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 بازگشت به صفحه اصلي



همکاراني كه در مورخ يکم مرداد ماه امسال با كوله باری از تسش ، دانش و تجربه زندگي كارمندی را ترک كرده و زندگي 
 : را صمیمانه تر با خانواده شان آغاز مي كنند 

  
   

 
  سال  35: تجربه

 مدير كاال : آخرين سمت
 

وجدان و تعهد كاري همراه باا  : پیام ايشان
تالش و پشتكار،  رمز موفقيا  و پيشارف    

 . اس 
 

تامين اقالم به ويژه قطعاا   : خاطره شیرين
و كاالهاااي اسااتراتژي  كااه بااراي ا امااه 
عمليا  شرك  حساا  و راروري باو ،    
آنهم  ر كوتاه ترين زمان ممكن به وياژه  ر  
سالهاي جنا  تمميلاو و  وران پاز از    
جن  هميشه براي من حز خوبو  اشاته  

بارها پيش مو آمد كاه باا ارتطاا  و    . اس 
تعامل خوب باا فروشاندنان و ساازندنان    
 اخلو و خارجو كااال را زو تار از موعاد    
مقاارر قطاال از پر اخاا  وجااه تموياال   

 . مو نرفتيم 

  
 

  سال  33: تجربه
 مشاور مديرعامل: خرين سمتآ
  

 ر انجاام كارهاا ااداق  و    : پیام ايشالان  
 . وجدان  اشته باشند

 
وقتو سيساتم پزشاكو از   : خاطره شیرين

راه  ور را  ر منطقااه لرسااتان راه اناادازي 
كر يم بار حساا اتقااك يكاو از اولاين      
مراجعان ما خانمو از همكااران مااابراتو   
خو مان بو  كه به  ليل بيماري به  رمانگاه 
منطقه مراجعه كر  و پزشكيار مركز توسط 
سيستم پزشكو از راه  ور عالئم سرطان را 
 ر اين بيمار تشايص  ا ه و اعالم كر  كه 
. بايااد تماا  عماال جراحااو قاارار بگياار 
خوشطاتانه اين خانم سالمتو خاو  را باه   
 س  آور  و اين واقعه تطديل شد به يكاو  
از  خوش ترين لمظاا  زنادنو مان كاه     
توسط اين سيستم  ر ي  منطقه مماروم  

 .  ما ري از خطر نجا  پيدا كر 

  

 
  

  سال  37: تجربه
 رئیس انبار و تداركات كاال : خرين سمتآ

 منطقه مركزی 

 
رعايا  قاوانين و مقاررا  و    : پیام ايشان
ارتطا  . شو مو باعث موفقي   چارچوب ها

بساايار قااوي بااا همكاااران و  اشااتن    
پيشارف    كاري نيز از  يگر عوامل اداق 

 .  ر كار و زندنو مو شو 
 

سال نذشته ماا باا كما     : خاطره شیرين
همكاااران، قطعااا  بالاسااتقا ه را پااز از 
بازسازي به موجو ي انطاار منطقاه اراافه    
كر يم كه با مقايساه هزيناه هااي انجاام     
 10بازسازي و ارزش واقعو اجناا  حادو    

 . برابر ارزش افزو ه به  س  آمد
 
 

 بازگشت به صفحه اصلي



 

  
 
 
  سال  40: جربهت

رئالیس خالدمات ترابالری    : آخرين سمت
 منطقه فارس

 
 ر منطقه فاار  كارهااي   : خاطره شیرين

بزرنو به هم  كاركنان انجام شد كه نقش 
همكاران ترابري  ر آنها انكار ناپذير اسا    
اما از اين بين خاطره برخو از پروژه هاا باه   
 ليل شرايط خاص عملياتو ،  شواري هااي  
اجرايو و اهمي  آنها راحا  تار  ر نهان    

 13از جمله تغييار مساير   . تداعو مو شو  
/ كيلومتري خط لوله نق  خاام نسسااران   
شيراز  ر حوزه نسساران ، احداث  و خاط  
يدک  ر رو خانه زهاره ، تغييار مكاان  و    
... وايستگاه ماابراتو تل انجير و ابوالمسن 

  . 

 

 
 سال38: تجربه

مالي منطقه   رئیس حسابداری: خرين سمتآ
 اصفهان

 

توايه مو كنم با تالش وكوشاش  : پیام ايشان 
بيشتر آينده بهتري براي خو  و مملكا  رقام   

 .بزنند

   
 
 

   سال 31: تجربه
 ستاد كارمند ترابری : آخرين سمت

 
از همكارانم مو خواهم كاه هاواي    :پیام ايشان 

 . زير س  هاي خو  را  اشته باشند
 
 
 
 
 

  
 

  سال  34: تجربه
نگهبان دوم مركالز انتقالال   : آخرين سمت

 منطقه جنوبشرق  / نفت يزد

 
مو خواهم به همكاران تازه كار : پیام ايشان 

چشام  . و جوان بگويم خيلو زو  مو ناذر  
به هم بزنيد خدمتتان تمام مو شو  و فقاط  

 . خوبو انسان هاس  كه باقو مو ماند
 

  
 
 

 سال 36: تجربه
 نگهبان ارشد: آخرين سمت

منطقه / حراست  مركزانتقال نفت نورآباد 
 فارس 

 
تمام  رآمد و ناانو كاه باراي    : نپیام ايشا

خانه و خانوا ه مان مو بريم از همين شرك  
تامين مو شو  پز چه بهتار ااا قانه كاار    

 كنند
 

  

 بازگشت به صفحه اصلي



امرداد، فرشته نگهبان  
 گیاهان 

مر ا  نام پنجمين ماه سال و روز هقتم هار  
. ماه  ر ناه شماري اعتدالو خورشيدي اس 
 ر اوستا امرتا  ،  ر پهلاوي امار ا  و  ر   
فارسو امروز مر ا  نقته شده كه كلماه اي  

ا ا  نقاو   "ا"اول :اس  مركا از سه جزء
به معنو مر نو و  "مرتا"به معنو نه ،  وم 

نابو  شدنو نيس  و سوم تا  كه پسوند و 
بنابراين امر ا  يعنو بو .  ال بر مونث اس 
باه   "مار ا  "پاز واژه  . مرنو و جاو انو

امار ا  يكاو از   . غلط استعمال ماو شاو   
  فرشتگان اس  كه نگهطانو نطاتا  با اوس

ر ماه امر ا  شاص بايد براي  ساتيابو   . 
به اقا  زير كوشاش كناد تاا باه كماال      
مطلوب كه از خصايص امر ا  اس ،  سا   

ني  انديشو، اال  و  : يابد كه عطارتند از 
سازش، راستو و  رستو، فروتنو و ممط  
  .به همنوع، تامين آسايش و امني  بشر

همكاراني كه با نگااه گارم و   
تابنده خورشيد مرداد ماه ، باه  
دنيا آمدند ، همراه با شادباش، 
برايشان جهاني پاك و زنادگي  

 .شاد آرزومنديم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابتدايينيمه متولدين  
 مرداد ماه    

 حسين حسن رعي   كطري يكتاپور   اعظام  
طاهري  مممادتقو يمياو  مممادعاط      
روح اهلل عطايياااااان  نا رنريماااااانو    
فرامرزلطيقااو  سيدررااا  هقااانو  لاايال  
وحدتو   رحما  اهلل كاايمو   مممدرراا    
ااااغري  اميرحسااين علااو حسااينو     
مممدررااا خراسااانو  مرتحااو ممطااو   

ممماو  واشاقانو فراهاانو  فرشايد      اال 
 .  ياري

برخي افراد مشهور متولد مرداد مااه در  
 ايران و جهان 

 
پا شااه  )نااپلوون بناپاار    : سیاسيافراد 
، (  يكتاتور ايتالياايو )، موسيلينو (فرانسه

 (رهطر انقالبو كوبا)فيدل كاسترو 
  

مممااو   ولاا  آبااا ي  : هنالالریافالالراد 
، ( نويسانده )، منيرو روانو پاور  ( نويسنده)

، شقايق فراهاانو  ( كارنر ان)علو حاتمو 
، اماين  ( بازيگر)، حسن جوهرچو ( بازيگر)

عماو  ”،  ارياوش فررايايو  ( بازيگر)تارخ 
، (باازيگر )، پوپ  نلادره  (بازيگر)” پورن 

، اماين زنادنانو   ( بازيگر) اريوش ارجمند 
، ( آهنگسااز )، انوشيروان روحانو ( بازيگر)

، آلادو  هاكسالو   (خواننده)ررا اا قو 
، جاان ناالز ور او    ( نويسنده آمريكاايو )
، جورج برناار  شااو   ( نويسنده آمريكايو)
،  وروتااو پاااركر ( نويساانده انگليسااو)
، جورج والتر اساكا   ( نويسنده انگليسو)
، آلقار  هيسكااک   ( نويسنده اسكاتلندي)
كمدين )، لوسيل بال ( كارنر ان انگليسو)

روانشنا  )، كارل نوستاو يون  (آمريكايو
 (. سوئيسو

  
 مهدي مهدوي كيا  : افراد ورزشي

  
چقدر زيباست وقتي : آداب فردی

يکديگر را به اسالم كامالل صالدا    
 .  مي زنیم

 بازگشت به صفحه اصلي



حلقه ها خوب مي دانند كه آنچه آنها را بر انگشت يار پايدار نگاه داشته ، تنها يک دلیالل دارد و آن  
 . عشق است و بس

همكاراني كه نيماه ابتادايي   
مردادماه ، پيمان همسري شان 
را در خااود رقاام زده اساات 
همراه با شاادباش، برايشاان   
زندگي خاوش و سرشاار از   

 . مهرورزي آرزومنديم 

 

 ریيا؛؛  محميااراايی   روح اهلل عطائیان؛ علي غزاليي؛   
رضا عمياي؛؛ سييیق ساييمي راي؛ عزهلليزاهلل ياييا؛؛      
رسی   رضايويت؛ محماسيیق علیاهللي؛ عليي رزرييي ؛   
علي راجالن ؛ محمامها؛ علي آراي؛؛ مجیا نیك پي 

 ؛ پاوهللز معمارهللان؛ ناير نجف پور؛ محما نصیا؛

 

 : پیام آيین همسرداری 
اييا مياي؛ قوسيا ياري ريانوهلل  هلليك  اريي   ير      
ينايي اش رارا، ار اا راهلليا هلليك ره يت ريااهلل      

 .  ريايي

 بازگشت به صفحه اصلي



  

 

 
 
 
 

رئيز نگهداري و تعميرا  انتقاال  يتااي   
 منطقه تهران  

پژوهشگر حوزه مااابرا  اانع  نقا  و    
 «ايمنو  ر ماابرا »نويسنده كتاب 

 
سال ساابقه   17 اراي احمدموسوي ، سيد  

ايمناو  ر  » او كتاب .  ر انع  نق  اس  
را تالي  و منتشر ساخته و كتاب « ماابرا 

به بهانه . را آما ه چاپ  ار « تاريخ پس » 
تااريخ  » نگارش كتاب جديدش با عناوان  

نقا  و ناويو را باا وي    « ماابرا   ر نق 
 .انجام  ا ه ايم كه از نظرتان مو نذر  

  

 
 

موسوی ، چه شد كه به نگالارش كتالاب   آقای 
ايمني در مصابرات عسقه مند شديد؟ به نظالر  

 ؟موضوع جالب توجهي مي آيد 
 

وقوع حا  ه اي براي يكاو از همكاارانم  ر   
ممل كار كاه متاساقانه باه باروز مشاكل      
بينايو  ر وي منجر شد ، من را به نگاارش  

مشكل بينايو وي ، . اين كتاب ترغيا كر  
ايجا  نقطه اي غير عا ي روي شطكيه چشم 
بو  كه عل  آن از سوي پزش  متاصاص  

اما با نذشا  زماان و  ر   . بالتشايص بو  
حين كار متوجه شديم كه اشعه هاي نامرئو 

ماابرا ، ساطع شده از  ستگاه هاي ليزري 
عدم رعاي  نكا  ايمنو و خاموش نكار ن  
 ستگاه  ر حين كار ، عل  االو بروز ايان  

 .  حا  ه بو ه اس  
واقعه ، بهانه اي بو  براي نگارش اااول  اين 

ايمنو  ر باش ماابرا  كه  ر ي  مجلاد  
ايمنااو  ر » اااقمه اي بااا عنااوان   134

منتشر شد و  ر حال حارار باه   « ماابرا 
عنوان ي  منطع و مرجع  ر شرك  خطو  
لوله و ماابرا  نق  ماور  اساتقا ه قارار    

 .مو نير  
 

با اكتشافات نفالت در ايالران ، نصسالتین    
خطوط لوله در كشور راه انالدازی شالد و   
متعاقب آن با راه اندازی اولین خم  لوله 
نفت ايران بین مسجد سلیمان و آبالادان ،  

 . تاريخ مصابرات نفت شروع مي شود 
 

 
شما در اين حوزه آن هم در صنعت نفت ، برای 
اولین بار صورت گرفته است ، آيا در صنعت نفت 

 حمايتي از اين تالیف به عمل آمده است ؟ 
 

بااه سااطا كاااربر ي بااو ن آن  ر واحااد 
ماابرا  نق  ،  ماديرعامل ممتارم وقا     
. شرك  پا اشو براي مان  ر نظار نرفا     
ساا ز آن را تكرياار و  ر سااط  مناااطق 

رمن اين كه  ر حال حارار  . توزيع كر يم
از اين كتاب باراي تعريا  سايالبز هااي     
 رسو ماابرا   ر سازمان آموزش فناو و  

 .حرفه اي كشور نيز استقا ه مو شو  
 

« ايرانتاريخ مصابرات نفت » كتاب اخیرتان از 
برايمان بگويید ؟ اكنون نگارش اين كتاب در 

 چه مرحله ای قرار دارد ؟ 
 

من به خاطر عالقه اي كه به مطاحث راستش 
پژوهشو  اشتم ، موروع تااريخ پيادايش   
ماابرا  را  نطال مو كر م و متوجه شادم  
بااا وجااو  قاادم  و سااابقه زيااا  ااانع  
ماابرا  نق  ، مرجع كاملو  ر اين زميناه  
 ر انع  نق  وجو  ندار  ، پاز تصاميم   
ناارفتم مورااوع را بااا جاادي   نطااال و  
 ستاور هاي پژوهشاو را  ر قالاا يا     

 ر خصوص ساوال  وم  . كتاب منتشر نمايم
شما ، تاكنون براي اين پروژه حادو  يا    
سال و نيم زمان اار  شاده كاه حااال     

اااقمه اي  200نگاارش آن ياا  مجموعاه   
فكر مو كنم تا چند ماه  يگر كار باه  . اس  

 .به پايان برسد
 
  

 بازگشت به صفحه اصلي



اگر تلفن را كه در برخي مکان های خاص  
استفاده مي شد ، به حسالاب نیالاوريم، در   
بسیاری موارد ديگر ، سیستم های انتقالال  
مصابرات نفت، اولین سیستم های مصابرات 

و قالدمت آنهالا   . ايران محسوب مي شوند
حتي از سیستم هالای مصالابراتي وزارت   

اين مسئله . ارتباطات و فناوری بیشتر است
در پژوهش ها كمتر مورد توجه قرار گرفته 

 . است 

در تدوين اين كتاب از تحقیقات میالداني  آيا 
همچون گفت و گو با پیشکسوتان صنعت نفالت  

 هم بهره برده ايد ؟ 
 

 ر واقع جايو كه هيچ منطاع و مرجاع   بله 
 يگري پيدا نمو كر م به اين افرا  مراجعاه  

نقاا  و نااو بااا همكاااران  . مااو كاار م 
پيشكسو  ، يكو از منابع مهم تمقيقااتو  
 .  براي نگارش اين كتاب به شمار مو رو  

  
« تاريخ پسالت » شما كتاب ديگری تحت عنوان 

به رشته تحرير در آورده ايد كه هنوز به مرحله 
انتشار نرسیده است، كمي هالم در مالورد آن   

 توضیح دهید ؟  
 

پس  ، به بررسو تااريخ پسا  باه    كتاب 
عنوان تنها سيستم مااابراتو باه يا ناار    
مانده از  وران كهن و نياكان ما با تاكيد بار  
جنطه ها و پيشرف  هاي فنو انع  پسا   

عالوه بر بررسو جنطه هاي فنو . مو پر از  
و تموال  تارياو پس  ، مقاهيم پايه ايان  
انع  كه  ر نذر زمان وار  انايع تلگرا  
، تلقن ، ماابرا  راه  ور و شطكه هاي  يتاا  

اين ا ر مور  تجزيه و تمليال   ر . اندشده 
متاسقانه به  ليل پيدا نكر ن . قرار نرفتند 

ي  حامو مالو ، هنوز نتوانسته ام آن را به 
ايان  ر حاالو اسا  كاه     . چاپ برساانم  

سيستم پستو ، قلا ت ناده يا  سايتم    
تمااام . ا اري ، نظااامو و ااانعتو اساا   

مكاتطا  ا اري و فنو و باه عطاار   يگار    
تمام ارتطاطا  بين افرا  كه  ر مكاان هااي   
جغرافيايو متقاو  زندنو ماو كنناد ، ياا    
مشغول انجام وييقه هستند ، توسط پس  

 بازگشت به صفحه اصلي .انجام مو شو  



 بازگشت به صفحه اصلي



 :مهندس سيد ابوالقاسم موسوي 
  

تنگ / اينچ سبزآب  20پروژه خم لوله 
 پروژه ای به ياد ماندني: فني

 
 (مدير مهندسي و طرح ها)سيد ابوالقاسم موسوي

كاه باه خاط لولاه      92ابتداي زمستان سال از 
/ ايانچ ساطزآب    20پيوستم ، پروژه خط لولاه  

تن  فنو را استار  ز يم كه هداي  ااالو آن  
با آقاي فيارو بو   اين خط قرار بو  جاايگزين  

اينسو شو  كه سال هاا از قادمتش    16خط لوله 
قرار بو  يرفي  خاط هام افازايش    . مو نذش 
پروژه كه تعري  شد قرار شد باشاو  . پيدا كند

از آن يعنااو ايجااا  كرياادور و  و وارياناا   ر 
شرك  ملو مهندسو انجام شو  و بعاد پاروژه   

هنوز واريان  . االو به آن واريان  متصل شو  
تمام نشده بو  كه نزارش شكساتگو ماداوم    1

ايانچ  ر شاهر حساينيه را هام      16خط لولاه  
 رياف  مو كر يم همان موقع تصاميم نارفتيم   
كه اين قسم  را هم انجام باديم و چاون كاار    
ارافه مو شاد، بو جاه و تماام امكاناا  باياد      
افزايش مو ياف  كار ساتو بو  و يا م مو آياد  

بار به  فتر مهند  ساجدي مدير  10كه بيش از 
وق  ملو مهندسو  رفتم تا اعتطار آن را تاممين  
كنم، آنقدر پيگيري كر م تاا پاااليش و پااش    
مصوبه اي  ا  و اعتطارش تاممين شاد و پاروژه    
بصور  قسم  به قسم  اجرا و  ر انتهاي سال 

 ر مدار بهره بر اري قرار نرف  ، با اجاراي   94
اين پروژه، بهره بر اري و انتقال فرآور ه خيلو 
راح  شده كه اين موروع بسيار باعث رراي  

 .من و همكارانم شده اس  

 :  مهندس محسن فراكش 
 

روزی كه با كمترين چالش به اهداف 
 دست پیدا كنم، برايم بهترين روز است

 
 (معاون طراحي و مهندسي)محسن فراكش 

 
روزي كه با كمترين چالش به اهدا   س  پيدا 

اال بر اين اسا   .  كنم، برايم بهترين روز اس 
. كه  ر پايان، ي  كار با كيقي  تمويال بادهيم  

 ر مسير خط لولاه  : ي  خاطره به يا م مو آيد
 ره شهر با آقاي معدنو رئيز وقا   / تن  فنو

 ر حاشاايه رو خانااه سااميره كااه مسااير    
اعا العطوري هم هسا  باراي يا  پاروژه اي     
مجطور شديم مقداري از مسير را بصور  پياا ه  
طو كنيم كه هيسكدام از ما كقش و تجهيازا    

آقاي مهند  معدنو  ر مسير . مناسا نداشتيم
ليز خور  و با سر و اور  زخمو ممموري  را به 

 .  پايان بر يم
  
  

 : مهندس فريدون فياضي بروجني
 

نیروگاه به   6در عرض يک سال حدود 
 خم لوله متال شدند

 
معاون اماور اجاراي   ) بروجنيفياضي فريدون 

 ( نصبساختمان و 

 
كه از پتروشيمو به خطاو  لولاه    87از سال 

منتقل شدم ،از ابتدا  ر ا اره اجراي طرح هاي 
مديري  مهندسو مشغول بو ه ام  يا م مو آيد 
كه اوايل ورو م سوخ  رسانو ناز به نيروناه ها 
 چار مشكل شده بو  و قرار بو  كه از اين باه  
بعد به نيروناه ها از طريق خاط لولاه ساوخ     
مايع انتقال پيادا كناد كاه ايان موراوع  ر      
 ستور كار مدير مهندسو و طرح هااي وقا    
مهند  جعقري نسا قرار نرف  ، اين پاروژه  
 ر قالا طرح جامعو با طراحو آقاي فراكش و 
اجراي آقاي كاويان رئيز وق  تهيه و من باه  
عنوان مسوول پروه انتااب شدم  پاروژه باه   
 لياال فااور  ماااژور بااو ن از طاارح آقاااي  
نعم  زا ه مدير عامل وق  پاااليش و پااش   
شاصا  نطال مو شد و يكاو از مشاكال  آن   
تمصيل اراراو باو  كاه باا پيگياري آقااي       
نعم  زا ه از مسيرهاي موجو  خطو  لوله ناز 

 ر مااه مار ا  هماان    . استان استقا ه مو شد
سال اولين پروژه سوخ  رسانو به نيروناه هاي 

بعاد  . رش  ، قزوين و  ماوند بهره بر اري شد 
از نيروناه بندر عطا  نيز كار جلو رف  تا قطل 

نيروناه به خاط  لولاه متصال     6از عيد حدو  
 بازگشت به صفحه اصلي  .شدند



 :مهندس فريدون فياضي بروجني
 

نیروگاه به   6در عرض يک سال حدود 
 خم لوله متال شدند

 
معااون اماور اجاراي    ) بروجناي فياضي فريدون 

 (نصبساختمان و 
مااو آيااد كااه اواياال ورو م   يااا م  87سااال 

سوخ  رسانو ناز به نيروناه ها  چار مشكل شده 
بو  و قرار بو  كه از اين به بعد باه نيرونااه هاا از    
طريق خط لوله سوخ  مايع انتقال پيدا كند كاه  
اين موروع  ر  ساتور كاار مادير مهندساو و     

نرف ، طرح هاي وق  مهند  جعقري نسا قرار 
اين پروژه  ر قالا طرح جامعو با طراحاو آقااي   
فراكش و اجراي آقاي كاويان رئيز وق  تهياه و  
من به عنوان مسوول پروه انتااب شدم  پروژه به 
 ليل فور  ماژور بو ن از طرح آقااي نعما  زا ه   
مدير عامل وق  پااليش و پاش شاصاا  نطاال   
مو شد و يكو از مشكال  آن تمصيل ارارو بو  
كه باا پيگياري آقااي نعما  زا ه از مسايرهاي      
 ر . موجو  خطو  لوله ناز استان استقا ه مو شد

ماه مر ا  همان سال اولين پروژه سوخ  رساانو  
بااه نيروناااه هاااي رشاا  ، قاازوين و  ماونااد   

بعد از نيروناه بندر عطاا  نياز   . بهره بر اري شد 
نيرونااه باه    6كار جلو رف  تا قطل از عيد حدو  

 .خط  لوله متصل شدند
  
  

  

 : مهندس فرهاد منصوري 

 
احداث خم لوله سوآپ نفت خام از پروژه 

 نکا تا ری،  پروژه ای تیمي و حرفه ای
 

وقتو ( : طرح هاهماهنگي سرپرست )فرهاد منصوري 
بمث طرح سوآپ نق  آغاز شد ، قارار   74 ر سال 

بو  كه اول طراحو جاامعو ااور  بگيار ، بعاد     
اجرا شو  كه حداقل سه سال  EPCپروژه به اور  
ايان پاروژه از لمااي سياساو و     . طول مو كشايد 

استراتژي  بسايار مهام باو  و  ر شارايطو كاه      
ماالق  غرب وجو   اش ، اين قرار ا  بسته شاد  
و قزاقستان هم اولاين كشاوري بو كاه باه ايان      
قرار ا  پيوس    تصميم نرفته شد كه با امكاناا   
موجو  خطو معكو  شو  و  ر كوتاه مد  بهاره  
بر اري شو  كه براي اينكار عده اي بسيج شدند تا 
كار تداركا  ، طراحو و اجراي آن همزماان پايش   

من مسوولي  بارك و ابازار  قياق پاروژه را     . برو 
 اشتم ، طراحو و اجرا همزماان انجاام ماو شاد      
منطقه غرب كار نصا توربين ها را عهده  ار شاد و  
منطقه شمالشرك خط لوله از اسكله تا تلمطه خاناه  
نكا را كشيد كه با اين همكااري هماه جانطاه كاار     
سريع انجام شد و هايچ تامخير و جريماه اي هام     

ايانچ ارا ز   32پز از آن خط مجزاي . متممل نشد 
 .نكا تا ري كشيدند و سوآپ تداوم پيدا كر  

 
  

 :مهندس حسين حسن رعيت 
 

بانک اطسعاتي مديريت مهندسي شركت در 
 هیچ كجای صنعت نفت وجود ندارد

 
 (: رئيس كنترل پروژه)حسين حسن رعيت 

وقتو وار  خطاو  لولاه شادم  ر ماديري      
مهندسو واحدي به  نام كنترل پاروژه وجاو    
نداش  و پروژه هاا باه ااور  اماانو انجاام      
مو شد ، هد  مدير وق  آقاي اابر ناژا  ايان   
 ر . بو  كه اين واحد را ايجا  و تقويا  كناد   

حال حارر خوشطاتانه با ايجا  اين واحد، ي  
بان  اطالعاتو هم ايجا  شده كه به جرأ  مو 
توانم بگويم كه  ر هايچ جااي اانع  نقا      
وجو  ندار   اين بانا  اطالعااتو باا آمادن     
مديري  ها و  يدناه ها هر روز نسط  به قطل به 
روزتر شده و افتاارم اين اس  كه توسط ايان  
بان  با حماي  هاي آقاي موساوي ، مكاانيزه   

 . كر ن پروژه ها انجام شده اس  
 

 :  مهندس داود مرادي 
ساختمان اداری مركز منطقه پروژه 

شمال نقطه عطف پروژه های 
 شركتساختماني 

پروژه  ر (: ساختمانيطرح مجري )مرادي داود 
ساختمان ا اري مركز منطقاه شامال كاه  ر    

باه   86طراحو آن انجام شد و ساال   85سال 
پيمان وانذار شاد،  اولاين بااري باو  كاه  ر      
شاارك   ر ياا  پااروژه از مصااال  ااانعتو  

مقااررا   19اسااتقا ه مااو شااد و مطمااث  
 ساختمان  ر آن رعاي  شده بو  ، اين پاروژه  

عطقو  ر پروژه هاي ساختمانو شارك   نقطه 
ممسوب مو شد كه براي پروژه هاي آتو هام  

 .از آن الگو بر اري شد 
 بازگشت به صفحه اصلي



 بازگشت به صفحه اصلي



 دكتر خديجه ططری: نويسنده 

 مشاور مديرعامل در امور زنان و خانواده 

  
اهمي  تغذيه ططيعو نوزا  سطا شده اس  تاا  
از سوي سازمان  بهداش  جهانو و يونيس  همه 

مر ا  به عناوان هقتاه جهاانو     16تا   10ساله از 
هد  از نامگذاري ايان    .شير ما ر تعيين شو 

روز تشويق ما ران به تغذيه فرزنادان خاو  از   
مادير   "آن ونمان ".اين موهطا  الهاو اسا    
هقته جهانو تغذيه »: اجرايو يونيس  مو نويد

با شير ما ر همسنين به ما فراتو مو  هاد تاا   
خانوا ه ها و مر م را از مزاياي تغذيه زو  هنگام 
و انمصاري با شير ما ر آناه كنيم و يونيس  به 
حماي ، ترويج و پشتيطانو از تغذيه با شير ما ر 

 ر ايران نياز،  روز  هام مار ا     « .متعهد اس 
به عناوان روز جهاانو شايرما ر باه رسامي       

 14 مقام ما ر شير ه  ر آيه . شناخته شده اس  
بعد از شكرنزاري خاالق  : سوره لقمان نكرشده

 رساوره  . شكر نزاري ما ر توايه شده اسا  
مد  شير  ا ن را  و ساال تماام   133بقره آيه 

سال سازمان  1400اكنون بعد از . نكر شده اس  
بهداش  جهانو ماد   و ساال شاير ماا ر را     

 .  تاكيد نمو ه اس  

 
شيرما ر حاوي تركيطاتو اس  كه حتو  ر شاير  

تركيطااتو كاه  ر   . خش  نيز يافا  نماو شاو    
تقوي  استاوان ها و  ر رشد ططيعو تمام  انادام  

سال ها تمقيقا  و بررساو هااي   . بدن مؤ ر اس 
متاصصان حوزه سالم  نشاان  ا ه اسا  كاه    
شير هو براي ما ر و نوزا ، سو مند اس  و ا ار  
مرطاا  آن حتااو  ر  وران كااو كو هاام  يااده 

شير ما ر عالوه بار اينكاه از ساندروم    . مو شو 
مرگ نانهانو ناوزا  تاا حاد امكاان جلاونيري      
مو كند، باعث تقوي  عملكر  ريه هاي نوزا  نياز  
مو شو  و از مشاكال  تنقساو و تنگاو نقاز     

  .جلونيري مو كند  
 

قانون ترويج تغذيه با شیرمادر و حمايت از مالادران  
 شیردهيدر دوران 

 
ترويج تغذياه باا شاير ماا ر و     » ايران قانون  ر 

 ر يااز ه  « حماي  از ما ران  ر  وران شير هو
ما ه و چهار تطصره  ر مجلاز شاوراي اساالمو    
تصويا و س ز  ر جلساه علناو بيسا  و  وم    

به تائيد شوراي نگهطان رسيده  1374آنرماه سال
اجرايو شده اس  و  ر سال  1375 ر سال . اس 
 . ااالحاتو به آن ارافه شد 1380

فرزناد باراي   ( 3)  مرخصو زايمان تا سه 3ما ه
ما رانو كه فرزند خو  را شاير ماو  هناد ،  ر    

مااه  ( 4)باش هاي  ولتو و غير  ولتاو چهاار   
كه ما ه ماذكور باه اساتنا  قاانون     ». مو باشد

ااالح قوانين تنظيم جمعي  و خانوا ه  ر سال 
 9تغيير و مد  زمان مرخصو زايماان باه   1392

ماه افازايش پيادا كار  و  ر مجلاز شاوراي      
اسالمو تصويا و مور  تاييد شاوراي نگهطاان   

 «.قرار نرف 

  امني  شغلو ماا ران پاز از پاياان    2تطصره 
مرخصو زايمان و  ر حين شير هو بايد تامين 

 .شو 

   ول  به وابسته و  ولتو هاي  ستگاه  4 ما ه
  آنها بر قانون شمول كه سازمان هايو جمله از

  كه  ستگاه هائو  يگر و اس  نام نكر مستلزم
  مشمول استادامو خاص مقررا  لماي به

  تسهيال  ايجا  به موي  نيستند، كار قانون
   ر شيرما ر با شيرخواران تغذيه براي مناسا
 .باشند مو زن كاركنان كار ممل جوار

 بازگشت به صفحه اصلي



 وضعیت مادران شاغل دارای فرزند زير شش سال 
 ايراندر شركت خطوط لوله و مصابرات نفت 

 
 ر شرك  خطو  لوله و مااابرا  نقا  اياران از    

نقار زن   285نقر كارمناد ، تعادا     7230مجموع 
كه از اين تعدا  براسا  بررسو هاي انجاام  .هستند

سال  3نرفته شده  تعدا  فرزندان زنان شاغل زير 
نقار ماو    29ساال   6تا  3نقر و فرزندان  21ستا  

 .نقر مو باشند 50باشد كه  ر مجموع حدو  
 
 
 
 
 
 
 
  ستا   ر شاغل ما ران تعدا  اسا  همين بر

  49 باشند مو سال 6 زير فرزند  اراي كه شرك 
  .اس  نقر
 

  مناطق  ر آمده بدس  اطالعا  براسا 
  زير شاغل زنان فرزندان تعدا  شرك   واز ه نانه

  6 تا 3 فرزندان نيز نقر 24 حدو  و نقر 26 سال 3
   .باشند مو  واز ه نانه مناطق  ر سال

 

 فراواني فرزندان زنان شاغل ستاد

 21 سال 3فرزندان زير  1

 29 سال 6تا  3فرزندان  2

 50 جمع

 فرزندان زنان شاغل 

 مناطق دوازده گانه
 فراواني

 26 سال 3فرزندان زير  1

 24 سال 6تا  3فرزندان  2

 50 جمع

  مناطق  ر شاغل ما ران تعدا  اسا  همين بر
  باشند مو سال 6 زير فرزند  اراي كه هم شرك 
    .اس  نقر 49
 

 ضرورت طرح ايجاد مهد كودک در شركت 
مهم ترين سال هاي تكوين شاصي  خاو   كو ک 

بناابراين ماا ر   .  را  ر  امن ما ر خو  مو نذراند
نقش ويژه اي  ر تربي  فرزناد  ار  و باه  ليال    
عواط  خالصانه خو  پناهگاه امنو براي كاو ک  

از  يگر سو، زنان شاغل شرك  . به حساب مو آيد
بعنوان باش مهماو از باازوي اجرائاو ساازمان     
/ تالش مو كنند تا رمن به جا آور ن نقش ما ري
همسري خو ، وياي  مكل  شده ا اري را به نمو 
شايسته اي به انجام برسانند، از آنجائو كاه اكرار   
زنان شرك   اراي فرزند هستند،  ر ساعا  عدم 
ححور  ر منزل ، يكو از مهمترين  غدغه شاان ،  
نگهداري و مراقط  از فرزندان ايشان ماو باشاد،   
چرا كه بسياري از مهدكو ک ها شرايط بهداشتو 

 . و آموزشو مناسطو ندارند 
منق  شدن ممل نگهداري كو كاان از  همسنين 

ممل كار ما ران به ويژه براي افرا ي كه فرزندان 
كه نااه بادليل   . شيرخوار  ارند، مسمله ساز اس 

نطو  احسا  امني  خاطر، ما ران مجطاور باه از   
 . س   ا ن كار خو  براي هميشه مو شوند

 

 
كه پيا ه شدن اين امر به رفع يكو از بزرگ ترين  

 غدغه هاي ما ران شاغل شرك  كم  شاايانو  
و اميادواريم باه زو ي  ر  ساتور كاار     . مو كند

 .مديرعامل و هيا  مديره شرك  نيز قرار نير 

 بازگشت به صفحه اصلي



شوال به مناسط  پيروزي  الوراناه ماوال   هقدهم 
بر عمروبن عطدو  ر تقاويم رسامو باه    ( ع)علو

عنوان روز فرهن  پهلوانو و آياين زورخاناه اي   
عماروبن عادو از قطيلاه    . نامگذاري شده اسا  

قريش و از سواركاران و شجاعان مشاهور عارب   
 .  جاهلي  بو ه اس 

تارياسااه كشااتو پهلااوانو و ورزش هاااي    ر 
زورخانه اي آمده اس  كه ورزش و انجام حركاا   
پهلوانو جزو فعالي  هاي االو روزماره ايرانياان   

جامعاه آن زماان،   .  ر  وران باستان بو ه اسا  
ارزش خااو براي ورزشكاران خو  قائل مو شاد   
چرا كه آنان باه خااطر  اشاتن قادر  بادنو و      
شجاع  روحو هرناه كه نياز مو شد براي  فااع  
از خانوا ه و سارزمين خاو   ر برابار  شامنان     

 . حارر به جان فشانو بو ند

تاريخ، زورخانه  ر حادو  هقتصاد ساال    برپايه 
باه وسايله ممماو ،    ( خورشيدي  7قرن ) پيش 

معرو  به پورياي ولو كه ياهراً از مر م خاوارزم  
هجااري قمااري،   772بااو ه و نويااا  ر سااال  

 رنذشته، به اور  امروزي سازمان  هاو شاده   
پايش از اساالم  ر زناده كار ن     زورخاناه  .  اس

جنطش ملو ايرانيان و ستيز باا بيگانگاان و نياز    
رسااتاخير زبااان پارسااو و فرهناا  و آيااين   

 . جوانمر ي اهمي  ويژه  اشته اس 

. ورزش زورخانااه اي آ اب و ساانن خااااو  ار  
آ اب و سنو كه از پهلوانان و  الوران افساانه اي  
 وره باستانو ريشه نرفته و با الهاام از پيشاواي   
، (ع)ناستين شايعيان و جوانمر ان،ماوال علاو   

خلق و خوي مر انگو و مرو  و جاوانمر ي را  ر  
ايان  . ورزش كاران برمو انگيز  و نيرو مو  باشاد 

فحايل  ر قالا شعر و  استان هاايو باه ااور     
آهنگين به همراه ررب زورخانه اي توسط مرشد، 
براي بارانگياتن ورزشاكاران  ر هنگاام ورزش    
خوانده مو شو   ورزشكاران هماراه باا ناواختن    
مرشد حركا  نروهو و يا فر ي را به نماايش  ر  

 . مو آورند
يكو از االو ترين آ اب زورخانه اين اسا  كاه   
ورزشااكاران بايااد فروتنااو و از خو نذشااتگو، 
مرو  و مر انگو، سقره  اري، كما  باه فقارا و    

 . تنگدستان را رعاي  كنند

 ر زورخانه حركا  نونانونو انجام مو شاو  كاه   
شاانورفتن و ناارمش، مياال ناارفتن، پااا ز ن،   
سن  نرفتن، چرخ ز ن، ميل بازي از جملاه ايان   

 ر ورزش زورخاناه اي،  . حركا  به حساب مو آيد
، (مرل كاراته و كون   فاو )مانند برخو از ورزش ها 

ورزشكاران براسا  رتطه اي كه  ارند، حركاا  را  
انجام مو  هند،  

 

 
رتطه بندي از رتطه يا  كاه ورزشاكار  اراي    اين 

ي  سال سابقه اس ، شروع شده تا به رتطه  هم 
 : سال سابقه اس ، مو رسد 45كه ورزشكار  اراي 

كهنه كسو  و پايش كساو   ر ورزش هااي    
زورخانه اي  اراي اهمي  فراوانو اسا  و  ر  
ااطالح به اين ورزشكاران، زنگو مو نويناد  
چرا كه با ورو  و خروج اين ورزشاكاران كاه   
. سابقه زيا ي  ارند، مرشد زنگو را مو نواز 
اين ورزشكاران تعدا شان  ر كشاور بسايار   

 . كم اس 
 

زورخانه برقرار اس  كه  50امروزه  ر تهران 
از مهم ترين اين زورخاناه هاا ماو تاوان باه      
ورزشااگاه شااهيد فهميااده كااه ميزبااان   
مسابقه هاي كشوري فدراسايون پهلاوانو و   

ايان  . زورخانه اي ايران اسا ، اشااره كار     
باشگاه كه به  ط  ملو رسايده ،  ر شامال   
پارک شهر  ر خياباان شاهيد فيااخ بااش     

 . تهران قرار  ار  

 بازگشت به صفحه اصلي



 
 

 شهرام رونقي 
 مركزيآموزش منطقه مسئول 
 سال  25:  ، سابقه كار1348متولد 

 
كه  ر سالن تاتو مالير وار  ( 1360)سالگو 12از 

ساال   2ورزش كشتو فرنگو شادم،  ر كمتار از   
. توانستم مقام اولو استانو مالير را كساا كانم  

ساله بو م كه  ر كنار كشاتو،   15سال بعد از آن 
بااا زورخانااه پورياااي ولااو مالياار همااراه بااا   
كشتو نيرهاي آن شهر، با كشتو پهلاوانو آشانا   

سال اولين مقام كشتو پهلوانو  ر  7بعد از . شدم
استان را كسا كر م و پاز از آن  ر مساابقا    

بااطر شرايط كاري و . كشوري نايا قهرمان شدم
نطو  سالن هاي زورخانه  ر پااليشگاه بندرعطا  

سال از مياا ين  ور   10و پااليشگاه شازند، حدو  
، 85اما بعاد از انتقاال باه اراک  ر ساال     . بو م

 .   وباره ورزش زورخانه اي را شروع كر م
 

ورزش كار ن  ر رشاته ماور     مان  : پيام ايشان
عالقه را به هماه جواناان و همكااران پيشانها      
مو كنم، چون هم آرامش روح اس  و هم سالم  

اين توايه بنده حتو به بسه هااي خاو م   . جسم
اما شرايط ورزش قهرمانو كمو متقاو  تار  . اس 

مان باا ورزش   . اس  و چالش هااي خاو  را  ار   
 .  پهلوانو آرامش مو نيرم

  

. 
 

 محمد مرزبان 
 كارمند ارشد انبار در منطقه مركزي

 سال 30:  ؛  سابقه كار 1343متولد  
 

همزمان با كشتو به ورزش زورخانه اي  58از سال 
هماان موقاع كاه كشاتو     . هم عالقمناد شادم  

مو نرفتم،  زورخانه اي هم مشر  به ممل كشاتو  
و  يدن عكز پهلاوان  ... ما بو  كه اداي ررب و

كم . تاتو باعث نرايش من به اين نوع ورزش شد
كم بعد از تمرينا  خو م ورزش باساتانو را هام   
 نطال مو كر م تا جايو كه چندين بار  ر كشاتو  
پهلوانو بزرنسااالن اساتان و يا  باار  ر ر ه     

 .جوانان كشوري مقام آور م
اين ورزش به  ليال تارويج روحياه    : پيام ايشان

جوانمر ي و اخالك بيشتر بايد مور  توجاه قارار   
نير    مرال يكو از مشاصه هاي آن اين اس  كه 
كسو كه وار  نو  زورخانه مو شو  با سر خميده 
از  ر وار  شو  كه نشاان از فروتناو و نداشاتن    

يا اينكه اول سا ا  وار  ماو شاوند،   . تكطر اس 
بعد كهنه سوار يا پيشكسوتان، بعد به ترتيا تاا  

اول از شنا با تاتاه  . نوب  به تازه وار ها مو رسد
شروع مو شو  بعد با ميل نرفتن و  پاا ز ن ا اماه   
پيدا مو كند و  ر آخر با چرخيادن و كطاا ه ز ن   

 .پايان مو يابد
 

  
 بازگشت به صفحه اصلي



 
 احسان اكبري 

 كارشناس سيستم هاي مديريتي منطقه فارس
  1361متولد  
 

با توجه به عاليق و نرايشا  خو م به آيين هااي  
 1383پهلوانو، عياري آمياته با مذها ، از سال 

ورزش باستانو زورخانه اي را انتااب و تاكنون به 
 .  لط  خداوند ا امه  ا ه ام 

 
خاص و متقاو  اين ورزش كم  مو كناد  فحاي 

تا انسان  ر  و زمينه روحانو و جسمانو ، خو  را 
تمااامو وسااايل و ا وا  مااور  . پاارورش  هااد

باه  . استقا ه  ر اين ورزش نشانه خاااو  ارناد  
ميل نما  نرز ، كطا ه نماا  كماان ،   : عنوان مرال 

.  ر ميدان جن  مو باشاد  ... سن  نما  س ر و 
همينطور جنطه هاي اخالقو معرفتو خااو را باه  

ممال  : انسان يا آوري مو كند ، به عنوان مراال  
قرار نرفتن ورزشاكاران و بر اشاتن و نذاشاتن    
وسايل هنگام ورزش مو بايس  با  ر نظر نارفتن  

 .  كسو  و احترام به سا ا  انجام نير  
 

مو كنم شرك ، حداقل ي  پيشنها  : پيام ايشان
تيم ورزشو باستانو و زورخانه اي تشكيل  هد و 
از كاركنان و فرزندان عالقه مند استقا ه كناد تاا   
انشااهلل اين ورزش ايرانو ماذهطو ماصوااا  ر   

 .قشر جوانان اشاعه و فرانير شو 
  

 بازگشت به صفحه اصلي



شمسو ساازمان انتقاال    1353نهم مر ا  سال  ر 
خون ايران با هد  سامان باشيدن به ورع آشقته 
خون رسانو و به منظور ترويج فرهن  اهدا، تهياه  
و تممين خون و فرآور ه هااي ساالم و مطماون و    
رايگان براي رفع نياز بيماران نيازمند، به خصاوص  
مطتاليان به تاالسمو، هموفيلو و لوسمو به وجاو   

 .آمد
  

از آن تاريخ به بعد، سالروز تمسيز اين سازمان  ر 
نهم مر ا  ماه، باه عناوان روز اهاداي خاون ناام      

بنيانگذار سازمان انتقاال خاون   . نذاري شده اس 
 . ايران  كتر فريدون عال بو  

 

 
پزشكان با بررسو بر روي افرا   ر ممدو ه سانو  

سال  ريافته اند كه افرا ي كه باه طاور    61الو  43
ماه خون اهادا كار ه اناد، كمتارين      6متوسط هر

سااابقه را  ر حمااال  قلطااو و مغاازي و يااا انااواع 
نقار   1200اين تمقيق بر روي . سرطان ها  اشته اند
الطته پزشكان توايه ماو كنناد   . انجام شده اس 

افرا  پز از اهداي خون سعو كنند تا با نوشايدن  
مايعا  فراوان و غذاهاي انرژي زا، انارژي از  سا    

 .رفته را جطران كنند

 بازگشت به صفحه اصلي



  

 
  گنجوي نظامي 

 ليلي و مجنوناز كتاب 

 بازگشت به صفحه اصلي

http://ganjoor.net/nezami/5ganj/leyli-majnoon/


 
 .يک عكس را يک دل روشن و عاشق مي سازد نه يک دوربين . ندارد كه از چه دوربيني براي عكاسي سود مي برياهميتي 

 

 (روباه ها در هوكايدو ژاپن)بروي دنبالت مي آيم هرجا : نام عكس
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 هيروكي اينوئه: عكاس
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