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 1395بر اخبار شركت دراردي بهشت ماه گذري 
 ها بهشتي ارديتولد شادباش 
 بهشتازدواج در اردي شادباش 
 نفتبا مشاغل سخت در صنعت انتقال آشنايي 
 دادمترين كاري كه در شركت انجام سخت 
 فارسارديبهشت روز ملي خليج دهم 

 شركتاز وضعيت زنان شاغل گزارشي 
 ...كاري كه در شركت انجام دادم بهترين 
 مهاجرو دوم ارديبهشت روز جهاني پرندگان بيست 

 جهاني بهداشت، ايمني و محيط زيستتبريك روز
 ؟بخوابيم كه بهتر كار كنيم چطور 
 بمانيمسرحال چگونه 

 عموميروابط   جهاني تبريك روز
 عك  ويژه
 نگاه ويژه
 سخن آخر

 

 در هر مرحله با كليك بر روي عالمت
 پايين سمت راست صفحه، به 
 صفحه اصلي برگرديد



 سالم بر سجاد و سجودش،  عباسش، سالم بر شعبان و اعيادش، سالم بر حسين و 

  سالم بر نيمه شعبان و ظهور مولودش

عطر خاطره، با صداي علي زند وكيلي: موسيقي متن  



بازدید وزرای نفت و صنعت از غرفه 
شرکت در بيست و یكمين نمایشگاا   
بين المللي نفگت  اگاز  الگا ی  و    

 التروشيمي 

  
درخش  فرزنگد کارننگد ننه گه    

 نرکزی در نساب ات علمي نالزی
پريااا ساانايي ، فرزنااد يكااي از  
كارمندان پيشكسوت منطقه مركزي 
در مسابقات علمي كشاور ماالزي   

وي در اين دوره از . خوش درخشيد
مسابقات كه از سوي تيم بتن دانشگاه 
آزاداسالمي اراک شاركت كارده   
بود، توانست عنوان نخست اين دوره 
از مسابقات را به خاود اختااا    

 .دهد
  

ساخت دستاا  حمام آب ارم توسط 
 کارشناسان ننه ه فارس

با توجه به تعدد نراکز انت ال نفت و 
وجود تنها یک دسگتاا  حمگام آب   
ارم   که برای تست و کاليبراسيون 
سنسورهای حرارتي به کار ني رود 

همكاران واحد ابزار دقيق منطقه   
نفر ساعت كار  386فارس با صرف 

ميليون ريال  15و هزينه اي بالغ بر 
، نسبت به طراحي و ساخت دستگاه 

 .مشابه اقدام نمودند
  

نرکز آنوزش فني تخصصي شگهيد  
عادلي با حضور ندیرعانل افتتگا   

 شد

 

تجهيزات جدید کنترل کيفي توسط 
 شددو شرکت اتریشي ارائه 

 

  
نصاحبه ندیرعانل با صدا و سيما در 
اولين روز بيست و یكمين نمایشاا  
بين المللي نفگت  اگاز  الگا ی  و    

 التروشيمي
  
  

نراسم تودیع و نعارفه ندیر ننه ه 
 ندیرعانلخليج فارس با حضور 

 
 

  
 بازدید ندیر عانل و هيات ندیر  

 لرستاناز ننه ه شرکت 
 
 
 

بازدید ندیر کل روابگط عمگوني   
 خوزستانوزارت نفت از ننه ه 

 
 

  
حراست ننه گه اصگفهان بعنگوان    

 شدحراست برتر این استان نعرفي 
 



اردي بهشت نام دومين ماه سال و روز دوم 
هر ماه در گاه شماري اعتدالي خورشيدي 

و در پهلاوي   اشاوهيشگتا در اوستا . است
گفتاه   اردیبهشتو در فارسي  اشاوهيشت

 :شده كه كلمه اي است مركب از دو جزء 
 
از جمله لغاتي است كاه  « اشا»جزء اول  

معني آن بسيار منبسط اسات، راساتي و   
درستي، تقدس، قانون و آياين ايازدي،   

و بسيار هم در اوستا به كار برده .... پاكي
جزء ديگر اين كلمه كاه واهه  . شده است

 . باشد "وهيشت"
 

عالي است به معناي بهترين، بهشت صفت 
فارسي به معني فردوس از هماين كلماه   

در عالم روحااني نمايناده صافت    . است
راستي و پاكي و تقدس اهورامزداسات و  
در عالم مادي نگهباني كليه آتاش هااي   

در . روي زمين به او سپرده شاده اسات  
ناننگد  "معني تركيب لغات ارديبهشات   

 . هم آمده است "بهشت
 

همكاراني كه اردي بهشت برايشان باوي  
خوش بهار و بودن در هستي را به ارمغان 

همراه با شادباش، برايشاان  . آورده است
 جهاني پاک و زندگي شاد آرزومنديم 

 متولدين ارديبهشت ماه  
 

عباسعلي جعفري نسب ؛ علي ساكي ؛ علي 
ابراهيمي ؛ رضا شيرازيان ؛ حمياد رضاا   
صداقت شعار؛ مهادي خاانعلي ؛ بهااره    

آذرخاش ؛ ميرجماال   محماد   عطايي؛ 
سيدي ؛ رضا هماايوني ؛ مناوچهر قاان     
حسيني ؛ محمادجواد صافا ؛ ولاي الاه     

يازع ؛ يون   گنجيشيرازيان ؛ محمدرضا 
پنجعلي كريمي ؛  علاي اكبار حلاوايي ؛    

علاي بااجالن ؛ آرياا     مرتضي نويادي ؛ 
 اقداميان ؛ فرهاد زارعي ؛ عابدين خالقي 
حسين زماني ؛ محمدباقر اصفهاني ؛ علي 
باقري ؛ مهرداد جاللاي ؛ داود مارادي ؛   

؛ سيدحسان  مرسلويي؛ سحر رضايي ديبا 
محسان  شفيعي ؛ سيد فرشايد رياضاي ؛   

محماد بادي  الزمااني ؛    قاسمي؛ سايد  
ميرجمال سيدي ؛ سيد مهادي موساوي ؛   
ابوالفضل پور نجف ؛ مهران ارجمند نياا ؛  
قاسم بهرامي ؛ مرتضي نويدي ؛ حميدرضا 
محمودي ؛ حاجي عبادالخالقي ؛ علاي   
 عليزادگان ؛ سيد عبااس پاور حساني    

قان  حسيني ؛ علي اكبر حلوايي ؛ منوچهر 
هاشاام  امااين روان ؛ علااي ابراهيمااي ؛

 ساداتي؛ عبداله طاهريان ؛ قاسم خبازيان 

  
ليست مذكور شامل اسامي همكاراني است كه 
نسبت به تكميل فرم اطالعات روابط عماومي  

در صورت تمايل فرم مذكور .اقدام نموده اند 
را تكميل و نسبت به ارسال آن از طريق بريد 

 .اقدام نماييد



حلقه ها خوب مي دانند كه 
آنچه آنها را بر انگشت ياار  
پايدار نگاه داشته ، تنها يك 
دليل دارد و آن عشق است 

 . و ب 
 

همكاااراني كااه اردي بهشاات ، پيمااان 
همسري شان را در خود رقام زده اسات   
همراه با شادباش، برايشان زندگي خوش 

 . و سرشار از مهرورزي آرزومنديم 

عباسعلي جعفري نسب؛ مهرنااز شاكري ؛    
مژگان رحيمي ؛ كبري يكتاپور؛ معااومه  
عسگري ؛ سعيد رحمااني ؛ حمياد رضاا    
نجفي؛ ماطفي عليزاده باراهين ؛ ساعيد   

ابوالفضل پيرجااني؛   فرهاد ؛ وحيد رجبي؛
مهدي خانعلي؛ محمود اثمري ؛ مسعود گل 
محمدي؛ حميدرضا صداقت شعار ؛ عبداله 

ميرجمال  طاهريان ؛ علي زارع؛ زهرا قلي؛
غالمعلي ؛ شكيبا سيدي؛ ابوالفضل مرادي ؛ 

سيد محماد   علي باقري؛ محمد تقي يحيي؛
حشمت زاده ؛ علي جمالي؛ سايد اصاالن   

عليرضا قايمي؛ عليرضاا رضاايي؛    صالحي؛
اردشير اسعدي فرد ؛ جاالل اصاغر نياا ؛    
گودرز صالحي افشار ؛ وحيد پاور يازدان   

نيكازاد ؛  جليل پناه ؛ محمد جواد قدمي ؛ 
حسن فرزانه مرتاضي ؛ داود هاشمي پور ؛ 
عبداله طاهريان؛ حجت بيگلري؛ جمشايد  

مهدي عبادي ؛ سيد مرزبان ؛ قاسم بهرامي؛ 
نازفر فرقاني ؛ غالمرضا كماايي؛ وحياد   

محماد   پوريزدان پناه ؛ ولي اله شيرازيان ؛
علي  جعفري؛ داود حبيبي؛ عليرضا رضايي ؛
 جمالي؛ علي ملك زاده ؛ رضا شكاري

  

ليست مذكور شامل اسامي همكاراني است كه 
نسبت به تكميل فرم اطالعات روابط عماومي  

در صورت تمايل فرم مذكور .اقدام نموده اند 
را تكميل و نسبت به ارسال آن از طريق بريد 

 .اقدام نماييد



مااحبه با جناب آقاي محسن اسماعيل پور 
 مخابرات ، سازه و دكلمهندس 

متار   50دكلي به ارتفاع 
 پله دارد 500حداقل 

آقای اسماعيل الور دربار  شگلل تگان از   
من ؟  ابتدای استخدام  به نا توضيح بدهيد

وارد شركت خطوط لولاه و   1363سال 
مخابرات نفت ايران شدم و هام اكناون   

در ابتدا به مدت . سال سابقه كار دارم 32
ماه در انبار تداركات مشغول بودم و بعد 3

از آن وارد كارگاه مخابرات ري با سامت  
در آن زماان  . مكانيك آنتن و دكل شدم 
نفر دكال بناد   10كال در سطح كشور تنها 

وجود داشت و بخاطر سختي كاار افاراد   
. معدودي در اين شغل دوام مي آوردند 
من از آنجا كاه قابال صاخره ناوردي و     
كوه نوردي مي كردم به كاار در ارتفااع   

 . عالقه مند بودم 
تا در حال حاضر صخر  نوردی ني کنيد ؟ 

سال پيش صخره نوردي مي كردم اما  15
اكنون متاسفانه بدليل شارايط جساماني   
قادر به انجام آن نمي باشم ولي بااورت  

 . مداوم و حرفه اي شنا مي كنم 
نيشه شلل دکل بند رو بيشتر به نا نعرفي 

ريگرمن يا آنتن بند ، هام وظيفاه   کنيد ؟ 
نگه داري و هم نااب كلياه آناتن هااي     

متر دكل را 120تا 8پااليشگاه ها از ارتفاع 
 .برعهده دارند 

 چند نوع دکل در کشور داریم ؟ 
عدد  400دكل ها به دو نوع خود ايستا كه 

عدد در كشاور  200در كشور و مهاري كه 
به دكل هااي  . مي باشند، تقسيم مي شوند

خود ايستا آنتن هاي سنگين و به دكل هاي 
 . مهاري سيم هاي باريكتري وصل مي شود 

 8مان  از وضعيت جسماني تان باویيگد؟  
سال است كه به بيماري پاركينسون دچارم 

در . كه متاسفانه درمان قطعي هم نادارد  
ستون فقراتم هم پالتين گذاشته شده و كمر 

رباط زانوي راستم هام  . درد شديد دارم 
پيوند خورده است و همه اين مساايل در  

 . اين شغل برايم بوجود آمد
راجع به شلل تان توضيح بيشتری بدهيد ؟ 
ما مثل سرباز براي مخابراتيم ، يك دكال  
بند هر ساعتي از شبانه روز باياد آمااده   
باشد تا چنانچه ارتباطي قط  شاود آن را  

از نظر ايمني ، كاار  . تعمير و وصل نمايد
در شب و يا هواي سرد و بارندگي نباياد  

اما در مواق  اضاطراري در  . انجام شود
اين شرايط هم ما براي انجام كاار ماي   

 . رفتيم 
اين كار اصوال تيمي و زير نظر يك فرد با 
تجربه انجام مي شود ولي گاهي نيز بنده 
به تنهايي با ياك رانناده ماي رفتايم و     
ساعت ها باالي دكل مشغول كار بودم ، در 
اين مواق  هم مسئوليت نگه داري وساايل  
را و هم تعمير دكل و آنتن ها را به عهاده  

ولي اكنون فقط گااهي اوقاات   . داشتيم
 . جهت  نظارت به مناطق مي روم 



در حال حاضر چه افرادی به ایگن شگلل   
آقاي حسين دربندي كه ايشان نشلولند ؟ 

متري پاهايشان 3به علت سقوط از ارتفاع 
پالتين دارد ولي هم چنان مشغول كارند و 
آقاي رضا خياباني كه هر دوي عزيزان از 

آقاي كريم . همكاران منطقه تهران هستند
آقااي   –زورين تن در منطقاه لرساتان   

محمود اسدي در منطقه اصفهان و آقااي  
رجبعلي عجم در منطقاه شمالشارك كاه    
ايشان نيز متاسفانه به بيماري پاركينساون  

 . مبتال هستند 
وقتي ساعتها روی دکگل بودیگد چاونگه    

ما به طور متوساط   استراحت ني کردید؟ 
سااااعت روي دكااال باااوديم و در 4

ساعت هام ماي   12طوالني ترين زمان به 
روي دكل هاي خودايساتا پاالت   . رسيد 

متري تعبياه   20تا  15فرم هايي در فاصله 
شده است كه ما آنجا استراحت مي كرديم 
و ابزار كار ، ظروف غذا و قمقه هااي آب  
را براي ما با قرقره باال ماي فرساتادند ،   

متار حاداقل   50چون دكلي به ارتفااع  
 . پله دارد و رفت و آمد سخت است 500

چه حسي دارید وقتي با ی دکگل نگي   
وقتي باالي دكل بودم ح  شادي  رفتيد ؟

و نشاط واقعي را تجربه مي كاردم زيارا   
عالقه وافري به ارتفاع و هيجان اين شغل 

اين كار به من درس همت و اراده . دارم 
را آموخت و هنوز هم دوست دارم بااالي  

 . دكل بروم 

یک خاطر  تلخ و یک خاطر  شگيرین بگرای نگا    
  :تعریف کنيد
بعثي ها در زمان جنگ اتاك راديوي : خاطر  تلخ

سلمانيه را بمباران كردند و دكل ها آسيب ديدند 
ما براي تعمير رفتيم و قطعات مورد نياز را تهياه  
كرديم و يك ماه تعمير آن طول كشيد؛ سپ  اتاك 
راديو را در سنگر ناب كرديم و دكل هاا را نياز   
بازسازي كرديم و هنگامي كه كار تمام شاد و از  
آنجا بيرون آمديم هواپيماي دشمن مكان ماارا  
شناسايي كرده و با راكت اتاك رادياو را منفجار   
كردند كه هم دكل از بين رفت و هم دو نگهباان  

 . شهيد شدند 
سال ها پيش يك دكال بازساازي   : خاطر  شيرین

شده را از آبادان به پااليشگاه تبريز بارديم كاه   
متار و پلاه    95فوك العاده قديمي بود به ارتفاع 

هايش بيرون دكل قرار داشت؛ من خواستم از پله 
ها باال بروم اما ديدم كالغ ها روي پله هاا الناه   
گذاري كردند و به محض اينكه به نزديكي الناه  
مي رسيدم، دسته چند صدتايي كالغ ها به مان  
حمله مي كردند، در طي آن روز چندين بار پله 
ها را باال رفتم ولي هربار با حمله كالغ ها مواجه 
شدم و  و مجبور شدم برگردم و واحد اچ اس اي 
منطقه را باخبر كردم اما آنها گفتند ارتفاع بيشتر 

 . متر در حوزه ما نيست 30از 
مقاداري  . صبح فاردايش فكاري باه سارم زد    

بيسكوييت داخل بادگيرم گذاشتم و آنها را داخل 
 45در طول روز حاداقل ارتفااع   . النه گذاشتم

بار باال پاايين رفاتم تاا     15تا 10متري را تا ظهر 
خسته شوند و بفهمد با آنها كاري ندارم تا اينكاه  
باالخره رهايم كردند و من از كنار النه كاالغ رد  

ساعت در آن باال كارم طاول كشايد و    4شدم و 
 . ارتباط برقرار شد 



سخت ترين ها هم به دست كاركنان تواناي 
بار آن شاديم تاا از    . ما آسان مي شوند 

سخت ترين كاري كاه كاركناان انجاام    
و قرعه باه  . مي دهند ،  اطالع حاصل كنيم

نام منطقه اصفهان، مركاز انتقاال نفات    
خواندن اين گفتگوها . شهيدان رهنما افتاد

نگاهي عاشقانه به . نگاهي عميق مي طلبد
كاركناني كه صاداي ايشاان در صاداي    

 .توربين ها گم مي شود 
ضمن سپاس از تك تك كاركنان دلسوز و  

مهربان اين مركز ، نتيجه را با شما قسمت 
... مي كنيم و نظرات ايشان را مي خوانيم

 . كه عشق آسان نمود اول 
 

 عليرضا لرستاني

 سال ساب ه  26کارنند عمليات؛ 
ساعت كاار شابانه روزي در حادثاه     48

اينچ مركاز   32تركيدگي پايانه خط لوله 
انتقال نفت شماره هفت اصفهان جزو سخت 

 . ترين كارهايي بود كه انجام دادم
 

 آرش بندری 

 سال ساب ه10آزنایشاا  کنترل کيفيت؛ 
پايش شبانه روزي نفت خام و فارآورده  
هاي نفتي باه نظار مان ساخت تارين      

 . كارهاست
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اودرز نظری 

 سال ساب ه 24کارنند ارشد عمليات؛
پيشگيري از انفجار مركاز انتقاال نفات    
رفسنجان بر اثر تركيدگي ولوو در ساال  

 واقعا كار سختي بود.  1379

 حميد فروزند 

 سال ساب ه 26کارنند عمليات؛
صرف غذا در محل با توجه به حساسايت  

 .شايد باورتان نشود اما واقعي است. كار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسين آقا عليان

 سال ساب ه 32کارنند ارشد عمليات؛
اينچ برقاي در   32بازكردن دستي ولوو 

مواق  اضطراري براي من ساخت تارين   
 . كارهاست



 نحسن طاهری

 سال ساب ه 26کارنند ارشد عمليات؛ 
زير فشار شديد نفت ( رليف ولو)بستن ولو 

آن روز را هيچوقت . 1388خام در سال  
 . فراموش نمي كنم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سيد علي خليلي

 سال ساب ه 12کارنند دیپ نن ؛ 

 . مخزن طي يك روز 20اندازه گيري 

 یاسر نحمودی وند

 سال ساب ه 12تكنسين نكانيک؛
جازدن ولو باي پاس كنترل ولوو ورودي 
نفت خام در مركز انتقاال نفات شاماره    

 .هفت



خليج فارس، نامي تاريخي اسات كاه از   
زمان باستان تا به حال به كار برده شاده  

بنا بر مدارک متقن، يونانيان آن را  . است
Sinus Persicus رومياااان ،Mare 

persicum   و عرب ها نيز قرن هاا آن را
در . خليج فارس يا بحر فارس مي ناميدند

زير به چند ساند مهام تااريخي اشااره     
 : د مي شو
سنگ نبشته داريوش هخامنشي در مار در 

پيش از ميالد ،  515تا  518متعلق به سال 
در عبارت درايه تپه هچا پارسا آياي تاي   
هني؛ دريايي كه از پارس مي رود يا سار  

 .مي گيرد، نام درياي پارس آمده است
بطلميوس، عالم و جغرافيدان مشهور قرن 
دوم ميالدي، در كتاب جغرافياي عالم كه 
بااه زبااان التااين نگاشااته شااده، از   

به عنوان خلايج  ( پرسيكوس سينوس)نام
 .فارس ياد كرده است

پيش از مايالد، هارودت،    425در سال 
مورخ مشهور يونااني در كتااب تااري     
معروف خود، نام خلايج فاارس را بحار    

  .احمر يا درياي سرخ ناميده است
: نام خليج فارس در سازمان ملال متحاد  
 5دبيرخانه اين سازمان در ساند ماورخ   

ميالدي يادآور مي شود  1971مارس سال 
كه عرف جاري در دبيرخانه سازمان ملال  
متحد در اسناد و نقشه هااي جغرافياايي   
منطقه آبي بين ايران از سامت شامال و   
خاور و تعدادي از كشاورهاي عرباي از   
سوي جنوب و باختر به نام خلايج فاارس   
ناميده شود و اين، بنا بر عارف قاديمي   
انتشار اطل  ها و فرهنگ هاي جغرافيايي 

  .است

اين دبيرخانه همچنين بابت اشتباهاتي كه 
سازمان ملل در برخي اسناد در باه كاار   
بردن نام خليج فاارس مرتكاب شاده،    
عذرخواهي كرده و آن را اشتباه ساهوي  

مايالدي در   1991هوين  26سند )دانسته 
همچنين با توجه باه  . است( سازمان ملل

اسناد و مدارک متقن فوك اذعان مي دارد 
درج نام هاي جعلي در كنار ياا باه    :كه

جاي درياي خليج فارس، نشأت گرفتاه از  
سياست هاي خامانه شبكه هاي فرهنگاي  
غاارب اساات كااه سااعي در شااكاف و  
اختالف افكني بين كشورهاي خاورميانه و 
حوزه خليج فارس را دارد، چاون ايان   
منطقااه از نظاار حااوزه جغرافيااايي و  
 .هيوپلتيكي، يك منطقه واحد و هم گراست



 دکتر خدیجه طهری
 خانواد نشاور ندیرعانل در انور زنان و 

 
يكي از مهم ترين معيارها جهت سانجش  
درجه توسعه يافتگي يك كشاور، ميازان   
اهميت و اعتباري است كاه زناان در آن   

اكنون نگاه جهاان،  . كشور دارا مي باشند
بيشتر به سوي زنان معطوف شاده اسات   
زيرا امروز، براي تحقق توسعه اجتماعي ، 
تسري  فرايند توسعه اقتااادي و محقاق   
شدن عدالت اجتماعي، چنان چه به زن به 
عنوان نيروي فعال و ساازنده نگريساته   
شود، قطعاً تأثير بسياري در روند توسعه و 
افزايش كمّي و كيفي نيروي انسااني آن  

نقاش زناان در   . جامعه خواهد داشات 
توسعه، مستقيماً با هدف توسعه اجتماعي و 
اقتاادي بستگي داشاته و از ايان رو در   
تحول همه جوام  انساني، عاملي بنيادي 

در اين يادداشت باه  . محسوب مي گردد
ارايه گزارشي از وضعيت زنان شااغل در  
شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران 

براسااس  . در ابعاد مختلف مي پاردازيم 
نفاردر شاركت    7230آمار بدست آمده 

كاه از ايان   . مشغول به خدمت مي باشند
كاه باه   . نفر زن مي باشاند  285تعداد 

بررسي ابعاد وضعيت استخدامي،شارايط  
سني، پايه شخاي منطقه محل خادمت و  
سطح تحايالت كاركناان زن شااغل در   

 . شركت پرداخته شده است

 وضعيت استخداني
زن شاااغل در شااركت  285از مجمااوع 

 138خطوط لوله و مخابرات نفت ايران؛ 
نفر زن استخدام قراردادي كه بااالترين  
فراواني را به خود اختاا  داده و پا   

نفر زن  استخدام رسامي در   106از آن 
نفارزن   28مرتبه دوم قراردارند و سپ  

نفر زن نيزباه   13به صورت پيمانكاري  و 
صورت پيماني مشغول باه خادمت ماي    

 . باشند
 
 
 
 
 
 
 

 شرایط سني
تاا   31نفر از كاركنان زن شاغل بين   107
سال كه بيشترين فراواني سني را باه   35

نفر زن بين رده  58خود اختاا  داده و 
سال در رتباه دوم قارار    40تا  36سني 

سال با تعداد  55تا  51داشته و رده سني 
نفاار كمتاارين فراوانااي را بااه خااود  5

آمار به دست آمده . اختاا  داده است
نمايان گر اين امر مي باشد كه بيشاترين  

 35تاا   31كاركنان زن در رده سني بين 
درصد فراواناي در   37سال با اختاا   

طبقه بندي جمعيت شناسي نيروي جاوان  
 . مي باشند

 الایه شخصي
نفر زن شاغل در شاركت   108از مجموع 
نفر در رتباه   22با تعداد   15پايه شخاي 

نفار در   16با تعداد  11يك و پايه شخاي 
با  Aو  17رتبه دوم قرار داشته و پايه هاي 

مورد كمتارين فراواناي را باه خاود      2
 .اختاا  داده است
 ننه ه نحل خدنت

زن  134از مجموع كل زنان شاغل شركت 
باالترين رتباه   10تا  6با سوابق كاري بين 

نفر نيز باا   86را به خود اختاا  داده و 
سال در رتبه دوم قارار   5تا  1سوابق بين 
براساس آمار بدست آماده  . داشته است

مورد از زناان شااغل در شاركت     4تنها 
را باه خاود    30تاا   26داراي سابقه بين 

اختاا  داده است كه اين امر نماياانگر  
اين است كه زنان شاغل در شركت بيشاتر  
جوان و از سوابق كاري پاييني برخوردار 

 . مي باشند
 سهح تحصيالت

نفر در ستاد مشغول باه خادمت    195از 
بوده كه بيشترين فراواناي را باه خاود    
اختاا  داده و با فاصله بسياري منطقاه  

در رتبه دوم قارار   17اصفهان با فراواني 
 15داشته و پ  آن منطقه خوزساتان باا   

مورد زن شاغل در رتبه سوم قرار داشاته  
داراي  3است منطقه شمالشرك با فراواني 

كمترين تعداد زن شاغل را باه خاودش   
 .اختاا  داده است

  



آن شديم تا از بهترين و شيرين تارين  بر  
كاري كه هر يك از كاركناان شاركت در   
طول دوره كاري اش انجاام داده آگااه   

دفتر تلفن شركت را بااز كارديم و   . شويم
كامال تاادفي نام چناد نفار را انتخااب    

حاصل آن . كرده و با ايشان تماس گرفتيم
 :شد متني كه در پيش رو داريد

 
 كسماييكيهان 

 كارمند ارشد كارگزيني كاركنان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پيش يكي از همكاران با نگراناي  چندي 
براي دريافت وام مسكن باه واحاد ماا    
مراجعه كرد و بدليل اينكه باراي خرياد   

ميليون تومان پول كام داشات   10مسكن 
بسيار مستاصل بود، وقتاي شارايط او را   
ديدم وضعيت وام پ  انادازش را چاك   
كردم ولي براي دريافت وام دوماه كسار  
داشت كه اينجانب با پيگيري هاي فراوان 
توانستم موافقت اداره وام را بگيرم و باا  
ديدن شادي او بسيار خرسند شدم و ايان  

 . خاطره در ذهنم ماند 
 

 رضا سپرويزان
 متادي كميسيون مناقاات حراست  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ملي پااليش و پخش هر ساله از بين شركت 
، ملي و  شركت هاي خطوط لوله ومخابرات

مهندسي ، پااليشگاه ها و شركت ملي پخش 
آمارگيري كرده و از نظر كميت و كيفيت 
به كميسيون مناقاات امتياز مي دهد بنده 
كه نماينده حراست در كميسيون مناقاات 
بودم سه بار متوالي شركت ما در اولاين  
رتبه قرار گرفت و اين براي مان بسايار   

 .ارزشمند است 

 شكيبا غالمعلي
 كارشناس كنترل پروهه مديريت مهندسي طرح ها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زماني كه همكاري با واحد كنترل پاروهه  
مديريت مهندسي را شروع كردم، به دليل 
ناآشنايي با پروهه ها، جم  آوري اطالعات 
و تهيه گزارش ها برايم كاار زماان بار و    

همين دشواري باعث شد كه . دشواري بود
به فكر طراحي بانك اطالعاتي پروهه هاي 

بعد از طراحاي  . مديريت مهندسي بيفتم
اوليه، به مدد كار گروهيِ قابال تقاديرِ   
همكاران واحد كنترل پروهه، جم  آوري 
اطالعات موجاود از پاروهه هاا و ورود    

و چندين سال . اطالعات به بانك انجام شد
است با تكيه بار داده هااي ايان باناك     
اطالعاتي، گزارش هااي ماورد نيااز در    
سري  ترين زمان و با دقت و صحت قابال  

هار باار كاه از    . اطمينان تهيه مي شوند
اطالعات اين باناك خاوصااً در ماورد    
پروهه هاي سال هاي دورتر استفاده مي كنم 

 .ح  خوب همراهم مي شود



 سعيد آزده 
 مسئول روابط كار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سال قبال ، يكاي از همكااران     7حدود 
منطقه جنوبشرك بر اثر ساانحه تااادف،   
دچار ضايعه نخاعي فلج و در پي آن باه  

اينجانب در طول اين . افسردگي مبتال شد 
مدت به طور مداوم با وي مالقات كرده و 
با كمك مشاورين منطقه جنوبشرك اميد را 
به او بازگردانديم و اينك با روحيه سرشار 
به زندگي ادامه مي دهد و اين براي مان  

 . بسيار خوشايند است 

 ناصر فيض اهلل 
 ريي  بهداشت كار صنعتي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بهبود كيفيت وضعيت آشپزخانه ساتاد از  
. شيرين ترين خاطرات كاري مان اسات  
تعويض مناب  آب ساختمان ستاد شاركت  
كه بعد از حدود چهل سال باه منبا  آب   
. بهداشتي پلي اتيلن سه اليه تباديل شاد  
همچنين اينكه پوشش معاينات دوره اي در 
ستاد و مناطق از صفر تا ده درصد در سال 

 1394به صاد در صاد در ساال     1383
كنترل مناب  آب آشاميدني . رسيده است

مناطق شركت و اندازه گيري عوامل زيان 
آور در مناااطق كااه منجاار بااه ناااب 
پنجره هاي دو جداره در اتاك كنترل مركز 
انتقال نفت و ناب تهويه موضعي هوددار 
در اتااك هااي نموناه گياري از جملااه     
خاطرات شيرين مان در دوره كااري ام   

 . است 



به منظور افزايش توجه جهاني به موضوع 
 2006اهميت پرندگان مهااجر، از ساال   

ميالدي، سازمان پرندگان مهااجر آباي   
اقادام باه    (AEWA) اوراسايا  -آفريقا

نامگذاري و برگزاري روز جهاني پرندگان 
 . مهاجر نموده است

 
 
 
 
 
 
 
 

گونه پرنده اي كه در اياران دياده    535
مي شود، حدود يك سوم از پرنده هاي كل 
دنيا را تشكيل مي دهند، افزون بار ايان   
براساس آمارهاي بين المللي ماي تاوان   

درصد از كل پرنادگان دنياا    12 / 4گفت 
گونه پرنده اكنون باا   192يعني بيشتر از 

. خطر انقراض دست و پنجه نرم مي كنناد 
بخش بزرگي از پرندگاني كه در اياران  
وجود دارند ، مهاجر هستند؛ اين پرندگان 
به چند گروه تقسيم مي شوند؛ گروهي كه 
بومي كشورمان محسوب مي شاوند و در  
ايران زاد و والد مي كنند، گاروه ديگار   
پرندگان مهاجر زمستانه هساتند و گاروه   
ديگر را پرندگاني تشكيل مي دهند كه بهار 
و تابستان به كشورمان سفر مي كنند، البته 
گروه ديگري نيز مهاجر عبوري هساتند و  
براي حدود چند هفته مهمان تاالب هااي  

 .كشورمان مي شوند

عمده پرندگان مهااجر كشاور گروهاي    
هستند كه پاييز و زمستان گذران هستند و 
از سيبري غربي و اروپاي غربي به اياران  
مهاجرت كرده و بيشاتر در اساتان هااي    

 65حادود  . شمالي كشور ديده مي شوند
درصد از پرندگان مهااجر را قاو، غااز،    
اردک، آبچليك و كاكاايي هاا تشاكيل    

 .مي دهند

پرنده هايي مانند طاووساك، فالمينگاو،   
اردک سرسبز، اردک سرسفيد و زاغ باور  
در همااه فاااول در كشااورمان ديااده  
مي شوند، اما گونه هايي نظير خوتكا، قوي 
گنگ و غاز و پليكان خاكستري زمستان ها 

گونه هاي  ديگري . در ايران ديده مي شوند
نيز مانند سليم طوقي كوچك، حواصايل  
ارغواني و زرد و گالريول باال سارخ در   
بهار و تابستان قابل رويت هستند، افازون  
بر اين پرنده اي مانند آبچليك نيز جازو  
 .گونه هاي مهاجر عبوري به حساب مي آيد



 نا اردی بهشت  9
 روز جهاني بهداشت  ایمني  نحيط زیست  

 نبارك   H.S.Eبر همكاران تالشار 

 



 قسمت دوم 
آدم ها با هم تفاوت هاي زيادي دارند، اما 
وقتي به خواب ماي رسايم، نيااز هماه     

يك اتاك تاريك . انسان ها يكسان مي شود
و يك ذهن آزاد و رها از ملزومات اصلي 

پ  بياموزيد كه . براي خوابي آرام است
چگونه كنترل محيط اطراف خاود را باه   
دست بگيريد تا بتوانيد شرايط يك خواب 

هيچ چيز به . آرام را براي خود مهيا كنيد
اندازه يك خواب آرام و عميق نمي تواند 
انرهي از دست رفته ناشي از كار روزاناه  

 .را جبران كند
 

خواب يك نياز اساسي و جهاني نوع بشار  
. است كه هر ازگاهي بايد ساماندهي شود
خواب پروسه بسيار پيچيده اي اسات كاه   
حتي كوچك ترين تغيير در بدن يا زندگي 
ما، مي تواند روي برنامه خواب ما تاثيرات 
جدي بگذارد و به هم ريختگي در برنامه 
خواب مي تواند تمام برنامه زندگي ماا را  

 .دچار اختالل كند
 

اگر شما هام جاز كسااني هساتيد كاه      
نمي توانيد خوابي راحت و عميق داشاته  
باشيد، اين دستورالعمل ها را امتحان كنيد 
تا خوابي خوب و آرامش بخش  را تجرباه  

 .كنيد
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. وقتي عاباني هستيد، آرامش ندارياد  
اگر با همين حال و هوا بخوابيد، گرفتاار  

اگر باهمسرتان اختالف . كابوس مي شويد
مشكل ماان را   "نظري داريد به او بگوييد

اين نوع عملكارد  . "فردا بررسي مي كنيم
گامي اساسي در جهت برقاراري صالح و   
آشتي است، ضمن اينكه بدين ترتيب باار  
قلب و ذهن خود را هم قبل از رفاتن باه   

 .رختخواب سبك مي كنيد
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فهرستي از تمام اتفاقات مهمي كه در طول 
فهرستي هم از . روز افتاده است تهيه كنيد

.  اتفاقاتي كه باب ميل تان نبوده بنويسايد 
وقتي ذهن شما مطمئن شاود كاه ايان    

خاود را از   اتفاقات جايي ثبت شده اناد، 
 .درگيري با آنها خال  مي كند

 
با داشتن نوضوعي نگاق  در ههگن    -8

 نخوابيم
 

اگر بار گرفتن تاميمي مهم بر ذهن شاما  
سنگيني مي كند، ده دقيقه قبل از خاواب  
مروري در ذهن خود كنيد و يك تااميم  
. فوري بر اساس اطالعات موجود بگيرياد 
به اين ترتيب بخش تاميم گيرناده ذهان   
خود را هنگام خواب از درگياري نجاات   

و اياان در حااالي اساات كااه . داده اياد 
 .مي توانيد فردا تاميم خود را عوض كنيد

هر روز در یک ساعت نعگين بيگدار    -9
 شویم

 
نشان ماي دهاد شاايد بيشاتر     مطالعات 

خوابيدن در روزهاي آخر هفتاه بتواناد   
كمبود خواب در طول هفته را جبران كند 
اما همين خواب اضافه مي تواند به برنامه 
. خوابي هفته آينده شما آسيب وارد كناد 
پ  بهتر است برنامه خواب خود را تنظيم 
كنيد و روزهاي تعطيل هم مانند روزهاي 

 .كاري هفته از خواب بيدار شويد
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مقداري . يك پياده روي آرام انجام دهيد
. شير گرم بنوشيد يا قدري مطالعه كنياد 
حتما خود شما فهرستي از كارهاايي كاه   
كمك مي كند تا بخوابيد در اختيار داريد 
كه مي توانيد با استفاده از آنها سري  تار  

 .بخوابيد



 قسمت دوم 
 ت ویت حافظه الياد  روی کنيم برای  - 4
 

تمرين هاي ايروبيك هم براي سالمت جسم 
. و هم سالمت روح و روان بسيار موثر است
براي پي بردن به ارزش آن به اين نكتاه  
توجه كنيد هر سال بخشي به نام هپيوكمپ 

درصد كوچك  2تا  1كه كليد حافظه است 
مي شود كه در نتيجه در اثر گذشت زماان  
. خطر ابتال به جنون افازايش ماي ياباد   
تحقيقي كه اخيرا انجام گرفته است نشان 
از آن دارد كه هپيوكمپ در بزرگساالني 

دقيقه سري   45كه سه بار در هفته هر بار 
 2پياده روي مي كنند در طول يك ساال  

درصد رشد و بهبود داشته اسات كاه در   
نتيجه، فرسودگي و كوچك  شدن هپيوكمپ 
را كه با سن ارتباط دارد ، مرتفا  كارده   

 . است
 

. هيچ وقت براي ورزش كردن دير نيسات 
داوطلباني كه در تحقياق فاوك شاركت    

ساله بودن و اصاالً   80تا  55جستند بين 
ورزش نكرده بودند و در ضمن باه هايچ   
وجه الزم نيسات ورزش هااي ساخت و    

هر ورزشي كه ضربان . شديد انجام دهيد
پيااده روي  . قلب را باال ببرد مفيد اسات 

خوب است ولي بهتر است ورزش و فعاليت 
مورد عالقه خود را بيابيد و به آن مشغول 

 .شويد
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فكر نكنيد شيريني جات بدون قند ضرري 
تحقيقاات جدياد   . براي دندان ها ندارند

حاكي از آن است كه طعم هاي ميوه اي و 
ترش آب نبات ها مي تواند اثر متقابلي بار  
شيرين كننده هاي بدون قناد بگاذارد و   
تركيب اسيدي در دهان ايجاد كناد كاه   
موجب آسيب و زردي دندان ها مي شود از 
همه بدتر آب نبات چوبي با طعام مياوه   
هستند، زيرا به آهساتگي در دهاان آب   
مي شوند و به اسيدها زمان بيشتري براي 

آداما  هاا   . تخريب دندان ها مي دهند 
كمتر مخرب هستند زيرا موجاب ترشاح   
بزاك دهان شده كاه اسايدهاي مضار را    

چنانچه عالقه زيادي به آب نبات . مي شويد
داريد بهتر است انواع نعنايي را امتحاان  

در غير اين صورت حتمااً بالفاصاله   . كنيد
 . دندان هايتان را مسواک بزنيد

این که شب ها خوب بخگوابيم  برای  - 6
 دنا را تنظيم کنيم 

 
براي اين منظور نيم ساعت قبل از خاواب  
دوش بگيريد در ضمن در تماام فااول   

 . دماي اتاك را تنظيم كنيد
  
توجه تگان را بگه همسگرتان    بيشتر  - 7

 نعهوف کنيم 
 

به احتمال قريب به يقين بيشتر وقت تان را 
امروزه نسابت  . وقف فرزندانتان مي كنيد

كه بيشتر مادران خاناه دار   1960به دهه 
بودنااد والاادين وقاات بيشااتري را بااا 
فرزندانشان مي گذرانند، اما بيشتر بايد با 

ياك ازدواج  . همسرتان : چه كسي باشيد
عاشقانه و مساتحكم نيااز باه بازساازي     
مداوم، ماجراهاي تازه، تجربه هاي ناو و  

پا  گهگااهي از   . خاطرات جديد دارد
ديگر برنامه هاي خود بزنيد و با همسرتان 

چه بهتر كاه ايان   . به گشت و گذار برويد
برنامه ها را با توجه به عالك خود بيشاتر و  

 . بيشتر كنيد





يك عك  را يك دل روشن و . اهميتي ندارد كه از چه دوربيني براي عكاسي سود مي بري
.عاشق مي سازد نه يك دوربين   
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 رو  اهلل عهائيان:اثر
 

 100*100ابعاد 
 نيكس ندیا و اکرليک بر روی بوم

 از نجموعه عصيان قلم
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 بعضي اوقات اوش دادن    
.را  کمک به یک انسان است تنها   

 


