
حس خوب آغاز بهار ؛ حس خوب آغاز شكوفه ها ، حس خوب برگ هاي نورسيده از دل شاخه هاي 
را « حس خووب آخور هفتوه    »خسته، حس خوب بودن در كنار همقطاران راه صنعت انتقال نفت ، 

 .  نشريه اي فرهنگي، هنري با رويكردي تازه به اجتماع صنعت انتقال نفت: برايمان رقم زد
ضمن تبريك نوروز باستاني به همكاران گرامي، از شما دعوت مي كنيم با مطالعه آن ،  با ما هموراه   

. از موضوع هاي مورد عالقه تان . از خودتان بنويسيد . باشيد و براي ما نظرات خودتان را بفرستيد
 . از سختي راه صنعت انتقال كه با دستان پرمهرتان هموار مي شود همواره

، حس خوب زندگي را در روزهاي كار و توال  در  « حس خوب آخر هفته»اميد آن داريم با تورق 
 . شما تكرار كنيم
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 بي تو با شمع علي تا به سحر مي سوزد
 شمع مي ميرد و او بار دگر مي سوزد
 يك نفر مثل درختان سپيدار بلند

 .  در خيالش همه شب بين دو در مي سوزد 

 ايام شهادت

( سالم اهلل عليها)حضرت فاطمه زهرا   
.را تسليت عرض مي نماييم  



 روز جهاني نوروز

روز جهاني نوروز، روز : اول فروردين 
 جهاني شادي 

با همکاری جمهوری پس از چند سال تالش 
پی گیر ایرانیان و ایرانی تبااران رر سراسار   
جهان سرانجام جشن بزرگ نوروز همزمان 

ماار  با     ۲۱با یکم فروررین ماه برابر باا  
رر مجماا  « روز جهااانی نااوروز»عنااوان 

عمومی سازمان ملل ب  رسامی  ناناه     
 .ند

مجم  عمومی سازمان ملل سرانجام رر روز 
را « روز جهانی نوروز»قطعنام   4/۱۲/۱388

رسا ور ااار هاور و     4۹رر چارچوب ماره 
تح  عنوان فرهنگ صلح ب  تصویب رساند 
و برای نخس ین بار رر تاریخ ایان ساازمان    
نوروز ایرانی را با   عناوان یان مناساب      

 .بین المللی ب  رسمی  نناه 
نشس ِ مجما  عماومی ساازمان ملال     رر 

 :تااید ند
نوروز همچون زباان مشا رم میلیاون هاا     
انسان رر آسیا  ناب  قااره هناد  آسایای     
مرازی  هاورمیان   قفقااز  بالکاان  زاوزه    
رریای سیاه و بسیاری از نقاط ریگر جهاان  

میلیاون   3۰۰امروز بای  از  . ررآمده اس 
نفاار نااوروز را رر سراساار جهااان گراماای 

بزرگدانا  ناوروز بزرگدانا     . می رارند
ریش  ها  تااریخ و ارزش هاای تمادن هاای     
ررهشان بشری اس  ا  رر طول قارن هاا   

 اندارزش های انسانی را من قل ساه   

ترویج و پیشبرر فرهنگ زندگی سازگار باا  
طبیع  یکی ریگر از جنب  های نوروز اس  
ا  همسو با بسیاری از اهداف سازمان ملل 

بناد اجرایای    ۵ایان قطعناما  رر     .اسا  
 .تنظیم ند

 
روز جهاني »بندهاي اجرايي قطعنامه 
 :«نوروز

با   ( مار  ۲۱)نناسایی اول فروررین ماه 
 عنوان روز بین المللی نوروز

اس قبال از تالش های اشورهایی ا  ناوروز  
را گرامی می رارند رر جه  زفظ و توساع   

 فرهنگ و سن  های نوروزی
تشویق سایر اشورها با  آگااه ساازی رر    
مااورر نااوروز و سااازماندهی مراساامی رر 

 بزرگدان  نوروز ب  طریق مق ضی
ررهواس  از اشورهایی ا  نوروز را گرامی 
می رارند برای پاووه  پیراماون تااریخ و    
سن  های نوروزی با هدف ان شار آگاهی رر 
مااورر میاارار نااوروز رر میااان جامعاا    

 بین المللی
رعوت از اشورهای عالقمناد  نظاام ملال    
م حد  اارگزاری های تخصصی ملل م حاد  
بویوه یونسکو  صندوق ها و برنام  های ملال  
م حد  سازمانهای بین المللی و منطق  ای و 
سازمان های غیر رول ای بارای نارا  رر    

 مراسم نوروزی

 روز جهاني شادي : اول فروردين
مااار  مصااارف بااا اول  ۲۰سااازمان ملاال 

روز جهاانی  »فروررین روز جهانی نوروز را 
تقاویم  با   را این روز  و  ارراعالم « ناری

رر قطعناما    .راار  اضااف  روزهای جهانی 
  با مجم  عمومی سازمان ملل م حاد اا    

آرا تصویب ند  از ناری  ب  عناوان  اتفاق 
ناام بارره   ها  انسانیکی از اهداف بنیارین 

و از اشورهای عضو ررهواسا    نده اس 
نده ا  این روز را با برنام  های آموزنی و 

 . فرهنگی جشن بگیرند



 شعرروز جهاني 

 روز جهاني شعر:  دوم فروردين
یونسکو رر سی امین اجال  انفرانس عماومی  

برگزار ند  ب  اتفااق آرا    ۱۹۹۹هور ا  رر سال 
مار  هر سال مصارف با روم فاروررین   ۲۱روز 

را ب  عنوان روز جهانی نعر اعالم ارر و هرسال 
 .این روز را گرامی می رارر

هدف از این اقادام زمایا  از تناوب زباانی از     
طریق بیان نعری و همچنین زفظ زبان های رر 

 .هطر اس  
مطالعات یونسکو رر مورر وضعی  ناعر نشاان   
می رهد ا  با وجور تکثر و تنوب فعالیا  هاای   
نعری و افزای  تعدار ناعران و توج  مل  ها و 
جوام  ب  زفظ سن  ها و بیان نافاهی  هناوز   
نعر ب  عنوان ین وسیل  اصیل بیان فرهنگی و 
هنری رر رسان  ها و نظام های آموزنی جایگااه  

 .واقعی هور را نیاف   اس 
زال آنک  جهان امروز با نیازهای زیبایی نناسی 
برآورره  نشده فراوانی رو ب  رو اسا  اا  اگار    
نق  اج ماعات  مناسبات و ارتباطات مررمی ب  
عنوان ابزاری برای ارتقای سطح آگاهی عمومی 
ب  رسمی  نناه   نور  نعر مای تواناد ایان    

 .نیازها را برآورره سازر
یونسکو از الیا  اشاورهای عضاو  نهارهاای     
رول ی و غیررول ای  ناهرراری هاا  مادار       

هواس   اس  تاا  ... انجمن ها  موزه ها  نانران و 
فعالی  هایی را ب  مناسب  این روز پی  بینای و  

 .اجرا انند
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افتتاح خط لوله سوخت نيروگاه سلطانيه  
  زنجان با حضور مديرعامل شركت

 
 
 
 
 
 
 

هواي پاک تهران با انتقال نفت گاز يوورو  
 كرجبه پايانه هاي كن، قوچك و انبار نفت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خوزستان امسال داغدار دو شهيد منطقه 
شهيد مدافع حرم داود نريميسا و شهيد ) 

 (فاجعه منا حاج امين باوي 
 
 
 
 
 

ساخت اولين كنترل ولو ايرانوي توسوط   
 شركتمتخصصين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

آموز  مطالب حريم خطوط لوله نفوت  
 آموزاندر كتب درسي دانش 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ديدار صميمي معواون وزيور نفوت بوا     
همكاران مركز انتقال نفوت و تاسيسوات   

 اصفهان شهيد بهشتي منطقه 
 
 
 
 
 
 
 
 

اختتاميه مسابقات جانبازان و معلولين بوا  
 شيرازحضور مديرعامل و هيات همراه در 

 
 

  
 در عمومي روابط طاليي تنديس كسب

 هاي عمومي روابط جشنواره سيزدهمين
 ايران برتر

 



 :پیام دکتر مصدق 
چ  زنده بانم و چ  نبانم  امیدوارم و بلک   

. یقین رارم ا  این آت  هاموش نخواهد ند 
اشور مبارزه ملای را  این  بیدارزنان و مرران 

اگر . آنقدر رنبال می انند تا ب  ن یج  برسند 
قرار باند رر هان  هور آزاری عمل ندانا    
بانیم و بیگانگان بر ما مسلط بانند و رن   

ما را ب  مسیری اا   بگذارند  ای بر گررن ما 
می هواهند بکشند   مرگ بر چنین زنادگی  
ترجیح رارر و مسلم اس  ا  مل  ایاران باا   
آن سوابق ررهشان تاریخی و هدماتی ا  ب  
فرهنگ و تمدن جهان ارره اس   هرگز زیر 

امروز مبارزه بزرگای را  . بار این ننگ نمی رور
هیچ اس از اهمیا   . مل  نروب ارره اس  

الب   رراین گون  جنب  های . آن غافل نیس  
اج ماعی باید رر مقابل هر گونا  محرومیا    

هیچ . ایس ارگی ارر و رر برابر آن آماره بور 
مبارزه ای هر قدر اوچن و ناچیز باناد با    

تا رنج نبریم گنج . آسانی ب  ن یج  نمی رسد 
رر این راه نیزسعی ناارره ب  . میسر نمی نور 

 ... جایی ن وان رسید 

 اسفند 29به مناسبت 

 آرامگاه مرحوم مصدق  
 

آرامگااه ابادی را ار محماد     اینجا 
مصدق رر یکی از اتاق های هانا  اش  

زاوالی  ازمادآبار  قلعا   رر روس ای 
 .باندارج می 

 دفناز محل هایی  عکس
 دکتر مصدق   
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 شرکت در لبخند

خاطرات همکاران از بهترین 
 لولهمعاونت فنی خطوط 

 مهندس پرویز معماریان
 معاون فنی مدیر خطوط لوله  

و راه اندازي توربین هاي تاروس سوالر نصب 
رفسنجان در سال  -مسیر خط لوله بندعباس

بدون حضور و کمك کارشناسان خارجی  78
براي اوليین بيار در کريور و خاورمیانيه و     
همچنین راه اندازي توربین هياي نووپینیيون   
یکی از به رین هاطرات من رر روران زندگی 

 . نغلی ام می باند 
  

 غزالیعلی مهندس 
 رئیس خدمات مهندسی برق

 (بودندعكس يادگاري در ماموريت ايشان در ) 
تغییيرات دور  ) پيروهه وي ا  دي  مدیریت 

برند براي اولین بار با ( موتور توسط فرکانس 
داخلی و بدون حضور کارشناسان خارجی در 

مگاوات  2/1مرکز انتقال نفت نظامیه با قدرت 
  1394در سال 

 
 عباس طاهرزاده عیدانیمهندس 

رییس برنامه ریيزي  کنتيرل و روه هياي     
 نگهداري تعمیرات

 بمباراناستارت تلمبه خانه تنگ فنی در زمان 
رر زمان جنگ  ب  تلمب  هان  تنگ فنی ین 

بمب هنثی . بمب اصاب  ارر ولی منفجر نشد
برای هنثی . نشده وسط تلمب  هان  اف اره بور

اررن آن اب دا تمام ساه مان تخلیا  ناد و   
سپس پدرم با امن جرثقیل و بیل مکانیکی  

 . بمب را جابجا ارر
 

از ساع  ها تاالش  تاوربین   بعد از آن  پس 
روبااره نصاب ناد و اسا ارت     تلمب  هانا   

مرازان قال نف  تنگ فنی همزمان با طلاوب  
نور و وجاد هاصای رر   . هورنید   زره ند

ایان عملیاات باا    . بین همکاران ایجار ناد 
همکاری مرزوم تیربازاری  آقایان مهدی نیا  
ناایبانی  بهبهااانی  رضااوی و هلیلاای از   
همکاران سابق نرا  ب  ن یج  رسید ا  جا 

 .عزیزان ارره بانیماز این رارر یاری هم 
 
 شیرازیانرضا  
 رییس خدمات مهندسی ترابري 

دستگاه خودروي عملیاتی  150پیگیري خرید 
 تویوتا براي نوسازي ناوگان حمل و نقل 

  
 هوشیار مجدي مهندس 

 رییس خدمات مهندسی ابزاردقیق و کنترل
نوسازي تمامی سیستم هاي برق و پی ال سی  

 شدن تابلوهاي برق مراکز انتقال نفت
از پی ال سی اررن و نوسازی سیس م هاا  پس 

ین بار رر هنگام نات ران اررن رسا گاه هاا   
صعوری ناد اا    ( جریان)ناگهان نمورار فلو 

رقیقا    3رر صورت بیش ر ندن فلو پس از 
همگی بسایج  . ال تلمب  هان  م وقف می ند

با امن همکااران  . ندیم تا عل  را رریابیم
پس از جس جوی زیار   رر آهر رریاف یم ا  
ین فلوم ر قدیمی باعث این موضاوب ناده   
بور ا  سال ها از چشم ماا رور ماناده باور و    

 .  تعویض نشده بور

 

 میرشاهنده هاشمی مهندس  
 رییس خدمات مهندسی مکانیك 

رفع لرزه توربین هاي تيایفون و همچنيین   
نگهداري از توربین هاي سولزر علیرغم شرایط 
تحریم بيا بياالترین دور ممکين و بياالترین     

 راندمان

  
 سیامك سیف مهندس 

 رییس خدمات مهندسی حفاظت از خوردگی
رر اب دای هدم  نش ی هطوط لول  رر هار   

هف   ین زارث  عاری تلقی می ند  اماا باا   
بازرسی های م داول و پیگرانی هاای مرتاب   
امروزه وقوب زارث  تقریبا ب  صفر رسایده و  

  .امری رور از ذهن اس 
 

 محمد عصمیان مهندس 
 رییس خدمات مهندسی خطوط لوله 

ما وظیف  نگهداری از هطوطی را راریام اا    
هیچ جایگزین و یدای ندارند  یعنای ز ای   
. ین قطره نش ی ال هط را م وقف می اناد 
این رر زالی اسا  اا  ساایر تجهیازات و     
سیس م های نگهداری رر هطوط مثال ابازار   

همگی با سیسا م هاای   ... رقیق و مکانین و 
یدم اار می انند و این یعنی زساسی  اار 

 . ا  تماماً بر روش ما چند نفر اس  

 



 سفرهاي خودمانی 

. سفر حكايت ثبت لحظه هاست در قاب جغرافيا 
زنيم  ميبه جاده . سفر ، حس خوب لحظه هاست

و انگار همسفر با جاده بودن پاک مي كند ما را 
هاي  خياباناز تكرار ، از  عادت و از نگاه خسته 

چوه  كنويم   موي و حس زنيم  ميبه جاده . شهر
بين نگاه كوچه و خيابوان و نگواه   هاست  تفاوت

 ... .جاده به همسفرانش 
از شما دعوت مي كنيم در مسير سفر خوود در  
ايران زيبا ،  سري بوه همكارانموان در مراكوز    
انتقال نفت و تاسيسات شركت خطووط لولوه و   

در نزديكي هاي هر . مخابرات نفت ايران بزنيد
مركز انتقال نفت ،  تاسيسات و يا ايسوتگاه هواي   

اما چشم  ،ناآشنامخابراتي ، مكان هايي هستند 
كه در هر شماره به يك يا دو . به راه همسفران

 :مكان اشاره مي كنيم 

دریاچه حوض سلطان بزرگترین آیینه  
 طبیعی ایران

ایلوم ری مرااز ان قاال نفا  چشام  ناور       3رر 
نرا  هطوط لول  و مخابرات نف  ایاران  رریاچا    
زوض سلطان ب  مانند آیین  ای بزرگ رر وسط ایران 
زمین واق  نده ا  ب  بزرگ رین آین  طبیعی ایاران  

 4۰نمان زاوض سالطان رر    رریاچ  . اس معروف 
ایلاوم ری   8۵ایلوم ری نمال نهرسا ان قام و   

 . جنوب تهران قرار رارر
این رریاچ  ا  ب  رریاچ  ساوه قم و رریاچ  نااهی  

ایلاوم ر   ۲4۰هم معروف اس  ب  مساز  تقریبای  
مرب  رر نمال نرق نهرس ان قم واق  نده  اس  و 

  .رن   اوه های البرز رر نمال آن قرار رارر
. این رریاچ  از رو چال  جدا از هم تشکیل نده اس 
چال  غربی ب  نام زوض سلطان و چال  نرقی با  ناام   
زوض مره  اس  ا  ب  وسیل  ین آبراه  ب  هم وصل 

رر فصول پر آب اب دا چال  مره پر می نور . می نوند
 .و سپس آب اضافی وارر زوض سالطان مای ناور   

رورهای م عدری ب  این رریاچ  وارر می ناوند اا    
عموماً از اراضای ناوره زار و نمکای اطاراف عباور      

از جمل  این رورها می توان با  رورناور و   . می انند
رریاچ  ساوه نام ریگری اسا    .قره چای اناره ارر

ا  ب  زوض سلطان راره نده اس  چرا ا  بازمانده 
  .رریای بزرگ ساوه اس 

  

 خانه دکتر محمد مصدق 
رر روس ای ازمدآبار رر نزریکی تاسیات ارج 
نرا  هطوط لول  و مخاابرات نفا  ایاران      
هان  را ر مصدق ا  رر واق  آرامگااه ابادی   

ایان هانا  بناای    . انان نیز هس   قارار رارر 
آجری ساره ای اس  با پالن مس طیل نکل رر 

بام آن نیز ب  صورت نیروانی فلازی  . طبق   ۲
اس  ا  چند رورا  آجری رر میان آن قرار 

ب  طور الی وضعی  ظاهری هان  را ار  . رارر
. مصدق یارآور اونن ساره روران قاجار اس 
رر یکی از اتاق های این هان  هاوررو وزارتای   
 .را ر محمد مصدق نگهداری می ناده اسا   
رر ضل  نرقی این هانا  بعادها سااه مانی    

مااوزه و » جدیااد ساااه   نااد و باا  عنااوان 
مورر اسا فاره  « ا ابخان  را ر محمد مصدق 

   .قرار گرف 



نقاشی خط/ هينير   

 تاریخچه نقاشی خط
 

هط ب  معنی امروزی نزرین ب  نایم  نقانی 
. باار میگااررر ۱34۰قاارن رارر و باا  سااال 

اساتید بسیاری رر نکل گیاری آن ساهم   
 عماااده ای رانااا   اناااد و از اسااااتید 
معاصر می وان اس ار زساین زناده روری     
زنااده یااار فراماارز پاایالرام و بعااد از آن  

ازصایی و نارروان رضا مافی را نام  اس ار 
 .برر
 

همچنااین اساا ار جلیاال رسااولی و سااایر 
اساتید عزیز این راه راه را پای گرف ند اا    
آثارارائ  نده هرادام از این اساتید از هار  
لحاظ باهم م فاوتناد و تفااوت ایان آثاار     
بیش ر از لحاظ تکنین های ااری و ااربرر 

 .مار و غیره می باند
 

نقانی هط ین بیان تجسمی بسایار باا    
راررو از بضاع  و قابلی  های قابل توجهی 

زبان نقانی هط با رانا ن  . برهوررار اس 
ویوگی های ایرانی و هنری هور می تواناد  
از سراسر جهان هنری  مخاطباان هاور را   

 .ران   باند

 را به غم عشقما 
 ..همان عشق عالج است

 بیدل دهلوی
 اکرلیک روی بوم ۵۰*۵۰
۵۰*۵۰ Acrylic on Convas 

 
 روح اهلل عطائیان: اثر



سینما/ هنير  

 نوروزيفیلم هاي اکران 

 
  آلبالو كيلو ۵۰

 طنز/اجتماعی : ژانر

 حقیقی مانی  : اارگرران

فد،،   سهیلى، هستى مهددى   ساعد : بازیگران
جمشید ، سیامک انصار ،  ف،هاد آئیش، پژمان

افسدان  باياددان، آهادم ىددمد ، هدداد   ددا مى،  
آسدايش، علدى ىداد ى،     س،ىش ىحت، ىيشدكا 

بهنددوش بیتیددار ، داريددوش اسدددهادم، امیددد    
 … ى رىحانى، مونا احمد ، مانى حقیقى

” پنجاه ایلو الباالو “راس ان  : هالص  راس ان
رر . مرجان آغااز مای ناور    عروسی از مجلس

میان  عروسی ماموران برای رسا گیری راماار   
هالفکار وارر می نوند و میهماناان هام فارار    

رر این میان ریخا ن آب آلباالو روی   . می انند
پیراهن راوور باعث آننایی ناگهانی او و آیادا  
می نور و اتفاقات ناهواس   ای برای آن ها مای  

 … و اف د

  
  
  

 
  سالوادور نيستم من 

  مدي : ژانر

 منوچه، هادي:اارگرران
سه،اب پدور ى امید، پد،ىي     منصور : تهی  اننده

 حسینی
رضددا عردداران، يكتددا ناىدد،، مهدددي  : بااازیگران

مح،ابددی،  ددارىد ىيدددىنی، بدد،ي فیو ددا، سددوگ   
مح،ابی ى ژيال ىاد ی با حضور ريوالدى فوتبالیست 

 مشهور ب،هيلی
ناصر و هانواره اش با  واساط    : هالص  راس ان

آژانس تعطیالت رویایی برای سفری سیاز ی ب  
برزیل رعوت می نوند  آنجل ره ری برزیلی  او 

 ...ى را با نامزر سابق هور ان باه گرف   اس  
مددي،  / رضدا مقصدودي  : نويسدندم : سایر عوامال 
/ حس  ايوبی: تدىي / اب،اهیم غفوري: فیلمب،داري
طد،ا  ىدحن  ى   / ناى، ريحدان ىدفت  : مدي، تولید

امیدد  : ط،ا  چه،م پد،داهي / محس  غالمی: لباس
دستیار  ارگ،دان ى ب،نامد   / گ  هادم، آرهى حالجی

: مشداىر رسدان  اي  / علی،ضدا مدمس مد،يفی   : ريز
 مهسا همتی

  
  

  باديگارد
 باند می ایا زاتمی ابراهیم فیلم آهرین عنوان
 زضور فجر فیلم جشنواره چهارمین و سی رر ا 
 آن از را مررمی آرای روم رتب  توانس   و رارر
 .اند هور

  از بیش ر رر ۹4 فجر فیلم جشنواره رر باریگارر 
 .ند سیمرغ سورای رریاف  نامزر رن   ۶

 از زفاظ  نغل مورر رر باریگارر فیلم راس ان
 را آن اصلی نق  ا  باند می مهم انخاص
 .اند  می ایفا ( زیدر نق  رر ) پرس ویی پرویز

 : آمده اس  راس ان رر هالص 
 چرا اینقدر ریر اومدی؟

 مأموری  بورم
 نغل  چی ؟
 تو زفاظ م
 نگهبانی؟
 محافظم

 …آهان پس باریگارری
 امی، / هارعی م،يال / پ،ستويی پ،ىيز :بازیگران 

 پ،يوش /  ائمیان ف،هاد / حمیديان بابک / آ ايی
 محمد / عزيزي محمود / خداداد میال / نظ،ي 
 پدرام / نجف هادم  ام،ان / هاهدي ديبا / حاتمی
 .می بامد بادياارد فیلم باهيا،ان ...ى م،يفی

  حاتمی  یا، اب،اهیم :اارگرران و اننده تهی  
  :تولید مدي،  الري، محمود :فیلمب،داري مدي،

 احسان :پ،ىژم مدي، آذي ، محمدىادق
 اردالن، بهم  :ىداب،داري مدي، محمدحسنی،

  :لباس ى ىحن  ط،ا  حسینی ىند، مهدي :تدىي 
 :چه،م پ،داهي ط،ا  مجاعی، محمدرضا د ت،
 هادي :ىيژم جلوم هاي مدي، امیدىاري، ايمان

 مهسا ا دسی، ارما :بدلكاران گ،ىم اسالمی،
 ىالحی علی،ضا :ب،نام  ريزي مدي، احمدي،

http://www.taktamovie.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-50-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88-%d8%a2%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%88/


سینما/ هنير  

 و یك روز ابد 

 سعید رىستايی:  اارگرران
پیمددان معددادي، نويددد محمدددهادم، :  بااازیگران

پ،يناه ايزديار، ريما رامدی  فد،، مدبنم مقددمی،     
می،ي  يزدان بیش، معصوم  رحمدانی، مهددي   

  ،بانی، محمد علیمحمدي، اسماعی  گ،جی
هاانواره رر تادارم مراسام    : هالص  راس ان

عروسى سامی  هسا ند اما اتفاقااتی رواباط     
هواهران و برارران را سرر می اند ا  رر نهای  

 .باعث ماجراهایی می نور
: مشداىر  دارگ،دان  /سعید ملكدان :  تهی  اننده
مددي،  /علی  اضی: مدي، فیلمب،داري/ماهيار می،ي

: ط،ا  چه،م پد،داهي /محمدرضا منصوري: تولید
ىدداگاار  /بهد،ام دهقدانی   : تدىي /سعید ملكان 

امیدددد ريدددیس : موسدددیقی/علی،ضدددا علويدددان
: امدی  می،مدكاري طد،ا  ىدحن     : ىداب،دار/دانا

ب،نام  /غزال  معتمد: ط،ا  لباس/محس  نص،الهی
علی،ضددددا : ريددددز ى دسددددتیار اىد  ددددارگ،دان

امید،  : عكداس /نددا  ائددي  : منشی ىدحن  /نسائی
بیتدا موسدوي   : مشاىر رسدان  اي /حسی  مجاعی

 محمد حیدر  لی ف،د: مدي، تدار ات/

 هایم کو؟کفش 
 فددش هددايم  ددوی فیلمددی در ارتبددا  بددا تبعددات  

  . استمهاج،ت ى بیماري آلزايم، 
 

 :هالص  فیلم 
زبیب ااوه اارهان  رار قدیمى مب ال ب  بیماار   

هانواره اش او را ترم نموره اند اما . آلزایمر اس 
 .با بازگش  ره رش ب  ایران اتفاقاتى مى اف د

 یوم،ث : نويسندم/  یوم،ث پور احمد: اارگرران
علدى  دائم   : تهی   نندم/ پوراحمد، ف،يد مصرفوي

ط،ا  / علی،ضا هري  دست: مدي، فیلمب،دار/ مقامى
: ىددحن  آرا/ مجیددد می،فی،ايددى: ىددحن  ى لبدداس
/ مهد،داد مید،  یددانى  : چهد،م پد،داه  / مه،اند  ربدی  
/ میدد م مددواليى: تدددىي / آرش ب،ىمنددد: ىددداب،دار
ىددا گداار ى ت، ید     / ف،دي  خلعتب، : موسیقى

 مهد  حیدر : عكاس/ محمود موسوي: ىدا

رضدا  یانیدان، مجیدد مظفد،ي، رىيدا       :بازیگران
نونهالی، بهارم  یدان افشدار، میندا ىحیدد، رامدی       

 ربی، منصورم ىاف،ي



 عکس خوب/ هنر  

 اجراي كودكان كره اي در مهدكودكي در شهر پيونگ يانگ پايتخت كره شمالي  
 عکس از دیوید گاتنفِلدِر 

.اهمیتی ندارد که از چه دوربینی براي عکاسی سود می بري  
.یك عکس را یك دل روشن و عاشق می سازد نه یك دوربین     

 



 تکنولوهي

 بنویسیمچگونه ایمیل هاي موثر 
 (بخش اول)

 
ایمیل تان را می نویسید  تنها باا  هنگامی ا  

رعایاا  چنااد اصاال ساااره و ااااربرری   
می توانید تاثیر مثب ی بر گیرنده بگذارید و 
آنها را ب  ارسال پاساخ ماورر نظرتاان رر    

رر ایان  . مدت زمان اوتاهی ترغیب نمایید 
ب  معرفی برهی از این اصول مهم رر  بخ 

نون ن ایمیل می پررازیم و سعی می انایم  
آنها را با مثال های ایمیل هوب و ایمیل بد   

 .  اامال برای تان رونن انیم 
 
ایمیل یك سرتیتر ( Subject)موضوع  -

 .  خبري است
تی ر ین روزناما  رو ااار مهام را انجاام     

توج  ما را جلب مای اناد و   : اول: می رهد 
سپس ب  ما می گوید ا  مقال  اصلی رربااره  

بعاد از هوانادن تی ار    . چ  موضوعی اس 
تصمیم می گیریم اا  روزناما  را بخاریم و    
مطالع  انیم  یا اینک  ب  سارگی از انار آن 

موضوب ایمیل هم باید رقیقا همین . بگذریم
با ان خاب مناسب تعادار  . اار را انجام رهد

امی  الم   گیرنده رر یان نگااه هواهاد    
فهمید ا  این ایمیل ررباره چا  موضاوعی   

 .  اس  و چ  هدفی رارر 

ایمیل نما ین ایمیل  معمولی اس  اا   اگر 
مانناد گازارش ااار    )مرتباً ارسال می نور 

  به ر اس  ا  تاریخ را رر موضوب (هف گی
برای ایمیل هایی هم ا  نیااز با    . ذار انید

پاسخ رارناد  به ار اسا  ایان ماورر رر      
 ۱۵لطفاا تااا  » : ماثالً . موضاوب ررج ناور   
 «  . هررار پاسخ رهید

ب  هاطر رانا   باناید اا  هما  تاالش      
می انند تعدار ایمیل های رریاف ی ناان را  

اگر نما از موضاوب تاان با     . ااه  رهند
هوبی اس فاره انیاد  ناانس ایان را اا      
ایمیل تان هوانده نور   افزای  می رهید  و 
جلوی این موضوب را ا  ز ی بادون یان   

 .  نگاه سرسری پام نور  می  گیرید
مطمئناً همانطور ا  ان شاار یان روزناما     
بدون تی ر ین اار ازمقانا  اسا   هاالی    
گذان ن موضاوب ایمیال از آن هام بادتر     

زیرا ایمیل هاای باا موضاوب هاالی     . اس 
 . معمو ً ب  پون  زبال  من قل می نوند

 :یك ایمیل بد
 مالقات: موضوب
 :  م ن نام 
ماای هواساا م / آقااای ارجمناادی سااالم 

جلس  ای را ا  برای هف ا  آیناده باا هام     
لطفاا اگار   . تنظیم ارره ایم  یارآوری اانم 

سوالی رر این مورر راری باا مان رر میاان    
 . زامد نین سرن / با از رام  . / بگذار

 
ایمیل ب  ر یال زیااری اصاال ارتبااط     این 

اول از هم  . هوبی با گیرنده برقرار نمی اند
 «  مالقات»: موضوب آن

هب مشکل اجاس ؟ این موضوب هیچ گون  
اطالعاتی رربااره ما ن پیاام  با  گیرناده      

اگر تقویم ناما پار از ایان قارار     . نمی رهد
مالقات ها باند  ناید سر ررگم نوید اا   

بدتر . زامد ررباره ادام ین صحب  می اند
از آن ن  تنها رر موضوب ا  رر م ن ایمیال  
هم صحب ی از زمان و مکان مالقات ب  میان 

ب  رلیل عدم وجور اطالعاات  . نیامده اس 
مناسب رر موضوب از مال  زیار اس  اا   
بدون هوانده ندن پام نده و یا ز ی با   

 . عنوان ین اسپم گزارش نور



 تکنولوهي

  :ایمیل خوب یك 
 ۱۰یارآوری قرار مالقاات سااع    : موضوب 
ررباره مرازل  -فروررین  ۱۵تاریخ  -صبح 

 رریاف  ویزا

 :م ن نام 
ماای هواساا م / سااالم آقااای ارجمناادی 

 ۱۵جلسا  ای را ااا  بارای روز ساا  ناانب    
صبح تنظیم ارره بوریم  ۱۰فروررین ساع  
این مالقات رر اتاق انفرانس . یارآوری انم

نرا  ساسان ررباره مرازل رریاف  ویازا  
اگر سوالی رر این ماورر  . برگزار هواهد ند

/ با از ارام  / ران ی ز ما با من تما  بگیر
 زامد نین سرن 

  
هب  می بینید ا  این موضوب و این ایمیال  
. چقاادر مشااخو  روناان و گویااا اساا  
مهم ترین نک   رر مورر این موضاوب   ایان   
اس  ا  گیرنده نام  ز ی بدون باز ااررن  
ایمیل  تقریبا تماامی اطالعاات  زم را با     

ماهی  و طبیع  یان سار   . رس  می آورر
تی ر هبری هوب ایان اسا  اا  هماواره     
اطالعات ااربرری را ب  راز ای رر اه یاار   

هر گااه اا  گیرناده ایان     . گیرنده بگذارر
ایمیل نگاهی سرساری با  ایمیال هاای      
بیاندازناد  قارار مالقاات ناما را با  یااار      

 .  می آورر
  



كارتغذيه و اثرات آن در محيط   

 تغذیه و اثرات آن در محیط کار
سازمان ها و ارارات برای عملکارر  اارانان 

به ر  نیازمند ران ن ین الگوی تغذیا  ای  
صحیح و مناساب هسا ند و تنظایم یان     
برنام  ی غذایی م نوب و ساالم عاالوه بار    
ارتقااای رضااای  مناادی آنااان  رر بهبااور 
هونیاری و هلق و هو رر محیط اار و نیاز  

رعایا   . منزل  تأثیر بارزی هواهد رانا  
اصول ین تغذی   م عارل نظیر مصرف تمام 
گروه های غذایی سالم و ترجیحااً طبیعای    

لیوان مایعات رر روز؛ مصارف   ۶ -8مصرف 
گرم سبزی ها و میوه های تازه ؛  ۵۰۰زداقل 

پرهیز از غاذاهای پرچانانی و پرچارب و    
نور؛ صرف غذا ب   آرامی و بادون عجلا  ؛   
صرف صبحان  و محادور ااررن غاذاهای    
هیلی نیرین و نایرینی هاای سااره  رر    

رر برهای  . افزای  اارآیی افرار مؤثر اس 
مناب  نیز ب  تأثیر ساورمند وی اامین هاای    

رر ااه  فشاارهای اااری و    Cو  Bگروه 
پای  گیاری از   . اس ر  اناره نده اسا  

افاا  قناادهون رر زمااان اااار  باا  زفااظ 
از این رو افازای   . هونیاری امن می اند

تعدار و ااه  زجم وعده های غاذایی با    
هم چنین . زفظ قندهون امن هواهد ارر

رر بسیاری از پووه  ها ذار نده اس  ا  
مصرف صبحان  بارای زفاظ هونایاری رر    
روز و بهبور عمل ارر مغزی و ذهنی نقا   

 .  چشم گیری رارر 

 

 توصیه هاي تغذیه اي
افراری ا  نوب  های نب اااری رارناد   ب  -۱

توصی  می نور ا  ین وعده اصلی رر بعد از 
ظهر و ین وعده اصلی رر نیم   زمان نایف   

وعده های غذایی سنگین سبب . مصرف انند
 .هواب آلورگی و اف  اار ایی می نور

تعاارل و تناوب رر مصارف غاذا رر     اصل -۲
این جا نیز ااربرر رارر  بدین معنی ا  تماام  
گروه های غذایی اصلی رر طای روز هاورره   

 . نوند
 4-۵بین وعده هاا نبایاد بای  از    فاصل  -3

 . ساع  باند
نوب  های ااری بعدازظهر  زم اس  ا  رر -4

وعده اصلی رر ظهار باناد و طای نایف      
غااذاهایی نظیاار گوناا   . مصاارف نشااور

ام چربی  سبزی های تازه  پنیر رناده ناده    
جوج   بدون اس خوان و پوسا   ماااارونی    
سا ر فصل  لوبیای انسرو نده و تخم مارغ  

 .آب پز جه  نیف  ااران توصی  می نور
اس  اارانان  غذا را با هور ب  محل به ر -۵

 .اار ببرند و م کی ب  غذای بیرون نبانند
. روز صبح  صبحان  ی اامل میل ناور هر -۶

 . رر ضمن آب پرتقال فراموش نشور
سبن  م عدر و زاوی نشاسا    وعده های -7

 .ان خاب نوند
افازورن چانانی هاا  ارویا  و روغان      از -8

 .اضافی ب  غذا پرهیز نور

ساره باعث افزای  و افا  قناد   قندهای -۹
هون م عاقب آن می نوند؛ از ایان رو به ار   

 .اس  محدور نوند
نیف  ااار اا  تحارم امای     هانم های -۱۰

. رارند  نیاز ب  امالزی نظیار السایم رارناد   
ولی از سوی ریگر توصی  می نور ا  انارژی  

 .رریاف ی هور را محدور انند
محیط  های گارم  با  رلیال تعریاق      رر -۱۱

امکان بروز سرررر و هشکی پوس   اب ال ب  
بیماری و تضعیف سیس م ایمنی بدن بی  تر 

ب  همین رلیل مصارف مایعاات رر   . می نور
هم چنین اارفرمایاان  . زین اار الزامی اس 

جه  بهبور بهره وری  زم اس  اا  امکاان   
ورزش روزان   اارانان را فراهم آورناد؛ زیارا   
ورزش عالوه بر افزای  تندرس ی جسام  رر  
بهبااور هلااق و هااوی افاارار نیااز تااأثیر   

 .چشم گیری رارر



. تناسب ذهنی همانند تناسب اندام اسا   
رژیم ذهنی  تعیین اننده نخصی   مان   

اگار  . و تقریبا تمام اتفاقات زندگی ان اس  
ذهن را با ریدگاه ها   اطالعات  ا ااب هاا و   
اندیش  های مثب  تغذی  انید   نخصای   
. مثب  تر و موثرتری را پرورش هواهید رار 
با آموزش و تمرین می توانیاد هوربااوری و   
نگرش ذهنی مثب  بسیار با یی را رر هور 

برای این ا  نخصی ااامال  . پرورش رهید 
 :  مثب  اندی  نوید هف  الید وجور رارر 

 
 هفت کلید براي داشتن شخصیت مثبت 

 
 گفتگوي درونی مثبت  
 

با هورتان مثب  صاحب  انیاد و گفا  و    
از . گوهای ررونای هاور را ان ارل انیاد     

عبارات تاایدی مثبا    اول ناخو و رر   
مان هاورم را روسا     » زمان زال مانناد  

من ازسا  هوبی « » من می توانم « »!رارم
اساا فاره « ماان مساائول هساا م « » رارم 
  . انید

 هفت کلید براي داشتن شخصیت مثبت  

 تجسم مثبت 
ناید قدرتمندترین توانایی نما   تواناایی  

و ریاادن اهااداف ان اساا    باا  « تجساام»
طااوری ااا  انگااار همااین ا ن باا  تحقااق 

تصویری هیجان انگیز و واضح از . رسیده اند
اهداف و زندگی ایده آل تان بسازید و بارهاا  

تماام  . و بارها آن را رر ذهن مارور انیاد   
پیشرف  های نما رر زنادگی   باا بهباور    
بخشاایدن باا  تصااویرهای ذهناای نااروب 

 .می نوند
 افراد مثبت اندیش

ان خاب ررس  اسانی ا  با آنها زندگی می 
انید   اار می انید و تعامل رارید   بیش ر 
از هر عامل ریگری بر ازساسات و موفقی  

همین اماروز تصامیم   . نما تاثیر می گذارر
بگیرید ا  با افرار برناده  مثبا    ناار و    
هوش بین و اسانی ا  اهداف بزرگی رارند 

 . معانرت انید

 خوراک ذهنی مثبت 
سالم ی نما رقیقا ب  همان مقداری اسا   
ا  موار غذایی سالم بخورید و ب  هورتاان  

همین طور سالم  ذهنای و روانای   . برسید
نما ب  همان اندازه ای اس  ا  ذهن هاور  

بااا « ناایرین هااای ذهناای»را باا  جااای 
ا اب . تغذی  انید « پروتئین های ذهنی »

ها   مجالت و مقاا ت آموزناده و انگیازه    
ذهن هور را باا اطالعاات و   .رهنده بخوانید

ایده هایی ا  موجب تعالی و نارمانی مای  
نوندو نما را نسب  ب  هور و آرزوهای اان  

 .  مطمئن می سازند   تغذی  انید 

 آموزه و پیررفت درست 
تقریباً هم  افرار با مناب  محادور و گااهی   
هم بدون سرمای    رس  ب  اار می نوند و 
تمام ررآمد افرار   اب دا با فاروش هادمات   

تمام افاراری اا    . نخصی زاصل می نور
اماااروزه رر اوج هسااا ند   زماااانی رر  
پایین ترین جایگاه هاای پاایین تار نازول     

وق ی هور را ب  یارگیری  رناد    . ارره اند 
به ر ندن رر افکار و فعالیا  هاا م عهاد    
می انید   اامال بار زنادگی هاور مسالط     
می نوید و سرع  رسیدن ب  اوج را ب  طور 

 .  قابل مالزظ  ای افزای  می رهید 



 عادت هاي سالمتی مفید 
از سالم  جسمانی هور زدااثر مراقب  را 

همین امروز تصمیم بگیرید اا  تاا   . بکنید 
سالگی زندگی انید و ز ای رر آن  ۱۰۰سن 

غاذاهای  . سن هم نار و پرتحرم باناید  
سالم و مغذی بخورید و تصمیم بگیرید با   

رقیقا   ۲۰۰زداقل . طور منظم ورزش انید 
رر هف اا  را باا  پیاااره روی   رو   ناانا و  
روچره  سواری یا ااار باا رسا گاه هاای     

وق ی با برنام  ورزش می . ورزنی بپررازید 
انید ازسا  نارمانی و سالم ی بیش ری 
رارید و نسب  ب  فرری ا  تمام بعداز ظهر 
را روی ااناپ  می نشیند و تلویزیون تماناا  
می اند  هس گی و فشاار روانای ام اری    

ب  اندازه اافی اسا راز   . هواهید ران  
 زم اس  ب  طور منظم و ب  ویوه رر . انید 

زمان هایی ا  زیر فشاار عصابی هسا ید     
 .  باتری های انرژی هور را نارژ انید 

 نتظارات مثبت ا
ران ن ان ظارات مثب  یکی از تکنین های 
بسیار قوی اس  اا  باا با  ااارگیری آن     
می توانید نخصی مثبا  انادی  ناوید و    

ان ظارات . زندگی مثب  تری را تضمین انید
. نما پیشگویی نما ازآینده هورتان اس  
یعنی آنچا  ناما باا اطمیناان من ظارش      
هس ید   ب  از مال زیار ب  رسا  هواهاد   

از آنجااا ااا  هورتااان ان ظااارات را . آمااد 
ان خاب می انیاد   همیشا  به ارین هاا را     
. بخواهید و ان ظار موفقی  رانا   باناید   
هنگام مالقاات باا افارار جدیاد   ان ظاار      
محبوبی  و رس یابی ب  اهداف عالی و هلق 
زندگی نگف  انگیز برای هورتاان رانا     

وق ی پیوسا   رر ان ظاار اتفاقاات    . بانید 
 . هوب بانید   ب  ندرت ناامید می نوید 

 هفت کلید براي داشتن شخصیت مثبت  



 2016رنگ سال 

  پی اون  رناگ ب  بعد موسس   ۲۰۰۰سال از 
رنگ سال را ان خاب و اعالم می اناد؛ اا    
این ان خاب از طریق نظرسنجی های مررمی  
و از بین رناگ هاای پیشانهاری موسسا      

این موسس  رناگ  . پن ون صورت می گیرر
مورر نظر را بر اسا  آنچ  مررم ب  رنباال  
آن هس ند  ان خاب ارره ب  طوری ا  مررم 
بااا اساا فاره از آن ب واننااد پاسااخگوی   

این رناگ الزامااً رناگ    . نیازهایشان بانند
هیلی پرفروش و جذاب بازار ماد نیسا     
بلک  رنگی اس  برای طرازاان رر تماامی    
بخ  ها ا  بیان اننده زال  و نگرنای رر  

برای تبادیل زاال و   . بخشی از مررم اس 
هوای موجور رر جامع   تیمای  ناروب با     
بررسی اارره تاا رنگای را اا  اسا فاره      
صااعوری رر جامعاا  راناا   و رر بیشاا ر  
بخ  های طرازای قابال اسا فاره باناد      

 .  ان خاب انند
پن ون ترایب رو رنگ آبی و صورتی را با   

ا  هار رو نشاان از    ۲۰۱۶عنوان رنگ سال 
م ان  و آرام  می  بانند  ب  عنوان رناگ  

 . ان خاب ارره اس  ۲۰۱۶سال 



 اولین ها

 جيبي همراهاولين تلفن 
اولین تلفن همراه مربوط ب  نارا   

 Motorola موتااورو  بااور ااا 
Dyna TAC 8000X  نام ران. 

مارتین اوپر  اارمند ارند موتورو   
اولاین گونای تلفان     ۱۹83رر سال 

این گونی با وزن . همراه را ابداب ارر
 3۰ایلااوگرم قابلیاا  ذهیااره     ۱.۱

 3۰مخاطب و مادت زماان مکالما      
 .اس رقیق  ران   

اولين موبايل جهان را ببينيد كه  
 داردكيلو وزن  ۵

 
سري تلفن همراه نزديك اولين 
 .كيلوگرم وزن داشت ۵به 
سال از ورور اولین ساری تلفان    3۰

ایلاوگرم   ۵همراهی ا  نزرین با   
وزن راناا  ماای گااذرر و اانااون  
تعداری از این تلفن های عظیم الجث  
ا  اولاین باار رر انگلسا ان ماورر     
اس فاره قرار گرف   برای فاروش با    
زراجی گذان   ناده اا  رر عاین    
ناباوری قیم  های بسیار با یی برای 

 .هرید آنها پیشنهار نده اس 



 پیام آخر

اگر شنیدي کسی از همکارت  
بيگوبه او کنيد می تعيریف   

 



 :كار مشتركي از
 همكاران روابط عمومي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
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