
1
اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران



2
اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

رئیس جشنواره: عباسعلی جعفری نسب

دبیر جشنواره : علی اصغر سالمی

دبیر اجرایی و هنری: عباس ناصری

ناظر کیفی جشنواره: اکرم دادخواه تهرانی

مدیر برنامه ریزی: رویا شاه ملکی

گرافیست: مسعود زمانی

امور هماهنگی: هدیه صدیقی کسمائی



3
اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران



4
اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

مقام معظم رهبری مدظله العالی:
ابزارهای هنری،بی شك،رساترين،بليغ ترين و كاری ترين ابزار ابالغ و تبليغ پيام است. 

...هنــر يــك شــيوه ی بيــان اســت،يك شــيوه ی ادا كــردن اســت.منتها ايــن شــيوه ی بيــان از هر 
تبييــن ديگر رســاتر،دقيق تر،نافذتــر و ماندگارتر اســت.

دقــت در هــر يــك از ايــن چنــد تعبيــری كــه عــرض كردم:رســاتر بودن،دقيــق تــر بودن،نافذتر 
و ماندگارتــر بــودن،در فهــم معنــای هنــر كمــك كنــد.ای بســا كه يــك گــزارش غيــر هنری،گر 

چــه علمــی و تحقيقــی و دقيق،خاصيــت ارائــه ی هنری را نداشــته باشــد.
بارها گفته ام كه :

هــر پيامی،هــر دعوتی،هــر انقالبی،هــر تمدنی و هــر فرهنگی تــا در قالب هنر ريخته نشود،شــانس 
نفــوذ و گســترش نــدارد و مانــدگار نخواهــد بــود و فرقــی هم بيــن پيام هــای حق و باطل نيســت.
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به نـــام خدا
هامنگونــه کــه مــی  دانیــد رشکــت خطوط لولــه و مخابــرات نفت ایران مســئوليت انتقــال كالن 
نفــت خــام و فــرآورده هــاي نفتــي در ســطح كشــور را بعهــده دارد. نگهــداری و بهــره بــرداری 
پایــدار، ایمــن و اقتصــادی از خطــوط لولــه، ایــن رشیــان هــای حیاتــی انتقــال مــواد نفتــی بــا 
پشــتیبانی شــبکه مخابــرات صنعتــی بــا رضیــب اطمینــان 99/99 درصــد ، جهــت نیــل بــه انجام 

ایــن ماموریــت خطیــر صــورت مــی پذیــرد.
هــم اکنــون رشکــت خطــوط لولــه و مخابــرات نفــت ایــران، انتقــال ســاالنه بالــغ بــر 123میلیارد 
لیــر مــواد نفتــی در عرصــه ی پهنــاور میهــن اســالمیامن را از طریــق 14000 كيلومــر خطــوط 
لولــه بــا قطــر 6 ايل 36 اينــچ بــر عهــده داشــته و تقریبــا اکــر اســتانها، شــهرها و مراکــز عمــده ی 
کشــور را بــا پشــتيباين مخابــرات صنعتــي زیــر پوشــش دارد. طــول خطــوط لوله هــم اکنون بیش 
از چهــارده هــزار کیلومــر مــی باشــد کــه بــرای تامیــن ارتباطــات صنعتــی وزارت نفــت از 264 

ایســتگاه مخابراتــی اســتفاده می شــود.
اختــالل و یــا ایجــاد مشــکل در بهــره بــرداری از یــک خــط انتقــال نفــت خــام مــی توانــد ســبب 
اختــالل و توقــف تولیــد چندیــن پاالیشــگاه نفــت کشــور شــود و ایــن بــه معنــی از کار افتــادن 
بخــش مهمــي از ظرفیــت پاالیشــگاه های کشــور و توقــف کار بســیاری از صنایــع  و نهایتا عدم 
امــکان عرضــه ی ســوخت در جایــگاه هــای توزيــع مــی باشــد کــه خــود موجب بروز مشــكالت 

در ســاير بخشــها مي شــود.
عــالوه بــر اهميــت خطــوط لولــه انتقــال مــواد نفتــي بــراي اقتصــاد، رفــاه و امنيــت كشــور، 
مســائل زيســت محيطــي و مخاطــره آميــز بــودن آن نيــز حائــز اهميــت اســت. بــه دليــل اينكــه خطــوط لولــه در زيــر زمــن مدفــون هســتند، از نشــانگرهايي 
بــا رنــگ زرد بــراي مشــخص شــدن مســر عبــور خطــوط لولــه اســتفاده مــي شــود كــه متاســفانه به دليــل عــدم شــناخت مجاوريــن، اين نشــانگرها مــورد توجه 
قــرار منــي گرنــد و ايــن يب توجهــي منجــر بــه ســاخت و ســاز، حفــاري و ايجــاد تاسيســات زيــر بنايــي در مجــاورت حريــم خطــوط لوله نفت شــده و نهايتــاً اين 
اقدامــات ناهامهنــگ و متعارض كــه اكــراً از طريــق ماشــن آالت حفــاري صــورت مــي پذيــرد، موجــب آســيب بــه خــط لولــه و نشــت مــواد نفتــي شــده كــه 

حــواديث جــران  ناپذيــر بــراي مــردم و بويــژه محيــط زيســت بــه بــار مــي آورد. 
عيل رغــم افزايــش ميــزان بازريس هــا و نيــز مراقبــت  از حريــم خطــوط لولــه كــه توســط پرســنل خســتگي ناپذير رشكــت  خطــوط لولــه و مخابــرات نفــت انجــام 
مي پذيــرد، عــدم وجــود قانــون حريــم امينــي خطــوط لولــه، در ايــن حــوزه مشــكالت روز افــزوين پيــش روي صنعــت انتقــال نفــت كشــورمان قــرار داده اســت.

امــا در ســالی کــه مقــام معظــم رهــری )مدظلــه العالــی( بنــام اقتصــاد و فرهنــگ بــا عــزم ملــی و مدیریــت جهــادی مزیــن منــوده انــد بــر آن شــدیم تــا بــا 
بهــره منــدی از ظرفیــت هــای عظیــم هــر کاریکاتــور بیــن اقتصــاد و فرهنــگ پیونــدی را ایجــاد مناییــم و بــا اســتفاده از نــگاه تیزبیــن، نکته ســنج، تناقــض گو و 

متعهدانــه هرمنــدان کارتونیســت کشــور، اولیــن جشــنواره رسارسی کارتــون رشکــت خطــوط لولــه و مخابــرات نفــت ایــران را برگــزار مناییــم
در پایــان بــر خــود الزم میدانــم از زحــامت همــه دســت انــدرکاران ایــن جشــنواره و هرمندانــی کــه بــا آثــار زیبــای خــود بــر غنــای ایــن جشــنواره افزودنــد 

صمیامنــه سپاســگزاری منایــم.
                                   عباسعلی جعفری نسب

                         مدیرعامل رشکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
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بسمه تعالی
هــر و صنعــت از ديربــاز بــا يكديگــر رابطــه متقابــل و تنگاتنــگ داشــته انــد . هــر صنعــت را 

دلپذيــر و مطابــق ذائقــه انســانها مــي ســاخته اســت و صنعت مــواد خــام و ابزارهــاي كار هري 

را فراهــم مــي آورده اســت . صنعــت نفــت در ايــران اگــر چــه قدمــت زيــادي نــدارد امــا بــا جان 

و روح مــردم عزيزمــان عجــن شــده اســت . يــي از ايــن رشكتهــا كــه ارتبــاط تنگاتنگــي بــا زندگي 

هــم ميهنــان  عزيزمــان دارد رشكــت خطــوط لولــه و مخابــرات نفــت ايران مي باشــد كــه بعنوان 

رشيــان اقتصــادي اصــيل ايــن رسزمــن شــناخته مــي شــود . حفاظــت از خطــوط لولــه نفــت بــه 

عنــوان شــاهرگ اقتصــادي كشــور ، نيازمنــد فرهنــگ ســازي و آشــنايي آحــاد جامعــه باالخــص 

همجــواران حريــم خطــوط لولــه بــا ايــن رسمايــه مــيل و مخاطــرات نــايش ازعــدم رعايــت نكات 

امينــي در حريــم آن مــي باشــد.  بــا عنايــت بــه مخاطبــن درون ســازماين و بــرون ســازماين در 

كنــار ســاير ابــزار هــاي آمــوزيش- تبليغــايت از جملــه ســاخت فيلــم – تيــزر و توليــد بــازي هــاي 

امــوزيش، دفرچــه هــاي مشــق شــب دانــش آمــوزان حريــم خطــوط لولــه  و.... كــه ضمــن معريف 

عملكــرد ايــن رشكــت بــر اهميــت حفاظــت از حريــم خطــوط لوله نفــت تاكيــد دارند، برگــزاري 

جشــنواره كارتــون  بــر اســاس پيشــنهاد واحــد فرهنگــي در ســه محــور 1- خطــوط لولــه رشيــان 

حيــايت انتقــال كالن ،پايــدارو اميــن مــواد نفتــي2- محيــط زيســت پــاك بــا انتقــال مــواد نفتــي از طريــق خطــوط لولــه بــه جــاي انتقــال از طريــق نفتكــش هاي 

جــاده اي ، ريــيل و دريايــي  3- توجــه بــه رعايــت حريــم مســر عبــور خطــوط لولــه نفــت جهــت جلوگــري از آســيب هــاي نــايش از يب توجهــي در ســاخت 

و ســاز،حفاري و........در اوايــل ســال جــاري ارائــه و توســط آقــاي عبــاس نــارصي بعنــوان پيامنــكار، مراحــل آن آغــاز و اجرايــي گرديــد. ايجــاد خالقيــت مســتلزم 

شكســن چهارچــوب هــاي قــراردادي وپيــش ســاخته در ذهــن مــي باشــد . افــراد از طريــق شكســن ايــن چهارچــوب هــا و عبــور از ايــن مرزها مــي توانند ذهن 

خــود را پــرواز داده و چيزهايــي را ببيننــد و بيابنــد كــه از ديــد ديگــران پنهــان مانــده اســت. اهميــت بخشــيدن بــه كارتــون و اســتفاده از ايــن ابــزار بــراي انتقال 

مفاهيــم مــورد نظــر بــه مخاطبــن نوعــي نــگاه خــالق بــه افــراد ،موضوعات،اجســام و غــره ..  بامايــه اي از خنــده ،گريــه و مفهوم اســت تا به جــذب مخاطبن، 

ارايــه تحليــل دروين در مخاطــب و مانــدگاري پيــام در ذهــن ايشــان بينجامــد. 

        علی اصغر سالـمی

                    رئیس روابط عمومی رشکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
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به نام حرضت دوست
وظيفــه كارشناســان روابــط عمومي به عنوان تســهيل كننــدگان ارتباطــات درون ســازماين و برون 
ســازماين بــه كارگــري  ابــزار هــا و مهــارت هــاي ارتباطــي گوناگــون اســت تــا ضمــن انتقــال پيــام 
، ارتباطــي موثــر ودوســويه را در جهــت اهــداف ســازمان شــكل دهنــد. در ايــن ميــان توجــه بــه 
جايــگاه هــر در اطــالع رســاين از اهميــت بســزايي برخــوردار اســت. زيــرا كــه هــر محــدود بــه 
مــكان و زمــان نبــوده و زبــان مشــرك ميــان متــام انســان هــا از هــر قــوم و يــا زبــان مــي باشــد.  
در راســتاي اهــداف ايــن رشكــت كــه بــر انتقــال كالن،اميــن و پايدار مــواد نفتــي از طريق خطوط 
لولــه نفــت در رسارس كشــور تاكيــد دارد  روابــط عمومــي در بعــد نــرم افــزاري در تحقــق ايــن 
هــدف كوشــيده اســت. از جملــه اقدامــات انجــام گرفتــه  بــه منظور محافظــت از خطــوط لوله 
انتقــال مــواد نفتــي،  فرهنــگ ســازي در شــهرها و روســتا هــاي حريــم خطــوط لولــه نفــت از 
طريــق رســانه هــا و آمــوزش هــاي حضــوري و غــر حضــوري باالخــص در مــدارس همجــوار بــا 
ايــن حريــم بــوده اســت تــا بــا افزايــش آگاهــي همجــواران از بــروز حــوادث جلوگــري بــه عمــل 
آيــد.  در ســال جــاري بــر اســاس سياســت هــاي اتخــاذ شــده در حــوزه ارتباطــات بــرون ســازماين  
از جملــه اقدامــات انجــام گرفتــه دعــوت از كارتونيســت هــاي كشــور در اولن جشــنواره كارتون 
رشكــت خطــوط لولــه و مخابــرات نفــت ايــران بــود تــا در قالــب كارتــون كــه درآن بــر طنــز و يــا بزرگناميــي تاكيــد مــي شــود ، پيــام هــا و مفاهيــم مورد نظــر را 
بــه مخاطبــن خــود منتقــل مناييــم. اســتفاده از هرهــاي تصويــري ماننــد عكس،فيلم،كارتــون و... بــه منظور انتقــال پيام هميشــه از اثربخــي بااليي برخــوردار 
بــوده اســت، وزمــاين كــه بــا تكنيك،زيبايــي، مفهــوم و ایــده در كنــار هــم قرارمــي گرنــد بــه جــز خلــق يــك اثــر هــري، رســانه اي شــكل ميگــرد تــا بــه شــكل 

مفهومــي بــه درك پيــام توســط مخاطــب كمــك منايد.
اميــد اســت بــا ايــن اقــدام هــر چنــد كوچــك در كنــار ســاير فعاليــت هــاي روابــط عمومــي بتوانيــم گامــي در تحقق اهــداف رشكــت و حفاظــت از ايــن رسمايه 

عظيــم مــيل بر داشــته باشــيم.  
          اكرم دادخواه تهراين 

                مسوول امور فرهنگي و مطالعات اجتامعي
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

به نام خالق زیبایی ها
هر رساپا شور و احساس است و هرمند افریننده ی این شور و احساس.

تلفیــق هــر کارتــون بــا صنعــت بــزرگ نفــت، بــرای آشــنایی بیشــر عمــوم جامعــه بــا ارزش  

بــی انــدازه ی وجــود خطــوط لولــه در اقتصــاد کشــور و زندگــی مــردم انجــام شــد

ــون و در حفاظــت از آن کوشــاتر  ــگاه کارت ــه از ن ــا خطــوط لول ــه بیشــر آشــنا شــوند ب ک

باشــند...

ایــن جشــنواره بــا حامیتهــای بــی شــائبه جنــاب عباســعلی جعفــری نســب مدیــر عامــل 

محــرم و جنــاب آقــای علــی اصغــر ســاملی رئیــس روابــط عمومــی رشکــت خطــوط لولــه و 

مخابــرات نفــت ایــران بــه مرحلــه فراخــوان رســید و بــا کمــک هــای بــی دریــغ رسکار خانــم هــا 

اکــرم دادخــواه تهرانــی و رویــا شــاه ملکــی و مشــارکت هرمنــدان کارتونیســت کشــور و 

همــکاری ســایتهای تخصصــی کارتــون و کاریکاتــور توانســت پیــام خــود را بــه خوبــی بــه 

مخاطبــان برســاند.

مثــره ی ایــن تــالش مشــارکت 128 هرمنــد بــا 324 اثــر در اولیــن دوره ی ایــن جشــنواره بود 

کــه خــود تائیــد کننــده ی ایــن مهــم اســت کــه در مســیری قابــل تامــل گام نهــاده ایم.

از ایــن رو الزم میدانــم از همــه خوبــان، هرمنــدان و هــر دوســتانی کــه در ایــن مهــم همــراه بودنــد تقدیــر منایــم. امیــد کــه بتوانیــم جشــنواره بعــدی 

را در گســره ای وســیع تــر برگــزار مناییــم.

ان شا ا...

                  عباس نارصی

                         دبیر اجرایی و هری جشنواره
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

محمود آزادنیا

جایــــزه
بزرگ
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

امیرمالک صالحیمحمدرضا ثقفی

جایــــزه
اول
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

مجتبی فیضی

جایــــزه
دوم
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

سامان احمدی

جایــــزه
سوم
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

سجاد رافعی

جایــــزه
ویژه
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

شهرام رضایی

جایــــزه
ویژه
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

مصطفی ستاریان

جایــــزه
ویژه
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

محمدرضا ثقفی

جایــــزه
ویژه
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

مجید داودی

جایــــزه
ویژه
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

سامان ترابی
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

مهدی عزیزی
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

وحید علیمحمدیمحمدرضا ثقفی
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

نیلوفر کبودین
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

داریوش مهردالن
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

الیاس رشیدی نسب
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

حامد مرتضوی علوی
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

امید رمضانی
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

تقی رضایی
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

احسان گنجی
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

رحمان دادگستر
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

آیت نادری
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

قباد امامی فرد
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

هانیه سادات اخوت
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

جمال الدین اعتباریان
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

مریم مهدویان
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

محمدعلی خوشکام
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

ناهید زمانی
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

نگین نقیه
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

صبا صیاد
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

مجتبی فیضی
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

اکبر تراب پور
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

محمود برخورداری
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

سعید صادقی
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

فاطمه رضایی
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

محمدرضا ثقفی
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

محمد صالح رزم حسینی
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

عابدین محمدی
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

بابک شکری
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

الهام خوش انجام
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

حمید قالیجاری
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

پویا عبدلی
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

عقیل رستگاری
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

علیرضا پاکدل
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

حسین وقاری
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

محبوبه پاکدل
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

محمود آزادنیا
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

محسن اسدی
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

محمد آرزو
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

اسماعیل بابائی
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

هدیه صدیقی کسمایی
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

امیر سهیلی
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

سامان صولی
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

مهیار محتشمی
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

احمدرضا سهرابی
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

فرهاد رحیم قراملکی
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

امیر دهقان
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

امیرحسین ضرغام
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

حمید رضا مسیبی
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

مهدی احمدیان
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

محمدعلی خلجی
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

محمدعلی رجبی
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شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

رسول حبیبی
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

Alexandrov Vasiliy
Russia
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

Anatoliy Stankulov
Bulgaria
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

Maxim Smagin
Russia
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

Elrayah Ombaddi Abu Baker
Sudan
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

Muammer Olcay
Turkey
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

Oleg Loktyev
Russia
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اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

Porumbita Mihaita
Romania
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اولین جشنواره سراسری کارتون
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Rijov Andrey
Russia
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Valentin  Druzhinin
Russia
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اولین جشنواره سراسری کارتون
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
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اولین جشنواره سراسری کارتون
شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 

نفت ایران

اهواز:
کوثر مرتب

سامان ترابی
سجاد رافعی

اراک:
مهدی عزیزی

سهیل محمدی
وحید علیمحمدی

اردبیل:
شهرام رضایی

شیرین قلی پور
سهراب خیری

یلدا هاشمی نژاد
محسن دمندان
نیلوفر کبودین

اسفراین:
راضیه بهزادی

بندرعباس:
سامره مسعودی راد

بجنورد:
داریوش مهردالن

حامد مرتضوی علوی
صادق شریعتی

تقی رضایی
الیاس رشیدی نسب

میترا کهندل
امید رمضانی

عاطفه نیستانی

فائزه احمدنیا
بناب:

اسد سالمتی
دهدشت:

احسان گنجی
رحمان دادگستر

درود:
سجاد بیرانوند

اصفهان:
آیت نادری
علی اسدی

امیر مالک صالحی
عیسی قجاوند

قباد امامی فرد
هانیه سادات اخوت

جمال الدین اعتباریان
مائده سادات هاشمی

محمود رضا صنعتی
مریم مهدویان

محمد خیمه گاهی
محمد رضا ایزدی

محمد علی خوشکام
مصطفی ستاریان

ناهید زمانی
نگین نقیه
صبا صیاد

سمانه نیسانی
ستایش انصاری

فوالدشهر:
مجتبی فیضی

جهرم:
سعید صادقی

قائمشهر:
محمد متولی
لویزا اسدی

قم:
سید حسین فاضلی

همدان:
اکبر تراب پور

ایالم:
محمود برخورداری

کرج:
فاطمه رضایی
هادی مهاجری

محمدرضا ثقفی
کرمان:

محمد صالح رزم حسینی
کرمانشاه:

عابدین محمدی
بابک شکری

الهام خلیلی مهر
الهام خوش انجام

حمید قالیجاری
سامان احمدی

طیبه خلیلی مهر
پویا عبدلی

مانه و سملقان:
عقیل رستگاری

مراغه:
خلیل خیری

اسامی شــر كت كنند گان: 



84
اولین جشنواره سراسری کارتون

شرکت خطــوط لولـــه و مخابــرات 
نفت ایران

مشهد:
علیرضا پاکدل

عفت امجدی پور
علی پاکنهاد

جواد علی خوئیان
محبوبه پاکدل
محسن اسدی
محمود آزادنیا

محمد آرزو
محمد آقامیرزا
مجید داوودی
سعید مرادی
حسین وقاری
سمیه شوقی

میانه:
سید حسین محفوظی

رشت:
اسماعیل بابایی

هدیه صدیقی کسمایی
سبزوار:

علیرضا حسامی
صفاشهر فارس:

سید جالل پور هاشمی
سنندج:

امیر سهیلی
پروین محمدی

سامان صولی

سحر نصری
ساری:

بهمن جاللی نوکنده
هادی کاظمی

سمنان:
مهریار محتشمی

شیراز:
احمد رضا سهرابی

تبریز:
فرهاد رحیم قراملکی

عاطفه یاریان
جالل پیرمرزآباد

جواد جعفریان
محمد امین محمدپور

محمد مهدی محمدپور
حسنیه اکبری کامران

مصطفی حسن نیا
پریا صبح خیز

راضیه تیزقدم
تهران:

امیر دهقان
امیرحسین ضرغام

آیت دولتشاه
همایون عبدالرحیمی

کاوه حسنی
مجید مکی

مجید مقصودی

مسعود وهاب زاده
مهدی احمدیان

محمد علی خلجی
محمد مهدی ثابت

پرهام سلیمی
رسول حبیبی

رضا نیکخواه متین
سپیده آقایی

محمد تقی پور
عباس ریاضت
مریم ریاضت

محمد علی رجبی
حسین رحیم خانی
حمیدرضا مسیبی

علی دیواندری
زنجان:

مسعود لشکری

با سپاس ویژه از رسکار خانم رویا شاه ملکی،ارائه دهنده طرح و مدیریت برنامه ریزی جشنواره که تالش 

بی دریغ و زحامت ایشان بسیار مثربخش بود


