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سپاس از همكاااان اااباع عماومي    با 
سپاس اياهه  شركت ا مناطق داازده گانه 

اااباع عماومي   ائيس از منصوا ماليري 
 منطقه غرب

 139 5/8/5شمااه دهم،  

 :فهرست مطالب

 شركتگذاي بر اخباا  
 ماهبازنشستگان 

 مهرماهشادباش متولدين  
 مهرماهشادباش ازدااج دا  

 همكااانيه سالم ايهه به 
 غربگفت ا گو با االين بانوي بازنشسته منطقه 

 نفااتخند
 مناقصاتبهترين خاطرات همكااان كميسيون ز ا

 سخنحافظ شيرازي، نابغه دنياي شعر ا 
 عشايرااز ااستا ا 
 شخصيسفااش تمبر 

 هنرمندان همكاا
 شاعرانهنگاه 

 ايههعكس 
 دا هر مرحله با كليک بر ااي عالمت حرف آخر

 پايين سمت ااست صفحه، به 
 صفحه اصلي برگرديد

لطفا عنوان صفحه مواد عالقه تان اا به كااپوشه ااابع عمومي از 
 .طريق سامانه بريد ااسال نماييد

جهت اااد مستقيم به بخش ها، لطفا ااي عنااين فهرست كليک كنيد 

 .صفحه اا عوض كنيد   Spaceدا غير اين صوات با كليد 

 بازگشت به صفحه اصلي



 كه پايايز
داخشيدن هنگام 

 گلهاي اميد است

 بازگشت به صفحه اصلي
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مديران سااب  و جدياد   معارفه مراسم توديع و 
 شدمنطقه غرب برگزار 

 
 
 
 
 

تکريم مدير ساب  و معارفه مدير جديد منطقاه  
 شركتمركزي با حضور مسولين ارشد 

 
 
 
 
 
 
 

اصاهاان   /مارونتعويض و ايمن سازي خط لوله 
 منطقهبا همکاري چاار 

 
 
 
 
 
  

حضور مسئولين منطقاه فاارد در نماياا ا     
 نهت، گاز و پتروشيمی شيرازلمللی  ابين

منطقه شمالارق از تالش آتش نااانان  مدير 
اين شاركت باراي مااار حريا  پااياا ا       

 كردشاهرود تقدير 

 
 
  

مااركت منطقه شمال در ماار آتاش ساوزي   
 سوادكو 

 
 
 
 
 
 
 
 

ميلياارد رياال صارفه جاويی در      21از بيش 
 تارانآزمايا ا  كنترل كيهيت منطقه 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جنوب شرق منطقهدر مركز ها  مسابقه بادبادک

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بازگاايی مادكودک شارک نهت رفسنجان

 اخبار فرهنگي  
 

اهداي بسته هاي فرهن ی به داناش آماوزان   
ماادارد روسااتاهاي مجاااور مركااز منطقااه  

 شرق جنوب

 بازگشت به صفحه اصلي



 (95/7/30تا  95/7/7)گذري بر اخبار شركت

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

مدال طالي المپياد كاوري تحات  كسب 
عنااوان دادرد، توسااط فرزنااد همکااار 

 خوزستانمنطقه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بحران، اسکان و تخليه اضطراري، حمل مصدوم، احيا مديريت   

و مسائل قلبی عروقی، پانسمان، آتل بنادي و اطهااح حريا  از    
ماترين بخش هاي چاارمين المپياد كاوري دادرد باود كاه   
نمايندگان خوزستان در اين بخش ها با كسب بياترين امتيااز  

 .توانستند بدرخاند

 
 

بانوان بادمينتون بااز خطاوو لولاه     
قارمان مسابقات ( منطقه شمالارق)

 پاايش و پخش شدند

 اخبار ورزشي
 

 شمالارق منطقه ميزبانی به ايران نهت مخابرات و لوله خطوو شركت جانبازان ورزشی المپياد رگزاريب

 

 
قارمانی شاناگر منطقاه شمالاارق در    

 المپياد ورزشی جانبازان و معلوان 

 بازگشت به صفحه اصلي



 بازنشاسااتگان ماااه

 
 
 
 

 حسين عبدااهی
  سال   38 : تجربه

 
 
 

 مكانيك توربيي  تمبهوخ نانوخ     :سمت آخرين 
 منطقخ اصفهان  بامهرمز
 . يخ تحصيالت اهبيت يدهند:  پيام

دبناطرم هست دب مركز انتقال نفت  : خاطره
ياغبمك يردم؛ هراپيباهاي عراقو  بيويدند     

. م  دب يونرر نهوردم   . آنجا با يبهابان كردند
ديدم د تا هراپيبا . صهح يرد10ياعت حد د 

از يبت نرب نربشيد يخ يبت ما مو  آينود     
باكت هايشوان با يوخ يوبت منوازن يورنت      
ب زانخ     منزن ماهيانخ   منزن اصم  پرتاب 

ديدم يك  از . م  فربا بفتم يخ ينرر . كردند 
هبكابان يير ن د يد   يوخ هراپيباهوا فحو     

مو  دب آن حاتوت يونت ننود  ام     . م  داد 
گرفت   يخ د يتم گفتم آنها كخ ديرر نيستند 

انشاهلل ديرور  ... .  يخ چخ كس  فح  ميده  
 !جنگ پي  نيايد 

 
  آقاييان  سکندر ا

  سال 39: تجربه 
 
 

يهوور  يوورداب تمبهووخ نانووخ  : سررمت آخرررين 
 منطقخ اصفهان بامهرمز
 . يايد يخ فكر آيادي مرز   ناك ياشند : پيام 

بامهرموز يوا    2دب تمبهخ نانخ شوباب   : خاطره 
يهتري  افراد كاب كردم   زيور يبهوابان تورك     

از اينكخ دب حفظ منواف  ممو  جانهواز    . نربدم 
 . شدم نريندم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قلعه سردي  كيانی 
  سال 38: تجربه 

 
 

 4خانه مارون افسر ابشد تمبهخ  :سمت آخرين 
ناتصانخ ندمت كنيد ،  نطرط ترتخ مال : پيام 

اي  مبمكتخ ، ما دب جنگ از آن دفاع كورديم  
 . شبا دب آبام  آن با حفظ كنيد 

ناطرات تمخ   شيري  موا يوخ زموان    : خاطره 
يبهابان ها يرم  گردد ، يخ ب زهاي  كخ دب يراير 

  .دشب  از تمبهخ نانخ ها دفاع كرديم 

اده شاان آغااز   انوهمكاااني كه دا مواخ يكم مهرماه امسال با كوله بااي از تالش ، دانش ا تجربه زندگي كاامندي اا ترك كرده ا زندگي اا صميمانه تر با خا 
 (بخش  دام): مي كنند 

 
 ساكی حسين 
  سال 37 :تجربه 

 
 
 
 

افسور ابشود حرايوت تمبهوخ      :سمت آخرين 
 بازاننانخ 
نطرط ترتخ نفوت يورمايخ ممو  ايوت     :پيام 

چورن مهوم    هبخ يايد ازآن محافظت نبايند ،
تري    منحصر تري  يرمايخ اي  كشرب ايت 

 . 

يورد، حود د يواعت     65محورم يوال   8: خاطره 
هراپيبوواي 2صوهح، مووا نيبووخ زد  يوورديم كووخ  9

عراق  يخ يوبت تمبهوخ نانوخ آمدنود   آنجوا با      
مووا يووخ هبكووابان گفتوويم دب با . يبهووابان كردنوود

يهنديد تا مردم يخ دب ن نيبخ نيايند   هبخ يجز 
موو    يكوو  از هبكووابان شوويفت آن منطقووخ با  

منزن يزبگ آت  گرفتخ يورد     4. تنميخ كردند
ما يريويمخ ايوزاب اطفواي حريوي يكو  از آنهوا با       

نورم   يپس آت  نشان  د ب د ،. نامرش كرديم
ياعت طرل كشيد توا   24آياد   ير جرد آمدند   
آن زموان مسولرتي  موا با    . آت  با مهاب كننود  

تشريي كردند    عد  پاداش دادند اما اي   عد  
اتهتخ آبمان هواي موا  فراتور از    . هرگز عبم  نشد

 . مسائل مادي يرد   هست 

 بازگشت به صفحه اصلي



 « بودن» ااز باشكوهِ 

 مار،  فرشته روشنايی و پاسبان راستی و پيمان
در سانسکريت ميترا، در اوستا و پارسی ميثر و در پالوي ميتر 
و در فارسی مار گهته می شود كه از رياه سانسکريت آمد  به 

اغلب خاورشناسان معنی اصلی مار را واسطه و . معنی پيوستن
ماار واساطه اسات مياان آفريادگار و      . ميانجی ذكر كرد  اند

ميثر  در سانسکريت به معنی دوستی و پروردگار و . آفريدگان
روشنايی و فروغ است و در اوستا فرشته روشانايی و پاسابان   

مار ايزد همار  بيدار و نيرومند اسات و  . راستی و پيمان است
براي ياري كاردن راسات ويان و بار اناداختن دروغ وياان و      

مار از براي محافظت عاد و پيمان . پيمان شکنان در تکاپوست
از ايان رو فرشاته فاروغ و    . و ميثاق مردم گماشته شد  است

. روشنايی نيز هست كه هاي  چياز ار او پوشايد  نمای ماناد     
ن ابانی ما  ههتم و روز شانزدهم هر ما  به عااد  ايازد ماار    

 .است

همكاااني كه با نگاه انگاانگ خواشيد مهرماه به دنيا آمدند، همراه با شاادباش،  
 . برايشان جهاني پاك ا زندگي شاد آازامنديم 

  
 همكااان متولد مهرماه  

 :  آقايان 
هاشم رفيعی ، باروز امعی ، سيد علی سيدي ، ساراب آزادي نجاات ،  غاالم احماد    
مالکی ، عليرضا اسدي مطل  ، محمدعصميان ، مجيد صدي  ، محماود امياري ، اميار    
مادي همايون فکري ، تورج زهر  وند ، غالمعلی قاقانی ، فرهاد محتام حسينی ، سيد 
محمد حامت زاد  ، يونس حياتی ،  حجت اله حبيبی،  محمد ثاقب اهاري زاد  ، تاورج   

حساين   منتظري ، محمدعلی نژاد ،  ناصر گنجعلی ، محمد موث  ، حميدرضا زاهد ناژاد ، 
 .  عالی پور ، محمود اثمري ، محمود اميري ،  ناصرالدين فيض اله 

 :  خانم ها 
 افسانه تقی زاد  ،  زهرا صادقی ، اعظم كيانی ، باار  خويی، اسرا فروتن

.زندگي سفري است كه هرلحظه از آن را بايد حس كرد و لذت برد  

 

 بازگشت به صفحه اصلي



 شادباش ازدواج

همكاااني كه مهرماه ، پيمان همساري شاان اا دا   
خود اقم زده است همراه با شادباش، باراي شاان   

 .زندگي خوش ا سرشاا از مهراازي آازامنديم 
  

 : آقايان
حميدرضا سردشتی ، حسين حسان رعيات ، سايد    
محمدرضا محسن الحسينی ، ماادي زارع ، عليرضاا   
لطف الاه زاد  ،  ناادر شاجري ، مااران ارجمنادنيا ،      

معاين محماودي    عليرضا واصلی ، محمد لطيف زاد  ،
علی امانی ، اصارر ميار شاهيعی ، كاريم رشايدي ،       ،

صهرعلی حيدري ، حميد نادم ، رضا ثقهی ، مساعود  
 گل محمدي ،  باروز امعی 

  
 : خانم ها 

مايااا حاااج محمدحسااين ،الاااه پيوناادي ، سااميه 
 آهن ريان ، محبوبه سادات ، فاطمه بدريانی 

 :چند نكته كاابردي دا آيين همسردااي» 
 . تالش هاي او باشيمقدردان   

 .ب وييم خيلی عالی بودي
 . كنيمجلوي جمع از او تعريف 

 . ماستعامل خوشبختی ب وييم 

  
 

 بازگشت به صفحه اصلي



 يک سالم ويژه

 :  يک سالم ايهه به همكاااني كه از امراز تصميم گرفتند كه
 

از ديگران دابااه حقوق ماهيانه شان 
 .  پرس ا جو نكنند

 

 بازگشت به صفحه اصلي



 گفت و گو با اولين بانوي بازنشسته منطقه غرب

 آرزو رحيمی خبرن ار منطقه غرب: گزارش از
زلزله سام ين رودبار را لرزاناد،   1369وقتی سال 

هزاران نهر كاته و بی خانمان شادند و خساارات   
بسياري به تاسيسات و اماكن عمومی استان گيالن 

خطوو لولاه و مخاابرات نهات از جملاه     . وارد شد
تاسيساتی بود كه در اثر اين رويداد آسيب زياادي  

احمد صاميمی، از كاركناان مارباان    مرحوم . ديد
شركت خطوو لوله و مخابرات نهت منطقاه غارب   
بود كه در زمان بازسازي و ترميم خطوو لوله نهات  
و در حين كمک رسانی به زلزله زدگان رودبار، جان 

توران باجالنی، همسار  . به جان آقرين تسليم كرد
اين همکار فداكار نهتای نياز از كاركناان شاركت     
خطوو لوله و مخابرات نهت منطقه غرب است كاه  

سال فعاليت بازناسته شد   24به تازگی و پس از 
فرزندانی كه در . او مادر سه فرزند پسر است. است

سايه تربيت ارزند  اين مادر نمونه، موفقيات هااي   
 . چام ير و ارزند  اي كسب كرد  اند

  
خانم باجالني، از ورودتان به صنعت نفت برايمان 

و پس از فوت همسرم، باه   70من در سال . بگوييد
همسارم، احماد   . استخدام وزارت نهات در آمادم  

صميمی در واحد تعميرات خط منطقه غرب انجاام  
و در بيست و دومين  69او در سال . وظيهه می كرد

سال خدمتش به همرا  تيم عملياتی و براي تارميم  
خط لوله انتقال نهت رشت كه باا زلزلاه دلخاراش    
رودبار آسيب ديد  بود، به منطقه شمال اعزام شد 
و متاسهانه در حين كمک رسانی به زلزلاه زدگاان   

 .خود دچار سانحه شد و فوت كرد

در چه قسمت هايي از شركت خطوط لوله منطقه 
غرب فعاليت كرديد و چه سالي بازنشسته شديد؟ 
من وقتی مارول به كار شدم، ديپلم هام نداشاتم   

 3اما مصمم بودم كه تحصايالتم را اداماه بادهم و    
سال پس از شروع به كار توانستم ديپلم ب يرم، به 
عنوان كارمند ارشد امور اداري كارم را اداماه دادم  
چند سال بعد موف  شدم مدرک كااردانی ام را در  

و  92من در سال . رشته مديريت بازرگانی اخذ كنم
سال خدمت در سمت كارمناد ارشاد    24با سابقه 

 . امور اداري منطقه غرب بازناسته شدم
 
 
 
 
 
 
 
 
  

كار در بيرون از منزل، ادامه تحصيل، رسريدگي  
فرزنرد   3به امور منزل و مهم تر از همه تربيرت  

موفق، انجام و مديريت همه اين كارها به صورت 
وقتی اان . سخت اما شيرينهمزمان سخت نبود؟ 

به آن روزهاا ن اا  مای كانم، لاذت مای بارم از        
مان در  . سختی هايی كه به بار ناست و نتيجه داد

زندگی با ايمان به ياري خدا و توكل به او توانساتم  
موف  باشم و فرزندانم را به گونه اي تربيت كنم كاه  

آناا هم با تالش و . افراد مهيدي براي جامعه باشند
پاتکاري كه داشتند، توانساتند در زميناه هااي    
. مختلف تحصيلی و ورزشی موفقيت كساب كنناد  

فکر می كنم، اگر هر زن ابتدا در خاناه خاود ياک    
مدير خوب و توانا باشد می تواند در زميناه هااي   

 . مختلف موفقيتااي بياتري بدست آورد

از پسرانتان بگوييد و ايرن  . شما سه فرزند داريد
كه در حال حاضر مشغول چره فعاليرت هرايي    

زمانی كه همسرم درگذشت فرزناد اولام   هستند؟ 
كاامبيز در مقطاع   . كيوان كالد پنجم دبستان بود

چاارم درد مای خواناد و سايروان كاوچکترين     
آنااا توانساتند باا ايماان و     . سال داشت 5پسرم 

توكل به خدا و تالش و پاتکار مادارج بااايی در   
 .زمينه هاي مختلف تحصيلی و ورزشی كسب كنند

كيوان كارشناد ارشد شايمی اسات و در منطقاه    
اصهاان مسئول ايمنی، باداشت و محايط زيسات   

كامبيز مدرک كارشناسی مديريت بازرگاانی  . است
دارد و در واحد تداركات كاا و انبار منطقاه غارب   

ساايروان هاام ماادرک . مااارول فعالياات اساات
كارشناسی ارشد خود را در رشته كااورزي كسب 

 .كرد  و به صورت آزاد فعاليت می كند
  

چقدر خودتان را در موفقيت هاي فرزندان تران  
من همه تالشم را كردم تا بچه ها سهيم مي دانيد؟ 

هم پدر باودم  . نبود پدرشان را كمتر احساد كنند
حتی زمانی كه در محال كاارم حاضار    . و هم مادر

بودم به صورت غير مستقيم به امور آناا رسايدگی  
درد بچه ها همياه مام ترين اولويات   .می كردم
البته در كنار درد و مدرسه ساعی مای   . برايم بود

كردم باراي حهاش شاادابی و ناااو و همچناين      
. سالمت جسم شان آناا را به ورزش عالقه مند كنم

به همين دليل از همان ابتدا پسارانم را باا محايط    
البته ناگهته نماند كه هار  . هاي ورزشی آشنا كردم 

سه با ان يز  و پاتکار در مسابقات مختلف شركت 
 .می كردند

  

 بازگشت به صفحه اصلي



 گفت و گو با اولين بانوي بازنشسته منطقه غرب

خانم باجالني، شرما هرم ورزش را بره صرورت     
ايرن را مري تروان از    . دنبال مي كنيدحرفه اي 
و كاپهاي رنگين كه در مسابقات مختلر   مدال ها 
لطها براي خواننادگان ماا   . ، فهميدكرده ايدكسب 

ب وييد فعاليت هاي ورزشی خود را از چه ساالی و  
با چه هدفی آغاز كرديد؟ مان از هماان ساال اول    

در طاول مادت   . استخدام وارد عرصه ورزش شدم
سال سابقه كاري كه داشتم در كنار كار، تربيت  24

توانساتم  ... فرزندان، رسيدگی باه اماور منازل و    
. بخای از وقت خود را باه ورزش اختصااد دهام   

حهش سالمت، داشاتن ان ياز  و وجاود ناااو در     
كانون گرم خانواد  مامترين دايلی بود كه باعا   

در اين مدت با توجه . شد من ورزش را انتخاب كنم
به عالقاه و پااتکاري كاه داشاتم، توانساتم در      
مسابقات مختلف ورزشی شركت كنم و مقام هايی 

عالو  بر آن گااهی باه عناوان    . را هم بدست آورم
مسئول امور ورزش بانوان و سرپرسات تايم هااي    

 .ورزشی به مسابقات اعزام می شدم
 
رشاته  ورزشي مورد عالقه تران چيسرت؟   رشته  

اصلی من آمادگی جسمانی است كه در اين رشاته  
توانسته ام مقام هاي مختلهی را در سطح مسابقات 

البته باه غيار از آماادگی    . وزارت نهت كسب كنم
جساامانی در دي اار رشااته هاااي ورزشاای مثاال 
كوهنوردي و صعود به قله هااي مختلاف، حضاور    

عالو  بر آن، كاار در رشاته هااي    . فعالی داشته ام
ورزشی  واليبال و تيراندازي با تپانچه را نيز تجربه 

 .كرد  ام

در تشويق و ترغيب همکاران تان بره شرركت در   
وقتی مان  فعاليت هاي ورزشي، نقشي داشته ايد؟ 

وارد عرصه ورزش شدم، تعداد خانواد  هاي فعاال  
خوشابختانه  . در اين حوز ، خيلای محادود باود   

توانستم در زمان فعاليتم، با تاوي  بانوان شااغل  
آناا را به سوي فعاليات در رشاته هااي مختلاف     

خيلی خوشحالم كاه در حاال   . ورزشی سوق دهم
حاضر بانوان منطقه غرب در رشته ها و مساابقات  

 .مختلف حضوري موثر و موف  دارند
 

مان از پادرها ومادرهاا    : و اما سخن پاياني شرما  
خواهش می كنم در همه حال كنار فرزنادان شاان   
باشند، همه جانبه از آناا حمايت كنناد و تهااهم و   
يکدلی را در فضااي امان خاناه حااكم كنناد تاا       
. فرزندانی سالم از نظر جسم و جان داشته باشاند 

فراموش نکنيم كه آيناد  از آن بچاه هااي اماروز     
 .ماست

 بازگشت به صفحه اصلي



 نفتررخرند

خودتهمكاا عزيز به خاطر ما ا   

بزنلبخند     
 

 بازگشت به صفحه اصلي



از بهترين خاطرات همکاران 
 كميسيون مناقصات

  
 شيفته تغيير و ايجاد اثري ماندگار بودم

 (: رييس كميسيون مناقصات)حبيب اله عليزاده 
 

پس از انجام مذاكرات يوا مودير محتورم     1380فر بدي  
 قت امرب ادابي يخ شركت نطرط ترتخ   منوايرات نفوت   
ايران كخ چند يوات  از شوركت شودن آن مو  گذشوت،      

مطاتعواتم يور آن يورد كوخ عميورغم ت ييور       . انتقال يوافتم 
يانتاب يخ شركت يا يافت  يونت    ب ايطو  يونت  تور     
مراجهخ نراهم يرد   ت يير دب اي  يافت قطعوا  مشوكالت   

اما م  مصبم يردم تا ت ييورات  . عديد  اي با يدنهال دابد
مربد نظر با ايجاد نبايم، هرچند د يتانم يا شنانت  كخ 
از يافت مذكرب داشتند م  نرايتند مرا منصور  كننود،   
اما م  شيفتخ ت يير   ايجاد اثري ماندگاب يوردم    قتو    
كخ دب اتاق نرد مش رل كاب يردم پيرموردي از هبكوابان   
كخ دب يك  از مراكز انتقال نفت كخ نانخ هاي يازمان  دب 
كناب آن قراب داشوت يوخ ديودنم آمود، از مشوكالت نورد       
پيرامرن ينت  كاب   زندگ  دب محيط گفت   يا حواتت   
غبناك اظهاب داشت م  يخ دنتر دم ينت دابم اگور دب  
شهري حت  كرچك كاب م  كردم حداقل يوك نفور پيودا    
م  شد تا يراي دنترانم يخ نرايترابي ييايد اما دب كنواب  
اي  مركز انتقال نفت كخ كس  نيست   ايو  جبموخ مورا    
مصبم تر از قهل نبرد تا ت ييرات مربد نظور با يوخ اتفواق    
هبكابان ايجاد نبايم   اجاز  ندهيم افراد تبام عبر نورد  

تذا طور   . با دب يك مركز   منطقخ محر م يپري نبايند
تنظوويم   مووربد تصووري   "طراحوو  مسوويرهاي شوو م  "

هيوات مودير  محتوورم قوراب گرفوت كووخ نريودي يورد تووا       
هبكابان يترانند دب طرل ندمت نرد از مناطي محر م   
غير يرنربداب از امكانات يخ مناطي يرنوربداب از امكانوات   

 .  حركت نبايند

حاصل تالش يند    هبكابان امرب ادابي دب آن يخ هرحال 
يووال هووا يازيووازي نبازنانووخ، بيووتربان، طهقووخ هشووتم  
يووانتبان يووتاد، تنظوويم ديووترباتعبل هوواي ادابي،     
ايتاندابدهاي انجام كاب   يهسازي محويط كواب يورد كوخ     
ينظوور اينجانوو  شوور ع د ب  اي نووري  دب تووابيخ شووركت 

از يري ديرر . نطرط ترتخ   منايرات نفت ايران م  ياشد
يال ايت كخ مسلرتيت كبيسيرن مناقصات شركت با  9

 9. يخ اتفاق اعضاء محترم كبيسيرن عهود  داب مو  ياشوم   
يات  كوخ پور از فوراز   نشوي  يورد  ، توالش دب جهوت        
يووامانده  يرگووزابي مناقصووات شووركت جهووت اجووراي  
پر ژ  ها،  اگذابي انتيابات ييشتر يوخ منواطي   تشوكيل    
كبيسيرن مناقصات   كبيتخ فن  يازبگوان  دب منواطي،   
اجراي د ب  هاي آمرزش    حركت دب مسيرتبركز زدايو   
  نيز د  ياالنخ نبوردن قرابدادهواي نودمات    تجبيو      
آنها يخ منظرب حصرل نتيجخ ييشتر   يهتر   كاه  حجم 

نسوهت   94دب يال % 50تعداد مناقصات يخ ميزان حد د 
 .  از جبمخ اي  اقدامات م  ياشد 93يخ يال 

دب كنواب مطاتو  فورق يوامانده  ب نود اجوراي كوواب دب       
كبيسوويرن ، كبيتووخ هوواي فنوو  يازبگووان  ، يكووابگيري  

هاي ثهت اطالعات كخ هبر  منجور يوخ يرگوزابي     يامانخ
يهترمناقصات شركت م  ياشد ، كاب با دب فضاي نشك   
مقربات  كبيسيرن يوراي هبكوابان توا حود دي دتپوذير      

 .  م  نبايد
يوود ن شووك پايوونرري  موودا م يووخ حسايريووان اعووم از 
يازمان حسايري ، حسايري  دانم  ، يازبيان يوازمان  
يازبي  كل كشرب    احودهاي يازبيو  دانمو  شوركت     
مم  پواالي    پنو     زابت نفوت يصوربت ب زمور         
د ب  اي ناطرات تمخ   شيرين  با بقم مو  زنود   هريواب    
ترانستخ ايم يا يحث هاي كابشناي   احدهاي مذكرب با يخ 
نتيجووخ اقوودامات انجووام يافتووخ قووان  نبوواييم تهننوودي از 

 .بضايت ير تههاي تبام  هبكابان نق  يستخ ايت

هر زمان كه شاهد لبخند برندگان مناقصه هستيم 
 .برايم شيرين است

مااور پياين مديرعامل و ) علمايي محمد مهدي  
 (عضو كميسيون

 .  يازنشستخ شد  اند1395ايشان دب تابيخ ا ل مهرما  
از زمان  كوخ نطورط ترتوخ يوخ شوكل شوركت دب آمود          
كبيسيرن مناقصات جاي كبيسيرن معامالت با گرفوت،  
د يووتان نووري  هبآوورن آقايووان صووايرن اد، بحيبوو  ،  

عضور آن يردنود   ... پيشاهنگ، مدن  زادگان   عميوزاد     
تبوام آن ب زهوا   . كخ اكثرا دب مرحمخ يازنشستر  هستند

مبمر از ناطرات نرب ايت كخ جا دابد هبينجا يادي از 
 .تبام اي  د يتان   زحباتشان يكنيم

 
شركت در مسير درست برايم جزو قرارگيري  

 . شيرين ترين هاست
 (:مدير مالی و عضو كميسيون)محمدرضا دانشفر 

 قت  فرآيند ير ن يپابي امرب اجراي  شركت از طريوي   
پيبانكوواب يووخ دبيووت  انجووام شوود    شووركت دب مسووير  
دبيت  قراب م  گيرد از يهتري    شيري  توري  تحظوات   

  .ايت
خشک و مقرراتي بودن فضاي كار در كميسيون 

 مناقصات
ماادير خطااوو لولااه و عضااو )پرويااز معماريااان 

 (: كميسيون
جمسات كبيسيرن هر شنهخ هبي  جا يرگزاب مو  شورد     
يخ دتيل حجم ياالي كاب   نشك   مقربات  يردن فضاي 
كاب دب كبيسيرن كبتر كس  ايت كخ يتراند اينجوا د ام  

 .ييا بد
 هاي روشنايي در منطقه فارسبرج  

 ابوالقاسم زماني 
 (: رييس سهارشات و تداركات كاا)

قهل از آمدنم يخ شوركت پور ژ  يورا هواي ب شوناي  دب      
منطقخ فابس يرد كخ يخ دتيل انتال  يا پيبانكاب د  يال 

آن زموان يوا هبكوابي معا نوت     . هبخ با دبگير كرد  يرد
فن  ترانستيم اي  مشكل با حول كنويم كوخ ان مرضورع     

 .ياعث بضايت نردم ايت

 نفتررخرند

 بازگشت به صفحه اصلي



 حافظ شيرازي، نابغه دنياي شعر و سخن
هد  از انتناب چني  ب زي، ياال يوردن آگواه  موردم      
هرشياب نبردن تبام مردم جهوان دبيواب  اهبيوت نقو      

يراير قرن )حافظ شيرازي ، شاعر يزبگ يد  هشتم ايران 
.   يك  از يننربان نام  جهان ايت( چهابدهم ميالدي

يي  تر اشعاب ا  غزل هستند كخ يخ غزتيات حافظ شهرت 
ا  از مهبتري ، تأثيرگذابان ير شاعران پس از نرد . دابند

دب قر ن هجدهم   نرزدهم اشعاب ا  يوخ  . شنانتخ م  شرد
زيان هاي اب پواي  ترجبوخ شود   نوام ا  يوخ گرنوخ اي يوخ        

هريواتخ دب توابيخ   . محافل ادي  جهان غرب نيز با  يافت
مهرما  مرايم يزبگداشت حافظ دب محول آبامروا  ا     20

دب شيراز يا حضرب پ  هشرران ايرانو    نوابج  يرگوزاب    
دب ايووران ايوو  ب ز با ب ز يزبگداشووت حووافظ . موو  شوورد
 .  ناميد  اند

  
اطالعات چندان  از نوانراد    اجوداد نراجوخ حوافظ دب     
ديت نيست   ظواهرا  پودبش يهواء اتودي  نوام داشوتخ         

اطالعوات انودك  از   . مادبش نيز اهل كازب ن يورد  ايوت  
دب نرجوران   . زندگ  شنص    نصرص  ا  يافت م  شرد

قرآن با يا چهابد  ب ايت آن از حفظ كرد    از هبي  ب  
 . يخ حافظ ممق  گشتخ ايت

چند دتيل يراي انتنواب ييسوتم مهرموا  يوخ عنوران ب ز      
از يوك يور آب   هوراي شويراز دب     . حافظ  جرد داشوت 

. فصل پواييز   يوخ  ي    مهرموا  د يواب  يهوابي مو  شورد       
ازيري ديرر كمبخ مهر دب اشعاب حافظ زياد تكوراب شود    
ايت   يخ عهابت ديرور يسوامد  اژگوان  آن يااليوت يوخ      

ياب  70گرنخ اي كخ فقط نرد كمبخ مهر يد ن مشتقات  
 . دب ديران ا  يخ كاب بفتخ ايت

 بيستم مهرماه به عنوان ااز جهاني حافظ

به مناسبت اين روز خاد ، ما تصميم گارفتيم باه   
صورت تصادفی با همکاران تماد گرفته و از آن ها 
بخواهيم بيت مورد عالقه خود را براي ما بهرساتند  
بعضی از همکاران اظاار بی اطالعی كردناد، ولای   

 : بعضی دي ر بيت هاي جالبی را فرستادند 
 

 سالمیعلی اصرر آقاي 
 (مدير منابع انسانی )  

 ببينبرلب جوب ناين و گذر عمر 
 اشارت زجاان گذران ما را بسكاين 

  
 خانم شکيبا غالمعلی  

 (كارشناد كنترل پروژ  )
 می كردسال ها دل طلب جام جم از ما 

 خود داشت ز بي انه تمنا می كرد  وآنچه 

  
 روسهيدآقاي علی 

 (رييس بازرسی عمليات )  
 استگوهري كز صدف كون و مکان بيرون 

 از گمادگان لب دريا می كردطلب 

  
 خانم يلدا ساار حسينی  

 (كارمند تامين و برنامه ريزي نيروي انسانی ) 
 ناولاااا يا اياا الساقی ادر كاسا و 

 عا  آسان نمود اول ولی افتاد ماکلاا  كه 

 آقاي غالم احمد مالکی  
 (كارشناد برق )

 بنهجنگ ههتاد و دو ملت همه را عذر 
 نديدند حقيقت ، ر  افسانه زدندچون 

   
 اميريآقاي عليرضا 

 (كارمند امور مسافرت) 
 استآسايش دو گيتی تهسير اين دو حرف 

 با دوستان مروت با دشمنان مدارا  
  در كوي نيکنامی ما را گذر ندادند

 گر تو نمی پسندي تريير د  قضا را  

  
 آقاي عباد خسروانی  

 (تحليل ر ارشد انتقاات و ترفيعات)
 صحبتگل عزيزاست غنيمت شمريدش   
 كه به باغ آمد از اين را  و ازآن خواهد شد  

  
 ديباخانم پريا 

 (كارشناد و تحليل ر بودجه و كنترل هزينه هاي جاري )  
  عتاب يار پري چار  عاشقانه بکش  

 يک كرشمه او دفع صد بال بکندكه 

  
 عطايیخانم باار  

 (رييس خريدهاي خارجی )  
 تارحافظا در كنج فقر و خلوت شبااي 

 تا بود وردت دعا و درد قرآن غم مخور  

  
 آرزوآرامخانم 

 (مسئول دفتر كنترل پروژ )   
 استآسايش دو گيتی تهسير اين دو حرف 

 دوستان مروت با دشمنات مدارابا 

 بازگشت به صفحه اصلي



. جبعيت ايران، متشكل از يخ جامعخ متبايز شهري، ب يتاي    عشايري ايوت 
حيات اجتباع  دب اي  يورزمي  از ديريواز متوأثر از ب ايوط متقايول   زنودگ        
ترأمان جرام  مذكرب يرد    دب اي  ميان، جامعخ عشايري هبراب ، نقش  يابز   

پهنوخ  . تعيي  كنند  دب يرنرشت يياي    زندگ  اقتصادي كشرب داشتخ ايت
 ييع  از ايران، قمبر  زيست   فعاتيت اي  جامعخ يرد  كخ اكنرن نيز كبايي  

گرچخ امر ز  عشاير نسهت محد دي از جبعيت كشربند،  تو  يوخ   . چني  ايت
. اقتضاي شير  زيست، قمبر   ييع  از كشرب، فضاهاي زيست  عشوايري ايوت  
قمبر  زيست  عشاير نشان م  دهد كخ ين   ييع  از منواطي غريو ، جنورب    

 936 يعت اي  يورزمينها  . شرق    شبال كشرب، يرزمي  هاي عشايري ايت
ينش  . از مساحت با تشكيل م  دهد% 59هزاب كيمرمتر مري  ايت كخ حد د 

از يرزمي  هاي عشايري، فضاي زيست  مشترك يا جامعخ ب يتاي    شوهري    
تبركز عشاير عبودتا  دب نيبوخ   . عشايري ايت” زيست يرم“قسبت  نيز مستقال  

غري    جنري  كشرب، يخ  ي   حرل محرب زاگورس يورد    دب زاگورس ميوان ،     
ترزي  ج رافياي  قمبر  هاي عشايري دب ايتان هوا  . ايتقراب عشاير ييشتر ايت

دب يرن  از ايتان ها مانند كهريمريخ   يرير احبد امام  ايوتان  . متفا ت ايت
زيست يرم عشاير   دب يرن  از ايتان ها نيز مانند اصفهان، گسوتر  محود دي   

 . از ايتان، قمبر هاي عشايري ايت
 

 به بهانه پانزدهم مهر ماه روز ملي روستا و عشاير

 
 اينچ فرآااده منطقه غرب دا نزديكي مراكز انتقال نفت پايطاق ا نفتشهر 10اينچ نفت خام ا  8عكس ها مربوط به عشاير نزديک به خطوط لوله 

 بازگشت به صفحه اصلي



 شخصيسفارش تمبر 
 

ايووتفاد  از ايوو  يوور يس پسووت  يووا هبكوواب عزيووز 
stamp.post.ir از طريووي ايجوواد  د يووموو  تران

يفابش دب اي  يايت تبهر پست  مربد نظر نرد با 
انتناب   يخ هبرا  تصرير شنص  دب كناب هم قوراب  

يوخ ازاي هور تبهور    )دهند   يوا پردانوت هزينوخ آن   
از طريوي كوابت هواي    (  يفابش  ييست هزاب ترمان

يانك  عضر ييستم شتاب يانك مركزي تبهر موربد  
 . ديكننظر نرد با چاپ 

  

 به بهانه هفدهم مهرماه ااز جهاني پست 

 بازگشت به صفحه اصلي



 هنرمندان همكاا

 در اين صهحه می خواهيم شما را با ن ا  هنري همکاران و فرزندان همکاران صنعت انتقال نهت آشنا كنيم 

 (ستادفرزند همکار محترم سعيد هادي تکنسين مخابرات )نازنين هادي : خطاو

 شکسته نستعلي   : خط

 
 بازگشت به صفحه اصلي



  

 «براي امام حسين، قارمان مقاومت»
  
  

 كيست جاان از قلم نااين صدر                 ستااكي آن از نهس و شور همه اين
 نبيست اهاال خورد  گر  كه يا                  عليااست حسين افساون من جان
 خود اااناجان چار  و خود حال                خود اانااااپريا ذهن كنام چار 
 دستااآم گل دل در حسين حب                است اد اآما دل بار كه سخنی باا
 تاگذشا عزيازان تقادير در بر                  ستااابرنا زحل روز آن فلک اي

 ؟ نبود دل و شاعط و حسين فکر                  ! بود زهااار  پی روز آن ماتاري
 وفاا اشاداانبا صياااد دل بار                  ادااااخ اي ، كجا شمس ، كجا ما 
 نياز چون منم و صيدي تو كه چون                نااز زهراي گال مااگويا كه به من

 او از وجودياام عا  همه كه من                  او از دارم لهاگااا چون ، سن دلم
 شاوم بينااا تو تقاادير در بار                    شوم پذيااارا كه د  آن تااطاق

  

   
 سرود  اينجانب     
 زهرا دهقان مناادي

 (مسئول دفتر معاونت عمليات مخابرات ) 
  

نام يك  از ييابات  : مشتري / نام يك  از ييابات نشانخ نحريت   يدينت  : زحل 
 نام يك  از ييابات نشانخ ننياگري: زهر  / نشانخ شادي 

 نگاه شاعرانه

 بازگشت به صفحه اصلي



 عاشواا از نگاه همكااان

.قينا دلتان براي عکس هايي كه نگرفته ايد تنگ مي شودي  

 
 
 
 
 
 
 

 كارشناد روابط كار / نازفر فرقاني: همکار عکاس

 (خيابان شارداري شيراز)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مسائول دفتار   / زهررا فرویدي  :  همکار عکاس
  هماهن ی طرح ها

 (ميدان خراسان تاران)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كارمناد اماور   /فاطمه خلج اسرعدي  : همکار عکاس
 حقوقی و پيماناا 

 (خيابان ههد  شاريور تاران)

 كارمند مراكز تلهن /  مرضيه رمضان: همکار عکاس

 
 (دهکد  المپيک تاران)

بندي  كارشناد طبقه/  علي نباتي: همکارعکاس
 كاا 

 ( محله كالک كرج)

مسائول  / خراني  محمدحسين قليچ :اسکار عکهم
 امور مالياتی 

 (خيابان شريعتی تاران)

 بازگشت به صفحه اصلي



 كالم آخر

 بعضی آدماا باع  می شوند كه 
 خند  شما كمی بلندتر ،

 لبخندتان كمی درخاان تر ،  
 ...و زندگی تان كمی باتر شود 

 .  سعی كنيم يکی از اين آدم ها باشيم

  
 

 بازگشت به صفحه اصلي


