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آرامشیکهازکنارتوربینهابهجامعهتزریقمیشود

بویعیدی،بوینفت!
روزهای آخر ســال، مثل وقت های اضافه یک مسابقه فوتبال اســت، به همان اندازه 
پرهيجان، به همان اندازه پُر تب و تاب! تا همان لحظه های آخر هم تالش می کنی گل را بزنی، 
تالش می کنی به هدفت برسی، به همه آن چيزهایی که یک سال تمام برایش جنگيده ای...
نوروز، به همان اندازه که شروع است، همان قدر هم پایان است! پایانی بر تمام اتفاق های 

پشت سر گذاشته شده، تمام اشک ها و لبخندها، تمام رسيدن ها و نرسيدن ها...
عيد اما هر چقدر هم که خوب باشد یا بد، به هر حال عيد است! غالبا پایان کار و تالش 
است و آغاز تنفس! تنفسی متفاوت، تنفسی عميق به اندازه یک تعطيالت طوالنی در کنار 
عزیزانت، به زیبایی لحظه تحویل سال، به سبزی سيزده بدر، به طعم تمام شام و ناهارهای 

دعوت شده...!
تا اینجا اما همه چيز طبيعی و باورپذیر است. نكته جالب ماجرا آنجاست که بخواهيم تصور 
کنيم عيد برای یک عده، نه تنها پایان نيست، بلكه یک شروع بی پایان است، نه تنها تنفسی 
عميق نيست که نفس نفس زدنی دوباره و مضاعف است! که اگر این تالش نباشد، آن تنفس 

عميق هم نيست! بگذریم!
قلم توان ندارد! نمی دانيم چه بنویسيم تا چيزی از قلم نيفتد و حق مطلب ادا بشود! گفتن 
و نوشتن از نوع و شكل کار کارکنان صنعت انتقال نفت ایران، آن قدر برای سایر اقشار جامعه 
غيرقابل تصور و ناشناخته است که هزار »صانا« هم برایش کم است! ما اما همانطور که در 
شماره اول به شما قول داده بودیم، به تالش همكاران مان متعهدیم. برای ما آن چيزی که 
اهميت و اولویت است، انعكاس و معرفی خدمت شما عزیزان است. ما و قلم )یعنی همان 
عزیز دردانه ای که خدای متعال به آن سوگند خورده است(، تا جایی که جان و توان داریم 
از شما خواهيم گفت و خواهيم نوشت تا همه بخوانند و بدانند که آسایش و راحتی، هزینه 
دارد، زحمت و مشقت دارد. همكاران عزیز، دوستان پنهان صنعت نفت، زحمتكشان این 
خدمت 14 هزار کيلومتری به گستره ایران اسالمی، تالش شبانه روزی شما، از سرخس تا 
کارون، از ارس تا مارون، این بار هم بهاری سبز، آرام و بی دغدغه برای هموطنان به ارمغان 
آورده است. باز هم بوی عيد و عطر بهار، با بوی نفت و شوق کار در مراکز انتقال نفت آميخته 
شده است تا از کنار صدای گوشخراش توربين ها و الكتروموتورها، آرامش و آسایشی بهاری 

به کشور تزریق شود...
قدردان تالش شمایيم و به اندازه لحظه لحظه این آرامش، برای تان سالمتی و خوشبختی 

آرزو می کنيم، عيدتان مبارک!

   سرمقاله



بهارتانمبارک
اکنون که فصل دیگری از کتاب هستی آغاز می شود و بهاری به آیين طبيعت، آهنگ شكفتن می یابد تا در نوروزی 
دل انگيز، سفره رحمت الهی را پيش روی بندگانش بگستراند، فرصت را غنيمت می شمرم و صميمانه ترین شادباش ها 
و تبریكات قلبی خود را به شما همكاران عزیز در گستره شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و خانواده های 

محترم تان تقدیم می کنم. 
خدمت بی وقفه شما همكاران ارجمند در پيشــبرد اهداف ملی توسعه و پيشرفت ميهن اسالمی، با وجود تمامي 
مشكالت و تنگناهاي عملياتي در سال 1397 شایان تحســين، و گواه صادق پایمردی و غرورآفرینی تان درمسير 
شكوفایی و آبادانی کشــور است که همچون هميشــه با وجود تعداد اندک، ســهمی بزرگ در جغرافيای عظيم 
خدمت رسانی به کف آورده اید. انتقال بي وقفه 123 ميليارد ليتر نفت خام و فرآورده در پهنه جغرافيایي ایران زمين و 
پاسخ شایسته به نياز بازار مصرف داخلي، اعم از تأمين خوراک پاالیشگاه هاي هفتگانه، سوخت رساني به نيروگاه ها و 

ناوگان حمل و نقل کشور، جاي بسي تقدیر و تشكر دارد. 
امسال نوروز مقارن با ميالد خجسته اميرمومنان علی )ع( و روز پدر است. این ميالد خجسته را نيز به شما تبریک و 
تهنيت می گویم و سالی توأم با توفيق و بهروزی و سالمت و تندرستی برای شما و خانواده های گرامی تان آرزو می کنم. 
اميدوارم که سال جدید، سالی سرشار از اميد و خرمي و موفقيت هایی عظيم تر در عرصه های آبادانی و پيشرفت کشور 
و رفاه و نيكبختي همه هموطنان عزیزمان باشد. اکنون دست دعا به درگاه پروردگار یكتا برداریم و از ژرفای جان بانگ 

ل حالَنا اِلَی اَحَسِن الحال... َل الَحوِل َواالحوال/ حِوّ برآوریم: یا ُمقّلَب القُلوِب َواالَبَصار/ یا ُمدبَّرالّليِل َوالّنَهار/ یا ُمحوِّ
در پناه خداوند بزرگ، نوروز بر شما و تمامی یاران و همراهان تان، مبارک و پرشكوه باد!

عباسعلی جعفری نسب
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
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هرچند زمینه قانونی 
ملی شدن نفت در 
اسفند 1329 رقم 
خورد، مع االسف با 

وقوع کودتای ننگین 
28 مرداد 1332و 
سقوط دولت ملی 

دکتر مصدق، اجرای 
عملی قانون ملی 

شدن نفت متوقف 
شد، اما پیروزی 
انقالب اسالمی 

در بهمن 1357 و 
آغاز عصر جمهوری 

اسالمی، با پایان 
بخشیدن به حیات 

کنسرسیوم و خلع ید 
بیگانگان از عرصه 

مدیریت نفت، زمینه 
عملی این قانون را 

فراهم آورد

صنعت نفت ايران در مسير صدوده ساله خويش، 
همواره در تحوالت اجتماعی و رويدادهای تاريخی 
ملت ايران، نقشی اثرگذار داشته و در شکل گيری 
رويدادهــای سرنوشت ســاز ايران زمين همواره 
از جايگاهی رفيع و ممتاز برخوردار بوده  اســت. 
تصويب قانون »ملی شــدن صنايع نفتی« در 29 
اسفندماه 1329 نقطه عطفی در تاريخ سياسی، 
اجتماعی و اقتصادی كشــور برشمرده می شود. 
افزون بر اين، ملی شدن صنعت نفت، سند تاريخی 
افتخار و اقتدار ملت ايران در اســتيفای »حقوق 
مالکيت ملــی« و حاكميت بر منابــع طبيعی و 
ثروت های خدادادی كشــور اســت كه با اراده و 
خواست همه جانبه ايرانيان به منصه ظهور رسيده 
است. همصدايی و حضور بی سابقه و پررنگ آحاد 
ملت كه برای نخستين بار پس از انقالب مشروطه 
در تاريــخ سياســی - اجتماعی ايــران به وقوع 
پيوست، نشــانگر بلوغ سياســی ايرانيان و تبلور 
اراده ملی در تعيين سرنوشــت و استقالل ميهن 
خويش است. پشت داری مردم از نهضت و صيانت 
از دســتاوردهای آن، نه تنها منجر به ملی شدن 
نفت در ايران شد، بلکه در معادالت نفتی منطقه 

و بازارهای جهانی نفت، اثرات تاريخی 
خــود را مبتنی بــر خلع يد 
اســتعمارگران و بيگانگان از 
كشورهای توليدكننده نفت و 
سرزمين های نفت خيز به جا 

نهاد و تشــديد كين ورزی تاريخی 
استعمارگران را موجب شد. هرچند 
زمينــه قانونی ملی شــدن نفت در 
اسفند 1329 رقم خورد، مع االسف 
با وقوع كودتای ننگيــن 28 مرداد 
1332و ســقوط دولــت ملی دكتر 
مصــدق، اجرای عملــی قانون ملی 
شدن نفت متوقف شــد، اما پيروزی 
انقالب اســالمی در بهمن 1357 و 
آغاز عصر جمهوری اسالمی، با پايان 
بخشــيدن به حيات كنسرسيوم و 
خلع يد بيگانــگان از عرصه مديريت 
نفت، زمينه عملی اين قانون را فراهم 
آورد و قطــع وابســتگی های فنی و 
مديريتی مجموعه صنايع نفتی كشور 
را رقم زد. اين برهه زمانی، ســرآغاز 
بالندگی و سيادت صنعت ملی نفت 
اســت كه به مدد تــالش و پايداری 
فرزندان ايران ميســر شده است. در 
عصر انقالب، سختکوشــی كاركنان 
نفــت در مديريــت منابــع و حفظ 
ذخاير ملی و نيز جهــاد خودكفايی 
در راستای توســعه و قطع وابستگی 
فنی، پاگرفته و بــا وجود تنگناهای 
ناشــی از تحريــم ظالمانــه غرب و 
شرايط بحرانی كشور، پيشرفت های 

درخور توجهی در اين عرصه حاصل 
شــده  اســت.  امروز پس از گذشت 
68 ســال از ملی شدن صنعت نفت، 
شاهد موفقيت های فراوانی در زمينه 
توليد دانش فنی، اســتقرار فناوری، 
بومی سازی و كسب توانمندی های 
الزم در اين عرصه هســتيم. ارتقای 
تــوان مديريتــی صنايــع نفتی، از 
اكتشــاف و اســتخراج تا عمليات 
صنعتی انتقال، فرآورش محصوالت 

و فرآورده هــای 
نفتی و خودكفايی 

در توليــد قطعات 
صنعتــی گرفته تا 
طراحی، ســاخت و 
نصــب و راه اندازی 
تجهيــزات فنــی و 
نفتی،  تأسيســات 
صدور دانش  فنی و 
خدمات مهندسی، 
طراحــی و اجرای 
ابرپروژه های عظيم 
ملــی در زمينــه 
ساخت پااليشگاه ها 

و ســکوهای دريايی، 
توسعه شــبکه ارتباطات و 

روزملیصنعتنفت
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مخابرات صنعتی، توسعه خطوط لوله و 
شبکه انتقال نفت، بخشی از قابليت ها و 
دســتاوردهای صنعت نفت است كه در 
ســايه مديريت ملی صنعــت نفت پديد 
آمده است. رســيدن به اين جايگاه رفيع 
و حصول ظرفيت های گرانسنگ موجود، 
امروز مايه افتخار و سربلندی ملت ايران 
اســت.  در فراگرد اين روز بــزرگ ملی 
كه به تمامی نســل های ديروز، امروز و 
فردای ايران زمين تعلق دارد، شايســته 
اســت كه از دورانديشــی و خيرخواهی 
رهبران نهضت ضداستعماری ملی شدن 
نفت و آزادمردان و زنان قهرمانی كه اين 

دستاورد سترگ، رهاورد خيزش دالورانه 
و عزم راســخ آنان است، به ويژه شهيدان 
ســی تير 1331 كه در تحقــق آرمان 
ملی شــدن صنعت نفت و كوتاه  كردن 
دست استعمارگران، دست تعلق از جان 
شســتند، نيز ياد آوريم و به ياد داشــته 
باشيم كه در راستای آبادانی و اعتالی نام 
بلند ميهن اسالمی ايران، ما نيز در ادامه 
راه نسل های پيشــين، همچنان موظف 

به صيانــت از منابع و منافع ملی و 
مت  خد

به ملت شــريف ايرانيم. اين روز تاريخی 
بزرگ را به مردم ايــران و جامعه صنعت 
نفت كشــور، خاصه تمامــی همکاران 
زحمتکش مان در شــركت خطوط لوله 

و مخابرات نفــت ايران تبريک و 
تهنيت می گوييم.
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سال گذشته بر اساس 
آمار سازمان میراث 

فرهنگي و گردشگري 
بیش از 11 میلیون 
مسافر نوروزي به 

استان مازندران سفر 
کردند که این رقم 
در مقایسه با جمیت 

بیش از 3 میلیوني این 
استان افزایش حدود 

400 درصدي را نشان 
مي دهد که همین ارقام 
اهمیت سوخت رساني 
در ایام نوروز در منطقه 

شمال را دوچندان 
مي کند

در آستانه سال 98 و آغاز سفرهاي نوروزي، 
شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران خود 
را براي خدمت رساني شبانه روزي به هموطنان 

عزيز آماده كرده است.
اين شركت از طريق مناطق دوازده گانه خود 
با انتقال ســوخت مورد نياز مردم در تعطيالت 
نوروزي آماده خدمت رســاني به هموطنان در 

سراسر ميهن اسالمي است.
در ميان مناطق دوازده گانه، سه منطقه تهران 
و شمال شرق و شمال كه وظيفه انتقال سوخت 
به شهرهاي شمالي و مشهد مقدس را دارند به 
عنوان اصلي ترين مقاصد گردشگري با بيشترين 
مســافر نوروزي ســهم بزرگي را در جابه جايي 

سوخت به خود اختصاص داده اند.
سال گذشته بر اســاس آمار سازمان ميراث 
فرهنگي و گردشگري بيش از 11 ميليون مسافر 
نوروزي به استان مازندران سفر كردند كه اين 
رقم در مقايسه با جميت بيش از 3 ميليوني اين 
اســتان افزايش حدود 400 درصدي را نشان 
مي دهد كه همين ارقام اهميت سوخت رساني 
در ايام نــوروز در منطقه شــمال را دوچندان 

مي كند. 
تنها در نوروز 97 در بخشي از استان مازندران 
و گلستان حدود 183 ميليون ليتر فرآورده هاي 
نفتي شامل بنزين موتور، بنزين سوپر، بنزين 
يورو4، نفت ســفيد و نفت گاز از نخســتين 
روز تا 17 فروردين توســط خطوط لوله از 
پااليشــگاه تهران به منطقه شمال منتقل و 
تحويل انبارهاي شركت پخش فرآورده هاي 

نفتي در نواحي ساري، گرگان و گنبد شد. 

از ســوي ديگــر، در منطقــه 
تهران كه سوخت رساني بخشي از 
استان مازندران و استان گيالن از 
شهرهاي شمالي و چند استان ديگر 
پرتردد مانند قزوين و قم و البرز و 
همچنين شهرســتان دماوند را به 
عهده دارد در نوروز گذشته بيش از 
2 ميليارد ليتر انواع سوخت منتقل 

شده است.
 آمارهاي اســتانداري سمنان 
در تعطيالت نــوروز 97، حاكي از 
تردد 5 ميليون و 673 هزار خودرو 
عبوري از محورهــاي مواصالتي 
اين استان عمدتا به مقصد مشهد 
مقدس اســت كــه در همين بازه 
زماني حــدود 500 ميليون ليتر 
انــواع فــرآورده از طريق خطوط 
لولــه منطقه شمال شــرق انتقال 
يافته اســت. حال اهميت تالش 
شبانه روزي همکاران شركت در 
اينجا مشخص مي شود كه براي 

انتقال اين ميــزان فرآورده كه 50 
درصد آن به بنزين اختصاص دارد 
بايد روزانــه 500 نفتکش 30 هزار 
ليتري در جاده ها تردد مي كردند 
كه يقينا بار ترافيکي ناشي از تردد 
اين ميــزان نفتکــش در جاده ها 
حركت خودردوهاي زائرين مشهد 

را با مشکل مواجه مي كرد.
در منطقه اصفهان نيز به عنوان 
يکي از مقاصد گردشگري در نوروز 
گذشته بيش از 500 ميليون ليتر 
انــواع فرآورده هاي نفتــي منتقل 
شــد كه از اين ميزان 58 ميليون 
ليتر بنزين موتور، 61 ميليون ليتر 
بنزيــن ســوپر، 115 ميليون ليتر 

بنزين يورو 4 بوده است.
 منطقه خليج فارس به مركزيت 
بندرعباس در نــوروز 97 ميزبان 
يک ميليون و 947 هزار نفر مسافر 
نوروزي بوده كه بدون احتســاب 
راه هاي هوايي قشم و كيش ميزان 
مصرف سوخت آن در 15 روز اول 
ســال نزديک به 541 ميليون ليتر 

بوده است.
اين آمار، تنها گوشه ای از حجم 
خدمت رسانی صنعت انتقال نفت 
اســت كه گرچه نامحسوس است، 
اما نقشی مهم در سفرهای نوروزی 

مردم دارد!

نقشصنعتانتقالنفت
درسفرهاينوروزي!
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 معاون مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در 
گفت و گو با صانا:

دربسیاریاززمینهها
درمیانکشورهاي
منطقههمتانداریم

داریوش اميرسرداري گودرزي، یک آدم 
جذاب برای مصاحبه های چالشی است! او 
از آن دسته مدیرانی است که برای انتخاب 

تيتر مصاحبه اش، سردرد نمی گيری! 
نخستين چيزی که در اتاقش توجه 

مخاطب را جلب می کند، پيام های اخالقی و 
جمالت قصاری است که زیر شيشه ميزش 
و روی تابلو نوشته شده، جمالتی که تفسير 

هر کدام شان از زبان معاون مدیرعامل 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، 
شنيدنی تر است... در آخرین روزهای سال 
97، از آخرین ماه های خدمتش پرسيدیم و 
شرایط گذشته و حال صنعت انتقال نفت را 
بررسی کردیم. نخواندن گفت و گوی زیر را 

به هيچ کدام تان توصيه نمی کنيم!
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   داستان آشنایي و عالقه شما به صنعت 
نفت چگونه بود؟

آشنايي من با صنعت نفت بر مي گردد به آشنايي با 
كاركنان صنعت نفت و جايگاه اجتماعي خانواده هاي  
نفتي. يادم می آيــد در دوره نوجواني، با خانواده هاي 
كاركنان صنعت نفت همسايه بوديم . شأن اجتماعي 
و احترامي كه آن روزها نسبت به كاركنان نفت وجود 
داشت، سبب شــد تا كم كم به اين صنعت عالقه مند 

شوم، هرچند متأسفانه امروز ديگر وضع تغيير كرده!

  چطور شد که به این صنعت آمدید؟
ســال 1366 بعد از اينکــه از دانشــگاه دهلي نو 
فوق ليسانس مهندسي مکانيک گرفتم، در حالي كه 
دانشــجوي دوره دكترا بودم، درس و دانشگاه را رها 
كردم و به استخدام نفت درآمدم. ابتدا هيچ شناختي 
از خطوط لوله و مخابرات نداشتم، حتي اين سؤال در 
ذهنم بود كه اصاًل خطوط لوله چه ربطي با مخابرات 
دارند! با اين وصف، خدمت من در صنعت نفت، از سال 
1366 به عنوان مهندس مکانيک در اهواز شروع شد. 
بعد از چهار سال، معاون فني منطقه خوزستان شدم 
و بعد از آن هم مدير خطوط لوله منطقه زنجان و بعد، 

مديريت منطقه مركزی را به عهده گرفتم. 
اواخر دهه 70 دوباره به خوزســتان برگشــتم و 
عهده دار مديريت آن منطقه شدم. بعد به عنوان رئيس 
اداره بازرسي فني و سرپرست HSE به تهران آمدم. 
مدتي گذشت و با جابه جايي، رئيس HSE و سرپرست 
بازرسي فني شدم. بعد از اينها به تدريج به سمت هاي 
ديگري منصوب شدم؛ معاون فني خطوط لوله، معاون 
عمليات مدير خطوط  لوله، بعد مدير خطوط لوله و حاال 
هم قائم مقام شركت. به عبارتي كارم از پايه شروع شد و 
تا اينجا، به  مرور زمان همه رده هاي سازماني را در طول 
34 سال خدمت، طي كرده ام. ان شاءاهلل اول آبان سال 

98 هم بازنشسته مي شوم.

  در آستانه بازنشستگي وقتي به 34 سال 
گذشته نگاه مي کنيد، چه حسي دارید؟

بايد ديد در طول ايــن مدت چــه كرده ايم. اين 
همه زحمت كشيده ايم، درس خوانده ايم و تحصيل 
كرده ايم، حاال چه اســتفاده اي از اينها برده ايم؟ چه 
اثري از خودمان به جا گذاشــته ايم، به نسلي كه بعد 
از ما به جاي ما مي نشيند چه چيزي آموخته ايم و چه 
تجربه اي به اين نسل انتقال داده ايم. براي مجموعه مان 
مثبت بوده ايم يا منفي؟ اينجا دقيقاً مرز وجدان است. 
اگر پاسخ رضايت بخشي براي اين پرسش ها پيدا كنيم، 
مسلماً احساس خرسندي و خوشحالي مي كنيم، اما 

اگر بود و نبودمان براي شركت تفاوتي 
نداشته باشــد، حس خوبي نخواهيم 

داشت. 

  در طول ســال هایي که در 
این صنعت بوده اید، هيچ وقت به 
فكر بيرون رفتن از این مجموعه 

افتادید؟!
فرصتش بســيار پيش آمــد، اما 
اين كار را نکــردم. همانطور كه عرض 
كردم، كار من در اين شركت با عشق 
و عالقه شروع شد. شــركت خطوط 
لوله و مخابرات، يک شركت صددرصد 
عملياتي و منحصر به فرد اســت و در 
طول زمان تبديل به يک برند شــده و 
برند شدنش حاصل زحمت و فداكاري 
كاركنان آن است. براي هر ذره پيشرفت 
و توسعه در اين مســير، بارها و بارها 
آزمون و خطا انجام گرفته است. البته در 
هر مجموعه اي محدوديت هاي خاصي 
وجود دارد. گاهي ممکن است بعضي 
افراد احساس خوبي نسبت به شرايط 
موجود كاري خود نداشته باشند، اما 
در مجموع به دليل دلبستگي هايي كه 
دارند با موضوع كنار مي آيند. در مورد 
شركت ما اگر بخواهيم درست ببينيم، 
فنس اين شركت، فنس ايران است. به 
عبارتي، هركس كه در اين مجموعه كار 
مي كند، اثر كارش در سراسر جغرافياي 
ايران بازتاب دارد. اگر كسي اين مفهوم 
را درك كند، حتما به كار كردن در اين 
شركت با تمام ســختي هايش افتخار 

مي كند. 

  شما با این سختی ها چطور 
کنار آمدید، قــدری ملموس تر 

برایمان بگویيد.
 ســال 68 و در اوج جنــگ و 
محدوديت هاي ناشــي از آن، يکي از 
قطعات حســاس توربين هاي منطقه 
اهواز از كار افتاده بود. با همکاري يکي 
از كارگاه هاي صنعتي اهواز توانستيم 
قطعه مــورد نظر را تعميــر كنيم. در 
همان ســال ها در منطقه زنجان مورد 
ديگري اتفاق افتاد. پمپ های سوخت 

توربين هاي سوالر با يک مشکل فني 
روبه رو بــود؛ ســيل هاي اين پمپ ها 
وقتي به هر علت دچار نشــت مي شد، 
سوخت مايع وارد كارتل روغن مي شد 
و كل روغن موجود در توربين را خراب 
مي كرد. مشــکل اصلي اين بود كه تا 
زماني كه روغن بيرون نمي زد كســي 
متوجه اين نشتي نمي شــد. باالخره 
ما موفق شديم اين مشکل را برطرف 
كنيم. يکي از كارشناسان شركت سوالر 
كه سازنده اصلي پمپ بود، به ما گفت 
بياييد اين ابتکار را به اســم تان ثبت 
كنيم، در حالي كه هدف ما فقط حل 
مشکل سيســتم و جلوگيري از توقف 

كار بود.

  چه جالب! مــوارد دیگری 
هم بود؟!

 مورد ديگري هم با شركت روستون 
انگليس داشتيم كه به خاطر امور فني و 
ابتکارات و موفقيت هاي گروه تعميرات 
شركت، گواهينامه رسمي براي تعمير 
سيستم ها و توربين هاي ساخت خود را 
به ما داد. همه اينها در حالي بود كه امور 
عادي خطوط لوله قبال دست ايراني ها 
نبود. اما امروز توان فني شــركت در 
بخش هــاي مختلف پيشــرفت هاي 

شايان توجهي پيدا كرده است.

  با تمام این تفاسير، امروز و 
بعد از گذشت 40 سال از انقالب 
اسالمی، جایگاه صنعت انتقال نفت 
را با توجه به چالش هاي مختلف، 

چگونه ارزیابي مي کنيد؟
وقتي مي گوييم امروز هيچ خطي 
از خطــوط لوله ما متوقف نيســت، 
يعنــي عمليات انتقال بــا تمام توان 
خود در حــال انجام اســت. باوجود 
تنگناهاي عملياتــي و چالش هايي 
نظير تحريم هاي سخت نفتي، امروز 
شــركت خطوط لوله از توان اجرايي 
و عملياتــي خوبي برخوردار اســت. 
براســاس گزارش هايي كه توســط 
شركت هاي بزرگ نفتي و سازندگان 
تجهيزات و قطعات منتشر مي شود، ما 

شایدبرایپرسیدناینسوالخیلیزودباشد،اماخانوادهتانازاینکه
شماسالآیندهبازنشستهمیشوید،چهاحساسيدارند؟

قطعا خيلي خوشحال هستند! خانواده هاي کارکنان صنعت انتقال نفت به دليل نوع و جنس کارشان 
با بخش هاي دیگر صنعت معموالً وضعيت خاصي دارند. کار ما روز و ساعت نمي شناسد. هر لحظه ممكن 
است به وجود ما نياز پيدا شود و به ما زنگ بزنند. بنابراین خانواده هاي ما آرامش الزم را ندارند. به قول 
همسرم، فقط کارکنان خطوط لوله حال کارکنان خطوط لوله را مي فهمند! از این جهت وقتي که بازنشسته 

شویم حتما خانواده مان آسایش بيشتري احساس مي کنند.

 سال 68 و 
در اوج جنگ و 
محدودیت هاي 
ناشي از آن، یكي 
از قطعات حساس 
توربین هاي منطقه 
اهواز از کار افتاده 
بود. با همكاري 

یكي از کارگاه هاي 
صنعتي اهواز 

توانستیم قطعه مورد 
نظر را تعمیر کنیم
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در زمينه انتقال، ارتباطات صنعتي و تعميرات فني، 
در ميان كشورهاي منطقه همتا نداريم. 

   توان مدیریتي نسل جدید را در اداره امور 
شرکت چگونه ارزیابي مي کنيد؟ نسل جدید 
مدیران این صنعت می توانند این افتخارات را 
که نسل شما به سختی به دست آورده، ادامه 

دهند؟
مهم ترين عامل بعد از توان علمي براي انجام هر 
مسئوليتي، داشتن انگيزه اســت. از اين نظر شکي 
در توان علمي اين نسل نيست، اما از لحاظ داشتن 
انگيزه و اشتياق، متاسفانه با نقصان روبه رو هستيم. 
از يک سو محدوديت هاي ناشي از فشارهاي اداري، 
كمبود منابع مالي و مشکالت داخلي موجب كاهش 
انگيزه شده اســت. وقتي مديري بدون آنکه واقعاً 
ضرورتي در كار باشد مجبور به پاسخگويي به هزار و 
يک نفر است، ديگر رمقي برايش نمي ماند. از طرف 
ديگر وجــود تبصره هايي كه به صورت ســليقه اي 
به قوانين اداري اضافه مي شــوند نظير ايجاد سقف 
حقوقي و محدوديت هاي مالي در پرداخت ها، قطع 
شدن حق مديريت و يکســان پنداشتن پايه هاي 
مديريت در شركت عظيمي به وسعت ايران و مثاًل 
يک واحد پااليشي، انگيزه هاي مديران را به شدت 
كاهش مي دهد. واقعا كســاني كــه در اين موارد 
تصميم گير هستند، با چه معياري به مقايسه حجم 

كار در حوزه هاي مديريتي مي پردازند؟...

  از نظر مدیری که بيش از سه دهه این همه 
فراز و نشيب را تجربه کرده، سال 1397 چگونه 

سالي بود؟
به نظرم سال سختي بود. از نظر مالی، گاهی بودجه 
خيلي دير به دست مان می رســيد، در حالي كه در 
تنگنا بوديم. به لحاظ نيروي انساني هم كه شديداً در 
مضيقه قرار داشتيم. براي رفع مشکل در حوزه نيروي 
انساني، نشستيم محاسبه و برنامه ريزي كرديم كه از 
طريق انتقال نيرو از مناطق اقدام كنيم اما نتوانستيم 
مجوز الزم براي انتقال به كالنشهر را بگيريم و همه 
برنامه هاي مان از بين رفت. در بحث بودجه بندي هم 
مشکل داشتيم؛ بودجه آنقدر دير رسيد كه عمالً وقتي 

براي انجام كار نمانده بود.

  در سال جدید چه آرزویی برای کارکنان 
شرکت دارید؟

آرزوي سالمتي براي خودشان و خانواده شان دارم. 
زيرا سالمتي نعمتي است كه غالباً قدر آن را نمي دانيم. 
شب و روز دوندگي مي كنيم براي آنکه پولي به دست 
بياوريم و براي به دست آوردنش هم سالمتي مان را به 
خطر مي اندازيم. بعد كه پول به دست مان رسيد آن 
وقت مي بينيم كه سالمتي مان از دست رفته! از اين 
نظر براي همه همکاران عزيزم و خانواده هاي شــان 

سالمتي و افزايش رفاه و آسايش آرزو مي كنم.

  راستی! این همه موی سپيد چه می گوید؟!
)با خنده(... مهم اين است دل آدم سياه نباشد...
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سخن در پرده می گويم چوگل از غنچه بيرون 
آی كه بيش از پنج روزی نيست حکم ميرنوروزی

نوروز بــه معناي روز نــو و نخســتين روز از 
نخستين ماه سال خورشيدي اســت. ابوريحان 
بيروني در تعريف نوروز نقل مي كند »نخســتين 
روز است از فروردين ماه و از اين جهت روز نو نام 
كردند، زيرا كه پيشاني سال نو است و آنچه از پس 

اوست از اين پنج روز همه جشن هاست«.
مورخان و محققان درباره جايگاه نوروز با هم 
اختالف دارند. به نظر مي رسد ساكنان قديم فالت 
ايران، سال را به دو قســمت تقسيم مي  كرده اند 
كه هر يک بــا انقالبي در طبيعت همراه اســت. 
دو جشن نوروز و مهرگان سرآغاز اين دو انقالب 
بوده اند؛ انقالب تابستاني كه در شروع آن جشن 
نوروز گرفته مي شد و انقالب زمستاني كه با جشن 

مهرگان پاس داشته مي شد. 
نوروز آييني است كهن كه گرچه طي هزاران 
سال دچار ديگرگونی شده،  اما هرگز از ميان نرفته 
و از سوي اقوام و مذاهب مختلفي كه در سرزمين 
ايران حضور پيدا كرده  انــد، همواره مورد احترام 
واقع شده است. بدين سان امروز نوروز از نمادهاي 
بزرگ و وحدت بخش ملت ايران با همه تکثرهاي 

قومي، مذهبي، فرهنگي و زباني است.
ظهور اسالم و برخورد مسالمت آميز آن با ساير 
اديان و آيين ها، از جمله اعتقادات مذهبي و 
ملي ايرانيان موجب شد كه مراسم و آداب 
نوروز، از جامعه اســالمي ايران رخت بر 
نبندد، بلکه با مســلمان شدن تدريجي 
ايرانيان، اندك اندك همراه اعتقادات 
ديني اسالم، اسطوره ها و داستان هاي 
عربي نيز در ميان تــوده مردم نفوذ 
كند. طي گذشــت ايــام، ايرانيان 
 كوشيدند سنت های كهن ملي را 
با سنت هاي اســالمي درآميزند. 
در نتيجه از ميان انبوه جشن هاي 
ايراني قبل از اسالم، آنچه ميان 
ايرانيان مســلمان باقــي ماند، 
منحصر به عيد نوروز، جشن سده 
و جشــن هاي كوچک تري مانند 
جشن گل سرخ شد كه تا چند سده 
پيش در اصفهان مرسوم بوده است. از 
ميان همه جشــن هاي باقی مانده، جشن 
نوروز به عنوان بزرگ ترين عيد ملي ايرانيان 

همچنان برجاست. 
عظمت نوروز را در ميان ايرانيان، از نقش هاي 
تخت جمشــيد گرفتــه تا آثــار ادبي و 
هنري گوناگون عربي و فارســي در همه 
جا مي تــوان يافت. يکــي از كهن ترين و 
بزرگ تريــن منابعــي كــه به جشــن و 
افســانه ها و آيين هاي مربوطه پرداخته 
است، كتاب »آثار الباقيه« اثر ابوريحان 
بيروني )متوفي 440 هجري قمري( است. 

او مي نويسد: 
»ســال، نزد فارســيان چهار فصل بُود ... 

آیینباستانینوروزو
باورهایدینی

نوروزنامه!
ََّنا أَنِْزْل َعَلْيَنا َمائَِدًة ِمَن  َرب
لَِنا  َماِء تَُكوُن لََنا ِعيًدا ِلَوَّ السَّ
َوآِخِرنَا َوآیًَة ِمْنَک َواْرُزْقَنا 

اِزِقيَن َوأَنَْت َخْيُر الرَّ
ز کوی یار می آید نسيم 
باد نوروزی از این باد ار مدد 
خواهی چراغ دل برافروزی
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برحسب اين فصول عيدهايي داشتند كه به اِهمال 
در كبيسه روز، اين عيدها جابه جا مي شد. از جمله 
اين اعياد يکي روز اول فروردين ماه يعني نوروز بود 
كه روزی بس بزرگ اســت كه به علت زنده شدن 
طبيعت گويند. آغاز خلقت جهان در آن روز بوده 
است. چنين به نظر مي رسد كه پنج روز نخستين 
ســال »نوروز عامه« يعني جشــن همگاني بود. 
حال آنکه روز ششم كه »خرداد روز« نام داشت، 
»نوروز خاصه« يعني جشــن پادشاهان و بزرگان 

بوده است.«
بزرگداشــت نــوروز در ميان شــيعيان چنان 
فراگير اســت كه حتي رواياتي از امامان شــيعه 
در بزرگداشت نوروز نيز نقل شــده است. عالمه 
مجلسي در »الســماء  و العالم« از امام صادق  )ع( 
حديثي را بدين مضمون نقل مي كند كه »در آغاز 
فرورديــن، آدم آفريده شــد و آن روز فرخنده اي 
است براي طلب حاجت ها و برآورده شدن آرزوها 
و ديدار پادشــاهان و كســب دانش و زناشويي و 
مسافرت و داد و ستد. در آن روز خجسته، بيماران 
بهبودي مي يابند و نوزادان به آساني زاده مي شوند 

و روزي ها فراوان مي شود«.
مجلسي همچنين حديث ديگري درباره نوروز 
نقل مي كند كه منتسب به امام كاظم)ع( است و 
آن اينکه »اين روز، بســيار كهن اســت. در نوروز 
خداوند از بندگان پيمان گرفت تا او را پرســتش 
كننــد و براي او شــريک قائل نشــوند و به آيين 
فرستادگان شان درآيند و دستورشان را بپذيرند 
و آن را اجرا كنند و آن نخســتين روزي است كه 
آفتاب بدميد و بادهاي باردهنده بوزيد و گل هاي 
روي زمين پديد آمد و همچنين جبرئيل بر پيامبر 
نازل شــد و نيز روزي اســت كه ابراهيم بت ها را 
شکست و هم پيامبر )ص( علي )ع( را بر دوش خود 
گرفت تا بت هاي قريش را از خانه كعبه بينداخت«.

عالوه بر عدم مخالفت اسالم با آيين نوروز و از 
آن فراتر تأييد مذهب شــيعه بر نوروزگان، تداوم 
گراميداشت نوروز در دوره اسالمي را مي توان به 
عالقه شديد ايرانيان براي حفظ مواريث باستاني 
خود نيز نسبت داد. اين رسم چنان عميق با انديشه 
و احســاس مردم ايران وابســته بود كه به زودي 
پيروز مندانه براي خود جايي باز كرد و با اوج گرفتن 
كار عباسيان، به ويژه در زمان آل بويه كاماًل در همه 
جا متداول شد و حتي در بين النهرين )درست در 
بغداد و حتي در بصره( رسمي مهم و همه گير شد. 
در سوريه، مصر و شــمال آفريقا نيز اين جشن در 
برخي از زمان  ها به طور نامنظم برگزار مي شــده 
است. »برتولد اشپولر« ايران شناس بزرگ آلماني 
در اين باره مي   گويد:  » نوروز كه بر اســاس تقويم 
قديمي برگزار مي شــد، با ورود اســالم به ايران و 
فراگيري اين مذهب در پهنه اي وسيع از شبه قاره 
هند تا شمال آفريقا، اين مجال را يافت تا در ميان 
اقوام غير ايراني نيز تداول يابــد. با توجه به اينکه 
عباسيان بيش از پنج ســده نفوذ سياسي و ديني 
خود را در جهان اســالم - با فراز و نشيب بسيار - 
حفظ كردند، مي توان دريافت كه بزرگداشت نوروز 

از سوي خلفاي اين سلسله تا چه حد 
در استمرار و گسترش آن تأثيرگذار 

بوده است«.
 نــوروز از زمان پيامبر اســالم تا 
دوره سلســله متأخر ايراني همواره 
مورد توجه بوده اســت. به شهادت 
تاريــخ، حضــرت محمــد )ص( و 
حضرت علي )ع( و بزرگان و خلفاي 
اســالم نوروز را گرامي مي داشتند 
و در دستگاه خالفت عباسي نوروز 
عظمتي خــاص داشــت و پس از 
اسالم نيز نوروز بزرگ با سنت هاي 
اسالمي شکوه و جاللي ديگر يافت. 
خاندان هــاي بــزرگ ايراني چون 
ســامانيان و ديلميان و آل زياد به 
نگهداري و پاســداري ســنن ملي 
دلبستگي فراوان داشتند و به هنگام 
نوروز به روش نياكان خود مردم را 
بار عام مي دادنــد و آداب ديرين را 

معمول مي داشتند. 
شهرياران صفوي هم در اجراي 
مراسم جشــن نوروز كوشش بسيار 
مي كردند و مردم نيز تشريفات عيد 
به جاي می آوردند. برگزاري جشن 
نوروز در دوره صفويه به  ويژه با نگاه 
به احاديثي كه محدثين بزرگ اين 
دوره همچون عالمه مجلسي درباره 
نوروز نقل كرد ه اند، قابــل ارزيابي 

است.
عالمــه مجلســي در كتــاب 
»زادالمعاد« در خصوص دعای رايج 
تحويل سال گزارش مي كند كه »در 
كتب غير مشــهوره روايت كرده اند 
كــه در وقت تحويل ســال اين دعا 
را بســيار بخوانيد: يا مقلب القلوب 
واالبصار يــا مدبر الليــل والنهار يا 
محول الحول و االحوال حول حالنا 
الي احسن الحال«. بنابراين با توجه 
به اين گزارش دعاي تحويل ســال 
در دوره صفويه مرســوم و معمول 
بوده است. نفس دعا يا قرائت قرآن 
يا حتي نماز گزاردن هنگام تحويل 

سال، نشان از اســالمي شدن نوروز 
دارد. حتي بعضي هــا معتقدند كه 
عبارات دعاي تحويل سال برگرفته 
از عبارات قرآني يا احاديث و رواياتي 
است كه در معتبرترين مأخذ شيعي 
نظير »التهذيب« شــيخ توسي نقل 
شده اند. بحاراالنوار مجلسي روايتی از 
معلي بن خنيس به نقل از امام صادق 
)ع( آورده كــه در مفاتيــح الجنان 
مرحوم شــيخ عباس قمی نيز ذكر 
شده است: »فرمود: چون نوروز شود 
غســل كن و پاكيزه ترين جامه هاي 
خود را بپوش و به بهترين بوي هاي 
خوش خود را معطر گــردان، پس 
چون از نمازهاي پيشــين و پسين 
و نافله هــاي آن فارغ شــدي، چهار 
ركعت نماز بگزار يعنــي هر ركعت 
به يک ســالم و در ركعت اول بعد از 
حمد ده مرتبــه اناانزلنا و در ركعت 
دوم بعد از حمد ده مرتبه سوره قل يا 
ايهاالکافرون و در ركعت سوم بعد از 
حمد ده مرتبه قل اعوذ برب الناس و 
قل اعوذ برب الفلق را بخوان و بعد از 
نماز به سجده شکر برو و اين دعا را 
بخوان«. بزرگ ترين نماد آيين نوروز، 
»هفت ســين« اســت. محمد علي 
دادخواه در اين باره مي نويسد:  »عدد 
هفت برگزيده و مقدس اســت. در 
سفره نوروزي انتخاب اين عدد بسيار 
قابل توجه است. ايرانيان باستان اين 
عدد را با هفت امشاســپند يا هفت 
جاودانه مقدس ارتباط مي دادند. در 
نجوم عدد هفت، خانه آرزوهاست و 
رســيدن به اميدها را در خانه هفتم 
نويــد مي دهنــد. عالمه مجلســي 
مي فرمايد: آســمان هفــت  طبقه و 
زمين هفت طبقه است و هفت ملک 
يا فرشــته موكل برآنند و اگر موقع 
تحويل سال، هفت آيه از قرآن مجيد 
را كه باحرف سين شــروع مي شود 
بخوانند آنــان را از آفــات زميني و 

آسماني محفوظ مي دارند«.
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 عالمه مجلسي 
در »السماء  و 
العالم« از امام 

صادق  )ع( حدیثي 
را بدین مضمون 

نقل مي کند که »در 
آغاز فروردین، آدم 
آفریده شد و آن 

روز فرخنده اي است 
براي طلب حاجت ها 

و برآورده شدن 
آرزوها و دیدار 

پادشاهان و کسب 
دانش و زناشویي 
و مسافرت و داد 
و ستد. در آن روز 
خجسته، بیماران 
بهبودي مي یابند و 
نوزادان به آساني 
زاده مي شوند و 
روزي ها فراوان 

مي شود
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اين مركز در 120 كيلومتری شــهر كرمانشاه 
قرار گرفته است. كرمانشاه را به قصد ديدار بهاری 
از اين مركز انتقال نفت تــرك می كنم. هدفم از 
اين ســفر تهيه گزارش توصيفی از حال و هوای 
بهاری كاركنان خدوم، پرتالش و خستگی ناپذير 
اين مركز و ديــدن زيبايی های طبيعی و تاريخی 

بی نظير اطراف آن است.
در مســير دو ســاعته، كوه هــا و دشــت ها 
زيبايی های شــان را به زيباتريــن وجه ممکن به 
رخم می  كشند و عظمت و شــکوه خالق را فرياد 

می  زنند.
بلوط ها جوانه زده و سبز شده اند. جنگل های 
اين اطــراف گويی از هميشــه انبوه تــر به نظر 
می  رســند. در پيــچ و خم های گردنــه مرصاد، 
الله های سرخ روييده اند و در برخی نقاط مهمان 
حريم خط لوله 8 اينچ انتقال نفت خام نفت شهر 
- كرمانشــاه شــده اند. هر گاه از اين مسير عبور 
می  كنم، ناخودآگاه روزهــای پرافتخار و التهاب 
پايان جنگ هشت ساله تحميلی را به ياد می  آورم. 
آنجا كه منافقين كوردل به شــهرها و و روستاها 
هجوم آوردند و به مردم مظلوم و جنگ زده غرب 
كشور حمله كردند، اما خيال خام شان چيزی جز 
توهم نبود و مردم غيور ســرزمينم مثل هميشه 

خوش درخشيدند و برگ زرين ديگری در تاريخ 
كشور عزيزم به ثبت رســاندند. آنان ضمن دفاع، 
اين تنگه را به قبرســتان منافقين تبديل كردند. 
شيشه ماشين را پايين كشــيده ام و ريه هايم را از 
خنکی هوا پر می  كنم. آســمان امروز آبی است، 
رويايــی و خيال انگيز. بوی دلکش شــکوفه ها و 
گل های نو رســته را استشــمام می  كنم. گردنه 
پايطاق از هميشه شــلوغ تر است. فصل بهار جان 
می  دهد برای ســفر رفتن و گردش كردن. بيشتر 
خودروهايی كه می  بينم برای گردش و تفريح به 
اين منطقه گرمســيری آمده انــد. طبيعت بکر و 
چشــم نواز كوه های داالهو، چشمه های جوشان 
و باغ های پرثمر ريجاب، آثار تاريخی و باســتانی 
زيج منيژه، طاق گرا، چهار قاپی، آبشار پيران و ... 
همه در يک جا جمع شده اند می شود چند روزی 
را فارغ از هياهو و اضطراب های زندگی شهری به 
اين منطقه سفر كرد. گردنه را كه به سمت پايين 
طی می  كنيم، تابلوی راهنمــا در كنار جاده، 15 
كيلومتر تا شهرستان سرپل ذهاب را نشان می  دهد 
و روبه روی آن فلش زرد رنگ بزرگی در سمت چپ 
جاده كه نام مركز انتقال نفــت پايطاق روی آن 
درج شده، قرار گرفته است. راننده با زدن راهنما 
با احتياط عرض جاده را به ســمت اين مركز طی 

می  كند. نسيم خنکی می  وزد. چشمانم را می  بندم 
تا بيشتر حس اش كنم. مشامم پر از بوی شکوفه ها 
می  شــود. ناخودآگاه چشم می  گشــايم تا ببينم 
وزش نسيم اين بوی بهشــتی را از كجا به سمت 
من كشانده است. به ورودی سايت صنعتی مركز 
رسيده ام. شکوفه های درختان بادام به استقبالم 
آمده اند. زيبايی شان چشــمانم را خيره می  كند. 
لبخند می  زنم و چشمانم را از زيبايی ها پر می  كنم.
با هماهنگــی وارد ســايت می  شــوم. هوای 
اينجا از شــهر كرمانشاه گرم تر اســت. درختان 
زودتر از همه جا لباس های سبزشــان را بر قامت 
پوشانده اند. باغبان فضای سبز را آراسته و درختان 
و چمن ها را آبياری كرده است. بوی خاك نم زده 
روحم را به پرواز در می  آورد و نســيم، بوی برگ 
درختان اكاليپتوس را به من می  رســاند.  حس 
و هوای خنکی در ســرم جريان می  يابد. در اتاق 
كنترل كاركنان بهره بردار اين مركز مشغول كار 
هستند. با دقت چشم به مانيتور دوخته اند. گاهی 
يادداشــت برداری می  كنند. گل های شمعدانی 
جلــوی پنجره به آنــان لبخند می  زننــد و با هر 
لبخند خستگی را از تن آنان دور می  كنند. چهره 
همکاران اين را فرياد می  زند. چون با ديدن گل ها، 
لبخند به لب می  آورند و گره های پيشانی شان از 

اینجاهیچوقتکار
متوقفنمیشود!

بهار که از راه می  رسد، هوای کرمانشاه که مرکز منطقه غرب است، 
دل انگيزتر از هميشه رخ می  نمایاند؛ طبيعت بكر و کوه های سر به فلک 

کشيده اش که البته مثال زدنی است. درختان زیبا و مملو از شكوفه 
که با وزیدن نسيم روح افزای بهاری به رقص در می  آیند، انسان را 

شيدا می  کند. البته بهار در کویر هم زیباست، اما در کرمانشاه از دیگر 
فصل های سال زیباتر و خاطره انگيزتر است.کوله بار سفر را می  بندم؛ 

سفری یک روزه. از کرمانشاه که مرکز منطقه غرب یكی از مناطق 
دوازده گانه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در آن قرار گرفته، 

راهی سفر به سمت مرکز انتقال نفت پایطاق می  شوم.
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هم باز می  شود.يکی از كاركنان با فرم هايی كه در 
دست دارد، به محوطه ای كه توربين ها و تجهيزات 
در آن قرار گرفته وارد می  شود. پس از اندازه گيری 
دســتگاه ها و تجهيزات، مقاديری را كه مشاهده 
كرده يادداشت می  كند. به درختان نخل تزيينی 
چشــم می  دوزد. برای لحظاتی خستگی اش را به 
دست نسيم می  سپارد و دوباره راهی اتاق كنترل 

می  شود. 
 كمی آن سوتر، كاركنان واحدهای نگهداری و 
تعميرات برق، نگهداری و تعميرات ابزار دقيق و 
كنترل، نگهداری و تعميرات مکانيک، نگهداری 
و تعميرات خط هر يک در قســمتی مشغول كار 
هستند. تعميرات روتين و كاليبراسيون تجهيزات 
نقش بسزايی در عمليات پايدار انتقال مواد نفتی 
دارد و بدون در سرويس قرار گرفتن آنها نمی توان 
مواد نفتی را انتقال داد، به همين دليل است كه 
كاركنان واحدهای عملياتــی و فنی تمام تالش 
خود را به كار می  گيرند تــا تجهيزات همواره در 
مدار بهره برداری قرار داشــته باشند و لحظه ای 

متوقف نشوند.
در حين رفتن نزد رئيس مركــز انتقال نفت، 
چشــمم به گل های كاكتوس می  افتد. نسبت به 
سال گذشــته كه به اينجا آمده بودم رشد زيادی 

داشته اند. چند پله را برای رسيدن به اتاق ايشان 
طی می  كنم. به گرمی از من اســتقبال می  كند. 
پس از احوال پرسی و گفت وگويی كوتاه، روح اهلل 
ارمندئی گزارشی از فعاليت ها و عملکرد اين مركز 

ارائه می  دهد.
شــيفت كاركنان مركز، يک هفته كار و يک 
هفته استراحت است. شيفت كاری صبح همگی 
سر كارشان حضور دارند و كاركنان شيفت شب 
در حال اســتراحت هســتند. در حين رفتن به 
استراحتگاه اين مركز، برخی از كاركنان شيفت 
شــب در محوطه اند. هوای دلپذير بهاری آنان را 
به تکاپو وا داشته است و در زمين فوتبالی كه در 
سمت چپ استراحتگاه قرار گرفته مشغول بازی 

فوتبال هستند.
اين هم يکی از مزايای اين مركز است و داشتن 
زمين فوتبال و سالن ورزشی آن را از ديگر مراكز 

انتقال نفت اين منطقه متمايز كرده است.
كاركنان مركز می  توانند در زمان اســتراحت 
از اين امکانات و تجهيزات برای افزايش سالمت 
و نشاط خود در محيط كار بهره مند شوند. اينجا 
يک منطقه گرمسيری محســوب می  شود و هوا 
از ارديبهشــت ماه رو به گرما مــی  رود و گرمای 
آفتاب داغ تر می  شود. كار كردن در ماه های گرم 

سال بسيار ســخت و جان فرساست، اما كاركنان 
پرتالش اين مركــز در انجــام مهم ترين وظيفه 
شركت كه همانا عمليات پايدار انتقال مواد نفتی 
اســت، همه تالش خود را به كار می  گيرند تا در 
اجرای فعاليت ها و انجام مســئوليت ها به خوبی 
عمل كنند و لحظه ای در نقل و انتقال مواد نفتی 
توقف ايجاد نشــود. در ادامه می  خواهم سری به 
ساختمان قديمی اين مركز بزنم. اين ساختمان 
در سال 1935 ميالدی ساخته شده و روی يکی از 
ديوارهايش سال مذكور حک شده و گويای قدمت 
اين مركز است. وجود همين ساختمان قديمی و 
تاريخ آن موجب شده سازمان ميراث فرهنگی آن 
را در فهرســت آثار تاريخی استان كرمانشاه قرار 
دهد. در اطراف اين ساختمان، درختان ميوه توت 
و گردو خودنمايی می  كنند. در اين فصل برگ های 
نو رسته درختان با نسيم ماليم باد به حركت در 
می  آيند و با هر تکان خالق را ثنا می  گويند. ظهر 
كه می  شود، صدای اذان در مركز طنين می اندازد. 
كاركنان برای اقامه نماز ظهر و عصر برای دقايقی 
دست از كار می  كشند تا در نماز اول وقت حضور 
يابند و با خالق زيبايی ها به راز و نياز بپردازند. پس 
از آن باز هم كار شروع می  شود. كار در اينجا هيچ 

وقت متوقف نمی شود.
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بهـاردرمسیــرمــارون
با نخستين تأللو زرين آفتاب، آخرين دانه های 
برف از گردنه های ســخت گذر زاگــرس به ژرفای 
دره ها ســرازير می شــود و درگذر نسيم سبکسر، 
ابرهای سپيد، آرام و ســبکبال پهنه نيلی آسمان 
را درمی نوردند تا در كنار شاخســار و شکوفه های 
اقاقی، غنچه های نيلوفرين سر برآورده از دل برف، 
دست افشــان و پای كوبان به پيشــواز بهاران راه 

بسپارند.
آن سوی بيشه زار بلوط و بيد، زمين نفس آشکار 
می زند و عطر عتيق خاك در رويش جوانه ها، در فضا 
پراكنده است. در قاب چشم های كودكانه فردا برق 
اميد درخشيدن گرفته و روستانشينان- همسايگان 
خوب مسير نفت -  در پيچ پيچ جاده مهتاب و 

آب، چشم انتظار رسيدن روزی ديگر و نوروزی ديگر 
در مسير مارون اند.

به لطــف پــروردگار از قلب مناطــق نفت خيز 
جنوب تا كرانه های آبی مارون، از اميديه و رامهرمز 
تا باغملک و ســرخون، از ايــذه و دهديز و بلنداي 
ارتفاعات بختياری تا گندمکار و آب نيل تا ســواِد 
پااليشگاه اصفهان و آخرين منزلگاه، در مقدم نوروز، 
جلوه بهاری يافته و هرسو به رنگ تالش و كار، سرود 

خدمت و آبادانی برخاسته است.
نوروز در ســرزمين مارون، امسال رنگ ديگری 
دارد؛ كاركنــان اقماری مراكز انتقال نفت مســير 
مارون، صنعت مردانی كه هنگام تحويل سال نو، دور 
از عزيزان و خانواده های خويش، مشــغول خدمت 
به خانواده بزرگ تر ميهن و هموطنان شريف خود 
هســتند، در كنار معاون محترم 

وزير نفت، به استقبال بهار رفته اند. حضور مهندس 
صادق آبادی و مديرعامل شــركت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ايران در مراكز انتقال و تاسيســات 
منطقه اصفهان، كاركنان مســير 430 كيلومتری 
مارون تا اصفهان را شوری ديگر بخشيده تا در طليعه 
سال جديد با عزمی راسخ تر از پيش، تالش خويش 

را معطوف خدمت و صيانت از منابع كشور كنند.
اينک جشنواره سبز بهاران آن سوی پل نوروز، 
سرگرفته است و در آســتانه بهار، دست سخاوت 
زمين با خروج هر قطره نفــت، گرمای اميد، آبادی 
و مهربانی به سرتاسر خاك ايران زمين می پراكند، 
همچنان كه نور اميدبخش اهورايی، هزاران سال از 
فراز قله های برفگير زاگرس و دماوند بر ســرزمين 
توحيدی نياكان مان تابيده و عطر شادی و ايمان را 
در دل های پر اميدمان آكنده است. آری، گويی بهار 

امسال، در مسير مارون شور ديگری در سر دارد.
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صبحگاه 29 اســفند از راه می رسد. آسمان 
رنگ  و بوی دیگری دارد؛ پشته های سيم گون ابر، بر 
سفينه های سپهر الجوردی، از غرب تا شرق آسمان 
در حرکت اند. گاهی تكه ای ابر رخســار خورشيد 
جهان افروز را می پوشاند و گاه در گوشه ای از آسمان 
دردانه های درشــت باران، جانی تازه بر کالبد مرده 
خاک می بخشند. دقایقی از طلوع صبح می گذرد و 
باید خود را برای حرکت به ســوی مرکز انتقال نفت 
شــماره 4 آماده کنم. از خانه خارج و سوار بر سمند 
تيز پای آهنين عازم مقصد می شــوم. از کوچه ها و 
خيابان های شهر عبور می کنم. مردم در کوچه و بازار 
در تكاپو هستند. حرکت رقص آميز ماهی قرمز در 
تنگ بلورین، سبزه های آراســته به روبان قرمز در 
ظروف سفالين، عطر دل انگيز شب بوها، عذار زرین 

نرگس، همه از آمدن بهار خبر می دهند.
در بين راه، مرکب های راهــوار و تيزپای آهنين 
نمایان می شوند که چمدان های بسته شده بر باربند ها 
نوید مسافرت نوروزی می دهند. صدای سوت و کف 
و هلهله کودکان به همراه روشن شدن چراغ های آن 
مرکبان آهنين، پيام شادباش و تهنيت را به مسافران 
دیگر می رساند. ساعاتی چند این مسير پر از نشيب 
و فراز را می پيمایم. از دور منظره زیبای مرکز انتقال 
نفت نمایان می  شود. مخازن اســتوانه ای همچون 
نگينی بر حلقه خضرای دشت قرار دارند که گرداگرد 
آن را درختان کاج و سرو احاطه کرده اند. در فاصله 
کمی از آن، غبار حجيمی از دهانه توربين به ســوی 
آسمان در حرکت است که گویی آه سوزانی است که از 
آتشكده سينه آن خسته دالن پرکار متصاعد می شود. 
محو تماشای آن منظره بودم که توقف آن راهوار تيزپا 
مرا به خود آورد. چون به اطراف نگریستم خود را در 
جلوی کمپ محل اسكان دیدم. قدم زنان داخل کمپ 
شدم؛ محلی که در هر سوی آن گل و سبزه و درخت، 

شادی وصف ناپذیری در وجود هر رهگذر می آفرید.
نسيم مالیم بهاری چهره های خواب آلود درختان 
را می نواخت تا از خواب زمســتانی بيدار شوند. باد 
صبا به گوش سروهای راست قامت سرود زنده شدن 
طبيعت را نجوا می کرد و همان دم سرو در برابر خالق 
یكتا کرنش می کرد و سر تعظيم فرود می آورد و آمدن 
بهار را به مخلوق آن آفریدگار یكتا شادباش می گفت.
از روزن گلبرگ هــای گــره در گره و شــكن 
در شــكن گل، عطر دالویز گل های بهاری در فضا 
می پيچيد. جيک جيک گنجشــكان چون آهنگی 
موزون شاخسارهای درختان را به رقص در می آورد. 

چشم انداز زیبای رودخانه 
در آن سوی کمپ انسان را 

شيفته و مجذوب خود می ساخت. در اطراف کوه و 
دره، درختان عظيم الجثه بلوط، ســایبانی زمردین 
ساخته بودند تا عاشــقان طبيعت دمی در زیر آن 
شاخسار بياسایند. گله گوسفندان در دشت سرسبز 
می چریدند. بزهای سياه با شاخ های بلند پيشاپيش 
رمه گوسفندان، با تكان دادن زنگوله های آویخته 
در گردن، موسيقی دلنشينی می نواختند. در گوشه 
ســبزه زاری چوپانی لميده بود و نی بر نای نهاده و 
حكایت شيرین دلدادگی سر می داد. گاه راه عراق 
می زد و گاهی از عراق به حجاز فرود می آمد و آمدن 
بهار را خبر می داد. نسيم باد نوروزی بر پهنه دشت 
وزیدن گرفت. الله و شقایق دست به دست به رقص 
و پایكوبی مشغول بودند. وقتی باد بر تلی از شقایق 
می وزید، گویی طيفی سرخ رنگ بر عذار سبز طبيعت 
به حرکت در می آمد. باد صبــا خویش را در آغوش 
بيدبن افكنده بود و خبر از شادی و نشاط می داد. الله 
و نرگس به دیدار و روبوسی عيدانه مشغول بودند. 
سوسن زبان در گوش سرو نهاده و آمدن بهار را نوید 
می داد. گل سرخ ناشكفته با لبان تنگ از شرم نگاه 
عاشقان طبيعت، خویش را در دیبای سبز کاسبرگ ها 

نهان کرده بود.
گاه گاهی صاعقه ای می زد و تكه ابری در گوشه ای 
از آسمان درفشانی می کرد و به خاک مرده حياتی تازه 
می بخشيد. قطرات لؤلؤ گون باران بر عذار گل سرخ 
فرود می آمد و بر زیبایی و طراوت آن می افزود. همه 
کارکنان در جنب و جوش بودند. هرکس به نحوی در 
تهيه سفره هفت سين در تكاپو بود. ابتكار همكاران 
در چيدن سفره هفت سين خارق العاده بود. در بستر 
سبز پهن دشت اطراف مرکز همكاری را دیدم که با 
عشق و احساس فراوان رشته های  سبزفام علف را 
در بشقابی در کنار هم قرار می داد تا به عنوان سبزه 
مورد استفاده قرار گيرد. وسائل هفت سين کم کم 
مهيا شد. حلقه عشاق تشــكيل شد؛ عاشقانی که 
برای رسيدن بهار با طراوت لحظه شماری می کردند. 
دل ها لبریز از عشق و چشمان غرق در شادی بود. 
صدای تيک تيک عقربه های ساعت همانند ضربان 
قلب عاشق منتظر، سكوت را می شكست. با اشارت 
دست یكی از همكاران جعبه جادویی به صدا درآمد. 
ثانيه ها همان طور سپری می گشت که ناگاه گوینده 

آغاز سال جدید را خبر داد. همه چون اسپند بر آتش 
از جا می جستند و یكدیگر را در آغوش می گرفتند 
و شــادباش و تهنيت می گفتند. کم کم زمان افول 
پادشاه ستارگان فرا رسيد و شب جامه ای قيرگون بر 
چرخ گردون افكند. عروسان سپهر روی بند از روی 
گشودند و در دل آسمان جلوه گر شدند. کواکب سيم 
اندام بر باالی رودخانه خيمه برافراشــتند. حرکات 
جزر و مد آب چنان بود که گویی می خواست دانه های 
روشن ستاره از خوشــه پروین بچيند. ستاره زهره 
در باالی کوه در منتهی اليه رودخانه چنگ در دست 
و غزل خوان در وصف بهار نغمه پــردازی می کرد. 
لحظه ها سپری می شد. دیری نپایيد که شور و نشاط 
تحویل سال به اتمام رسيد. کارکنان از کنار سفره 
هفت سين برخاستند و به سوی اتاق خویش حرکت 
کردند. در زیر چهره مسرور و با نشاط آنان غباری از 
غم و دلتنگی مشهود بود. غبار غمی که ناشی از عدم 
حضور آنان در کانون گرم خانواده و نشستن در کنار 
سفره هفت سين با عزیزان شان بود. دقایق با دلتنگی 
سپری می گشت، هرچند بر رخسار غم هجر و فراق 
نمایان بود، اما قلب ها پر از عشق به وطن بود. ساعات 
شب به پایان رسيد و ماه سر در گریبان مغرب فرو برد 
و از دامان خاور کم کم شعاع آفتاب بر ستيغ کوه گرد 
زعفرانی می پاشيد و تيغ های آخته خورشيد، برقع 
سياه شب را از هم  می گسست و روز دیگر بهاری از 
نو رقم می خورد. در اولين سپيده دم بهاری همچون 
روزهای گذشــته این غيورمردان پرتالش از خواب 
برخاستند و ساعتی بعد عازم محل کار شدند. همه 
سال جدید را به هم تبریک گفتند و روز اول بهار را با 
کار و تالش آغاز کردند. هرچند که گاه گاهی تجسم 
لبخند کودکانه دخترکی شيرین زبان یا شيطنت های 
کودکانه پسرکی خردسال، فرد را از خویش بی خود 
می کرد و ذهن او را به ســوی منزل در کنار خانواده 
روانه می ســاخت، اما لحظاتی بعد عشق به ميهن و 
وطن پرستی رشته این افكار را از هم می گسست و با 
لبخندی رضایت آميز و با تالشی وصف ناپذیر دست 
در دست هم جهت ســرافرازی ميهن عزیز به کار 

مشغول می شدند.
 عليرضا جعفرپور، پزشكيار مرکز انتقال نفت 
شماره 4 ایذه منطقه اصفهان
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طلیعهنوروز
دردشتطالیسیاه
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یادمانگلهایهمیشهبهار
باز آمد بهار، با چندین نگار خّرم شد 

چمن ها ای یاران کجایيد؟
گل شد نی ســوار، بلبل بی قرار در 

دشت و دمن ها ای یاران کجایيد؟
آخرین شب زمستانی در نخستين 
ســپيده فروردین به پایان می رسد و 
آفتاب نوروزی، در آســمان صبح به 
شادمانی نورافشانی می کند. سر سفره 
هفت سين، کنار رحل گشاده قرآن و آب 
و سبزه و سنبل، تصویر آشنای شهيدی 
در قاب نقره ای آینه تابيده  اســت. در 
گستره ایران اسالمی خانه به خانه، در 
لحظه تحویل سال، با تصویری اینچنين 

روبه رو می شویم. 
بســياری از مردم هفت سين خود 
را بر گلزار شــهيدان می گسترانند. 
گروهی لحظات آغازین ســال را در 
مناطق عملياتی جنوب و غرب کشور 
به ســر می برند. جمعی در پيشــواز 
بهار، خيابان هــا را کوچه به کوچه، به 
یاد شــهيدان چراغــان می کنند و 
مساجد را محله به محله، در عطر گالب 
و ُکندر و اســپند، با تصاویر شهيدان 
آذین می بندند؛ چراکــه بهار، یادمان 

شهيدان بهارآفرین است؛ شهيدانی که 
در سایه سار وجودشان، آفتاب امنيت و 
عزت و سرافرازی برفراز کشورمان پرتو 

افكنده  است...
شهيد، اسوه ایثار و از خودگذشتگی 
است؛ شــمعی که می گدازد تا از پرتو 
روشنایی اش همگان بهره مند شوند. 
نام شهيدان از دیرباز با بهار و آزادی و 
آزادگی گره خورده  است. سرو و الله، 
سوسن و ســنبل، ارغوان و شقایق، 
هر یک نام و نمادی اســت که ناظر بر 
شهداست. شــهيدان پيک بهاران و 
پيــام آوران آزادی اند، از آن جهت که 
آزادی، بهار آفرینــش و نردبان تعالی 
انسان است. بدین ســان شهيدان، از 
هر تبار و طایفه، از هر شــهر و دیار، 
بهارآفرینان باغ هستی اند؛ پس جای 
آن دارد که هر سال و هر بهار را با نام و 
یاد آنان آغاز کنيم؛ شهيدانی که منادی 

آزادگی و رهایی نسل خویش هستند.
اکنون ما نيــز با یادکــرد از همه 
آالله های  ارغوانی ایران اســالمی و 
نكوداشت 1055 شهيد صنعت نفت، 
کوچه دلمان را با خاطره بهاری شهيدان 

خانــواده کوچک مــان در مجموعه 
خطوط لوله و مخابــرات نفت ایران، 
آذین می بندیم و ســال نو را با نام این 
»گل های هميشه بهار« آغاز می کنيم؛ 
شــهيدان: جابر آل خميس، عليرضا 
اروجعليان مشــهدی، عبدالحسين 
اکبرزاده زنگنه، اسداهلل بدیع صنایع 
اصفهانی، اسداهلل جبار زارع، علی ميرزا 
جعفرزاده، سيدجعفر درخشان، ناصر 
جاللی، بهرام ساکی، غالمحسين ساکی، 
عبدالحسين سربرزگر اردکانی، رازی 
سيفی بلمكی، خلف شمعونی، قاسم 
صفری نژادفرد، خدامراد عادلی قلی، 
غالمعلی عقيلی دهنوی، جدار قالوند، 
رضا قلندری، پرویز قمری، داود کریمی، 
شفيع کوگانی، محمود لرستانی بدیل، 
حاجی رضا مرزبان، محمدحســين 
ملک، علی محمد مهدوی، جمال الدین 
ميرزایی، کمال همایونــی، ابراهيم 

یوسف زاده باغبان، داوود نریميسا.
َهال تــا گل از گل بدمد غم ميهن از 

دل برود
 زنده تر از باغ و چمن یاد شــهيدان 

وطن ...
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بهاردرمناطق



وز
ور

ه  ن
یژ

  و
  )

انا
ص

ن )
را

 ای
ت

 نف
ت

را
خاب

و م
ه 

لول
ط  

طو
ت خ

رک
 ش

لی
اخ

ه د
ری

ش
ن

22

 اهميت کار مراکز انتقال نفت در ایام 
نوروز چيست؟

 كار ما حســاس بــوده، هســت و خواهد بود. 
هميشه در هر كاری بايد چشمه هايی از فداكاری 
جريان داشته باشد. اين موضوع را از جانب خودم 
نمی گويم. نگاهم عملکرد همکارانم در سراســر 
كشور اســت كه در عيد نوروز طعم شيرين بودن 
كنار خانواده را با شادی مردم عوض می كنند. در 
يک كالم در عيد نوروز نياز مردم شــادی و بهاری 
ديگر اســت كه بايد ما باشــيم و سوخت رسانی و 

فرآيند انتقال را انجام دهيم.

 از لحظه ســال تحویل در محل کار 
برایمان بگویيد.

سفره ای پهن می كنيم با ســين های سختی، 
سهولت، ســادگی، سرزندگی، ســربلندی ايران، 
سازندگی، سخاوت و يکدلی و با همکاران دور اين 
سفره برای قلب های ميليون ها ايرانی آرزوی شاد 

بودن و سالمتی می كنيم.

 یک خاطــره نــوروزی در محل کار 
برایمان تعریف کنيد.

 خاطره بسيار اســت. موقع تحويل سال، دقيقا 

ياد ندارم كدام سال.
 اما درست دقايقی تا تحويل ســال مانده بود 
كه نمی دانم چه شــد صحبت حاجی فيروز شد و 
صحبت از اقوام و آداب و رسوم عيد باستانی نوروز.
 يکباره يکــی از همکاران سراســيمه به اتاق 
بهره برداری آمد و تــا در را باز كــرد همه زديم 
زير خنده. شــايد يک دقيقه ای خنــده ما طول 
كشــد. جالب اينجا بود كه هر چــی او می گفت 
چه شــده ما فقط می خنديديم. از چاله ولو آمده 
بود و صورتش مثل صورت حاجی فيروز بود. يک 

حاجی فيروز متعهد.

اسکندرشیرولیوندی:

حاجیفیروزبهاتاقکنترلآمد!
اسكندر شيرولی وندی از بهره برداران باتجربه مرکز انتقال نفت بيدرویه است که هم صحبتی با او و مرور 

خاطرات اش خالی از لطف نيست. او  از نوروز و تحویل سال در محل کار برای مان می گوید.
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برگزاری مسابقات ورزشی در منطقه خوزستان
 مسابقات فوتبال سالنی جام شــهيد مدافع حرم داوود نريميسا با حضور مدير 
منطقه خوزســتان برگزار شــد. به گزارش روابط عمومی شــركت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ايران - منطقه خوزســتان، فرمانده پايگاه بســيج شهدای منطقه 
خوزستان با اعالم اين خبر گفت: با مشاركت ناحيه مقاومت بسيج شهيد تندگويان 
صنعت نفت در جنوب و منطقه خوزستان، اين مسابقات در مدت سه روز در اهواز 
برگزار شد. سيدعلی ســاالری نژاد ادامه داد: در اين رويداد ورزشی طبق فراخوان 
كليه واحدهای اداری، حراست، فنی، عملياتی و همچنين مراكز انتقال نفت حضور 

داشتند كه در قالب 11 تيم در سه گروه به رقابت پرداختند.

افتتاح زمین ورزشی در مرکز انتقال نفت شهید دهنوی 
)نظامیه(

 زمين ورزشی در مركز انتقال نفت شهيد دهنوی )نظاميه( با كمترين 
هزينه به بهره برداری رســيد. به گزارش روابط عمومی شركت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ايران - منطقه خوزستان، رئيس مركز انتقال نفت 
شهيد دهنوی )نظاميه( با اعالم اين خبر گفت: در محوطه غيرصنعتی 
اين مركز انتقــال نفت، زمينی با چمن مناســب وجود داشــت كه با 
مشاركت همکاران خدماتی، ســطح زمين هموار و با خط كشی به يک 

زمين چمن فوتبالی مناسب تبديل شد.

پیامنوروزی
مدیرمنطقهخوزستان

ز کوی یار می آید
نسيم باد نوروزی 

همكاران عزیز به فضل پروردگار و با همكاری و عزم 
راسخ شما در سال 97 موفقيت های زیادی به دست آمد تا 
دوباره اثبات شود هر جا تخصص وخودباوری در کنار هم 
قرار گيرد جوانان کشور می توانند مرزهای دانش و رشد را 
جابه جا کنند و این تنها با همت و جدیت تک تک همكاران 
خستگی ناپذیر و ارجمندم در مجموعه منطقه خوزستان 
و سياســت گذاری های دقيق و درست ميسر شد که جا 
دارد از این همراهی و همدلی صميمانه سپاسگزاری کنم.

به یقين با همراهی و تالش شــما همكاران صميمی و 
دلسوز، برای سال جدید نيز طرحی نو می ریزیم و با اميد، 
همدلی، همسویی، پشتكار و احســاس مسئوليت، به 
اهداف اصلی این شرکت دست خواهيم یافت و برگ زرین 
دیگری در کارنامه مجموعه خود ثبت خواهيم کرد. آنچه 
مسلم است اینكه شرکت به پشتوانه نيروهای توانمند، 
متخصص، خالق، ایده پرداز و باتجربه اش به اینجا رسيده 
است، لذا در ســال 98 نيز باید اميدواری، آینده نگری، 
دقت و سرعت در انجام امور را ســرلوحه کار خود قرار 
دهيم تا به عنوان یک مجموعه پيشــتاز در حوزه انتقال 

انرژی همچنان مطرح باشيم.
فرصت را مغتنم می شمرم و آغاز سال نو و بهار طبيعت 
را تبریک می گویم. سالی سرشــار از برکت، معنویت، 
سالمتی، ســعادت، شــادکامی و پيروزی، برای تمامی 
همكاران ارجمند و خانواده محترم آنهــا از ایزد منان 

مسئلت دارم.
حميدرضا کيهان پور/ مدیر منطقه خوزستان
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 اهميت کار مراکز انتقال نفت در ایام نوروز 
چيست؟

رسالت شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران 
انتقال ايمن و پايدار نفت خــام و فرآورده های نفتی به 
همه نقاط كشور است و اين وظيفه سنگين در ايام نوروز 
كه حجم سفرها چند برابر می شود بيشتر خودنمايی 
می كند. مراكز انتقال نفت نيز بــه عنوان قلب تپنده 
شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران نيز در ايام نوروز 
حتی لحظه ای از حركت باز نمی ايستند و توربين های 
اين مراكز برای سوخت رسانی سريع و پيوسته به طور 

شبانه روزی فعاليت می كنند.

 لحظه تحویل سال در محل کار چه حال و 
هوایی دارد؟

مراكز انتقال نفت در لحظه تحويل سال متفاوت تر 
از هر مکان ديگری اســت. طبيعی است كه در چنين 

لحظاتی همه تمايل دارند در كنار خانواده باشند، اما برای 
اينکه مردم ايران در آرامش زندگی كنند بايد مردانی 
طعم تلخ دوری از خانواده را بچشند. می توان گفت لحظه 
تحويل سال در مراكز انتقال نفت با دلتنگی آغاز می شود، 
اما سرانجام وقتی تفکر خدمت برای امنيت و آرامش در 
بين كاركنان حاكم می شود شوخی و خنده و سرزندگی 

ميهمان سفره هفت سين مراكز انتقال نفت می شود.

 خاطره ای از ایام نوروز در محل کار به یاد 
دارید؟

نوروز سال 82 سرپرستی مركز انتقال نفت شهدای 
تنگ فنی را برعهده داشتم و به همراه ديگر همکاران در 
شيفت نوروزی مركز مشغول به خدمت بوديم. در آن 
ايام جاده ترانزيتی و جنوب به شمال كشور در مجاورت 
مركز قرار داشت و روزانه اتومبيل های سبک و سنگين 
فراوانی از اين جاده عبور می كردند. ما به همراه همکاران 

در مركز بوديم كه خبر رسيد يک تريلی با بار كبريت در 
پايين دست مركز واژگون شده و هر لحظه امکان انفجار 
آن وجود دارد. وقتی خودمان را به بيرون مركز رسانديم 
ترافيک بسيار طوالنی از مسافران نوروزی شکل گرفته 
بود و با توجه به مسدود شدن راه كاميون آتش نشانی 
شهرداری پلدختر، امکان بروز يک فاجعه بزرگ وجود 
داشــت. در يک لحظه تصميم گرفتيم كــه از طريق 
مسير خط لوله، خودمان را با تجهيزات اطفای حريق 
به تريلی كه دچار حريق شده بود برسانيم. خوشبختانه 
در كوتاه ترين زمان ممکن آتش را پيش از آنکه انفجار 
رخ دهد خاموش و جاده را بازگشــايی كرديم تا مسير 
مسافران نوروزی باز شود. با آمدن فرمانده پليس راه به 
محل حادثه و مشاهده سرعت عمل پرسنل خطوط لوله، 
تقدير ويژه ای از عوامل اطفای حريق انجام شد و راديو 
تلويزيون سراسری نيز اقدام ما را با عنوان عمليات سريع 

برای نجات جان مسافران نوروزی پوشش دادند.

رئیسعلیالبدلمراکزانتقالنفتمنطقهلرستان:

ازدلتنگیتاسرزندگی!
امان اهلل مهرپور یكی از کارکنان عملياتی منطقه لرستان است که بيش از 30 سال تجربه کاری خود را در این منطقه گذرانده است. برای مهرپور که 
پدرش نيز از کارکنان بازنشسته صنعت نفت است و از از کودکی تا امروز عمر خود را در مراکز نفتی سپری کرده، نوروز یادآور خاطرات بسياری است. 
از سال های جنگ که عيد در تنگ فنی بوی باروت می داد تا امروز که آرامش ميهمان سفره هفت سين مراکز انتقال نفت است. گفت وگوی نوروزی ما با 

وی را که هم اکنون به عنوان رئيس علی البدل مراکز انتقال نفت منطقه لرستان خدمت می کند، می خوانيد.
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گازسوز کردن توربین های سوالر مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی
رئيس واحد مهندسی مکانيک منطقه لرستان از گازسوز كردن توربين های 

سوالر مركز انتقال نفت شهدای تنگ فنی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران -  منطقه 
لرستان، رضا بيرانوند گفت: توربين های مركز انتقال نفت شهدای تنگ فنی 
پيش از اين با سوخت مايع در مدار قرار داشــتند كه با دستور مدير منطقه، 
برنامه ريزی برای تعويض سوخت از مايع به گاز در دستور كار قرار گرفت و در 

نخستين گام نيز توربين سوالر شماره 2 اين مركز گازسوز شد.
وی به مزايای استفاده از سوخت گاز به جای سوخت مايع اشاره كرد و افزود: 
ارزان بودن گاز نسبت به سوخت مايع، آاليندگی كمتر زيست محيطی، حذف 
پمپ و صافی های سوخت مايع از سيســتم و آسيب كمتر به توربين از جمله 

مزايای گازسوز كردن توربين های سوالر است.

همكار منطقه لرستان داور بین المللی کاراته شد 
مرتضی نورعليوند، بهره بردار مركز انتقال نفت شــهدای تنگ فنی، داور 
بين المللی كاراته شد. به گزارش روابط عمومی شركت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ايران -  منطقه لرستان، نورعليوند در نخستين دوره مسابقات بين المللی 
كوپه كاپ در شيراز، موفق به دريافت گواهی رسمی و ديپلم افتخار در آزمون 
شفاهی و بيريفينگ داوری تحت نظارت مشترك فدراسيون كاراته ايران و 
شورای داوری فدراسيون جهانی كاراته WFK  شــد. اين بهره بردار مركز 
انتقال نفت شهدای تنگ فنی ســابقه قهرمانی كشور در رشته كاراته سبک 
شيتوريو را دارد و هم اكنون نيز داور ملی كاراته و عضو رسمی سازمان جهانی 
كوبه اوزاكا  است. گفتنی اســت مرتضی نورعليوند با حمايت مديران مركز 
انتقال نفت شهدای تنگ فنی و مســئوالن منطقه لرستان به اين مسابقات 

اعزام شد.

پیاممدیرمنطقهلرستان
همكاران عزیزم در خانواده بزرگ شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایران،خدای متعال را شاکرم 
که در نهایت لطف و کرمش بهــاری دیگر از راه 
رسيد تا شاهد شكوفایی طبيعت و دميدن اميد 
و نشــاط در عرصه های مختلف زندگی باشيم. 
ســالی که گذشــت با همه فراز و نشيب هایش، 
موفقيت های بســياری برای مجموعه شرکت در 
پی داشت و البته این موفقيت ها جز با یاری قادر 
توانا، مسئوالن شــرکت و تالش همه همكاران 

ميسر نمی شد. 
سال 1397 از آن جهت برای بنده اهميت دارد 
که با اعتماد مدیران شــرکت، منطقه لرستان به 
عنوان محل خدمتگزاری اینجانب انتخاب شــد 
تا فصلی نو در زندگی حرفــه ای ام با مدیریت این 
منطقه رقم بخورد. از خداوند رحمان خواستارم در 
سال جدید که با نام مقدس موالیمان علی )ع( آغاز 
شده، شاهد موفقيت های بيش از پيش و عمل به 
مسئوليت های سازمانی در منطقه لرستان باشيم. 
ضمن تبریک عيد باستانی نوروز به همه همكارانم 
در شــرکت خطوط لوله و مخابــرات نفت ایران، 
سالمتی، بهروزی و خوشبختی هموطنان عزیزم 

در ایران اسالمی را از ایزد منان مسئلت  دارم.
سلمان خزائی 
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 چرا اینجا اینقدر شــلوغ است و همه 
در حال فعاليت هســتند؟! مگر اواخر سال 

نيست؟
 مراكز انتقال نفت، قلب تپنده حيات و اقتصاد 
نفتی كشور هستند. همانطور كه قلب هيچ زمانی 
نمی تواند از حركت بايستد، مراكز انتقال نفت هم 
بی وقفه بايد فعال باشند تا هموطنان مان در هيچ 
جای ايران بدون ســوخت نمانند. به همين خاطر 
ديگر مفهوم شــب و روز، تعطيلــی و غيرتعطيلی 
برای ما وجود ندارد. در اين روزها هر چقدر به لحظه 
سال تحويل نزديک می شويم، فشار كاری كاركنان 
عمليات و بهره برداران در مراكز انتقال نفت بيشتر 

می شود، زيرا سفرهای نوروزی شروع شده است.

 با این حســاب لحظه تحویل سال هم 
باید سر کار باشی!

)با خنده( مثل اينکه قســمت ما اين است كه 
هميشه در محل كار باشيم. از حدود 11 سالی كه 
وارد صنعت نفت شده ام فقط سه سال آن را در محل 

كار نبودم، اما ای كاش بودم...

 یعنی از حضــور در کنــار خانواده 
خوشحال نبودی؟

 )باز هم می خندد( اصــال كنار خانواده نبوده ام! 
يک سال چند دقيقه مانده به سال تحويل، سنگ 
كليه ام حركت كرد و مجبور شدم سال را با درد كليه 
در بيمارســتان تحويل كنم! دو سال هم به خاطر 

كمبود وسايل نقليه در جاده سال را تحويل كردم!

 نمی شود نوبتی در خانه بمانيد؟
 همانطور كه می دانيد برنامه ريزی شيفت های 
كاری از خيلی قبل تر انجام می شود و مشخص است 
كه چه كسی سال تحويل در محل كار است، ما به 
خانواده های مان در اين مورد تا چند ساعت مانده 

به تحويل سال چيزی نمی گوييم.

 چرا؟ 
چون دوســت نداريم از مدت هــا قبل ناراحت 
باشند. دو سه سالی اســت دخترم وقتی می فهمد 
كه شب عيد در محل كار هســتم می گويد: »بابا، 
مــا نمی تونيم بيايم پيشــت«؟!... اين مســائل از 
نظر احساســی آدم را اذيت می كند، اما با آن كنار 

آمده ايم، زيرا شرايط كار ما چنين حکم می كند.

 نخستين کسی که در نوروز گذشته به 
شما تبریک گفت چه کسی بود؟

بعد از خانواده كه تقريبا همان ثانيه های ابتدای 
سال نو تماس می گيرند، همکاران شيفت، رئيس 
مركز، معاون و مديــر منطقه نخســتين نفراتی 
هســتند كه تماس می گيرند و از احوال همکاران 

مطلع می شوند.

 در تعطيــالت نوروزی، شــكل کار 
بهره برداری تغيير خاصی می کند؟

در كار ما هميشه اســترس وجود دارد. هميشه 
فکر اين موضوع كه در تعطيالت، مردم و بسياری از 
ارگان ها تعطيل هستند به نوعی احساس مسئوليت 
را در ما افزايش می دهد. به طوری كه در بســياری 
اوقات ناخودآگاه عادی بودن شــرايط، احســاس 
می كنم بايد بيشــتر مراقب منيفولد و توربين ها 
باشم. اهميت سوخت رسانی در نوروز، مسئوليت 

ما را صدچندان می كند.

 لحظه تحویل سال چه احساسی داری؟
در مورد خودم بايد بگويم كه در لحظه تحويل 
سال، يک چشمم به ثانيه شمار است و يک چشمم 
به مانيتورهای كنترل! ســال گذشته چند دقيقه 
مانده به شروع سال جديد، تماس گرفتند و گفتند 
ميزان مواد نفتی ارسالی كاهش يافته است و اين 
يعنی يک مشــکل. با ناراحتی و نگرانی شروع به 
بررسی كرديم. در حالی كه سال تحويل شده بود 
ما با نگرانی مشکل را بررسی  كرديم كه البته خدا 
را شکر برطرف شــد. صادقانه بگويم آدم ناراحت 
است كه چرا در كنار خانواده اش نيست، اما وقتی 
به اين فکر می كنم كه با حضورم در محل كار باعث 
می شــوم خيلی های ديگر كنار خانواده های شان 

باشند، خوشحال می شوم.

 شــنيده ام سفره هفت ســين را هم 
خودت می چينی؟

)با خنده( هر سال همين كار را می كنم.

پیاممدیر
منطقهمرکزی

بر چهره گل نسيم نوروز خوش است
بر طرف چمن روی دل افروز خوش است

بهار بهانه ای است برای صيقل دادن 
آیينه ها و زدودن غم و اندوه از سينه ها 
و فراموشــی کينه ها. وقتی صدای پای 
بهــار از کوچه پس کوچه های شــهر، 
گوش جــان را می نوازد و دســت های 
هنرمند خالق هســتی، گيسوان زمين 
را شانه می زند، باید فرصت را غنيمت 
شمرد و همپای نســيم بهاری ریسمان 
جان را به زلف نوبهار گره زد تا شــروع 
سال نو، سرآغازی باشــد بر محبت و 

مهربانی های مان. 
همكاران ارجمنــد، تبلور فصل بهار 
و نوروز دل انگيز را به شــما و خانواده 
محترم تان تبریــک می گویم و توفيق 
روزافزون تان را در سایه ســار رحمت 
واسعه الهی و عنایات و الطاف حضرت 
وليعصر)عــج( و زعامــت مقام معظم 

رهبری )مدظله العالی( خواستارم.  

سيدحميد حسينی

سیداصغرموسوی:
یكچشممبه

عقربههايساعت
است،یكچشمم

بهمانیتورهاي
کنترل!

سيد اصغر موسوی، جوان 32 ساله لرستانی را همه به خوش رویی و خوش صحبتی می شناسند. همكارانش 
می گویند لحظه ای از تكاپو و جنب وجوش نمی افتد! او کارمند ارشد عمليات است و سابقه خدمت در پارس 

جنوبی را هم دارد. در آستانه سال نو و در حالی که به تازگی توربين نئوپنيون را استارت کرده بود، چند 
دقيقه ای با او همكالم شدیم تا از حال و هوای بهار و تحویل سال در مرکز انتقال نفت رازان برایمان بگوید

سیداصغرموسوی:
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رشد 3.5 برابری در تأمین خوراک 
پتروشیمی شازند 

مركز انتقال نفت شازند در سال 97 نسبت به سال 
گذشته، رشد ســه و نيم برابری را در انتقال خوراك 

پتروشيمی شازند رقم زد.
به گزارش روابط عمومی شــركت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ايــران -منطقه مركزی، رئيس مركز 
انتقال نفت شازند گفت: امسال توانستيم با تحويل 
110 ميليون ليتر نفتای سبک و سنگين در قالب 12 
محموله به پتروشيمی شازند نسبت به سال گذشته 

رشد 350 درصدی داشته باشيم.
سليمی پناه با بيان اينکه مركز انتقال نفت شازند 
با تأمين حجم زيادی از خوراك پتروشيمی شازند 
نقش موثری در كاهش ترافيک جاده ای و آلودگی هوا 
دارد، افزود: اين مركز افزون بر تأمين خوراك نفت خام 
پااليشگاه امام خمينی)ره( شازند و انتقال فرآورده های 
توليدی اين پااليشگاه و همچنين انتقال فرآورده های 
نفتی از جنوب كشور به ســاير نقاط، ساالنه بخش 
مهمی از خوراك پتروشيمی شازند را كه شامل نفتای 
سبک و سنگين است از طريق خطوط 10 و 16 اينچ 
جنوب كشور تأمين می كند. وی ادامه داد: با تأمين 
110 ميليون ليتر خوراك پتروشيمی از تردد 4هزار 
تانکر در جاده های كشــور جلوگيری شده كه نقش 
قابل توجهی در كاهش ترافيک جاده ای داشته است.

انجام عملیات قطع و وصل خط 16 اینچ  در مرکز انتقال نفت رازان
انقالب اسالمي در حالي 40 سالگي اش را جشن 
مي گيرد كه »شــکوفايي« و »افتخار«، بارزترين 
وي ژگي اش در عرصه های مختلف به ويژه »صنعت 
نفت« بوده اســت. نگاهي به گذشته و مقايسه آن 
با امروز، گواه اين مدعاست. شركت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ايران، با افتخار، عملکرد 40 ساله اش 
را به عنوان يک »خدمت و وظيفه« ارائه مي كند. در 
اين گزارش، عملکرد منطقه مركزي را در حوزه های 

مختلف از نظر مي گذرانيد:
با همکاری مناطق مركزی و غرب، عمليات قطع 
و وصل خط 16 اينچ در مركز انتقال نفت رازان انجام 
شد. به گزارش روابط عمومی شركت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ايران - منطقه مركزی، رئيس واحد 
نگهداری و تعميرات خطوط منطقه گفت: همزمان 
با عمليات فلنجی كردن چک ولوهای منيفولد 16 
اينچ مركز انتقال نفت رازان، حذف همه انشعاب های 
غيرضروری خط 16 اينچ شامل ورودی و خروجی 
به توربين هاي ســوالرهای قديــم و حذف يوهای 

مسيرهای ورودی و خروجی انجام شد.
رضا كريمی نورعينی ادامه داد: لوله كشی جديد 
مسير رليف نيز با موفقيت انجام شد. وی تاكيد كرد: 
با توجه به اينکه از لوله كشی خط 16 اينچ در مركز 
انتقال نفت رازان انشــعاب های زيادی گرفته شده 

اســت، از اين رو به منظور يکپارچگی و حذف همه 
اتصال ها و انشعاب های غيرضروری، طبق برنامه ريزی 
انجام شــده با واحدهای فنی، بهره برداری رازان و 
ستاد خطوط لوله، خط متوقف و عمليات برشکاری 
و جوشکاری شروع شد. رئيس نگهداری و تعميرات 
خطوط منطقه مركزی تاكيد كرد: خوشبختانه با 80 
ساعت كار مداوم، در شرايط سرد و نامساعد جوی به 
تمام اهداف موردنظر رسيديم. علی ملکی، مهندس 
ارشد نگهداری و تعميرات خطوط منطقه مركزی با 
اشاره به فلنجی كردن چک ولوهای شماره 1، 3 و 4 
منيفولد الکتروپمپ های 16 اينچ و حذف انشعاب های 
موجود در مسير ورودی به توربين های سوالر توسط 
منطقه مركزی، گفت: با همکاری منطقه غرب حذف 
يوها و ولوهای غير ضروری موجود در مسير ورودی و 
خروجی نيز انجام شد و بعد از آن برشکاری و باز كردن 
مسير تخليه منيفولد 16 اينچ و سپس جوشکاری 

مسير در دستور كار قرار گرفت.
علي ملکي با تاكيد بر حجم زياد و تعدد عمليات 
های تعميراتــی افزود: حضور بی وقفــه واحدهای 
تعميراتی، فنی و ستادی و همراهی بهره برداران مركز 
انتقال نفت رازان و همکاری گروه تعميراتی منطقه 
غرب موجب شــد تا اين عمليات در كمترين زمان 

ممکن انجام شود.
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   اول از معرفی خودتان شروع کنيد.
عادل عاكفيان، 40 ســاله، فوق ليســانس رشتۀ 

مکانيک، متأهل و اصالتاً بچه آبادانم.

  از چه زمانی به طور رسمی فعاليت خود را 
در صنعت نفت شروع کردید؟

من قبل از ورود به عرصه نفت به مدت دو ســال در 
نيروگاه شهيد منتظری اصفهان مشغول به كار بودم و پس 
از آن دو سال هم در پتروشيمی بندر امام فعاليت كردم. 
بعد از آن سه سال در پااليشگاه آبادان و يک سال هم در 
پااليشــگاه اصفهان خدمت كردم و سپس در سال 80 
وارد شركت خطوط لوله و مخابرات نفت شدم و تا امروز با 

افتخار در اين مجموعه در حال ايفای نقش هستم.
  با توجه به شروع ســال جدید برای ما از 
اهميت کار در مراکزی مثل مرکز انتقال نفت که در 
ایام نوروز هم کماکان باید با قوت به کار خود ادامه 

دهند بگویيد.
كار كردن در اين روزها برای واحدهای بهره بردار و 
عملياتی كه 24 ساعته و بی وقفه ادامه دارد اجتناب ناپذير 
اســت و دائم بايد در محل كار حاضر بود. به نظر شما 
می شود بيمارستان را در مناسبت های مختلف تعطيل 
كرد؟ كار كردن در محيط های صنعتی باالخص صنعت 
نفت هم چنين مؤلفه ای را دارد. كافی است اين اتفاق 
بيفتد، آن وقت در تمام چرخه صنعت، اختالل به وجود 
می آيد. به عنوان مثال اگر بخواهيم حتی برای دقايقی 
خط 10 اينچ يا 16 اينچ را كه از اهواز بنزين را به تهران 

منتقل می كند يا نفت خامی را كه از جنوب دريافت و 
سپس به پااليشگاه های تهران و تبريز ارسال می كنيم 
متوقف كنيم پيامدهای غير قابل بــاوری را به همراه 

خواهد داشت. 

  پس با این اوصاف معلوم است که سال های 
زیادی که در شيفت بودید، لحظه تحویل سال را 

تجربه کرده اید؟
بله. همين طور است. بارها و بارها تجربه كرده ام.

  از این تجربه برای ما بگویيد.
اگر بخواهم واقعيت را بگويم لحظات خيلی سختی 
است. بايد شيفت را تجربه كرده باشيد تا بدانيد من چه 
می گويم. به جرأت می توانم بگويم بغض گلوی بچه ها را 
می فشارد. البته طبيعی است، چون همه دوست دارند 
اين لحظات را كنار خانواده و عزيزا ن شان باشند، اما اين 
مســئوليت را به جان می خرند. البته اين مسئله فقط 
معطوف به لحظه سال تحويل نمی شود و سيزده بدر و 

خيلی ديگر از تعطيالت را هم بايد به آن افزود.

  معموال در این زمان ها شما چه می کنيد؟
هر وقت من مســئول شــيفت بودم از دو روز قبل 
وسايل ســفره هفت ســين و ماهی را تهيه می كردم و 
چون می دانستم در زمان تحويل سال بايد در محل كار 
باشم آجيل و شيرينی هم فراهم می كردم و می آوردم. 
با بچه ها پای راديو می نشســتيم تا سال تحويل شود. 

بعضی از بچه ها عادت داشتند قرآن می خواندند. حال 
و هوای عجيبی بود، اما سعی می كرديم حس خوبی به 
هم بدهيم. به محض تحويل سال همديگر را در آغوش 
می گرفتيم و روی هم را می بوســيديم و به هم تبريک 
می گفتيم. حتی بچه ها به يکديگر عيدی می دادند. بعد از 
اين لحظات هر كدام بالفاصله به خانواده های شان زنگ 
می زدند و خوشحالی خود را با آنان تقسيم می كردند. بعد 
هم با تناول آجيل و ميوه و شيرينی به بيان خاطرات مان 

می پرداختيم.

  از لحظه سال تحویل چه خاطره جالبی 
دارید؟ 

خاطره جالبی كه دارم به سال 94 باز می گردد كه شب 
بود و درست همزمان با تحويل سال ما عمليات تعويض 

فرآورده را داشتيم كه در نوع خود خاطره انگيز است.

  و سخن پایانی؟
از آنجايی كه بنده بارها اين زمان را در شــيفت 
تجربه كرده ام وقتی كه در نوبتکار نيستم، بالفاصله 
پس از آغاز سال نو به همکارانم در مركز زنگ می زنم 
و به آنان تبريک و خداقوت می گويم تا مبادا به آنها 
احساس دلتنگی دست دهد و در مواقعی هم فردای 
آن روز به محل كار می آيم و به ديد و بازديد همکاران 
می پردازم تا شــادی خود را با آنان سهيم باشم. اين 
موضوع يک آرامش خاصی به انسان می دهد وسختی 

دوری از خانواده را قابل تحمل می كند. 

عادلعاکفیان:

همبغض
داریم

وهملبخند!
 رئيس مرکز انتقال نفت خام منطقه تهران 

از جمله افرادی است که بارها در هنگام 
تحویل سال نو در محل کارش حاضر بوده تا 

در کنار خيلی دیگر از افرادی که شغل شان به 
واسطه فوریتی که دارد و تعطيلی نمی شناسد 

بكوشد تا لحظه ای چرخه اقتصادی، صنعتی 
و خدمت رسانی به مردم باز نایستد. از او 

پرسيدیم که وقتی به جای نشستن بر سر 
سفره هفت سين و بودن در کنار خانواده، 

مشغول خدمت است، چه احساسی دارد؟ 
اینكه تلخ ترین و شيرین ترین خاطره نوروزی 

که در محيط کار برایش رقم خورده را برای 
مخاطبان بگوید، خواستيم گفت وگویی 

صميمانه با او داشته باشيم و یک بار هم از 
پشت صحنه شغلی آنها بنویسيم که در ادامه 

این گفت وگو را خواهيد خواند.
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صعود همكار منطقه تهران به قله کلكچال 
همکار منطقه تهران با صعود به قلــه 3 هزار و 350 
متری كلکچال، پرچم شركت را بر فراز اين قله به اهتزاز 

در آورد.
به گزارش روابط عمومی شــركت خطــوط لوله و 
مخابرات نفت ايران منطقه تهران، سيدمرتضی موسوی، 
كارمند ورزشکار مركز انتقال نفت قوچک، پس از طی 
مسافتی پنج ساعته موفق شــد بر بلندای اين قله رفيع 
بايســتد.وی كه صعودی انفرادی به اين قله داشت، از 
مسير بوستان جمشيديه حركت خود را آغاز كرد و پس 
از عبور از گردنه لوپهنه در هوايی سرد و زمستانی و در 
مسيري پوشيده از برف توانست به كلکچال برسد و پرچم 
شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران را بر فراز اين 

قله به اهتزاز درآورد.

بازدید معاون وزیر نفت از روند پروژه نائین - کاشان - ری در منطقه تهران
 معاون وزير نفت و مديرعامل شــركت ملی پااليــش و پخش فرآورده های نفتــی با حضور در 
منطقه تهران از روند پيشرفت پروژه انتقال فرآورده نائين - كاشان - ری و شازند - ری بازديد كرد. 
به گزارش روابط عمومی شــركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران -  منطقه تهران، در اين بازديد 
كه ناصر بابائی، قائم مقام اين شركت و مديران عامل شــركت خطوط لوله و مخابرات، شركت ملی 
پخش فرآورده های نفتی و شركت ملی مهندسی و ساختمان نفت ايران وی را همراهی می كردند، 
عليرضا صادق آبادی از نزديک در جريان اجرای دو پروژه مهم نفتی و روند پيشرفت خطوط 20 اينچ 
نائين - كاشان - ری و 26 اينچ شازند - ری قرار گرفت. وی ضمن تأكيد بر ضرورت و اهميت اين خط 
كه قرار است فرآورده های نفتی را از پااليشگاه های ستاره خليج فارس، بندرعباس، اصفهان و شازند 
به مناطق شمال، شمال غرب و شمال شرق منتقل كند، اظهار اميدواری كرد با اجرای به موقع اين 
پروژه، مشکالت تأمين سوخت در اين استان ها برطرف شود. وی در نشستی با حضور جعفری نسب، 
مديرعامل شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران پس از بازديد از تأسيسات انتهايی ری، با مهم 
دانستن اين طرح، بر تسريع در اجرای فعاليت های باقی مانده تأكيد و اظهار اميدواري كرد تا پايان 

امسال اين پروژه آماده راه اندازی شود و به بهره برداری برسد.

پیامنوروزی
مدیرمنطقهتهران

 زکوی یار می آید نسيم باد نوروزی 
 از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

یا مقلب القلوب واالبصار، یا مدبرالليل والنهار، یا محول الحول و االحوال، حول 
حالنا الی احسن الحال

فرا رسيدن سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت الیزال الهی و تجدید 
حيات طبيعت است به تمامی همكاران ارجمند و خانواده محترم شان صميمانه 
تبریک و تهنيت عرض می کنم و سالی سرشــار از برکت و معنویت را از درگاه 
خداوند متعال مســئلت دارم و دعا مي کنم همزمان با تحول بزرگ طبيعت، 
خداوند قادر و توانا، احوال ما را نيز دگرگون سازد و توفيق تداوم خدمت رسانی 

را همچنان به ما عطا فرماید.
سپاس ایزد منان را که ما را یاری کرد تا در ســایه رحمت و لطف بيكرانش 
و تالش بی  وقفه و همت همكاران دلســوز، متخصص و مجرب خود به اهداف و 
مأموریت مورد نظر دست یابيم. آنچه مسلم است شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت منطقه تهران به پشتوانه نيروهای توانمند، متخصص، خالق، ایده پرداز و 
با تجربه اش گام برداشته، از این رو در سال 98 نيز باید اميدواری، آینده نگری، 
دقت و سرعت در انجام امور را سرلوحه کار خود قرار دهيم و این تنها با همت و 
جدیت تک تک همكاران خستگی ناپذیر و گرانقدر ميسر خواهد شد که جا دارد 

از این همراهی و همدلی صميمانه سپاسگزاری کنم.
سالي پربار و سرشار از موفقيت و بهروزي را براي تمامي عزیزان از درگاه خالق 

منان مسئلت مي کنم.

قاسم عرب یارمحمدی 
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 اهميت کار مراکــز انتقال نفت در ایام 
نوروز را در چه موضوعاتی می دانيد؟

شرايط كار در بخش عمليات شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت ايران شب و روز، تعطيل و غيرتعطيل 
و نوروز نمی شناسد. توقف چند روزه يک خط انتقال، 
شکل گيری صف های طوالنی پمپ بنزين و ... را در 
پی دارد و كام هموطنان را تلخ خواهد كرد. از اين رو 
همکاران خدوم صنعت انتقال، شادی در كنار خانواده 

بودن را فدای شادی ملت عزيز ايران كرده اند.

 چه توصيفی از لحظه تحویل سال در 
محل کار دارید؟

در طول 26 ســال خدمت در صنعت نفت به 
دليل شرايط كار 22 سال در لحظه سال تحويل 
در كنار خانواده نبوده ام و اين روند امســال نيز 

ادامه دارد.
 با وجود اين خشنودم كه در كنار همکاران عزيزم 
كه مثل خانواده ام محترم و عزيزند ســال جديد را 

آغاز می كنم.

 خاطره ای از کار در ایام نوروز دارید؟
در سال 83 همگی در كنترل مركز انتقال نفت 
قطب آباد برای ســال تحويل جمع شــده بوديم. 
لحظه سال تحويل ســاعت 10 و 23 دقيقه صبح 
بود كه ساعت 10 و 20 دقيقه تلفن Hot Line به 
علت توقف مركز انتقال نفت بندرعباس به صدا در 
آمد. تا ساعت 10 و 35 دقيقه پای توربين مشغول 
عمليات بوديم و سال جديد ما در كنار توربين سوالر 

تحويل شد.

محمدرضاشیخابوالحسنی:

سالنورادرکنارتوربینتحویلکردیم!
محمدرضا شيخ ابوالحسنی همزمان با راه اندازی خط 26 اینچ بندرعباس -  رفسنجان در سال 71 به استخدام شرکت خطوط لوله و 
مخابرات منطقه جنوب شرق در آمد. وی طی 26 سال در سمت های مختلف؛ کارمند نوبتكار مرکز انتقال نفت قطب آباد، کارمند ارشد 

مرکز انتقال نفت بندرعباس، رئيس علی البدل مراکز منطقه اصفهان و رئيس مرکز انتقال نفت شماره 5 دهدز خدمت کرده است. در 
آستانه فرا رسيدن ایام نوروز با چند پرسش از این همكار پيشكسوت با او هم کالم شدیم.
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 نصب یک دستگاه انانسیتور برد الكتروپمپ ساخت داخل در منطقه اصفهان 
در پی اشکال در دستگاه انانسيتور برد الکتروپمپ مركز انتقال نفت و تأسيسات شهيد 

بهشتی، دستگاهی مشابه نمونه قبلی و ساخت داخل، نصب و جايگزين شد.
به گزارش روابط عمومی شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران منطقه - اصفهان، 
كارشناس واحد ابزار دقيق منطقه در اين باره گفت: دستگاه فوق آالرم های الکتروپمپ را 
ثبت می كند و نشان می دهد و در صورت تشخيص آالرم های خاص، الکتروپمپ را متوقف 
می كند. غالمحسين ابوالفتحی ادامه داد: دستگاه انانسيتور مورد نظر مربوط به الکتروپمپ 
105 خط 16 اينچ مركز انتقال نفت و تأسيسات شهيد بهشتی اصفهان بود كه به دليل 

در دسترس نبودن اطالعات و قطعات يدكی آن، با يک مدل ساخت داخل تعويض شد.

سفر صادق آبادی به خطوط لوله و مخابرات منطقه اصفهان
 معاون وزير و مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران بــه اتفاق بابايي معاون اين شــركت و جعفري نســب، 
مديرعامل شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، در يک برنامه دو 
روزه از مسير 420 كيلومتری خط لوله انتقال نفت مارون - اصفهان 

بازديد كرد.
خط لوله انتقال نفت مارون به اصفهان دومين خط لوله سخت گذر 
جهان است كه پس از تامين خوراك پااليشــگاه اصفهان بخشی از 

خوراك مورد نياز پااليشگاه های تهران و تبريز را نيز تامين می كند.

پیامنوروزی
مدیرمنطقهاصفهان

»یا مقلب القلوب واالبصار، یا مدبرالليل والنهار، یا 
محول الحول واالحوال، حول حالنا الي احسن الحال«

همكاران ارجمند صنعت انتقال نفت، نوروز تجلی گر 
حال و احوالی نو، ترنمی از عشق، زیبایی و بيدار کننده 
دل های خداجوست. خداوند متعال را شاکریم که دیگر 
بار سایه مهربان بهار بر ميهن عزیزمان گسترانيده شد 
تا با تدبر و تعقل بر آنچه گذراندیم، در سایه کرامتش 
دل به تالشی مضاعف برای عزت، سربلندی و کاميابی 

ببندیم.
فرا رسيدن سال نو اگرچه پایانی است بر یک سال 
تالش صادقانه شــما همكاران محترم، اما سرآغازی 
است بر یک سال خدمت و کوششی دیگر. سالی که 
باید همراه با اميد به فردایــی بهتر بر تالش خویش 
بيفزایيم. اميد است در ســال جدید نيز با استعانت 
از درگاه ایزد متعال )َوأَْن لَْيَس لِْلِنَْســاِن إاِلَّ َما َسَعی( 
بتوانيم در راستای اهداف و برنامه های از پيش تعيين 
شــده، به یاری خداوند رحمان شاهد تداوم تعالی و 
پيشرفت شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
باشيم. اینجانب ضمن تشــكر از تالش های صادقانه 
یكایک شــما همكاران عزیز صنعــت انتقال نفت 
به خصوص همكارانم در منطقه اصفهان، فرا رسيدن 
نوروز باستانی و تقارن آن با ماه مبارک رجب و والدت 
امير مومنان حضرت علی عليه الســالم، همچنين 
29 اسفندماه، سالروز غرورآفرین ملی شدن صنعت 
نفت را به شما و خانواده معززتان صميمانه شادباش 
می گویم و ســعادت و بهروزی توأم با خير و برکت از 

درگاه خداوند متعال برای شما مسئلت دارم.
مجتبی بشارتيان
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 از اهميت کار در مراکز انتقال نفت در 
ایام نوروز برایمان بگویيد.

به طور كلی عمليات نقل و انتقال مواد نفتی كه 
توســط مراكز انتقال نفت و از طريق خطوط لوله 
انجام می گيرد، دارای حساسيت بسيار زيادی است. 
در ايام نوروز هم كه همه جا تعطيل است، همکاران 
ما در مراكز انتقال نفت سر كار خود حاضرند. البته 
به دليل اينکه اين ايام همه دوست دارند تعطيالت 
چند روزه را در كنار خانواده های شان باشند، شرايط 
كار برای كاركنان سخت تر است. خود من به دليل 
مسئوليت سنگينی كه در اينجا به عهده دارم، بايد 
تمام فعاليت هايی را كه انجام می گيرد رصد كنم. در 
روزهای ابتدای سال نيز همچون ديگر روزهای سال، 
عمليات نقل و انتقال مواد نفتی در اين مركز بدون 
هيچ گونه وقفه ای انجام می گيرد و حتی لحظه ای هم 
كار تعطيل نخواهد شد. تمام تالش من و همکارانم 
اين اســت تا بتوانيم در اين ايام نيز همچون ديگر 
روزهای سال با عشــق و عالقه مضاعف به خدمت، 
فعاليت كنيم تا لحظه ای عمليات انتقال نفت خام 
در اين مركز متوقف نشود. در اين روزها، توربين ها 
همچنان استارت زده می شوند و عمليات انتقال با 
رعايت كامل اصول ايمنی و زيست محيطی صورت 
می گيرد. در حال حاضر نيز نيروهای عملياتی مركز 
برای فعاليت در روزهای آغازين سال نو آماده باش اند 
و همگی در حــوزه وظايف و مســئوليت هايی كه 

بر عهده دارند مشغول خدمت رسانی هستند.

  چند نوروز را در مرکز انتقال نفت و دور 
از خانواده بوده اید؟

 از 37 سال سابقه خدمتی كه دارم، 25 نوروز را 
دور از خانواده و در كنار همکاران و مهمانان نوروزی 
كه به اين مركز سفر می كنند، بوده ام و در كنان آنان 

دعای تحويل سال را زمزمه كرده ام.

 برایمان از لحظه تحویل سال در محل 
کار بگویيد.

حال و هوای ايــن لحظه به يــاد ماندنی كه در 
كنار همــکاران عزيزم هســتم، غيرقابل توصيف 
است. فضای صميمی و دوستانه ای داريم. هرچند 
دور از خانواده ها هســتيم، اما در كنار يکديگر، دور 
سفره هفت سينی كه روابط عمومی منطقه چيده 
است، دعای تحويل سال را می خوانيم. سال نو را به 
يکديگر تبريک می گوييم و برای هم آرزوی سالمتی 
می كنيم و لحظات دلپذيری را در كنار هم سپری 

می كنيم.

 یک خاطره نورزی خود را که در محل 
کار حضور داشته اید، برای خوانندگان صانا 

تعریف کنيد.
بهترين و شيرين ترين خاطره ای كه دارم، مربوط 
به نوروز سال 78 است. در آن ســال من در مركز 
انتقال نفت شهيد قمری بودم و با سجاد عباس آبادی 
كه از همکاران عزيز من اســت و در حال حاضر در 

مركز انتقال نفت شهيد قمری كار می كند، همکار 
بودم. شيفت كاری ما شــب بود. هوا هنوز روشن 
نشده بود و ساعت 6 صبح را نشان می داد كه ايشان 
برای اندازه گيری مخزن از اتاق كنترل خارج شــد. 
چند لحظه از خروجش نگذشــته بود كه من هم 
بالفاصله به دنبال شان از اتاق خارج شدم. حدود 20 
متر از اتاق كنترل كه دور شدم، به باالی مخزن نگاه 
كردم. از دور ديدم كه روی مخزن افتاده است. چون 
لباس كاری كه پوشيده بود با رنگ سفيد مخزن در 
تضاد بود، متوجه شدم. سريع به سمت اتاق كنترل 
دويدم و به نگهبانی استراحتگاه زنگ زدم. تماس كه 
برقرار شد سريع گفتم: دكتر، آمبوالنس. چيز ديگری 
نگفتم و سريع نزد آقای عباس آبادی رفتم. دچار گاز 
گرفتگی شده بود. در حالی كه او را روی دوش گرفته 
بودم، به سختی از مخزن پايين آمدم. تا نيمه راه كه 
آمدم آمبوالنس هم رسيد و پس از كمک های اوليه 
او را به درمانگاه بردند. حالش خــوب نبود. او را به 
بيمارستان امام خمينی )ره( شهر كرمانشاه اعزام 
كردند. بعد از دو سه روز از بيمارستان مرخص شد و 
نزد ما برگشت. هر چند اين اتفاق ناگوار می توانست 
در آغازين روزهای ســال نو، پايانی دردناك داشته 
باشــد، اما به خوبی و خوشــی تمام شد و لحظات 
شيرينی در خاطرم ثبت كرد. زيرا هيچ لذتی باالتر از 
كمک و نجات جان همنوع نيست. پس از آن اتفاق 
هميشه سعی كرده ام شــعار اول ايمنی، دوم كار را 

سرلوحه تمام فعاليت هايم قرار دهم.

رئیسمرکزانتقالنفتپایطاق:

25سالرا
کنارهمکارانم
تحویلکردهام

مرکز انتقال نفت پایطاق از مراکز انتقال نفت 
منطقه غرب و از جمله مراکزی است که کارکنان 
آن به صورت یک هفته کار و یک هفته استراحت 
مشغول کار هستند. این مرکز به واسطه طبيعت 

زیبا و دل انگيز و همچنين داشتن امكانات 
رفاهی، هر ساله در ایام نوروز ميهمان کارکنان و 

خانواده های آنان است. برخی از کارکنان این مرکز 
در این ایام و حتی در لحظه تحویل سال در محل 
کارشان حضور دارند و در کنار همكاران و دور از 
خانواده دور سفره هفت سينی که روابط عمومی 
منطقه چيده است، لحظه تحویل سال را جشن 

می گيرند و به استقبال بهار می روند. برای گفت وگو 
با محمدرضا بيرامی، رئيس مرکز انتقال نفت پایطاق 

به این مرکز آمده ایم. او کسی است که 25 بهار با 
همكارانش دعای تحویل سال را زمزمه کرده و هر 

سال خاطره ای زیبا در ذهنش نقش بسته است. 
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خارج کردن لوله های مستعمل خط لوله انتقال نفت پایطاق - 
کرمانشاه

 يک هزار و 230 متر از خط لوله باقيمانده از پروژه تغيير مسير خط لوله انتقال 
نفت خام پايطاق - كرمانشاه در محدوده يادمان شهدای مرصاد خارج شد. به 
گزارش روابط عمومی شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران - منطقه غرب، 
رئيس نگهداری و تعميرات خط منطقه با اعالم اين خبر گفت: پس از اتمام پروژه 
تغيير مسير يک هزار و 850 متر از خط لوله ياد شده، به دليل احداث و توسعه 
يادمان شهدای مرصاد، خارج كردن لوله های قديمی در دستور كار قرار گرفت. 
بهزاد خدادوست افزود: در اين راستا، لوله های مدفون شده توسط ماشين آالت 
و تجهيزات منطقه از زمين خارج شد و به انبار مازاد انتقال يافت. وی يادآور شد: 
پس از تخليه و پيگرانی خط قديمی، مقدار 620 متر از خط لوله ياد شده به دليل 
قرار گرفتن در زير بزرگراه مسير كربال در دو مقطع و همچنين عبور از محدوده 
يادمان شهدای مرصاد و محدوده پاسگاه و روستای چهار زبر قابل استحصال 
نبود. خدادوست در خصوص استفاده مجدد از اين لوله ها، بيان داشت: با انجام 
بازرسی های صورت گرفته، سالم بودن لوله ها مورد تاييد قرار گرفت و در انجام 

پروژه هايی از جمله تعويض خط قابل استفاده خواهد بود.

مدیر منطقه غرب: رعایت الزامات سیستم مدیریت یكپارچه موجب 
افزایش بهره وري سازماني شده است 

مميزی داخلی سيســتم مديريت يکپارچــه )IMS( منطقه غرب با هدف 
بازنگری مديريت سازمان و اطمينان از اجرای دقيق مستندات و حفظ و اثربخشی 
سيستم مديريت كيفيت انجام شــد. به گزارش روابط عمومی شركت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ايران - منطقه غرب، در اين مميزی، منطقه غرب بر اساس 
استانداردهای مديريت كيفيت، مديريت زيســت محيطی، مديريت ايمنی و 
سالمت شغلی و مديريت انرژی مورد ارزيابی قرار گرفت. مدير منطقه غرب در 
جلســه اختتاميه اين مميزی گفت: رعايت الزامات سيستم مديريت يکپارچه 

موجب ارتقای بهره وری سازمان شده است.
مهرداد حقيقيان ضمن تقدير از تالش های تيم مميزی اظهار داشت: مميزی 
فرصتی برای بهبود فرآيندهای ســازمان مهيا می كند و بــا اجرای آن، ضمن 
شناسايی عدم انطباق و ضعف های سيستم مديريتی، آمادگی بيشتری در اجرای 
فرآيندهای مميزی خارجی ايجاد خواهد شد. در ادامه اين جلسه، سرمميز تيم 
گزارشی از روند برگزاری مميزی ارائه داد و ضمن بيان نقاط قوت منطقه، مواردی 

را به عنوان پيشنهاد در راستای بهبود سيستم مديريت يکپارچه مطرح كرد.

پیامنوروزی
مدیرمنطقهغرب

»یا مقلب القلوب و االبصار، یا مدبر الليل و النهار، یا محول 
الحول و االحوال، حول حالنا الی احسن الحال«

همكاران گرامی، نوروز باستانی ترنمی از عشق و زیبایی، 
تجلی گر حال و احوالی نو و بيدار کننده دل های خداجوست. 
بار دیگر نوروز و بهار اميدبخش و نشاط آفرین از راه می رسد. 
ایزد منان را شاکریم که توفيق حالوت حلول سالی دیگر را بر 
ایرانيان ارزانی داشت تا با تدبر و تعقل بر آنچه گذرانده ایم، 
در سایه کرامتش دل به تالشی افزون برای عزت، سربلندی و 
کاميابی ببندیم. سال نو اگرچه پایانی است بر یک سال تالش 
صادقانه شما عزیزان، اما سرآغازی است بر یک سال کوشش 
و خدمتی دیگر. در این سال باید همراه با اميد به فردایی بهتر، 
بر تالش خود بيفزایيم. ســالی که گذشت به یاری پروردگار 
و تالش صادقانه همكاران گرانقدر، هيچ حادثه ای رخ نداد. 
بی تردید این مهم بدون تالش های بی وقفه و همت مضاعف 
شما همكاران گرامی محقق نمی شد. فرصت را مغتنم می شمرم 
آغاز سال نو و بهار طبيعت را تبریک می گویم، سالی سرشار 
از برکت معنویت، سعادت و شــادکامی برای تمام همكاران 

ارجمند و خانواده محترم آنان از ایزد منان مسئلت می کنم.
اميدوارم که شكوفایی بهار طبيعت، شما را به شكفتن بهار 
جان های تان رهنمون شده و بهارانی هميشگی در دل و جان 

شما ریشه دواند.
مهرداد حقيقيان 
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3

  راجع به اهميت کار مراکز انتقال نفت در 
ایام نوروز برایمان می گویيد؟

به دليل اينکه شركت خطوط لوله و مخابرات نفت 
وظيفه تامين خوراك پااليشگاه ها و فرآورده های نفتی 
مصرفی كشــور را برعهده دارد، مراكز انتقال نفت بايد 
بدون وقفه و به صورت شبانه روزی فعال باشند. با توجه با 
افزايش مسافرت ها در ايام نوروز و افزايش مصرف سوخت 
اين وظيفه در زمان تعطيالت نوروزی حساس تر می شود. 
تمام هم و غم كاركنان مركز اين اســت كه وقفه ای در 
انتقال نفت خام و فــرآورده به وجود نيايد تا هموطنان 
بتوانند با خاطری آسوده به مسافرت بروند و مشکلی برای 

تامين سوخت آنها به وجود نيايد.

  احساس خود را زمان حضور در محل کار 
در لحظه تحویل سال توصيف کنيد.

بعضی مشــاغل ايام تعطيل، نوروز، ســال تحويل 
نمی شناســند. در ايام نوروز و ســال تحويل خيلی ها 
به جای اينکه كنار ســفره هفت ســين خانه باشند، 
مشغول خدمت رسانی به جامعه خود هستند. كاركنان 
بهره برداری كــه در مراكز انتقال نفت كار می كنند نيز 
در هنگام تحويل سال در كنار دستگاه ها مشغول كار 
هستند تا وقفه ای در انتقال نفت و فرآورده ها ايجاد نشود 
و هموطنان بتوانند با خاطری آسوده به مسافرت بروند. ما 
از اينکه بتوانيم لبخند را به هموطنان خود عيدی بدهيم 
شادمانيم. وقتی می بينيم همشهريان ما در سايه همين 
تامين آرامش می توانند زندگی كنند يا تعطيالت خود را 

بگذرانند، بسيار خرسند و راضی می شويم.

  از ایام نوروز در محل کار خاطره ای دارید؟
در تعطيالت نوروز ســال 97 با مسئول عمليات 

مركز نورآباد قرار گذاشتيم كه تعطيالت را به دو بخش 
تقســيم كنيم و من در هفته اول يعنی از 29 اسفند 
تا 6 فروردين را در كنار خانواده باشــم. 29 اسفند به 
شيراز رفتم. صبح روز يکم فروردين راس ساعت 9 از 
مركز انتقال نفت نورآباد با من تماس گرفتند و اعالم 
شد در خط ورودی مركز نشتی نفت خام وجود دارد. 
بالفاصله از شيراز به سمت مركز حركت كردم و ساعت 
12 در محل حادثه حاضر شدم. تمام مسئوالن منطقه 
اعم از مدير و معاونان و روســای واحدهای تعميرات 
خط، خوردگی، نقليه و روابط عمومی، برق و كاركنان 
واحدهای تعميراتی در آنجا حاضر بودند. با همکاری و 
هماهنگی همکاران تا بعدازظهر قسمت آسيب ديده 
خط ترميم شد و مورد بهره برداری قرار گرفت. لحظه 
تحويل سال را در كنار همکاران سپری كردم و همگی 

ما از بودن در كنار هم، حال خوبی داشتيم.

رئیسمرکزانتقالنفتنورآباد:

تحویلسالمشغولتعمیراتخطبودیم
شاکر بشكار، رئيس مرکز انتقال نفت نورآباد در منطقه فارس است که 29 سال سابقه خدمت در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران دارد.

 در گفت وگویی که با او داشتيم، ازحال و هوای ایام نوروز در مراکز انتقال نفت و خاطراتش از این ایام گفت.
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معرفی برترین های المپیاد آتش نشانی در پاالیشگاه بندرعباس 
چهارمين دوره المپياد عملياتی آتش نشانان شركت ملی پااليش و پخش 
فرآورده های نفتی ايران به ميزبانی پااليشگاه بندرعباس به كار خود پايان 
داد. به گزارش روابط عمومی شــركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران - 
منطقه فارس، رئيس HSE منطقه با اعالم اين خبر گفت: اين مسابقات با 
هدف آمادگی هرچه بيشتر آتش نشانان و باالبردن سرعت و عکس العمل آنها 
در جهت امداد رسانی و اطفای حريق انجام شد. رئيس HSE منطقه افزود: 
اين تيم شش نفره در محل پااليشگاه بندرعباس با تيم های مختلف پااليش 
و پخش به مسابقه پرداختند كه در پايان عبدالخالق بهرامی در آيتم های 
پوشيدنPPE ، آبرسانی، اطفای آتش و عبور از موانع موفق به كسب مقام 
ششم شد. وی در پايان گفت: از ويژگی های اين مسابقات، تمرينات سخت و 
طاقت فرسا بود تا آتش نشان ها بتوانند در عمليات های امداد و اطفا به خوبی 

انجام وظيفه كنند.

رفع تعارض در مسیر خطوط لوله منطقه فارس
با تالش همکاران حراست منطقه فارس، رفع تعارض در كيلومترهای 25، 196 و 
222 مسير خط لوله 10 اينچ نفت خام گچساران و داالن به شيراز انجام شد. به گزارش 
روابط عمومی شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران -  منطقه فارس، رئيس حراست 
منطقه با اعالم اين خبر گفت: با توجه به مشکالت به وجود آمده در مسير خطوط لوله 
فوق، از عمليات های غيرمجاز جلوگيری شد.  غالمحسين ابراهيمی افزود: يک دستگاه 
گريدر متعلق به اداره جهاد كشاورزی شهرستان گچساران در حال تسطيح و پيشروی 
به ســمت خط لوله 10 اينچ نفت خام بود كه با حضور به موقع خط بان از بروز حادثه 
جلوگيری شد. همچنين در كيلومتر 222 مسير خط لوله 8 اينچ ميعانات گازی داالن 
به شيراز عمليات غيرمجاز صورت گرفت كه توسط نيروهای حراستی ممانعت به عمل 
آمد. ابراهيمی در پايان گفت: انتقال لوله آب كشاورزی غير مجاز در كيلومتر 196 مسير 
خطوط لوله 10 اينچ نفت خام گچساران به شيراز، يکی ديگر از تعارض هايی بود كه با 

اقدام حراست منطقه از ادامه كار جلوگيری شد.

پیـــام
مدیرمنطقهفارس

یا مقلب القلوب واالبصار
بهار از راه رسيد تا ســرآغازی باشد 
برای همگرایی، گره گشایی و مهرورزی. 
عيد نوروز نماد شــادابی، شــكوفایی و 
نواندیشی است. نوروز در کشور ما همواره 
بــا درون مایه های اســالمی همراه بوده 
است. این عيد، با فرهنگ توحيدی ایرانی 
شكل گرفته اســت و به عنوان دستاورد 
انســان های خداجو و حقيقت طلب که 
با حرکت خدایی و الهی انســان تطابق 
دارد، پذیرفته شده است. نوروز باستانی، 
فرصتــی دوباره برای مشــاهده قدرت 
الهی در زنده کردن طبيعت و نو شــدن 
زندگی و زمانی مناسب برای بازاندیشی و 
دوراندیشی در عالم خلقت و تامل در باب 
آینده و هدف خلقت انســان است. برای 
اینجانب مایه مسرت است تا صميمانه ترین 
تبریكات خود را در مقدم بهار و سال نو به 
تمامی همكاران محتــرم و خانواده های 

گرامی شان ابراز کنم.
از حق تعالی می خواهــم تا قلب های 
همه ما را با نور خود منور کند و قلوب مان 
را از همه زشتی ها بزداید و آن را جایگاه 
زیبایی ها، کرم، احسان و نيكی به یكدیگر 

کند.
سياوش اورنگی
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  نظر خود را درخصوص اهميت کار مراکز 
انتقال نفت در ایام نوروز بفرمایيد.

مراكــز انتقــال نفت شــركت خطــوط لوله 
و مخابرات نفت ايــران باتوجه بــه اينکه وظيفه 
سوخت رســانی به اســتان ها را برعهده دارند از 
اهميت بااليی بر خوردار هســتند و بــا توجه به 
اين اهميت، من و همکاران ديگر خدمت رســانی 
را در اولويت قرار داده ايم و به صورت شــبانه روز 

حتی در ايام نوروز و ديگر روزهای تعطيل سال به 
خدمت رسانی مشغول هستيم.

 خاطره ای از دوران خدمت تان در ایام 
تعطيالت نوروز بيان کنيد.

ســال 1370 لحظــه تحويــل ســال در 
تلمبه خانه ابهر شــيفت بودم كه بعد از تحويل 
سال تلفنی با خانواده تماس گرفتم و با پسرانم 

صحبت كردم.
 از آنجا كه نخستين بار بود لحظه سال تحويل 
در كنار خانــواده نبودم بغض عجيبــی گلويم را 
گرفته بود. از طرفی ســال نو شروع شــده بود و 
خوشــحال بودم و از طرف ديگر چون پشت تلفن 
هر دو پسرانم بغض كرده بودند ناراحت بودم، اما به 
نظر خودم وظيفه كاری اولويت است و بايد برای 

كشورم از جان و دل تالش كنم. 

بهرهبردارمرکزانتقالنفتمیاندوآب:

همخوشحالبودموهمناراحت!
عليرضا اميرپور درسال 1369 به استخدام شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در آمده است. دو سال به صورت اقماری در مراکز 
انتقال نفت ابهر و ایده لو مشغول خدمت بوده و هم اکنون در مرکز انتقال نفت مياندوآب فعاليت می کند. با او گفت وگویی نوروزی و کوتاه 

ترتيب دادیم که در ادامه می خوانيد
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برگزاری مانور واکنش در شرایط اضطراری در 
مرکز انتقال نفت میاندوآب

 مانور پدافند غيرعامل با ســناريوی آتش سوزی مخزن 
رليف در مركز انتقال نفت مياندوآب برگزار شد. به گزارش 
روابط عمومی شــركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران 
منطقه – شمال غرب، بهنام الزمی رئيس واحد HSE اين 
منطقه در اين باره اظهار داشــت: اين رزمايش با مشاركت 
نهادهای برون سازمانی شــهری از جمله مديريت بحران، 
سازمان آتش نشانی، شهرداری، نيروی انتظامی، فوريت های 
پزشکی و پايگاه بسيج انجام گرفت. وی هماهنگی و تعامل 
بين ارگان های امدادی، عملياتی و انتظامی كميته بحران 
تبريز را مطلوب ارزيابــی كرد و گفت: عملکرد مناســب 
همه تجهيزات آتش نشــانی موجود در مركز انتقال نفت و 
كنترل مناسب تردد ماشين آالت و نفرات توسط همکاران 
حراست مركز انتقال نفت مياندوآب نيز از ديگر نقاط قوت 
اين مانور محسوب می شــود. الزمی همچنين در ادامه به 
اهداف اصلی اين مانور اشاره كرد و افزود: كنترل فرماندهی 
عمليات، سنجش ميزان تعامل و همکاری بين ارگان های 
برون سازمانی و داخلی، سنجش آماده به كار بودن تجهيزات 
منطقه و سنجش واكنش در شرايط اضطراری پرسنل مركز 
 HSE از جمله هدف های مهم اين مانور است. رئيس واحد
منطقه شمال غرب همچنين گفت: پس از اجرای اين مانور، 
جلسه ای به منظور بررسی مراحل اجرای مانور و تعيين نقاط 
قابل بهبود و ذكر نقاط قوت با حضور همه ارگان های امدادی 

و انتظامی حاضر در مانور تشکيل شد.

بازدید سرپرست جدید منطقه شمال غرب از 
واحدهای فنی و ستادی 

سرپرست جديد منطقه شمال غرب از واحدهای 
فنی و ستادی اين شــركت بازديد كرد.به گزارش 
روابط عمومی شركت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ايران منطقه -  شــمال غرب، مصطفی سلطانی از 
تمامی واحدهای فنی و ستادی منطقه بازديد كرد 
و با كاركنان ايــن واحد ها به گفت وگــو پرداخت. 
سرپرست جديد منطقه شمال غرب بازديد صورت 
گرفته از واحدهای فنی و ســتادی منطقه را مثبت 
ارزيابی كرد و گفت: منطقه شمال غرب همواره يکی 
از مناطق نمونه در بين مناطق دوازده گانه شــركت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ايران است.  گفتني است 
در حاشيه اين ديدارها، گفت و گوهايي در جهت حل 
مشــکل برخي از كاركنان صورت گرفت كه دستور 

پيگيري هاي الزم  داده شد.

پیامنوروزیسرپرستمنطقهشمالغرب
طليعه سال نو و فصل زیبای بهار که آیاتی از حق و مظهر جمال و حسن الهی است، با نوید شكوفایی دوباره خلقت و طبيعت بی بدیل 
خداوند از راه رسيد و بار دیگر بارقه های اميد در دل دانه های خاک زنده شد تا بتوانند با غلبه بر سنگ خارا که نمادی از سختی های 
زمانه است بر دژخيم یأس و نااميدی چيره شوند و با آوازی دلنشين و هماهنگ سر از زیر خاک بيرون آورند و رو به آسمان بلند کنند 
تا همگی شكر نعمت حيات دوباره را به درگاه خالق بی همتای برند. ما نيز هماهنگ با این حرکت تكاملی و الهی و همگام با شكوفایی 
دوباره طبيعت با اقتدا به پيشوایان معصوم و هدایتگران مقرب درگاه الهی که مسير حرکت ایشان الگوی رسيدن به احسن احوال و 
اعمال است، دست های دعا رو به آسمان می آوریم و با تشكر نعمت بهار و همه زیبایی های آن، ظهور حضرت حجت)عج( را که همان 
مصداق نهایی احسن احوال است آرزو می کنيم. توفيق روزافزون برای خانواده بزرگ صنعت نفت  خصوصا همكاران ساعی و پرتالش 

منطقه شمال غرب را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
مصطفی سلطانی  
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حسين بهادری متولد نخستين روز نوروز 1340 
در شهر ری و دارای 35 سال سابقه خدمت در 
صنعت انتقال نفت است. او این روزها همچنان 
پرانرژی و اثرگذار در مرکز انتقال نفت مرگاو به 
فعاليت اشتغال دارد. خودش می گوید امسال 
سی امين لحظه تحویل سال در بين همكاران 
را تجربه می کند تا در این زمينه هم کم کاری 
نكرده باشــد. به مناســبت نوروز 1398 پای 
صحبت های او نشســتيم تا از سال ها تجربه و 

فعاليت خود بگوید.

  فكر می کنيد کار در مراکز انتقال نفت آن 
هم در ایام نوروز چقدر برای جامعه اهميت دارد؟

ابتدا بايد بگويم كه من با ورود به اين شغل، وظايفی را 
پذيرفته ام كه تا آخرين روز بايد به آن پايبند باشم. انجام 
اين كارها را در هر شرايطی يک وظيفه می دانم و قبول 
كرده ام كه نبايد فرقی بين كار در روز عادی با تعطيالت 
نوروزی قائل شــوم. از طرفی شمال كشور در تعطيالت 
نوروز ميزبان مسافران زيادی از سراسر كشور است و اين 
مهم وظيفه ما را دوچندان می كند، همين كه ســوخت 
مردم و مسافران را برای استفاده آنان انتقال دهيم تا مردم 
راحت باشند، برای ما ارزشمند است. با گذشت سال ها 
از ورود به اين مجموعه پذيرفته ايــم كه بايد برای كار و 
فعاليت در هر شراطی آماده باشيم و خدا را برای توفيق 

خدمت شکرگزارم.

 گفتيد در لحظه تحویل سال های گذشته 
اغلب دور از خانواده بوده اید، لحظه تحویل سال 

در محل کار را چگونه توصيف می کنيد؟
اگرچه هيچ گروهی جايگزين خانواده نمی  شود، اما 
همکاران خوبی داريم كه واقعا رابطه دوستانه و برادرانه 
ما در لحظه سال تحويل هميشه به ايجاد يک حس خوب 

كمک كرده است.
معموال سال جديد را در كنار خانواده دوم كه همکاران 
ما در خانواده بزرگ صنعت نفت هستند، تحويل می كنيم 
و خوشبختانه لحظات خوشی را داشته ايم. امسال هم از 
27 اسفند تا 10 فروردين در خدمت همکاران و مجموعه 
هستم. يک مراسم ســاده و كوچک اما دوستانه برگزار 
می كنيم، بعد از تحويل سال به يکديگر تبريک می گوييم 
و به تماس های تبريک خانواده و بستگان پاسخ می دهيم 
تا برای خدمت بيشتر در سال جديد آماده و مصمم تر از 

سال گذشته قدم برداريم.

 یک خاطره از لحظه تحویل سال نو برایمان 
می گویيد؟

همه ما می دانيم كه فعاليت در مراكز انتقال نفت و در 
شركت خط لوله و مخابرات نفت همواره با حادثه مواجه 
بوده، اما نکته مهم و خاطره بزرگ من از كار در روزهای 
نوروزی اين است كه هرگز هيچ خاطره ناگوار يا حادثه ای 
برای من و همکارانم پيش نيامده و اين بهترين خاطره 
من بوده است، روحيه خدمت و همکفری و تعامل بيشتر 
در اين روزها را می توان احساس كرد و همه با جان و دل 

كار می كنند.

حسینبهادری:

بهترینخاطرهنوروزی،سالمت
وخوشبختیاطرافیانماست
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ایجاد امكان نظارت بر ایستگاه هاي مخابراتي پروژه ري - ساري - نكا از تهران 
معاون مخابرات منطقه شــمال از راه اندازي امــکان نظارت بر ايســتگاه هاي مخابراتي پروژه 
ري - ســاری - نکا در اتاق راديو تهران خبر داد. به گزارش روابط عمومی شــركت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ايران - منطقه شــمال، معاون مخابرات منطقه با تاكيد بر اهميت نظارت مداوم بر 
سيستم هاي مخابراتي گفت: تمامي ايســتگاه هاي مخابراتي به صورت شبانه روزي در اتاق راديو 
تهران به عنوان مركز نظارت شــبکه مخابراتي شركت خطوط لوله رصد مي شوند. فيضي نجفي با 
بيان اينکه قبال نظارت بر ايستگاه ها فقط به صورت محلي LCT در مركز ساري ميسر بود، افزود: 
اين مشکل سبب شده بود تا ايستگاه هاي اين مسير همانند ساير ايستگاه هاي مخابرات شركت در 
مركز اتاق راديو تهران رصد نشوند و همکاران منطقه شمال براي مشاهده وضعيت ايستگاه ها در 
ايام تعطيل و خارج از زمان اداري به مركز ساري مراجعه كنند كه اين روند موجب افزايش ريسک 
براي نگهداري ايستگاه های مخابراتی شده بود. معاون مخابرات منطقه شمال گفت: با توجه به آنکه 
چند سال است اين پروژه به پايان رسيده و تامين نرم افزار سوپروايزري تحت شبکه از توليدكننده 
تجهيزات راديو ماكس وجود نداشت، با تالش همکاران منطقه و ستاد و خصوصا اتاق راديو تهران، 
نرم افزار سوپروايزري محلي LCT بر روي يک ماشين مجازي در اتاق راديو تهران راه اندازي و به 
صورت ريموت امکان دسترسي به سوپروايزري ايســتگاه مخابراتي منطقه شمال براي اتاق راديو 

تهران فراهم شد.

افزایش ایمنی در پمپ های مرکز انتقال نفت 
ساری

با نصب سه دستگاه لرزش سنج در مركز انتقال نفت خام 
ساری از بروز خسارت به پمپ های اين مركز پيشگيری شد. 
به گزارش روابط عمومی شــركت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ايران - منطقه شمال، رضا نيک خواه رئيس نگهداری و 
تعميرات ابزار دقيق منطقه از نصب سه دستگاه ترانسميتر 
لرزش جديد روی پمپ های مركز انتقال نفت و تاسيسات 
ساری خبر داد. وی هدف از نصب اين تجهيزات را تشخيص 
دقيق و به موقع لرزش های غيرمنتظره در پمپ های انتقال 
نفت اعالم كرد و افزود: ترانســميترهای قبلی بر اســاس 
سنجش فاصله با محور پمپ  كار می كردند كه اين مکانيزم 
در بسياری از موارد موجب ايجاد آالرم كاذب شده بود، به 
همين دليل در نصب تجهيزات جديد از مکانيزم لرزش روی 

پمپ ها استفاده كرديم.
نيک خواه اظهار كرد: پيش از اين نيز در سال گذشته يک 
دستگاه ترانسميتر با مکانيزم جديد در مركز ساری نصب 
و راه اندازی شده بود كه با عملکرد قابل قبول آن در 18 ماه 
گذشته، اكنون سه پمپ  ديگر نيز به تجهيز جديد سنجش 

لرزش، مجهز شدند.

پيام نوروزی مدیر منطقه شمال
یا مقلب القلوب واالبصار، یا مدبرالليل و 
النهار، یا محول الحول و االحوال، حول حالنا 

الی احسن الحال
نــــوروز بمانيد که ایام شـــــمایيد!
آغاز شــمایيد و سرانجام شـــمایيد!

آن صبح نخستين بهاری که ز شادی
مــی آورد از چلچله پيغام، شمایيد!

مولوی
با عرض سالم و شادباش خدمت همكاران 
گرانقدر، بهار این عطيــه الهی با کوله باری 
از رویش و بالندگی می آیــد و ما ایرانيان 
این شــكوفایی و دگرگونی را با نام نوروز 
گرامی می داریم. نخستين روز بهار، آغازی 
برای طراوت، نشاط و شادابی و نوروز، عيد 

شكوفایی، پویایی و نواندیشی است. 

عيد ســعيد نوروز و آغاز سال نو را که با 
دعای خير عزیزان، تحــول احوال و تقلب 
دل ها و بصيرت ها را نوید می دهد، به همگان، 
به ویژه  کارکنان خدوم شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت منطقه شمال که در راه اعتالی 
صنعت انتقال نفت ایران، دوشادوش همه 
تالشگران این عرصه تالش می کنند، تبریک 

و تهنيت می گویم.
در سالی که گذشــت با همت، تخصص و 
پيشتكار مثال زدنی شما همكاران گرامی، 
شاهد اقدامات شایسته ای در سطح منطقه 
بودیم و  از خداوند متعال آرزومندم که سال 
1398، سالی سرشار از سالمتی، شادمانی و 

موفقيت برای همگان باشد.
بر خود الزم می دانم از زحمات ارزشمند 

همه همكاران محترم، خانواده های گرامی 
و به ویژه همســران فداکار »به خاطر ایفای 
مسئوليت  سنگين تربيت فرزندان و کنترل 
امور خانــواده در روزهــای حضور پدر در 
ماموریت های سازمانی« قدردانی کرده و از 
خداوند متعال، ســالی سرشار از بهروزی و 
موفقيت و ایامی نيک و پربار را برای شما و 

خانواده گرانقدرتان مسئلت کنم.
اميدوارم با یاری جســتن از ذات الیزال 
الهی و در ســایه توجهات حضرت وليعصر 
)عج(، در ســال جدید همچنــان در راه 
پيشرفت و خدمت به نظام مقدس جمهوری 
اســالمی و ملت عزیز ایران کوشا، پيروز و 

موفق باشيد.
ارسالن رحيمی
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  در ابتدا کارتان را به شيوه ای جدیدتر از 
گذشته معرفی کنيد.

كار كردن در شركت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ايران يعنی اوج گمنامی، به عبارت ديگر، مردم شركت 
نفت را بيشتر با نام شركت پخش فرآورده های نفتی كه 
ويترين وزارت نفت است و ارتباط بيشتری با هموطنان 
دارند، می شناسند. حتی اگر تا همين چند سال گذشته 
از هر يک از هموطنان عزيزمان در اقصی نقاط مختلف 
كشور سوال می كرديد شركت خطوط لوله و مخابرات 
نفت كجاست؟ قطعا همان شركت پخش فرآورده های 
نفتی محل زندگی شــان را به نام شركت نفت به شما 
آدرس می دادند، اما خوشــبختانه در سال های اخير 
تالش های فراوانی برای شناساندن اين شركت به افکار 
عمومی انجام شده كه يکی از مهم ترين آنها گنجاندن 
نام اين شركت در دروس دانش آموزان ابتدايی است. 
يعنی با تالش دوستان روابط عمومی خوشبختانه در 
بحث فرهنگ سازی گام بلندی برداشته شده و ثمره آن 
قطعا در بلندمدت به بار خواهد نشست و نسل بعدی 
كاركنان اين شــركت ديگر از گمنامی به عنوان يک 

دغدغه ياد نخواهند كرد.
 

 یعنی می فرمایيد گمنام، خوشنام و مظلوم 
واقع شده اید؟

دقيقا همين منظور را داشتم. اگر بخواهيد به اهميت 
كار كاركنان شــركت خطوط لولــه و مخابرات نفت 
ايران پی ببريد، كافی است فقط چند دقيقه ای تامل 
بفرماييد. بنده مثالی از منطقه شمال شرق يعنی محل 
خدمتم می زنم، اما شما می توانيد اين موضوع را به كل 
كشور تسری بدهيد، زيرا اين موضوع برای همه مناطق 
دوازده گانه اين شركت صادق است. منطقه شمال شرق 

در مســير عبور زائران ثامن الحجج )ع( قرار گرفته و 
مطابق آمار مسئوالن استان ســمنان ساالنه حدود 
20ميليون زائر از اين مسير به پا بوسی آقا امام رضا)ع( 
مشرف می شــوند كه ما كاركنان منطقه شمال شرق 
توفيق خدمت به اين زائران را داريم. از ســوی ديگر، 
متاسفانه هر ساله در ايام پيک تعطيالتی مانند نوروز، 
تابستان و... خبرهای ناخوشايندی از تصادفات منجر به 
جراحت و حتی فوت هموطنان مان در راه های استان 
ســمنان می بينيم و می خوانيم كه خستگی بر تن ما 

می ماند و از حالوت اين خدمت می كاهد.
 با توضيح اين موضوع می خواستم اينگونه نتيجه 
بگيرم اين حجم تردد و مسافرت نيازمند تامين سوخت 
اعم از بنزيــن و گازوئيل خودروهای عبــوری از اين 
مسير، سوخت هواپيماهای فرودگاه بين المللی شهيد 
هاشمی نژاد مشــهد مقدس، ســوخت نيروگاه های 
سمنان، شاهرود، نيشابور و مشهد و سوخت مورد نياز 
مردم شريف پنج استان  خراسان های رضوی، شمالی، 
جنوبی، سمنان و گلستان از واجباتی است كه نمی توان 
و نبايد به سادگی از كنار آن عبور كرد. آمار و ارقام نشان 
می دهد كه تاميــن ايمن و پايدار ايــن فرآورده های 
نفتی يعنی جابه جايی 15 ميليون ليتر! حدودا 500 
تانکر 30هزار ليتری! پس با همين حســاب و كتاب 
سرانگشتی مشخص شد كه اگر شركت خطوط لوله و 
مخابرات نفت نبود هر روز بايد حدود 500 تانکر به حجم 
تردد جاده ای كشور از تهران تا مشهد اضافه می شد! 
رقم بزرگی است و وقتی كنار آمار تصادفات جاده ای 
اين مسير قرار می گيرد تازه خودش را نشان می دهد. 
شما محاسبه بفرماييد اگر اين 500 تانکر نيز روزانه به 
جاده های اين مسير اضافه شود چه اتفاقی می افتاد؟ 
آمار تصادفــات خدای ناكــرده فاجعه آميزتر خواهد 

شد. پس خوشحالم كه به عنوان بخش كوچکی از اين 
شــركت در جايی كار می كنم كه عالوه بر خدمت به 
زائران امام هشتم)ع(، به افزايش احساس امنيت جانی و 
مالی هموطنانم نيز كمک می كنم كه اين موضوع نقش 
مهمی در ثبت خاطرات شــيرين اين عزيزان خواهد 
داشت، اما همانگونه كه در ابتدا گفتم شايد كمتر كسی 

به اين موضوع اشراف داشته باشد.

 یكی از شيرین ترین خاطرات نوروزی خود 
را که در محيط کار برای شما رقم خورده برای ما 

تعریف می کنيد.
خدا را شاكرم كه در مدت 20 ساله خدمتم در اين 
شركت، تعهد، تخصص و حس تعلق سازمانی همکاران 
بنده سبب شده تا هيچ خاطره تلخی در ذهن بنده نباشد 
و مطمئن هستم كه همه تالش همکاران و مسئوالن 
اين منطقه بر آن است كه اين مسير استمرار داشته باشد 
و خاطره تلخی برای هيچ كسی به وجود نيايد، اما يکی 
از بامزه ترين خاطراتم اين است كه در نوروز سال 94 يا 
95 بود، سفره هفت سين را در اتاق كنترل مركز پهن 
كرده بوديم و قرار بود همه همکاران آن شيفت در كنار 
هم دعای تحويل سال را بخوانيم. دقايقی قبل از تحويل 
سال تلفن مركز به صدا در آمد و از آن طرف خط خبر 
دادند »خط 20 اينچ را استارت بفرماييد«. همين جمله 
ساده يعنی فراموش كردن سفره هفت سين و پرداختن 
به يک كار واجب، دوســتان همگی به سايت مراجعه 
كردند و در منيفولد مركز مشغول به كار شدند. سال 
كه نو شد من داخل اتاق كنترل بودم و از راديو مراسم 
تحويل سال را دنبال می كردم. با آغاز سال نو، موضوع را 
به همکارانم در سايت خبر دادم و همگی با هم در حين 
انجام كار همصدا و يکدل دعای تحويل سال را خوانديم.

گفتوگوباهمکاریکه»تعطیالت«اوجکاراوست

لحظهتحویلسال
گفتندخطرااستارتکنید!

برخی مشاغل ایام تعطيل، »نوروز و سال تحویل« نمی شناسند؛ صاحبان 
این مشاغل پذیرفته اند که ممكن است در اوج با هم بودن، لباس کار بپوشند 
و به جامعه خدمت کنند، نوروز و سال تحویل نيز خيلی ها به جای اینكه کنار 
سفره هفت سين خانه باشند، مشغول خدمت رسانی به جامعه خود هستند 
یكی از این مشاغل که شاید تاکنون کمتر کسی به آن توجه کرده، کار کردن 

در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران است؛ شرکتی که هم طراز 
شایستگی های کارکنان آن معرفی نشده و در اوج گمنامی، خوشنام بوده و 

در خدمت به هموطنان خود از کارنامه شایسته و قابل تقدیری برخوردار است 
و به گواه هموطنان همجوار خطوط لوله، در آزمون خدمت به مردم شریف 

ایران، قطعا ممتاز است. برای تایيد این مطلب کافی است به بخشی از سخنان 
وزیر نفت در توصيف کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت اشاره 

کنيم که می گوید: »... از دوستان پنهان ما یعنی همكارانی که پشت صحنه 
هستند و خدمات بسيار با ارزشی انجام می دهند و انسان های بسيار کم توقع، 
خدوم و زحمت کشی هستند، صميمانه تشكر می کنم. ما قدر زحمات شان را 
می دانيم. گرچه خيلی جلوی صحنه نيستند، اما جزو سربازان پشت صحنه 
این خدمت بزرگ برای رساندن چه نفت خام به پاالیشگاه و چه فرآورده به 
انبارهای اصلی هستند...«. همين مقدمه کوتاه کافی است تا به همين بهانه 
سراغ حسين صادقی یكی از کارکنان مرکز انتقال نفت و تاسيسات شهيد 

سربرزگر شاهرود برویم و گفت وگویی کوتاه با وی داشته باشيم.
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 بررسي استقرار سامانه مدیریت انرژي
در سومين جلسه كميته بهينه ســازی مصرف انرژي 
منطقه شمال شرق اهداف ســامانه مديريت انرژی برای 

تشخيص ضرورت استفاده كاركنان منطقه بررسي شد.
به گزارش روابط عمومی شركت خطوط لوله و مخابرات 
نفت منطقه - شمال شرق، دبير كميته بهينه سازی مصرف 
انرژی اين منطقــه در خصوص اين ســامانه گفت: اين 
ســامانه يکی از ابزارهای كاربردی در استقرار استاندارد 
ايزو 50001 است كه قادر است وضعيت مصرف انرژی را 
در واحدهای مختلف از طريق اندازه گيری شدت مصرف 

انرژی بررسی كند.
سيروس طالبی اضافه كرد: ســامانه مديريت انرژی با 
توليد گزارش های فنی و مديريتی به منظور مشاهده سوابق 
عملکرد همه بخش ها و واحدها نيز اقدام خواهد كرد. وی 
تصريح كرد: مديريت انرژي هماننــد ديگر رويکردهاي 
مديريتي در چارچوب يک سيستم مديريت قابل استقرار 
در سازمان ها است و براي بهبود مستمر در زمينه مصرف 
انرژي، كارايي انرژي و انتخاب منابع انرژي طراحی شده 

است.
طالبی تاكيد كرد: طرح ريزي كاهش هزينه هاي مصرف 
انرژي، استفاده بهينه از انرژي، كاهش دفع آالينده هاي 
زيســت محيطي و تأمين ميزان انرژي مناسب با كيفيت 
و هزينه مورد نظر بخشی از مهم ترين اهداف استقرار اين 

سيستم در هر سازمان است.
در اين جلسه  كه عالوه بر اعضاي كميته بهينه سازي 
مصرف انرژي، اســاتيد دانشگاه ســمنان، رئيس كميته 
پژوهش گاز اين استان و مدير انرژی شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت ايران هم حضور داشــتند كارگر اســتاد 
دانشگاه سمنان و مدير اجرايي ســامانه مديريت انرژي 
به تشريح اين ســامانه پرداخت و به نمونه هايی از موارد 
اجرا شده اين ســامانه در ادارات مختلف استان سمنان 

اشاره كرد.

ساخت گلخانه هوشمند در مرکز انتقال نفت سمنان
 كاركنان مركز انتقال نفت سمنان با ساخت 
يک گلخانه 100متر مربعی، اين مركز را از نشای 

گل و گياه بی نياز كرده اند.
به گزارش روابط عمومی شــركت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ايران - منطقه شمال شرق، 
رئيس مركز انتقال نفت ســمنان بــا اعالم اين 
خبر گفت: ساالنه حدود 4 تا 5 هزار شاخه گل 
رزماری و ساير گياهان مورد نياز اين مركز در اين 
گلخانه نشا می شود كه اين عدد حتی از نياز اين 

مركز بيشتر است.
محمد عيدمحمــدزاده با اشــاره به تامين 
تعدادی از گل های مورد نياز مركز منطقه توسط 
اين گلخانه، اظهار كرد: همکاری كاركنان باغبانی 
و تکنيسين های مركز از يک ســو و استفاده از 
امکانات موجود در مركز از ســوی ديگر سبب 

مقرون به صرفه بودن اين گلخانه شده است.
رئيس مركز انتقال نفت ســمنان ادامه داد: 
برای ســاخت اين گلخانه تقريبا يک ميليون و 

500 هزار تومان هزينه شده است.
وی گفت: توليد اين نشاها، افزون بر كاهش 
هزينه های خريد نشای گل در ابتدای هر سال، 
مصرف آب را هم تا حد زيادی كاهش داده است.

به گفته محمدزاده، استفاده از سايبان برای 
كاهش جذب نور خورشيد در روزهای آفتابی، 
استفاده از فن تهويه با قابليت خاموش و روشن 
شــدن خودكار، ســاخت دريچه برای بستن 
تهويه در زمستان و اســتفاده از ورق های عايق 
پلکسی دوجداره به جای ورق های ساده، موجب 
صرفه جويی قابل توجه انــرژی در اين گلخانه 

شده است.

پيام نوروزی مدیر منطقه شمال شرق
ز کوی یار می آید نسيم باد نوروزی   از این باد ار مدد خواهی 

چراغ جان برافروزی
فرا رسيدن سال نو و نوروز، نشان از رستاخيز بزرگ طبيعت و 
زنده شدن دوباره زمين است در برابر دیدگان معترفان و منكران 

و اعتراف به قدرت الیزال خداوندی.
جهان هستی همواره در حال نو شدن است که »کل یوم هو فی 
شأن« و نوروز سنگ نشانی است که در غوغای روزمرگی های 
ما  ره گم نشود و این نوزایی و نواندیشــی را به ما انسان های 

نسيان زده یادآوری کند که:
»دم به دم نو می شود دنيا و ما بی خبر از نوشدن اندر بقا«.

نوروز استقبال غارت زدگان زمســتان، از زندگی دوباره و 
ستاندن داد از بيدادگری خزان  است.

نوروز نگهبان دوستی ها و رفاقت های ماست که در گذر زمان 
کمرنگ نشوند.

این زیبا نشان خداوند بر شما مبارک باد.
رضا جبارزاده
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   در ایام نوروز بيشتر ادارات و نهادهای 
آموزشی تعطيل هستند، چه ضرورتی شما را 
وا می دارد در مراکز انتقال نفت حضور داشته 

باشيد؟
در اين ايام شاهد افزايش مصرف فرآورده های 
نفتی هســتيم. در واقع در اين ايام مردم با وسايل 
حمل ونقل عمومی يا شخصی به مسافرت می روند 
و با توجه به اينکه نياز اصلی اين وســايل سوخت 
اســت كار در مراكز انتقال نفت كه بــا انتقال اين 
فرآورده هــا در ارتباط اســت، اهميتی دوچندان 
می يابد. يک لحظه توقف اين شريان های حياتی 
موجب اختــالل زندگی عادی مردم می شــود و 
اين از جان گذشتگی دوســتان و همکاران ما در 
واحدهای عملياتی و فنی است كه شبانه روز انتقال 
فرآورده ها را رصد و نظــارت می كنند تا وقفه ای 
در زمينه انتقال رخ ندهد و مردم كشــورمان در 

آسايش باشند.

     از لحظه تحویل ســال در هنگام کار 
برایمان بگویيد.

 واقعاً با توجه به اينکه آن لحظات از خانواده دور 
هستيم غمی در چهره دوستان مشهود است، اما از 
آنجا كه به مردم خدمت می كنند و با توجه به اين 
شعر كه می گويد عبادت به جز خدمت خلق نيست، 
همين دوری از خانواده را پر می كند و صد البته از 
خودگذشتگی و حمايت عاطفی همسر و فرزندان 
همکاران موجب قوت قلب آنان برای ادامه خدمت 
بوده و است. بارها شاهد اين بوديم و در آن لحظات 
سعی می كنيم در كنار همکاران باشيم تا جای خالی 

خانواده را تا حدی برايشان پر كنيم.

   سعی می کنيد فضا را تغيير دهيد؟
معاون عملياتی منطقه نظرش اين است در حد 
وســع مان فضا را تغيير دهيم و متناسب با حال و 
هوای عيد كنيم و با وسيله های خيلی ساده سفره 

هفت سين و ماهی و سبزه تهيه شود. سعی می كنيم 
تا حد توان فضا را شــاد كنيم تا لحظه تحويل سال 

اوقات همکاران را خوش كنيم.

   خاطره شيرینی از لحظه تحویل سال 
که در مرکز انتقال نفت حضور داشتيد برایمان 

بگویيد.
 يک بار موقع تحويل سال در مركز انتقال نفت 
بودم و لحظه تحويل ســال نيز عمليات بود و بايد 
تعويض فرآورده انجــام می داديم. بــا چند نفر از 
دوســتان در حال تعويض ولوها بوديم كه عمليات 
متوقف نشود و اختالط فرآورده های نفتی رخ ندهد 
و در حال تالقی  گرفتن بوديم و درست لحظه تحويل 
سال كنار ولوها و شــيرهای نمونه گيری بوديم و 
جالب اين بود كه همزمان با تحويل سال نو فرآورده 
را نيز تعويض می كرديم و جايگزينی سال جديد و 

گذشته و فرآورده ها همزمان شد.

بهنامتوکلی:

همسالتحویلشدوهمفرآوردهتعویض!
عطردل انگيز بهار که می پيچد، با خود دنيایی از طراوت و شادی می آورد و چه خوب که بتوان شادترین لحظه زندگی خود را در کنار خانواده سپری 

کرد، اما هستند افرادی که شادی خود را در کنار همكاران تقسيم می کنند و لباس خدمت می پوشند و افتخار خدمت گزاری به مردم را به جان و دل 
می خرند و مراکز انتقال نفت ميزبان لحظات خوش سال تحویل شان می شود. با بهنام توکلی به عنوان رئيس علی البدل مراکز انتقال نفت منطقه 

جنوب شرق که سابقه گذراندن سال تحویل در مرکز انتقال نفت را دارد، به گفت وگو نشستيم تا برایمان از حال و هوای کار در تعطيالت نوروز بگوید.
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افزایش ضریب ایمنی ایستگاه های حفاظت از خوردگی منطقه جنوب شرق
ضريب ايمنی 13 ايستگاه حفاظت از خوردگی با نصب دستگاه  هشداردهنده سرقت افزايش 
يافت. به گزارش روابط عمومی شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران - منطقه جنوب شرق، 
رئيس واحد مهندسی ابزار دقيق منطقه با بيان اينکه در ايستگاه های حفاظت از خوردگی مسير 
خطوط لوله، تجهيزاتی شامل ترانسفورماتورهای 20 كيلو ولت شبکه های هوايی،  RTU و... 
قرار دارد و حفظ ايمنی و حفاظت از اين تجهيزات ضروری است، اظهار داشت: در اين راستا 
تعداد 13 ايستگاه  حفاظت از خوردگی مسير خط 20 اينچ رفسنجان - يزد، 14 اينچ رفسنجان 
- كرمان و 26 اينچ مهرآران - رفسنجان به دستگاه  هشداردهنده سرقت مجهز شدند. رئيس 
واحد مهندسی ابزار دقيق و كنترل منطقه با اشاره به فوايد متعدد دستگاه هاي هشداردهنده، 
افزود: اين دستگاه در صورت قطعی برق و هرگونه ورود غيرمجاز به اين ايستگاه ها، از طريق 
تماس تلفنی و ارسال پيامک، مسئوالن مربوطه را متوجه خطر می كند و از اين طريق، سطح 

حفاظتی افزايش می يابد. 

صرفه جویی 200 میلیون ریالی با رفع اشكال اکچوییتر 
تأسیسات انتهایی کرمان

با تعمير كارت های الکترونيکی دو دســتگاه اكچوييتر، 200 
ميليون تومــان در هزينه ها صرفه جويي شــد.به گزارش روابط 
عمومی شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران - منطقه جنوب 
شرق، محمدجواد يزدان پناه، رئيس واحد نگهداری و تعميرات برق 
منطقه، بيان داشت: با توجه به راه اندازی تأسيسات انتهايی كرمان، 
طی همکاری با واحد مهندسی و طرح ها، كارت های الکترونيکی دو 
دستگاه اكچوييتر رفع اشکال و آماده بهره  برداری شد. يزدان پناه 
ادامه داد: با توجه به اينکه خريد اين كارت های الکترونيکی هزينه 
200 ميليون ريالی دارد با تعميــر اين كارت ها صرفه جويی قابل 

مالحظه ای رقم خورد.

پیامنوروزیمدیر
منطقهجنوبشرق

به نام خدای طراوت بخش جان ها
نوروز رستاخيز طبيعت اســت و از پيوند 
ميمون زمين و زمان، فرش گل و سبزه زار است 
که بر هستی گسترده می شود و طبيعت لباس 
زیبای آراستگی بر تن می کند و نشان می دهد 
خداوند هنوز به نوع بشــر اميدوار است که با 
آفرینش و نویدبخش سالی جدید، اميد تحول 

در انسان را دارد.
از این رو بــرای هم آوایی بــا نغمه زیبای 
طبيعت، پمپ های انتقال فرآورده های نفتی و 
مراکز انتقال نفت به عنوان قلب تپنده شریان 
حياتی انتقال فرآورده های نفتی حتی در این 
ایام نيز از حرکت باز نمی ایســتد تا با پمپاژ 
و تزریق انرژی در گســتره ایران اسالمی، به 
رگ های اقتصادی کشور حيات تزریق  شود و 
عالوه بر گرمی بخشی خانه ها، اسباب مسافرت 
راحت برای هموطنان فراهم باشد و همه اینها 
محصول تالش غيورمردانی است که در کنار 
لوله های نفت، قلب مهربان شان برای آسایش 
هموطنان شان می تپد. باشد که ایران و ایرانی 

همواره سربلند و پرافتخار بماند.
محمد قربانی پور
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  اهميت کار مراکز انتقال نفت در ایام 
نوروز چيست؟

مركز انتقال نفت مهرآران مانند ساير مراكز انتقال 
نفت منطقه خليج فارس به صورت شبانه روزی بدون 
وقفه در حال انتقال فرآورده است. طبيعتاً با توجه 
به باال رفتن مصرف ســوخت در ايام نوروز به دليل 
انجام مسافرت های نوروزی توسط هموطنان عزيز، 
تامين سوخت مورد نياز مردم و همچنين خوراك 
پااليشگاه ها در اين ايام بســيار ضروری است، زيرا 
تامين نشدن اين آن، موجب نارضايتی و سردرگمی 

مردم می شود.

  از لحظات تحویل ســال در محل کار 
برایمان بگویيد؟

من مدت 18 سال است كه در شركت خطوط 
لوله و مخابرات به صورت اقماری كار می كنم. 

در زمان تحويل ســال در اين مراكز عالوه بر 
سين های ســفره هفت ســين واقعی يک سری 
ســين هايی شــبه واقعی داريم كــه در كار با 
start-stop-آنها در ارتباط هســتيم نظيــر
 suction-sensor-selonoid-solar
centaur-setting . سين های سفره نوروزی 
برای تمام ايرانيان شــادی و نشاط و شور شعف 
به ارمغان می آورد، اما سين های واقعی در مراكز 
انتقال نفت اســترس بسيار شــديد به همکاران 

وارد می كند.
 بارها و بارها شاهد اين مســئله بودم كه وقتی 
sution يا  sensor لرزش يا حرارت كم و زياد 
می شدند چه فشار كاری و روحی و روانی كه قابل 
توصيف نيستند به همکاران وارد می شد كه خدای 
ناكرده يک مرتبه در مركز توقف ايجاد نشود، زيرا 
درصورت توقــف مركز، عمليات سوخت رســانی 

حدود 46 ميليون ليتر مختل می شود و مردم عزيز 
ما دچار نگرانی و سردرگمی و نارضايتی می شوند. 
همکاران عزيز از اينکه سوخت رسانی بدون وقفه را 
راهبری می كنند خوشحالی شان وصف ناپذير است.

 
  یک خاطره نوروزی از محل کار برایمان 

بگویيد.
در يکی از سال های گذشــته، صبح روز عيد به 
خانواده گفتم شما سفره هفت سين را آماده كنيد، 
من هم لحظه ســال نو می آيم پيش شــما، اما 15 
دقيقه مانده به سال نو اشــکالی در مركز به وجود 
آمد و تا زمان رفع اشــکال، حدود 45 دقيقه طول 
كشيد. با وجود آنکه خانواده هم در محل كار اقامت 
داشتند باز هم ما سال نو را در محل كار گذرانديم، 
اما خانواده ناراحت نشدند، زيرا موقعيت من و مركز 

را درك می كنند.

سیدرحمتاهللرضوینسب:

هفتسینماعملیاتیاست!
سيدرحمت اهلل رضوی نسب، رئيس مرکز انتقال نفت مهرآران، سابقه خدمت 30 ساله در صنعت نفت دارد. با او در آستانه سال جدید به گفت وگو 

نشستيم تا از خاطراتش بگوید و حال هوای مراکز انتقال را در ایام تعطيالت نوروز توصيف کند.
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راه اندازی سه دستگاه سیستم فوم دوزینگ در مرکز انتقال نفت مهرآران
 سيستم اطفای حريق سه مخزن ثابت و شناور مركز انتقال نفت مهرآران  تست نهايی و 
راه اندازی شد. به گزارش روابط عمومی شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران - منطقه 
 B منطقه گفت: اين نوع سيستم معموالً برای حريق های كالس HSE خليج فارس، رئيس
از قبيل مواد نفتی قابل اشتعال به كار می رود. مسعود انصاری افزود: اين سيستم هنگام اطفا، 
سيستم آب و فوم را به نسبت معينی در يک تناسب ساز يا Propionerv تركيب می كند و 
از طريق شبکه لوله كشی به نازل های نصب شده در محيط می رساند و عمليات اطفا را انجام 
می دهد. وی اظهار داشــت: اســتفاده از انرژی آب موجود و نبود نياز به منابع ديگر، قابليت 
استفاده مداوم و طوالنی مدت، عدم نياز به تنظيمات خاص، عدم نياز به مخزن تحت فشار، افت 
فشار كم در حين كاركرد، راه اندازی آسان، شست شوی آسان سيستم پس از استفاده، قابليت 
استفاده از انواع فوم ها و خيس كننده ها )Weetting Agent(، نسبت ثابت اختالط فوم، تست 
عملکردی آسان و سريع، مقاومت باال به خوردگی و سايش، تطابق با سيستم های اتوماتيک 
سيالبی )Deluge Valve(، تعمير و نگهداری آسان و جايگزينی آسان با سيستم های فوم 
موجود از جمله ويژگی ها و مزايای سيستم فوم دوزينگ هستند. شايان ذكر است در راستای 
اين هدف، واحد تعميرات خط منطقه خليج فارس، جوشــکاری و الين كشی ورودی آب و 

خروجی سيستم را در سه نقطه با هماهنگی واحد HSE منطقه بر عهده داشتند.

ایمن سازی خطوط در منطقه خلیج فارس 
هشت نقطه خوردگی شناسايی شده توسط پيگ هوشمند روی 
خط لوله 26 اينچ در محدوده سرچاهان )بندرعباس( ترميم شد. به 
گزارش روابط عمومی شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران - 
منطقه خليج فارس، كارشناس ارشد واحد نگهداری و تعميرات خط 
منطقه گفت: اين عمليات به منظور تعمير نقاط خوردگی شناسايی 
شده توسط پيگ هوشمند و با هدف پايداری خطوط و بهره برداری 
مناسب و انتقال سريع و ايمن فرآورده های نفتی انجام پذيرفت. امير 
طائی درخصوص علل ايجاد خوردگی خطوط در اين نقاط افزود:  
عوامل طبيعی، نوع خاك و شوره زار بودن اطراف لوله، عوامل فيزيکی 
و... از جمله داليلی است كه سبب خوردگی اين هشت نقطه شده 
است. وی اظهار كرد: ترميم و تعمير نقاط خوردگی خط 26 اينچ  با 
جوشکاری چهار ست نيم لوله و چهار عدد پچ دست ساز به ضخامت 
20 ميلی متر  توسط واحد نگهداری و تعميرات خط، با حداقل زمان 
ممکن و با رعايت همه نکات ايمنی انجام شد. وی اظهار كرد: حجم 

خاكبرداری در اين عمليات 164 مترمکعب بود.

پیامنوروزیمدیر
منطقهخلیجفارس

یا مقلب القلوب واالبصار، یا مدبراليل و النهار، یا 
محول الحول و االحوال حول حالنا الی احسن الحال
   همكاران ارجمند منطقه خليج فارس، خواهران 
و برادران تالشگر و ساعی، با سالم و دعای خير، فرا 
رسيدن سال نو هميشه نوید بخش افكار نو، کردار نو 
و تصميم های نو برای آینده است. آینده ای که همه 
اميد داریم بهتر از گذشته باشد. حلول سال نو و بهار 
پرطراوت، نشانه قدرت الیزال الهی و تجدید حيات 
طبيعت است. این پدیده، فرصتی نو برای تازه شدن 

و بازنگریستن بر چگونه زیستن است.
   خداوندگار عالم را سپاســگزاریم در ســال 
97 که توســط رهبر فرزانه انقالب به نام حمایت 
از کاالی ایرانی نامگذاری شــد، خانواده بزرگ 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران توانست 
با کوشــش زیاد برای رســيدن به تحقق شعار 
ســال، گام های بلندی بردارد و به موفقيت های 

چشمگيری دست یابد.
اميد است با یاری خداوند متعال سال 98 سالی 
توأم با ثبت توفيقات بيشتر در ارائه خدمت به مردم 
این دیار و سالی پر از صفا و صحت در پرتو عنایات و 
برکات الهی برای همه شما تالشگران بی ادعا باشد.

پيشاپيش فرا رســيدن عيد نوروز را صميمانه 
تيریک و تهنيت عرض می کنم.  

عليرضا عطار
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