
   1395/5/27هفت،  شماره 

 علي اصغر سالمي : مدير مسئول

 آمنه باقري : سردبير

 مهرناز شكري : مدير داخلي

 آمنه باقري ، مهرناز شكري: تحريريه

 مونا مهدي، شهره جعفرزاده: بخش خبري

 با سپاس ويژه از 

 نشريه داخلي صنعت انتقال نفت ايران  همكاران روابط عمومي مناطق دوازده گانه شركت 

 :فهرست مطالب
 1395گذري بر اخبار شركت در نيمه دوم مرداد ماه  

  ماهمرداد بازنشستگان 
 مردادماهشادباش متولدين نيمه دوم 

 نيمه دوم مرداد ماهازدواج در شادباش 
 همكارانيه سالم ويژه به  

 كنترلبهترين خاطرات همكاران مديريت برنامه ريزي و از 
 نفتـــخند

 نفتگزارشي ازدختران شاغل در صنعت انتقال 
 مرداد ماه ، روز جهاني جوانان21

 نفتصنعت انتقال خبرنگاران 
 روز جهاني چپ دست ها

 هاي شاخص صنعت انتقال نفتچهره 
 نگاه شاعرانه

 عكس ويژه
 حرف آخر

لطفا عنوان صفحه مورد عالقه تان را به 
كارپوشه روابط عمومي از طريق سامانه بريد 

 .ارسال نماييد

جهت ورود مستقيم به بخش ها، لطفا روي عناوين فهرست كليک كنيـد  

 .صفحه را عوض كنيد   Spaceدر غير اين صورت با كليد 
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 مرداد 26
 سالروز بازگشت آزادگان

 به ميهن عزيزمان
 .گرامي باد
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    سال36 : تجربه
 منطقه كرج تاسیسات بردار بهره : سمت خرينآ

   تهران
 

 . صادقانه كار كنند : پیام ايشان
در زمان جنگ منزل من كرج    ملر    : اطره خ

درآن زمران  ارا   نيه ره    . كارم قجه چمن بردد  
بس ار كم بردد   مرن اراها  رام ميمرادم در      
هدارض كج  معط  مي شدم؛ بجام  م ن گرج     

تنهرا هققره   . م ش صبح از خانه ب ج ن مي آمدم 
 .  بدد كه اخيي كار را بجا م آاان مي كجد 

 
   سال40 : تجربه

 فرآورده هاي كنترل بهره بردار : سمت خرينآ
   ابهر نفت انتقال مركز نفتي

ام د ارم  مه  مكارانم اقما   در :  پیام ايشان
 . كارشان مدفق باشند

زماني كه در قجه چمرن كرار مري كرجدم     : خاطره
اال پ ش ،  ك ميج   ن م بجف مري آمرد   مرا    20

دايجاي به جاده نداشي م تا جرا ي كره اارند    
تجاك مي آمد تا جراده براز شردد، مرا در چنر ن      

 .شجا ط اخيي كار مي كجد م 

 
 

 سال 39:  تجربه 
تعمیرات موتورهاي دوگانته ستوز   : سمت آخرين 

 منطقه شمالغرب ( توربین )
 

 مكاران جدان دلسدزانه كار كنند   : پیام ايشان 
 .  در انجام كار ا دق ق باشند

در حالي كه  داپ ما ام ، ر ز ام جنگ : خاطره 
جنگي بج فجاز آامان  ام آاار بددند ما به تعم ج 
  نصب تدرب ن  ا مي پجداخي م   ا ن مهرم ترج ن   

 . بخش زندگي كارم من ااا 
 
 
 

 

 
 سال و يك ماه 40:تجربه 

علي البدل مراكز انتقال نفت منطقه : سمت آخرين 
 شمالغرب 

ملبا كه نباشرد بجكرا ن سرا برا     : پیام ايشان 
 .   مدلي   تعهد كار كن د 

، در مس ج خرط لدلره، كرده    د آ ادم مي  :خاطره 
ر زش كجده بدد كه اگج جهد ش را نمي گرجفي م،  
باهث خجابي   تهفات مي شد، ما آن قسما را بره  
اخيي خاكبجدارم كجد م   باهث شرد م مسر ج   

 . ر زش كده هدض شده   مانع خطج شدد 

 

  
 

 سال39 :تجربه
 رئیس بهره برداري مراكز مخابراتي: سمت آخرين 

 

 مكاران شغ  مدرد هققره شران را   :  پیام ايشان
 .  انيخاب كنند   پشيكار داشيه باشند 

 م بسيگي    مدلي در زمان اهيصابات : خاطره 
قب  از انيقب بج ضدرژ م شا نشرا ي بري نر رج    

ااهيه به صدرت ش فيي از 24ما در آن زمان . بدد
تجه زات ملافرا مي كرجد م ، مبرادا بره آنهرا     

نفرجه كره آقرام    5آا ب بجاانند    كج ز   ئا 
كي جا ي   مهندس بازرگان، مهندس  رفسنجاني ،

حص جم   صباغ ان در آن حضدر داشريند برجام   
تشد ق   تا  د ا ن اهيصابات بره تاا سرات رم   

ا رن  . آمدند   در رايدران آنجا اخنجاني كجدند 
خاطجات كه  ادآ ر  مدلي  ا    اتلراد  مكراران   

 . بدد، بس ار بجام من خاطجه انگ ز ااا
 

 ماه  8سال و 36: تجربه 
 

 سرافسريار حراست منطقه شمالغرب : آخرين سمت 

خدما صادقانه برجام نررام داشريه    : پيام ايشان 
 . باشند 

مررا برره  1369در زلزلرره ر دبررار اررال : ختتاطره 
فشارشكن ر دبار اهرزام شرد م   بره  مكراران     
كمك كجده   خدما رااني كرجد م   ا رن امرج    

 .             م شه به من حس رضا ا مي د د 
 .  دست مريزاد          
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 امرداد، 
 فرشته نگهبان گیاهان 

 
نام پنجم ن ماه اال   ر ز  فيم  ج ماه در مجداد 

در ا اريا  . گاه شمارم اهيدالي خدرش دم اارا 
امجتات ، در پههردم امرجداد   در فاراري امرج ز     
مجداد گفيه شده كه كهمه ام ااا مجكب از اره  

 "مجترا "ادات نفي به معني نه ، د م  "ا"ا ل :جزء
به معني مجدني   نابدد شدني ن سا   ادم ترات  

بنرابجا ن امرجداد   . كه پسدند   دال بج مدنث ااا
بره   "مجداد"پس  اژه .  عني بي مجگي   جا داني

امجداد  كي از فجشريگان  . غهط اايعمال مي شدد
ر ماه امرجداد  د. ا ااا كه نگهباني نباتات با ا ا

شخص با د بجام داي ابي به صفات ز ج كدشرش  
كند تا به كمال مطهدب كره از خصرا ص امرجداد    

ن رك اند شري،   : ااا، داا  ابد كه هبارتند از 
صرهح   ارازش، رااريي   دراريي، فج تنري        

 .ملبا به  مندع، تام ن آاا ش   امن ا بشج

 «  بودن» روز باشكوهِ 
 

 
 

كه با نگاه گرم    اابدر ه   همكاراني 
خورشي  ممداد ماه ، به دنيا آم ن  ، 
همماه با شادباش، بمايشرا  هاراني   

 .پاك   زن گي شاد آرز مد يم 
  

 متولدين 
 دوم مرداد ماه  نيمه 

بش جم ؛ نادرنجف پردر؛ دا د امر ن آقرا ي؛    حم د 
فجامجز لط في؛ ا دنبي الره مداردم؛ احمدرضرا    
هالم؛ هباس حي يي؛ ملمرد رضرا ي؛  ار ج س    
ادرت جي؛ ملمدرضا خجاااني ؛ مهردم قمرجم   
اد ان؛ اع د آزده؛ ههي رضا الماا ان؛ ههري رضرا   

 غقمجضازاده

 فرجد دادن نشانه  هشق   هققه   تدجه بره   د ه 
 .  مياب  مي باشد   نبا د آن را به فجامدش كجد

 ا زماني كه به د د   بازد د خاندادگي، :   ك نكيه
د ايانه مي ر  د   امكان ته ه  د ه بجام كه ره  

ندارد،  د ه منااربي برجام فرجد  را      جدد  اهضا
افجاد كدچكيج خانداده ته ه كن د، ز جا خجدااالن 
مدرد تدجه بزرگيج ا  م  سيند، ا ن هم  باهرث  

 .خدشلالي تمام اهضام خانداده مي شدد

.يه دادن ، يك هنر استهد  
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كه نيمه دوم مردادماه، پيمان همسري شان را در خود رقم زده اسـت همـراه بـا    همكاراني  

 .شادباش، برايشان زندگي خوش و سرشار از مهرورزي آرزومنديم 
  

رضا عمادي؛ اسماعيل يكتا ؛ محم رضا شجاعي سبحا ؛ محم حسين هاشم زاده ؛ شاما  ساكي؛  
ما ي محم ي ثابت؛ فيم زه يارمحم ي؛ شاميار گل محم زاده؛ محم  رضايي؛ حمي   

 بشيمي؛  هوشيار مج ي  

 :پیام آيین همسرداري    
 «  دوستت دارم، ممنونم، عذر مي خواهم » 

 .كلماتي جادويي هستند كه در يك رابطه سالم زياد شنیده مي شوند
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اال پ ش كه به ا ن شرجكا آمردم ميدجره     5از 
شدم كه  مكاران شجكا خطدط لدله نسربا بره   
بي ه شجكا  ا پجتقش تج، دلسدزتج   كم تدقع ترج  
 سيند؛ از آنجا ي كه با آمدنم حكم انيصاب تمام 
آقا ان را خددم زدم، از ا ن كره تدانسريم برجام    
اما  ام بقتصدم،  مكاران جدان   با اايعداد 

 .جذب كنم، بس ار خدشلالم
كار بجنامه ر زم مث  تعم جات ن سا كه اتفاقرات  
خهق الساهه در آن پ ش ب ا د، معمدال بجنامه ر زم 
مي كن م   منيرج مي شد م تا تليق ا ردافمان را  
بب ن م كه بجكرات آن ترا ارالهام ارال باهرث      

 ك نمدنه از . رضا ا   اجبهندم ك  شجكا ااا
آن  قيي ااا كه حد د  ك اال   ن م پ ش برا  
كمبدد اهيبار شد دم مداجه شد م به طدرم كره  
از ادم اازمان مد ج ا   بجنامه ر رزم   حيري   
خدد پاال ش   پخش خدااريند اهيبرارات مرا را    
كميج كنند؛ ما با  مفكجم   بجنامه ر زم د اريان   
ا ن مد ج ا، طدرم بجام مدافيا نامه  ا اصقح ه 
گجفي م كه مثق فيط در بخش نگهداشا اهيبرار  
ما اه بجابج شد   در حال حاضج طدرم شده كه تا 
اخج بجنامره ششرم تدارعه  رم شرجمنده  ر         

 . مد ج يي در خصدص اهيبارات نخدا  م شد

معهم بددم   آرز م  ر د به صنعا نفا  85اال  
را داشرريم، برراالخجه اارريخدام شرردم   ا لرر ن  
مامدر يم در جج ان ا ر ال تبد   كاتال سيي در 
پاال شگاه اراك بدد كه با د رآكيدر تم ز مي شد   
بعررد كاتال سررا در آن ر خيرره   بعررد بازرارري 

راكيردر   4 احد تبد   كاتال سيي شام  . مي شد
در جج ران  . ميج دارد 70ااا كه ارتفاهي ب ش از 

ن مه شب بدد كه بره مرن    3ا ر ال ااها حد د 
. زنگ زدند   گفيند با د  احد تبد   چك بشردد 

 80در اجمام شد د ن مه شب زمسريان حرد د   
ميج باال رفي م  ارد رآكيدر شد م،  جچه پا  ن تج 
مي رفي م پهه  ا نازك تج   شب ه طناب مي شرد    
قطج مخزن  م تنگ تج مي شد ؛ بعد  ك ااها به 
كف رآكيردر چهرارم رار دم   برا خرددم فكرج       
مي كجدم ا ن بدد آرز م من بجام  ر د به صرنعا  

ا نطدر بدد كه من به اهماق دل صرنعا پرا   ! نفا
 !گذاشيم

 

كه  ارد صنعا نفا شرده برددم،    70ا ا   د ه 
قجار بدد نفا خام آا ام م انه  ارد كشدر شدد 

رم  ندز احداث نشرده  / اارم/   خط لدله نكا
اارم مدجدد بدد   قجار بردد  / خط لدله رم. بدد

اارم  م به آن ميصر     / ا ن  نكا 8خط لدله 
مدقع فهرن  بره فهرن     . بجام  اردات آماده شدد

كجدن خط لدله بدد ، نما ندگان طرجف خرارجي   
كرره از كشرردر ام حاشرر ه خررزر بددنررد اصررق 
انگه سي نمي دانسيند   من با اخيي   مشريا  
ز اد تدانسيم به زبان انگه سي آنهرا را ميدجره   
همه ات بكنم   خقصه بعد از كهي اايجس ا رن  

 .اتصال بجقجار شد
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مدافيينامه  ا ب شيج ن رضا ا را بجام من   بلث 
بجام ا ل ن بار در بجنامره پرنجم   .  مكارانم داشا

. بدد كه تا  رد د  مدافيرا نامره را اخرذ كرجد م     
د گجم  قيي ااا كه ا ا   حضردرم در شرجكا   
. مصادف شد با مسابيات  رزشي د ه مبارك فجج

مررن كرره قبرر  از  ر د برره صررنعا نفررا  رزش 
مي كجدم به تدص ه د ايان در مسابيات آمرادگي  
جسماني شجكا كجدم   ميام د م را  رم كسرب   

ا ن مدضدع ابب مزاح  مكاران شرد كره   . كجدم
 .در بد   ر د از قد مي  ام شجكا پ شي گجفيم

 

زماني كه از پيج ش مي دنبال شجكا د گرجم برجام   
انييال بددم تنها جا ي كه بجا م امكان داشا خطدط 
لدله بدد؛  قيي كه با  مكارانم مطجح كجدم مي گفيند 
تصم ما را بجام رفين گجفيي؟ اگج آنجا بج م انگرار  

اال هيرب ترج    50كه ادار ماش ن زمان شدم   به 
خقصه با كهي تجد د به ا نجا آمردم   از  !!! بازگشيي

 . تصم مم خدشلالم

 

 

كه به خطردط لدلره پ داريم در  احرد      84از اال 
 رج  . مهنداي ك ف ا   بهجه  رم مشرغدل فعرال يم  

االه مم زم داخهي از مناطق دار م ؛ به ا ن صردرت  
كه  ج منطيه از منطيه د گجم مم زم مي كنرد   مرا   

اال د م حضدرم در شرجكا  . بج آن نرارت مي كن م
بدد كه منطيه فارس بجام مم رزم منطيره د گرجم    

داشيند نلرده  . رفيه بدد   من بجام نرارت آنجا بددم
كار با كپسدل آتش نشاني را آمدزش مري دادنرد كره    
قبق بازراي نشده بدد كه ناگهان شهنگ كپسدل برا  
فشار ز اد در رفا، خ هي خطجنراك بردد، در هر ن    

 لي خدشبخيانه به كسري صردمه ام   . حال خنده دار
 .نخدرد
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 همكار عزيز به خاطر ما و خودت لبخند بزن
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 دكتر خديجه ططري: نويسنده   

 مشاور مديرعامل در امور زنان و خانواده 

  
شغ    دارا بددن تلص قت دانشگا ي د  هنصرج  
مدرن قاب  دايجاي بجام دخيج ا جاني ااا كره  
ا  را با مجمدهه ام ند از فجصرا  را، انيررارات      

از ا ن ر  مجمدهره ام از  . معاني ر بج  كجده ااا
مناابات دگجگردن شرده بره ا  ا رن امكران را      
مي د د تا  د ا جد د خدد را ب ابد   ااييقل را 

چنردم اارا در   . در زندگي خدد تججبره كنرد   
تيد م ما ا جاني  را ر ز مر قد حضرجت فاطمره     

به . به نام ر ز دخيج ثبا شده ااا( س)معصدمه 
 م ن بهانه بجآن شد م ترا گزارشري از  ضرع ا    

 .  دخيجان شاغ  در صنعا انييال نفا ته ه كن م
 73در شجكا خطدط لدله   مخابجات نفا ا رجان  

اهررم از راررمي ، پ مرراني، )نفررج دخيررج شرراغ  
در  احرد ا   مرد ج ا   ( قجاردادم   پ مانكارم 

 ام مخيهف در اياد   مناطق د ازده گانه شجكا 
 . فعال ا دارند

 

دخيج شاغ  در شجكا خطدط لدله  73از مجمدع 
نفرج دخيرج ااريخدام     30  مخابجات نفا ا جان؛ 

قجاردادم  سيند كه باالتج ن فجا اني را به خردد  
نفررج دخيررج   29اخيصرراص داده   پررس از آن  

اايخدام رامي در مجتبه د م قجاردارند   اپس 
نفج دخيج به صدرت پ مانكرارم مشرغدل بره     14

 . خدما مي باشند
 
 
 
 
 
 
 
 

اال ب شيج ن فجا اني اني  35تا  31نفج ب ن  21
نفج دخيج بر ن رده  15را به خدد اخيصاص داده   

اال در رتبه د م قرجار داشريه      30تا 26اني  
نفرج كميرج ن    2اال با تعداد  55تا  51رده اني 

آمرار بره   . فجا اني را به خدد اخيصاص داده ااا
داا آمده نما انگج ا ن امج مي باشد كه ب شيج ن 

اال با  35تا  31كاركنان دخيج در رده اني ب ن 
درصرد فجا انري در طبيره بنردم      29اخيصاص  

 . جمع ا شنااي ن ج م جدان مي باشند

نفج دخيج شاغ  رامي در شرجكا   29از مجمدع 
نفرج در   4با تعرداد    14   11،12پا ه  ام شخصي 

برا تعرداد    14 ج اه در رتبه  ك   پا ه اازماني 
. نفج دارام ب شريج ن فجا انري  بردده اارا      13

باالتج ن اما اازماني در ب ن دخيرجان شراغ    
 . بدده كه  مدرد بدده ااا Aرامي 

نفج در ارياد   46نفج دخيج شاغ ،  73از مجمدع 
مشغدل به خدما  سيند كه ب شيج ن فجا اني را 
به خدد اخيصاص داده اند؛ ا ن در حالي ااا كره  

نفرج دخيرج    26در مناطق د ازد گانره شرجكا   
الزم برذكج اارا در   . مشغدل به خدما  سريند 

مد ج ا  ام  مالي   كاال ب شيج ن تعرداد دخيرج   
در . نفج ، مشغدل به خدما  سريند  9با  فجا اني 

مناطق د ازد گانه ن ز ب شيج در امدر مرالي    را   
با تدجه بره  . در اما مسئدل دفيج فعال ا دارند

تعرداد بسرر ار كرم دخيررجان شراغ  در منرراطق    
د ازد گانرره برره نرردرت در رده كارشررناس    ررا 

 . مسئدل فعال ا دارند

 

نفررج دارام  44نفجدخيجشرراغ ،  73از مجمرردع 
مرردرك تلصرر هي كارشناارري برردده كرره دارام 

نفرج ن رز برا مردرك      11ب شيج ن فجا اني  بدده   
الزم . تلص هي د پهم در رتبره د م قرجار دارنرد   

نفج ن ز مدرك تلصر هي   8به ذكج ااا كه تعداد 
كارشنااي ارشدداشيه كه در رتبره اردم قرجار    

 . دارند

نفرج دارام رشريه    17از مجمدع دخيجان شراغ ،  
تلص هي حسابدارام بدده كه در باالتج ن مجتبره  
قجار داشيه ااا   پرس از آن رشريه تلصر هي    

مردرد در   13برا  ( انداع گجا ش  ام آن)مد ج ا 
بجاااس داده  ام بدارا  . رتبه بعدم قجار دارد 

آمده فجا اني رشيه  ام تلصر هي برا  احرد ا      
مد ج ا  ام مل  خدما دخيجان شاغ  شجكا 

نكيه قاب  ذكج ا ن مي باشد . با  م  م اد ي دارد
نفج از دخيجان شاغ  شجكا در رشيه  ام فني  4

تلص   كجده كه در بخش  ام فني شرجكا ن رز   
 . مشغدل به فعال ا مي باشند

به صفحه اصليبازگشت     



 
  

 

به صفحه اصليبازگشت   



  
ا رن كرره خبجنگرارم هشررق   هققره خاصرري    » 

، دراا؛ اما خبجنگارم در شجكا خطدط طهبد مي
. لدله   مخابجات نفا ا جان جذاب ا د گرجم دارد 

مخابجه كجدن فعال ا  ا   همهكجد افجادم كره در  
نها ا تخصص   تعهد، در شجا ط بد آب    دا ي، 
بي نام   نشان، بد ن تدقع تيد ج   تمج د خدما 
مي كنند، در دل مدجب تلس ن مي شردد   قهرم،   

افرجادم كره   . خدما گزارم شان را تيج ج مي كنرد 
خبجااز مي شدند    ج خبجشان ب رانگج خراطجه   

در حالي  93مث  ه دفطج. اخا كدشي آنان ااا
كه اغهب  مدطنان بعد از  رك مراه ر زه دارم در   
ر ز ررام گررجم تابسرريان برره تعطرر قت د  ر زه 
ه دفطج رفيه بددند، كاركنان  احد همه ات خرط  
منطيه جندب شجق، همه ات نشيي من فدلد مجكز 
انييال نفا بندرهباس را برا مدفي را بره انجرام     

پس زمان   مكان فجق نمي        كنرد، مهرم   . رااندند
 . خدما ااا   بس

در پي خبج  سي م به ا ن ام رد كره برا مخرابجه     
كجدن آن، گدشه ام از ترقش تقشرگجان صرنعا    

از آن جرا كره مرجدم    . انييال نفا را ب ران كنر م  
آشنا ي چنداني با شجكا خطدط لدله   مخابجات 
نفا ا جان ندارند،  ظ فه خبجنگراران د چنردان   

ام رد كره بيردان م در ا رن امرج مدفرق       . مي شدد
 «.باش م

 غالمي ،خبرنگار منطقه جنوب شرقخديجه 

ر  

 
، ملمدد صرارمي  1377در  فد م مجداد ماه اال 

خبجنگار خبجگزارم  جمهدرم ااقمي، بره  مرجاه   
 شا نفج از اهضام كنسردلگجم ا رجان در مرزار    
شج ف افغانسيان به داا گج  رك تج ر سريي   

بره  مر ن منااربا،    . طالبان به شهادت رار د 
شدرام فج نگ همدمي،  فد م مرجداد مراه  رج    

. نامگذارم كرجد « ر ز خبجنگار»اال را به هندان 
 م ن مدضدع بهانره ام شرد ترا  برا خبجنگراران      
صنعا انييال نفا ب شيج آشنا شد م   از ا شران  
بخدا  م بهيج ن خبجم را كره در طردل كرار در    
صنعا انييال نفا ته ه كجده اند ، بجا مان برازگد  

 . كنند
 

   ستادخبرنگار 
 سال  7: در شركتتجربه 

 
 

كسرب رتبره د م   : خبري كه تهیته كتردم  بهترين 
در جشرنداره ر ابرط همردمي     ا  راانهارتباط با 

 .  كشدرم بهيج ن خبجم بدد كه ته ه كجدم
 
 
 

  
  منطقه غربخبرنگار 

 سال  8: در شركت تجربه 
 
 

امدادراراني منطيره   : خبري كه تهیه كردمبهترين 
نفا شرهج در   24غجب در مهار آتش چاه شماره 

بجا م به  ادمانردني ترج ن    1382خجدادماه اال 
 . خبجم بدد كه ته ه كجدم

 

  منطقه لرستان خبرنگار 
 سال 6: در شركت تجربه 

بازاازم د  داريگاه  : بهترين خبري كه تهیه كردم
ترردرب ن ادالراررنيار از رده خررار  در منطيرره  
لجايان در مجكز انييال نفا شهدام تنگ فني با 
تقش كاركنان منطيه لجايان بهيج ن خبجم بردد  

ا ن تدرب ن  ا از رده خار  بددنرد  . كه ته ه كجدم
كه  مكاران مكان ك منطيه برا كميرج ن  ز نره    
بازاازم كجدند   در شجا ط تلج م كرار بزرگري   

 . انجام دادند
  

  منطقه مركزيبرنگار خ
 سال  6: در شركت تجربه 

 
تجهي  اقعي اقيصراد  : خبري كه تهیه كردمبهترين 

ما ره  2ميا ميي در همر  برا ترقش مسريمج       
 مكاران نگهدارم   تعم رجات مكان رك منطيره    
مجكزم در تعم ج ااااري تردرب ن  رام برزر      
نئدپ ن دن بجام ا ل ن بار در منطيره مجكرزم برا    
تك ه بج تدان بدمي   دانرش ميخصصر ن منطيره    

 .مجكزم
 

 تهرانمنطقه خبرنگار 
 سال  5: در شركت تجربه 

 
خبرج بازد رد افرجاد    : خبري كه تهیه كردمبهترين 
  ام بج ن اازماني خصدصاً بازد د مرد ج  ا شجك

مهنردس  )ك  انجژم اازمان مهي ااياندارد ا جان
از  مه بجا م جالبيج بدده، چدن ( پج چهج قزلباش 

ا شان بجام ته ه خبج نها ا  مكارم را در ا رن  
بازد د با من داشيند   پااخگدم تماس  ام مرن  

به صفحه اصليبازگشت  . بددند   



  
  منطقه شمالخبرنگار 

 سال  4: در شركت تجربه 
 

ته ه گزارش با هندان : خبري كه تهیه كردمبهترين 
كده   جنگ  منطيه دل  درر   ام آ ن ن نفا »

منطيه . بهيج ن گزارشي بددكه ته ه كجدم« شمال
جنگههام شمال به للاظ هبدر خطدط لدله نفا از 
كشا رزم،   جكاني ،ر دخانه  ام مهم ش قتي   

مجاتع   اراضي باغي   زراهي از ا م ا خاصي در 
 . حفظ ميدالت ز سا مل طي بجخدردار ااا

  
 

  منطقه فارسخبرنگار 
 سال  2: در شركت تجربه 

 
برا مهنردس    مصاحبه  :خبري كه تهیه كردمبهترين 

صجاف پدر ، كارشناس ارشد شنااا ي   گجدآ رم 
 كري از بهيرج ن    نفرا اش اء   مدزه  ام صنعا 

به مردزه  ز ادم آنچا ي كه هققه از  .خبج ا م بدد
دارم ، زماني كره ا رن مصراحبه در مطبدهرات       

 .راانه  ا چاپ شد، خ هي خدشلال شدم 
   

  
  منطقه شمالغرب خبرنگار 

 سال  2: در شركت تجربه 
 

افييراح خرط لدلره    : خبري كه تهیه كتردم بهترين 
ارردخا ن ج گرراه اررهطان ه زنجرران بررا حضرردر 

به دل ر  زحمرا ز رادم كره      . مد جهام  شجكا
بجام افيياح ن ج گاه  مكاران منطيره كشر دند     
كا ش قاب  مقحره  ز نه  ا   از جان گذشيگي   
ا ثار  مكاران كه از صفج تا صد ا ن پج ژه را خدد 
منطيه انجام دادند، بهيج ن خبجم بدد كره ته ره   

 .  كجدم

  

   
  منطقه جنوبشرقخبرنگار 

 سال 2: در شركت تجربه 
 

ا دام هضرد    : خبري كه تهیه كردمبهترين 
ح ات بخشي به پن  نفج تداط اهضام بدن 
فجزند  كي از كاركنان مجكرز انييرال نفرا    
.  زد، بهيج ن خبجم بدد كره ته ره كرجدم   

ا ثارگجم از خصا ص بارز كاركنان صرنعا  
 . انييال نفا ااا 

 
 

   
  منطقه شمالشرقخبرنگار 

 سال  1: در شركت تجربه 
 

كسرب هنردان   : خبري كه تهیه كردمبهترين 
بجتج ر ابط همردمي منطيره شمالشرجق در    
رشيه ارتباط با رارانه  را از اردم خانره     
مطبدهات كشدر ، بهيج ن خبرجم بردد كره    

 .  ته ه كجدم
 
 
 

  منطقه خوزستان خبرنگار 
 سال 1: در شركت تجربه 

 
ته ره خبرج     : خبري كه تهیه كتردم بهترين 

تليق اقيصاد ميا ميي از »گزارش با هندان 
كه برجام نخسري ن برار در    «شعار تا هم  

اطح  زارت نفا  احرد مكان رك منطيره    
خدزايان، اقدام به تعم ج ااااي تردرب ن  
ز منس كجد ، بجا م به  اد مانردني ترج ن     

 .بهيج ن خبجم بدد، كه ته ه كجدم
  

به صفحه اصليبازگشت   



 

  د م مجداد  ج اال بره نرام ر ز جهراني    ب سا 
نام ا ن ر ز در . چپ داا  ا نامگذارم شده  ااا

خدرشر دم پ شرنهاد    1355بجابج برا   1976اال 
دل   نام گذارم ا ن ر ز،  .شد   به تصد ب را د

انيياد از ا ن ااا كه تمرامي ابزار را   امكانرات    
ماننرد  )بجام رااا داا  ا طجاحري شرده انرد    

صندلي  رام  رك داريه، صرندلي راننرده در      
خددر  ا، قاندن  ام را نما ي رانندگي، م ز رام  

  چرپ  ...( پجكجدن فجم در بانرك  را   اداره  را     
داا  ا را مجبردر بره كراربجد از دارا راارا      

 مچن ن  كي از  ردف  رام ا رن ر ز    . مي كنند
پ كررار بررا با ر ررام خجافرراتي دربرراره چررپ    

 .داا  ااا
پ دايي به مفهردم تما ر  طب عري افرجاد در     چ

اارريفاده از داررا چررپ بررجام انجررام كار ررام 
بطردر طب عري،   . گدناگدن   بد ژه ندشرين اارا  

ب شيج انسان  ا رااا داا  سيند به ا ن معنرا  
كه بجام انجام كار ام ر زمجه، اايفاده ب شريجم  

مطالعرات  . از داا رااا بره همر  مري آ رنرد    
 70گدناگدن نشان مي د د كه در جدامع مخيهرف،  

 ٔ  بي ه. درصد جمع ا، رااا داا  سيند 90تا 
در ادامره بره   . ا ن افجاد همدتاً چپ داا  سيند

مشهدرتج ن چهجه  ام چپ داا جهران اشراره   
 .شده ااا

اراررطد ؛ افقطرردن؛ لدد  ررگ فرران بيهررد ن؛   
فج در ش ن چه؛ مارم كردرم؛ چرارلي چراپه ن؛    
مهاتما گاندم؛ آلبجت ا نشي ن؛ اارلاق ن ردتن؛   
پ كااد؛   ه ام شكسپ ج؛ ب   گ ريس؛ لئدنرارد    

 .دا  نچي، ناپهئدن
 

  

  

به صفحه اصليبازگشت   



 
 مازيار ايران نژاد 

 مهندس ارشد تعمیرات ابزاردقیق منطقه لرستان 

 
ماز ار ا رجان نرژاد ،   : معرفي خودتان شروع كنیماز 

در  1385ارال  . خرجم آبراد  سريم    1360ميدلد 
آزمدن اايخدامي شجكا مهري نفرا ا رجان برا     
مدرك فدق ل سانس مهنداي برجق   مخرابجات   
پذ جفيه شدم    م اكندن ن رز در ا رن شرجكا    

رتبه اردم   1393در اال . مشغدل فعال ا  سيم
رشيه مهنداي بجق   مخابجات در ميطع دكيجام 

در حرال  . دانشگاه آزاد ارقمي را كسرب كرجدم   
حاضج در  احد مهنداي ارشرد ابرزار دق رق در    

 .  منطيه لجايان مشغدل به كار  سيم
 
 

طردر  واحد ابزار دقیق چه كاري انجام مي دهد؟ به 
كهي ابزار دق ق  عنري اد ات انردازه گ رجم كره     
كم ا  ام مخيهفري از جمهره فشرار، حرجارت،     

 ج دايگا ي بجام ا نكه . دارد... جج ان ،  لياژ   
حفاظا شردد،  رك ارجم پراراميج دارد   كرار      
ابزاردق ق ا ن ااا كه انسدر ام ميناارب برا   
ا ن كم ا  ا را در نياط مخيهف قجار د د    رك  
اجم نياط تنر م  م آالرم   شات دا ن كه اگرج  
مياد ج از آن اندازه  را براالتج برج د،  شردار  را      

كار ابزاردق ق ا ن اارا  . پج اه را پا ان مي د د
 .داردكه اد ات اندازه گ جم را كال بجه   االم نگه 

   

 

ا ن دايگاه شش ماه بعد از اهم ه اجرايي شد ؟ 
از آن تار خ . بندم بنز ن ااخيه شد   ني جه داد 

طجح را در درگاه اا ا شجكا مهري پخرش بره    
هندان نرام پ شنهادات گذاشيم اما از آن مدقع تا 

« در حرال بجراري   » به امج ز تنها ز ج آن جمهة 
ا رن پرج ژه صرنعيي كره برا      . ندشيه شده ااا

 مكارم دانشگاه انجام گجفا ، تنها قابه يش ا ن 
ن سا   از آن  ج جام د گجم مي تدان ااريفاده  

مثق در چجاغ قجمز  ا كنرار ترابهدم پرارك    . كجد 
مطهيا ممندع ، با اايفاده از ا ن تكندلدژم د گرج  

 جچند كره در  . ن ازم ن سا په س آنجا با سيد 
حال حاضج تكندلدژم  ام جد ردتج  رم آمرده    

 .ااا 
يعني براي اين كار بايد روي هر ختودرويي يتك   

ن ازم ن سا كارت بزني ، . بله دستگاه نصب بشود ؟
 قيي داخ  پمپ بنز ن مي ر م آنجا ا سيم ترد  
را مي شنااد   اگج اهم ه داشيه باشي بره شرما   

ا ن اخيجاع     كجرا  . اجازه مي د د بنز ن بزني 
ن سا   ثبا ب ن المههي شده ااا ، چدن به جرز  
ا ن قابه ا شبكه شدن با خ هي چ ز ام د گج را 

 .دارد 
ا رن  اسم اختراع اول شما كه ثبت شتده چیستت ؟   

ارامانه  » ثبا شد نام آن  87اخيجاع كه در اال 
«  دشمند تشخ ص خددر  بره  ار هه بهدتردث    

ااا كه كهي ندشيه شرده   طرجح ا ل آن برجام    
در ا ن زم نه   بابرا  . اهم ه بندم ادخا بدد 

ااخا ا ن دايگاه  رك ميالره  رم در  كري از     
 . مجهه  ا به چاپ رااندم 

در خطدط لدله  ك بلثي دار م به : اختراع دوم و 
بجام ا نكه ا ن لدلره  رام   . نام حفاظا كاتد ك 

حام  مداد نفيري پدار ده نشردند ، ر ش  رام     
مخيهف حفاظيي انجام مي شدد كه  كري از آنهرا   
حفاظا كاتد ك ااا كه به لدله  ك  لياژ منفي 

 .منيي  مي كند كه از خدردگي جهدگ جم كند 

اين ابتكارها چه بوده است؟ . به اختراعات شما برسیم
من د  اخيجاع داشريم كره  كري ثبرا شرده        

 ج اخيجاهي بسيه . د گجم  ندز ثبا نشده ااا
پج ژه ام كه اخيجاع كجدم . به ن از تدل د مي شدد

، شج ع آن زماني بدد كه مي گفيند بنز ن كرارتي  
در ا ن پج ژه من به ا ن فكرج افيرادم   . خدا د شد

كه چجا كارت به  ج فجد بد  م ،  بهيج بدد كه  رج  
 قا ماش ن داخ  پمپ بنرز ن رفرا شناارا ي    
شدد   در مدرد آن  رم پج تكر   رام مخيهفري     

آن زمان كه ا ن طرجح بره ذ رنم    .  جدد داشا 
راد بهدتدث ترازه آمرده بردد    قيري د  نفرج      
مي خداايند با  كد گج ارتباط بگ جند رد   بردل  

به  مر ن خراطج بره    . اطقهات صدرت مي گجفا
دنبال ا ن بددم كه از بهدتدث اايفاده كنم چردن  
بجهكس ماد ن قجمز كه دايگاه با د مسيي م در 
مياب  پمپ قجار بگ جد، بهدتدث مري تدانسرا در   

كندميج ارتباط بجقجار  10باند ملد دم تا حداكثج   
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 احد حفاظا كاتد ك ما  ج د  ، اه ماه  ك برار  
 زار ك هدميجم را انردازه گ رجم   14ا ن مس ج خط 

مي كند كه ا ن  لياژ از  ك حدم ب شيج  ا كميرج  
نشدد تا در ملد ده مجاز بماند   اگج خرار  شرد   

ا رن مسر ج ابي   . به دنبال پ داكجدن ه ب باشد 
اخا ااا   د ج به د رج ارج زده مري شردد       
اطقع للره به للره از ا ن ا سيم نردار م؛ بره   
 م ن خاطج اگج اتفاقي ب فيد ممكن ااا د  مراه  

بهيج ن راه ا ن اارا كره   . بعد ميدجه آن بشد م
با تدجه به ا نكره  .  ج للره اطقع داشيه باش م 

رشيه من مهنداي بجق   مخابجات ااا   در آن 
كار با ارتباطات د ر دارم   از ادم د گج كار مرن  
در ابزار دق ق كار با انسدر   اندازه گ جم ااا ، 
ا ن فكج به ذ نم را د كه با تخصصم ا رن د  را  
تهف ق كنم   اندازه گ جم را  رج للرره از راه د ر   

 . انجام د م
به  م ن خاطج داريگا ي اراخيم كره بيدانرد     
مان يدر نگ ا سيم  ام حفاظرا كاترد ك را از   

 كي 86ا ن ا ده را در اال . راه د ر داشيه باشد 
از د ايانم كه در حرال حاضرج رسر س  كري از     
 احد ا شده ااا، به من داد   اججا ي كرجدنش  

پ شررجفا . د  اررال ذ ررنم را مشررغدل كررجد  
ا سيم  ام مدبا     تكندلردژم ا سريم  رام    
اهدل خدرش دم مساله تغذ ه ما را بجطجف كرجد  
  تدجه به ا ن نكيه كه كرار مرا در ب ابران اارا     
باهث شد ا ن د  فاكيدر را با  كد گج تهف ق كن م 

بعد از ااخا باطجم ا ن دايگاه با اهدل  رام  . 
خدرش دم، مشك  اصهي ما ا جراد ارتبراط از راه   

البيره مشرك  برجام اراخا داريگاه      . د ر بدد
نداشي م   ا جاد كار در گجفين مجدز فجارينده از  
مخابجات بدد تا ر م  ك فجكانس خاص كار كن م 

بره  مر ن خراطج برا     . كه  ز نه بج   اخا بردد  
تكندلدژم مدبا   از طج ق پ ام كدتاه داريگا ي  

 .  ااخي م كه  لياژ را اندازه گ جم مي كجد 

  در زمان  ام خاص تعج ف شده كه مي تداند  ج 
للره باشد ا ن اطقهات را در زمان  ام خداايه 

ا ن دايگاه در  رج مسر جم از   . شده اراال كند
خط لدله مي تداند  ص  شدد مگج در جا ا ي كره  
پدشش مدبا هي ندارد كه خدا را شركج االن ا رن   

 . مشك  در كميج نيطه ام  جدد دارد 

 
ا ن دايگاه ا ن ااا كه از تجدد مخيهرف  مز ا 

در مسرر ج ا جهرردگ جم كررجده    ز نرره ن ررج م 
در كنرار آن كرا ش   . انساني را كا ش مري د رد  

 ز نه  ام مصجف ادخا   دايجاي للرره ام  
آن ال ن به اطقهات، ن از بازراي  ام اه ، چهرار  
ماه  ك بار را بجطجف مي كنرد؛ برد ن شرك برا     
اججا رري شرردن ا ررن طررجح   ارراخا   نصررب  
دايگاه  ام ب شيج مي تردان از كرد ام ارارال    
شده ا ن دايگاه  ا پجدازش  ام بسر ار خردبي   

 .انجام داد 
 

بهه به ارجانجام  پس اين طرح به سرانجام رسیده ؟ 
را ده   به صردرت ميالره در ا لر ن كنفرجانس     
نما شگاه فنا رم اطقهات   ارتباطات در صرنا ع  
نفا   گاز   پيج ش مي ارا ه شرد    مچنر ن در   
 ك نشج ه ب ن المههي مياله آن به چاپ رار ده    
در حال حاضج به دنبال كار ام ادارم ثبرا ا رن   

 .اخيجاع  سي م 
 

همین دو اختراع يا باز هم كتار ديگتري در دستت    
چند ن كار   پرج ژه جد رد را در دارا    داريد ؟ 

دارم اما فعق چدن دانشجد  سيم   فجصرا كرار   
كم دارم، ا ن فجصا را به زمراني د گرج مدكردل    

 .كجدم تا آنها را اججا ي كنم 
 

 نیاز مالي ساپورت يك به كارها اين انجام براي قطعا
 شخصا خودتان . برسانید سرانجام به را كار تا داريد

 ؟ مي شديد حمايت يا مي كرديد تامین را هزينه اين
 
   ز نه طج ق از طجح  ا ا ن  ام  ز نه تمام 

  بار  ك با  م   چكدام كه بدده خددم شخصي
  بجام كن د با ر . ااا نجا ده اجانجام به تقش

  از بعد بار چند ن را  ج ك دايگاه  ا نها ي كجدن
  دايگاه . ااخيه ام د باره شدن خجاب   ادخين

  كه داشا انسدرم ، ااخيم85 اال در كه ا لي
  پدل زمان آن در كه داشا ق ما تدمان  زار 25

  قطعه  ج ادخين با كه آمد مي حساب به ز ادم
   . مي كجدم شج ع د باره را كار كجدن  ز نه با با د

 
 و بگیريد كمك نهادي از مدت اين در كرديد تالش
 مدرد در ؟ نیاورد فشار شما به شخصي هاي هزينه

  اداره د م دايگاه مدرد در اما ، نه ا ل دايگاه
  مخيهف جا ام در اگج  كه دارد پ شنهاداتي

  ااپدرت را طجح داد ني جه   كجدند اايفاده
 .كنند
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