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معاون وزیر نفت از مراکـ   بازدید  
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تجهی  و بازسازی بهـداری مرکـ    

 قمریانتقال نفت شهید 

 

 

 

 

 

 

  
 انتصاب معاون مالی جدید شرکت

  

  

 

موفقیت منطقه شمالشرق در طراحـی و  
 ساخت دستگاه کشنده و حمل کننده پیگ

 
 
 

 

 
و ساخت دستگاه تست رلیف ولو طراحی 

قابل حمل توسـ  کارشناسـان منطقـه    
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نام سومین ماه ساال و روز ششام در گااه شامار      خرداد
 در اوساتا و اارسای باساتان   . اعتدالی خورشیدی است

یاا   خـورداد و در فارسی  خردات، در اهلوی  يتوروتات
: گفته شده که کلمه ای است مرکا  از دو جاز     خرداد
، همه ، درست و رسا که صفت است به معنای  يتوروهجز  

بنابراین . که اسوند است برای اسم مونث تاتکامل؛ دوم 
خرداد در گیتی . هئوروتات به معنای کمال و رسایی است

 . تبه نگهبانی آب گماشته شده اس
 
 

همکارانی که خرداد برایشان بوی خوش بهار و بودن در 
هماراه باا شاادباش،    . هستی را به ارمغان آورده است

 . برایشان جهانی ااك و زندگی شاد آرزومندیم 

 

 متولدین خرداد ماه   
 

دیلمای؛ رضاا   ساعید  مهدی زاده؛ داود حبیبی؛ احماد اساحاقیان؛   علی 
محمدبیگی؛ حمید بیگلری؛ مهدی شیری؛ حجت اصغرنیا؛ جالل آل ابراهیم؛ 
امیاری؛  ابوالفضال  دوست؛  رضا کرمی؛ رحیم مسعود رمضانی؛ حمیدرضا 

سیدعباس کده؛ احسان اله جاللی نیا؛ اریسا شکوهی نژاد؛ فریدون کیانی 
مهیاایی؛ علیرضاا   حمیدرضاا  صفری؛ وحید نوید؛ مریم عزیزیان مقدسی؛ 

 داود هاشمی اورفر؛ سیدعباس طباطبائی واصلی؛ محبوبه سادات؛ 
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حلقه ها خوب می دانند که آنچه آنها را بار  
انگشت یار اایدار نگاه داشته ، تنها یک دلیال  

 . دارد و آن عشق است و بس
 

همکارانی که خرداد ، ایمان همسری شاان را  
در خود رقم زده است هماراه باا شاادباش،    
برایشان زندگی خوش و سرشار از مهارورزی  

 . آرزومندیم 
 

؛ سمیه ریاضی ؛ توحید آقایی اور ؛ راستخانه حدادان؛ فریدون ولی اله 
تاوکلی  ایمانی؛ حسان  محمود یمن؛  امیرحسین نصرتی؛ مسعود خوش 

محماد رضاا   ؛ جاواد واحادی   طرقی؛ لطف اله مصاطفایی؛ محماد   
ساید  ؛ دانشافر  بیطرفای؛ محمدرضاا   مجید موثق؛ محمد انصاری جم؛ 

مجیاد  فاراکش؛  محسن آوینده؛ حسین امیدی؛ جهانگیر نقوی؛ مجتبی 
؛ داود شاه محمدی محمدی؛ علی مجرد؛ مجتبی کربالیی؛ سید رضایی 

آهنگریان؛ محمدرضاا  اله ؛ رحمت حسینی قدمی؛ رحمان محمد جواد 
؛ اصغر فتحعلای زاده  ؛ خمیس آبادی صادقی؛ احمد عبداله خراسانی؛ 

؛ یونس یازع ؛ محمود واشقانی فراهانی ؛ محمد علی نژاد گالبی؛ منیره 
 خالقی راد؛ عابدین بداخانیان محمدی؛ منصور داود شاه 
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همکارانی که در مورخ یکم خرداد ماه امسال با کوله باری از تالش ، دانش و تجربه 
 : زندگی کارمندی را ترك کرده و زندگی را صمیمانه تر با خانواده شان آغاز می کنند 

 

 خطوط لوله/ ستاد محمدحسین حسن بیگلو

 منابع انسانی/ستاد محمدعلی رينمای طرقی آج بیشه

 مالی/ستاد ابوالحسن نصر

 شمال غرب عباسعلی قمری ادیان

 شمال غرب حسین ترکی

 شمال غرب خداداد محجوب

 شمال عباس لشكری

 شمال اباصلت عرب احمدی

 شمال شرق محمدقاسم رحیمی مطلق

 شمال شرق سیدمحمد حسینی

 تهران کرم محرمی فرد

 فارس حسن توتی

 بازگشت به صفحه اصلی



 مریم آبادیان 
 حسابدار در امور مالی منطقه شمال 

 شاعرمادر، حسابدار، 
 

سال بیشتر نداشت که ازدواج کرد،  16. بابل استمتولد 
تحصیالت دانشگايی خود را يم مان با به دنیـا آمـدن   
فرزندش دنبال کرد و حاال کارشناس ارشـد مـدیریت   

مریم آبادیان که با پشت سـر گااشـتن   . بازرگانی است
آزمون استخدامی به خانواده ب رگ صنعت نفت پیوست، 
کار خود را با مستولیت ترخیص فرآورده يـای نفتـی   
بنادر شمال در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 

خـانوده بـرای مـن در    » :خودش می گوید. آغاز کرد
اولویت قرار دارد و يمیشه تالش کرده ام کار و ادامـه  
تحصیل، در انجام وظایفم به عنوان یك مـادر و يمسـر   

 «.خللی ایجاد نكند
خانم آبادیان، شما عالوه بر کـار اجرایـی شـعر يـم     

، چطور شد کـه زبـان شـعر را بـرای بیـان      می گویید
 احساس تان انتخاب کردید؟ 

رشته اصلی تحصیلی من در دبیرستان، ادبیات بود و شعر 
درسات  . خواندن همیشه آرامشی خاص به من می داد

است که دنیای مدیریت و حسابداری با شعر و شااعری  
خیلی متفاوت است، اما شعر گفتن برای مان، در حکام   
زنگ تفریحی لذتبخش میان انبوه اعداد، حساب و کتاب 

چینش واژه های ناب کنار هم بارای  . و کار روزانه است
بیان جان کالم و خلق معانی بدیع به زبان شعر، ابدا کار 
ساده ای نیست، به همین دلیل من با احتیاا  از لفا    

 .شاعر در مورد خودم استفاده می کنم
و سیاق کدامیك از شاعران دیروز و امروز الهـام  سبك  

اشعار حاف  در میان اهل شعر و بخش شعريای شماست؟ 
ادب جایگاه ویژه ای دارد که بی شک اولین مرجع هار  
شاعری درسرودن غزل است، من هام از ایان قاعاده    

البته بیشتر کارهای مان در قالا  شاعر    . مستثنا نیستم
نوست و در این زمینه مطالعه اشاعار حمیاد مصادق و    

 . عمران صالحی خیلی به من کمک کرده است
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شما اشعاری يم به زبان محلی دارید، مضـمون ایـن   
شعرهای شعريا بیشتر به چه مطالبی مربوط می شود؟ 

من اغل  بر اساس موضوعات گوناگون روزمره شاکل  
مثال یک بار با خانمی از روستاهای اطارا   . می گیرد

مازندران صحبت کردم و زندگی او شد شعری به ناام  
شعرهایی که به زباان ماازنی گفتاه ام    . دختر چواان

بیشتر در قال  دو بیتی است و در سرودن شعرهایم باه  
زبان محلی، از نیما یوشیج تاثیر زیاادی گرفتاه ام، در   
ضمن من به مثل های مازندرانی عالقه ای خاص دارم 

 .و اکثر آنها را ریشه یابی کرده ام 
  

خانم آبادیان، با توجه به اینكه شما در حال حاضر بـه  
عنوان حسابدار در امور مالی شرکت کار مـی کنیـد،   
حتما مدیریت مالی و حساب و کتاب مخارج زندگی يم 

من خیلی معتقد به مدیریت تک نفره  .بر عهده شماست
در امور خانواده نیساتم و خوشابختانه همسارم هام     

، ما مسائل خانه را اعم از مالی و غیاره باا   همین طور
همفکری و مشورت هم ایش می بریم و مدیریت می کنیم 
. و خدا را شکر تا حاال با مشکل خاصی مواجه نشده ایم
همسرم همیشه تکیه گاهی امن برای من بوده و ایشرفت 
امروز من بی شک به دلیل صبوری ها و همراهی هاای  

 . ایشان است
  

به نظر می رسد خودتان را فرد مـوفقی مـی دانیـد،    
البته با مفهومی که در ذهن دالیل این موفقیت چیست؟ 

نسبت به موفقیت دارم ، فاصله زیادی هست و در واقع 
فکر می کنم هنوز در ابتدای راه هستم، ولی باه طاور   
کلی فکر می کنم تنها راه رسیدن به موفقیت، تاالش و  
اشتکار است و اینکه شما هد  تان را تعریاف کنیاد و   

اسار  . برای دستیابی به آن تالش تان را به خرج بدهید
روز داشت که من وارد دانشاگاه شادم و    20من فقط 

تحصیالتم را تا مقطع کارشناسی ارشاد اداماه دادم و   
طبعا در این راه، از خیلی چیزها گذشاتم ، از جملاه   

سااعت   6اینکه شاید در طاول شابانه روز کمتار از    
اما همیشه به این فکر می کردم که مادری می خوابیدم 

باسواد برای اسرم باشم تا در تربیات او خللای اایش    
 .نیاید



 بهشت استمادر  
 قَلِااااماَتااااااارِمِن بَووم اَتااااامِ 

 (يكي را من مي گويم، يكي را قلم مي گويد)  
  جانه مارته هستی، مه درد مرهم 

 (مادر عزيز، تو مرهم همه دردهايم هستي)
 اَتااااارِمن گِااامِه اتاااااا لاله وا 

 («ني»يكي را من مي گويم، يكي را )
  جان مار تِ هستاای مِ جان دِوا 

 (مادر عزيز، تو داروي جانم هستي )
  نِصفه شو، تِ بیاااادار به بِالره 

 (قربان بيداري نيمـه شب مــــادر )
 ت تاااان بوی بالره ! جانِ مار

 (قربـــان بــوي تــــن تو مــــادر )

 گَره تو داهای، مِن تِ بالره مِ 
 (تو گهواره من را تكان مي دادي )

  وِ سّ نَشی خو، مِن تِ بالره مِ  
 (براي من از خــــوابت مي گذشتـي )  
  مارِ دعات بیماااه هَس ! بدون

 (بدان كه دعاي مادرت بيمه توست )  
  وِنِ آه دوای تِه غُصااااه هَس 

 (آه مـــــادرت دواي غصـه توست )  
 خداان گتاای بهشااته بشتاااه  

 (خدا، بهشت به آن عظمت را زير پاي مادر قرار داد )
 تِ مارِلینگ بن، تِ مار بهشته 

 (مادر خود بهشت است)
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به نظرتان چطـور مـی شـود یـك خـانواده      
به نظر من خوشبختی یعنای  خوشبخت ساخت؟ 

قانع بودن ، چون وقتی قاانع نباشای ، مادام    
احساس کمبود می کنی و هرگز از داشته هایات  

من همواره تالش کردم محایط  . رضایت نداری
خانه باه دور از هرگوناه چاالش و در کماال     

به هر حال خانم هایی که بیرون از . آرامش باشد
منزل مشغول فعالیت هستند، شااید گااهی آن   
طور که باید به وظاایف ماادری و همسرشاان    
نرسند ولی من شخصا کارم را خیلای دوسات   
دارم و برای رسیدن به جایگاهی کاه االن دارم  
زحمت کشیدم و فکر می کنم هیچ چیز به اندازه 
خانواده مهم نیست و همیشه الویتم خانواده بوده 

 . است
 

 عطر خوش احساس
 من از سار عشاق با تو حرفی دارم 
 از بهاار تو نکتاه های ژرفی دارم 
 من مااوج بلناد ساحل زندگی ام 
 من عاباار کوچه های دلدادگی ام 
 من زاده خااك ناب ایاران هستام  
 نیلااوفری از تبااار باران هستام  
 ش  مونس من ، ستاره همراز من است
 این عطر خوش خدای احساس من است 



سخت ترین ها هم به دست کارکنان توانای ماا   
بر آن شدیم تا از سخت ترین . آسان می شوند 

کاری که کارکنان انجام می دهناد،  اطاالع   
و قرعه به نام منطقاه مرکازی،   . حاصل کنیم

خواندن ایان  . مرکز انتقال نفت رازان افتاد
نگااهی  . گفتگوها نگاهی عمیق مای طلباد  

عاشقانه به کارکنانی که صادای ایشاان در   
 . صدای توربین ها گم می شود 

سپاس از تک تاک کارکناان دلساوز و    ضمن 
مهربان این مرکز ، نتیجه را با شاما قسامت   

که ... می کنیم و نظرات ایشان را می خوانیم 
 . عشق آسان نمود اول 
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 غالمحسین احمدوند 

 رازانمسئول تعمیرات مرکز انتقال نفت 

 
در سااال گذشااته ، در انتهااای یکاای از   

محا   ، باه  عملیات ها، اس از رفع نشاتی  
فشاردار شدن خط، بنزین با فشار بسیار زیاد 
. از سر داخلی امپ شروع به بیرون زدن کرد

. کوتاهی همه جا مملو از بنزین شددر مدت 
فشااار بناازین و برخااورد آن بااه سااقف، 
شوکه شدن و غیر قابل ایش بینی بودن شرایط 
بوجود آمده، احتمال انفجار و آتش سوزی و 
بوجود آمدن بحران، احتمال بخطر افتاادن  
جان نفرات و آسی  جدی به تجهیزات ، فشار 
روانی تاخیر بوجود آمده برای شروع به کار 
ارسال مواد نفتی، شرایط سختی را برای ماا  
بوجود آورد که جز با همکااری بای شاایبه    

روز . همکاران و دعای آنها حل شدنی نباود 
سختی بود، من ، همکارانم را تاا باه حاال    

 . خدا یاری مان کرد. این گونه ندیده بودم

 صالح احمدوند

 رازانکارمند عملیات مرکز انتقال نفت 

 
بستن ولو دستی هنگام حادثاه نشاتی لولاه    
بنزین به تنهایی و در عارض دو دقیقاه ، باه    
طوری که بیهوش شده و مرا برای مداوا باه  
بیمارستان انتقال دادند،  جازو ساخت تارین    

 . کارهایی بود که تا به حال انجام دادم 

 مجتبی گودرزی 

 رازانرئیس مرک  انتقال نفت 

 
صفر دختارم تا  شادید     28، ش   87سال 
ازشک یار مرکاز انتقاال نفات رازان    . گرفت

تعدادی دارو برای کاهش ت  او تجویز کرد که 
صبح روز بعد با نگرانی . متاسفانه تاثیری نکرد

بسیار زیاد او را به بیمارستان کودکان در خرم 
آنجا هم درماان ساراایی انجاام    . آباد بردم

دادند و لزوم حضورم در مرکز انتقاال نفات   
رازان باعث شد که دختر و همسرم را بروجرد 

نیمه . نزد ادر و مادرم گذاشتم و خودم بازگشتم
ش  در غیاب من، دخترم دچار تشانج شادید   

آن ش  تا من به خانواده ام برسم از لحاظ . شد
خوشبختانه اادرم،  . روحی چه بر من نگذشت

و . دخترم را به بیمارستان در بجنورد برده بود
به گفته ازشک معالج چند دقیقه دیرتر رسایدن  
شان به بیمارستان حادثه تلخی را برای مان و  

بازگشت من باه مرکاز   . خانواده ام رغم می زد
انتقال نفت رازان در آن روز که دخترم بیماار  
بود،  جزو سخت ترین کارهاایی باود کاه در    

 شرکت انجام دادم



 سید اصغر موسوی 

کارمند ارشد عملیات مرک  انتقال 
 رازاننفت 

 
شا    2، حدود سااعت   94بهمن 

بر  سنگین و طوفان شادیدی در  
مرکز شروع شد که متوجه شادیم  
اختال  فشار کمپرسورهای توربین 

وقتای  . در حال باال رفتن اسات 
توربین را بررسی کردیم متوجاه  
شدیم که بر  و بوران باه شاکل   
عجیبی ورودی توربین ها را گرفته 
و مااانع از ورودی هااوا بااه آن 

بوران شدید، تاریکی هوا . می شد
و محوطه، سرما و یخ زدگی عجی  
ورودی هوای توربین ها و همچنین 
محاال سااخت ورودی هااوای   
کمپرسورها که باید از نربان بااال  
می رفتیم، باعث شاد کاه بارای    
آسی  ندیدن توربین ها و همچنین 
خاموش نکردن آنها تا صابح باه   
صورت مداوم به ااکسازی دساتی  
ورودی های چهار توربین مشاغول  

و توربین هاا را از آسای    . باشیم
 .حتمی نجات دهیم

 روح الدین ساکی 

 عملیاتکارمند 

 
اس از اایان روز کااری ، حادود   

بعااد ازظهاار ، یکاای از  2سااعت  
توربین ها دچار آتش سوزی شاد و  
منجر به آتش سوزی مرکاز انتقاال   

خاانواده هاا را از   . نفت رازان شد 
. مرکز انتقال نفت خاارج کاردیم   
گرمای شدید آتش در چند ده متری 
. محل آتش سوزی قابل تحمل نباود 

ماشین آتش نشاانی در آنجاا    26
که سرانجام اس از . حضور داشتند

. ساعت آتش خاموش شاد  5حدود 
سخت تارین روز فعالیات مان در    
شرکت، فاردای آن روز باود کاه    
چشمم به تاوربین هاا و تجهیازات    
سوخته و نیمه سوخته مرکز انتقاال  

مثل اینکاه خاانواده و   . نفت افتاد
. من دچار آسی  شده اند بچه های 

مدت ها ، هرش  خاواب آن هاا را   
 .می دیدم

 بازگشت به صفحه اصلی

 احمد آقابابایی
 کارمند عملیات 

 
سال اایش، سارمای اساتخوان ساوز     
زمستان مرکز انتقال نفت رازان با بر  
و کوالك در منطقه باعث شد که تاردد  
اتومبیل ها در جاده نزدیک مرکز انتقال 
نفت به کندی انجام شود، به طوری کاه  
اس از مدت کوتاهی تمام مسیر عبوری 
. را بر  گرفت و تردد امکان اذیر نبود
بعد از گذشت یکای دو سااعت هماه    
اتومبیل های عبوری زمین گیر شادند و  
. بر  همه جا را سفید اوش کارده باود  
هرچه ساعت ایش می رفات، شارایط   
برای مردم در بر  ماناده ساخت تار    

با نزدیک شدن به ساعات اایانی . می شد
روز و ادامه بارش هاا قطعااا اتفاقاات    

تاا  . ناگواری برای خانواده ها می افتاد
اینکه تصمیم گرفتیم از این اتفاق جدی 

هرکادام از  . و حتمی جلوگیری کنایم 
همکاران یک یاا دو خاانواده را باه    

دعوت کردند و در آن ش  خانه هایشان 
اسکان حدود . سرد اذیرای آنان بودند

نفر از خانواده های سارمازده باا    60
شرایط بیابانی مرکز انتقال نفت رازان 
و حضاااور کودکاااان و همچناااین 
محدودیت های منازل سازمانی مرکاز  

 .انتقال نفت، ش  سختی را رغم زد

 عبدالناصر خلفی 
کارمند عملیات مرکـ  انتقـال نفـت    

 رازان

 
حدود انج سال ایش ، ساعت ده و 
نیم ش  برای گشت زنی و بازدیاد  
از توربین ها رفتم، متوجه بوی گاز 

با دنبال کردن رد . مواد نفتی شدم
بوی مواد نفتی، به محل نشتی نفت 
خام در محل خروجای تاوربین   

مسئول شایفت و  به سرعت . رسیدم
مسئول مرکز انتقال نفت را مطلاع  
کردم و در کوتاه ترین زمان مشکل 

خوشابختانه باا   . را حل کاردیم 
بازدید به موقع توربین ها از وقوع 
حادثه بزرگ جلوگیری باه عمال   

 . آمد
  



 

 قلیان يا، گلدان  شدند 
 

 بازگشت به صفحه اصلی

با « قلیان ها را گلدان کنیم » ( کمپین)اویش ملی 
حضور چهره های مطرح و مورد وثوق جواناان در  

 . عرصه های مختلف آغاز به کار کرد
 

این اویش که توسط دفتر آموزش و ارتقای سالمت 
وزارت بهداشت طراحی شده، با استقبال گسترده 
ازشکان، هنرمندان سینما و موسیقی، ورزشکاران 
و مردم روبرو شاده و ایان همراهای از ساوی     
چهره های مطرح باه شاکل تحساین برانگیازی     

 . مضاعف شده است 
در میان سینماگران، چهره های نامداری همچاون  
فاطمه گودرزی، بهاره رهنما، محمود ااك نیات،  
سعید ایردوست، محمد متوسالنی، رسول نجفیان، 
اصغر همت، رضا بنفشه خواه، فلور نظاری، اویاا   
امینی، نیما کرمی، سپند امیرسالیمانی، فرحنااز   

تاکنون از ایان ااویش ملای    … منافی ظاهر و 
 . حمایت کرده اند

 
در میان اهالی موسیقی هم ناام هاای مطرحای    
همچون حمید حامی، بابک جهاانبخش، محماد   
معتمدی، کامران رسول زاده، ستار اورکی ، موناا  
برزویی، روزبه نعمت اللهی، سعید مدرس ، سپهر 
شاکری ، مهرداد نصرتی و محسن رج  ااور نیاز   

 . دیده می شوند
تعداد زیادی از بازیکنان تیم استقالل تهران نیز در 
این اویش ملی حضور دارند؛ چهره های محباوبی  
همچون وحید طال  لو، امین حاج محمدی، میاثم  
مجیدی، محمدرضا خرسند، بهنام برزای، مهادی  
مومنی، علی رضا رمضانی، امید نورافکن و مایالد  

 . شعبانلو در این لیست حضور دارند
 

 

نورولوژیسات و  ) همچنین دکتر باباک زماانی   
، دکتار ایارج   ( رییس انجمن سکته مغزی ایران 

، دکتار بهاروز   (رییس جامعه جراحاان )فاضل 
اسااتاد نفرولااوژی و عضااو ایوسااته )برومنااد 

و همچنین محمدرضاا  ( فرهنگستان علوم ازشکی
نیاز از  ( رییس اسبق فدراسیون کشتی)طالقانی 

 . این اویش ملی حمایت کرده اند
 

در شرایطی « قلیان ها را گلدان کنیم»اویش ملی 
مطرح شده که استعمال دخانیات میان جوانان به 
یک اایدمی تبدیل شده و حتی بعضا در رسانه هاا  
از استعمال قلیان توسط مطرح ترین ورزشاکاران  

قلیان کشیدن میان جوانان، . کشور نوشته می شود
نوجوانان و زنان نیز بر همین اساس، هر روز بیش 

 .از روز ایش گسترده می شود
  
تحقیقات نشان می ديد می ان مواجهه بـا دود در   

 80-100ير وعده مصرف قلیان معادل استعمال 
نخ سیگار بوده و آلودگی تنباکويای معطـر بـه   
ترکیبات سرطان زایی يمچـون بنـ ن، فلـ ات    
سنگین و از آن نگران کننده تر، آلودگی تنباکويا 
حین آماده سازی به برخی از مواد روانگـردان،  

 . این دغدغه را دو چندان ساخته است
 

خرداد، روز جهانی بادون   10با این اوصا  روز 
دخانیات و در طول هفته ملی بادون دخانیاات،   
قلیان ها، گلدان شدند؛ تُنگ شان ارآب شاد اماا   
برای عطرآفرینی گل ها ناه عطار سارطان زای    

 . بنزن
 
  

 

 پرآب  شدتُنگ شان            قلیان يا، گلدان  شدند 

 نه عطر سرطان زای بن ن               گل يااما برای عطرآفرینی 

  



 

سازمان يـا در قبـال کارمنـدان،    
محی  زیست، اقتصـاد و سـالمت   

 .مردم مستولند
 

بر اسااس تحلیال محتاوای گزارشاات منااطق      
دوازده گانه شرکت خطو  لوله و مخابرات نفات  
ایران، ابعاد مسئولیت اجتماعی صنعت انتقال نفت 
 :در قبال جامعه بر انج بعد ذیل قابل تقسیم است 

اجتماعی صنعت انتقال نفت در ارتباط با مستولیت -
که شامل آگاه ساازی و فرهناگ ساازی     :آموزش

رعایت حریم خطو  لوله نفات باه همجاواران    
خطو  و همچنین انجاام فعالیات هاایی چاون     
واگذاری و احداث ساختمان و بازسازی مادارس  

 .ساکنین همجوار با حریم خطو  لوله می باشد 
مستولیت اجتماعی صنعت انتقال نفت در ارتباط  -

بیشتر در راستای تجدید ، احداث : با امور فرينگی
و بازسازی مساجد و امااکن متبرکاه و همچناین    

 .مالی به موسسات خیریه بوده است کمک های 
مستولیت اجتماعی صنعت انتقال نفت در ارتباط  -

بیشتر با نهادهایی چاون   با دیگر نهاديای مردمی
هالل احمر، شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی 

 . و وزارت ارتباطات است 
  

تحلیل اطالعات گردآوری شده مسائولیت  براساس 
اجتماعی صنعت انتقال نفت با توجه باه رساالت و   
جایگاه آن در ارتبا  با محیط زیست در سطح بسیار 

 . گسترده ای انجام گرفته است
درعصر جهانی سازی ، سازمان ها برای دستیابی باه  
موفقیت، باید به انتظارات اجتماعی و امور اخالقی، 
واکنش مناس  نشان دهند و به بهترین شکل این گونه 
انتظارات را با اهدا  اقتصادی سازمان تلفیق کنند، 
تا دستیابی به اهدا  باالتر و واالتر را امکان ااذیر  

اایبندی رهباران و مادیران، مشاروعیت    . سازند
اقدامات سازمان از نظر کارکنان، توجاه و تاکیاد   
براصول اخالقی جهان شمول، تدوین منشور اخالقی 
سازمان، اقدامات متناس  و سازگار باا خواسات و   
حساسیت های جامعه، برنامه های آموزش اخالقیات 
برای مدیران و کارکنان، از جمله اقداماتی است که 
مدیران می توانند در زمیناه مسائولیت اجتمااعی    

 . انجام دهند
بدون شک حل چالش های امروز جامعه، بدون کمک 
سازمان ها، صنایع بزرگ و کوچک، بخش خصوصی و 

 . سازمان های مردم نهاد، امکان اذیر نیست
سازمان ها در قبال مشاتریان، کارمنادان، محایط    
زیست، جامعه محلای، اقتصااد و ساالمت ماردم     

 .مسئولند
در شماره بعدی به یافتاه هاای اژوهشای کاه در     
خصوص مسئولیت اجتماعی صنعت انتقال نفت انجام 

 . شده، ارداخته خواهد شد
 

 ... .ادامه دارد

 بازگشت به صفحه اصلی

مستولیت اجتماعی صنعت انتقال 
 نفت  

 
 اولبخش 

  
 دکتر خدیجه ططری: نویسنده

  
مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است 
که سازمان ها باید در جهت حف  ، مراقبت و کمک به 
 . جامعه ای که در آن فعالیت می کنند، انجام دهند

 

خطو  لوله و مخاابرات نفات ایاران باا     شرکت 
ماموریت انتقال کالن مواد نفتی ایفای نقشی موثر در 
تامین انرژی بخش های مختلف صنعتی و بهینه سازی 

این شرکت به اشتوانه . اقتصاد ملی را به عهده دارد
کارکنان توانمند، متخصص و متعهد خود و همچنین 
با اتکا به نظام مدیریتی کارآمد، به الگویی شایسته 
. در عرصه مسئولیت های اجتماعی تبدیل شده است
در این نوشتار به تحلیل مسئولیت اجتماعی صانعت  
  .انتقال نفت در ارتبا  با جامعه ارداخته شده است

 

اجتماعی در واقع به معنای سرمایه گذاری مسئولیت 
هوشمندی است که هم برای سازمان و هام بارای   

ساازمان هاا بایاد در برابار     . جامعه سودمند است
مخاطبانشان از شفافیت و صحت عمال برخاوردار   

بنابراین، مشارکت در جامعه بارای تماامی   . باشند
سازمان ها الزم است ؛ با این کار نه تنها موفقیت خود 
را تضمین می نمایند ، بلکه جایگاه اجتماعی خود را 

 . نیز تثبیت می کنند
  

 



 بازگشت به صفحه اصلی

 علی رينما محمد 
رئیس خدمات تخصصی و نگهداشـت  : آخرین سمت
 ساختمان يا 

اما شیرین ترین خاطره . در کار من زیاد است شیرین 
من این است که توانساتیم باا برناماه ریازی روی     
قراردادها و گنجاندن جریمه سنگین و مکلف نمودن 
ایمانکار به ارداخت حقوق کارگران تا حداکثر یکام  
ماه بعد، حقوق کارگران حتی از کارمندان رسامی  

 . هم زودتر واریز شود
جابجایی چند  :سخت ترین کاری که انجام دادم اما 

بدون امکانات و  2دیگ بخار از زیرزمین طبقه منفی 
تنها با کمک نیروهای خدماتی که به سختی و بوسیله 
طناب به طبقه همکف منتقل شد و سپس دیگ جدید 
از طبقه همکف به زیرزمین جایگزین شد که بسایار  

 . سخت و کار بزرگی بود 
 

 حسن توتی
 فارسرئیس امور مالی منطقه : آخرین سمت

افتتاح حساب بانکی دولتی برای منطقاه  خاطره 
خلیج فارس بود که مناطق دیگر در این رابطه  با 
سختی های زیاد مواجه شاده بودناد ولای ماا     
توانستیم این کار را انجام دهایم و ایان مسائله    
خشنودی مادیر ماالی و احسااس رضاایتم را     

 . برانگیخت
در ساال   :سخت ترین کاری که انجـام دادم  اما 
که مسئول مالی منطقه خوزستان بودم اداره  83
میلیون تومان ارداخت معوقاه را باه   183برق 

منطقه تحمیل  کرد و بنده با تحقیق متوجه شادم  
که این اشتباه از محاسبات خود اداره برق بوده و 
از ارداخت آن جلوگیری کردم اثبات این اشتباه 
کاری سخت و زمانبر بود که به لطف خدا جلوی 

 . این خسارت گرفته شد 
 

 محمدقاسم رحیمی مطلق
 آتش نشان منطقه شمالشرق : آخرین سمت

سخت ترین کاری را که در طول خادمت  ایشان 
انجام دادند و در نهایت شیرین ترین  خااطره را  
در ذهنشان به جای گذاشته اینطور نقل می کنند 

سال ایش دو روز مانده باه عیاد    7در حدود : 
باین سابزوار و   )نوروز در مسیر خاط کاهاک   

اینچ دچار مشکل شده بود 20خط لوله ( شاهرود 
و بنزین از کنار لوله بیرون می زد و ما در اسارع  
وقت و با تالش بسیار با کمک یکی از همکاران که 
آخرین ش  خدمتش را در این اروژه ساخت و  
حساس گذراند توانستیم این خطر را اشات سار   
بگذاریم و خدارا شکر منجر به حادثه نشد که در 

 .ایام تعطیالت مشکل ساز شود 
  

  

  

  

 ابوالحسن نصر 
 معاون مدیر مالی : آخرین سمت

سال سابقه کار در منطقاه شامالغرب    28من  
دارم که آخرین سمتم ، مسئول مالی منطقه بود 
و از خاطرات شیرین کاری ام در آن منطقه این 
بود که در سال های اخیر به خاطر تحاریم هاا و   
مشکالت اقتصادی ، با کمبود نقدینگی مواجاه  
بودیم و تامین کننادگانی کاه از آنهاا خریاد     
می کردیم متاسفانه قاادر باه ارداخات آنای     
فاکتورهای شان نبودیم و این مسئله تبادیل باه   

ولی با تجربه ای کاه داشاتم   . معضل شده بود 
 28و 27می دانستم روزهای اایانی سال، یعنی 

اسفند، نقدینگی تامین می شود و اول به حساب 
منطقه می آید و آن دو روز علی رغم اینکه کار 
مالی در ماه اسفند بسیار متراکم و حجیم بود و 
همکاران خسته بودند، اما تا ااسی از شا  در  
شرکت بودیم و سندها را انجام می دادیام و از  
آنجا که به تعهداتمان عمل کرده بودیم بارایم  

 . خاطره ای شیرین و دلچس  باقی ماند
 

که در طول دوران خدمتم مد نظر داشتم چیزی 
این بود که من مدیون شرکت و محل کار خاود  
هستم ، چون نان خانواده ام را از شرکت تامین 
می کنم و این نکته ای بود که قبل از اساتخدامم  

ساال در   2در شرکت ، وقتی کاه در حادود   
کارخانه گچ تهران مشغول به کار بودم از رئیسم 

این تفکر باعث می شد احساس تعهاد  .  آموختم
به نظارم اگار   . به کارم روز به روز بیشتر شود

تمام افراد چنین تفکری داشته باشند سازمان ها 
 . ایشرفت زیادی خواهند کرد 

 

: با برخی از ایشان به گفتگو نشستیم. این بار برآن شدیم شیرین ترین و سخت ترین کاری را که بازنشستگان ماه شرکت در دوران خدمتشان انجام دادند، از ایشان جویا شویم    

 

 حسن توتی ابوالحسن نصر محمد علی رهنما



 

اخیر نشان می دهد که اکوسیستم اقیانوس هاا، صاخره هاای    تحقیقات 
مرجانی و گیاهان دریایی به شدت در حال نابودی است و بشر به شکل 
فزاینده ای در حال صید آبزیان از اقیانوس ها است و بارای جاایگزین   

 .شدن این منابع زمان بسیاری طول می کشد
بسیاری از اوقات به راحتی فراموش می کنیم کاه ماا سااکن قسامت     
کوچکی از این کره خاکی هستیم، ولی باید بدانیم خشکی هاایی کاه   

درصد از کل کره زمین هستند  30اکنون روی آنها زندگی می کنیم تنها 
از اینها گذشاته  . و باقی سطح این سیاره را اقیانوس ها تشکیل می دهند

اقیانوس ها اکسیژن روزانه برای تنفس ما را فراهم کرده و باه تعادیل   
 3٫5اقیانوس ها همچنین منبع اصلی تغذیاه  . دمای هوا کمک می کنند

 .دمیلیارد نفر بر روی زمین هستن
موسسه حفاظت از دریاها و اقیانوس هاا در گازارش اخیار خاود از     
فعالیت های کم رنگ در امر حفاظت از اکوسیستم آبای و رشاد صاید    
بی رویه در اقیانوس ها به شدت انتقاد کرده و تاکید دارد که ادامه این 
روند و کاهش شمار ماهیان آزاد و اسیدی شدن محایط اقیاانوس هاا    

 . دمناطق بسیاری را تهدید می کن
 

 

  

 

 بازگشت به صفحه اصلی

 : شعار روز جهانی اقیانوس يا

 بايم توان حفاظت از اقیانوس يا را داریم
  

روز جهانی اقیاانوس  هاا   با خرداد مصاد   18هشتم ژوئن برابر با 
است که از سوی سازمان ملل متحد با هد  حفاظت از این مناابع  
گرانبها و نجات اقیانوس ها از خطر آلودگی و تخریا  نامگاذاری   

 . تشده اس
در واقع باید هر روز را به نوعی روز اقیانوس ها بدانیم ، چون باا  
مشاهده اخبار روزانه درباره موضاوعات مرباو  باه مشاکالت     
اقیانوس ها به اهمیت توجه بیشتر به این اکوسیستم  ارزشمند واقاف  

 .ممی شوی
شنیدن اخبار روزانه ای همچون بروز حادثه در هنگام حفاری هاای  
نفتی و نشت نفت در اقیانوس ها، تصاد  کشتی هاا و نفاتکش هاا،     
وجود دزدان دریایی در آب های مختلف جهان، مسائل امنیتای در  
ای بازگشایی مسیرهای اقیاانوس قطا  شامال، افاول صانعت      
ماهیگیری در اقتصاد جهانی، سرازیر شدن زباله های االستیکی باه  
اقیانوس آرام و مشکالتی از این دست، حمایت همه جانبه بشر را از 

 .اقیانوس ها طل  می کند
 

.بیایید با محی  زیست مان مهربان باشیم   
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 محی  زیست مبارک  بر يمكاران تالشگر 

 

 بازگشت به صفحه اصلی



 بخش اول 
مسلمانان در سراسر جهان با آمدن ماه رمضان 
عالوه بر ارداختن به واجبات و مستحبات دینی  
شان، این ماه را با آذین بندی خیابان ها و اختن 
غذاهای مقوی خاص این ماه به خصوص اناواع  

  .شیرینی، هرچه باشکوه تر برگزار می کنند

 دهن
این نوشایدنی از تمبار   : نوشیدنی تمبر يندی

هندی درست می شود و برای رفع عطاش روزه  
داران بسیار خوب است و روزه داران این منطقه 

ایان نوشایدنی بسایار    . با آن افطار می کنند
شیرین است و مزه ای بین آلو بخاارا و خرماا   

   .دارد
این نوع غذا بیشتر به صورت دسر سرو : قطایف 

می شود که به طور ویژه در ماه رمضاان اختاه   
قطایف یک انکیک نسبتا کوچک اسات  . می شود

که بوسیله انواع مغزهای مقوی ار شده و سپس 
سرخ می شود، البته در برخی مواقع نیز آن را با 

این دسار باا   . انیر ار می کنند و در فر می ازند
 می شودنوعی شربت گل سرخ سرو 

 
 (هند، ااکستان، بنگالدش، نپال، برمه)قاره هند شبه 

این غذا که در تماام طاول ساال در     :پاکورا 
کشورهای آسیای جنوبی اخته می شود، در ماه 
رمضان جز  الیفنک سفره های افطار مسالمانان  

ااکورا نوعی اسانک روغنای   . این کشورهاست
است که اندازه های آن چندان بزرگ نیست و با 
انواع سبزیجات متنوع ارشده و اس از غلتاناده  
شدن در آرد نخودچی در روغن فراوان سارخ  

اااکورای ایاازی کاه باا گشانیز و      . می شود
ادویه جات مختلف ار می شاود، در بانگالدش   

 . تبیشتر از دیگر انواع آن مرسوم اس
 

 

 بنگالدش

 (برنج انبه یا برنج موز) امبت
این غذای شیرین مزه که بیشتر در بنگالدش 
. طبخ می شود، غذای ویژه هنگام سحر است
امبت که بی شباهت به فرنی نیست از بارنج  
سفید باسماتی، انبه های رسیده یا بسته باه  
انتخاب فرد با موز رسیده و خاماه تشاکیل   

این غذا بسیار خوشمزه، مغازی و  . می شود
  .به نسبت کم کالری است

 

 ترکیه
باقلوای ترکیاه بسایار شابیه باه      :باقلوا 

باقلوایی اسات کاه در کشاورمان طابخ     
می شود، با این تفاوت که ایان بااقلوا باه    

ایان  . مرات  شیرین تر و ار شاهدتر اسات  
شیرینی اگرچاه در دیگار مواقاع ساال     
طرفداران بسیاری دارد ولی باازار آن در  
ماه مبارك رمضان روناق بیشاتری ایادا    

 .می کند
 

این یک نوع شیرینی است که از هر  :گوالچ 
مسلمانان ترکیه ای درباره آن بپرسی، باه  
شما خواهد گفت که ماه رمضاان و سافره   

این دسار  . افطار بدون آن غیر ممکن است
شیری رنگ از الیاه هاای بسایار ناازك     
نشاسته ای که خشک هستند ولای اایش از   
اخت در شیر شیرین شده و آب گال سارخ   
خیس شده اند ، درست مای شاود، البتاه    
البه الی این ورق ها را با اناواع مغزهاای   
کوبیده شده ار می کنناد و روی آن را باا   
دانه های انار یا آلبالو و یا هر چیز دیگاری  

 . تزئین می کنند

 بازگشت به صفحه اصلی



 

 قسمت سوم 

  

 طلوع را تماشا کنیم و خالق صبح و شام را بستاییم
تحقیقات نشان می دهد که سلول     های  اوست انسان در ساعات نخستین 

خورشاید   UVصبح در بهترین حالت برای دفاع در برابر اشعه مضر 
اس بهتار  . قرار دارند و بر عکس، بعدازظهرها بسیار آسی  اذیرند
 . است ایاده روی و کارهای باغچه را به صبح موکول کنید

 

 

 

  

 ثانیه به نتیجه برسیم 20با قانون 
تفاوت بین داشتن هد  و به انجام رسیدن آن چیست؟ اگر بتوانیاد  

ثانیه آغازین یک کار را بچینید به احتمال زیاد آن کاار   20تمهیدات 
مثالا چنانچه می خواهید صبح ها ورزش کنیاد  . را انجام خواهید داد

کفش و لباس     های  ورزشی تان را از ش  قبل کنار تختخوابتان قارار  
اگر می خواهید از مردم بیشتر قدردانی کنید یک یادداشات  . دهید

 . تشکر آمیز و یک مداد روی میزتان قرار دهید
 

 

  

 

 برای دنیای مجازی حد و مرزی بگااریم
نور آبی که از مانیتور، تلفن های هوشمند و تلویزیون ساطع میشاود  

اماا  . موج  تحریک مغز شده و باعث می شود خواب از سرتان بپرد
برخی افراد با وجودی که می دانند این عوامل موج  بی خوابی شان 
می شود باز نمی توانند یکی، دو ساعت قبل از خواب دست از صافحه  

اس بهتر است از عینک     های  ضاد ناور آبای    . کامپیوتر خود بکشند
 . استفاده کنید، خواب شما بهتر خواهد شد 

 
 بازگشت به صفحه اصلی



 این چه حرفیست که در عالم باالست بهشاات ؟

 هر کجا وقت خوش افتاد همانجاست باهشات

  
 از تیاارگی باخت درون تاو باااودخ زدو

 گاردرون تیاره نباشد هامه دنیاست بهشات
 تبريزي صائب 

 

 بازگشت به صفحه اصلی



 .يك عكس را يك دل روشن و عاشق مي سازد نه يك دوربين . اهميتي ندارد كه از چه دوربيني براي عكاسي سود مي بري
 

 مرکز انتقال نفت مرگاو، منطقه شمال شرکت خطو  لوله ومخابرات نفت ایران 
 اویان شاملی : عکاس

 

 بازگشت به صفحه اصلی



 ارزش انسان 
 اهمیتی است که به 
 .وقت خود قائل استبرای 

 

 بازگشت به صفحه اصلی


