
   1395/6/17شماره هشتم،  

 علي اصغر سالمي : مدير مسئول

 آمنه باقري : سردبير
 مهرناز شكري : مدير داخلي
 آمنه باقري ، مهرناز شكري: تحريريه

 مونا مهدي، شهره جعفرزاده: بخش خبري
 سپاس از همكاران روابط عمومي مناطق دوازده گانه شركتبا 

 (سرپرست روابط عمومي منطقه جنوب شرق)به ويژه حسين عسكرنوه 

 نشريه داخلي صنعت انتقال نفت ايران 

 :فهرست مطالب
 گراميداشت هفته دولت

 گراميداشت روز كارمند
 يه سالم ويژه

 ماهبر اخبار شركت در نيمه اول شهريور گذري 
 مناطقروز پزشك در 
 شهريورماهبازنشستگان 

 شهريورماهشادباش متولدين نيمه اول   
 شهريورماهشادباش ازدواج در نيمه اول 

 كارگزارشي از خالقيت يك رئيس در محيط 
 نمونهويژگي هاي كارمند 

 نفتـــخند
 كاالاز بهترين خاطرات همكاران مهندسي توسعه ساخت و منابع 

 همكارزوج هاي 
 نفتمساجد معروف اطراف مسير خط لوله   

 پرسشنيكي و 
 رنگيننگاه 

 نفتچهره هاي هنري صنعت انتقال 
 شاعرانهنگاه 
 ويژهعكس 

 حرف آخر
 

 .صفحه را عوض کنید   Spaceجهت ورود مستقیم به بخش ها، لطفا روی عناوین فهرست کلیک کنید در غیر این صورت با کلید 
به صفحه اصلیبازگشت   

لطفا عنوان صفحه مورد عالقه تان را به کارپوشه روابط عمومی از طریق سامانه برید 
 .ارسال نمایید



 هفـته دولـت

به صفحه اصلیبازگشت   



 روز کـارمنـد

به صفحه اصلیبازگشت   



 یه ســالم ویــژه 

یه سالم ویژه به همكارانی که در سالم کردن 
. سخاوت به خرج می دهند و پیش قدم هستند  

 
به صفحه اصلیبازگشت   



 گذري بر اخبار شركت در نيمه اول شهريورماه  
 سايت  دربراي اطالع از شرح اخبار به بخش اخبار 

 .  مراجعه نماييد www.ioptc.irشركت 
 

 
برجام پاي شرركت اراي نی ر     
اروپاي  را به صنعت ان قال نیرت  

 ايران باز كرد

 

 

 
طرح سوآپ نیرت  : جعیري نسب

 خام به زودي عمليات  م  شود

 

 
 
 
 

مدير جديد منطقه شمال معرف  
 شد

 

 

 
 
 

بازديد مديرعامل از پروژه اراي  
 منطقه تهران 

 
رونماي  از ماكت منطقه شمال با 

 حضور مدير عامل 

 

 

 
 

مسئولين وزارت نیرت از  بازديد 
سيس م مي رينگ مركز ان قال نیت 

 شهيد بهش   اصیهان

 

 
 
 

پايان رقابت ااي ورزش  پسران 
 شركت به ميزبان  منطقه مركزي

 

 
 
 
 
 

مسابقات ورزش  به مناسبت ای ه 
 دولت در منطقه جنوبشرق

به صفحه اصلیبازگشت   



 گرامیداشت روز پزشک در مناطق 

 منطقه اصفهان 
دكتر محمد نيازي اصفهاني و دكتـر  

ــغري  ــود اص ــكان محم ــ  پزش ط
صنعتي و بهداشت حرفه اي مركـز  

 منطقه اصفهان  

 
 

 
 

 منطقه جنوب شرق
 شهرکدكتر زارع پزشك درمانگاه 

 نفت   

 

 
 
 

 منطقه تهران 
پزشــكان درمانگــاه ري در منطقــه 

 تهران

 
 
 
 

 منطقه شمالغرب 
 معتمد  دكتر حسين فصيح پزشك 

 

 

 منطقه شمالشرق
   دكتر زهرا امينيان

 

 

 

 

 

 

 

 منطقه لرستان
 دكتر حسين بازوند

  
  

 
 
  

 به بهانه اول شهريور روز تولد پزشك حاذق ايران 
 . ابوعل  سينا، از پزشكان مع مد مناطق تقدير به عمل آمد

 

 

روز پزشررك را برره بزرگ رررين پزشررك  
زندگيمان تبريك م  گوييم كه دسر انش و  
بوسه اايش و حرفهايش اميشره برايمران   

 مادر: شیابخش بوده است

 

به صفحه اصلیبازگشت   



 بازنشستگان ماه

همكارانی که در مورخ یكم شهریورماه امسال با 
کوله باری از تالش ، دانـش و ترربـه زنـدگی    
کارمندی را ترك کرده و زندگی را صمیمانه تر با 

 : خانواده شان آغاز می کنند 

 
 

  حسين شريف زاده
 

  سال36 :تجربه 
 

تحليل گر ارشد امور كاركنان منطقه : سمت آخرين 
 اصفهان 
روي صحبتم به كليه همكـاران امـور   : ايشان پيام 

كه براي رضاي خداوند از هيچ كـاري  : اداري است
دريغ نكنيد، در برخي موارد از خود بگـذريم كـه   

 .مشكل همكاران حل شود
ــاي  : خرراطره  ــه كاره ــداوود كلي ــه مي در حادث

هـيچ  . خيلي سخت بود . مصدومين را انجام دادم
  .وقت يادم نمي رود

 
 مقصوديعل  قربان  
 

   سال26 :تجربه 
 

منطقـه   سبكراننده نقليه ترابري : سمت آخرين 
 اصفهان
در هر كاري احتياط كنند، هر اتفاقي  :ايشان پيام 

ابتدا ايمني، . كه مي افتد از سر بي احتياطي است
 دوم احتياط ، بعد كار 

خط پارگي حادثه از بامداد  2بنده ساعت : خاطره 
روز قبل تا آخر ش   با اينكه. شدم لير مطلع گ تن

ماموريت بودم ، ولي به محض شنيدن موضوع بـه  
 . كردمسمت محل حادثه حركت 

 داوديعبدالعل  
 
 سابقهسال  38:  جربه ت
 

كارمند عمليات مركز انتقال نفـت   :سمت آخرين 
 منطقه اصفهان، باغملك 3

روي صحبتم با همكاران جوان خودم  :ايشان پيام 
دست آنان را مي بوسم و به ايشـان عـر    . است

مي كنم، با توجه به تحريم هـا و مسـتهلك شـدن    
، نـد كندستگاه ها، هر روز اطالعات خود را به روز 

و محتـاج   ندبسازچنين دستگاه هايي را  ندتا بتوان
 . يمنباشكشورهاي ديگر 

در  62در حادثه رانـش زمـين در سـال     :خاطره 
منطقه قلعه مدرسه حضور داشته و شـبانه روزي و  
با وجود برف و بوران شـديد و كمتـرين امكانـات    
گرمايشــي در ســياه چــادر، شــ  هــا را بــه روز 

 . مي رسانديم
 
 
 سيدخليل موسوي 
 

 روز7ماه و 7سال و 39: تجربه

 
، 4كارمند بهـره بـرداري مـارون     :سمت آخرين 

 منطقه اصفهان
همكاران همـدل و همفكـر و بـاهم    : ايشان پيام 

  .مهربان باشند 
سـال هـا   گنـدمكار  مركز انتقال نفت در  :خاطره 

مشكل آب بود و اينجان  با شركت همكاري كرده 
متر حفر شد  460سال چاهي با عمق   35و  بعد از 

 . و مشكل بي آبي حل شد

 
 

 حسين لطيی 
 

 سال 36: تجربه
 
 

رئيس حسابرسـي داخلـي سـتاد    : سمت آخرين 
 شركت 

 
همكاران همه اعضاي خانواده بـزر   : ايشان پيام 

 .نفت هستند و بايد تعهد سازماني داشته باشند 
ماندگارترين كاري كه انجام دادم تعميم : خاطره 

 .حسابرسي به امور مالي شركت است
 
 
 
 
 
 
 

 مهرآوراناكبر عل  
 

  سال 35: تجربه
 

تكنسين مكانيك مركز انتقال نفت : سمت آخرين 
  منطقه جنوب شرقيزد 

 .باهم مهربان و همدل باشند  :پيام ايشان 
در سانحه آتـش سـوزي در رفسـنجان      :خاطره 

همكارم هنگامي كه در چاله بود دچار سانحه شد، 
من در آن لحظه دستش را گـرفتم و او را بيـرون   
آوردم و باعث نجات جانش شدم و اين كار هميشه 

 .برايم لذت بخش است 
 دست مریزاد                                            

به صفحه اصلیبازگشت   



«  بودن» روز باشكوهِ   

 

 شهريور، فرش ه نگهبان فلزات 
در اوستا خشـتروئيريه، در  . شهريور نام ششمين ماه سال و روز چهارم هر ماه در گاه شماري اعتدالي خورشيدي است

خشتر كه در پارسي باستان بـه معنـي   : كلمه اي است مرك  از دو جزء. پهلوي شتريور و در فارسي شهريور مي دانند
كشور و پادشاهي است و جزء دوم صفت است از ور به معني برتري دادن وئير يعني برگزيده و آرزو شده و جمعاً يعني 

. اين تركي  بارها در اوستا به معني بهشت يا كشور آسماني اهورامزدا آمده است. كشور منتخ  يا پادشاهي برگزيده 
شهريور در جهان روحاني نماينده پادشاهي ايزدي و فر و اقتدار خداوندي است و در جهـان مـادي فرشـته نگهبـان     

روايـت شـده   . چون نگهباني فلزات با اوستا است، كسي كه او را دستگير فقرا و ايزد رحم و مروت خوانده انـد . فلزات
 .  است شهريور آزرده و دلتنگ مي شود از كسي كه سيم و زر را بد به كار اندازد يا بگذارد كه زنگ بزند 

 

همكارانی که با نگـاه  
ــید  ــخ خورش رنگارن
شهریورماه بـه دنیـا   
ــا  ــراه ب ــد، هم آمدن
ــان  ــادباش، برایش ش
جهانی پاك و زندگی 

 . شاد آرزومندیم 

 

 همكاران متولد نیمه اول شهریورماه  
مهناز عصمت آبادي ؛ هما سياري ؛ مهران قلي نـژاد؛ سـيد   
تقي عادل ؛ علي اصغر حداد ؛ داود شـاه محمـدي؛ سـيد    
محمد ميرحسيني؛ محمد نصيري ؛ يحيـي تقـوي ؛ سـيد    
محمد حسيني نژاد ؛ مهـدي محمـدي ثابـت ؛ محمدرضـا     
شجاعي سبحان ؛ حسن ميرزاباقري؛ محمد حسين هاشم ؛ 
ابراهيم فرهنـدي؛ جـواد احمـدي ؛ كـريم پـور موسـي ؛       
جمشيد مرزبان ؛ مسعود قاسمي؛  قاسـم مـرادي ؛ طيبـه    
مظهري ؛ معين محمودي ؛ سعيد فوغي زاد ؛ مهدي طالـ   

 .  پور؛ احسان قدكساز ، مرضيه نيكخواه بهرامي 
 

به صفحه اصلیبازگشت   



 شادباش ازدواج
 

چه سِحری است در یافتنِ نیمه گمشده ای که روزی درکنار تو می نگرد 
 ... .به راهی که سرآغازش وصال دستهاست 

 

همكاراني كه نيمه اول شهريورماه ، پيمان همسـري شـان را در خـود    
رقم زده است همراه با شادباش، براي شان زندگي خوش و سرشـار از  

 :  مهرورزي آرزومنديم 
 

حميدرضا محمودي؛ آزاد خامه چي؛ مجيد درگاهي؛ محمدرضا كاظمي نژاد ؛ سـعيد فـرحبخش؛ حامـد    
صادقي ؛ آيدين چاالک؛ حسن عبدالهي ؛ رضا هنرور ؛ كريم اميري ؛ امـين فضـل هاشـمي؛ حميدرضـا     
عسگري ؛ غالم احمد مالكي؛ اميد گرگاني؛ علي اكبرهژير؛ طيبه صـادقي ؛ غالمرضـا محيـايي؛ بهـرام     

 غفاري  

 

 :پیام آیین همسرداری 
خوشبخت ترين زوج ها هيچگاه شخصيتشان يكسان نيست، آنها بهترين درک را از تفاوت هاي  » 

 « . همديگر دارند
  

 

به صفحه اصلیبازگشت   



 گزارش  از خالقيت يك رئيس در محيط كار 
 خالقيت در زيباسازي محوطه صنع   مركز ان قال نیت رفسنجان  

 
شن هاي رنگي و چوب هاي بالاستفاده، همراه 
با خالقيت و همكاري، چهره زيبـايي بـه ايـن    

 . مركز بخشيدند
گزارش روابط عمومي شركت خطوط لوله و به 

مخابرات نفت ايران منطقه جنوب شرق، احمد 
وقاري رييس مركـز انتقـال نفـت رفسـنجان     

با توجه به اين كـه مركـز انتقـال نفـت     : گفت
رفسنجان در منطقـه كـويري قـرار گرفتـه و     
استفاده از آب از حساسيت خاصي برخـوردار  
اســت، از ايــن رو بــراي زيباســازي محوطــه 
صنعتي با هدف استفاده بهينه از آب اقداماتي 

 .  انجام داديم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
احمد وقاري طراح اين زيباسازي، در تكميـل  

با استفاده از شن هاي رنگي،  ": اين خبر گفت
حاشيه پردازي كرديم و چيـدمان زيبـايي بـه    

همچنين با دو هزار قطعه چوب . وجود آورديم
 ”.تصويري از طبيعت را طراحي كرديم

 

 

رييس مركـز انتقـال نفـت رفسـنجان     
در جاهايي كه نيـاز بـوده گـل     ":افزود

كاري انجام شود به دليـل ايـن كـه در    
محوطه صنعتي كاشـت درخـت و گـل    
نامناس  است، با شن هاي رنگي با طرح 
هايي از گل، به ايـن محوطـه طـراوت و    

 ".نشاط بخشيديم
در زيباســازي مركــز انتقــال نفــت    
رفسنجان، با طراحي و نظـارت ريـيس   
مركز و همكاري كاركنان، بـدون صـرف   
هزينه هاي جانبي و با استفاده از قطعات 
 .مستعمل چوب، محيطي زيبا خلق شد

به صفحه اصلیبازگشت   



 شهريورماه، روز مل  كارمند  4به بهانه 

 

 ويژگ  ااي كارمند نمونه
  

چه كارمندان نمونه در يك تيم كاري 
 ؟ويژگ  ااي  دارند

 
  

كارمندان خوب اميشه سع  در حل مشكالت 
 كاري دارند 

كارمنــدان خــوب ، عــالوه بــر اينكــه ســعي 
مي كنند تا مشكالت كاري خود را حل كنند به 
اعضاي تيم كاري خـود در حـل مشـكالت و    

همـين كـه   . چالش ها در كار كمك مي كننـد 
اعضاي يك تيم كاري در حـل مشـكالت بـه    
يكديگر كمك كنند نشان از موفق بـودن آن  

 .تيم دارد
 

  
بره دنبرال كسرب    اميشره  كارمندان خوب 
 موفقيت اس ند

ــا از   ــد ت كارمنــدان خــوب ، ســعي مــي كنن
فرصت هاي كاري استفاده كرده و كار خـود را  

استفاده از فرصت ها براي ارتقا و . توسعه دهند
پيشرفت از ويژگي هاي بارز كارمنـدان خـوب   

ــا اســتفاده از . اســت يــك كارمنــد خــوب ب
فرصــت هــاي كــاري بــه ميــزان تجربيــات و 

 .  مهارت هاي خود مي افزايد

كارمندان خوب اميشه در انجام وظايیشان 
 فعال اس ند

ريزي  برنامهكارمندان نمونه سعي مي كنند تا با 
به انجام دقيق و صـحيح فعاليـت هـاي خـود     

 .بپردازد

 

 

 

 

 

  
كارمندان نمونه دائما در حال افزايش ميزان 
علم و دانش و يادگيري مهارت ااي جديرد  

  اس نددر كار 
كارمندان نمونه از فرصت هاي خوبي كه بـراي  
كس  علم و آمـوختن تجربيـات وجـود دارد    
بهره مند مي شوند تا هـم كارشـان را توسـعه    

 .  دهند و هم به ميزان دانش خود بيافزايند
  

 كارمندان نمونه با انگيزه اس ند
كارمندان خوب هميشه بـراي كـار و فعاليـت    
آمادگي داشته و به اندازه  كافي انگيزه دارنـد  
ــد   ــرفت كنن ــان پيش ــد در كارش ــا بتوانن . ت
كارمندان با انگيزه موفـق تـر هسـتند چـون     
عالقه به كار و فعاليـت دارنـد و اگـر هـم بـا      
شكست مواجه شوند باز هم با همـان انگيـزه   
اوليـه بــه كــار و فعاليــت هــاي خــود ادامــه  

 . مي دهند

داش ن روابط عموم  خوب ام با كارمندان 
ديگر و ام با مش ريان از ديگر ويژگ  اراي  

 كارمندان نمونه است
هايي  مزيتداشتن روابط عمومي خوب يكي از 

است كه باعـث مـي شـود تعـداد مشـتريان      
بيشتري را براي محصوالت خود جذب كنيم و 

 .هم بتوانيم در كارمان پيشرفت كنيم
  

عملكرد خوب و برازخورد خروب از ديگرر    
 .ويژگ  ااي كارمندان برتر است

يك كارمند خوب سعي مي كنـد تـا بهتـرين    
باشد و اين ويژگي را بيش از همه در عملكـرد  
و افزايش ميـزان كيفيـت كـار خـود نشـان      

 . مي دهد

به صفحه اصلیبازگشت   



 همكار عزیز به خاطر ما و خودت لبخند بزن
 

 نفتـــخند

به صفحه اصلیبازگشت   



 نفتـــخند

از به رين خاطرات امكاران مهندسر   
 :توسعه ساخت و منابع كاال

  
شركت خطوط لوله و مخابرات نیت ايران پيش از در 

 خودكیاي ساخت داخل و 
 کوچكی محمدجعفر 

 کاالمهندسی توسعه ساخت و منابع رییس 
برق مركز انتقال نفت تنگ فني در اثر بمبـاران  پست 

 62خراب شده بـود ؛ تصـميم گـرفتيم كليـد بـرق      
كيلوولت خارجي را جايگزين يكي از كليـدهاي بـرق   
بكنيم، همراه با آقاي طاهرزاده و مرحـوم تيربـازاري   
بوديم كه كليد را نص  كرديم ولي براي تنظيم آن به 

در كاتالو  آن هم بـه دقـت بـراي    . مشكل خورديم
تنظيم تاكيد شـده بـود ؛ چـرا كـه بـا كـوچكترين       
چرخشي، انتهاي كليد چند سانت جابجا مي شد و اين 

نكته اي كه وجود داشـت ايـن   . موضوع خطرناک بود
بود كه موقع وصل كليد ،  وقتي آن را باال مـي بـرديم   

از صبح تا عصر در گرماي شديد . ديگر پايين نمي آمد
تنگ فني آنقدر تالش كرديم تا باالخره كليـد وصـل   

با اينكه خيلي سخت بود ولي نتيجه كـار بسـيار   . شد
 .شيرين و بيادماندني شد

شيريني ديگر كارمان اين است كه شركتهايي مـا در  
ساخت داخل به آنها اعتماد كرديم با حمايت شـركت  
ما در حال حاضرتبديل شده اند به نامهايي شـناخته  
شده و خوش نام در عرصه ساخت و االن نام شـركت  
خطوط لوله و مخابرات نفت ايران به عنوان پيشتاز در 

 .ساخت داخل و خودكفايي مطرح است
  

سیارش ساخت پره ااي توربين سولزر به يك شركت 
 داخل  براي اولين بار 

 نریمانی نادر 
 تعمیراتمهندسی ساخت و مسئول 

سال پيش كه تازه وارد خط لوله شده بودم كـارم   25 
را در اداره ساخت و خودكفايي با آقاي عياني شـروع  

نمايشگاه بين المللي نفت و گـاز   21از اون روز . كردم
برپا شده كه من در سومين سـال برپـايي نمايشـگاه    

بود همراه آقـاي   76-77نفت كه همزمان با سال هاي 
ميرمحمــدي و فقيــه داشــتيم از نمايشــگاه بازديــد 

آن زمان از غرفـه خودكفـايي تحقيقـات    . مي كرديم
جهاد هم بازديدي داشتيم كه متوجه شديم آنها توان 

در آن زمان كه تمـام  . ساخت پره هاي توربين را دارند
شركت هاي خارجي به راحتي پره توربين در اختيار ما 
مي گذاشتند، اين ريسـك را پـذيرفتيم كـه سـاخت     
پره هاي توربين سولزر را به يك شركت داخلي محول 

 .  كنيم
شركت موادكاران كه تحت ليسانس تحقيقات جهـاد  

پـره ناحيـه دا     180كار مي كرد، آن زمان بـراي مـا   
ميليون تومـان سـاخت    78توربين سولزر را با قيمت 

كه بسيار نسبت به مشابه خارجي آن به صـرفه تـر و   
براي اولين بار داشـتيم سـاخت   . ارزان تر تمام مي شد

آنها را كه به صورت قال  هاي سراميكي شبيه خوشه 
هيچ كس باور نمي كرد . انگور بود، از نزديك مي ديديم

رفتـيم   78كه تست آن جواب بدهد؛ ولي وقتي سال 
 250اصفهان و آنها را نصـ  كـرديم بعـد از     4مارون 

ساعت با بوروسكوپ نحوه كـارآن را ديـديم متوجـه    
 30االن تـا  . شديم كه جواب داده و خوب كار مي كند

آن روز بهتـرين  . هزار ساعت هم به خوبي كار مي كند
روز كارم بود كه براي اولين بار در سطح وزارت نفـت  
چنين كاري انجام شده بود و حتي رسانه هـايي ملـل   

با مني كه يك جـوان تـازه اسـتخدام    ... همشهري و 
شده بودم مصاحبه كردند و پاداش خوبي هم براي آن 

 .كار گرفتم

كسب عنوان مقاله برتر اولين كنیرانس بين الملل  
 بازرس  فن  

 مرید نیک پی 
 کاالخدمات فنی و کنترل کیفی مسئول 

وقتي در پتروشيمي اراک بودم يك شركت ايتاليـايي  
كه براي اجراي پروژه اي آنجا بود، پس از اتمـام كـار   
دستگاه هايي ملل آلتراسونيك و ادي كارنت را آنجـا  

اين دستگاه ها در انبار بال استفاده مانـده  . جا گذاشت
بود،تا اينكه من و همكارم تصميم گرفتيم بـا آن كـار   

يك سـري لولـه هـاي    . كنيم و اصولش را ياد بگيريم
. كاليبراسيون تهيه كـرديم و ازآن اسـتفاده كـرديم   
همان زماني كه با ادي كارنت، مبدل هاي حرارتي واحد 
الفين مجتمع پتروشيمي را تست مي كردم به شركت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ايران منتقل شدم كه اين 
مقارن شد با برپـايي اولـين كنفـرانس بـين المللـي      

من مستندات و فعاليت هاي انجام شـده  . بازرسي فني
خودم را در پتروشيمي به شكل مقاله درآن كنفرانس 

شيريني كار وقتي بود كه مقالـه ام ، مقالـه   . ارائه دادم
 . برتر شناخته شد و جايزه هم گرفت

  
 از كارم و از ن يجه فعالي م لذت م  برم

 سعید دیلمی 
 کاالبررسی منابع مسئول 

پس از سال ها تالش در واحد بررسي منابع خوشحالم 
در بخشي فعاليت مي كنم كه از نتيجه فعاليتم به گونه 

شناسايي شركت هاي گمنام . بارز و شفاف لذت مي برم
اما توانمند ، اعتماد به جوانان متعهد و مديران دلسوز 
، ريسك معرفي اين شركت ها براي سـاخت قطعـاتي   
براي اولين بار، دلهره انجـام تعهـدات و تسـت هـاي     
ميداني و در نهايت لذتي كه از رضايت همكارانمان در 
منــاطق عمليــاتي از عملكــرد قطعــات و شــركتهاي 
شناسايي شده مي برم، واقعا براي بنـده هـم انگيـزه    

 است و هم افتخار 

به صفحه اصلیبازگشت   



 به بهانه سيزدام شهريور روز مل  ازدواج 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 اکبر خدادادی
 سال ؛ 9 :ترربه کار در شرکت   ؛ 1360:  متولد 

 تكنسين ارشد واحد برق منطقه جنوبشرق : سمت

 مطهره میرزایی 
 سال ؛ 9 : :ترربه کار در شرکت ؛  1362متولد 
 مسئول دفتر مدير منطقه جنوبشرق: سمت 

 سال 9: ترربه زندگی مشترك
 و اميرعلي ( ساله 3)هستي : تعداد فرزند

 (ساله 5)
 

در پااليشـگاه بـه دليـل    : خاطره آقای خدادای 
اينكه همسرم در بهداري كار مي كرد بيشتر از من 
كه در واحـد بـرق كـار مـي كـردم بـا نيروهـاي        
پااليشگاه و همكاران در ارتباط بودند يك روز كه 
براي انجام كارهاي طـ  صـنعتي ام بـه بهـداري     
مراجعه كرده بودم وارد اتاق همسـرم شـدم كـه    
همان موقع يكي از مراجعين به بهداري جلو آمد و 
خيلي محترمانه با من دست داد و خيلي با احترام 

هم « سالم آقاي ميرزايي»:سرش را خم كرد و گفت
تعج  كرده بودم و هم خنده ام گرفتـه بـود قـبالً    
خانم ها را به اسم همسرشان صدا مي زدند و حـاال  

.... 

 
 

يكي از خـاطرات محـل   : خانم میرزاییخاطره 
كارم كه به ذهنم مـي رسـد مربـوط بـه يكـي از      

پااليشگاه نفت بندر عباس مـي باشـد   اورهال هاي 
همسرم در واحد برق مشـغول بـه كـار بودنـد و     
ــداري پااليشــگاه مشــغول   ــز در به ــ  ني اينجان

روز هم طبق روال هر روزه آن .بودم خدمت گذاري 
كه همسرم بين روز از طريق تلفن جوياي احـوالم  
مي شد به من تلفن كرد و قبل از خداحافظي من را 
در جريان اورهال يكي از پسـتهاي بـرق و اينكـه    
 10ممكنه نتونه همراهشو جواب بده قرار داد هنوز 

دقيقه از تلفن ايشان نگذشته بود كه اعالم كردند 
و به دنبال آن همه همكـارانم بـه   « برق گرفتگي»

سمت درب ورودي اورژانس دويدند و آمبوالنسـها  
آژير كشان به سمت محل حادثه رفتند سريع بـه  
همراه همسرم تماس گرفتم كـه جـواب نمـي داد    
ــارانم   داشـــتم ديوانـــه مـــي شـــدم از همكـ

همـه شـانه بـاال    « دونيـد كيـه  نمي »مي پرسيدم
و سوپر وايزر و همكاران اورژانس بـه  مي انداختند 

شدت مشغول آماده سازي اورژانس و پيش بينـي  
خطرات احتمالي بودند و من در دلم غوغاي بـود و  
سرم به شـدت درد آمـده بـود در همـان لحظـه      
آمبوالنس رسيد و برانكارد بيـرون كشـيده شـد    
پزشك اورژانس بـه سـرعت بـه سـمت مصـدوم      

سعي مي كردم خودمو نزديكش برسـونم  مي دويد 
تا ببينم كيه،كه همان موقع فهميدم كالً مانور بوده 

همه استرسي كه كشـيدم همـه بـه خـاطر     آن و 
مانوري بود كه فقـط رئـيس بهـداري از آن خبـر     

 .داشت

 امكار زوج ااي
و روز ملي ازدواج بر آن شديم تا با همكاراني كه در محـيط صـنعت انتقـال    ( س)و حضرت فاطمه ( ع)در اين شماره به بهانه سالروز ازدواج آسماني حضرت علي 

ضمن سپاس از روحيه گرم و اجتماعي، و همكاري صميمانه ايشان بـا نشـريه ، شـما را بـه     . نفت با همسرانشان آشنا شدند و در واقع عاشق ، بيشتر آشنا شويم
 .  خوانش اين مطل  دعوت مي كنيم

به صفحه اصلیبازگشت   



 شهید داوود نریمیسا 
 1362: متولد

 سال 14: ترربه کار در شرکت 

 1394: شهادتسالروز 

 كارمند دفتري بسيج : سمتآخرین 
  

 شاهیوندمریم 
  سال  10: ترربه کار در شرکت 

 كارمند دفتري آموزش منطقه خوزستان:  سمت

  سال  10: ترربه زندگی مشترك
 (ساله 5)و حسين ( ساله 6)فاطمه  : فرزندتعداد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. روزهاي اول كاريم بـود : خاطره خانم شاهیوند 
بايگـاني قفسـه   . بايگـاني  . دبيرخانه كار مي كردم

به من گفتند كـه شـما   . چوبي بهم ريخته اي داشت
قفسـه پـر از فـرم هـاي     . اين قفسه رو مرت  كن

منم آشنايي با فرم ها نداشتم و . مختلف اداري بود
خالصه بدون طبقه بندي خاصي قفسـه را مرتـ    

زيـاد مـي اومـد    ( آقاي نريميسـا  )ايشون . كردم 
بعدها به من گفت به بهانه هـاي مختلـف   . بايگاني 

يك روز با موتور اداره در . مي آمدم تا شما را ببينم
حال برگشت بود كه تصادف مي كند و با سر و كله 
خوني مي آيد اداره و يـك راسـت آمـد نشسـت     

به جاي اينكه بـرود بهـداري و   . اتاق من. بايگاني 
همكـاران اداره كـه   . اورژانس آمد به اتاق بايگاني

همه به ايشان عالقه داشتند، آمدند و با اضـطراب  
رئيس امور كاركنان آمد و به من . دورش را گرفتند

گفت يك فرم بهداري بدهيد تا پر كنيم ببريمشان 
من هر چه مـي گشـتم فـرم هـا را پيـدا      . بهداري
رئيس امور كاركنان . گفتم پيدا نمي كنم. نمي كردم

مي خواست من را مواخذه كند كه ايشـون بـا آن   
به بقيه گفتند ( آقاي نريميسا )وضعيت خون آلود 

كـه  . چيز مهمي نيست . با من كاري نداشته باشند
  .من باالخره فرم را پيدا كردم و قضيه حل شد

 دیرکیعباس 
 سال 12:ترربه کار در شرکت ؛   1362: متولد

 مسئول سمعي و بصري منطقه غرب: سمت

   آرزو رحیمی 
خبرنگـار  : سمتسال ؛   8 :ترربه کار در شرکت 

 سال 3: زندگی مشتركترربه غرب ؛ منطقه 
بـا هـم   كـه  تمام روزهايي :  خاطره آقای دیرکی
اما خاطره اي كـه تعريـف   . هستيم خاطره انگيزند

مي كنم مربوط به زماني است كه خانم رحيمي بـه  
ميزي كه قرار بود محل كار ايشـان  . اين واحد آمد

باشــد را نشانشــان دادم و گفــتم ايــن ميــز كــار 
روي ميز پر شده بـود از كاتـالو  هـاي    . شماست

معرفي منطقه غرب كه توسط روابط عمومي تهيه و 
هر يك از ! حدود دو هزار جلد بود: چاپ شده بود 

اين كاتالو  ها تشكيل شده بود از معرفي تك تك 
مراكز انتقال نفت و تاسيسات تابعـه منطقـه كـه    

به ايشان . مي بايست در يك باكس قرار مي گرفتند
.  گفتم براي اينكه زودتر محل كارتان حاضر شـود 

ايشان هـم سـريع   ! اين كاتالو  ها را مرت  كنيد
مشغول بـه كـار شـد و در مـدت دو روز تمـامي      

بعـد از اينكـه   . كاتالو  ها را چيده و آماده كردند
بعـدها   .كارشان تمام شد وسايل شـان را چيدنـد  

تعريف كردند كه بابت اين كار خيلي خسته شـده  
 ! بودند

 

 امكار زوج ااي

به صفحه اصلیبازگشت   



 سلمان واحدی   
 سال  11: ترربه؛  1361: متولد

 سرآتش نشان مركز انتقال نفت رفسنجان : سمت

 
 فتحی نیا نرمه 
 سال  9: ترربه؛  1366: متولد

متصـدي خـدمات اداري مركـز انتقـال     : سمت 
 نفت رفسنجان

 
  سال  11: ترربه زندگی مشترك

 (ساله 6)ساينا : فرزندتعداد 
 

بعد از تولـد فرزنـدم بـه دليـل     : شیرینخاطره 
مشكالت و مسـائل كـاري همسـرم نتوانسـت از     
مرخصي زايمان استفاده نمايد و مجبور شد بعد از 

روز به محل كار مراجعت نمايد و در اين مـدت   40
پدر همسرم به دليل عالقه شديدي كه به فرزنـدم  
داشت و نمي خواست از نعمت شير مـادر محـروم   
شود، بچه را در طول روز براي شيردهي بـه اداره  
مي آورد و من براي تحويل فرزندم بـه پاركينـگ   
اداره رفته فرزندم را تحويل مادرش مـي دادم كـه   
اين حركت هم براي خودم و هم بـراي همكـاران   
جال  بود كه تعدادي از همكاران اظهار مي داشتند 
كه اين حركت موقت است و باعث خستگي شـما  
مي شود ولي به حمـد  شـيردهي فرزنـد تـا دو     
سالگي ادامه داشت و فرزندم از شير مادر به طـور  
كامل بهره مند شد كه بابـت ايـن قضـيه خداونـد     

 . متعال را شاكرم

 خالقیاکبر 
  1359: متولد 

 سال 11: ترربه

 (رفسنجان)اپراتور منطقه جنوبشرق : سمت
 

   محبوبه کیمیا
 1360:متولد 

 سال 11: ترربه

 (رفسنجان)خزانه دار منطقه جنوبشرق : سمت 
 

  سال9 :زندگی مشتركترربه 
 (ساله 6)دانيال : فرزندتعداد 

 
سفر ماه عسل زندگي مـان، از   :شیرینخاطره 

طرف بسيج منطقه به راهيـان نـور در منطقـه    
 جنوب

  
  

 امكار زوج ااي

به صفحه اصلیبازگشت   



 مرداد روز جهان  مسجد 31به بهانه 

 معروف اطراف مسير خط لوله نیتمساجد 

 
 31و يكم اوت هر سال كه مصـادف بـا   بيست 

مرداد است، روز جهـاني مسـاجد نامگـذاري    
در چنـين روزي   1348در سـال  . شده اسـت 

مسجداالقصي كه قبلـه اول مسـلمين جهـان    
است، توسط صهيونيست ها به آتش كشـيده  

  .شد
همين بهانه بر آن شديم تا به برخي مساجد به 

معروف اطـراف مسـير انتقـال نفـت نگـاهي      
 . بياندازيم 

  

 مسجد رنگون  اا 
كيلومتري مركـز انتقـال نفـت سـيدي      3در 

در منطقه خوزستان شـركت خطـوط   آبادان، 
لوله و مخابرات نفت ايران، مسجد رنگوني هـا  

هجـري  1300اين مسـجد در سـال   . قرار دارد
در جنوب غربي پااليشگاه آبادان و در  شمسي

كنار اروند رود و نقطه صفر مرزي همجـوار بـا   
اين مسجد بـا  . كشور عراق ساخته شده  است

تقاضاي عده اي از مسلمانان سني مذه  شبه 
قاره هند كه عمدتا مهاجراني از اهالي رنگـون  
پايتخت ميانمـار بـوده و در پااليشـگاه نفـت     
آبادان مشغول به كار بوده اند، احداث شـده و  
به همين دليل به نام مسجد رنگوني ها شناخته 

 . مي شود

 مسجد جامع نايين 
كيلومتري مركز انتقال نفت و تاسيسات 25در 

نائين، در منطقه جنوب شرق شـركت خطـوط   
لوله و مخابرات نفت ايران، يكي از مهـم تـرين   
آثار تاريخي نايين به نام مسجد جامع علويان 

ساختمان اصلي مسجد متعلـق  . مشهور است
ق و بسـيار مشـابه مسـجد    .به قرن چهـارم ه 

ــد   ــي باش ــان م ــه دامغ ــراب . تاريخان در مح
مسجدگچ بري هاي زيبا و شگفت انگيزي وجود 
دارد كه هرگـز نمـي تـوان از آن چشـم و دل     

همچنين در اين مسجد سـتون هـاي   . تبرگرف
متعددي با نقش و شكل هاي تزييني گونـاگون  
. و متنوع هزارتويي خيـال انگيـز آفريـده انـد    
زيـــرزمين و ســـرداب مســـجد از جملـــه 

باالي سر در مسجد . شگفتي هاي مسجد است
مناره زيبا و رعنايي سر بـه آسـمان كشـيده    

اين مناره باقاعده هشت ضـلعي و  . شده است
ق .پايه مدور مربوط به قرن هفـتم و هشـتم ه  

كنار مسجد گنبد مقبـره اي مربـوط بـه    . است
دوره سلجوقيان قرار گرفته كه ترتي  سـر در  
. و مناره بلند و زيباي آن را تكميـل مـي كنـد   
منبر و در چوبي منبت كاري مسجد از جملـه  
زيباترين آثاري است كه در نايين مي توان ديد 

  . 

به صفحه اصلیبازگشت   



 معروف اطراف مسير خط لوله نیتمساجد 

 مسجد جامع گرگان
كيلومتري تاسيسات انتهايي گرگان ، در  2در 

منطقه شمال شركت خطوط لولـه و مخـابرات   
نفت ايران، مسجد جامع گرگـان واقـع شـده    

) اين مسجد در كنار بازار اصـلي شـهر   . است
با توجه به .  قرار گرفته است( محله نعلبندان 

وجود مناره آجري دوره سلجوقي، بناي اوليـه  
مسجد نيـز بـه همـان دوره تعلـق دارد و در     
دوره هاي بعدي به طـور گسـترده بازسـازي،    
ــترين    ــت و بيش ــده اس ــزئين ش ــر و ت تعمي
بازسازي ها در دوره تيمـوري، صـفوي و دوره   

بناي مسجد با طرح  . حاضر صورت گرفته است
متر مربـع   1600مربع مستطيل، وسعتي حدود 

را دربر مي گيرد و شامل صحن وسيع مستطيل 
شكل، ايوان هاي شرقي و غربي، شبستان هاي 
چهارگوشه بنا ، ورودي هاي شمالي و جنـوبي،  
منــاره دوره ســلجوقي و كتيبــه هــا و ســنگ 

 .  نوشته هاي تاريخي است

 مسجد كبود 
كيلومتري تاسيسـات تبريـز در منطقـه     5در 

شمالغرب شركت خطوط لوله و مخابرات نفـت  
. ايران، مسجد كبود يا گوي مسجيد قـرار دارد 
اين مسجد به دورة تيموري تعلق دارد كـه در  
زمان جهانشاه، از فرمانروايان قره قويونلو، كه 
تبريز را پايتخت خود قرار داده بـود، بـه اراده   
صالحه ، دختر جهانشاه ، ساخته شده اسـت و  
با استناد به كتيبـه برجسـته سـردرب آن در    

ق ساختمان آن به اتمـام رسـيده   .ه 870سال 
 . است

از )اين مسجد در گذشته به عمـارت مظفريـه   
معـروف بـوده   ( ريشه ظفر به معني پيـروزي  

است كه در طاق نماي سردرب هم اين نـام بـه   
چشم مي خورد و اين نام به دليل پيروزي ها و 

نام ديگـر  . فتوحات فراوان جهانشاه بوده است
آن فيروزه اسالم است كه اين نـام گـذاري بـه    
دليل رنگ كاشـي هـاي معـرق ظريـف نمـاي      
خارجي و داخلي آن بـوده كـه اغلـ  رنـگ     

ديگر نام آن ، مسجد كبود . فيروزه اي داشتند
مي باشد كه به دليل كاربرد كاشي به رنگ هاي 

يك نـام ديگـر آن   . الجوردي و آبي بوده است
مسجد جهانشاه است ، زيرا در زمان ابوالمظفر 

 .   جهانشاه ساخته شده است

به صفحه اصلیبازگشت   



 شهریور روز جهانی خیریه  14به مناسبت

 شما چیست؟ پیشنهاد 
 

 .  سپاسگزار خواهیم شد پیشنهاد خود را به کارپوشه روابط عمومی ارسال کنید و عضو نیكوکاران صنعت انتقال نفت شوید

 هنگامي كه از درون زالل باشي 
 خداوند به تو نوري مي بخشد آنچنان كه نداني 
 و مردم تو را دوست مي دارند از جايي كه نداني 

 و نيازهايت از جايي برآورده مي شود كه نداني چه شد
 اين يعني پاك نيتي و پاك نيت كسي است كه براي همه ، 

 بدون استثنا خير بخواهد 
 چرا كه مي داند 

 سعادت ديگران از خوشي او نمي كاهد 
 و بي نيازي آنها از ثروتش كم نمي كند 

 و سالمت آنها عافيت و آرامش او را سلب نخواهد كرد
 .  پس ، چه زيباست كه هميشه نيك انديش و خير خواه باشيم 

به صفحه اصلیبازگشت   



 نگـاه رنگـین

چه بسـيار كاركنـان   . در اين صفحه مي خواهيم شما را با نگاه هنري همكاران صنعت انتقال نفت آشنا كنيم 
 .خبرهنرمندي كه در صنعت انتقال نفت مشغول به كار هستند و ما از وجودشان و هنرشان بي 

 غروب مرد ماهیگیر: نام اثر

 (رئیس روابط عمومی منطقه لرستان )روح الدین محمودوند : همكار نقاش
 رنخ و روغن :  نقاشی 

به صفحه اصلیبازگشت   



 چهره ااي انري صنعت ان قال نیت 

 مصاحبه با رحيم سليمان  نيا، 
تعميرات و نگهداري تاسيسات مركز مسئول 

 قزوينان قال نیت 
  

مرد لحظه ااي ساخ ن و 
 سرودن

 
رحيم سليماني نيا، كارشناس ارشد مهندسـي  
انرژي با گرايش سيستم هـاي انـرژي ، متولـد    

به مركـز انتقـال    81او از سال . است  58سال 
( از مراكز تابعـه منطقـه تهـران    ) نفت قزوين 

پيوسته و در حال حاضر، مسـئول تعميـرات و   
وي موفق به چـاپ  . نگهداري تاسيسات است 

 . دو جلد كتاب شعر در كشور شده است
با اين مهندس جوان و فرهيخته كه حاال ديگر 
در دنياي شعر، قـامتي افراشـته دارد در بـاب    
زندگي و شعر و ادب، گفتـيم و شـنيديم كـه    

 . حاصل آن را در برابر داريد
مهندس، چه شـد كـه شـما پـا را از دايـره      آقاي 

هندسـه و مهندسـي انـرژي بيـرون گذاشــتيد و     
تصميم گرفتيد بـه دنيـاي شـعر و شـاعري ورود     

عالقه به شعر و شاعري از كـودكي در مـن   كنيد؟ 
بود و به شدت شـيفته حـافب بـودم و گـاهي بـا      
دوستانم، بعضي شعرها را مي خوانديم و بـا همـان   
آموخته هـاي دنيـاي كـودكي و نوجـواني، سـعي      
مي كرديم در آنها تغييـر ايجـاد كنـيم يـا حتـي      
خودمان، مصراعي يا بيتي به آن بيفزاييم كه بعدها 
اين كار تبديل شد به استقبال از برخـي غزليـات   

 . حافب و آثار شاعران ديگر

در آن روزها گاهي طنز هم مي نوشتم كـه در دوره  
دبيرستان، آنها را براي برنامه راديويي صبح جمعه 
با شما فرستادم كه چندين مورد آنها اجرا و پخش 
شد و خيلـي هـم توجـه دوسـتان و آشـنايان را      

 76شعر را از سال . برانگيخت و مرا تشويق كردند
بطورجدي شروع كـردم و عـالوه بـر چنـد دوره     
حضور و كسـ  رتبـه در جشـنواره هـاي شـعر      
دانشجويي چند سالي عضو كارگـاه شـعر حـوزه    
هنري تهران بودم و از آن پس عالوه بر عضويت در 
چند انجمن ادبي استان از جمله انجمن هاي ادبي 
حوزه هنري قزوين، دانشگاههاي آزاد و پيام نـور،  

در شكل گيري ... پاتوق شعر طلوع، كلمه، نيايش و
نقـش  « انجمن ادبي تـوتم »برخي از آنها از جمله 

همچنين براي نخستين بار انجمن طنـز  . داشته ام
را در حوزه هنري قزوين پايـه گـذاري   « سنگ پا»

كانون شعر و ادبيـات  »نموده و عضو هيأت مؤسس 
 .كه اخيرا به ثبت رسيده نيز مي باشم« قزوين

هرچنـد در  در چـه قـالبي اسـت ؟    شعرهاي تان  
بيشتر قال  هاي مرسوم از جملـه غـزل، ملنـوي،    
چارپاره، نيمايي، سپيد و طرح در ژانرهاي جدي و 
طنز و ترانه و محاوره طبع آزمايي هايي داشته ام، با 
اين وجود بيشترين تعلق خاطر را به قال  غزل به 
عنوان جادوي ادبيات پارسـي دارم و بيشـتر بـه    
عنوان يك غزلسرا با مضمون عاشقانه، اجتماعي و 

اولين مجموعه شعرم . گاه فلسفي شناخته مي شوم
از سـوي   83سـال  « در ابتـداي هميشـه  »با نـام  

انتشارات نشر ثالث در مجموعه شعر معاصر كه از 
ابتدا با احمد شـاملو آغـاز شـده بـود و در كنـار      
بزرگان شعر ايران به چاپ رسيد كه برايم توفيـق  
ارزنده اي بود و انگيزه اي شد كه در اين راه، بيشتر 

اين باد »مجموعه دوم را با نام . مطالعه و تالش كنم
به چاپ دوم  90به چاپ سپردم كه در سال « لعنتي
 . رسيد

مجموعه شعر نخسـت بنـده تركيـ  متنـوعي از     
قال  هاي مختلف بود ولي مجموعه دوم بطور كامل 

و در ايـن  . به قال  غزل اختصاص داده شده است
سال ها در برخي برنامه هاي صدا و سيماي اسـتاني  
و سراسري حضـور داشـته و اشـعارم در بيشـتر     

واليــــت »مطبوعـــات اســــتاني از جملــــه  
، ويژه نامه هاي «طلوع»، «حديث»،«تابان»،«قزوين

 . بارها به چاپ رسيده است... مختلف و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

مردم قزوين غير از قيمه نلار، غـذاي ديگـر هـم    
مردم قزوين، ميان وعده اي دارند بـه نـام   دارند؟ 

كه شامل نان و پنير و سبزي و گـردو و  « دويماج»
پياز دا  است كه همه را خرد مي كنند و بعد آن را 

ايـن  . به شكل گلوله هاي بيضي شكل درمي آورنـد 
 . مي خورند« پنجاه به در»غذا را معموال در روز 
 19بله، اين روز، مصادف است بـا  روز پنجاه به در؟ 

روز بعد از عيد نـوروز   50ارديبهشت ماه كه دقيقا 
است و مردم دويماج و آش دو  درست مي كنند و 
به مصال مي روند و پس از خوانـدن نمـاز و دعـاي    

 .باران، از اين غذا مي خورند
  

به صفحه اصلیبازگشت   



 چهره ااي انري صنعت ان قال نیت 

به نظرتان محل زندگي تاثيري در روحيه تـان  
بله، قزوين از ديرباز مهد ادبـا و  ؟ داشته است

ــردازان   ــز پ ــزر  و خصوصــاً طن ــان ب حكيم
برجسته اي چون عبيد زاكاني، عالمه دهخـدا،  
عــارف قزوينــي، ســيد اشــرف الــدين     

بوده و امـروزه نيـز   ... و( نسيم شمال)قزويني
بزرگاني چـون دكتـر بهاءالـدين خرمشـاهي،     
دكتر دبير سياقي، دكتر جواد مجـابي، دكتـر   

بــر تــارک هنــر و ادب و ... قاســم انصــاري، و
سـير  . پژوهش هنري اين خطّه مـي درخشـند  

تحول شعر اسـتان در سـال هـاي اخيـر نيـز      
هرچند گاه با افت و خيزهايي همراه بوده امـا  
در كل رو بـه توسـعه و پيشـرفت بـوده و در     
سال هاي اخير شاعران جوان قزوين به خـوبي  
 .در عرصه شعر امروز كشور حضور داشته اند

به عالقه مندان به شعر و شاعري چه توصيه اي 
« چه گفتن»: هنر شاعر دو بخش استداريد ؟  

عبـارت  « چگونـه گفـتن  ».« چگونه گفـتن »و 
است از تكنيك سرايش كه در صورت وجـود  
استعداد ذاتي بـا كمـي آمـوزش و ممارسـت     
حاصل مي شـود امـا آنچـه بـه كـالم شـاعر       

. «چــه گفــتن اســت»جــاودانگي مــي بخشــد
اينجاست كه سالها تالش در جهت خودسازي 
و افزايش معرفت و كشف و شهود الزم اسـت  
تا يك سخن مقبول ذات حقيقت جوي همگان 

چگونـه  »پس بـيش از آن كـه بـه    . قرار گيرد
« چـه گفـتن  »بينديشـيم در انديشـه   « گفتن
 .  باشيم

 
 
 
 
 
 
 
 

همه هنرها بايد در خدمت سعادت نـوع بشـر   
بنده برخالف . باشند، وگرنه به هيچ نمي ارزند

بسياري ديگر، براي ذات هنـر تقدسـي قائـل    
نيستم و معتقدم پس از ذات مقدس الهي تنها 
پديده شايسته ستايش و تقدس انسان است و 

اميدوارم آنانكـه در مسـير هنـر گـام     . ال غير
برمي دارند هيچ گـاه نفـس هنـر را بـه ذات     

 .مقدس انساني ارجح ندانند

به صفحه اصلیبازگشت   



 نگراه شاعررانه 

 «...سؤال می کنی اما »
  

 سؤال مي كني اما سؤال ممكن نيست

 در اين دوراهه نقصان كمال ممكن نيست

  
 چه قرن ها كه سر آمد براي خلقت تو

 !كه در مداومت ماه و سال ممكن نيست
  

 وجود محض تو تعريف روشني دارد

 كه در جهان مجاز و ملال ممكن نيست

  
 هميشه زنده اي و عشق از تو مي جوشد

 كه با طلسم حضورت زوال ممكن نيست

  
 چگونه بگذرم از پنبه زار دامن تو

 در آتشي كه منم اعتدال ممكن نيست

  
 در اين كوير پر از ماسه هاي سرگردان

 نسيم پنجره هاي شمال ممكن نيست

  
 تو خواهي آمد و من پيش پات خواهم مرد

 و دلنشين تر از اين احتمال ممكن نيست

  
 تو آرزوي مني ، آرزوي ناممكن

 !براي طبع من اما محال ممكن نيست
  

  
 رحیم سلیمانی نیا: همكار شاعر

 (از مراکز تابعه منطقه تهران ) تعمیرات و نگهداری تاسیسات مرکز انتقال نفت قزوینمسئول 
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 عكس ویژه 

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

 موسیقی طبیعتصفحه : نام اثر
 (مهندس كنترل، نگهداري و تعميرات پيشگيرانه خطوط لوله و حفاظت از خوردگي) علیرضا فرشاد : عكاسهمكار 

 . روستای ممان . میانه : مكان
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 شادی،  
 نمادی از زیستن آگاهانه است 

 و نمایشی از سپاسگزاری در برابر یزدان پاك  

 :ما وارث این تفكریم شاد باش و شاد زندگی کن که
 شاد زیستن ؛ 

 انتخاب است نه اتفاق  

 حرف آخر

به صفحه اصلیبازگشت   


