعمير و توسعه منيفولد مركز انتقال نفت شهيد آل 

خميس منطقه اصفهان )سال 1394(
33. راه اندازی سيســتم ميترينگ مركز انتقال نفت و 

تاسيسات شهيد بهشتی اصفهان )سال 1395(
34.  تجهيز همه مراكز انتقال نفت مارون تا اصفهان به 

حوضچه تبخير )سال 1395(
35. بهره برداری از 6 دســتگاه توربين سوالر سنتر در 

منطقه اصفهان )سال 1395(
36.  بهره برداری از پروژه فــاز 2 راديو ديجيتال و تغيير 

لينک آنالوگ به ديجيتال در منطقه اصفهان )سال 1395(
37. تعميرات اساسی سه دستگاه الکتروموتور در مراكز 

انتقال نفت شماره 6 و 7 مارون - اصفهان )سال 1395(
38.  راه اندازی سيستم موبيليفون و مراكز تلفن IP در 

منطقه اصفهان )سال 1396(
 ISO 39. آغاز استقرار سيستم مديريت انرژی )استاندارد

50001( در منطقه اصفهان )سال 1396(
40. افتتاح پل اختصاصی خــط لوله 30 اينچ نفت خام 
مارون - اصفهان و 8 اينچ گاز روی درياچه سد كارون 4 )پروژه 
تغيير مسير اين خط لوله به طول تقريبی 12 كيلومتر از بستر 

درياچه به طرف پل كابلی در دست اقدام( )سال 1396(
41.  بهره برداری از پروژه معکوس ســازی خط 16 اينچ 
اصفهان - رفسنجان با اصالح منيفولد و نصب يک دستگاه 

الکتروموتور )سال 1396(
42.  تامين آب شرب سالم، پايدار و بهداشتی برای مردم 
منطقه ســرخون چهارمحال وبختياری با خريد چشمه و 
ساخت تأسيسات پايين در حوزه مسئوليت های اجتماعی 

)سال 1396(
43. برای نخستين بار به منظور ايمن سازی بخش هايی 
از خط لوله نفت خام مارون - اصفهان از پوشش كامپوزيت 

پيشرفته استفاده شد )سال 1396(
44. برقراری خطوط اضطراری ايستگاه های مخابراتی و 

مراكز انتقال نفت در منطقه اصفهان )سال 1396(
45. راه اندازی سيستم VOIP با قابليت باال بردن ضريب 
امنيت، ارتباط مستقيم با ايستگاه های مخابراتی )سال 1396(

46. تعميرات اساسی و بهره برداری از مخزن 560 هزار 
بشکه ای ذخيره نفت خام )T1( مركز انتقال نفت و تاسيسات 

شهيد بهشتی اصفهان )سال 1397(
47.  تعويض پوشش 10 كيلومتر از خط لوله نفت خام 
مارون - اصفهان به روش اپوكسی 100 درصد جامد )سال 

)1397
48.  بهره برداری از فاز اول پروژه تعويض 67 كيلومتر خط 
لوله 30 اينچ نفت خام مارون - اصفهان به  طول 34 كيلومتر 

)سال 1397(

جايگاه منطقه اصفهان
همه مناطق كشور دارای اهميت ويژه ای هستند، 
اما منطقه اصفهان همپــای انقالب با قدمتی حدود 
40 سال به دليل بهره برداری و نگهداری از خط لوله 
مهم و راهبردی نفت خام مارون به اصفهان در ســه 
استان خوزستان، چهارمحال و بختياری و اصفهان، 
همچنين به دليل گذر اين خط لوله 430 كيلومتری 
از ارتفاعات ســخت گذر زاگــرس از اهميت ويژه ای 
برخوردار است، افزون بر اين، منطقه اصفهان با انتقال 
ماهانه حدود يک ميليارد تــن كيلومتر مواد نفتی 
باالترين حجم انتقال تن كيلومتر را در بين مناطق 

دوازده گانه شركت دارا است.

3 دســتاورد مهم شــركت در منطقه 
اصفهان 

از زمان بهره برداری از خط لوله نفت خام 
مارون به اصفهان و آغــاز به كار اين منطقه 
چه در زمان جنگ تحميلی و چه پس از آن، 
خدمات ارزشمندی برای تداوم انتقال كالن، ايمن 
و پايدار مواد نفتی انجام شــده است كه از آن جمله 
می توان به راه انــدازی 6 مركز انتقــال نفت و يک 

تأسيسات انتهايی.
 نگهــداری و تعميــرات اساســی 
توربو پمپ های ســولزر به دســت كاركنان 
منطقه كه پيش از اين توســط شركت های خارجی 

انجام می شد. 
احداث و بهره بــرداری از خط لوله 20 
اينچ رفســنجان، نائين - اصفهان، احداث 
و بهره برداری از خط 12 اينــچ نفت كوره 
اصفهان به طول 43 كيلومتر به همراه احداث مركز 
انتقال نفت و تأسيسات شهيدان رهنما و تاسيسات 
نيروگاه اســالم آباد و آبنيل، تعويض بخشی از خط 
لوله 30 اينچ نفت خام مارون بــه اصفهان به طول 
67 كيلومتر، اجرای پروژه معکوس ســازی خط 16 
اينچ فرآورده اصفهان به رفسنجان و راه اندازی فاز 2 
راديو ديجيتال مخابرات منطقه و تغيير آن از آنالوگ 
به ديجيتال، به همراه ده ها طرح مهم در مراكز انتقال 

نفت اشاره كرد.

مجتبی بشارتیان/ مدیر منطقه اصفهان

1
3

2

باالترین حجم 
انتقال تن كیلومتر 

در بین مناطق 
دوازده گانه

در مورد جمله وزیر
خوشبختانه تالش کارکنان گمنام صنعت انتقال نفت کشور که به صورت تمام وقت و در شرایط بد جوی و جغرافيایی در راستای 

انتقال کالن، ایمن و پایدار مواد نفتی در بخش تأمين خوراك پاالیشگاه ها و انتقال فرآورده های مورد نياز هموطنان به مبادی مصرف 
فعاليت دارند، از دید مقام عالی وزارت پنهان نيست که این مهم برای بنده و همكاران سبب دلگرمی است.

پیام به سایر همکاران
به اعتقاد بنده خدمتی که کارکنان صنعت انتقال نفت انجام می دهند فرصتی است که خداوند به عنوان یك نعمت به ما عطا فرموده و 

باید شكر این نعمت را با خدمات رسانی به مردم به جا آوریم. همچنين تجهيزات و سيستم هایی که در اختيار ما قرار داده شده، امانتی 
است که گذشتگان در اختيار ما قرار داده اند و ما نيز باید در جهت ارتقا، نگهداری و بهره برداری صحيح از آنها اهتمام ورزیم و در پایان 

آن را به همراه تجربيات خود به نسل آینده انتقال دهيم.

    دستاوردهای ٤0 ساله صنعت 
انتقال نفت در منطقه اصفهان

در مسیر 
خدمت!

»استقالل« یكي از کليدي ترین اهداف و شعارهاي انقالب 57 بود و امروز با جرأت مي توان ادعا کرد: 40 سال است استقالل داریم. آري! شاید در نگاه اول، این تنها 
یك شعار به نظر برسد، اما اگر قدري ریزبينانه تر به ماجرا نگاه کنيم، تحقق این شعار را با تمام وجود لمس خواهيم کرد. یكي از نمودهاي بارز و عيني این مدعا، صنعت 
نفت و حوزه انتقال آن است. شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران مفتخر است که این استقالل را به زمين »خدمت« کشانده است. منطقه اصفهان، یكي از مناطق 

دوازده گانه این مسير 14 هزار کيلومتري است. با هم نگاهي به مهم ترین دستاوردهاي این منطقه پس از پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي مي اندازیم:
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1. احداث مســير خط لوله 10 اينچ به طول 127 
كيلومتر

2. احداث مســير خط لوله 16 اينچ به طول 171 
كيلومتر

3. احداث مركز انتقال نفت كرمانشاه برای ارسال 
فرآورده از طريق خط لوله 10 اينچ به سنندج

4. احداث تاسيسات انتهايي سنندج برای دريافت 
فرآورده هاي نفتي از كرمانشاه

5. احداث مسير خط لوله 10 اينچ به نيروگاه سيکل 
تركيبي سنندج به طول 21 كيلومتر برای ارسال نفت 

گاز
6. تجهيز همه ايستگاه هاي حفاظت كاتدي منطقه 

به سيستم هوشمند
7. به روزرساني همه شارژرها، اينورترها و باتري ها در 

تمامي مراكز انتقال نفت

8. تکميل و به روزرساني همه تجهيزات اندازه گيري 
مربوط به فيلد تمامي مراكز و تاسيسات

9. احداث 19 كيلومتر شــبکه هوايي دو مداره 20 
كيلو ولت برای مراكز انتقال نفت شهيد قمري و پايطاق

Plc .10 كردن همه مراكز انتقال نفت و تاسيسات 
تابعه منطقه

11. مجهز كردن بوســترهاي مراكز تابعه به درايو 
VSD

12. بازســازي و نوســازي تابلو برق ها و اتاق هاي 
MCC مراكز انتقال نفت و تاسيسات تابعه

13. نوســازي ديزل ژنراتورهاي مراكز انتقال نفت 
شهيد قمري و پايطاق

14. نوسازي سيستم روشنايي كمپ و مركز انتقال 
نفت و جاده ارتباطي پايطاق

15. راه اندازي و نصب راديو ماكس stm1 در همه 

ايستگاه هاي مخابراتي منطقه
 ip( 1-mx 16. راه انــدازي و نصب مركز تلفــن
base( در مراكز انتفال نفت پايطاق – شهيد قمري 

و سنندج
17. راه اندازي اتوماسيون اداري و شبکه لن در مراكز 

انتقال نفت پايطاق و سنندج
18. برقراري ارتباط مخابراتي mpl و m 2*2 در 

تاسيسات انتهايي سنندج
19. تعويض جايگزيني سيستم plc در ايستگاه هاي 
مخابراتي منطقه برای كنترل ديزل ژنراتورهاي مربوطه

20. برقراري سيستم واي فاي در مراكز انتقال نفت 
پايطاق و شهيد قمري

21. سرويس دهي به شركت هاي مخابرات - نفت 
گاز - انتقال گاز -بهداري بهداشت صنعت نفت غرب 

كشور - ارتش - توانير و ...

3 دستاورد مهم منطقه
يکی از اهداف انقالب، استقالل و خودكفايی كشور در 
زمينه های مختلف بود و اكنون كه در آستانه 40 سالگی 
انقالب اسالمی قرار داريم، می توانيم با همکاری و همدلی 
يکديگر از تحريم های ظالمانه ســرافراز بيرون بياييم 
و بسيار خرســندم كه اين توفيق نصيب من شد تا در 
چنين روزگاری، شاهد رشد و بالندگی شركت، خصوصا 
منطقه غرب باشم؛ منطقه ای كه مردان سختکوش آن 
دوشادوش همکاران ساير مناطق، مخلصانه و متعهدانه 
در حال انجام خدمت رسانی به هموطنان عزيزمان در 
استان های كرمانشاه، كردستان و بخشی از استان ايالم 
هستند و عمليات انتقال مواد نفتی را از طريق سه خط 
لوله انتقال، نفت شهر - كرمانشاه، كرمانشاه - سنندج و 

برداسپی - كرمانشاه به خوبی انجام می دهند.
احداث خط لوله 16 اينــچ انتقال نفت خام 
و فرآورده برداسپی - كرمانشــاه به طول 171 
كيلومتر از جمله مهم ترين اقدامات است. همچنين 
احداث خط لوله انتقال فرآورده كرمانشاه - سنندج به 

طول 127 كيلومتر كه همزمان با احداث اين خط، مركز 
انتقال نفت كرمانشــاه و تاسيسات انتهايی سنندج نيز 
برای انجام موضوع مهم انتقال فرآورده های نفتی احداث 
و مورد بهره برداری قرار گرفتند.احداث خط لوله 10 اينچ 
انتقال فرآورده از سنندج به سمت نيروگاه سيکل تركيبی 
اين شهر و تامين سوخت جايگزين آن در فصول سرد 

سال از ديگر دستاوردهای مهم ما است.
همچنين نوسازی تجهيزات و ماشين آالت 
از ديگر اقدام های انجام شــده در اين منطقه 
است كه خوشبختانه به رغم تحريم های اعمال 
شده بر كشــور و به تبع آن در شــركت، توانسته ايم 
وظايف خود را به خوبی انجام دهيم. در اين راستا تمامی 
ايســتگاه های حفاظت كاتدی به سيســتم هوشمند 
تجهيز شده اند. همچنين تمامی تجهيزات اندازه گيری 
تمام مراكز انتقال نفت و تاسيســات انتهايی تابعه نيز 

تکميل و به روز رسانی شده اند.
احداث 19 كيلومتر شبکه هوايی دو مداره 20كيلو 
ولت، PLC كردن تمام مراكز انتقال نفت و تاسيسات 

انتهايی تابعه، بازسازی و نوسازی تابلو برق ها و اتاق های 
MCC مراكز انتقال و تاسيسات ها، تجهيز بوستر های 
مراكز به درايو VSD، نوسازی ديزل ژنراتورهای مراكز 
انتقال نفت شهيد قمری و پايطاق، به روز رسانی تمام 
شارژرها - اينورترها و باتری ها در مراكز انتقال نفت از 
ديگر دستاوردهای مهم اين منطقه است.اين منطقه 
عالوه بر ارائه ســرويس های مخابراتی به شركت های 
نفتی، به ديگر شركت ها از جمله شركت های مخابرات، 
گاز و توانير اســتان كرمانشــاه و همچنين بهداری و 
بهداشت صنعت نفت غرب كشــور، ارتش و سپاه نيز 

خدماتی ارائه می دهد.
راه اندازی و نصب راديو ماكس SMI 1 در 
تمام ايستگاه های مخابراتی منطقه، راه اندازی 
و نصب مركز تلفــن IP base(1 MX( در 
مراكز انتقال نفت و تاسيســات انتهايــی، تعويض و 
جايگزينی سيستم PLC در ايستگاه های مخابراتی 
منطقه هم از مهم ترين دستاوردهای منطقه غرب در 

حوزه مخابرات است.

درباره جمله وزیر
دقيقا تمثيل فرمایشات وزیر محترم نفت، 

همكاران شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
هستند که در تمام طول شبانه روز و ایام تعطيل 

در شرایط محيطی با گرما و سرمای بسيار شدید 
در اقصی نقاط کشور اسالمی در مناطق محروم 

و دورافتاده با کمترین امكانات، بسيجی وار ارائه 
خدمت کرده و در راستای انتقال نفت خام و 

فرآورده های نفتی انجام وظيفه می کنند.

اعتماد به نیروهای جوان
نيروهای جوان ما دست کمی از نيروهای انقالبی 

سال های دفاع مقدس ندارند. ما می توانيم با 
برنامه ریزی و ارائه آموزش های الزم در جهت 

ارتقای سطح دانش و آگاهی، آنان را برای بر عهده 
گرفتن وظایف مهم آماده کنيم. تعهد کاری و تعلق 

سازمانی باید به نسل جدید نيز منتقل شود. آنان 
باید سيستم را متعلق به خودشان بدانند و فكر 

کنند چگونه می توانند آن را حفظ و نگهداری 
کنند. ما می توانيم با برنامه ریزی مناسب و ایجاد 

شرایط مساعد برای کار کردن نسل جوان در کنار 
نيروهای قدیمی روحيه تعهد و تعلق سازمانی آنان 

را تقویت کنيم و با اقدام ها و تصميم های صحيح 
آنان، خواهيم توانست بر توان داخلی کشور که 

همانا مهم ترین رکن شرکت است، تكيه کنيم.

پیام به سایر همکاران
ماهيت کار شرکت خطر و ریسك است. پيامی 

که من برای همكارانم در تمام مناطق دارم این 
است که در زمان اجرای کار، حفاظت و ایمنی 
فردی و سالمت و حفاظت زیست محيطی را 

سرلوحه کارها قرار دهند و در زمان بروز حوادث 
ضمن حفظ خونسردی، ابتدا در نجات جان 

خود، سپس نجات جان همكاران و در آخر نجات 
تاسيسات و تجهيزات اهتمام ورزند.

مهرداد حقیقیان/ مدیر منطقه غرب

1

3

2

   دستاوردهای ٤0 ساله صنعت انتقال نفت در منطقه غرب

خط مقدم خدمت
مناطق مرزی کشور در طول این 40 سال، خط مقدم دفاع از تماميت ارضی این سرزمين بوده اند و اینجاست که اهميت سوخت رسانی از 
این نقاط حساس، بيشتر به چشم می آید. منطقه غرب صنعت انتقال نفت، همانند خطه غرب، در خط مقدم سوخت رسانی بوده و کارکنان 

شریف و خدومش، ارکان اصلی دستاوردهای 40 ساله اش بوده و هستند.

 توان داخلی
 مهم ترین ركن شركت است

 توان داخلی
 مهم ترین ركن شركت است

 توان داخلی
 مهم ترین ركن شركت است
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3 دستاورد مهم منطقه فارس
پيگيری احداث و راه اندازي خط لوله  انتقال 
ميعانات گازی داالن- شــيراز به طول تقريبي 

220 كيلومتر
تداوم بهره برداری از تجهيزات و خطوط لوله 
موجود باوجود محدوديت های ناشی از تحريم ها 
با استفاده از توان داخلي و تخصص نيروهاي شاغل

با توجه به اينکه تجهيزات به كار رفته در اين منطقه 
خارجی اند و از طرفی دارای قدمتی چندين دهه 
كاركرد هستند، از اين رو به تعميرات مستمر و 
بازسازی نياز دارند، بنابراين عمده تدابير اتخاذ 

شده در اين منطقه برای كاهش اثرات تحريم ها شامل 
موارد زير است.

 استفاده از توان سازندگان داخلی برای ساخت 
قطعات، تجهيزات و دستگاه ها

 ايجاد رقابت بين سازندگان و تامين كنندگان 
قطعات

  استفاده از پيشنهادها و راهکارهای فنی كاركنان 
در كاهش هزينه ها و جلوگيری از خرابی دستگاه ها و 

قطعات
 به كارگيری روش های جديد تعمير و نگهداشت 
دستگاه ها و تجهيزات برای كاهش خرابی دستگاه ها 

و به حداقل رســانيدن توقف های پيش بينی نشده 
دســتگاه ها از قبيل  PM)تعميرات پيشــگيرانه و 
پيش گويانه( و CM )پايش وضعيت شــامل آناليز 

روغن، آناليز درجه حرارت و لرزه نگاری(
   انجام مهندسی معکوس برخی قطعات به منظور 

استفاده از توان داخلی برای ساخت آنها
  به كارگيری روش های جديد تعمير و نگهداشت

  انجام به موقع انواع تعميرات روتين دستگاه ها
  بازسازی برخی قطعات كه امکان ساخت آنها 
كمتر در داخل است يا اينکه هزينه ساخت آنها با توجه 

به نوع جنس يا طراحی زياد است.

سیاوش اورنگی/ مدیر منطقه  فارس

1

3

2

نگاه فرآیندمحور
به كارها

درباره جمله وزیر
ماهيت کار شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران کاری سخت و اکثرا در مناطق دور از محيط های شهری و در نقاط سخت گذر و محروم 
است و از آنجا که از نظر کاری یك حلقه واسطه بين شرکت های تامين کننده نفت خام و ميعانات گازی با پاالیشگاه ها و همچنين مبادی توليد 
فرآورده های نفتی)پاالیشگاه ها( با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است و با مصرف کننده نهایی ارتباط مستقيم ندارد، معموال زحمات 

کارکنان این شرکت به چشم نمی آید، از این رو سخن وزیر محترم نفت که فرمودند »کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
دوستان پنهان ما هستند« نشان از احاطه ایشان به امور، مایه دلگرمی کارکنان و دیدن زحمات کارکنان شرکت هایی امثال شرکت خطوط 

لوله و مخابرات نفت ایران است که پشت صحنه فعاليت  شرکت های اصلی قرار دارند و جامعه و حتی کارکنان وزارت نفت نيز از آنان اطالعات 
کمی دارند. به نظر اینجانب کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران سربازان گمنام صنعت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 

هستند و بيان اینگونه سخنان از طرف باالترین مقام وزارت نفت از توجه به شرکت های عملياتی وزارت نفت حكایت دارد.

پيام به همكاران
در یك جمله می توانم بگویم که باوجود سختی کار در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، وجود نيروهای توانمند، متخصص و 

زحمتكش و داشتن محيطی دوستانه و ارتباط خوب کارکنان با مسئوالن مناطق و ستاد، سختی کار را برطرف می  کند و آنچه سبب پيشرفت 
بيشتر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران می شود، نگاه فرآیند محور به کارهاست و نباید از این اصل غافل شویم.

1. راه اندازي مركز انتقال ميعانــات گازي داالن و 
خط لوله انتقال داالن به شيراز به طول تقريبي 220 

كيلومتر
2. احداث و راه اندازي دو تاسيسات جديد در جوار 

پااليشگاه شيراز
3. تداوم بهره برداری از تجهيــزات و خطوط لوله 
موجود به رغــم محدوديت های ناشــی از تحريم ها با 

استفاده از توان داخلي و تخصص نيروهاي شاغل
4. با توجــه به اينکه تجهيزات بــه كار رفته در اين 
منطقه خارجی اســت و از طرفی دارای قدمتی چند 
دهه ای هستند، از اين رو به تعميرات مستمر و بازسازی 
نياز دارنــد، بنابراين عمده تدابير اتخاذ شــده در اين 
منطقه برای كاهش اثرات تحريم ها شــامل موارد زير 

است:
  استفاده از توان سازندگان داخلی برای ساخت 

قطعات، تجهيزات و دستگاه ها
  ايجاد رقابت بين ســازندگان و تامين كنندگان 

قطعات
 استفاده از پيشنهادها و راهکارهای فنی كاركنان 
در كاهش هزينه ها و جلوگيری از خرابی دستگاه ها و 

قطعات
  به كارگيری روش های جديد تعمير و نگهداشت 
دستگاه ها و تجهيزات برای كاهش خرابی دستگاه ها 
و بــه حداقل رســاندن توقف های پيش بينی نشــده 
دســتگاه ها از قبيــل PM )تعميرات پيشــگيرانه و 
پيش گويانــه( و CM )پايش وضعيت شــامل آناليز 

روغن، آناليز درجه حرارت و لرزه نگاری(
   انجام مهندسی معکوس برخی قطعات به منظور 

استفاده از توان داخلی برای ساخت آنها
  به كارگيری روش های جديد تعمير و نگهداشت

  انجام به موقع انواع تعميرات روتين دستگاه ها
  بازســازی برخی قطعات كه امکان ساخت آنها 
كمتر در داخل است يا اينکه هزينه ساخت آنها با توجه 

به نوع جنس يا طراحی زياد است
5. انجام تعميرات اساسی سه دستگاه الکتروموتور 
6 كيلوولت مركز انتقال داالن ازســوی پرسنل واحد 

نگهداري و تعميرات برق بدون برون سپاري
6. نصب، راه اندازی و بهره برداری از دو دستگاه ديزل 

ژنراتور KVA 550مان
7. نصب و راه اندازی شش دســتگاه ديزل ژنراتور 

جديد مراكز انتقال نفت و تاسيسات و مركز منطقه
8. طراحی، اصالح وسپس اجرای سيستم ارتينگ 

سه ايستگاه مخابراتی و سه مركز انتقال نفت 
9. انجام محاسبات و پياده ســازی اصالح سيستم 
حفاظــت الکتريکی و ســتينگ گذاری روی رله های 

مركز انتقال داالن
10. تعويــض 31 دســتگاه اكچويتــور ولو جديد 
به وسيله طراحی و هماهنگ سازی قطعات واسط ولوها 

با اكچويتور
11. طراحی و اجرای تابلوهــایMCC جديد به 
همراه انتقال تمامی بارهای موجــود در مراكز انتقال 

نفت گچساران، شهيدصفری نژاد و نورآباد

12. انجــام تعميرات پيشــگيرانه و اســتفاده از 
تجهيزات پايش دستگاه های برقی )مانند تست لرزش 

و ترموگرافی(
13. برق رسانی به تمامی ايســتگاه های مخابراتی 
به منظور حفظ پايداری شبکه تلفن و كاهش استفاده 

از ديزل ژنراتورها
14. احداث ايســتگاه حفاظــت كاتديک زهره در 
كيلومتر 53 از خط انتقال گچســاران به شــيراز و در 

حاشيه  رودخانه  زهره
15. پيگيــری و انجام پيگرانی هوشــمند خطوط 
گچساران - شيراز و سروستان – شيراز برای بررسی 

وضعيت خطوط لوله
16. احداث خط لوله روگذر رودخانه زهره در مسير 

خط گچساران/ شيراز
17. اجراي پروژه های مختلــف و عمليات متعدد 
ايمن ســازي، ســاخت ابنيه فني، تعويض خط لوله و 

تعويض پوشش در مسير خطوط انتقال
18. احداث جاده دسترســی در نقاط صعب العبور 
خط گچساران/ شــيراز )حدفاصل كيلومتر 102 الی 
106 موسوم به ارتفاعات كاله باز( و همچنين كيلومتر 

IP63  58 خط داالن/ شيراز موسوم به
19. مجهز كردن اتــاق كنترل تمامي مراكز انتقال 

PLC نفت خط لوله گچساران - شيراز به سيستم
20. احداث ســاختمان هاي اداري و رفاهی مركز 

منطقه و مراكز انتقال
21. احداث كارگاه های تخصصی واحدهای فنی در 

دستاوردهای ٤0 ساله صنعت انتقال نفت در منطقه فارس

خوشنام مثل فارس
مسير خدمت در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، فارس خوشنام هم را هم شامل می شود. آوازه خوشنامی صنعت انتقال نفت 

پس از پيروزی شكوهمند انقالب اسالمی، به خوشنامی این خطه پيوند خورده تا دستاوردهای درخشانی در کارنامه اش باشد. کارکنان 
منطقه فارس، با تالش شبانه روزی خود سهم عظيمی در انجام رسالت این صنعت دارند.

نگاه فرآیندمحور
به كارها

نگاه فرآیندمحور
به كارها

نگاه فرآیندمحور
به كارها
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مراكز انتقال نفت خط لوله گچساران - شيراز
22. اجــرای حوضچــه تبخيــری بــرای مراكز 
انتقال شــهيد صفری نژاد و نورآباد در راستای حفظ 
محيط زيســت و جلوگيــری از آلودگــی آب هــای 

زيرزمينی
23. احــداث سيســتم O.W.S بــرای مراكــز 
انتقال خط لوله گچساران شــيراز در راستای حفظ 
محيط زيســت و جلوگيــری از آلودگــی آب هــای 

زيرزمينی
24. اجرای لندفارم )محوطــه پااليش خاک های 
آلوده به مواد نفتی( در مراكز انتقال شهيد صفری نژاد، 
نورآباد و داالن در راســتای حفظ محيط زيســت و 

جلوگيری از آلودگی مسير خطوط
25. احداث انبار مركزي متمركز در مركز منطقه

26. توسعه  شبکه مخابراتی منطقه با احداث مراكز 
مخابرات جديد و نصب دكل و اجرای پروژه فيبر نوری
27. تامين و به روزرســانی ارتباطــات و خدمات 
مخابراتی شركت های پااليش نفت شيراز، پااليش نفت 
الوان، پتروشيمی شــيراز، بهداشت و درمان صنعت 
نفت فارس، پخش فرآورده های نفتی فارس، باشگاه 

صنعت نفت و حوزه  مقاومت بسيج
28. نصب توربين های چهارم در مراكز انتقال نفت

29. تعويض سيستم فيلتراسيون توربين های 21 و 
23 مركز انتقال نفت نورآباد از روغنی به رول ماتيک

30. راه اندازی سيســتم های صوتــی و تصويری 
سينمای مراكز انتقال نفت شهيد صفری نژاد و نورآباد

31. اخذ گواهينامه  سيستم های مديريتی
32. پروژه گازرسانی به مركز انتقال نفت گچساران 

)گاز شيرين(
33. نصب و راه اندازی پمپ های آتش نشانی و رينگ 

اطفای حريق محوطه و مخازن مراكز انتقال نفت

34. نصب سيستم اطفای حريق اتوماتيک جهت 
باكس های MCC  مراكز انتقال گچساران، نورآباد، 
شهيد صفری نژاد، داالن، تاسيســات انتهايی قديم 

و جديد
35. نصب و راه اندازی سيستم تزريق فوم و سيستم 

كولينگ مخازن تعادلی مراكز انتقال نفت
36. رســوب زدايي و نصب seal ثانويه و سيستم 
آتش نشــاني مخازن نفت خام مراكز انتقال خط لوله 

گچساران - شيراز
37. اجرای پروژه تعويض ترانســميترهای سطح 

مخازن اصلی مراكز انتقال با نوع راداری
38. اجرای پروژه نوسازی پانل كنترل 10 دستگاه 

توربوپمپ های مراكز انتقال منطقه
39. جايگزينی انانسياتور همه توربين های منطقه 

با نوع ايرانی
40. تعويض اسپيدرله كليه توربين ها با نوع جديد

41. ســاخت قطعات داخلــی رگوالتورهای گاز 
مصرفی و كانکتور تبديل شــمع های توربوپمپ های 

رستون
42. ساخت حمام آب گرم برای تست سنسورهای 

حرارتی 
43. جايگزينی سيستم اندازه گيری حرارت روغن 

توربوپمپ های منطقه با نوع الکترونيکی
44. تعريف و اجرای پروژه اســکادی منطقه برای 

انتقال اطالعات بهره برداری مراكز به مركز منطقه
45. جايگزينــی باتری های كنتــرل مراكز انتقال 
نفت با نوع سيلد اســيد در جهت كاهش هزينه ها و 

حفظ محيط زيست 
46. پيگيری و نظارت بــر اجرای HDD رودخانه 

چم گل
47. نصب MDF چهار هزار زوجی در پااليشگاه 

الوان و انتقال خطوط داخلی از MDF قديم به جديد
48. راه اندازی يک شــبکه ديتــای كامال مجزا از 
شبکه محلی برای برقراری اينترنت در مركز منطقه و 

مراكز انتقال نفت منطقه
49. برقراری ارتباط مخابراتی مركز انتقال ميعانات 

گازی داالن 
 600Panasonic-TDE 50. نصب مركز تلفن
در ساختمان مركزی شركت پخش فرآورده های نفتی 

فارس 
51. نصب مركز تلفن  Panasonic D500در 
انبار نفت شهيد تندگويان شركت پخش فرآورده های 

نفتی منطقه فارس 
-Panasonic TDE 52. راه اندازی مركز تلفن
600 در ســاختمان جديد بهداری و بهداشت منطقه 

فارس و هرمزگان
53. پياده سازی و اجرای IP CMMS در مراكز 

انتقال و تأسيسات انتهايی 
54. به روزرســانی تمامی نقشــه های P&ID و 
PLOT PLAN مراكز انتقال و تأسيسات انتهايی 

خط گچساران/ شيراز
55.  تجهيز و راه اندازی آرشيو فنی مركز منطقه

56. راه انــدازی ســامانه پورتال مركــزی منطقه 
فارس به منظور افزايش ســطح دسترسی كاركنان به 
اطالعيه ها و بخشــنامه ها و همچنين متمركز كردن 

درگاه انتشار اخبار
57. ارتقــای ســامانه حفاظــت الکترونيــک در 
مركز منطقه با نصب 14 دســتگاه دوربين در سالن 
ساختمان های قديم و جديد اداری و همچنين محوطه 

مركز منطقه
58. اجرای پروژه ســامانه حفاظــت الکترونيک

CCTV  در مراكز انتقال نفت شــهيد صفری نژاد و 
نورآباد با نصب بيش از 100 دوربين حفاظتی به همراه 

سامانه های كنترلی و ضبط تصاوير
59. راه انــدازی ســامانه ITIL در مركز منطقه با 
طراحی ســامانه فاوا برای كنترل امــوال و همچنين 

سوابق فعاليت ها با قابليت تفکيک
60. ارتقای همه ســرورهای مجــازی و همچنين 
پلتفرم نرم افزاری آن به آخريــن ورژن پايدار در بازه 
زمانی كمتر از يک ماه و بــا كمترين وقفه خدماتی به 
منظور افزايش ضريب پايداری و همچنين بهينه سازی 

ارائه خدمات ديتا در سطح منطقه فارس
61. راه اندازی سيســتم های كنترل سوپروايزری 
مركزی شــامل همه سيســتم های مجزا  روی يک 

سيستم واحد
62. نصب و راه اندازی لينک مايکروويو با ظرفيت 
انتقالSTM-1  بين ايستگاه مخابراتی ليشتر و مركز 
انتقال نفت گچساران در جهت افزايش پهنای باند و 
ميسر شدن ارتباط شــبکه WAN  با شبکه داخلی 

گچساران و افزايش ارتباط خطوط تلفنی
63. نصــب و راه انــدازی سيســتم های كنتــرل  
GPS روی همه خودروهای سبک و سنگين منطقه

64.  نصب و راه اندازی سيستم های بيسم خودرويی 
بر روی خودروهای سبک و سنگين منطقه

65. برگزاري مسابقات قرآني در رشته هاي شفاهي، 
كتبي، خطاطي، نقاشــي و مقاله نويسي با موضوعات 

قرآني.

علی جمشیدی/ مدیر منطقه شمال غرب

كاركنان صنعت انتقال 
نفت، خود را وقف 

خدمت كرده اند

3 دستاورد مهم منطقه 
 رشد 225 درصدي انتقال 
مواد نفتي و افزايش ظرفيت 
و توســعه و بهره بــرداری از 
تلمبه خانه هــاي چهارگانه و تغيير 
توربين ها به الکتروپمپ و بهره برداری 
از خط لولــه 16 اينچ نفت خام ری/ 
تبريز بــه طــول 605 كيلومتر و 
بهره بــرداري از خطوط لوله 8، 10، 
12 و 14 اينچ شهرهاي تبريز سراب، 
اردبيل و تبريز، مراغــه، مياندوآب 
به طول 394 كيلومتر و تاسيسات 
نفتي شهرهاي زنجان، ميانه، سراب، 
اردبيــل و نيروگاه هاي ســلطانيه ، 

اردبيل و اروميه. 

 تغيير سيســتم كنترل 
توربين هــاي مراكز انتقال 
نفت چهارگانه خط 14 اينچ 
ري/تبريز و مراكز انتقال و تاسيسات 
خط تبريز/ مراغه/ مياندوآب/ اروميه 
از رله اي به PLC با فناوري ساخت 
داخل و بهره برداری از 110 كيلومتر 
مسير خط فشار قوي اختصاصي 63 
كيلو ولت دو مداره و بهره برداري از 
چهار ايستگاه پســت برق 63 كيلو 
ولت در مراكز انتقال نفت چهارگانه 

منطقه شمال غرب.
 رشد، توســعه و افزايش 
ظرفيت ارتباطات مخابراتي، 
كيفيت و دسترسي سريع و 

آسان و در نهايت پايداري ارتباطات 
مخابرات صنعتي با استفاده از شبکه 
نسل جديد )NGN( و با بهره گيري 
از مهندســي فنــاوري اطالعات و 
ارتباطات در زمينه مخابرات ديجيتال 
راه دور )NGSDH(، مخابرات فيبر 
نوري، مخابرات ماهواره اي، شــبکه 
 ،)X-FINE( بي سيم نسل جديد
مراكز تلفــن IP BASE، ديتا و 
امنيت شــبکه، ســامانه نشت يابي 
خطوط انتقال نفت، ســامانه هاي 
هوشــمند اداري - مالــي - ترابري 
و...، سيســتم هاي نظارت تصويري 
CCTV، مديريتICT، كنفرانس 

و آموزش راه دور. 

درباره جمله وزیر
دقيقا تمثيل فرمایشات 

وزیر محترم نفت، همكاران 
شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران هستند که در تمام 
طول شبانه روز و ایام تعطيل 
در شرایط محيطی با گرما و 

سرمای بسيار شدید در اقصی 
نقاط کشور اسالمی در مناطق 
محروم و دورافتاده با کمترین 

امكانات، بسيجی وار ارائه 
خدمت کرده و در راستای 

انتقال نفت خام و فرآورده های 
نفتی انجام وظيفه می کنند.

اعتماد به نیروهای جوان
نيروهای جوان ما دست کمی 

از نيروهای انقالبی سال های 
دفاع مقدس ندارند. ما 

می توانيم با برنامه ریزی و ارائه 
آموزش های الزم در جهت 

ارتقای سطح دانش و آگاهی، 
آنان را برای بر عهده گرفتن 

وظایف مهم آماده کنيم. تعهد 
کاری و تعلق سازمانی باید به 
نسل جدید نيز منتقل شود. 

آنان باید سيستم را متعلق به 
خودشان بدانند و فكر کنند 

چگونه می توانند آن را حفظ و 
نگهداری کنند. ما می توانيم 

با برنامه ریزی مناسب و ایجاد 
شرایط مساعد برای کار کردن 

نسل جوان در کنار نيروهای 
قدیمی روحيه تعهد و تعلق 

سازمانی آنان را تقویت کنيم 
و با اقدام ها و تصميم های 

صحيح آنان، خواهيم توانست 
بر توان داخلی کشور که همانا 
مهم ترین رکن شرکت است، 

تكيه کنيم.

پیام به سایر همکاران
ماهيت کار شرکت خطر و 
ریسك است. پيامی که من 

برای همكارانم در تمام مناطق 
دارم این است که در زمان 

اجرای کار، حفاظت و ایمنی 
فردی و سالمت و حفاظت 

زیست محيطی را سرلوحه 
کارها قرار دهند و در زمان بروز 
حوادث ضمن حفظ خونسردی، 
ابتدا در نجات جان خود، سپس 

نجات جان همكاران و در آخر 
نجات تاسيسات و تجهيزات 

اهتمام ورزند.

1

3

2

كاركنان صنعت انتقال 
نفت، خود را وقف 

خدمت كرده اند

كاركنان صنعت انتقال 
نفت، خود را وقف 

خدمت كرده اند
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1. آغاز بهره برداری از خط لوله 16 اينچ نفت خام 
به طول 605 كيلومتر ری- تبريز در 1368

2. تبديل خــط لولــه 14 اينچ از نفــت خام به 
فرآورده هاي نفتي 1368

3. اجرا و بهره بــرداری تلمبه خانه هاي چهارگانه 
با تغيير توربين  ها به الکتروپمپ )2150 كيلو وات( 

درسال 1388
4. تغيير سيستم كنترل 12 دستگاه توربين مراكز 
انتقال چهارگانه خط 14 اينــچ ري – تبريز و مراكز 
انتقال و تاسيسات خط تبريز - مراغه - مياندوآب – 
اروميه از رله اي به PLC با فناوري ساخت داخل در 

سال 1381
5. بهره برداری از مجموعه ســاختمان هاي مركز 
منطقه در زمينی به وسعت 51 هکتار در سال1369

6. احداث و بهره برداری انبار 1000 متر مربع در 
مركز منطقه شمال غرب در سال 1388

7. ايجاد انبار روباز 8000 متري و احداث سايبان 

1000 متري در مركز منطقه در سال 1388
8. احداث و بهره برداری منازل ســازمانی مراكز 
انتقال نفت اشــتهارد/ ابهر/ ايده لو و شــهيد كريمی 
تركمانچای جمعا به تعداد 100 دســتگاه در ســال 

1374
9. احداث و بهره برداری منازل ســازمانی شهرک 
شــهيد تندگويان مركز منطقه به تعداد 51 دستگاه 

در سال 1375
10. احداث و بهره برداری از ســاختمان جديد و 

ايجاد ناحيه فنی تبريز در سال 1390- 1395
11. بهره بــرداری از آزمايشــگاه كنترل كيفيت 
مركز انتقال نفت و تاسيسات تبريز و اتاق نمونه گيري 
در مراكز و تاسيسات منطقه شــمال غرب به تعداد 

12 مركز
12. بهره برداری از ساختمان اداري مركز انتقال 

نفت مياندوآب
13. در راستاي توسعه فرهنگي با ايجاد سالن های 

سينما در مركز منطقه و مراكز انتقال نفت اشتهارد/ 
ابهر/ ايده لو و و شــهيد كريمی تركمانچای مجموعا 
با ظرفيــت 1400 صندلي و بهره بــرداری از آنها در 

سال 1384
14. بهره برداری از خط 12 اينچ فرآورده به طول 

143 كيلومتر تبريز – سراب در سال 1382
15. بهره برداری از خط 10 اينچ فرآورده به طول 

84 كيلومتر سراب – اردبيل در سال 1384
16. بهره برداری از خط 8 اينــچ فرآورده به طول 
27 كيلومتر اردبيل – نيروگاه سبالن در سال 1387
17. بهره برداری از خط فرآورده 14 اينچ به طول 

140 كيلومتر تبريز – مياندوآب در سال 1391
18. بهره برداری از خط فرآورده 10 اينچ به طول 
6/3 كيلومتر انشعابی از 14 اينچ ری- تبريز به  منظور 

تامين سوخت نيروگاه سلطانيه 
19. احداث و بهره برداری تاسيســات زنجان در 

سال 1371

20. احــداث و بهره برداري تاسيســات نيروگاه 
سلطانيه در سال 1394

21. نصب و راه اندازی ســه دستگاه ديزل ژنراتور 
)KWA160( در مراكز مراغه – مياندوآب – اروميه 

در سال 1394
22. نصــب و راه انــدازی چهار دســتگاه ديزل 
ژنراتــور)KWA660( در مراكز اشــتهارد – ابهر 
– ايده لو و شــهيد كريمي تركمانچاي و نصب يک 
دســتگاه KWA( 400( در مركز منطقه در ســال 

1394
23. احــداث و بهره برداری دو دســتگاه مخزن 
باالنس 21 ميليون ليتری در مراكز اشتهارد و ايده لو 

در سال1382
24. احداث و بهره برداری 110 كيلومتر مسير خط 
فشــار قوي اختصاصي 63 كيلو ولت دو مداره براي 

مراكز انتقال نفت مطقه شمال غرب درسال 1388
25. احداث و بهره برداري چهار ايستگاه پست برق 

63 كيلوولت در مراكز انتقال نفت منطقه شمال غرب 
در سال 1388

26. احــداث و بهره برداری تاسيســات نيروگاه 
سبالن اردبيل در سال 1387

27. بهره برداری از تاسيســات نيــروگاه اروميه 
1387

28. دو ســوخته كردن توربين های مراكز انتقال 
نفت اشتهارد/ ابهر/ ايده لو/ شهيد كريمی تركمانچای 
و تبريز )نفت ســفيد و گاز طبيعي( و ســاخت پنج 

ايستگاه گاز در آن مراكز
29. پيگ رانی هوشــمند خطوط لولــه 14 اينچ 
فرآورده ری- تبريز دو مرتبــه، 16 اينچ يک بار/ 12 
اينچ تبريز/ سراب/ اردبيل/ 8 اينچ مياندوآب/ اروميه 
دو مرتبه و 10 اينچ و 14 اينچ تبريز – مراغه – اروميه 

يک مرتبه در سال هاي 1384-1396
30. تغيير مســير خطوط 14 اينچ و 16 اينچ در 
محدوده قافالنکوه به طول 6 كيلومتر در سال 1391

31. تغيير مســير خطوط 14 اينــچ و 16 اينچ 
ري – تبريز در محدوده باسمنج به طول 70 كيلومتر 

در سال 1388
32. تغيير مســير و بهره بــرداری تقاطع راه آهن 
ميانــدوآب/ تبريز، با مســير خط 8 اينــچ فرآورده 
مياندوآب به اروميه به طول 650 متر در سال 1396

33. ســاخت و اجرا و بهره برداری تغيير مســير 
انشعابی مسير ميانه به تاسيسات ميانه به طول 900 

متر در سال 1393
34. اجرای پروژه حوضچه تبخيــر در پنج مركز 

انتقال نفت منطقه شمال غرب در سال 1392
35. تعويض پوشــش خط لوله 14 اينچ محدوده 

مسير ابهر ايده لو به طول 23 كيلومتر
36. تغيير مسير خط 8 اينچ مياندوآب/ اروميه به 

طول 1300 متر در سال 1381
37. جابه جايي و نصب توربين هاي سوالر در مراكز 
بمباران شده براي پايداري انتقال نفت در زمان جنگ 

تحميلي )1359-1367(
38. تعمير اساســي تعداد زيادي توربين سوالر و 
روستون و تســت توربين هاي تعميرشده در منطقه 

شمال غرب )1381-1397(
39. ارائه پشــنهادهاي فني در جهــت بهبود و 
صرفه جويي در هزينه ها كه بــه تغييرات در منيفلد 
خط 14 اينــچ مراكز انتقال نفــت چهارگانه و مركز 

انتقال نفت تبريز منجر شد )1392(
40. طراحي و ســاخت صافي، كنترل ولو و انواع 
مکانيک سيل با آلياژ درجه سختي باال در مركز انتقال 
نفت تبريز كه به اخذ جايزه نظام پيشنهادها در سال 

1392 منجر شد.
41. بومي ســازي لوازم يدكي انواع دستگاه هاي 
مکانيکي نظير ولو، كمپرســور و توربين ها ازسوی 

مراكز خصوصي خارج از شركت
42. ايجاد بانک اطالعات شناســايي قابليت هاي 
شــركت هاي داخلي در زمينه تعميرات و ســاخت 

قطعات دستگاه ها )1387-1397(
43. مشــاوره دهي فني و همکاري در ســاخت 
توربين كامال داخلي و بومي شــده توســط شركت 
خصوصي و تست عملکرد موفق آن در مراكز انتقال 

نفت ايده لو و اشتهارد درسال 1397
44. تعمير اساســي هشــت مخزن يک ميليون 
ليتري نفت ســفيد مراكز انتقال نفت اشتهارد/ ابهر/ 
ايده لو و شــهيدكريمي تركمانچاي در ســال های 

 1395-1397
45. احداث پنج ايســتگاه حفاظــت از زنگ در 
مسير خط تبريز- سراب - اردبيل و تعميرات اساسي 
شش ايستگاه حفاظت از زنگ منطقه شمال غرب در 

سال های1392- 1388
46. ســاخت و نصب تابلوهاي هشــداردهنده و 
ماركر براي مسير همه خطوط به تعداد 2000 عدد 

در سال 1395
47. آســفالت جاده گاوازنگ بــه مركز منطقه و 
خيابان هاي داخل مجموعه به طول 10 كيلومتر در 

سال 1375
48. ســاخت مخازن هوايي بــا ظرفيت 50 هزار 
ليتري به تعداد ســه مــورد در مراكــز انتقال نفت 
اشتهارد، تاسيسات زنجان، ايده لو و تعميرات اساسي 
مخازن هوايــي 12 مركز انتقال و تاسيســات نفتي 

درسال های 1380-1395
 IP 49. بهره برداري و اســتفاده از مراكــز تلفن
BASE جايگزين مراكــز تلفن آنالوگ و ديجيتال 
در 12 مركز تابعه منطقه، پااليشگاه و شركت پخش 

تبريز از سال 1392 
50. بهره بــرداري و اســتفاده از خطــوط IP و 
DECT جايگزين خطوط آنالوگ در سطح منطقه 

و مراكز تابعه از سال 1393
51. بهره برداري و استفاده از فيبر نوري جايگزين 
كابل هاي مســي در ســطح منطقه و مراكز تابعه از 

سال 1392
52. مديريت كنترل، پايش، ســرويس، تعمير و 
نگهداري تجهيزات مخابراتي از طريق بستر شبکه به 

جاي مراجعه به محل از سال 1392 
53. بهره برداري از تجهيزات انتقال راديو ماكس 
نسل جديد )SDH( در سطح منطقه و مراكز تابعه 
در قالب طرح فاز 2 مخابرات جايگزين سيستم هاي 

آنالوگ از سال 1394
54. بهره برداري شبکه WAN-LAN در سطح 

منطقه و مراكز تابعه از سال 1394
55. بهره برداري از ســامانه هاي هوشمند اداري، 

مالي و ترابري و... از سال 1391
56. بهره برداري از سيستم دوربين هاي مداربسته 

)cctv( در دو مركز تابعه در سال 1397
57. بهره برداري از سامانه نشت يابي خطوط لوله 
به صورت اتوماتيک در شمال غرب كشور از سال 1396

58. بهره برداري از شــبکه بي ســيم نسل جديد 
)X-FINE( در سطح منطقه و مراكز تابعه از سال 

1396
59. بهره برداري از تجهيزات راديوماكس ديجيتال 

از سال 1378 تا سال 1395
60. بهره برداري از شــارژرهاي سوييچ مد با بهره 
توان باال )كاهش مصرف انرژي( جايگزين شارژرهاي 

ترانس مد قديمي از سال 1385
61. بهره برداري از شــبکه ارتباط صوت و تصوير 
راه دور )Video Conference( از سال 1393.

دستاوردهای ٤0 ساله صنعت انتقال نفت در منطقه شمال غرب

با افتخار و بی منت
جغرافيای صنعت انتقال نفت، جغرافيای ایران اسالمی را 

درنوردیده است و چه دستاوردی از این باالتر؟! اینكه رسالت 
سوخت رسانی و انتقال مواد نفتی به صورت منظم و پایدار 

توسط 12 منطقه، با افتخار و بی هيچ منتی صورت می گيرد. 
کارکنان منطقه شمال غرب به این خدمت شبانه روزی و 

بی منت، می بالند. 
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1. تاسيس منطقه شمال به عنوان يازدهمين منطقه 
شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

1385 
2. احداث خط لوله 16 اينچ فرآورده دوم اسکله نکا 

به طول 3/8 كيلومتر 1386
3. راه اندازی مركز تلفن ديجيتــال 1200 پورت 

مجتمع رفاهی نفت محمود آباد 1386
4. احداث و بهره برداري از ســاختمان اداري مركز 

منطقه شمال در ساري 1388
5. تغيير مسير خطوط لوله 12 و 16 اينچ فرآورده 

ري- ورسک- ساري  1388
6. تغيير مسير خط لوله 8 اينچ فرآورده علي آباد- 

گنبد در محدوده آزادشهر 1388
 Online Relief Tester 7. ساخت دستگاه

توسط متخصصان ابزار دقيق منطقه شمال 1389
8. راه انــدازي مراكز تلفن IP منطقه شــمال به 

ظرفيت 1500 پورت 1390
9. راه اندازي 18 ايســتگاه مايکروويو پروژه شبکه 

راديويي ري- ساري- نکا 1390
 ISO ،9001 ISO  10. دريافت گواهينامه هاي
14001 و OHSAS 18001 توسط منطقه شمال 

1391
11. ايجاد زيرساخت و راه اندازی شبکه كامپيوتری 

داخلی  LAN در منطقه شمال و اتصال آن به شبکه 
WAN سراسری وزارت نفت 1391

12. راه اندازي سيستم كنترل  PLC در 6 مركز 
انتقال نفت، فشارشکن و تاسيسات منطقه شمال 1391

13. اجراي پروژه SCADA دربرگيرنده خط 12 
اينچ فرآورده ری- ساری و امکان مانيتورينگ و كنترل 

از مركز منطقه شمال  1391
14. احداث و بهره برداري از ساختمان انبار مركزي 

منطقه شمال  1392
15. احداث مخازن تعادلــي در مركز انتقال نفت 
ساري و افزايش ظرفيت ذخيره ســازی فرآورده های 
نفتی و نفت خام در مركز انتقال نفت و تاسيسات ساری 

به 80 ميليون ليتر 1392
16. نصب و بهره برداري از دو دستگاه الکتروپمپ در 

مركز انتقال نفت نکا 1392
17. طراحي و اجراي سيستم كنترل PLC مركز 
انتقال نفت نکا توسط متخصصان ابزار دقيق منطقه 

شمال 1392
18. راه انــدازی ارتبــاط راديويی ايســتگاه های 
مخابراتی باقرآباد – گرگان - علی آباد - گنبد و اتصال 
   WAN مراكز و تاسيسات نفت استان گلستان به شبکه

سراسری نفت 1393
19. احداث اتاق كنترل جديــد مركز انتقال نفت 

مرگاو 1393
20. اجراي پــروژه SCADA دربرگيرنده خط 

فرآورده مسير علي آباد – گرگان -  گنبد 1393
21. طراحي و ســاخت اينترفيس دتکتور و پيگ 

سيگنال آلتراسونيک 1393
22. تعويض پوشش 30 كيلومتر از خطوط لوله در 

نقاط مختلف 1394
23. ساخت كارگاه تعميرات )workshop( در 

مركز انتقال نفت ساري  1395
24. نصب توربين ها و راه اندازی مركز انتقال نفت 

مغانک توسط كارشناسان منطقه شمال 1396
25. مقاوم ســازی مســير خطوط لوله در تقاطع 

رودخانه تجن ساری 1396
26. تغيير مســير 7 كيلومتر از مسير خطوط لوله 
8 اينچ فــرآورده علي آباد- گرگان در محدوده شــهر 

گرگان  1397
27. پروژه احداث منيفولد جديد برای دومنظوره 
شدن خط 32 اينچ نکا/ ری در مراكز انتقال نفت ساری، 

گل پل و اوريم   1397
28. انتقال بيش از 245 ميليون بشکه نفت خام از 
پايانه نکا به پااليشگاه تهران و تبريز در قالب طرح انتقال 
نفت خام كشورهای حاشيه دريای خزر )سوآپ( در 

سال های  75  تا 97

3 دستاورد مهم منطقه
پيش از هرچيز بايد اشاره كنم كه وقتی صحبت از منطقه 
شمال می شود بايد گفت تاســيس منطقه شمال به عنوان 
يازدهمين منطقه شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، 
يک اقدام بزرگ برای تمركز بر سوآپ فرآورده های نفتی بود 
كه در سال های بعد موجب توسعه كمی و كيفی زيرساخت ها 
نيز شد. اين كار در جهت تقويت دستاوردهای صنعت انتقال 
نفت بود. در ســال 1386 با تشکيل منطقه شمال به عنوان 
منطقه يازدهم در شــركت خط لوله و مخابرات نفت ايران، 
استقالل و تمركز مديريتی خوبی برای ارتقای زيرساخت های 
اين منطقه به وجود آمد و با توجه به سخت گذر بودن بخش 
زيادی از مسير خطوط لوله اين منطقه و نقشی كه قرار بود در 
انتقال نفت خام ايفا كند، زمينه الزم برای انجام كارهای بزرگ 
در آينده فراهم شد، اما با اين توضيح برای روشن شدن بيشتر 

موضوع بايد به سال های پيروزی انقالب باز گرديم.
اگرچه خط لولــه 16 – 12 اينچ فرآورده های 
نفتی در ميانه دهه 50 شمسی احداث شد، اما با 
پيروزی انقالب اسالمی در ايران، كارشناسان اروپايی 
دست از كار كشيدند و خط انتقال را بدون اينکه راه اندازی 
شــود، رها كردند. اين در حالی بود كه كارشناسان خارجی 
از هرگونه آموزش و ارائه نکات فنی به كارگران و كارشناسان 
ايرانی سر باز زده بودند تا مبادا توان فنی اداره اين خطوط لوله 

برای ما محقق شود.
در اوج مشکالت اقتصادی مردم ناشی از جنگ و محاصره 
اقتصادی غربی ها، خط لوله رها شــده با تکيه بر استعداد و 
توان فرزندان ايران تکميل شد و با مشکالت فراوان نخستين 
سوخت مورد نياز مردم در سال 1362 از پااليشگاه تهران به 
مازندران انتقال داده شد تا نور اميدی در دل مردم اين خطه 

از كشور باشد. 
اين خط به طول تقريبی 225 كيلومتر با گذر از رشته های 
كوه های سر به فلک كشيده البرز مركزی، فرآورده های نفتی 
را به شمال كشور رساند و گرما بخش خانه های مردم شد؛ در 
ســال 1370 با احداث مركز انتقال نفت مرگاو و فشارشکن 
الجيم در مســير اين خط لوله زمينه الزم برای ارتقای آن 

فراهم شد.
پيش از راه اندازی اين خط انتقال، با توجه به نبود شبکه 

گازرسانی به مازندران و گلستان، سوخت اصلی بخاری های 
مردم نفت و نفت گاز بود و انتقال ســوخت با توجه به نبود 
خطوط لوله انتقال نفت، قطعا با استفاده از كاميون های حمل 
مواد نفتی انجام می شد كه اين كار با مشکالت و سختی زيادی 
برای مردم همراه بوده است. با يک حساب سرانگشتی به اين 
نتيجه می رسيم كه اســتفاده از لوله های زيرزمينی از تردد 
روزانه بيش از 300 تريلی نفتکــش در جاده های تهران به 
مازندران و گلستان جلوگيری می كند. اما در فصل تابستان 
و تعطيالت نوروز با توجه به تردد و حضور انبوه مســافران 
درخواست انواع سوخت به ويژه بنزين چند برابر زمان عادی 
است و اگر شرايط 40 سال پيش وجود داشت تلفات جاده ای 

روزانه ما در مسير تهران به شمال قابل تصور نبود.
در زمينه انتقال نفت خام پيــش از انقالب هيچ 
تاسيسات و هيچ زيرســاختی در شمال كشور وجود 
نداشت، اما در سال 1375 با ايجاد يک مركز انتقال نفت در 
ساحل دريای خزر واقع در محدوده شهرستان نکا و اتصال 
آن به تاسيسات ساری، نخستين عمليات انتقال نفت خام 
كشورهای حاشيه دريای خزر با استفاده از خط 16 -12 اينچ 

نکا - ساری - ری انجام شد.
اين يک رويداد بزرگ در صنعت نفت و اقتصاد كشور بود 
كه در زمان دولت سازندگی انجام شد و در دولت های بعدی 
نيز به تناوب ادامه داشت، اما در سال 1380 عمليات احداث 
نخســتين خط لوله انتقال نفت خام به قطر 30 و 32 اينچ و 
به طول تقريبی 250 كيلومتر به دست توانمند متخصصان 
داخلی اجرايی شد و در مســير آن چند مركز انتقال نفت و 
فشارشکن احداث شــد تا روند تبديل ايران به هاب انرژی 

سرعت بيشتری به خود بگيرد.
برقراری لينک های مخابراتــی در پروژه ری - 
ســاری نکا نيز يکی ديگر از پروژه های انجام شده 
پس از پيروزی انقالب بود كه انجام آن در ســال های اخير 
موجب ايجاد بستر مخابراتی سريع و مطمئن برای ارتباط بين 

مجموعه های نفتی شمال كشور شد. 
امسال با نظر مديريت شركت و تالش همه همکاران، اين 
خط انتقال همگام با استانداردهای بين المللی فرآيند ارسال و 
دريافت مواد، به روزرسانی شد تا در كنار ترميم سرجوش های 
قديمی در سال گذشته نويد استحکام بيشتر و ارتقای اين 

خط لوله را به صنعت نفت كشور بدهيم.

درباره جمله وزیر
بی شك تالشگران شرکت 

خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
کسانی هستند که بدون هيچ 
ادعایی به صورت شبانه روزی 
تالش می کنند تا هموطنان ما 

در اقصی نقاط کشور بتوانند در 
آرامش زندگی کنند، آرامش امروز 
مردم در دسترسی آسان و راحت 

به فرآورده های نفتی در سایه 
همين تالش و از خودگذشتگی 

همكاران ميسر شده است و تالش 
همكاران در سایر قسمت های 

شرکت پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی با همت کارکنان 

و کارشناسان صنعت انتقال نفت 
در زندگی مردم نمود و عينيت 

می یابد.

توجه به مردم و محیط زیست
یكی از بزرگ ترین کارهایی 

که در این زمينه انجام شد، پروژه 
تغيير مسير هشت کيلومتر از خط 

لوله 8 اینچ فرآورده های نفتی علی 
آباد - گرگان بود که علت اجرای آن 
رشد ساخت وساز بی رویه و احداث 

شهرك های مسكونی حافظ و 
جامی، دانشگاه آزاد و دانشگاه 

قوه قضائيه در مجاورت مسير خط 
لوله بود. این ساخت و سازهای 

غيراستاندارد و نامناسب به دنبال 
رشد شهرنشينی و حاشيه نشينی 

در دهه های گذشته انجام شده 
بود و موضوع احتمال نشتی خط 
لوله و مخاطراتی که جان مردم را 
تهدید می کرد در سال های اخير 
به معضلی برای مسئوالن شرکت 

تبدیل شده بود، اما با تصویب 
هيأت مدیره مراحل تغيير مسير 

خط یادشده در سال 95 آغاز شد و 
در سال 96 به بهره برداریa رسيد، 

اکنون هيچ خطری مردم و محيط 
زیست را تهدید نمی کند، نمونه 

این اقدامات در شهرهای ساری و 
آزادشهر استان گلستان نيز انجام 

شده است.

پیام به سایر همکاران
از اینكه به عنوان یك همكار در 

جمع شما هستم و به عنوان یك 
عضو از این خانواده بزرگ فعاليت 

دارم خوشحالم و برای یكایك شما 
و خانواده های محترم تان از درگاه 

حضرت حق سالمتی و توفيق 
خدمت به مردم مسئلت دارم.

ارسالن رحیمی/ مدیر منطقه شمال

1

3

2

 دستاوردهای ٤0 ساله صنعت انتقال نفت در منطقه شمال

      خدمت سبز!
هر کدام از مناطق دوازده گانه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران سهم بزرگي در انجام ماموریت مهم انتقال سوخت برعهده دارند. 

کارنامه منطقه شمال هم مملو از دستاوردهاي درخشاني است که به برکت انقالب اسالمي ایران به دست آمده است تا این منطقه هم در 
مسير این خدمت، سهم بزرگي داشته داشته باشد؛ سهمي به زیبایي و سرسبزي این خطه.  با هم نگاهي به مهم ترین دستاوردهاي این 

منطقه در دوران 40 ساله انقالب مي اندازیم:

آرامش امروز مردم 
در دسترسی آسان به 

فرآورده های نفتی است

آرامش امروز مردم 
در دسترسی آسان به 

فرآورده های نفتی است

آرامش امروز مردم 
در دسترسی آسان به 

فرآورده های نفتی است
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1. طراحی و نصب و راه اندازی سيستم های راديو 
و ماكس در ايستگاه های مخابراتی

2. شــروع بهره برداری از خط لوله 10 و 8 اينچ 
شــاهرود/ علی آباد/ گرگان/ گنبد بــه طول 165 

كيلومتر در سال 1357
3. شروع بهره برداری از خط 20 و 22 اينچ ری/ 

شاهرود/ مشهد در سال 1362 
4. شــروع بهره برداری از خط 8 اينچ امام تقی/ 

تربت در سال 1362 
5. احداث خــط لوله 8 اينچ سوخت رســانی به 
نيروگاه نيشــابور به طول 17/5 كيلومتر در ســال 

1387
6. احداث تاسيسات نفتی خطوط لوله و مخابرات 

دامغان در سال 1376
7. احداث خــط لوله 12 اينچ سوخت رســانی 
به نيروگاه شــهيد بسطامی شــاهرود به طول1,1 

كيلومتر در سال 1393
8. احداث خط لوله 12 اينچ سوخت رســانی به 
نيروگاه شهيد باكری سمنان به طول 1,65 كيلومتر 

در سال 1393
9. اجرای پروژه PLC در همه مراكز و تاسيسات 

منطقه در سال 1394
10. اجرای پروژه برق رسانی به مركز انتقال نفت 
سبزوار با توان 4 مگاوات و احداث پست هوايی برق 

به ظرفيت 315 كيلو ولت آمپر
11. احداث مأمورسرای تربت و نيشابور در سال 

1394
12. تعويض پوشش 580 كيلومتر از خطوط 22 

و 20 و 10 و 8 اينچ در منطقه
13. احداث ساختمان اداری در مركز انتقال نفت 

سبزوار در سال 1394

14. پيگرانی هوشمند خطوط 22 و 20 و 10 و 8 
اينچ به تعداد 10 مورد 

15. احداث و توســعه ســاختمان اداری جديد 
مركز منطقه

16. طرح افزايش ظرفيت مركز انتقال نفت امام 
تقی در سال 1388

17. استقرار سيستم يکپارچه HSE.MS در 
سال 1382

18. اختصاص دو دستگاه Fire Engin برای 
مراكز انتقال سبزوار و امام تقی در سال 1384

19. احداث ســاختمان متمركز آتش نشانی در 
مركز انتقال نفت شهيد سربرزگر در سال 1394

20. اجرای پروژه های حفاظت الکترونيک مراكز 
انتقال نفت امام تقی – سبزوار – شاهرود، تربت و 

سمنان
21. راه اندازی سيستم های ميترينگ فرآورده ها 
در تاسيسات مشــهد مقدس و مركز انتقال شهيد 

سربرزگر شاهرود
22. راه اندازی آزمايشــگاه های كنترل كيفيت 
در تاسيسات مشــهد مقدس و مركز انتقال شهيد 

سربرزگر و سمنان
23. اجرای سيســتم اطفای حريق و تزريق فوم 

مخزن تعادلی 201 مركز انتقال شهيد سربرزگر
24. احداث حوضچه های تبخير در مراكز انتقال 

نفت سمنان و شاهرود و سبزوار
25. تهيه و انبارش 5 كيلومتــر لوله 22 اينچ در 
مراكز انتقال نفت ســمنان و شــاهرود در راستای 

سياست های پدافند غيرعامل
26. اكسپوز مخازن زيرزمينی شاهرود، امام تقی، 

دامغان، مشهد، نيروگاه نيشابور
27. تعويض سه الين مسير فرآورده تحويلی به 

پخش سبزوار به طول كلی هشت كيلومتر از سايز 
6 به 10 اينچ

28. احداث ايستگاه تقليل فشــار گاز در مراكز 
سبزوار، سمنان، شــاهرود به منظور تامين سوخت 
گاز توربين هــا با اهداف زيســت محيطی و تجهيز 

توربين ها به سوخت دوم
29. احداث ايستگاه مخابراتی تاسيسات نيشابور

30. احداث سالن كنفرانس تاسيسات مشهد
31. احداث پــل روی لوله 20 اينــچ ورودی به 

تاسيسات مشهد زير اتوبان شهيد كالنتری
32. احداث مسير خط و مراكز انتقال نفت الجيم، 

ورسک و ... توسط كاركنان منطقه شمال شرق
33. اجرای طــرح تبديل ســوخت توربين ها از 
نفت گاز به نفت ســفيد جهت باال بردن راندمان و 
همچنين وجود شــرايط تحريم به عنوان نخستين 

منطقه در سطح شركت )دهه 70(
34. احداث اردوگاه بسيج در مشهد مقدس

35. برقی كردن ايستگاه های مخابراتی و حفاظت 
از زنگ مسير خطوط )از ديزلی به برق شبکه(

36. تعويض 5 كيلومتر خط 22 اينچ مسير ری 
سمنان

37. مکانيزه كردن سيستم انبارداری و يکپارچه 
شدن با وزارت نفت

38. تبديل تلمبه خانه خط 8 اينچ قديم شاهرود 
به مجموعه فرهنگی ورزشی

39. احــداث و افزايش 11 ايســتگاه مخابراتی 
راديويی جديد و توســعه لينک سراسری مخابرات 
نفت به كليه مراكز انتقال نفت و تاسيســات نفتی 

تابعه منطقه
40. برقــراری سيســتم انتقال راديــو ماكس 
ديجيتال از طريق 24 ايستگاه مخابراتی در سطح 

منطقه
41. برقراری شــبکه يکپارچه صــوت و ديتای 
مخابرات شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران 

در سطح منطقه
 VHF 42. برقراری سيستم پوشش موبيليفون
سراســری )IP Bas( شــركت خطــوط لوله و 
مخابرات نفت ايران جهت پوشــش مسير خطوط 

لوله نفت در سطح منطقه
 IP 43. نصب و راه اندازی مركــز تلفن يکپارچه

Base در سطح منطقه
44. برقراری شبکه LAN مركز منطقه و كليه 
مراكز انتقال نفت و تاسيسات تابعه و راه اندازی شبکه 
اينترانت در ســطح منطقه و برقراری سامانه های 
مختلف اتوماسيون اداری، IP CMMS، سيستم 
جامع مکانيــزه اداری و كاال، آمــوزش از راه دور، 

پزشکی از راه دور، ويدئوكنفرانس، اسکادا و ....

دستاوردهای ٤0 ساله صنعت انتقال نفت در منطقه شمال  شرق

خدمتی صادقانه در شمال شرق
مناطق دوازده گانه، بازوهای اجرایی صنعت انتقال نفت هستند. منطقه شمال شرق هم وظيفه سوخت رسانی و انتقال نفت در گستره مهم 

و حساسی از کشور را عهده دار است. گستره خدمت در سراسر کشور، همواره دغدغه اصلی صنعت انتقال نفت بوده است. شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایران به وسيله 14 هزار کيلومتر خط لوله، این خدمت صادقانه را عادالنه انجام می دهد.

3 دستاورد مهم منطقه
 ايجاد چهار تاسيســات 
انتهايی در نيروگاه ســمنان 
و نيروگاه شاهرود، انبار نفت 
دامغان و نيروگاه نيشابور و اتصال آنها 

به خطوط لوله 22 و 20 اينچ
نوســازی  و  توســعه   
سيستم های مخابراتی منطقه 
و اســتفاده از سيستم های 
مکاتبات بدون كاغذ، سيستم 
تعميرات كامپيوترCMMS ، تجهيز 
اكثر مراكز انتقــال و مركز منطقه به 
دوربين هــای حفاظتی مدار 

بسته و...
كــردن   PLC
سيســتم های كنترل مراكز به 
PLC و تعويض پوشش حدود 600 

كيلومتر از خطوط انتقال 

1

3

2

آموزش 
مقدمه 
توسعه 
است

درباره جمله وزیر
درخصوص فرمایش وزیر محترم نفت، معروف است سال ها پس 

از جنگ جهانی دوم روزی یكی از خلبان های معروف جنگ وارد 
یك رستوران شد و فردی از جا بلند شد و ایشان را به نام صدا 

کرد. خلبان از اینكه بعد از سال ها کسی او را به جا آورده تعجب 
کرد و پرسيد مگر شما من را می شناسيد؟ فردی که صدایش 

کرده بود گفت: بله. زمانی که شما پرواز داشتيد من در زیرزمين 
پایگاه چترهای نجات تان را آماده می کردم. غرض اینكه کارکنان 

خطوط لوله نفت و گاز هستند که بخش اعظم چتر نجات این صنعت 
را می بندند، هرچند در زیرزمين تاریك و به دور از دید عموم و 

غالبـــا هم مورد بی مهری قرار می گيرند.

پیشنهادهایی برای پیشرفت
برای پيشرفت شرکت به چند نكته باید توجه کرد:

1- برای پيشرفت هر جامعه ای و به تبع آن سازمان های آن باید بها 
دادن به هر دو دانش فنی و علوم انسانی مورد توجه قرار گيرد. این دو 

مانند دو بال یك پرنده هستند که با شكستن هر بال پرنده قادر به 
پرواز نخواهد بود. باید به مجموعه علوم مدیریت، روا ن شناسی اعم 

از عمومی، سازمانی و صنعتی و نيز علوم رفتاری و جامعه شناسی 
توجه بيشتری شود و مدیریت های منابع انسانی و برنامه ریزی به 

بخش مهم و مطرح در سازمان تبدیل شوند. 
2- برای تربيت کادر مدیریت و جانشين پروری به خصوص در 

رده های باالتر سازمان، با لحاظ کردن نوع ساختار سازمانی که به 
صورت وظيفه ای تعریف شده است گردش شغلی به منظور آشنایی با 

بخش های مختلف سازمان و عملكرد آنها در اولویت قرار داده شود.

3- افرادی با روحيه مشارکت باال، خوش بين و با هوش اجتماعی 
باال جذب شرکت شوند که این موضوع نيازمند انجام تست های ویژه 

و آموزش های مرتبط در بدو استخدام و مراحل ارتقا است. 
4- آموزش های علوم رفتاری مانند مسائل مربوط به مدیریت 

زمان و استرس، ارتباط متقابل، حل تعارض و مهارت های حل مسئله 
و ... در بدو استخدام ارائه شوند تا کارمندان از ابتدا بتوانند کار خود 

را درست انجام دهند.
5- آموزش های اداری، مالی، حسابداری، اقتصاد و سرمایه گذاری 

و مسائلی مانند اقتصاد مهندسی برای مدیران، معاونان، مهندسان 
ارشد و همه افرادی که با پروژه و طرح و توسعه سروکار دارند و حتی 

افرادی که در مناطق کارهای روزمره را که به نوعی با سرمایه های 
سازمان در ارتباط هستند دنبال می کنند، بسيار ضروری به نظر 

می رسد، هم به لحاظ آشنایی با مفاهيم اقتصادی و سرمایه گذاری و 
سودآوری و هم به لحاظ جلوگيری ار تخلفات مالی.

پیام به سایر همکاران
من از فردوسی بزرگ کمك می گيرم و این شش بيت را تقدیم 

همكارانم می کنم:
دل آرام دارید بر چـــــارچيز///کزو خوبی و سودمنــدیست نيز

یكی بيم و آزرم و شــرم خدای///که بــــاشد ترا یاور و رهنمای
دگر داد دادن تن خویــــش را ///نگــــه داشتن دامن خویش را 
به فرمان یـــــزدان دل آراستن ///وطن چون تن خویشتن خواستن
سه دیگر که پيــــداکنی راستی///بدور افكنی کـــژی و کـاستی
دگر آنكه دانش مگيـــرید خوار///اگــر زیردستيد اگـــر شهریار

رضا جبارزاده/ مدیر منطقه شمال  شرق
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3 دستاورد مهم منطقه جنوب شرق

اگر بخواهيــم كتاب زريــن افتخارات اين 
منطقه در توســعه و فراهم كــردن امکان به 
حركــت درآوردن نفــت و فرآورده های نفتی 
را تورق كنيم و بخوانيــم، خود مجال مفصلی 
می طلبد. به صورت خالصه و فهرســت وار به 
بركات انقالب برای منطقه جنوب شرق كشور 
اشاره كنم كه تا پيش از انقالب قطار پرشتاب 
اين صنعت در اين منطقه ايستگاهی نداشت و 

منطقه فاقد نقش آفرينی بــرای مبادالت انرژی در 
كشور بود. بايد بگويم از روز احداث آن در سال 1371 
تاكنون ايــن منطقه در مجموع واجــد 11 مخزن 
به حجم ذخيــره 308 ميليون ليتر، 23 ايســتگاه 
مخابراتی و 48 ايستگاه حفاظت كاتدی شده است. 
در بيابان برهوتی كه پيش از انقالب رنگ و بويی از 
صنعت نفت نداشت، تنها به ذكر سه دستاورد مهم 
منطقه بســنده می كنم. منطقه موفق شد بر تارک 
جغرافيای منطقه خط لوله 16 اينچی را حک كند 
كه از مبدأ پااليشــگاه اصفهان كه در ســال 1357 

پيش از انقالب آغاز شده بود با وجود گرفتاری های 
كشور در اوايل انقالب و تحميل جنگی ناخواسته به 
كشور در زير آتشی كه ناجوانمردانه بر سر شهرهای 
ايران ريخته می شــد، با عزمی مثال زدنی در سال 
1363 كاركنان غيورمــرد اين صنعت آن را احداث 
و راه اندازی كنند. اين عــزم فروكش نکرد و مردان 
مرد منطقه در سال 1386 خط لوله انتقال فرآورده 
20 اينچ رفسنجان تا اصفهان را احداث كردند و در 
مدار قرار دادند تا ثابت كنند شريان های آهنين تاب 

مقاومت در برابر عزم فوالدين آنها را ندارد.

محمد قربانی پور/ مدیر منطقه جنوب شرق

به خود باوری 
رسیده ایم

درباره صحبت وزیر
جای بسی خوشبختی است که آقای زنگنه در سمت مقام عالی وزارت به نقش مهم کارکنان خدوم شرکت در انتقال نفت و فرآورده های نفتی 

کامال واقف هستند. با تائيد فرمایش ایشان باید گفت لحظه ای تصور کنيد که نفت، این محصول ارزشمند و گرانبهای طبيعت که با طی مشقات بسيار 
استخراج می شود، اگر خطوط لوله برای انتقال و ارسال آن برای فرآوری نفت خام در پاالیشگاه ها وجود نداشت، به هيچ عنوان این ثروت خدادادی 
قابل استفاده برای صنعت و مصرف کننده نبود و اگر محصول نهایی پاالیشگاه ها پس از فرآوری که با استفاده از خطوط لوله انتقال به انبارهای نفت 

ارسال و ذخيره می شود و از همه مهم تر اگر این شریان های حياتی که وظيفه انتقال محصول فرآوری شده پاالیشگاه ها را به مخازن ذخيره نيز به 
عهده دارد، وجود نداشت یا ميزان مازاد بر مصرف آن با انتقال توسط این خطوط در مخازن به عنوان محصول راهبردی ذخيره نمی شد، چه اتفاقی 
در کشور می افتاد، بنابراین در کنار اکتشاف، استخراج و فرآوری این منبع با ارزش زیرزمينی انتقال آن برای فرآوری و نحوه توزیع درست آن در 

کشور، اهميتی فراموش ناشدنی دارد و همه این موارد را کارکنان خدومی انجام می دهند که با وجود 12 منطقه نفتی در گستره ایران اسالمی، امكان 
انتقال شریان های حياتی نفت را برای به حرکت درآوردن چرخ صنعت و نياز کشور به تأمين سوخت های فسيلی فراهم می کنند.

پیام به سایر همکاران
بنده به عنوان جزء کوچكی از خانواده بزرگ صنعت نفت، قدردان تالش آنان هستم. ایثار و همت آنان درخور تحسين است که با وجود همه 

کمبودها و نواقص، همكاران ما فداکارانه پای اعتقاد خود برای اعتالی ایران اسالمی ایستاده اند و مطمئنم آیندگان از آنان به نيكی نام خواهند برد 
و اميدواریم که هيچ چيز نتواند در عزم آنان برای انتقال پایدار فرآورده های نفتی خللی ایجاد کند و با قدرت »باور ما می توانيم« را در عمل اجرایی 

کنند و از خداوند متعال آرزوی موفقيت برای تك تك عزیزان مسئلت دارم.

دستاوردهای شاخص شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران منطقه جنوب شرق 

1. خط لوله 16 اينچ اصفهان كرمان از سال 56 
احداث و در سال 63 راه اندازی شد.

2. سال 1370 تأسيسات نايين كه در شهر نايين 
و در فاصله 14 كيلومتری از سه راهی تأسيسات قرار 

دارد در سرويس قرار گرفت.
3. سال 1371 احداث منطقه جنوب شرق

4. سال 1375 ساخت سه مخزن جمعا به حجم 
80 ميليون ليتر در مركز انتقال نفت رفسنجان

5. سال 1378 ساخت سه مخزن جمعا به حجم 
80 ميليون ليتر در مركز انتقال نفت رفسنجان

6. سال 1381 احداث دو رشته خط لوله 10 اينچ 
انشعابي از خط لوله 16 اينچ برای مركز انتقال نفت 

جديد يزد
7. سال 1383 احداث خط لوله 20 اينچ فرآورده 

رفسنجان/ اصفهان
8. سال 1385 ساخت سه مخزن جمعا به حجم 

66 ميليون ليتر در مركز انتقال نفت يزد
9. سال 1386 راه اندازی خط 20 اينچ رفسنجان 

اصفهان
10. سال 1387 ساخت دو مخزن جمعا به حجم 

82 ميليون ليتر در مركز انتقال نفت رفسنجان
11. سال 1392 احداث و بهره برداري تاسيسات 

جديد كرمان
12. سال 1396 معکوس ســازي خط 16 اينچ  

رفسنجان/ اصفهان
13. سال1397 جداسازی خطوط اصلی و لوپ 

كرمان در مركز انتقال نفت رفسنجان
14. ساخت 23 ايستگاه مخابراتی

15. اجراي عمليات حفــاري و كابل اندازي فيبر 
نوري به طول حدود 420 كيلومتر

16. نصب، راه اندازي و بهره برداري از سيســتم 
ارتباط بي سيم خودرويي

17. نصب، راه اندازي و بهره برداري از سيســتم 
CCTV مركز انتقال نفت رفسنجان

18. ساخت شهرک مسکونی جنب مركز منطقه 
با امکانات رفاهی

19. ساخت 48 ايستگاه حفاظت كاتدی
20. ساخت آزمايشگاه كنترل كيفيت در مركز 

انتقال نفت رفسنجان
21. ســاخت حوضچه لندفارمينــگ در مراكز 

انتقال نفت رفسنجان و يزد
22. نصب GPS روي ناوگان ترابري

23. انجام تعميرات اساسی الکتروموتورهای فشار 
قوی )6 كيلو ولت( و معمولی توســط شركت های 

داخلی
24. انجام تعميرات اساسی روی پمپ های مراكز 

انتقال نفت
25. طراحی و اجرای سيستم های مختلف كنترل 
جديد )plc( در مراكز انتقال نفت يــزد و نايين و 

جمع آوری سيستم های قديمی
26. طراحی و نصب LGTG روی مخازن مركز 

انتقال نفت رفسنجان
IMS 27. استقرار سيستم مديريت يکپارچه

28. طراحی و نصب سيستم گراويتی سنج و پيگ 
سيگنال روی خطوط

29. طراحی و نصب سيستم خاموش كننده روی 
مخازن تعادلی مراكز انتقال نفت تابعه

30. طراحی و ساخت مسيرهای تخليه خطوط 
14، 16 و 20 اينچ به صورت معکوس به منظور تخليه 

خطوط فوق در مواقع اضطراری
31. تعويض خطوط در سايزهای لوله ای مختلف

32. تعويــض پوشــش خطوط در ســايزهای 
مختلف

33. ارسال پيگ هوشمند در خطوط 14، 16 و 
20 اينچ برای تعميرات پيشگيرانه

34. ساخت نيروگاه خورشيدی در مركز منطقه 
و بهره برداری از آن

35. احداث ســاختمان جديد اداری و نمازخانه 
مركز منطقه

36. ساخت سالن سينما در شهرک نفت

دستاوردهای ٤0 ساله صنعت انتقال نفت در منطقه جنوب شرق

    خدمت سبز در كویر
خدمت، جغرافيا نمی شناسد. هر کجای این سرزمين که باشد، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، وظيفه اش را انجام می دهد. 

دستاوردهای منطقه جنوب شرق، تبلور خدمت در گمنامی است؛ خدمتی سبز از دل کویر در کارنامه درخشان صنعت انتقال نفت. کاش قلم 
جان داشت تا بر دست این کارکنان بوسه می زد.
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به خود باوری 
رسیده ایم

به خود باوری 
رسیده ایم
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1. تاسيس منطقه جديد خليج فارس 
2. آماده سازی محدوده زمين در خصوص احداث 

مستغالت مركز منطقه خليج فارس 
3. تکميل تدريجی پست های سازمانی روسای 

واحدهای عملياتی، فنی و ستادی  
4. جذب و ســازماندهی نفرات، تهيــه اقالم و 
تجهيزات و ابزارآالت واحدهای فنــی، عملياتی و 

ستادی 
5. جــذب نيروهای پيمانکاری فنی و ســتادی 

حدود311 نفر 
6. آموزش تخصصی نفرات و تبيين شرح وظايف 
و آشنايی با الزامات و دستور العمل های خطوط لوله 

نفت براساس استانداردهای معمول 
7. پياده ســازی سياســت های مديريت انرژی 
-31113iso5131 شــامل IMS بــر مبنــای

30113Ohsas-iso-iso3113

8. واگذاری توان الکتريکی مورد نياز انبار شركت 
پخش فرآورده های نفتی بندرعباس توسط منطقه 

خليج فارس 
9. افزايش ظرفيت ارتباط راديويی منطقه خليج 

فارس
10. نصب ديزل  ژنراتــور در مركز منطقه خليج 

فارس 
11. راه انــدازی سيســتم مانيتورينگ حضور و 
غياب اطلس و جاری سازی در تمامی مراكز انتقال 

نفت و مركز منطقه 
12. تعويض پوشش 7 كيلومتر از پوشش خط 51 
اينچ حدفاصل روستای بر آفتاب تا تازر با استفاده از 

سيستم رنگ آميزی پلی يورتان 
13. افزايش اطمينــان بهره بــرداری و ارتقای 
بهره وری و كاهش آاليندگی، با به روزرسانی و نصب 
سيستم ســوخت گاز توربين ها با ســوخت مايع و 

نصب سيستم های giitcegni جديد كه قابليت 
بهره برداری با سوخت گاز را دارد

14. مستقل شدن شبکه مخابرات منطقه خليج 
فارس 

15. پياده سازی سيستم های مديريت انرژی بر 
1113iso شامل IMS مبنای

16. پياده سازی تعالی ســازمانی بر مبنای مدل 
efqm

17. احــداث 51 كيلومتر فيبر نــوری بين انبار 
شماره 3 و 5 به منظور پايش خطوط الحاقی از پخش

18. راه اندازی فاز 2 مخابــرات در مراكز انتقال 
نفت 

19. راه اندازی 3MX توســط همکاران منطقه 
خليج فــارس در مركز انتقال نفــت بنادرعباس و 

پااليشگاه نفت بندرعباس 
20. پياده سازی سيستم san در مركز منطقه.  

علیرضا پسرزاده عطار/ مدیر منطقه خلیج فارس

حوزه فعاليت منطقه خليج فارس 
منطقه خليج فارس با 180 نيروی رسمی و 182 
نفر نيروی پيمانکاری وظيفه انتقال فرآورده های نفتی 
توليدی پااليشگاه بندرعباس و پااليشگاه ستاره خليج 
فارس را به اقصی نقاط كشور و همچنين اسکله های 
صادراتی بندر شهيد رجايی و منطقه ويژه اقتصادی 
فوالد برعهده دارد، همچنين تامين ارتباطات راديويی 
و ديتا از ديگــر وظايف اين منطقه اســت. خط لوله 
سراسری اين منطقه به قطر 26 اينچ از مركز انتقال 
نفت بندرعباس شروع می شود و به  طرف مركز انتقال 
نفت قطب آباد و از آن مركز به طرف مركز انتقال نفت 
مهرآران امتداد می يابد، حدود 350 كيلومتر از اين 
خط سراسری در محدوده منطقه خليج فارس است 

كه اين منطقه يکی از محروم ترين مناطق شــركت 
خطوط لوله و مخابرات نفت است و منازل سازمانی 

همکاران از وضعيت قابل قبولی برخوردار نيست. 

3 دستاورد مهم منطقه
 باتوجه به راه اندازی پااليشگاه ميعانات 
گازی ســتاره خليج فارس و لزوم ارسال 
بيش از پيش فرآورده های نفتی به خصوص 
بنزين يــورو و نفت گاز از طريق خــط لوله 26 اينچ 
سراسری به مركز و شمال كشور توانستيم به همت 
و تالش همکاران منطقه، ميزان انتقــال را روزانه تا 
20 درصد افزايش دهيم و ميزان انتقال را به حدود 

50/000/000 ميليون ليتر در روز برسانيم.

 تشــکيل منطقــه خليــج فــارس و 
ســازماندهی و جذب نيروهای تخصصی 
مورد نياز كه 182 نفر نيروی پيمانکاری و 
180 نفر نيروی رسمی سازماندهی در محل های مورد 

نياز به كار گرفته شدند.
 سازماندهی و تعميرات و نگهداری صحيح 
و اصولی از هشت رشته خط لوله حد فاصل 
انبار نفت شماره 2 )شهيد رجايی( بندرعباس 
تا اسکله های صادراتی فوالد و بندر شهيد رجايی و 
همچنين دو رشــته خط لوله 10 اينچ فرآورده های 
نفتی حدفاصل انبارهای 1 )شهيد باهنر( و 2 )شهيد 
رجايی( شــركت پخش فرآورده های نفتی منطقه 

هرمزگان.
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دستاوردهای ٤0 ساله صنعت انتقال نفت در منطقه خلیج فارس

به شکوه خلیج تا ابد فارس 
با توسعه ظرفيت های پاالیشی و افزایش سرانه مصرف سوخت، نياز به افزایش ظرفيت خطوط لوله انتقال نفت، بيش از گذشته حس 

می شد. ایجاد منطقه خليج فارس، دستاوردی درخشان نه تنها برای صنعت انتقال نفت که برای مجموعه صنعت نفت در سال های اخير است. 
این منطقه، وسعت و شكوه خدمت رسانی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران را به خليج تا ابد فارس کشانده است.

به بالندگی 
می رسیم

درباره جمله وزیر
از نظر ما این فرمایش مقام محترم وزارت نفت کامال صحيح و بجا بوده است، زیرا کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 

بحق سربازان گمنام و کم توقع وزارت نفت هستند که حتی در خود وزارت نفت نيز ناشناخته اند، بالخص همكارانی که در مراکز اقماری 
تالش می کنند فرآورده های نفتی به موقع به دست همكاران برسد از جایگاه واالتری برخوردار هستند و این عزیزان به دليل اینكه در 

نيمی از هر سال در کنار خانواده و فرزندان نيستند دچار آسيب های اجتماعی فراوانی می شوند.

پیام به سایر همکاران
همكاران عزیز و گرامی در این زمان که همه ابرقدرت های زورگو به فكر به زانو درآوردن ملت غيور عزیزمان هستند برماست که با 
اتحاد و همدلی و کار بيشتر و احساس مسئوليت باالتر و بيشتر از گذشته تالش کنيم و به وظایف خودمان طوری عمل کنيم که سبب 

یأس و سرخوردگی دشمن و نيز عزت و عظمت کشور عزیزمان ایران شویم و کشور را به رشد و بالندگی فوق العاده برسانيم و نقمت 
تحریم ها را به نعمت خودکفایی و نشاط تبدیل کنيم و اطمينان داریم که در سایه همدلی و اتحاد و تالش و هم افزایی قادر خواهيم بود 

این برهه حساس از تاریخ کشورمان را پشت سر بگذاریم و با سربلندی در مقابل همه بدخواهان و تجاوزگران بيگانه بایستيم.



گازهای ناشی از عمليات احتراق سوخت در موتور قطار 
و كاميون های جاده پيما، بــدون آنکه تجزيه يا خنثی 

شوند، آاليندگی محيط را تشديد می كنند.
اما در اين ميان، انتقال مواد نفتی از طريق خطوط 
لوله، افزون بــر مزيت های قابل توجهــی مانند صرفه 
اقتصادی، ارزان بودن، قابليت مداومت و پايداری انتقال 
در شرايط گوناگون جغرافيايی و اقليمی، ظرفيت انتقال 
در حجم انبوه و كالن، باال بودن ضريب امنيت و كم بودن 
خطرات محيطی، با برخورداری از قابليت دسترســی 
و عبــور از مناطق مرتفــع و ســخت گذر و همچنين 
مســيرهای مختلف آبی و خاكی به صورت سطحی و 
زيرسطحی، از حداقل ريسک و كمترين ميزان آاليندگی 
و آسيب  رسانی به محيط زيست برخوردار است. تجربه 
نشان می دهد كه استفاده از خط لوله، ميزان آاليندگی 
ناشی از انتقال را به صفر نزديک می كند. انتقال پاک و 
سازگاری نسبی خطوط لوله با طبيعت، مجموعه های 
بزرگ نفتی جهان، از جمله صنعت نفت ايران را به سوی 

بهره گرفتن از اين روش جلب  كرده است. 
در عصر انقالب اسالمی با گسترش خطوط لوله نفت 
و توسعه چشمگير شبکه انتقال سراسری، صنعت نفت 

ايران افزايش ظرفيت 900 درصدی حجم انتقال مواد 
نفتی را برای نخســتين بار در طول تاريخ خود تجربه 
كرد. امروز با استفاده از شبکه عظيم 14 هزار كيلومتری 
خطوط لوله، ســهم انتقال نفت و فرآورده از كل حجم 
انتقال اين مواد، به رقم قابل قبول 70 درصدی رسيده 
و مصمم به رفع موانــع و تنگناهای عملياتی به منظور 

توسعه آن است.
 اين تصميــم، ناظر بر اصــل 50 قانون اساســی 
جمهوری اسالمی ايران است كه صنايع درگير با مسائل 
زيست محيطی را به صيانت از محيط زيست فراخوانده و 
مکلف به حفظ حريم آن كرده است. انتقال روزانه 320 
ميليون ليتر مواد نفتی و كاركرد 57 ميليارد تن كيلومتر 
در سال، بدون ايجاد خسارت جدی به طبيعت و به  جا 
نهادن اثرات مخرب زيســت محيطی، به منزله احترام 
شــركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران به قوانين 
و صيانت از ســرمايه های مشترک نســل های انسانی 
امروز و فرداست. صنعت انتقال نفت به وسيله خطوط 
لوله، صنعتی اســت كه در حيطه تعريف صنعت سبز، 
سازگاری با محيط زيســت را به ميزان حداكثری دارد 
و از تمامی صفات و ويژگی های صنعت سبز برخوردار 

است. حفظ و ارتقای ســطح سالمت كاركنان، كاهش 
آثار سوء زيست محيطی، كاستن از ميزان بروز حوادث و 
آسيب های ناشی از باليای طبيعی، آرمان صنعت انتقال 
نفت ايران و رهاورد انقالب اســالمی است كه در قالب 
مديريت HSE به عنوان مأموريت سازمانی، تبلور يافته 
است؛ سازمانی كه پيش از انقالب اسالمی در صنعتی كه 
تحت مديريت بيگانه اداره می شد، در اندازه مجموعه ای 
از واحدهای آتش نشــانی بيش نبود. شركت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ايران، امروز به لطف تالش و همت 
كاركنان دلســوز و متخصص ايرانی، عالوه بر صيانت و 
حفاظت از محيط زيست، خود را نه تنها مکلف به ارتقای 
سالمت كاركنان زيرمجموعه های خويش می داند، بلکه 
مقيد به تضمين تندرستی و امنيت تمامی افرادی كه به 
نحوی با زيرمجموعه های اين شركت سروكار دارند، اعم 
از پيمانکاران، مشــاوران، بازديدكنندگان، مشتريان و 
همجواران است. كسب گواهينامه های متعدد بين المللی 
و داخلی در زمينه های كيفيت مديريت، بهداشت، ايمنی 
و محيط زيست، امروز شاهد بزرگ اين حقيقت است كه 
صنعت انتقال نفت ايران در زمره صنايع ايمن و صنعت 

سبز قرار  دارد. 

صنعت انتقال 
نفت، صنعت 
سبـــــز

مواد نفتی به طــور ذاتی در شــمار بزرگ ترين 
آالينده های محيط زيســت طبيعی و انسانی قرار 
دارند و ساالنه ميليون  ها دالر برای دفع آلودگی های 
محيطی و رفع آثار ســوء ناشی از نشــت اين مواد 
در سراسر جهان هزينه می شــود. بخش اعظم اين 
آاليندگی، مولود نقل و انتقــال محموله های نفتی 
است كه در دريا و خشــکی پراكنده می شود و گاه 
با عواقــب دامنگير و غيرقابل جبران همراه اســت. 
حوادث ناخواســته، هميشه در كمين نفتکش های 
عظيم الجثه دريايی اســت. توفان هــای دريايی و 
بادهــای توفنده كه آغــاز می شــوند، گاه آنچنان 
ســهمگين اند كه محموله های نفتی را به كام امواج 
سهمگين فرو می غلتانند و ســينه نيلگون آب ها را 
با لکه های سياه و تمام نشدنی نفتی آلوده می سازند. 
اين داستان تنها به موج خيز درياها ختم نمی شود و 
خشکی نيز از اين تحفه بی نصيب نمانده است! انتقال 
مواد نفتی توسط نفتکشها و تانکرهای جاده هپيما 
نيز همــواره با خطرات و آســيب های جدی همراه 
اســت. ناماليمات طبيعی، عــوارض جغرافيايی و 

خطای انســانی از جمله عواملی هستند كه در بروز 
ســوانح رانندگی و تصادفات جاده  های دخيل اند و 
احتمال واژگون شدن تانکرهای جاده پيما را افزايش 
می د هند. واژگونی تانکرهای نفتی مترادف با آلودگی 
محيط زيســت طبيعی و انســانی، توأم با ضريب 
آاليندگی باالست. آلوده شــدن آب های سطحی و 
سفره های زيرزمينی، نابودی درختان و زمين های 
زراعی، انهــدام فضای ســبز و پوشــش گياهی، 
مسموميت محصوالت كشاورزی، آتش سوزی و از 
بين بردن پوشش جنگلی، مواردی از اثرات مخرب 
ورود مواد نفتی به طبيعت است. انتقال موادنفتی با 
اســتفاده از مخزندارهای راه آهن و قطارهای باری 
نيز از اين نظر چندان تفاوتی با تانکرهای جاده پيما 
ندارد. ريزش كوه، انســداد تونل ها، سقوط بهمن، 
طغيان رودخانه ها، ســيل و ... نيــز از جمله عوامل 
ايجادكننده حادثه و خروج از ريل و واژگون شــدن 
واگن های حمل مواد نفتی می شود و آثار آاليندگی 
آن، هم وزن پيامدهای انتقال مواد نفتی به وســيله 
تانکرهای جاده پيماست. افزون بر اين، تصاعد دود و 
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  گستره بسيج در تمام عرصه هاي زندگي
حســين حيدري فرمانده حوزه مقاومت بسيج صنعت 
انتقال نفت ايران مي گويد: بسيج مظهر وحدت مقدس در بين 
تمامي افراد ملت است و هرجا كه احساس نياز شود، نيروهاي 
بسيجي حضور دارند. سياست و رويکرد ما اين است كه بسيج 
را به عنوان يکي از مهم ترين و بهترين دستاوردهاي انقالب 
اسالمي بشناسيم، زيرا در پيشبرد انقالب اسالمي در تمامي 
عرصه هاي مختلف دفاعي، فرهنگي، امنيت، علمي و فناوري، 
سازندگي، اقتصادي و ... حضوري فعال داشته و همچنين با 
اميدآفريني در خدمت رساني، سبب تقويت نظام بوده است.

  تقدیم 34 شهيد صنعت انتقال نفت ایران در 
دوران جنگ و پس از آن

به محض صدور فرمان امام خميني)ره( مبني بر تشکيل 
بســيج، فعاليت اين ارگان در صنعت نفت نهادينه شد و از 
همان ابتدا سوخت رساني و تداركات جنگ از طريق نيروهاي 
بسيج انجام مي گرفت. صنعت نفت در دوران جنگ تحميلي 
و پس از آن 1100 شهيد را تقديم انقالب كرد كه 34 نفر از 
آنها در صنعت انتقال نفت ايران در حال خدمت رساني بودند.
فرمانده بسيج صنعت انتقال نفت ايران مي گويد: هدف 
شهدا در كشــور اين بود كه كار و خدمت رساني و صنعت 
متوقف نشــود. در دوران جنگ زماني كــه تلمبه خانه اي 
بمباران مي شــد بالفاصله افــراد به بازســازي آن اقدام 
مي كردند و شريان هاي حياتي كشور به حركت درمي آمد. 
پس از آن دوران نيز يک لحظه در زمينه سوخت رســاني 
وقفه اي ايجاد نشده و با تالش و تفکر بسيجي بيش از پيش 

رونق پيدا كرده است. اكنون به مدد 
خون شهداي خطوط لوله و شهداي 
صنعت نفت، هيچ تعللي در كار صنعت 
كشــور به وجود نيامده و اهدافي كه 
شــهداي ما به دنبال آن بودند به بار 
نشسته و تفکر آنها محقق شده است 
و اين روند نهادينه شــده و تا آخر نيز 

ادامه دارد.

  نفوذ در دل هاي همكاران، 
اساسي ترین دستاورد بسيج 

حيــدري در ادامــه مي گويــد: 
اساســي ترين و مهم ترين دســتاورد 
بسيج شركت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ايران، نفوذ در دل هاي همکاران 
بوده است. 3900 نفر از كاركنان اين 
شركت ســابقه عضويت در بسيج را 
دارند. ما در حوزه بسيج اين اطمينان 
را داريم كه هرجايي كه بســيج وجود 
داشته باشد، امنيت نيز برقرار است و 
هرجايي كه بحث خدمت رساني وجود 
داشته باشد نيروهاي بسيجي در صف 
اول ايستاده اند و كار در كوتاه ترين زمان 
و با كمترين هزينه انجام مي شود كه 

نشان از حاكميت تفکر بسيجي دارد.

  زلزله کرمانشــاه و ارسال 
1300 کانكس بــراي مردم غرب 

کشور
نيروهاي جهادي صنعــت انتقال 
نفت ايــران از همان ابتــداي حادثه 
زلزله در منطقه ســرپل ذهاب حضور 
داشتند و در قالب يک تيم جهادي و 
فعال، كار توزيــع كمک هاي نقدي و 
غيرنقدي در ميــان زلزله زدگان آغاز 
شــد. با جمع آوري 1300 كانکس از 
خيرين در سراسر كشــور و ارسال آن 
توســط كاميون هاي شركت، بخشي 
از زلزلــه زدگان اســکان يافتند. نياز 
مبرم مردم ســرپل ذهاب به سرويس 
بهداشتي و حمام نيز سبب شد تا گروه 
بسيج جهادي شــركت 80 سرويس 
بهداشــتي و حمام را در نقاط مختلف 

احداث كند.
احداث ســايت بلوک زني و ارسال 
دو دستگاه بلوک زن از منطقه اصفهان 
به سمت مناطق زلزله زده، سبب شد 
زمينه اشــتغال برخي جوانان در آن 
منطقه فراهم شــود. گــروه جهادي 
شركت عالوه بر بخش هاي مختلف در 
بخش فني با كمک واحد برق نسبت 
به سيم كشــي و برق كشي منازل هم 
اقدام كرده اســت. احيای چشمه آب 
از بين رفتــه در يکي از روســتاها كه 
از آب آن اســتفاده مي كردند، ارسال 

بيــش از يــک كاميــون آبگرمکن و 
حمل ونقل آن توســط گروه جهادي 
شــركت، جمع آوري و ارسال بيش از 
15 تريلي سيمان و پنج كاميون كاشي 
و ســراميک از ديگر اقدام های گروه 
جهادي بسيج اين شــركت در حوزه 
مسئوليت اجتماعي و در راستاي كمک 

به مردم زلزله زده غرب كشور بود. 

  حضــور گروه هاي جهادي 
براي آب رساني به مناطق جنوبي 

کشور 
حيدري كه از نزديــک در جريان 
انجام فعاليت هاي آب رساني به استان 
خوزســتان بوده مي گويــد: اعزام دو 
تانکر آب رســاني 30 هزار و 19 هزار 
ليتري به صورت روزانه طي سه نوبت 
به روســتاهاي صيــداوي، چويبده، 
ســادات، تنگه 1، 2، 3 و ...، اعزام پنج 
تريلر آب معدني دو ليتري و توزيع بين 
اهالي روستاي حومه منطقه چوبيده و 
ذوالفقاري آبادان، اعزام يک دســتگاه 
تريلر حاوي پنج تانکر 5  هزار ليتري آب 
برای استقرار دائم در روستاها، اعزام تيم 
جهادي بسيج به منظور آب رساني در 
منطقه آبادان و خرمشهر، جمع آوري 
كمک هاي نقدي همکاران به منظور 
خريد ظروف 20 ليتــري آب و توزيع 
بين مردم روستاهاي خرمشهر و آبادان 
و ... از جمله اقدام هايی اســت كه در 
راستاي مسئوليت  اجتماعي شركت 
در مناطق كم آب جنوب كشور انجام 

گرفته است.

  براي ایراني آباد همه دست 
در دست هم دهيم 

پايانــي  بخــش  در  حيــدري 
گفت وگويش مي گويد: بسيج همچون 
گذشــته به صورت مقتدرانه در كنار 
همه حضور دارد. هرجا كه نياز باشــد 
نيروهاي بسيج حضور دارند. هيچ كسي 
خودش را از تفکر بسيجي جدا نداند. 
اگر درجامعه مشکل و گرفتاري وجود 
دارد براي همه اســت و همگي بايد با 
ياري يکديگر دست در دست هم براي 
ايراني آباد و سربلند تالش كنيم. 40 
سال از عمر انقالب گذشت و بسياري 
درصدد از بين بردن انقالب بودند، اما 
نتوانستند. اين انقالب با خون شهيدان 
انقالب، دفاع مقــدس و مدافع حرم 
پايدار شده است. ما بايد باور كنيم كه 
ملت خوبي هســتيم، انقالب ما خوب 
بود و با خون شهدا نهادينه شده و اقتدار 
جمهوري اســالمي روز به روز بيشتر 

مي شود.

بسیج 
همچون 
گذشته 

به صورت 
مقتدرانه در 
کنار همه 

حضور دارد. 
هرجا که نیاز 
باشد نیروهاي 
بسیج حضور 
دارند. هیچ 

کسي خودش 
را از تفکر 

بسیجي جدا 
نداند

حسين حيدري
 از دستاوردهاي 

بسيج صنعت انتقال نفت مي گوید

نفوذ در دل هاي 
همکاران، 

اساسي ترین 
دستاورد بسیج

با طلوع خورشيد انقالب اسالمی درسال 1357 و شروع جنگ 
تحميلی در سال 1358، آذرماه همان سال حضرت امام خمينی)ره( 
فرمان تشكيل بسيج مردمی را در قالب ارتش 20 ميليونی صادر کرد.

بسيج، به عنوان سازماني مردم نهاد مسئوليت هایی از جنس 
جنگيدن با دشمن در زمان هشت سال دفاع مقدس و عمران و سازندگی 

در روزگار پس از جنگ را دارد و امروز با انجام فعاليت هاي گسترده  در 
تمامي بخش ها از جمله صنعت انتقال نفت ایران در قالب بسيج سازماني 

خودنمایي مي کند.
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با گذشت نزدیك به 40 سال 

از شكوفایي انقالب اسالمي تالش کرده است تا در زمره بهترین هاي 
صنعت نفت باشد و مأموریت هاي حوزه انتقال نفت خام و دیگر 

فرآورده هاي نفتي را به نحو مطلوب انجام دهد. همچنين در سال هاي 
دفاع مقدس و پس از آن در دوران سازندگي، با تالش دليرمردانش در 
عرصه جهاد و شهادت ایفاي نقش کرده است، چنانچه اکنون نيز در 
عرصه مسئوليت اجتماعي در کنار فعاليت صنعتي خود براي ایراني 

آباد و سربلند و کاستن از دشواري هاي مردمان سختي کشيده مناطق 
آسيب دیده و گاه دچار بحران حضوري ثمربخش دارد. یكي از مهم ترین 
واحدهاي این شرکت، بسيج بوده که با سابقه اي طوالني به عنوان نهادي 
مردمي و با به کارگيري افرادي داوطلب در عرصه هاي مختلف، با روحيه 
و انگيزه اي قوي و مثال زدني مشغول به فعاليت است. نيروهاي بانشاط 

و فعال بسيج صنعت انتقال نفت ایران، در خدمت رساني در تمامي 
عرصه ها بي نظير بوده اند و نقطه عطفي در ایجاد وحدت و همدلي در 

ميان مردم به وجود آورده اند. 
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افتادی از نفس، تا از نفس نیفتم
»عظمت ما به خاطر شهادت جوانان 
و فرزندان این ملت است. هر شهيد، 
پرچمی برای اســتقالل و شرف این 
ملت است و مظهر قدرت ایران، شهدا 
هستند. شهادت ها انقالب ما را پابرجا و 
تضمين کرده و ملت ما را آسيب ناپذیر 
ساخته است... شــهادت، مرگ در راه 

ارزش هاست...«
از بيانات رهبر معظم انقالب

***
كارنامه پربار حضور كاركنان صنعت نفت 
در سال های جنگ و گذار از شرايط بحرانی 
كشور در عصر انقالب اسالمی، برگ زرينی 
است كه در تاريخ اجتماعی مردم ايران در 
روزگار معاصر، به ثبت رســيده اســت. در 
هنگامه دفاع  مقدس، صنعت نفت از يک سو 
به عنوان پشتوانه مالی و پشتيبان راهبردی 
جنگ، تأمين هزينه های مربوط به گردش 
ماشــين جنگی و تهيــه ادوات و تجهيزات 
نظامی  را در كنار بودجه ســنگين ســاالنه 
كشــور برعهده دارد و از سوی ديگر حضور 
كاركنان اين صنعت در سنگرهای نظامی، 
صيانت از نواميس ملی و مرزهای سرزمينی 

ايران اسالمی را دنبال می كند.
در عصــر انقــالب اســالمی، صنعــت 
نفت، به عنوان سنگر مســتحکم اقتصاد و 
درآمدهای ملی، نقش ويژه خود را در نظام 
مالی، گردش چرخ هــای صنعت و تقويت 
بنيان های اقتصادی كشور، به منصه ظهور 
رسانده است. با شــروع مبارزات مردمی و 
انگيزش قيام سراســری ملت ايران در برابر 
حکومت استبدادی و سلطه بيگانه، كاركنان 
صنعت نفت نيز با پيــروی از فرمان معمار 

بزرگ انقالب و بنيانگذار جمهوری اسالمی، 
دســت به اعتصاب تاريخی خويش زدند و 

واسطه پيروزی نهايی نهضت شدند. 
پس از پيــروزی انقالب، ديــری نپاييد 
كه تحميل جنگی تمام عيار و فرســاينده، 
ديوارهای مرزی ميهن اســالمی را به لرزه 
درآورد و در آزمونــی تاريخــی، بــار ديگر 
مجموعــه صنعت نفــت را در كنــار مردم 
ايران، به ميدان نبرد فراخواند. با آغاز جنگ 
تحميلی، نخســتين واحدهای عملياتی و 
تدافعی صنعت نفت برای دفــاع از مرزها و 
حفاظت از مراكز و تأسيسات نفتی كشور به 

مناطق جنگی روانه شدند. 
نخستين هدف تهاجم، زمين گير كردن 
صنعت نفت و قطــع درآمدهای نفتی ايران 
بود كه در آن ايام مهم ترين منبع اقتصادی 
كشور به شمار می رفت. دشمن برای رسيدن 
به اين هدف شــوم، از همان دقايق نخست، 
هجوم به مراكــز نفتی را آغاز كــرد. چند 
هفته پيش از تهاجم رســمی و گســترده 
دشمن به خاک كشور، ابتدا به ساكن، پروژه 
بمب گذاری در مســير خطوط لوله انتقال 
نفت و تخريب تأسيســات نفتی، به وسيله 
ستون پنجم و نفوذيان دشمن، كليد خورد و 
برنامه نابودی صنعت نفت، وارد فاز عملياتی 

خود شد! 
در طول هشت سال دفاع مقدس، از آغاز 
تا انجام، تلمبه خانه ها )مراكز انتقال نفت( 
و خطوط لوله و شبکه سراسری انتقال نفت 
و فرآورده های نفتی در فهرست مهم ترين 
اهداف جنگی، زير رگبــار بی امان راكت ها 
و بمباران يکريز هواپيماهای دشــمن قرار 
گرفت. در اين ميان، كاركنان صنعت انتقال 
نفت به عنوان متوليان اصلی تأمين جريان 

انرژی و انتقال ســوخت نيروگاهی و نفت 
خام خوراک صنايع پااليشی و پتروشيمی 
و رفع نياز مصرف كنندگان داخلی به انواع 
فرآورده های نفتی، در همــه حال با انجام 
وظيفه سازمانی خود، در يکســو همراه با 
ســاير نيروهای نظامی و رزمنده مردمی، 
در جبهه هــای جنگ رودرروی دشــمن 
می جنگيدند و در سوی ديگر همت و تالش 
مضاعف خود را در ســنگر خدمت رسانی، 
متوجه امنيت و صيانت از پايداری و تداوم 
انتقال نفت و فرآورده های نفتی می كردند؛ 
به گونه ای كه پس از هر بمبــاران يا حمله 
موشــکی به تأسيســات و خطوط انتقال، 
بدون واهمه و فوت وقت، عمليات تعمير و 

بازسازی آغاز می شد.
آثار سختکوشــی ايــن صنعتمردان، در 
دوران انقالب اســالمی و دفاع مقدس، در 
تمســک به باورهای الهی و اســتواری در 
راه ايمان و خدابــاوری و جانبازی و ايثار در 
راســتای حفظ منابع و ذخاير ملی و كيان 
ميهن اســالمی، امروز در عرصه توســعه 
صنعــت  نفت، جهــاد خودكفايــی و قطع 
وابســتگی به دانش فنی و فنــاوری تبلور 
يافته اســت. صنعت انتقال نفت در كارزار 
جنگ تحميلی و تــداوم آرمان های انقالب 
اســالمی، با اهدای 34 شهيد گلگون كفن، 
ميثاق خود را با اهداف بلند نظام و سرنوشت 
اجتماعی مردم ايران زمين امضا كرده است؛ 
شــهيدانی كه با خون خود آبادانی ميهن، 
امنيت و رفاه مردم و آينده فرزندان ايران را 
تضمين كردند و گواهی دادند كه شهادت، 
مرگ در راه ارزش هاست و ارزش افزوده آن، 
خدمت بی منت است. نام شان هميشه بلند 

و يادشان همواره پاينده باد.

به یاد شهدای صنعت انتقال نفت ایران
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بگيريم، زيرا ظلم بزرگي در حق كاركنان و تمام كســاني 
است كه در اين مسابقات شــركت مي كنند«. سالمي در 
آخر اضافه می كند: »يکي از اقدامات بسيار مهم در زمينه 
امور قرآن، دريافت كد آموزشــي براي دوره هاي آموزش 
قرآن است تا به عنوان سوابق آموزشــي كاركنان در نظر 
گرفته شــود. آموزش، ركن اصلي براي انجام فعاليت هاي 

قرآني است«.

شـــــــاخص های مهم عملكرد 40 ساله  
شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  در 
حـــــوزه دينی و امور معنـــــــوی  از بهمن 

1357 تا بهمن 1397
  احــراز مقــام اول فعاليت هــای قرآنــی در ميان 
دستگاه های اجرايی كشــور دريافت لوح تقدير از رياست 

محترم جمهور وقت 
  احراز مقام های برتر در مسابقات قرآنی وزارت نفت 
در هر سه دوره برگزار شده )هر دوره 3 الي 6 رتبه برتر اول 

تا سوم(
  احراز مقام های برتر فراوان در 23 دوره مســابقات 

سراسری شركت ملی پااليش و پخش 
  احراز رتبه برتر مســابقات سراسري وزارتخانه هاي 

كشور )7 مورد(
  كسب عناوين برتر قرآنی در مسابقات كشوری توسط 

همکاران 
  برگزاري 27 دوره مســابقات سراسري قرآن كريم، 

اذان و نهج البالغه در ستاد و مناطق دوازده گانه شركت
  جذب بيش از 5000 نفر از همکاران و خانواده های 
مشتاق فعاليت قرآني در رشــته هاي حفظ، قرائت و ساير 

رشته ها در سطح ستاد و مناطق دوازده گانه 
  تربيت بيش از 500 نفر حافظ يک الي 30 جزء قرآن 

كريم در ستاد و مناطق دوازده گانه
  تربيت 16 نفر حافظ كل قرآن كريم در سطح ستاد 
و مناطق دوازده گانه در بين همکاران، فرزندان و همسران 

محترم كاركنان شركت 
  برگزاري محافل انس با قرآن با حضور قاريان مصري 
و قاريان و حافظان ممتاز قرآن كريــم در ايام ماه مبارک 
رمضان، ماه محرم، هفته وحدت و... در سطح ستاد و مناطق 

دوازده گانه )حداقل دو نوبت در سال(
  برگزاري كالس هاي آموزش عمومي و تخصصي قرآن 
كريم در رشته هاي حفظ، قرائت، ترتيل، مفاهيم قرآن كريم 

در سطح ستاد و مناطق دوازده گانه 
  برگزاري دوره هاي آموزش غيرحضوري قرآن كريم 
ويژه مناطقي كه امکان برگــزاري كالس حضوري وجود 

ندارد 
  تهيه و تدوين دستورالعمل برگزاری مسابقات قرآنی 
  تشــکيل گروه تواشــيح نورالنبي )ص( متشکل از 

همکاران كارشناس قرآني مناطق دوازده گانه و ستاد
  انجام امور قرآني ستاد و مناطق دوازده گانه شركت 

توسط 13 نفر كارشناس خبره قرآني
  برگزاري دوره های آموزشــی مختلف طرح آشنايي 
با سبک زندگي قرآني-اســالمي ويژه خانواده هاي محترم 

كاركنان در مناطق عملياتی و ستاد 
  برگزاري و ميزباني نمايشگاه عرضه محصوالت قرآني 
و فرهنگي در ايام ماه مبارک رمضان و ايام اهلل دهه فجر در 

   فعاليت هــاي قرآني صنعــت انتقال نفت با 
سابقه اي 27 ساله

علي اصغر سالمي مدير منابع انساني شركت كه 16 سال 
از دوران كاري اش را به عنوان رئيس روابط عمومي مشغول 
به فعاليت بوده اســت، مي گويد: »فعاليت هاي قرآني در 
اين شركت از سال 70 آغاز شــد و با وجود محدوديت  ها و 
سختي ها تمام تالش مان براي انجام اين كار به ثمر نشست. 
يکي از اقدام های بسيار مهم كه در حوزه فعاليت هاي قرآني 
شکل گرفت، ايجاد ساختار رســمي دارالقرآن در مناطق 
دوازده گانه شركت بود كه براســاس مجوز هيأت مديره، 
يک نفر كارشــناس قرآني در ســتاد و 12 نفر در مناطق 
زيرمجموعه شركت توانســتند به عنوان كارشناس امور 
قرآني و مسئول دارالقرآن جذب شوند. اين در حالي است 
كه تمام اين مســئوالن در چند مرحله توانستند روي اين 

سمت قرار بگيرند«.

  افزایــش 10 برابري شــرکت کنندگان در 
مسابقات 

ســالمي در ادامه مي گويــد: »از ابتداي شــکل گيري 

ادوار مختلف
  برگزاري ضيافت معنوی ختم 
قرآن در ماه هاي رمضــان و محرم به 

صورت حضوري و غيرحضوري
  قرائت روزانه يک صفحه قرآن 
كريم به همراه ادعيه مناسب با ايام در 

بين نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء

اقامــه نمــاز و امــور 
روحانيون 

  حضور 56 روحاني در ســتاد و 
مناطق دوازده گانه شركت به منظور 

اقامه فريضه نماز
  اقامه 34 نوبــت نماز جماعت 
ظهــر و عصــر در ســتاد و مناطق 

عملياتی 
  اقامــه9 نوبت نمــاز جماعت 

مغرب و عشاء در مناطق عملياتی 
  ايجــاد 93 محــل بــه عنوان 
مســجد، نمازخانه و محل اقامه نماز 
در ستاد و مناطق عملياتی شركت در 

سراسر كشور 
  تجهيز مســتمر نمازخانه های 
شركت در سراسر كشــور به كتب و 

ادعيه دينی
  به كار گماردن بيش از 30 نفر 
به عنوان خادم نماز از بين همکاران 
عالقه مند در ستاد و مناطق عملياتی 
  انجام مراســم غبارروبی ساالنه 
نمازخانه های تحت پوشش در مناسبت 

اين طرح در ماه مبارک رمضان 
  تجليل ســاالنه از خادمان نماز 
و قرآنی شــركت در ســتاد و مناطق 

عملياتی 
  ايجاد ســازوكار پاسخگويی به 
سواالت شــرعی در ســتاد و مناطق 

عملياتی 
  برگزاری جلســات سخنراني 
در مناســبت های مذهبی در ستاد و 

مناطق عملياتی 
  برگزاري نماز عيد سعيد فطر در 

مناطق عملياتی دوازده گانه
  پخش روزانه اذان در ســتاد و 

مناطق عملياتی سراسر كشور 

ساير فعاليت هاي فرهنگي
  برگزاري مسابقات فرهنگي به 
صورت كتبي و اســتفاده از سيستم 

جامع بريد بين همکاران
  توليد محتوا و ارسال بسته های 
فرهنگی در مناســبت های مختلف 

مذهبی از طريق سيستم بريد
  تهيــه احاديث بــا موضوعات 
مختلــف و نصب در تابلــو اعالنات و 
آسانســور و محيط هاي عمومي در 

ستاد و مناطق عملياتی 
  ارســال پيام هــاي مذهبي با 

استفاده از سيستم جامع پيامک
  برگزاري مراســم های مذهبي 
ويژه در ايام والدت و شــهادت ائمه 
معصومين)ع( با دعوت از سخنرانان، 

روحانيون و مداحان اهل بيت 
  برگزاري مراسم زيارت عاشورا 
در ايام ماه محــرم و هــر هفته روز 
دوشنبه به صورت مســتمر در طول 

سال
  برگزاري جشن تکليف فرزندان 
اناث و ذكــور همکاران كه به ســن 
تکليف رســيده اند به تعداد 250 نفر 
ميانگين در هر سال در ستاد و مناطق 

دوازده گانه
  اجرای طرح ساماندهی اقدامات 

اجرايی در مناسبت های مذهبی 
  توليــد نشــريات الکترونيکی 
فرهنگی مختلف در مناســبت های 

مذهبی 
  توليد برنامــه راديويی »آوای 

شکرگزاری« 
  احداث مركز فرهنگی قرآنی در 

منطقه لرستان 
  برگزاری نمايشگاه های فروش 
محصوالت فرهنگــی در زمينه های 
مختلف حجاب و عفاف، امر به معروف 
و نهی از منکر، واليت و امامت، ايثار و 
شهادت، فرهنگ عاشورا، نماز و روزه 

در ستاد و مناطق عملياتی 
  ترويج فرهنگ و معارف دينی 
با حمايــت مالی )ارائــه تخفيف( در 
برگزاری نمايشگاه های فروش كتاب و 
محصوالت فرهنگی در ستاد و مناطق 
  حضــور مديــران، روســا و 
مسئوالن شــركت در ستاد و مناطق 
عملياتی در برنامه هــای فرهنگی و 

مذهبی و نماز جماعات 
  آراسته ســازی محيط اداری/ 
عملياتــی شــركت بــه احاديث و 

پيام های دينی و قرآنی 
  نام گذاری مراكز و تاسيسات در 
مناطق عملياتی به نام شهدای انقالب 
  تشکيل شــورای فرهنگی در 
ســتاد و مناطق عملياتــی با هدف 
غنی ســازی برنامه هــای مذهبی در 

سطح شركت 
  اعــزام كاروان هــای زيارتــی 
از همــکاران بــه عتبــات عاليات و 

پياده روی اربعين حسينی 
  اجرای ساالنه طرح اكرام ايتام 
همزمان بــا روز والدت امام حســن 
مجتبی)ع( در ايام ماه مبارک رمضان 
در ستاد و مناطق عملياتی دوازده گانه 

مســابقات قرآن، نزديک به 300 نفر 
در اين مســابقات حضور داشتند كه 
با گذشت چند ســال از برگزاري آن 
و در بيست وســومين دوره مسابقات 
سراســري، بيــش از 3 هــزار نفر از 
كاركنان و خانواده هــاي آنها حضور 
داشــتند كه يکي از مهم ترين داليل 
حضور بي سابقه كاركنان و خانواده ها، 
فعاليت  واحدهاي دارالقرآن مناطق 
بوده كه تمام ســعي و تالش شان بر 
انجام هرچه بهتر فعاليت هاي قرآني 
بوده و هست. يکي از ديگر فعاليت هاي 
اين شــركت در زمينه امــور قرآني، 
انعقاد قرارداد با ســازمان دارالقرآن 
در كل كشــور بوده تا همــکاران و 
خانواده هاي ايشان بتوانند براي انجام 
فعاليت هاي قرآنــي و آموزش قرآن 
در زمينه هاي مختلف به آنجا رجوع 

كنند«.

  برگزار نشــدن مسابقات 
سراسري قرآن؛ ظلمي بزرگ بر 

کارکنان
وي مي گويــد: »مــن در طــول 
ســال هاي خدمتــم هميشــه براي 
انجام امور قرآني مثل ديگر برنامه ها، 
مصوبه هيأت مديره را دريافت كردم و 
هميشه در تالش بودم تا براي گرايش 
بيش از پيش همکاران به امور قرآن، 
ايجاد انگيزه كنم. اكنون هم با گذشت 
چند ســال، ثمره اين تالش هايم را 
ديده ام. كسب بهترين رتبه هاي قرآني 
در مسابقات سراســري وزارت نفت 
خود نشان از اين مســئله دارد. يکي 
از دغدغه هــاي فعلي مــن نيز انجام 
مسابقات سراسري قرآن است كه بايد 
امسال برگزار شود تا انگيزه كاركنان 
افزايش يابد. نبايد انجام ندادن آن را 
با استناد به بخشــنامه وزير در نظر 

یکي از 
اقدامات بسیار 
مهم در زمینه 
امور قرآن، 
دریافت کد 

آموزشي براي 
دوره هاي 

آموزش قرآن 
است تا به 

عنوان سوابق 
آموزشي 

کارکنان در 
نظر گرفته 

شود. آموزش، 
رکن اصلي 
براي انجام 
فعالیت هاي 
قرآني است

یکي از 
دغدغه هاي 
فعلي من 
نیز انجام 
مسابقات 
سراسري 

قرآن است 
که باید امسال 
برگزار شود 

تا انگیزه 
کارکنان 

افزایش یابد

 علي اصغر سالمي از 27 سال فعاليت هاي قرآني در صنعت انتقال نفت می گوید 

فعال ترین دستگاه اجرایي كشور در امور قرآني هستیم
صنعت انتقال نفت ایران به عنوان یكي از دستگاه هاي اجرایي برتر در سطح کشور و یكي از پيشگامان ترویج فرهنگ و معارف 
قرآني زبانزد خاص و عام است. تمامی کســاني که از دور و نزدیك با فعاليت هاي قرآني آشنا هستند، نام شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران و برنامه هاي گسترده قرآني آن را نيز شنيده اند، زیرا این مجموعه در زمينه فعاليت هاي قرآني سابقه اي 27 

ساله دارد.
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 گستين خاچيكيان از احوال 
خطوط لوله نفت پيش از 

انقالب می گوید 

هدف خارجی ها 
نابود كردن 
خودباوری

ما بود
    شما کجا متولد شده اید؟

بنده همانطور كه از اسمم پيداســت از نسل ارامنه ای 
هســتم كه ســال ها پيش به ايران مهاجرت كرده اند. اما 
در تهــران متولد شــده ام و همه عمرم را در اين كشــور 

گذرانده ام.

   پس باید شما را ایرانی بدانيم.
يقينا. من در ايران به دنيا آمده ام، رشد كرده ام، درس 
خوانده ام، صاحب زندگی شده ام و در همين كشور نيز به 

خاک سپرده خواهم شد.

  چه سالی در شــرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران مشغول کار شدید؟

پس از فارغ التحصيلی ام چند سالی به عنوان تکنيسين 
برق در شركت های خارجی آمريکايی، فرانسوی و آلمانی 
در جنوب كشور فعاليت كردم تا اينکه در سال 1338 به 
اســتخدام امور خطوط لوله و مخابرات شركت ملی نفت 

درآمدم.

   از همان ابتدای استخدام در منطقه لرستان 
فعاليت کردید؟

بله. از ســال 1338 تــا 1350 به عنوان سرپرســت 
تعميرات برق در مناطق لرســتان و خوزســتان مشغول 

به كار بودم.
 و به طــور طبيعــی در ســال های قبــل از انقالب با 
خارجی ها همکار بوده ايد. البته اگر بشود نامش را همکاری 

گذاشت! 
آنهــا تعصبی نســبت بــه وطن 
ما نداشــتند و در چنين شــرايطی 
نيروهای ايرانی را فقط به عنوان ابزار 
كار می ديدند. آنها استعمارگر بودند 
و در سال هايی كه بر صنعت نفت ما 
احاطه داشتند بيشترين بهره برداری 

را از منابع ما انجام دادند.
 

  اما شــما هم تحصيلكرده 
برق بوده اید و بــا مباحث فنی 
بيگانــه نبودید کــه فقط نگاه 

ابزاری داشته باشند.
حرف شما تا حدودی درست است. 
اما عالقه و پشــتکار خودمان سبب 
می شــد تا از تکنولوژی دســتگاه ها 
و تجهيزات عقــب نمانيــم. به طور 
طبيعــی شــركت های خارجــی به 
همراه توربين هــا، اپراتورهای آنها را 
هم به كشــور ما اعزام می كردند. اين 
اپراتورها عالقه ای به يادگيری فناوری 
دستگاه ها از جانب ما نداشتند و اجازه 
نمی دادند به طور مســتقيم نظاره گر 

كارشان باشيم. 

  واکنش شما به این اقدام 
آنها چه بود؟

مــن و ديگــر مهندســان ايرانی 
با تالش و پشــتکار بــا تجهيزات و 
دستگاه ها آشــنايی كامل پيدا كرده 
بوديم و در بســياری موارد بدون نياز 
به آنها كارهای تعميراتی را هم انجام 

می داديم.

   آنهــا در مقابل یادگيری 
شــما مقاومتی از خود نشــان 

نمی دادند؟
به هرحال ما هم خيلی دســت و 
پا بســته نبوديم و كار خود را انجام 
می داديم، اما مشکل از جايی بود كه 
مسئوالن وقت كشور عالوه بر مباحث 
فنی، مديريت  مراكــز انتقال نفت را 
به هم خارجی ها ســپرده بودند. شما 
تصور كنيد مدير مركــز انتقال نفت 
افرينه يک خارجی بود و ما را در همه 
امور مجبور به اطاعــت از آنها كرده 

بودند.

   این شــرایط تا چه زمانی 
ادامه داشت؟

همزمــان بــا پيــروزی انقالب 
اســالمی ايران پــای بيگانگان هم 
از صنعت نفت كشور قطع شد و در 
مدت كوتاهی همــه آنها بار خود را 

بستند و رفتند.

  پس از خروج آنها برای اداره 
مراکز به مشكلی برنخوردید؟

نه. چه مشکلی؟ اين تصور آنها بود كه 
با خروج شان صنعت نفت كشور تعطيل 
می شــود. اما ما كارمان را بلد بوديم. در 
مدت بسيار كوتاهی امور به صورت روتين 

در اختيار ما قرار گرفت.

  می توانيد تاثير انقالب را بر 
صنعت انتقال نفت کشور بيان کنيد؟
انقالب ســبب خودباوری مهندسان 
ايرانی شد. با انقالب فضای كار در اختيار 
ما قرار گرفت. تجهيزاتی كه پيش از اين 
مهندسان ايرانی اجازه نزديک شدن به 
چند متری آنها را نداشتند به طور كامل 
پيش روی ما قرار داشــتند و ما مجبور 
بوديم برای اينکــه چراغ مراكز خاموش 

نشود، آنها را روشن و فعال نگه داريم.

  مراکز انتقــال نفت هيچگاه 
تعطيل نشدند؟

شايد پس از انقالب دشمنان كشور 
همه تالش خود را كردند تا مراكز مهم 
و راهبردی تعطيل شــوند و با تعطيلی 
آنها كشــور دچار بحران شــود، حتی 
بمباران های هشت سال جنگ تحميلی 
هم نتوانست آنها را به اهداف شان برساند 
و به عنوان مثال تنگ فنــی پس از هر 
بمباران و تخريب های فراوان، در مدت 
كوتاهی بازســازی می شــد و در مدار 

بهره برداری قرار می گرفت.

  شرایط امروز مراکز را چطور 
ارزیابی می کنيد؟

هرچند سال هاست كه من بازنشسته 
شــده ام و به علت بيماری خانه نشين ام، 
اما عشــق من به صنعت نفت كشــور 
ابدی اســت و اين عالقه ســبب شده تا 
هميشه پيگير اخبار شــركت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ايران باشــم. وقتی 
يک مهندس ايرانی با خالقيت و نوآوری 
مشابه تجهيزات خارجی را توليد می كند 
كه حتی عملکــرد بهتری نســبت به 
دستگاه اصلی دارد، يعنی اين صنعت با 
همه جزيياتش در اختيار ما قرار گرفته 

است.

  و سخن پایانی شما
جوانــان ايرانــی جوانــان باهوش 
و شــريفی هســتند. با اعتماد به آنها 
می توانيم همه قله هــای علم و صنعت 
دنيــا را فتح كنيــم. تقاضــای من از 
مســئوالن اين اســت كه با حمايت از 
مهندسان ايرانی شرايط را برای توسعه 

فناوری كشور فراهم كنند.

جوانان 
ایرانی جوانان 

باهوش و 
شریفی هستند. 
با اعتماد به آنها 
می توانیم همه 
قله های علم 
و صنعت دنیا 
را فتح کنیم. 
تقاضای من 
از مسئوالن 

این است که 
با حمایت از 
مهندسان 

ایرانی شرایط 
را برای توسعه 
فناوری کشور 

فراهم کنند.

تاریخ 40 ساله انقالب اسالمی ایران به رغم همه فراز و 
نشيب هایش، سرشار از روایت های ناگفته ای است که بازگو 

کردن هرکدام از آنها سبب می شود بر خود و وطن پرافتخارمان 
بباليم و البته حسرت و افسوس برای همه سال هایی که این کشور 

زیر سایه استعمار و استبداد همه رؤیاهایش بر باد رفته است. 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران نيز از مجموعه هایی 

است که پيش از انقالب در انحصار شرکت ها و مهندسان خارجی 
قرار داشته و با پيروزی انقالب اسالمی بسياری بر این باور 

بوده اند که نيروهای داخلی توان اداره تاسيسات این مجموعه 
را ندارند. اما جوانان و مهندسان ایرانی اجازه ندادند حتی برای 
ثانيه ای چرخ های صنعت انتقال نفت کشور از حرکت بایستد و 
با اتكا به دانش این جوانان، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران امروز پرقدرت تر از هر زمان دیگری به فعاليت خود ادامه 

می دهد.
گستين هارصيون خاچيكيان یكی از مهندسانی است که 

امروز اگرچه گرد پيری بر چهره اش نشسته و سال های زیادی 
از بازنشستگی اش می گذرد، اما سينه اش پر از خاطرات ایامی 

است که تاسيسات و تلمبه خانه های شرکت در انحصار خارجی ها 
قرار داشت و اجازه آموختن فناوری توربين ها از ایرانيان سلب 

شده بود. سال هایی که ایران زیر پای استبداد فقط و فقط 
مصرف کننده بود و منابعش توسط شرق و غرب به غارت می رفت. 

با خاچيكيان که سال های بسياری در منطقه لرستان خدمت 
کرده به گفت وگو نشسته ایم که در ادامه می خوانيد.
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روابط عمومي در صنعت نفت تخصصي تر 
است

وظيفه ذاتي روابــط عمومي ها، يعني اطالع رســاني و 
مديريت پيام  های ارســالي از ســازمان به مخاطب، وجه 
اشتراک تمام روابط عمومي هاست. اما آنچه روابط عمومي 
صنعت نفت را از ســاير روابط عمومي  ها متمايز مي كند، 
تخصصي اســت كه در اين مجموعه نهفته اســت، يعني 
اطالعاتي كه فرد بايد به عنوان كارشناس روابط عمومي از 
اين صنعت داشته باشد. اين اطالعات منجر به تجربه فرد 
مي شود كه از فضاي تخصصي اين صنعت به دست مي آيد.

مخاطب عام را از دست داده ايم
در حــوزه روابط عمومــي صنعت نفــت، مخاطب عام 
همواره از دست رفته اســت و ما هرگز نتوانسته ايم آنان را 
جذب كنيم. مثال شما تصور كنيد ما بخواهيم در قالب خبر، 
به عامه مردم بگوييم كه سوخت رساني از طريق 14 هزار 
كيلومتر خطوط لوله انجام مي شود. خب تصور غالب جامعه 
اين است كه اين كار از طريق تانکرهاي حمل سوخت انجام 
مي شود. پس اينجا كار سخت تر مي شود، زيرا در ابتدا ما بايد 
ذهنيت را تغيير بدهيم و سپس اطالع رساني كنيم. اين كار 
را به راحتي نمي توان انجام داد و نيازمند بودجه ای مناسب 

و البته توجه ويژه رسانه هاست.
 اگر اين كار نشــود، همانطور كه گفتم، مخاطب عام از 
دســت مي رود. نوع گفتمان در اين صنعت، كامال رسمي 
و صنعتي اســت و مردم عادي متوجه آن نمي شوند. وجه 
تمايز بســيار مهم روابط عمومي در صنعت نفت با روابط 
عمومي در ساير حوزه  ها همين است. اطالع رساني در اكثر 
حوزه ها، در مورد مسائلي است كه مفاهيم اصلي آن از قبل 
در ذهن مخاطب شکل گرفته و پذيرفته شده است، اما در 
صنعت انتقال نفت اين طور نيست! اين تفاوت هاست كه كار 
ما را سخت تر مي كند، پس اگر ضعفي هست، از ماست! ما 
انتخاب شده ايم تا اين رسالت را انجام بدهيم و اين حجم از 
خدمات همکاران را كه در گمنامي انجام مي شود به جامعه 

معرفي كنيم. 

بايد مخاطب شناسي كنيم
ما بــا دو ســطح مخاطب رو بــه رو هســتيم، مخاطب 
درون ســازماني و مخاطب برون سازماني. مهم ترين مزيت 
ما اين است كه روابط عمومي درون سازماني اش مي چربد 
به روابط عمومي برون سازماني. يکي از مهم ترين كارهايي 
كه در دســتور كار قرار داده ام بحث توسعه روابط عمومي 
درون سازماني است. يعني توسعه روابط عمومي در مناطق 
و عمليات. اين را شــروع كرده ايم و كارهاي بزرگي هم در 
حال انجام است. يکي از كارهاي بزرگي كه بايد انجام دهيم، 
بحث مخاطب شناسي اســت كه بايد در كل شركت انجام 

شود و اين كار نيازمند يک طرح مطالعاتي بزرگ است.

رسانه، ابزار ما است
ما در هر دو حوزه، چه روابط عمومي برون ســازماني و 
چه روابط عمومي درون سازماني، نيازمند رسانه هستيم. 
در بخش درون ســازماني، پرتال و همين نشريه »صانا« را 
داريم و در حوزه برون سازماني، عالوه بر پايگاه اطالع رساني 

بسترهاي متفاوت در شبکه  های اجتماعي مد نظر است.

حتي در صنعت نفت هم مهجور مانده ايم
بعضي از مواقع احســاس عــذاب وجــدان مي كنم، با 

خودم مي گويم در زماني كه مسئول 
روابط عمومي شركت ملي و پااليش 
و پخش فرآورده های نفتی بودم، چرا 
شناخت بيشــتري از صنعت انتقال 
پيدا نکردم. البته طبيعي اســت كه 
االن بيشــتر روي اين بخش متمركز 
باشــم، اما مي خواهم بگويم شايد در 
خود مجموعه صنعت نفت هم شركت 
خطــوط لوله و مخابرات ناشــناخته 
است. يادم هســت يک جا تيتر زده 
بودند: »از چاه تا بــاک«. مي خواهم 
بگويم شــركت ملي پااليش و پخش 
فرآورده هــای نفتــی به ســبب نوع 
خدماتش، پاسخگوترين شركت ايران 
اســت. من هم در آن دوران، درگير 
فضاي پاســخگويي كالن بودم و اين 
احساس ناخوشــايند از اينجا ناشي 
مي شود كه فرصت نشد اينقدر عميق 

با صنعت انتقال نفت آشنا بشوم.

وســعت  بــه  خدمتــي 
جغرافياي ايران

 اما بحث ديگر اين اســت كه اساسا 
ذات اين صنعــت به اصطــالح »زير 
خاكي« اســت! اين شركت خدماتش 
برخالف ســاير حوزه ها، بــراي مردم 
نمايان و ملموس نيســت. شــما باک 
ماشــين را وقتي پر مي كني سوخت 
را حس مي كني، پااليشــگاه وســط 
شــهر اســت يا اگر بيرون شهر است 
آنقدر عظمت دارد كــه توجه مردم را 
جلب مي كند، اما 14 هــزار كيلومتر 
خطوط لوله در دل خاک اســت، اين 
گســتره به وســعت جغرافياي تمام 
ايران اسالمي اســت. دور تا دور مراكز 
انتقال نفت توســط كوه  ها و روستاها 
احاطه شده است. اين حجم از ارتباط 
و تعامل برايمان ســبب افتخار است. 
البته در بعضــي جاها بــا همجواران 
در تعــارض هســتيم و مفتخريم كه 
در حوزه مســئوليت اجتماعي، يکي 

از ســازمان  های فعال كشور هستيم. 
همکاران ما در تمامی فصول ســال و 
در هــر شــرايط جــوي و محيطي، 
كارشان را بدون كوچک ترين ادعايي 
انجام مي دهند. اين گمنامي نيســت، 
خوشنامي است، افتخار است. نگاه ما در 
روابط عمومي اين است كه اين گمنامي 

را توأم با خوشنامي انعکاس بدهيم. 

روايت خط!
ما برندي را طراحــي كرده ايم به 
نــام »روايت خــط«. مي خواهيم در 
قالــب توليدات محتوايــي متفاوت، 
پل ارتباطــي جديدي بــا مخاطب 
برقرار كنيم و تمــام دغدغه هايي را 
كه گفته شــد مدنظر قــرار داده ايم. 
كارهاي بزرگ و جديدي را شــروع 
كرده ايم و با توجه به فراگير شــدن 
تکنولوژي  های نويــن ارتباطي، قصد 
داريــم توليدات متفاوتي بر اســاس 
فضــاي فرهنگي و رســانه اي جديد 
داشته باشــيم كه به زودي نخستين 
توليدات ما در اختيار همکاران عزيز و 

مردم قرار خواهد گرفت.

همــكاران  تــالش  بــه 
متعهديم

در حــوزه علــوم ارتباطات بحثي 
داريم به نام »اثربخشي«، يعني اگر ما 
خبري توليد مي كنيم، تاثير مي گذارد 
يا نه؟ من و مجموعــه همکارانم در 
ســتاد و مناطق دوازده گانه خودمان 
را در پيشــگاه خدا نسبت به انعکاس 
تالش  های همکاران متعهد مي دانيم. 
ميثاق نامه روابط عمومي اين اســت 
كه ما به تالش همکاران خود متعهد 
هستيم. من تجربه خدمت در مناطق 
عملياتي را دارم، از تالش ســخت و 
طاقت فرساي اين عزيزان آگاه هستم. 
اين تالش آميخته با گمنامي، وظيفه 

روابط عمومي را سنگين تر مي كند.

ما برندي 
را طراحي 

کرده ایم به نام 
»روایت خط«. 
مي خواهیم در 
قالب تولیدات 

محتوایي 
متفاوت، 

پل ارتباطي 
جدیدي 

با مخاطب 
برقرار 

کنیم و تمام 
دغدغه هایي 

را که گفته شد 
مدنظر قرار 

داده ایم

اگر تا اینجا به دقت »صانا« را مطالعه کرده باشيد، 
حتما متوجه شده اید که »گمنامي« یكي از کليد واژه هاي 
اصلي مطالب ما بوده است و حتما موافق هستيد که یكي 
از حوزه  های مهم براي معرفي خدمات ارزشمند کارکنان 

خطوط لوله و مخابرات، روابط عمومي است که نشریه پيش 
روي شما یكي از بسترهاي آن است! براي باز کردن این 

موضوع، بهتر دیدیم با مشاور مدیرعامل و سرپرست روابط 
عمومي صحبت کنيم. پس دکمه »record« را فشار 

دادیم و نشستيم روبه روي کسي که 27 سال سابقه خدمت 
دارد. قبال رئيس روابط عمومي شرکت ملي پاالیش و پخش 
بوده و قبل تر، همين مسئوليت را در پارس جنوبي برعهده 

داشته است. متولد 1345 در شهرري است. در عمليات 
خيبر در جزیره مجنون، در حالي مجروح مي شود که همانجا 
پدرش به درجه رفيع شهادت نائل مي  آید. از محسن مومني 

خيلي سوال پرسيدیم، اما بعدا که خواستيم مصاحبه را 
پياده کنيم، دیدیم بحث خيلي کلي شده، پس سوال  ها را 

حذف کردیم و جایش »ميان تيتر« گذاشتيم! حاصلش شد 
صفحه اي که پيش روي شماست.

تقارن 40 سالگي انقالب و ايام فاطميه
یكي از وظایف مهم ما در این ایام این است 
که دستاوردهاي 40 ســاله انقالب اسالمي را 
معرفي کنيم. تالش ما این است تا حجم عظيم 
دستاوردها را متأثر از فضاي ملي با شعار »ایران 
دوستت داریم« و با نگاهي اميدآفرین با شعار 
»افتخار به گذشــته، اميد به آینده« انعكاس 
بدهيم. امســال قبل از روز پيــروزي انقالب 
اسالمي، ایام فاطميه را در پيش داریم، ان شاءاهلل 
که تقارن معنوي این دو اتفاق، منشأ خير و برکت 

براي کشور باشد.

مشاور مدیرعامل و سرپرست روابط عمومي:

به تالش همکاران مان 
متعهدیم

مشاور مدیرعامل و سرپرست روابط عمومي:

به تالش همکاران مان 
متعهدیم

مشاور مدیرعامل و سرپرست روابط عمومي:

به تالش همکاران مان 
متعهدیم

مشاور مدیرعامل و سرپرست روابط عمومي:

به تالش همکاران مان 
متعهدیم
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