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 بازگشت به صفحه اصلی



ديدار نووروزي موديرعامب بوا    
 شركتكاركنان 

 
 
 
 
 

تجليب از بانوان شركتهاي خطوط 
لوله و پااليش و پخش به مناسبت 

 گراميداشت روز زن 
 
 
 
 

قهرماني فرزند كاركنان شوركت  
 در مسابقات تكواندو تهران

امیررضا رحیمی فرزند ارسالن رحیمی 
معاون عملیاات مخاابرات شاركت در    
دومااین دوره مسااابقات لیاا  بر اار  
نونهاالن استان  هران موفق باه كسا    

 .مقام اول شد
 
 

تالش نووروزي پرسونب منطقوه    
لرستان سوژه خبرنگاران صدا و 

 شدسيما 
خبرنگاران صدا و سیماي مركز لرستان 
با حضور در مركز انتقاال نفات شاهید    

از  الش پرسنل اين منطقه ( آسار)سیفی
 .در ايام نوروز گزارش  هیه كردند

 

ميليون ليتور   624انتقال بيش از 
فرآورده هاي نفتي از طريق خط 

 اصفهانلوله در ايام نوروز منطقه 
 
 
 
 
  

ميليون ليتر  388انتقال بيش از 
فرآورده هاي نفتي از طريق خط 
لوله در ايام نووروز بوه منطقوه    

 شمالشرق  
 
 
 
 
 

صرفه جويي هشت هزار ليتوري  
 مركزيروغن ترانس در منطقه 

 
 
 
 
  

نمايش توانمندي كاركنان منطقه 
غرب در مانور مقابله با عمليوات  

 تروريستي

1395گذري بر اخبار شركت در فروردين ماه   

 بازگشت به صفحه اصلی



 ستاد  -----------------محمد جعفري

 خوزستان -------------دريكوندييوسف 

 خوزستان ---------اردشیريعبدالحسین 

 اصفهان -----زادهحاجی مراد خادمی 

 لرستان  -------------شرفیمحمد رحیم 

 اصفهان ---------------حیدريمصطفی 

 شمالغرب  -------------منصوريمیكايیل 

 شمال  ---------------رستمیرمضان 

 
 مريزاددست                                               

 بازنشستگان ماه

 بازگشت به صفحه اصلی

همكارانی كه در فروردين ماه امسال با كوله 
باري از  الش ، داناش و  جرباه زنادگی    
كارمناادي را  اارک كاارده  و  زناادگی را 
 .صمیمانه  ر با خانواده شان آغاز می كنند 

 



 آشنايي با چهره هاي هنري صنعت انتقال نفت

 اكبر رستگار  

مسئول عمليات نقليه سوبک در وادود   
ترابري شركت خطوط لوله و مخوابرات  

 ساري/ نفت ايران منطقه شمال

 
 خواننده و نوازنده تار، دوتار، و كمانچه

  
در سوادكوه مازندران  1354من متولد 
وارد دانشاگاه نفات    73ساال  . هستم
محمودآباد شادم، در  ( علوم دريايی)

باه   78رشته مكانیک كشتی و از ساال  
طور رسمی به شاركت ملای نفاتكش    
 9پیوستم و رفتم روي نفتكش و بایش از  
به  86سال روي نفتكش بودم و از سال 

طای دوره  . شركت خطوط لوله آمدم
حضورم در شركت نفتكش در خاارک،  
سیري، الوان و بسیاري جاهاي ديگر از 
جمله كشورهاي عرب منطقاه خادمات   

من جزو نیروهاي .  عمیرا ی انجام دادم
يک ماه بودم چون در  –اقماري يک ماه 

شركت نفتكش، كاركنان يا روي يادک  
كش كار می كنند ويا روي  انكر كه من 

سامت مان در   . روي يدک كش باودم 
كشتی،مهندس يا افسر دوم كشتی بود و 
بعدها پس از سپري كاردن چناد دوره   

يا به عبار ی  chief engineer خصصی، 
سر مهندس شدم و در حال حاضار هام   
مسئول عملیات نقلیه سابک در واحاد   
 رابري شركت خطاوط لولاه سااري    

 .  هستم

 ؟كي ازدواج كرديد
ازدواج كاردم و دو پسار    80من سال  

 4و  14دارم به نام هاي طاها و ايلیا كه 
 .ساله هستند

بفرماييد به مدد كدام جادو توانسوتيد  
دنياي صنعت را به عالم موسيقي پيونود  

واقعیت اين است كه من هم مثل ؟ بزنيد
خیلی از بچه هاا در دوران كاودكی و   
نوجوانی، دوست داشتم مهندس بشوم و 
براي همین هم رشته مكانیک را انتخاب 
كاردم اماا از هماان دوران، همیشاه     
صداي ساز پدر بزرگ در فضاي روحام  
مترنم بود و از آنجا كه خاطر همه اهال  
خانواده به گونه اي با موسایقی عجاین   
شده بود،  صمیم گرفتم براي  حصایالت  
عالی، رشته موسیقی را انتخاب كنم كاه  
در همان ايام متاسفانه پدرم را از دست 
دادم و شرايط به گونه اي شد كاه فكار   
كردم بهتر است يک رشته فنی بخوانم و 
در كنار آن به موسیقی بپردازم چاون  
حضور جدي در دنیاي موسیقی خاطري 

باه هار   . آرام و بی دغدغه می خواهد
حال، من در شرايطی كه جیا  هاايم   
سرشار از نغمه هاي موسیقی بود، سوار 

 .كشتی شدم

لطفا به سبكي كه در موسويقي دنبوال   
 .  مي كنيد، هم اشاره بفرماييد

عالوه بر رديف هاي آوازي موسیقی من 
اصیل ايرانی، در زمینه موسیقی محلای  
يا بهتار بگاويم موسایقی مازنادرانی     

 .فعالیت می كنم
تا به امروز چه آلبوم هايي ارائوه داده  

 89اولین آلبوم من كاه در ساال   ايد؟
منتشر شد مهربونی نام داشت كه حاوي 
 رانااه هااايی از موساایقی محلاای   
مازندرانی بود و بعد از آن شبی با نغمه 
و نوا را در حمايت از كودكان مبتال باه  
سرطان با همكاري موسسه محک ارائاه  
دادم كه پس از آن به صورت  صاويري  
هم با نام سوز كالم ياا بارگ سابز در    

ارائه شد البته پایش از   93اواخر سال 
اين ها هم مان دو آلباوم مازنادرانی    
فراهم كردم كه يكای باه ناام موسام     
عاشقی به شكل  نبور نوازي باا اشاعار   
عرفانی و مذهبی منتشر شد و دومی هم 
دلبرانه نام دارد كه به صورت موسایقی  

سنتی اسات و باه زودي    – لفیقی پاپ 
 .متشر می شود

 
در آثاري كه عرضه   مي كنيد، شما بيشتر 
به عنوان خواننده دضوور داريود يوا    

 نوازنده؟  

خواننده هستم ولی با نواختن  اار،  من 
دو ار، و كمانچه هم آشنايی كامل دارم 
و گاهی هر دو كار را انجام می دهم كه 
البته دو  ار بیش از بقیه است چون اين 
ساز در موسیقی محلی ما نقشی جادي  

 .دارد

 بازگشت به صفحه اصلی



شما با شبكه هاي تلويزيووني همكواري   
 ؟داريد

 
بله به طور گسترده با شبكه طبرستان و  

سیما كه برنامه اي براي ايشاان   3شبكه 
در پارک قیطريه  هران انجام داديام و  

افازون بار اينهاا ،    . پخش زنده شاد 
خوانندگی  یتراژ چند فیلم و ساريال را  
هم در شبكه طبرستان به عهده داشتم و 
در برنامه هاي متعددي مثل شا  هااي   

 .شمال و روجا آهنگسازي كردم
 

ما شنيده ايم شما نرم افوزاري خوا    
براي بهبود كارهواي فنوي در شوركت    
خطوط لوله طرادي كرده ايد كه كامال 
كاربردي تشخيص داده شده و استفاده 

 .  از آن در دال فراگير شدن است
 

در وهله اول بايد بگويم كه ايان كاار،   
صرفا يک انجام وظیفه بوده كه آن هام  
با همت و همكاري صمیمانه دوساتان و  
همكارانم صورت گرفته و من باه ايان   
وساایله از همااه آن هااا سپاسااگزاري 

هدف اين طرح هم اين است كه . می كنم
سیستم سنتی كار در زمینه  رابري را به 
شكل مدرن امروزي و كاربردي ار قاا  
بدهد كاه امیادوارم ماورد اساتفاده     

 .  همگان قرار بگیرد

 آشنايي با چهره هاي هنري صنعت انتقال نفت

 بازگشت به صفحه اصلی

شما در زمينه موسيقي محلي و فولكلور، 
 تحقيق ويژه اي هم انجام داده ايد؟  

منظور شما سپري كردن دوره هااي  اگر 
آكادمیک و مطالعه كتاب هاي خاص در 
اين زمینه باشد بايد عرض كانم اغلا    
آثار موجود كامال  خصصی و مربوط به 
موارد ويژه است مثل  حقیق درباره ساز 

بناابراين كسا    . دو ار يا سااز   وا 
اطالعات در اين زمینه، بیشتر از طرياق  
شنیدن آهن  هاي پیشینیان يا شاگردي 
در مكت  استادان اين عرصه حاصل می 

 .شود
بله، اين وسایله  ؟ «هلل وا»فرموديد ساز 

در واقع نوعی سااز چوپاانی اسات از    
خانواده نی كه فقط مختص مازنادران  

 .است
يوک  « هلل وا»يعني مي شود گفت كوه  
نواي برخاسوته از  . آلت موسيقايي است

آن به گونه اي شاخص ويوژه موسويقي   
هماین طاور اسات،     بله،مازني است؟ 

جال  است بدانید كه در مازندران باه  
آن ساز حسود مای گويناد و شاباهت    
بسیار زيادي به نی دارد، البته با اندكی 

 .  اختالف
شما تا به دال در اعياد و مراسم ويژه اي 

، در واقاع ماا   بلههم دضور داشته ايد؟ 
يک گروه داريم به نام وارش كه هماان  
معناي بارش باران دارد و من سرپرستی 
آن را بر عهده دارم و همراه اين گروه، 
بارها در فرهنگسراي نیااوران  هاران،   
وزارت كشور، بارج آزادي و هماايش   
هاي متعددي كه به اساتان مازنادران   

 مربوط بوده، برنامه اجرا كرده ايم



 ...بهترين كاري كه در شركت انجام دادم 

بر آن شديم  ا از بهترين و شیرين  رين 
كاري كه هر يک از كاركنان شاركت در  
طول دوره كاري اش انجام داده آگااه  

دفتر  لفن شركت را باز كارديم و  . شويم
كامال  صادفی نام چند نفار را انتخااب   

حاصال  . كرده و با ايشان  ماس گرفتیم
 :آن شد متنی كه در پیش رو داريد

 

 

 

 

 

 

 

 
 باقر بیات  محمد  

مهناادس ساایويل و سااازه مااديريت  
 هامهندسی و طرح 

 
در پروژه مسكونی منطقه فارس در شهر 
شیراز باراي دريافات مجاوز پرواناه     
ساخت، حادود ساه چهاار ساال باا      
شهرداري مشكل داشتیم، شهرداري هم 
ايرادات فنی زيادي به سازه و معمااري  
طرح ما گرفته بود و هام باراي ارائاه    
مجوز پروانه ساخت مبلغ زياادي مای   
خواست؛  ا اينكه سال گذشته در آباان  

، در ماموريتی كاه باه شایراز    94سال 
داشتیم، در جلسا ی كه باا شاهرداري   
گذاشتیم، موفق شديم هم به لحاظ فنی 
طرح را  وجیه كنیم و هم  خفیف اساسی 
براي صدور مجوز پروانه ساخت پاروژه  

 .  كه خیلی براي من شیرين بود. بگیريم
   

 مجید ملكو ی

رئاایس مركااز كنتاارل سیسااتم هاااي  
 مخابرا ی

 
از آنجا كه محدوده كاري ماا خیلای   
وسیع و حساس اسات، بحات  وساعه    
شبكه، سیستم هاي بريد و ا وماسایون،  
 جهیز  لمبه خانه، مانیتورين  و پايش و 
كنترل شبكه را بر عهده داريام، رفاع   
اشكاالت اين شبكه وسایع در هار روز   

ماثال  : براي ما خاطره اي شیرين اسات 
مشاكل مخاابرا ی    6امروز در مارون 

داشتند با كمبود پورت مواجه بودند و ما 
استفاده  back upمجبور شديم از پورت 

كنیم و نهايتا  مهیدي ا خاذ كرديم كه با 
. جابجايی پورت ها مشكل حال شاود  
امروز با انجام اين كار كوچک احساس 

جايی كه مشكالت را . خوشحالی كرديم
 .  حل كنیم خوشحال می شويم

 سید مهدي عبادي

 كارشناس خريد خارجی  

گروه بازرسی فنی ، سفارش يک جانس  
و خريد از آمريكا . آمريكايی را داشت

مان  . جنس خاصی هم نبود .  حريم بود
در بازار داخل گشتم و مشابه آن را باا  
همان كیفیت و با حاداقل قیمات پیادا    
كردم و اداره هم خوشش آمد و مان را  

 .   شويق كرد
 

 جالل اصغر نیا  

 مسئول دفتر خطوط لوله  

ساال در   20سال گذشته كارمندي كاه  
منطقه جنوبشرق شااغل باود، پاس از    
بارها درخواست انتقاالی باه منطقاه    

كه زادگاهش بود ، (ماهشهر )خوزستان 
پیگیر ناماه درخواساتش شاد، ولای     
يک . متاسفانه باز هم موافقت نشده بود 

روز در اواخر ساعت كاري، همسار وي  
كه به دلیل دوري از خاانواده و شاهر   
خود دچار افسردگی و مشكالت روحی 
شده بود با دفتر  ماس گرفت و با لحنی 
غمگین التماس می كرد كه باا انتقاالی   

من كاه از ايان   . همسرم موافقت كنید 
قضیه بسیار متاثر شدم باا اينكاه مای    
دانستم پاسخ مدير منفی است اما نازد  
وي رفته و قضیه را مطرح كردم ، ايشان 
نیز دقیق  ر از همیشه بررسی هااي الزم  
را انجام داده و بندي از قانون را پیادا  
كرد كه به موج  آن امكاان انتقاالی   

 ماس با آن خانواده و ... میسر می شد
گفتن اين خبر مسرت بخش براي آنهاا  

 .  برايم خیلی خوشايند بود

 اكبر معصومی  

  رفیعاتمسئول انتقاالت و 

 
زمانی كه مسئول مزاياا و بازنشساتگی   

، يكای از همكااران   (  89سال )بودم 
مناطق كه حدود هجده، ناوزده ساال   
سابقه داشت به علت اعتیاد اخراج شد و 
از آنجا كه سنی از او گذشته و دختران 
دم بخت داشت، براي بازگشت او خیلی 
 الش كرديم و سرانجام همزمان با  رک 
اعتیادش بازگشت به كار شد و خااطره  

 . اي شیرين در ذهن ما ماند

 بازگشت به صفحه اصلی



 در شركت لبخند 

 بازگشت به صفحه اصلی



 مهندس سيد جعفر عليزاده دربندي  

 لولهمعاون عملياتي مدير خطوط 

   
بهترين خااطره مان در طاول دوران    
خدمت اساتفاده از  جاارب و داناش    
ديگران و همچنین انتقال داشاته هااي   

در ايان  . خودم به ديگران بوده اسات 
مدت دوره ها و كالس هااي آموزشای   
زيادي برگزار شد كه  وانستم در قالا   
اين كالس ها بخشی از  جارب و داناش  
خود را به همكارانم آموزش دهم كه به 
 .  گواه ديگران بسیار مثمر ثمر بوده است

  
 اسماعيب يكتا  

 نفتيرييس مهندسي كيفيت مواد 

 
انتقال من از پااليشگاه بنادرعباس باه   

و حمايت مسئولین  82خط لوله در سال 
شركت آقاياان مهنادس  قای زاده،    
امام زاده، جعفري نس  و معادنی كاه   
منجر به پايه گذاري سیستم نوين كنتارل  
كیفیت نفت در شاركت شاد، بهتارين    

كه در حال حاضر باا  . خاطره من است
همراهی مناطق سامانه مستقل كنتارل  
كیفیت در شركت استقرار يافته و باعات  
كنترل انتقال خاط، كااهش اخاتالط    

سااعته بار    24فرآورده ها و نظاارت  
كیفیت فرآورده هاي عبوري از مراكاز  

 .انتقال نفت می شود
  

 دجت بيگلري  

رييس طرح هوا و همواهنگي عمليوات    
 يکمناطق دوزه 

 
از آنجايی كه بیشترين سابقه كار من در 
كنترل مركزي بوده، همیشه به صاورت  
 لفنی با همكاران برخاورد داشاتم در   
حالی كه هیچكدام را نديده ام و های   
 جسمی از چهره هی  يک از همكااران  

در برخورد با هر شخصی ابتادا  . ندارم
بدون اينكه خود را معرفی كناد،  از او  
می خواهم  ا صحبت كناد  اا از روي   

 .صدايش او را بشناسم
  

 پيمان شيخ لو  

رييس طرح هوا و همواهنگي عمليوات    
 دومناطق دوزه 

 
هنگامی كاه در مركاز انتقاال نفات     
میاناادوآب در بخااش محاایط زيساات 
مشغول به كار بودم از ساوي ساازمان   
محیط زيست، اين مركز به عنوان واحد 

 .بر ر صنعت سبز برگزيده شد
يک خاطره ديگر از مركز انتقاال نفات   
میاندوآب در هنگام عید نوروز بود كاه  
براي برپايی سفره هفات ساین در آن   
مركز بدلیل نباود امكاناات كاافی از    

سوئی  خودرو، سی   سینی، سماور، سیم،
زمینی، سبزه چمان و ساكه اساتفاده    

 .كرديم

 شهرام ساكي  

رييس مهندسي كميت و كيفيوت موواد   
 نفتي

 
كارم را در مركز انتقاال   63وقتی سال 

 65-64نفت رازان آغاز كردم از سال 
بار بمباران شد كاه  ماام    2آن مركز 

كاركنانی كه اكنون بیشتر آنها بازنشسته 
شده اند، به رغام جراحات ناشای از    
 ركش  مام  وان خود را براي نگهداري 
مركز به كار می بردند كه اين موضاوع  
همیشه و همواره حاس ياک خاانواده    

با اينكاه  . بودن را برايم  داعی می كند
پدر و برادرم در خط لوله باه شاهادت   
رسیده اند االن  مام همكارانم را مانناد  

 .  برادران خودم می دانم

 طاهر عبدي  

رييس مهندسي عمليات و بررسي هواي  
 بهره برداري

بهترين خاطره من در واحاد  عمیارات   
راه اندازي  وربین هاي سوالر  ااروس  

ديگاري در  . در منطقه جنوب شرق بود
دوره معاونت عملیات منطقه فارس بود 
كه مربوط به نص  و راه اندازي ديازل  
ژنرا ور در مراكز انتقال نفتی باود كاه   
برق پايدار نداشتند كه در اين عملیاات  
ديزل ژنرا وري كه قرار بود در نفت شهر 
نص  شود ، به دلیل پايدار باودن بارق   
آن مركز و عدم نیاز باه  لمباه خاناه    

مهم  رين كاار  . حسنی منتقل و نص  شد
ديگر مربوط به ساتاد و باه سارانجام    

 .رساندن میترين  اصفهان است
  

 علي اكبر فضلي خاني

رييس اجرا و كنترل برنامه هاي انتقوال  
 مواد نفتي

با اينكه مدرک  حصیلی مان در رشاته   
برق و قدرت است اما از همان ابتدا در 
عملیات كار كردم چاه در زماانی كاه    
منطقه مركزي بودم به عناوان ريایس   
مركز انتقال نفت شازند، چه در منطقاه  
 هران به عنوان نوبت كااري و چاه در   
ستاد كه در اين واحد هستم و در  ماام  
دوره ها خاطره خوشای از مسائولینی   

 .  دارم كه با آنها كار كردم
مهم  رين كار من در زماان خادمت در   
شازند بود كه با كاشت بایش از هازار   
درخت میوه فضاي سبز خوبی در مركز 

 . ايجاد شد

 از بهترين خاطرات همكاران معاونت عملياتي خطوط لوله

 بازگشت به صفحه اصلی



 ارديبهشت روز بزرگداشت سعدي يكم 

بووه بهانووه يكووم اردي بهشووت روز   
 گراميداشت سعدي  

  

 شيرازياخالق در آيينه اشعار سعدي 

 
كه « شیخ مصلح الدين سعدي شیرازي »

در سااده هفااتم هجااري روزگااار   
ماای گذرانیااد ، از نااام آور اارين   
سرايندگان شاعر پارسای و در زماره    
سرآمدان نثار پارسای در گساتره اي    
. زمانی به وسعت  ماام  ااريخ اسات   
جايگاه شاكوهمند او در آسامان ادب   
پارساای از فااراز و رفعتاای افاازون  
برخوردار است و بسیاري شعرا همچون 
حاظ شیرازي مفاهیم شاعري خاود را   

در حقیقت، نگاهی گذرا به آثار منثور و  .  وامدار آثار او هستند 
منظوم سعدي ، خواننده را به اين نكته 
رهنمون می سازد كه در اندرون سعدي 
يک شاعر يا يک نويسنده كه به دنیاا از  

به باور او بشار  . دريچه عشق می نگرد
براي آن كه به نیكبختی برسد بايد كمر 
همت بربندد و  الش پیشه نمايد  ا خود 
را از ديگران و صد البته از نفس خويش 
مستغنی سازد و به اين سب  اسات كاه   

ماردن باه عازت باه كاه      »می گويد 
ساعدي همچناین   . « زندگانی به مذلت

منادي اخوت انسانی و مبشار عادالت   
 :  اجتماعی است

 
 بني آدم اعضاي يكديگرند  

 در آفرينش ز يک گوهرندكه 

 چو عضوي به درد آورد روزگار  

 عضوها را نماند قراردگر 

سعدي آنچنان اخالق اجتماعی را مهام  
برمی شمرد كه اذعان می داشت هر قدر 
نكوكاري بیشتر پیشه شود، همان اندازه 
خوشبختی افزون  ر خواهد شد و البتاه  

هركه در دال توانايي نكويي نكند در »
در اهمیات   «.وقت ناتواني سختي بيند

احسان و نیكوكاري از منظار ساعدي   
همان بس كه به باور او اژدهاي مارگ  
نمی  واند هی  گاه نكونامان را به كاام  
خويش دركشد، بلكه  نهاا يااراي آن   
دارد  ا آن كسان كه از نیكی گريازان  

 :بوده اند را فرو بلعد
 

 هرگز  مرد نكونام نميرد سعديا 

 نبرندآن است كه نامش به نكويي مرده 

 
سعدي در مواعظ خويش مفهوم اخاوت  
انسانی را به طور ضمنی مبنااي الازام   
عدل و احسان قارار مای دهاد و در    
شريعت و در وجدان انسانی اين معنا را 
روا نمی پندارد كه يكی به سب  فقار از  
سود هدايت محروم شود و ديگاري در  
پر وي نعمت از هرگونه بركت بهره مند 
شود قابل  وجه است اخاالق انساانی و   
اجتماعی  ا به آن اندازه ملكاه ذهان   
سعدي است كه از جن  نفرت می جويد 

او جنا  را  . و از خون ريزي بیازاري 
 :بشدت محكوم می كند

 آري  اگر ممالک روي زمين به دست     

 ز آسمان بربايي كاله جباريو 

 داريو گر خزاين قارون و ملک جم    

 نيرزد آن كه وجودي زخود بيازاري 

آنچه بر اهمیت  وصیه هااي اخالقای   
سعدي می افزايد آن است كاه بیشاتر   
آن ها به جاي آن كه مبنايی فردگرايانه 
داشااته باشااند، انسااان را در جمااع  

 .  همنوعانش مدنظر قرار می دهند
 

در حقیقت با كمال اطمینان و يقین مای  
آموزه هاي اخالقی ساعدي  :  وان گفت

بیشتر ناظر به  حصایل لاذات معناوي    
سعدي از روزگار ما هام   آدمیزاد است،

جلو ر است به نوعی ادب و حكمت را از 
آسمان فرو داده و در خانه دل ها جاي 

دو ساويه  . داده كه اين نوآوري اسات 
بودن قصه عشق يا مجااز و حقیقات در   
در . سعدي نوآور و همیشه ماناا اسات  

نگاه او نشیمن اصلی انسان آسمان است 
و مقصد نهايی و خانه واپساین او نیاز   
همان آسمان است و به هماین جهات   
خطاااب وي  نهااا بااه همزمانااان و  
همزبانانش نیست، بلكه به همه اهل عالم 
 .و به  مام نسل هاي انسانی ناظر است 

 
 مهرناز شكري  

 
 سخنرانی دكتر اصغر دادبه : منابع 

دكتاار –كتاااب حااديت خااوش سااعدي 
 عبدالحسین زرين كوب 

 ذبیح اله صفا  – اريخ ادبیات در ايران 

 بازگشت به صفحه اصلی



 قسمت اول 

 
آدم ها با هم  فاوت هاي زيادي دارناد،  
اما وقتی به خواب می رسیم، نیاز هماه  

ياک ا ااق   . انسان ها يكسان می شاود 
 اريااک و يااک ذهاان آزاد و رهااا از 
. ملزومات اصلی براي خوابی آرام است
پس بیاموزيد كه چگونه كنتارل محایط   
اطراف خود را باه دسات بگیرياد  اا     
بتوانید شرايط يک خواب آرام را براي 

هی  چیز به اندازه ياک  . خود مهیا كنید
خواب آرام و عمیق نمی  واند انرژي از 
دست رفتاه ناشای از كاار روزاناه را     

 .جبران كند
 

خواب يک نیاز اساسی و جهاانی ناوع   
بشر است كه هر ازگاهی بايد ساماندهی 

خواب پروسه بسایار پیچیاده اي   . شود
است كه حتی كوچک  رين  غییر در بدن 
يا زندگی ما، مای  واناد روي برناماه    
خواب ما  اثیرات جدي بگذارد و به هم 
ريختگی در برنامه خواب می  واند  مام 
 .برنامه زندگی ما را دچار اختالل كند

اگر شما هم جزء كساانی هساتید كاه    
نمی  وانید خوابی راحت و عمیق داشته 
باشید، اين ده دستورالعمل را امتحاان  
كنید  ا خوابی خوب و آرامش بخش  را 

 . جربه كنید

 كنيدعصرها ورزش  -1

 
مطالعات نشان داده است كه  مريناات  
ماليم ورزشی چند ساعت قبل از خواب، 
سطح هورمون ها را  نظیم مای كناد و   
همین موضوع باعات مای شاود شاما     

زود ر شام .راحت  ر و طبیعی  ر بخوابید
بخوريد و پاس از آن ياک پیااده روي    

به  جربه خود اان  . طوالنی انجام دهید
در می يابید چه زمانی باراي خاوردن   

 .شام مناس   ر است
 
قبب از اينكه به رختخوواب برويود    -2

 نخوريدچيزي 

 
اگر با معده پر به رختخواب برويد، بدن 
فرصت اينكه  خلیه بشاود و آماادگی   
خواب را پیدا كند ندارد، نیمه هاي ش  
دو . با احساس گرسنگی بیدار می شويد

ساعت پیش از خواب، باه جاز آب ناه    
 .چیزي بخوريد و نه چیزي بنوشید

 استرختخواب فقط جاي خوابيدن  -3

 
اگر عادت داريد كارهايی مثل مطالعاه  
يا  ماشاي  لويزياون را در رختخاواب   
انجام دهید، ذهن شما ممكن است گیج 
شود كه وقتی زمان خواب فرا رساید و  
شما در رختخواب قرار گرفتید چه باياد  

 .بكند
 
چورت   بعد از ظهر، 4بعد از ساعت  -4

 نزنيد

 
خواب نیمروزي اگر زودهنگاام انجاام   
شود خوب است ، اما اگر ايان خاواب   
نیمروزي به  عويق بیفتد و باه حاوالی   

يا بعد از آن برساد، طبیعای    4ساعت 
است كه در فاصله چند ساعت بدن نیااز  

پاس  . به خواب مجدد احساس نمی كند
بهتر است صبح ها زود بیدار شاويد و در  

 .طول روز چرت كو اهی بزنید

تكنيک هواي آراموش اعصواب را     -5
 كنيدتمرين 

 
حتی اگر از يوگا خوش  ان نمی آيد، اما 

كاالس بروياد و از   . يوگا انجام دهیاد 
 جسم ذهنی استفاده كنید زيرا بهتارين  

 .   كنیک كس  آرامش است
  

 ... .ادامه دارد

 چگونه بخوابيم كه بهتر كار كنيم

 بازگشت به صفحه اصلی



 چگونه سردال بمانيم  

 (قسمت اول)
 

 كنيمصبح ها پروتئين مصرف 

 
پرو ئین مغز و معده را  قويت و شااداب  
می   كند، چناچه از میزان پرو ئین مورد 
نیاز بدن كم كنید در هنگام گرسنگی به 
طور مستقیم به سراغ يک بسته چیاپس  

 حقیقی كه به  ازگی صاورت  . می رويد
گرفته حاكی از آن است كه داوطلبانی 
كه میزان مصرف پرو ئین روزانه شاان  

درصد مجماوع كالريشاان    15كمتر از 
است نسابت باه كساانی كاه ساطح      
پرو ئینشان بیشتر از اين مقدار است پس 
از مصرف صبحانه بیشتر گرسنه می شوند 
و میان وعده هاي بیشتري در طول روز 

اين هله هوله خوردن هاا  . میل می   كنند
سب  می   شود كه هر ماه يک كیلوگرم به 
وزن آنها اضافه شود مساله حائز اهمیت 
اين است كه سعی كنید بیشتر پارو ئین  
مورد نیاز بدن را صبحگاه مصرف كنیاد  
 خم مرغ آب پز و ماست از منابع غنای  

 .پرو ئین است

 بشماريم 60بايستيم و تا 

 
هرچقدر هم كه ورزش كنید اگر بیشاتر  
مدت روز بنشینید  ماام زحماا ی كاه    

افرادي كه در . كشیده ايد بیهوده است
طول روز زياد می   ايستند حتی اگر باه  
اندازه يک دقیقه باشد كمرهاي بارياک  
 ر و نسبت به كساانی كاه خیلای كام     

حتای اگار ورزش هااي    )می   ايساتند  
كلسترول پايین  ار  ( ديگري انجام دهند

دارند و بهتر نسبت به انساولین پاساخ   
 .می   دهند

 
صاح  نظران بر اين باورند كه اين كار 
. حتی از بروز سرطان جلوگیري می   كند
سرطان روده بزرگ در میان كسانی كه 

سال كار نشسته انجام داده اناد دو   10
برابر كسانی است كه كارشان فعالیات  

 .بیشتري می   طلبد
 

 
 حرک از زندگی هااي اماروزي دور   

در  مام مد ی كه باا  لفان   . شده است
 در محل كاار . حرف می   زنید راه برويد

قرار مالقاات در طاول پیااده روي     "
آنهايی كاه ايان  وصایه را     "بگذاريد

شنیدند ابتدا آن را بیهوده  ارين كاار   
برشمردند، اما پس از يک مااه اعاالم   

كیلاو   2كردند كه با اين كاار حادود   
 .كاهش وزن داشته اند

 

 بخوريمزود بخوابيم، زود غذا 

 
ش  زنده داري موجا  افازايش وزن   

افرادي كه ش  ها بیدارناد و  . می   شود
خیلی دير می   خوابند و نیمی از خاواب  

صبح است بیشتر باه   30/5آنها بعد از 
فست فود  مايل دارند و بیشتر كاالري  

شا    8مصرفی خود را بعد از سااعت  
 حقیقات حاكی از آن . دريافت می   كنند

 8است كه هرچه مواد غذايی كه بعد از 
ش  خورده می   شود بیشتر باشد، حتای  
اگر بقیه عوامل كنترل شاود ، شااخص   

 . وده بدن شخص باال ر خواهد بود
 

يكی از روش ها براي الغر شادن ايان   
است كه فرد هر ش  سر ساعت معینی به 
 ختخواب برود و صبح زود نیز سر ساعت 

به اين  ر ی  بدن شاما  . معینی برخیزد
ساااعت خااواب خااود را  شااخیص   

به اين  ر یا  سااعات غاذا    .می   دهد
خوردن فرد نیز سازماندهی می شود و 
هر روز در ساعات معینای غاذا مای    

 .  خورد
 

 
از خوردن غذا و خوراكی هاا بعاد از   

ش  بپرهیزيد و وعده صبحانه  8ساعت 
 .  را با خوابیدن زياد از دست ندهید

 
 ... .ادامه دارد

 بازگشت به صفحه اصلی



 وب سايت آرامش بخش

يكي از بهترين راه هاي كسب آراموش  
صوداي  . شنيدن صدا هاي طبيعي است

باران، صداي پرنده ها، رعود و بورق،   
بادي كه در بين درختان موي پيچيود و   
برگووي كووه ناگهووان از درختووي رهووا 
مي شود، همگي صدا هاي لذت بخشوي  
هستند كوه بوه موا آراموش بسوياري      

امروز وب سوايتي بوه شوما    . مي دهند
معرفي مي كنيم كه شوما را بوه هموان    

 .  آرامش نزديک مي كند
 

در طول روز گاهي اوقات نياز داريم توا  
از شلوغي هاي دور و اطرافموان فورار   

جوايي كوه   . كنيم و به دل طبيعت بزنيم
تنها صداهايي كه شنيده مي شود فقوط  

صداي آراموش  . صدا هاي طبيعي است
دهنده باران، باد، چهچوه پرنودگان و   

 .برگ ريزان درختان

براي بسياري از ما فرصوت رفوتن بوه    
طبيعووت بووا چنووين ويژگووي هوواي   

چرا كه . فوق العاده اي بسيار سخت است
چنين كاري مقدمه هاي زيوادي بوراي   
آماده شدن، تعيين مقصد، پيدا كوردن  
روز  بهترين مسير و جور كوردن چنوين  

آزادي در تقووويم كوواري و زمووان   
استرادت است كه همه آن ها بوه نوبوه   
خود سختي هواي خوا  خودشوان را    

داال در ميان اين شلوغي هواي   .دارند
روزمره نزديک ترين راه براي شنيدن و 
دس كوردن آراموش زيواد طبيعوت،     

براي استفاده از  .است Noisli وب سايت
ايووووون وب سوووووايت بوووووه  

  http://www.noisli.com مراجعووه
 .كنيد

http://www.noisli.com 

 بازگشت به صفحه اصلی

http://www.noisli.com/
http://www.noisli.com/


 قسمت اول 

 
برقراري ار باط موثر يكی از مهم  رين 
مهارت هاي زندگی است كه هر كسای  

اگر شما . بايد براي بهبود آن  الش كند
هم نیاز به بهباود ايان مهاارت باراي     
زندگی اجتماعی و يا  سالط در ساخن   
وري براي بیان ايده ها در محیط كاار  
خود داريد، در اداماه مطلا  برخای    
نكات ضروري براي ايجاد يک ار بااط  

 .  موثر را شرح می    دهیم 
 

 

 

 

 

 

 

 
 كنيمبه زبان بدن دقت 

 
به همسر خود می    گويید كه آماده گفتگو 
هستید اما دست به سینه نشسته ايد؟ ياا  
می    گويید در حال گوش دادن هساتید  
ولی سر ان همچنان در  لفان هماراه   
است؟ نشانه هاي ناگفته و نانوشته غالباا  
آشكار ر از چیزي كه ما فكر می    كنایم  

هیچوقت فراموش نكنید . عمل می    كنند
كه در يک ار باط كالمی    موثر، دقت باه  

مانند ار باط چشمی، محكم )زبان بدن 
بسیار مهم است چارا  ( ايستادن و غیره

كه بدون نیاز به حرف زدن، راز  وجه يا 
 .  بی  وجهی افراد را برمال می    كند

يكی از راه هاي عجی  و غري  باراي  
بهره برداري از بدن براي يک ار بااط  
موثر،  مركز بر احسااس فیزيكای در   

باا ايان كاار مغاز     . انگشتان پا اسات 
ناخودآگاه از سر  ا نوک پا را در حالت 

باراي ياک   . آماده باش قرار می    دهد
ار باط چشمی    خوب هام مای     اوان از    

باه ايان   .  كنیک مثلت اساتفاده كارد  
صورت كه يک مثلت ذهنی در صاورت  
طرف مقابل  صور كنید به صور ی كه دو 
زاويه آن در چشم ها و زاويه ساوم در  

 10ساپس در هار   . زير بینی قرار بگیرد
ثانیه چشم  ان را به يكای از ايان ساه    
زاويااه متمركااز كنیااد  ااا ار باااط  

 .  چشمی    مناسبی شكل بگیرد
 

 

 
از بيان كلمات غير ضروري در مكالمات 

 كنيمپرهيز 

 
در مكالمات روزمره ما از لغات و كلمات 

ياا  « آمام  » غیرضروري زيادي مانند 
. و غیره اساتفاده مای    كنایم   …” خ “

هرچه بیشتر از اينگونه كلمات و مكات  
هاي غیر ضروري دوري كنید اعتماد به 

باراي  . نفس بیشتري هم خواهید داشت
جلوگیري از بیاان ايان گوناه كلماات     
پیشنهاد می    كنیم يک م  بند الساتیكی  
كاه  دور م  دست خود ببنديد و هربار 

احساس كرديد بايد يكی از آن كلمات 
را ادا كنید يک بار م  بند را دور دست 

 .  خود بچرخانید

به مرور زمان و با  مرين ثابت مغز يااد  
می    گیرد  ا ديگر از كلمات غیر ضاروري  

همچنین بیارون باودن   . استفاده نكند
دست از جی  ها و  مركز قبل از شروع 
 .  سخنرانی هم اكیدا پیشنهاد می    شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
براي شروع و مديريت گفتگوي كوتواه   

 باشيمآمادگي ذهني داشته 

 
مديريت مكالمات و بحت هاي كو اه هنر 

براي شروع يک گفتگاو  . هر كسی نیست
نیاز است كه حتما از قبل يک موضاوع  
گفتگو آماده كرده باشید در غیار ايان   

يكی . صورت به مشكل برخواهید خورد
از متدهايی كه می     وان يک حرف زدن 
كو اه را به يک گفتگوي كامال  باديل   

مخفاف انگلیسای     FORD كرد  كنیک
family وoccupation  وrecreation 

dreams     ،و به معنی خاانواده، شاغل
باا  . تروياها و  فريح و سارگرمی اسا  

شروع مكالمه به وسایله باه اشاتراک    
گذاري اين موضوعات، خواهید  وانست 
يااک مكالمااه خااوب و دلچساا  بااا 

 .  موضوعات بسیار زياد داشته باشید

 كنيمداستان تعريف 

 
آنهاا مغاز را   . قصه ها بسیار قدر مندند

فعال، ارائه ها را جذاب، ماا را قاانع   
كننده  ر و حتی در مصااحبه هاا باه    

اما » از لغت . موفقیت ما كمک می    كنند
در ساختار داستانی حرف هاي خاود  « 

زياد ر استفاده كنید  ا جذابیت بیشتري 
 .  به سخنرانی خود بدهید

 
 بپرسيمسوال مطرح كنيم و چند بار 

 
وقتی كه شما سوالی را مطرح می    كنیاد  
و آن را چند بار از شخص می    پرساید،  
نشان می    دهد به شنیدن درست آنچه كه 
. شخص مقابل می    گويد، عالقاه دارياد  
همچنین اگر يک بار سهوا جواب را باه  
درستی نشنیديد، باا پرساش مجادد    
. سوال، اين مشكل هم برطرف می    شاود 
همچنین اين موضوع به پر شدن فضااي  
خالی مكالمات كو اه كماک فراوانای   
می    كند و بهتر از صحبت كردن در مورد 

  !آب و هوا است

 

 
 ... .ادامه دارد

 مهارت گفتگوي موفق

 بازگشت به صفحه اصلی



يک عكس را يک دل روشن و عاشق می سازد نه يک دوربین . اهمیتی ندارد كه از چه دوربینی براي عكاسی سود می بري  

 (Julien Grondin)آفتاب دم صبح ؛ جولین گرندين : عكس

 

 عكس ويژه

 بازگشت به صفحه اصلی
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 يادمان باشد كه

 سخن آخر

 بازگشت به صفحه اصلی


