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 علي اصغر سالمي: مدیر مسئول
 آمنه باقري  : سردبيـر

 مهرناز شكري : مدیر داخلي
 شكريآمنه باقري ، مهرناز : تحریریه

 مونا مهدي، شهره جعفرزاده: بخش خبري
 خدیجه ططري، ليال وحدتي و  ویژهسپاس با 

 روابط عمومي مناطق دوازده گانه شركت همكاران 

 

 نشريه داخلي صنعت انتقال نفت ايران 

 :فهرست مطالب
 1395بر اخبار شركت در نيمه تيرماه  گذري 

  بازنشستگان ماه
 هتيرمامتولدین شادباش 

 ماهشادباش ازدواج در تير  
 نفتبا مشاغل صنعت انتقال شنایي آ

 شركتلبخند در 
 درجه 50خاطرات باالي 

 كاريیك روز داغ 
 همكارانیك سالم ویژه به 

 قلمچهاردهم تيرماه  روز ملي 
 دنياحال و هواي عيد فطر در كشورهاي مختلف 

 ند قلوهاچجشنواره دوقلوها و 
 شاعرانهنگاه 

 ویژهعكس 
عالمـت پـایين   در هر مرحله با كليك بر روي  حرف آخر

 .برگردیداصلي صفحه سمت راست صفحه، به 

جهت ورود مستقيم به بخش ها، لطفا روي عناوین فهرست كليك كنيـد  
 .صفحه را عوض كنيد   Spaceدر غير این صورت با كليد 

 بازگشت به صفحه اصلي

و آهنگ فردين خلعتبری جماليبا صدای فرشاد « عید آمد»    



 بازگشت به صفحه اصلي



1395گذری بر اخبار شركت در نیمه تیرماه    

 
 دوره مسابقات اولین

شطرنج جام رمضاان  
 شدبرگزار 

 
 
 
 
  
  ساااخت نتسااتین

ماكت از خطوط لوله و 
متااابرات نفاات در  

 شمالمنطقه 

 
 
 
  
  بازديد اساتاندار از

مركز انتقال نفت شهید 
چماااران منطقاااه  

 خوزستان

 
 
 
 
  منطقه شمالشرق در
باه    "ارتباط با رسانه"

 عنوان برتر دست يافت

 

 . نمايیدمراجعه   www.ioptc.ir  شركتبرای اطالع از شرح اخبار به بتش اخبار در سايت 
  پماااا هاااای

سااانترفیوم مركااز 
انتقال نفات شاهید   
زنگنه تعمیر اساسي 

 شدند 
  
 
  ممیزی داخلاي

سیسااتم مااديريت 
در  (IMS)يکپارچه

منطقااه لرسااتان  
 انجام شد

  
 
 اتمااام عملیااات

لوله كشي پارومه  
مركز انتقاال نفات   

 شازند 4يورو
  
  
 
 رفاات تجاااوز در

و  14مسیر خط لوله 
اياانک كیلااومتر  16
در محاادوده  556

 شهرستان بستان آباد

  تغییاار سیسااتم
خنک كاری دومین 
توربین سولزر مركز 
انتقال نفات شاهید   

 مرزبان
 
 
  
 
 تعمیرات اساسي

 نکا 102متزن 
  
 
 
 
 تعااويو ولااو و

چااااک ولااااو 
 1102الکتروموتور 

مركز انتقاال نفات   
 بندرعباس 

  
 
 
 
 اسااااااتقرار

استاندارد سیساتم  
مااديريت اناارمی 
برای اولین باار در  

 منطقه تهران

  

 بازگشت به صفحه اصلي

http://www.ioptc.ir/


 بازنشستگان ماه

  صاحبدلمحمدحسن 
 سال 40: تجربه     شرقشمال منطقه 
 افسر يکم حراست: سمت آخرين 
درستكارر ارنت و     :  ايشان به همکاران پیام 

صردقرنه كرر ك  تو   وشنتررر   عكد تو      
 . دقرق ارن و

  
  ناصر مزارعي

 سال 40: تجربه     فارسمنطقه 
 راننده وسايط نقلیه سنگین:   آخرين سمت

اداعه تحصرل اوو و : پیام ايشان به همکاران 
 .   در كرر ع ضبط ارن و تر پرشرفت ك  و

  
 محمدرضا لطفي

 سال 39: تجربه       شرقشمال منطقه 
 استادكار مکانیک: سمت آخرين 

كرر خشدنرن را ار كرر  :ايشان به همکاران پیام 
اداره ياي اوان تو   صتردقرنه كترر ان تر      

 .دو و
  

  موسویاياز 
  سال 37: تجربه        منطقه اصفهان

 ( ايذه)حراست شهید مرزبان : سمت آخرين 
در اخت  رراستت   : ايشان به همکاران یام پ

ومارران ارخشرد ختش،  اخت و   رفكترر    
 . خش، دانكه ارن و

همكاراني كه در مورخ یكم تير ماه امسال با كوله باري از تالش ، دانش و تجربه زندگي كارمندي را ترك كرده و زندگي را صميمانه تر با 
 : خانواده شان آغاز مي كنند 

 
  غالمعلي كالهدوز

 شرقجنوب منطقه 
 سال 34: تجربه
مسئول عملیات مركاز انتقاال   : سمت آخرين 
 نفت يزد
ارسرس عسئشلرت : ايشان به همکاران پیام 

   جوان كرري   صواقت در كترر دانتكه   
 . ارن و

 
 

 محمدرضا آزادبتت
  سال 30: تجربه لرستانمنطقه 
استادكار مکانیک ماشین آالت : سمت آخرين 
 و توربین 
ايم تي را راريتت   : ايشان به همکاران پیام 

ك  و تر اكشان و كرر خشد را درست ان تر   
 . دو و

 
  

  هرمز علم بیگي 
   سال 23: تجربه شمالمنطقه 
 رئیس تعمیرات خط  : سمت آخرين 

تشكل اه خوا دانكه : پیام ايشان به همکاران 
 . ارن و ومرشه   ومشاره 

 شیرازيانرضا 
 سال 33: تجربه           لولهخطوط /ستاد 

رئایس خادمات مهندساي    : سمت آخرين 
 ترابری
ن رنت اته نت ل   : ايشان به همکاران پیام 

ا قم تتو ارنتت و   ارنتتق كتترر      
 . ارن ونرن  ررفه

 
 
  

 فرسیدعباس طباطبائي 
 سال 26: تجربه       لولهخطوط /ستاد  

 ريیس  نظارت  بر  تعمیرات  نقلیه:  آخرين سمت

ار تاره ار دان    : پیام ايشان به همکاران 
تشانتريي ختشد اا ان تر  دادن كرروتتري    
خرص ن راس و   در خشدكفريي كشتشر  

اا عرنوگررترين كرروتريي  . س رم ارن و
كه در اين عوت ان ر  داد    ارسترس  

دستتتك ره  8رضتتتريت دار  ستتترخت 
 30  تر ه اشلتو ار   جرقيرتل   ك  ل ن

ت ي اشده است كه وم ي اه ت  تريي در  
نركت سرخكه نوه   صرفه جشيي قرال 

 .تشج ي را وم در پي دانكه است
 

 دست مريزاد

 بازگشت به صفحه اصلي



 «   بودن» روز باشكوهِ 

 
 
 
 
 
 
 

 باران، فرشته نگهبان تیر
 

تیر نام چهارمین ماه ساا    ر   سایهم ه  ار    
مر   ساا ا تییااردر  مر . ماااه رشرداایست  ساا 

پهلشت تیی ر   مر فارسی صشرت تغییار داف ار   
آن دعنی تیر گف ر دسه کر دکی     دهم ن  س  

   رتی.   بر س اره دعر ت دمانی  طالق می دشم 
فرد ر نگهبان بار ن  س    بر کشدش     مینِ 
پاک     بار ن بهاره مناس مای داشم   کیا ه ر ا      

تیی ر ر  مر  بان  ات  ر پادی . سیر ب می دشم 
 ر گااه تییا ر    آسامان    . سیردشس رش نسه  نس

 . سر بهنس   بسرریس  مژمه ردهش بار ن می م س
 
كه با نگاه گرم و روشـن  همكاراني  

خورشيد تير ماه، به دنيـا آمدنـد،   
همراه با شادباش، برایشان جهـاني  

 . پاك و زندگي شاد آرزومندیم 

 متولدین تير ماه   
ازيز اله ااووي   غ   ابرس سترجوين   ايررضتر   
فضيي   سرو وردي كشفي   رسن  استدي فترد     
ع رو در گروي   سمره  آو  ريترن   ع رتو رضتريي    
ع رد   اكبر جدفر نژاد   اشرا عيت  نرتر   نت را     
اظرمي   كريم اعرري   رضر ا راي  نسرين عياتي   

عحمتو     صردقي فردعحمشد رضر يزدان پرست   لر  
رضتتر ستترآاردي   نتتوا فضتتيي   ع رنتترا نتتاري   
رمرورضر سردنكي   عررعرتضي ورنمي نتشدوي     
غ عحسرن گر ني   غ عحسرن اراتريي  ايررضتر   
رضريي  سترو عتريم ترا توه   فريتو فرد ستررن       

عرتضتي  ر ستكر   سرورسن فرح اخ    غ عرضتر  
 صفي خرني  نشذري   ابوالرضر 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

برخي افراد مشهور متولد تير مـاه در ایـران و   
 جهان 

 :افراد سیاسي
  عحمتو  ( ريرس جم شر ر ستره ) پشترن  الديمرر 
  راكفير ( ا لرن ريرس جم شر اف رنسكرن)دا د خرن 

ستردار  )  ژ لرتشس ستزار   (سرعريه دار آعرياريي)
  و ري وشكم (فضرنشرد آعرياريي)  جرن گين (ر  
نخستت  ايتر   )  اي نظرتر اشتتش   ( پردنره فرانسه)

 (.پرشرن پركسكرن

 :افراد هنری 
  عصتففي ررمرنو ستت   ( نرار)ا ب رني سرمرن 

  صتردو وشات    ( نشيس وه)  صمو ا رن ي (نرار)
نشيستت وه )  ارنستتت ومر  تتشي  ( نشيستت وه )

  ژان (نشيس وه آعرياريي)  آن لر وارگ (آعرياريي
نشيست وه  )  وين كيتر  (نشيس وه فرانسشي)كشككش 

  راعبرانتو  (نيتر  ر س )  عررک نرگرل (آعرياريي
نشيستت وه )  عررستتل پر ستتت (نيتتر  و يتتوي)

نشيست وه   كتررگردان   )  اي  مرر ارگمن (فرانسشي
  ست را،  ( كررگردان)  ابرس كرررسكمي ( سشئوي

  (اتراي ر )  دا د رنتروي  ( كررگردان )ن رو قرلث 
  ( اتراي ر )عيرنيش نسرين   (اراي ر)فرطمه گشدراي 
  ( اتراي ر )وويه ت رانتي   ( اراي ر)سحر  لو ار ي 
  ( اتراي ر )ضر مي نرشنر ( اراي ر)رضر نفردي جم 
 (  اراي ر)ال را نركرد ست 

 
 :ورزشيافراد 
نخستكرن استكرد اتزرگ نتفرن      )پريتور  نردي 
  ابترس  ( فشتبرلرستت  )عحمتشد فاتري     (اترنشان 
 (  فشتبرلرست)   ررو ورنمررن (در ااه ارن )عرادي 

 بازگشت به صفحه اصلي



 شادباش ازدواج در تير ماه

حلقه ها خوب مي دانند كـه آنهـه   
آنها را بر انگشت یـار پایـدار نگـاه    
داشته ، تنها یـك دليـل دارد و آن   

 . عشق است و بس

 
ــان   ــاه، پيم ــه تيرم ــاراني ك همك

را در خود رقم زده است همسریشان 
همراه با شادباش، برایشان زنـدگي  
ــرورزي    ــار از مه ــوش و سرش خ

 . آرزومندیم 
  

علي جعفري مرام ؛ مصطفي كامل؛ سـيد  
محمد مير حسيني؛ محمد رضا نيك روش ؛ 
یداله شـریفي؛ سـهراب آزادي نجـات؛    
احسان اله جاللي ؛ قاسم مـرادي؛ رضـا   
حق گو؛  محمود چيمه؛  محمـد عـاطف ؛   

آمنـه بـاقري؛ مسـعود    محمد صاحبي ؛ 
قاسمي؛ احمد اسحاقيان ؛ كامران قرباني؛  
حسين حيدري ؛ صالح نيك پور؛  طهماسب 
غالمزاده؛  عليرضا فروهي ؛ محمد مهـدي  
شكري ؛  عليرضا صادقي ؛ محمد عصميان؛ 
مهدي محمودي؛روح اله فداكار؛ مهـرداد  
ميرزاخــواه؛ حســن محمدرســتمي؛   
رضاعلي اكبري ؛ شـكراله زمـاني مهـر؛    

 محبوبه عيوض خاني 

  
 

 : همسرداري آیين  پيام

کار  ساااس  ناان ر      ت  جملار سار  
 : م حش  می کنس

 دار د سكت 
اريز كرد  اه رسرات  
 ويور الغر نوي 

 بازگشت به صفحه اصلي



 آشنايي با مشاغل صنعت انتقال نفت

 سید جعفر شفیت زاده
 ريیس فشارشکن علي آباد  

  
راستش وقتاي ايان جملاه را از دهاان     

متعجب خیلي   شنیديم ،شفیت زاده مهندس 
فشارشکن علي آبااد كتاول ،    »  : شديم 

دومین فشارشکن بازر  جهاان بعاد از    
و به نظرمان رسید . « فشارشکن كاناداست 

كه اين ادعا با اندكي مبالغه همراه اسات  
اما بعد كه از صحت اين امر مطلت شديم ، 

 . شادماني جای شگفتي را گرفت 
  

من سید جعفر شفیت زاده هساتم ، متولاد ساال    
در بابل و فارغ التحصیل رشاته مهندساي   1343

به شركت خطوط لولاه و   1371عمران ، از سال 
متابرات نفت ايران آمدم و چند سالي در تهران 
مشغول كارهای عملیاتي بودم و در حال حاضار  

ماه است كه به عنوان مسئول فشارشاکن  10مدت 
علي آباد خدمت مي كنم ، البته پیش از پیوساتن  

ساال در وزارت جهااد   3به صنعت نفت هم مدت 
متاهل هستم و دارای دو فرزند . سازندگي بودم 

پسر كه يکي از آنها مهندس بارق و الکترونیاک   
 . است و ديگری مهندس كامپیوتر 

  
آقای مهندس ، وظیفه اصلي فشارشکن علي آباد 

در مجموع ما وظیفه تامین سوخت استان چیست ؟ 
گلستان يا به عبارتي شرق منطقه شمال را بر عهده 
داريم و در آينده نزديک هم سوخت دوم نیروگاه 

 . علي آباد را تامین مي كنیم 

 رئیس دومین فشار شکن بزر  جهان ستن مي گويد

به نظر شما مي شود فشار شکن را هم نوعي مركز 
نه ، چون مراكاز  دقیقاً انتقال نفت محسوب كرد ؟ 

انتقال نفت همیشه در مبادا قارار دارناد ، اماا     
پس از قله ها واقت مي شوند، به اين فشار شکن ها 

، میزان فشار به شدت افزايش  سبب كه بعد از قله
پیدا مي كند و اگر فشار شکن نباشد ، همه متازن 

 . با خطر انفجار رو به رو مي شوند 
علي آباد كه دومین فشارشکن فشارشکن مثال در 

كیلاومتر ، تاا   72مهم جهان است و تا شااهرود  
كیلاومتر فاصاله   45كیلومتر و تا گنبد 42گرگان 

متر اسات   1303دارد ، ارتفاع در نقطه شاهرود 
متر افزايش پیدا مي كناد  2091كه در كوه ابر به 

اما وقتي به اينجا مي رساد ، ارتفااع آن فقاط    
متر مي شود كه فشار ناشي از اين اخاتال   150

 . سطح ، مي تواند بسیار خطرناك باشد 
 
شکستن فشار را چه دستگاه هاايي انجاام   عمل  

اين وظیفه برعهده سیستمي است به نام مي دهند ؟
كنترل ولو كه ما آن را براساس اخاتال  فشاار   
موجود تنظیم مي كنیم و دستگاه آن را باه اجارا   

 . مي گذارد 

شما در اينجا به الکتروموتاور ياا تاوربین نیااز     
ما به ديزل منراتور نیاز داريام كاه در   نداريد؟ 

صورت قطت برق ، مانت توقف عملیات مي شاود    
چون ما نمي توانیم اجازه بدهیم كه حتي بارای  
لحظه ای ، عملیات سوخت رساني به مردم متوقف 

 . شود 
  

در مسیرهای حادثه خیز چه حاوادثي دركماین   
يکي از دغدغه های دائمي ما خطوط لوله است ؟ 

كشاورزان به حريم خطوط لوله است كاه  تجاوز 
خوشبتتانه پس از اقدامات ارزشامندی كاه در   
جهت اطالع رساني به آنها صورت گرفته ، ما باه  
ندرت با چناین مشاکلي مواجاه ماي شاويم و      
هموطنان عزيزمان به خوبي مسايل ايمناي را در  
نظر مي گیرند و رعايت مي كنند كاه ايان هماه    
احساس مسئولیت آنها ، واقعا جای تقدير و تشکر 

 . دارد 
دربین خودمان ، اصطالحا به خط لوله ما 
مي گويیم چون با كمتارين  « خفته نهنگ » 

برخوردی مي تواند فاجعاه ای هولنااك   
 .  بیافريند
تصور كنید مثال پس از برخورد يک بیل با خودتان 

فشار دارد ، چه اس آی پي 2100خط لوله ای كه  
وضعیتي پیش مي آيد ؟ مسیر لوله های ما ، همه 
در نقاط حادثه خیز قارار دارناد ،  از جنگال و    

 . رودخانه گرفته تا زمین های كشاورزی 

 بازگشت به صفحه اصلي



 آشنايي با مشاغل صنعت انتقال نفت

كنترل وضعیت سالمت ايان خطاوط بار عهاده     
حفظ و نگهداری اين خطوط با ماست كه كیست؟ 

اين كار را به كمک خط باناني كه به تاازگي باه   
خدمت گرفته ايم انجام مي دهیم، ولي چنانچاه  
خدای ناكرده مشکلي در مسیر خط اتفاق بیفتد ، 

به هر حال دغدغاه  . تعمیر آن به عهده ما نیست 
بروز خطرات زيست محیطي ،  لحظاه ای  از ماا   

 . جدا نمي شود 
  

اگر بنا به داليلي ، فشار خط افزايش پیادا كناد   
چه اتفاق مي افتد و شما چگوناه آن را كنتارل    ،

برای جلوگیری از باروز خطار در   ما مي كنید؟ 
هزار لیتری داريم 180چنین شرايطي يک متزن 

كه به صورت خودكار ، در صاورت بااال رفاتن    
فشارخط ، بازنشدن ولو يا قطات بارق ، مااده    

و باه ايان   . سوختني را در خود ذخیره مي كند 
ترتیب ، مانت انفجار مي شود   البته ما در اينجاا  

هزار لیتری هم داريم كاه  60يک متزن سوخت 
 . نیازهای موتور ديزل ما را تامین مي كند 

  
در كل كشور ، ما فشارشکني هم سطح علي آبااد  

فشارشاکن  3خیر ،در اين منطقه هم ماا  داريم؟ 
» است ، دومي « فشارشکن ورسک » داريم ، يکي 

 16كه اينها هر دو روی خاط  « فشارشکن الجیم 
ساری قرار دارند و يکي هم ما هستیم / اينک ری 

كه در تمامي كشور ، چنین فشارشکني با شارايط  
 . ما وجود ندارد 

داخلي ،  نیروهای در صورت نیاز به تعمیر قطعات 
كشورمان ، چه به لحاظ دانش فني و چه از جنبه 

بادون  باشاند؟  تجهیزات ، مي توانند پاساتگو  
كوچک ترين ترديدی ، نیروهای داخلي ما قاادر  
به انجام همه تعمیارات و ارائاه خادمات الزم    

ما تعمیرات عمده مان را در مشهد انجاام  . هستند
مي دهیم  ولي اغلب نیروهای بتش مکانیک ما ، 
افراد بومي همین منطقه هستند ، خوشابتتانه از  
نظر تجهیزات هم ، هیک نیازی به خارج از كشاور  

شیفت كاری ، مراقب 3همکاران مان در . نداريم 
همه چیز هستند چه دستگاه ها در شرايط دينامیک 
باشند و چه در وضعیت استاتیک ، آنها با احساس 
مسئولیت تمام اجازه نمي دهند كمترين وقفاه ای  

مجموع نیروهای ما اعام از  . در كارها ايجاد شود
نفار  20عملیاتي ، خدماتي و نیروهای حراسات  

است كه به تازگي يک همکار آتش نشان هم باه  
جمت ما افزوده شده و غیر از ايشاان ، هماه در   

نفار  6يعني در همه لحظات .شیفت كار مي كنند 
 . مشغول كار هستند 

  
همکاران فعاال در ايان فشارشاکن ،  در چاه     

با توجه به اينکه زمان برای ما هستند؟ بتش هايي 
ماا هماواره    از اهمیت ويژه ای برخوردار است ،

خط آنالين داريم كه  عده ای از همکاران مان ، 3
مسئولیت آن را برعهده دارند   يک گاروه هام   
پیوسته در اتاق كنترل هساتند و فشاار وارد بار    
خطوط را زير نظر دارند ، چند نفر هم به اماور  

يک نفر هام  . مربوط به ولوها رسیدگي مي كنند 
ساي  .ال .در همه لحظات ،  مراقب تغییرات پاي  

است يعني كنترل كنناده هاای منطقاي قابال     
 . برنامه ريزی

هماه  اين لوله ها رو گذر هستند يا زيار گاذر؟   
و  80زيرزمیني هستند ، در عمق حاداقل  لوله ها 
 . سانتي متر  120حداكثر 

  
بله، مي دهید؟ در مسیر لوله ها پیگراني هم انجام 

ما هر ماه در تمام خطوط مان پیگراني يا اسکريپر 
 . داريم ، يعني لوله پاك كن يا تمیز كننده 

  
در اين فشارشکن ، برای آنکه كارها باه شاکل   
مطلوبتری انجام شود ، به چاه تجهیزاتاي نیااز    

ما از نظر تجهیزات ، هیک كمبودی ناداريم  دارد؟ 
ولي به لحاظ نیروی انساني باا مشاکل مواجاه    
هستیم ، بويژه اينکه بتشي از نیروهای مان ، باه  
دوران بازنشستگي نزديک مي شوند و ما نیازمند 
افرادی با تجربه برای جايگزيني آنها هستیم ، در 

 . كارما ، تجربه بیش از دانش اهمیت دارد 
  

ما اسات؟ میزان انتقال فرآورده در اينجا چقادر  
از مجموع دوخاط ،  هزار بشکه 41روزانه حدود 

به گرگان يا گنبد تحويل مي دهیم كه شامل بنزين 
 .  موتور ، نفت سفید و نفت گاز است

 بازگشت به صفحه اصلي



 لبتند در شركت

 مهندس علیرضا مقدم
 متابراتمدير 
عره اا  ر د عتن اته كررگتره عخترارات      6كه اعرني 

  آقري عشسشي ريرس عخترارات  قتت   عي ظ ذنت
سرسكمي دانك و كه اه خرطر عشتال اتر نتركت    

اين سرستكم  . ژاپ ي نصب آن اه عشال خشرده اشد
در عسرر اصف رن تر عرر ن   ان رن تر ار عره قترار  
اشد نصب نشد كه آقري عشسشي اررسي عارن نصب 
آن را اه عن سپردنو   عن ار عفرلدته ستشپر ايزري   
دسك ره اا صفر تر صو كرر را ان ر  داد    ادو اا آن 
تمر  يشنرت وريي كه پر اا آي سي اشد را وم تدمرر 
كرد    اين عشفيرتت در اتو   ر رد لحظته ارترد     

اا جر دارد ومر  ر يتردي وتم اا ترم    . عرنوني نو
ع  وس عرراايي كه اا ااكواي  ر د  اته  نردر ان 

كررگره كرر را ار ايشرن آغرا كرد  كه اه ا شان يت   
 . انسرن عكوين   عكخصص ومشاره عفرح اشدنو

 18ومچ رن يشنركي طرارتي كترد  كته در تمتر      
ايسك ره عخراراتي عسرر اصف رن و شا وم كرر عتي  

آالر  را  32ك تتو   در وتتر يتت  اا ايستتك ره وتتر  
ن رسريي   اعرن ا وي عي ك و   ادو اا اطمر رن اا 
صحت  آن را اه اپراتشر عي فرستكو كته اگتر ايتن     

نترفت نرتر ي انسترني تمتر       4يشنرت نبشد اريو 
عسرر را ك كرل عي كردنو   اين عشضتش   آالر  وري 

ان تر   . وزي ه ايردي را ار نركت تحمرل عي كترد 
 .اين كرر اراث رضريت   خش شدي عن است

 انتقال نفتصنعت از بهترين خاطرات همکاران مديريت متابرات 

 مهندس ارسالن رحیمي
 معاون عملیات متابرات

در ااكواي كترر  در نتركت كته ريترس ف تر ري      
راه انتوااي  اط ارت اشد  ياي اا عسئشلرك ري عن 

جويو   اترو سر ر در سرخكمرن سپ و (  لن)نباه 
اراي راه انوااي اترو سر ر  اترقي را كه قب  اه . اشد

اراديو كرده   ار كم  ومارران اشد  صشرت انبرري 
اه  يژه آقري طيشاي   ار ت   ايرد تشانستكرم آن  
انبرري را اه نال اترو سر ري درآ ريم كته عركتز   
داده كل نتركت نتو   االن اته ا تشان ياتي اا      
. ع  زترين عراكز داده در سفح نفت عفرح استت 
پس اا آن وم كيره كرروري كشلر گ  آعرده ستراي  
سشئرچ ور   سر ر    صل نون اه نباه تمرعر اته  

 . دست ومارران خشدعرن ان ر  نو
آغترا   87كه اا سرل  2ومچ رن در اداعه پر ژه فرا 

نوه اشد  خرطر  وست تراه اا ف ر ري اط ارت اه 
عخرارات آعوه اشد   تمترعي ت  رتزات خريتواري    
نوه اشد   فيط آنكن   فرور ارقي عرنوه اشد كه اته  

ادو اا . كرداا آن ر اسكفرده نمي نو دلرل عشا تي 
اراي و شن ي اسكفرده اا آن ر دستت  اررسي  كيي 

 40اه ريس  ازرگي اد    اا آنكن   فرور آنترلشگ  
اتفرقتر جتشا،   . سرل پر  در پر ژه اسكفرده كرد 

داد   ا لرن لر   در عسرر نمرلشرو ارقرار نو   
تبويل نو اه ياي اا لتذت اخت  تترين لحظترت     

ادو اا آن در تمر  لر   ور تتر نترور د     . انوگرم
ايي آارد   گرگرن اا ت  رتزات عشجتشد   قتويمي    

ومر فشر در عسرر اصف رن تر اعرويته  . اسكفرده نو
  اا اين طرف در عسرر ان رن تر تبريز وتم عتشرد   

 .اسكفرده قرار گرفت

 مهندس محمدرضا نیک روش فرد 
ريیس بهره برداری و پشتیباني مراكز و شبکه های 

 متابرات
عرنوگررترين كرر عن در اين نركت تدشيض عراكتز  

است كه ار  IP baseتيفن ص دت نفت اا انرلشگ اه 
اجراي اين طرح نمرره وري تيفتن عشجتشد اته د     

اين ا لرن ارري اشد كه در ايران . اراار افزاي  يرفت
  افكخترر  عتي نتو   آي پي سشئرچر گ راه انوااي 
عكرستفرنه ضتريده اا   . ازرگي اراي عن   نركت اشد

دستتت دادن د  وماررعتترن آقريتترن فر غتتي     
پشريشنس در عويريت عخرارات تيخ ترين ر اوتري  

 .رضشر  در نركت اشد
 مهندس فرهاد ابراهیمي  

 خدمات پشتیباني متابراتريیس 
ر اي ومراه آقري اس ري كه اه افكخترر ارانشستك ي   

كشلر گ اه پراليش ره اف نرئل نوه اراي تدشيض ا  دي 
گراته  ارد  نويم ي  ال ان رفكرم در او   ر د عكشجه 

تشرارن نوه   اراث قفع اترو در سراستر پراليشت ره    
  وترچ  اتشد  اا آن ريي كه سرخكمرن ضو انف ترر  نوه  

فصل گر  سترل د  ر ا در ايتر   نوانت  در عخزني وم 
اعرن ار نمع كرر كرديم   عشفق نويم اين كرر رسرس 

ومرن گرعري ايرد ج تش، ر اي  در . را اه اتمر  ارسرنرم
كه قرار اشد پراليش ره ا ورابرس افككرح نشد كشلر تگ  

  ومته عتر ع بتشر    نمي كترد  وم كرر ( خ   ك  وه)ور 
را درارر ريم   ار پرراون وريمرن نويم اراي فرار اا گرعر 

عشيت اسررر كرر ك رم در ومرن عشقع نمري وه جشي تت  
 نچر عر كه ي  نركت ايكرلرريي اشد  اا اي  مه سخكي   
عشيت كرر عكد ب نوه اشد اه ااترن ان يرستي اا عتر    
پرسرو نمر نظرعي وسكرو؟ گفكرم نته نفكتي وستكرم    

فيط كررگران نظرعي در دنرر اه اين صتشرت كترر   : گفت
 .عي ك  و

 مهندس فرهاد طلوعي داراب 
 سرپرست فناوری اطالعات

راه انتتوااي سرستتكم اتشعرستترشن اداري ادتتو اا   
 بازگشت به صفحه اصلي ارقراري نباه  



 لبتند در شركت

 بازگشت به صفحه اصلي



 درجه 50خاطرات باالي 

درجه مارون يک در اين روزها،  51دمای 
ما را بر آن داشت تا سراغ همکاران ايان  
 50مركز برويم و كمي از خاطرات بااالی  

 .  درجه، برای شما بگويیم 
 

 :  خاطره یكم
 خميسمركز انتقال نفت مارون یك ، شهيد آل در 
سرل وري اخرر   رو د د  سرل پتر  كته عتره    در 

عبررک رعضرن ار عرداد عره عصردف نوه اتشد   در  
اعرني كه خط ج ت ان ر  اميرترت جتش  كترري    
عكشقف اشد اه ع ظشر اررسي   تست  لش اري پترس  

عسرر   اه اتفرو رئرس  قتت عركتز    19در كريشعكر 
انكيرل نفت   د  نفر دي ر اا ومارران راه افكترديم  
كه در نزدياي عحل  لش عشرد نظر اه دلرتل فشترر   
ار  اا رو تش  ي نرنتي اا ر اه داري   گرعتري   
طرقت فرسري عحرط   رئرس عركز دورر گرعترادگي  
نويو نو كه ج ت خ   كردن سر   صشرت خشد 
طيب آ، خ   نمشد   ا فرصيه ران توه ومراوترن   
ظرف آاي را كه در پشت ص ولي ايب خشدر    اه 
ا شان آ، سترد در اخكرترر دانتت   ر ي ستر       
صشرت ايشرن ريخت كه نرگ رن داد   ارواد رئترس  
اي و نو كه ورا آ، داغ اه عن دادي   در صتشرتي  
كه اين آ، سرد در اقر گرعري ايرده اا رو وتشا اته   

  نروترر نتخص   ! اين نوت اا داغي رسروه اتشد  
عشرد نظر را اه ر دخرنه عحل ابشر لشله نفتت ختر    
كه ااومرن نزدياي گذر عي كرد ع كيل كترديم تتر   
كمي دعري اون  پريرن ارريتو   الحمتواق قضتره    

 . خكم اه خرر نو 

 :خاطره دوم 
 در مركز انتقال نفت مارون یك ، شهيد آل خميس
آقري ررمرن عشيسرت عسش ل اميررت اين عركز اا 
خرطرات سرل وري د رتر   اعرني كه ريرس جويتو  
ج ت عركز انكيترل انكختر، نتوه اتشد راريتت      

 : عي ك و
در ي  عيفدي كه رئرس اين عركز اه جريي دي تر  
ع كيل نوه اشد   تر اعرن تثبرتت   تدرترن نتون    
رئرس جويو در يت  فرصتيه اعترني يت  عروته        
نفراتي اه ا شان سرپرست ان ر   ظرفه عي نمشدنو 
كه اا جميه عي تشان اه ريرس عركتز انكيترل نفتت    

ايشرن اضرفه عي ك و كته در  . انرره نمشد  5نمرره 
قبل اا ظ ر ياتي اا   11ومرن د  سه ر ا ا ل رو د 

ر اوري عرداد عره اشد كه اه در خشاست ريرس قرار 
نو اه ع ظشر اررسي  ضدرت عخران اه عحل ار يم 
كه ا وه تيرضر نمشد  ار تشجه اه اي اه نمر در عحل 

ت راه گرعري (5عركز انكيرل نفت نمرره )خوعككرن 
اه اين نوت را نواريو پرش  رد عي ك م ار عرنترن  
ار يم  لي ايشرن اظ رر دانت قتو  اتزنرم ا كتر    

ادو اا اراديو   در اعرن اراگشت اه يابترره  . است 
ارسرس كرد  ايشرن ررل ع رسبي نتوارد   دوترر   
خشن ريزي اا ار ي نوه   اه نوت گرعر اده نتوه  

كته در اخكرترر   ( ارسترمي )كه ا فرصيه اتر راديتش   
دانكم تمرس گرفكم تر پزناررر اتر آعبتشالنس اتر    
ارلرن نرعبرده ررضر نونو   پس اا ان ر  اقتواعرت  
ا لره   ايره كرروتري پزنتاي در اعرويته ان تر        

 . خشنبخكرنه عشال ارطرف نو 

 بازگشت به صفحه اصلي



 یك روز داغ كاري 

هم به سطح كشور مي رویم نگاهي به دماي مراكز انتقال نفت و تاسيسات صنعت انتقـال نفـت در دوازدهـم    با 
دسـت مریـزاد   ... . دما چنان است كه گویي چله تابستان است اما تازه ابتداي راه اسـت . تيرماه مي اندازیم

به همكاران پرتالش، صبور و خستگي ناپذیر شركت مان كه از خورشيد تابستان الهام مي گيرنـد تـا   مي گویيم 
 . گرما بخش و انرژي رسان مردم كشورما باشند

 

 بازگشت به صفحه اصلي



 بازگشت به صفحه اصلي



 بازگشت به صفحه اصلي



 بازگشت به صفحه اصلي



 بازگشت به صفحه اصلي



 به بهانه چهاردهم تیرماه روز ملي قلم

روز قلم در تقويم ايران، باه عناوان   
نمادی برای تجلیل از صاحب قلمان و 

 .آثار ايشان انتتاب شده است
 

اه خشد جيشه اي         «ر ا قيم»در صفحرت تيشيم  و رردوم تررعره ار ا شان 
نر  گذاري اين ر ا اه نر  قيم  اي ارتبرط ار ترريخ ك تن  . دي ر اخشروه است

ااشريحترن ارر نتي در ككتر،    . عكمون   فرو گ سرا اين ستراعرن نرستت  
آقررالبرقره خشد آ رده است كه و رردومرن ر ا اا تررعره را ايرانررن ارسكرن  

اا طرفي سررره ترر ير ومرن افررد  در فرو گ . عي نرعرونو( افررد)ر ا ترر 
اه ومرن ع رستبت ايتن ر ا را   . اد، پررسي  كرتب   نشيس وه سكررگرن است

 .ر ا نشيس وگرن عي دانسك و   گراعي عي دانك و

 بازگشت به صفحه اصلي 



 حال و هوای عید فطر در كشورهای متتلف دنیا

فطر يکي از بزر  ترين شادی های جمعاي  عيد 
جامعه اسالمي است كه هر ساال در كشاورهای   
متتلف با اندكي اختال  در رساوم و سانت هاا    

مسلمانان سرتاسر جهان پاس از   .برگزار مي شود
يک ماه روزه داری و عبادت، عید فطر را جشان  

در اين گزارش با آداب و رسوم جشن . مي گیرند
گرفتن عید بزر  مسلمانان در اقصي نقاط جهان 

 .آشنا مي شويد
د لت عصر اه ع رسبت ارو ففر  سته ر ا را  : مصر

ديو   اراديو ور اه ر ا . تدفرل رسمي اا   عي ك و 
ا ل عحو د عي نشد تر خرنشاده وتر در د  ر ا دي تر   
اه سر مر  پررک  تئرتر ير سررل ار نو   اا تدفر ت 

سشارل ر د نرل   رر  الشترخ  . خشد اسكفرده ك  و
اا جميه ع رطق عحبش، خترنشاده وتري عصتري در    

كشدكرن كه ركمتر لبترس نتش      . ر اوري ارو است
اروي نيوي وويته عتي گررنتو  اعتر در ايتن ر ا      
عردران  ومسران  خشاوران   دخكران عصري وم اا 
سشي افراد عشرد ا قته نترن تحفته اي اته رستم      

  .تبري  ارو دريرفت عي ك  و
گروه ارو ففر جز  تدفتر ت رستمي   : انگلستان

ان يسكرن نرست  اعر عسيمرنرن ايتن كشتشر صتبح    
. ا د اراي اقرعه نمرا ارو راوي عسرجو عتي نتشنو  
عسئشلرن ادارات   عوارس در ايتن ر ا اتر جرعدته    
عسيمرنرن ومراوي عي ك  و   ي  ر ا را اته آن وتر   

عردان آسرري ج شاي كه در اين . عرخصي عي دو و
كششر عيرم وسك و عدمشال در ر ا ارو ففر جبته   
دنوانه   نر اني  اه تن   انرن آن ور نرل قرعز اه 

ومه راوي عس و عي نشنو   پتس اا  . سر عي ك  و
اداي نمرا  راوي قبرسكرن عي نشنو تر اراي رفك رن 

ديتوار اا د ستكرن     . طيب آعرا    ررمت ك  و
آن ريرن در ستفح نت ر   پختكن نترري ي وتر        
غذاوري عحيتي اا دي تر ست ت وتريي استت كته       
                      عسيمرنرن ور كششري اه رسم ختشد در ان يستكرن   

 .  عي ك  و اجرا 

در تشنس  پريرن گرفكن عره عبررک رعضترن  : تونس
اراار است ار و رر ر ا جشن كه د  ر ا آن عشسش  

 . اه ارو ا ل   د    تدفرل رسمي است
 

اتر   1987ائك فتي در ستروني اا سترل    : استرالیا
ارگزاري جشن   ارنرعه وتري عخكيتف در ر اوتري    
پس اا ارو ففر اه عسيمرنرن   پرر ان دي ر اديترن  

طي سرل وري اخرتر  . ج رن  خوعرت ارضه عي ك و
ده ور وزار نفر در اين فسكرشال كه دي ر اا عراوري 

در كترنبرا   . سروني گذنتكه  نتركت عتي ك  تو    
پريكخت اسكرالرر  پيرس فتورال اسپرنستر ارپتريي    

ازرگكتترين جشتتن . جشتت شاره ارتتو ففتتر استتت
عسيمرنرن اسكرالرر وم ار ترترب دادن ارنرعته وتري   
عكدود تفريحي   فرو  ي در ن ر عيبشرن ارگتزار  

 .عي نشد
ور سرله صوور عسيمرن در اصر : جنوبيآفريقای 

« گترين پشي تت  »آخرين ر ا عره رعضرن در ع يفه 
كرب تر ن گرد وم جمع عي نشنو تر و ل عره نشال 

ومه اقشرر در ايتن ت متع اتر وتم     . را تمرنر ك  و
ديوار عي ك  و   خشراكي وري عخكيتف ختشد را اتر    

پس اا غر ، آفكر،  نمرا . دي ران س رم عي نشنو
ع ر، اه جمرات ارگزار عي نتشد   ستپس ر يتت    

 .دو ل عره اه طشر رسمي اا   عي نش
 

پركسكرني ور جرعه وري نش اه تن عي ك  و   : پاكستان
كم  اه فيترا  . ع كظر اداي نمرا ارو ففر عي نشنو

اه تدواد ااضري خرنشاده  اا رسش  عستيمرنرن ايتن   
كششر است كه ار ووف ست رم كتردن وم ترن در    

پركسكرني وتر پتس اا   . نردي اين ر ا ان ر  عي نشد
خرتمه يرفكن عره عبررک رعضرن  سه ر ا تدفتر ت  
دارنو اعر جشن ور   رسم   رسشعرت پس اا آن  تتر  

 . ي  عره طشل عي كشو
نب قبل اا ارو ففر در نبه قترره  : هندشبه قاره 

« نب عره»نر  دارد كه اه عد ري « ورنو رات»و و  
عسيمرنرن ايتن كشتشرور كته نترعل و تو       . است

پركسكرن  ا   د   نپرل   اشترن عي نشد  عدمتشال  
در اين ر ا اه عراكز خريو عي ر نتو   خريتو ارتو    

رستم  . خشد را اه صشرت خرنشادگي ان ر  عي دو تو 
است كه انرن اشيژه دخكران جشان  اه دستت وتر     
پروري خشد ر ر عتي ان تو   اتر اته دستت كتردن       
ال  شوتتري رن ررنتتگ  نتتردي ر ا ارتتو را جشتتن 

 .عي گررنو
اروي دادن اه كشدكرن  خريو لبرس نش  رفتكن اته   
اروديتتوني  وويتته دادن   اداي اركتترا  اتته     
ازرگ تروري فرعرل   دريرفت خشراكي وري عحيي   
نرري ي جرت اه ا شان تبرک  اا جميه رسش  عرد  

 . نبه قرره و و در ر اوري ارو ففر است

 دست های حنازده دختران پاكستاني
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ارو ففر ار تشريفرت خرصي در : عربستان سعودی
اراسكرن جشن گرفكه عي نشد  آن وتر خرنته وتري    
خشد را تزيرن عي ك  و  غذاوري رن ررنگ عي پزنتو  
.   ومراه ار د سكرن   خشيشرن خشد عرل عي ك  تو 
جمع نون در خرنه ازرگرنِ خرنشاده پوري اا رسش  

كشدكرن د  در خرنه ازرگكر ور . عرد  اراسكرن است
صف عي كش و   ادو اا اروي گرفكن اه صرف نرورر 

سرک وري تزيرن نوه كته دراردارنتوه   . عي پرداانو
اسبر، اراي   نمع عي نشنو وم اه ا شان اروي اه 

اسررري اا ع راه داروتر در  . كشواكرور داده عي نشد
ر ا ارو سخر ت خشد را ار دادن وويه اي در ك ترر  

در اين ر ا ركتر  . خريو ور عشكري نشرن عي دو و
ياي دي تر اا  . وغريبه ور وم اه وم تبري  عي گشي 

رسش  سدشدي ور  خريو ارن    ارااو   تشايع آن ور 
در ارختي  . ار در خرنه  فيرا اه صشرت نرن رس است

رسم استت  « اليسرم»عحيه وري اين كششر اا جميه 
پس اا اداي نمرا ارو ففر  فرني ازرگ در ياي اا 
خررارن ور پ ن عي نشد   ومسريه ور عش شل پختت  
انشا    اقسر  غذاور عي نشنو   در پريرن  آن وتر را  

 .ارن ومه خرنه وري اول عحل پخ  عي ك  و
 

ترک ور سه ر ا را اراي ارتو ففتر تدفرتل    : تركیه
عترد  در  . رسمي اا   عي ك  و   جشن عي گررنو
« اريرا  لرت  »ر ا ارو ا كرين لبرس خشد را كه اه 

عدر ف است   عخصشص ر اوري ارتو استت  تتن    
عي ك  و   اه ديون ومسريه ور  د سكرن  آن ريرن   

رفتكن اته قبرستكرن اتر     . ااظري فرعرل عتي ر نتو  
دستتكه وتتري اتتزرگ گتتل   ظتتر ف آ، اا دي تتر  

 .س ت وري عسيمرنرن تركره است

جمدرت پشكشي اف رنسكرن اه ارو ففر  : افغانستان
عتي گشي تو   سته ر ا را اته ايتن      « كشو ي اخكر»

ع رر نون اراي عراستم  . ع رسبت جشن عي گررنو
ر ا پر  اا پريرن عره رعضترن آغترا    10ارو ففر اا 

ياي اا س ت وري اف رني وتر  « خرنه تارني». عي نشد
رفكن اه اراار اتراي  . پر  اا فرا رسرون ارو است

خريو لبرس نش   نرري ي جرت اا دي ر رستش  وتر   
آن وتر در ر ا ارتو اتر    . سرله عسيمرنرن اف رن است

نشرنخشد  كر    كيشوه اا عر مرنرن خشد پذيرايي 
 . عي ك  و

 
گر ه عذوبي كه در ورن  جشد دارنو   56اا : چین
عريرشن نفتر   18گر ه كه جمدرت نرن اه رواقل  10

عي رسو  عسيمرن وستك و   ارتو ففتر را جشتن     
در ارخي اسكرن وري اين كششر ومچتشن  . عي گررنو

نر گ ژيرن   نر گ ژير ي  تر سه ر ا اتراي ومته   
عسيمرنرن   غررعسيمرنرن تدفرل رسمي است  اعتر  
در نشاري دي ر فيط اه عسيمرنرن ي  ر ا عرخصي 

عرد  عسيمرن ورن در ايتن ر ا اتر   . داده عي نشد
سررستكموار  « سرو اجل امر نمس الوين»سر قبر 

پررسي در سيسيه يشان ورن  عتي ر نتو  آن جتر را    
. غبررر اي عي ك  و   اه قرائت قرآن عتي پرداانتو  
ارخي دي ر وم اه آراع ره رفك رن سري عي ان و   

 .خرراتي ارايشرن پخ  عي ك  و

 نماز عید فطر در اندونزی
ارو ففر اا تدفر ت عيي انتو نزي اته   : اندونزی 

در ر اوري پريرني عره رعضرن عراكز . رسر، عي آيو
خريو عميش اا افرادي است كه اراي خريتو كفت     

جشانترن  . ص ول   لبرس نش اا خرنه خررج نتوه انتو  
در عتره  « جترگش »ارعه اي گر ه وري سر دي اه نتر   

در ااترن و توي   « جرگش». رعضرن تشارل عي دو و
است   ااضري اين گتر ه وتر   « اروار نش»اه عد ري 

اته  . ت  ر ار اسكفرده اا سرادو ي اه اجرا عي پرداانو
. عي گشي تو « قشالي»اين ترانه ور در پركسكرن   و و 

در ر ا ارو ففر وم اه خرنه وتري  « جرگش»گر ه وري 
 .عرد  سر عي ان و   غذا   وويه دريرفت عي ك  و

 
عسمرنرن عيرم آعريار نمرا ارو ففر را در : آمريکا

عركز اس عي  پررک ور   ترالروري گردومريي اقرعته  
در ايتن ر ا عستيمرنرن اتر عيرتت وتر        . عي ك  تو 

در . فرو گ وري عخكيف گرد وم جمتع عتي نتشنو   
ارخي ن رور آن قور تدواد عسيمرنرن ايرد است كه 

ديتو     .نمرا ارو را در و و نشات ارگزار عي ك  تو 
اراديو ر ا ارو   نركت در عر مرني وري كشو    
ازرگ كه اا سشي عراكز اس عي ير قر تم وان خرتر  

 ارپر نوه  
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درست عثل عسيمرنرن آعريار  كرنردايي وتر  : كانادا
وم ر ا ارو ففتر را عرخصتي عتي گررنتو تتر در      

اه . عارن وري تدررن نوه اه اقرعه نمرا ارو اپرداانو
دلرل اومرت اين ارو اراي عسيمرنرن دانشت شيرن  
دانش ره وري كرنردا ركي د  ير سه ر ا را عرخصتي  
عي گررنو تر تدفتر ت ختشد را در ك ترر خترنشاده     

جمدرت ايردي اا عستيمرنرن در نت روري   . ارن و
عشنكرال  تشرنكش  كرل ري   ناش ر   ا تر ا نمرا ارتو  

عارن وريي اه . را نرنه اه نرنه وم اه جري عي آ رنو
وم اراي ديوار اا دي ر عسيمرنرن در « خرنه ارا»نر  

نظر گرفكه نوه تر ار وم ع قترت ك  تو   ارتو را    
عست وور   عراكتز عتذوبي وتم     . تبري  ا شي و

جشن وريي را اراي رضشر دسكه جمدتي عستيمرنرن   
 .ع رر عي ك  و

  
 

اا رسش  عسيمرنرن آعريار در سه ر ا تدفتر ت  
كشدكرن اا ازرگكر وريشرن وويه . ارو ففر است

عتتي گررنتتو   عر مرنتترن اا غتتذاوري نتتررين   
جمتع آ ري كمت  اتراي    . ت وعزه لذت عي ارنو

. عسكم وان وم اا دي ر رسش  اين ع فيه استت 
ترك شن ور سرله  2001اداره پست آعريار اا سرل 

تمبروري پسكي را اه ع رسبت ارو ففتر ر انته   
 .اراار عي ك و
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 نگاه شاعرانه 

شعر پیش رو  . عده ای از همکاران بازنشسته شركت با هم قرار مي گذارند و صبح روزی بهاری به قله توچال مي روند
 .  ضمن سپاس از قريحه زيبای شاعر ، شما را به خوانش اين شعر دعوت مي نمايیم. محصول افکار يکي از ايشان است

  
 در رابطه با صعود قله توچال

 وتتتتتش كرر اه جرنرن سپر اي ترز    كه نوي عرنوه ا جش    خر   اي 
 فصل خر   است ورا عرنتتتتوه اي  ترده اي  تفصتل ا رر است تش افستت

 نرست ع رلي كه ك ي ا ب   نتتترا   رااتخرز اتتتزن پري اه كشه سرفتت
 ررل ر يتم كشه ا لفتتتف نتتتت رر  اكرر ه تارانشستتككه نويتتتم عر 

 ار تن و و يرر و  خش  سرنتتتت   شت تتارديبتتتر ا د   اا عتتته 
 سر ته سر تتتر   كتته طتتتتشر عر  عر تشر تع ظتتتقيه تشوتترل نوه 
 ا  اه ييرتن صرلح   عحبتتش، اتتشد  اشد ش، تعح تسرتتو عر عرتتتري 

 ومه پر  است در اين ان متتتناا   اشد خفربتتي ومه اسكتترد فتتن 
 فيرت ي گيي اا گيسكتتتترناتتشد   اارن ن تنرريتراوبتتي آن خسر  

 سرتترجرني كشله اتتتو  ارمتو   تش  تخمتتااده ف ح عكرتتتن   
 ا  وست ا صتو تر اه و توخشاتتي   وتاي تترتتترج آقر نرير تتي ارال 

 درگره ختتوا نو جتتترننركتتتر   ارتتتترن ش  تخيتترر دگر آذري 
 نفتس   دلبر   ار ففرت استخش    است ت تندمترنتتتو قي ور   عر 

 وسكتي اده در پري اشتتقخرمه   ق تاشسرات وفت دل اده دريري 
   نرتوا وم ي ر  اه پرتتت  اله   خشي  راوي ارال سشي عيصتتتشد 

 اه پر رفكتته   نرتتتتتم ار تيهنرم   پشت سروم وش نويم يتت  دله 
   دلشترد اا اين راي خشي راضي   ار سر قيه وش اديتتم پري خشي   
 تر اه ااتو عستتت  جتتتشد  طن  اا دل   جرن خشانو ستتر د  طن 
 وسكي عر اا ختشر   اا ستشر نرست  عسكتتي عر اا عي ان شر نرتتتست 

 وسكي عر اا دل اي كر تتتته است  ت تاسعسكتتي عر اا عي ديري تته 
 قتتور اوانرتتتتم كه ايرانررتتتم  ايرانررتتتم اا آنرتتتم كه رد تنت
 پرک سرنتتت   ومه نراش ضمرتر  نفراتي دلرر شي نمشتتت  تساا 

 ار عتتتود لفتتف خوا نتتتوگرر  ار فن اساي آورر و تتر نتتتتر كه 
 در ومه ارتتتتشال عود كرر اتر   ار وار تتن  تتارر ختتتتواير تش 

 ااس گرفكرمت در آن جريتتتت ره  داخل آن جرن پ ره  م تتتنويجمع 
 راوي پريرن نتوه ار ومروتتتترن  اي اعرن تر تتعت قت جوايي نو   

 ار  اه پريترن نو   عر دلفتتت رر  كرر رن تتپريتتكه رسرويم اه وشن 
 ج و ك تتي تر كه خشري خشن عن  دل ع  شن عنرلي تخرتتتدر وه 

 يرد خوا كتتن عشتتتش اا  ي جوا   فر ي تاتتاي كه تش عحمشد نوي 

 (( محمود گودرزي))
 بازنشسته شركت خطوط لوله و متابرات نفت ايران 
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 عکس ويژه

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

 

 .  آبشار بيشه ، در نزدیكي مركز انتقال نفت رازان 
 

 پویان شاملي : عكاس

 بازگشت به صفحه اصلي



 كالم آخر

 بازگشت به صفحه اصلي


