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نشریه توسعه، یک ساله شد
یک سال پیش و با همفکری، 
همراهی و تالش همه بخش های 
گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت 
را  خود  فعالیت  »توسعه«  ایران 

آغاز کرد.
گذشته  سال  یک  طول  در   
فعالیت  از  ای  گوشه  توانستیم 
های کارکنان توانمند شرکت در 

عرصه های مختلف را به رشته تحریر در آوریم و با ثبت تصاویر 
این رویداد، سندی برای آیندگان شرکت برجای بگذاریم تا در 
تاریخ بماند تالش آن ها در شکوفایی صنعت گاز کشور نقش 

بسزایی داشته است.
افزون بر پوشش فعالیت های کارکنان شرکت در بخش های 
عملیاتی، پای صحبت های بخش های ستادی نیز نشستیم تا 
دغدغه های آنان را در قالب سطرهای نشریه به گوش مسئوالن 
برسانیم.اعتماد مجموعه مدیران، روسا، مسئوالن و کارکنان 
شرکت به نشریه توسعه سبب شد تا میهمان خانه های آن 
ها شویم و توانستیم در این راه فعالیت های  اعضای خانواده 
بزرگ مهندسی را در عرصه های علمی، ورزشی، فرهنگی و... به 
همکاران  این مجموعه معرفی کنیم.نشریه توسعه به ثمر نمی 
نشست مگر با حمایت همه بخش های شرکت و در این راه 
باید از حمایت های مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران تشکر کنیم که توصیه های وی، توشه راه ما بود.اینک با 
گذشت یک سال از انتشار توسعه، بار دیگر فرصت را غنیمت 
می شماریم و از همین جا به تمام مخاطبان خود اعالم می 
کنیم که برای ما از خاطرات شان در اجرای پروژه ها بنویسند و 
ما را از اندوخته های خود بی بهره نگذارند.بدانید که »توسعه« 
نشریه شماست، آن را بخوانید، ببینید و با آن سخن بگویید 

چراکه ما از توان شما متولد شدیم.
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رویداد

افزایش پایداری شبکه انتقال گاز شمال کشور 
پس از اتفاقات سال 86 به طور جدی در دستور کار 
شرکت ملی گاز ایران قرار گرفت و براساس برنامه 
ریزی های تعریف شده این منطقه از سه محور 

تقویت می شود.
با شناسایی نقاط ضعف شبکه گاز شمال کشور، 
برنامه ریزی برای برطرف کردن این نقاط ضعف در 
دستور کار قرار گرفت و شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران برای رفع این معضل، عزم خود را جزم 

کرد.
در همین حال، حسن منتظر تربتی، مدیرعامل 
به  اشاره  با  ایران  گاز  توسعه  و  شرکت مهندسی 

فعالیت های این شرکت در حوزه افزایش پایداری 
نقاط  از  شبکه گاز شمال کشور می گوید: یکی 
گیالن  های  استان  به  گازرسانی  شبکه  ضعف، 
سال  چند  اساس طی  براین  که  بود  مازندران  و 
گذشته خط لوله سوم سراسری تا رشت اجرا و در 
ادامه، خط لوله رشت_ سنگر نیز با هدف تقویت 

گازرسانی به این استان ها تعریف شد.
وی با بیان این که این خط لوله همسو با سیاست 
گذاری برای افزایش پایداری انتقال گاز شمال و 
شمال شرق کشور تعریف شده است، می افزاید: 
از طرفی، خط لوله میامی_ دشت اجرا شد و خط 
لوله دامغان_نکا نیز تا پایان سال آینده احداث و 

شبکه گاز شمال کشور از محورهای مختلف تقویت 
می شود.

 مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با 
اشاره به جزییات خط لوله رشت_ سنگر یادآور می 
شود: این خط لوله 9/5 کیلومتری با توجه به شرایط 
منطقه و زمان اجرا در نوع خود بی نظیر است و 

براساس یک برنامه فشرده احداث می شود.
اینچ  با اشاره به این که خط لوله ٤٠   تربتی 
رشت_ سنگر براساس برنامه تا پایان آبان ماه به 
توجه  با  کند:  می  تاکید  رسد،  می  برداری  بهره 
به فعالیت پیمانکار پروژه در چند نقطه و با چند 
تیم عملیاتی مجهز، پیش بینی می کنیم اجرای 
این خط لوله زودتر از برنامه تعریف شده به پایان 

برسد.
 وی با بیان این که هم اکنون تمام اقالم مورد نیاز 
این طرح از جمله لوله، تامین و در محل وجود دارد، 
یادآور می شود: برای اجرای خط لوله رشت_سنگر 

حدود ١١ میلیارد تومان هزینه می شود.
در پایان باید گفت: شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران براساس برنامه های تعریف شده تالش 
می کند همچون سال های گذشته با همت شبانه 
روزی، زیرساخت های گازرسانی به مناطق مختلف 
کشور را فراهم کند و در این مسیر از هیچ تالشی 

فروگذار نیست.
براین اساس، هم اکنون پروژه های مهمی در 
دستور کار این شرکت قرار دارد که با بهره برداری 
از آن ها شاهد افزایش پایداری شبکه گاز مناطق 

مختلف از جمله شمال کشور خواهیم بود. 

پایداری شبکه گاز شمال کشور افزایش می یابد
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نگاه دوربیننگاه دوربین
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بازدید معاون وزیر نفت در امور گاز از خط لوله رشت_ سنگر از نگاه دوربین
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گفت و گو

های  سال  در  مالی  تامین  ابزارهای 
اخیر رشد و توسعه چشمگیری داشته 
اند و گسترش روزافزون ابزارها و روش 
های تامین مالی می طلبد مدیران ارشد 
ویژه ای  نگاه  این مجموعه  به  سازمان 

داشته باشند.
یکی از دغدغه های همیشگی مدیران 
ارشد شرکت ها برای اجرای طرح های 
توسعه ای، تامین منابع مالی آن هاست 
از این رو به کارگیری روش ها و ابزار 
جدید مالی می تواند در حل این معضل 

نقش ایفا کند.
تامین منابع مالی پروژه ها براساس 
پیشبرد  در  وقت  اسرع  در  و  اولویت 
اهداف و اجرای پروژه های شرکت ها 
مدیریت  رو  این  از  دارد  بسزایی  نقش 
و  شتابگر  عنوان  به  سازمان  هر  مالی 
پروژه های هر شرکت  سازمان دهنده 

محسوب می شود.
محمدرضا  با  گو  و  گفت  ادامه،  در 

و  مهندسی  مالی شرکت  مدیر  هادی، 
توسعه گاز ایران را می خوانید.

مدیریت  ساختار  با  رابطه  در  -ابتدا 
گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت  مالی 

ایران توضیحاتی ارائه دهید؟
سازمان مدیریت مالی به طور مستقیم 
زیرمجموعه مدیریت عامل قرار دارد. در 
مجموع این مدیریت شامل حسابداری 
کاال،  حسابداری  عمرانی،  های  طرح 
کنترل  و  بودجه  عمومی،  حسابداری 

هزینه ها می شود.
این  تا دو سال قبل، چارت سازمانی 
مدیریت حدود 8٠ نفر بود که از این تعداد 
حدود 6٠ نفر مشغول به فعالیت بودند. 
از طرفی ١٠ نفر نیز از نیروهای قرارداد 
مستقیم در این مدیریت مشغول به انجام 
با دستور  وظیفه هستند. چندی پیش 
مدیریت  این  سازمانی  سمت  وزیر، 2٠ 
حذف شد و هم اکنون حدود 6٠ سمت 

سازمانی در این مدیریت وجود دارد.

هم اکن�ون با کمبود نیرو مواجه  � 
نیستید؟

در  که  ای  کاری  حجم  به  توجه  با 
ایران  گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت 
وجود دارد و با توجه به اجرایی شدن 
سرمایه  های  روش  با  قراردادهایی 
مواجه  نیرو  کمبود  با  جدید،  گذاری 
هستیم. در تالشیم از طریق مذاکره با 
معضل  این  بتوانیم  ساختار  مهندسی 
افزایش  طریق  از  یا  کرده  برطرف  را 
را جبران  مشکل  این  کیفی،  نیروهای 

کنیم.
آیا برنامه ای برای ایجاد س�مت  � 

های جدید دارید؟
 به نظر می رسد که در ساختار همه 
به  از جمله مدیریت مالی  مدیریت ها 
لحاظ ساختاری باید تجدید نظر شود. 
این ساختار و تقسیم بندی برای فعالیت 
های  ١٠ سال پیش پاسخگو بود ولی 
هم اکنون عمده منابع مالی ما باید از 

خارج شرکت تامین شود.
باید در نظر داشت که درسال های 
پروژه های شرکت  اجرای  امکان  قبل، 
داخلی  منابع  طریق  از  ایران  گاز  ملی 
این در حالی است که  وجود داشت و 
هم اکنون 6٠ درصد از منابع مالی در 
قالب سرمایه گذاری بخش خصوصی، 
تسهیالت بانکی و وام از خارج شرکت 
ایجاد  نیازمند  که  شود  می  تامین 
ساختاری جدید و متناسب با نیازهای 

شرکت است.
جمله  از  مباحثی  برای  هرحال  به 
سرمایه گذاری، فاینانس و تامین منابع 
مالی، شرکت باید از نیروهای متخصص و 
نرم افزارهای مالی روز دنیا بهره گیرد؛ از 
این رو ساختار مدیریت مالی متناسب با 
وظایف محوله؛ در مرحله نخست جذب 
نیروهای کارآمد را در دستور کار قرار 
می دهد و در مرحله بعد، مباحث کمی 
و افزایش نیروهای توانمند را نیز در نظر 

منابع مالی پروژه ها براساس اولویت اختصاص می یابد



www.nigceng.ir

7
شماره دوازدهم شهریورماه 1395

گفت و گو

خواهد گرفت که در صورت تصویب در 
مراجع ذیربط، راهگشا خواهد بود.

نکته ای که در بحث کیفی سازی  � 
عملکرد کارکنان وجود دارد، سپری 
ک�ردن دوره های خاص اس�ت. آیا 
عالوه بر دوره هایی که از سوی واحد 
آموزش برگزار می شود، دوره های 

خاصی را نیز پیگیری می کنید؟
شد،  اشاره  که  مواردی  به  توجه  با 
واحد آموزش شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران دوره هایی را در موسسات مورد 
تایید خارج سازمان پیگیری می کند. به 
صورت خاص، مباحث تامین منابع مالی 
و روزآمدکردن دانش کارکنان مدیریت 

مالی را پیگیری می کنیم.
براین اساس کارکنان این مدیریت را 
در سطوح مختلف معرفی کرده و این 
افراد عالوه بر دوره های آموزشی حین 
خدمت، در این دوره ها نیز شرکت کرده 
پرونده  در  نیز  دوره  این  گواهینامه  و 

کاری آن ها قرار می گیرد.
 � انضب�اط مال�ی از جمله اولویت 
های ش�رکت ملی گاز ایران اس�ت. 
مدیریت مالی ش�رکت مهندسی و 
توسعه گاز ایران دراین خصوص چه 

اقداماتی انجام داده ؟
ترین شکل،  ساده  در  مالی  انضباط 
در  موضوعی  مقررات  و  قوانین  رعایت 
مصرف بودجه با توجه به حجم گردش 

مالی است.
 به هر حال انضباط در هر سیستم 
و سازمانی الزمه فعالیت آن سازمان و 
مدیریت  خصوص  در  و  بوده  مدیریت 
برجسته  بسیار  موضوع  این  نیز  مالی 

است. 
در این خصوص دستورالعمل انضباط 
مالی، ارتقای بهره وری، بهبود کیفیت 
اجرای طرح  در هزینه  و صرفه جویی 
معاونت  از طرف  ای  بخشنامه  ها طی 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست 

جمهوری ابالغ شده است.
ایجاد  طریق  از  مالی  انضباط  ایجاد 
سیستم های کنترلی قابل انجام است و 
در تالشیم این فرآیند را از طریق ایجاد 
عملیاتی  مناسب  سیستم  و  ساختار 
شد،  عنوان  قبال  که  همانطور  و  کنیم 
الزمه آن استفاده از نرم افزارهای نوین 

مالی است. 
به هر حال کشورهای در حال توسعه 
به دلیل اینکه ساختار و سیستم کنترلی 
ندارند، سیستم ها ساده  مناسب مالی 
این  در  که  شوند  می  پیچیده  افراد  و 
صورت اعمال انضباط مالی مشکل است. 

در مرحله نخست معتقدم با یک ساختار 
مناسب و سیستم مالی قابل کنترل می 

توان به نتیجه دلخواه رسید. 
بودج�ه یک س�ال ش�رکت چه  � 

میزان است؟
توسعه  و  مهندسی  شرکت  بودجه 
ایران در سال 95 حدود 57 هزار  گاز 
و 8٠٠ میلیارد ریال در نظر گرفته شده 
که حدود ٤٠ درصد آن از منابع داخلی 
و عوارض و 6٠ درصد نیز از دیگر منابع 
شامل سرمایه گذاری بخش خصوصی و 
عمومی، دریافت تسهیالت و وام خارجی 

تامین می شود.
سال  در  شرکت  ای  سرمایه  بودجه 
بود که  گذشته ٤9 هزار میلیارد ریال 
حدود 3٠ هزار میلیارد آن جذب و به 
دلیل محدودیت هایی که وجود داشت 

مابقی آن جذب نشد.
 9٠ های  سال  طی  شرکت  بودجه 
ترتیب 32، 55، ٤7 و ١٠2  به  تا 93 
هزار میلیارد ریال بود که از این مقدار 
به ترتیب 9، ١5، ١2 و ١8 هزار میلیارد 

ریال جذب شد.
زمانی که این روند را مرور می کنیم، 
در می یابیم که جذب از روال صعودی 
معقولی برخوردار بوده است و علت عدم 
جذب، تامین نشدن منابع مالی بودجه 
بوده است امیدواریم بودجه شرکت در 
سال 95 )57 هزار و 8٠٠ میلیارد ریال( 
به صورت حداکثری و در صورت تحقق 

منابع مالی بودجه جذب شود.
از طرفی، در منابع داخلی نیز چالش 
محقق  داخلی  درآمدهای  اگر  و  داریم 
نشود امکان تامین مالی بخشی از پروژه 

ها نیز وجود ندارد. 
سال گذشته این اتفاق افتاد و باتوجه 
دیگر  و  نفت  جهانی  قیمت  کاهش  به 
فرآورده ها، درآمد شرکت ملی گاز ایران 
کاهش یافت و در پی آن، منابع داخلی 

نیز تحت تاثیر قرار گرفت. 
به  گازرسانی  عوارض  خوشبختانه 
داخلی  فروش  محل  از  که  این  دلیل 
گاز تامین می شود، تحت تاثیر جدی 
قرار نگرفت و منبع بسیار خوبی بود که 
بخشی از آن را نیز برای اجرای خطوط 

انتقال گاز استفاده کردیم. 
 � منابع مالی برچه اساسی به پروژه 

ها اختصاص می یابد؟
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
شرکت  ای  سرمایه  های  طرح  مجری 
ملی گاز ایران است و اجرای پروژه های 
بزرگ صنعت گاز شامل خطوط لوله گاز 
سراسری، طرح های پاالیشی، ایستگاه 

لوله  خطوط  و  گاز  فشار  تقویت  های 
استانی را برعهده دارد.

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، 
را  ها  پروژه  به  مالی  منابع  اختصاص 
مطابق بودجه مصوب این شرکت و در 
قالب بودجه های سرمایه ای اجرا می 
کند به همین دلیل متناسب با جذب 
منابع  پروژه  یا  طرح  هر  در  بودجه 
نقدینگی توسط شرکت ملی گاز ایران 
می  ها  پروژه  این  مصرف  به  و  تامین 
به  نقدینگی  تخصیص  بنابراین  رسد؛ 
طرح ها و پروژه ها متناسب با پیشرفت 

فیزیکی آن طرح است.
آی�ا مدیریت مال�ی در خصوص  � 
تدوین و اجرای قراردادهای جدید 

مشاوره می دهد؟ 
قراردادهای  ابالغ  به  توجه  با  بله؛ 
 BOT، BOO، BLT جدید از جمله
به نوعی مدیریت مالی نیز در خصوص 
این قراردادها اظهار نظر می کند. هم 
اکنون به صورت مشخص در دو مورد از 
این قراردادها ورود کرده ایم. به عنوان 
مثال، قرارداد BOT با یکی از شرکت 
های داخلی برای اجرای بخشی از خط 
شده  عملیاتی  و  امضا  سراسری  ششم 

است.
روش  به  خط  این  اجرای  مصوبات 
BOT در شورای اقتصاد و شرکت ملی 
حال  در  اکنون  هم  و  انجام  ایران  گاز 

اجراست.
و  دانش  یک  به  قراردادها  این   
تخصص جدید نیاز دارد و مدیریت مالی 
نیز به دلیل اینکه اجرا و پرداخت کننده 
مباحث  در  است  قراردادها  اینگونه 

مرتبط با آن نقش اساسی دارد.
از طرفی با ساختارهای موجود امکان 
وجود  قراردادها  این  کردن  عملیاتی 
نداشت ولی باید در نظر داشت که اجرای 
این قراردادها یک فرصت طالئی بوده و 
الزم است به جهت حفظ منافع شرکت 

از خدمات مشاوره استفاده کنیم.
 BOT قراردادهای  اجرای  در  قطعا 
در  امیدواریم  که  داریم  نیز  مشکالتی 

حین اجرا آن ها را برطرف کنیم.
 � آی�ا تجرب�ه ای�ن قراردادها به 

مدیریت مالی منتقل می شود؟
در  که  جلساتی  قالب  در  قطعا  بله؛ 
واحدهای مختلف وزارت نفت، شرکت 
مهندسی  شرکت  و  ایران  گاز  ملی 
شود؛  می  برگزار  ایران  گاز  توسعه  و 
تجربیات، تنگناها و مشکالت این نوع 
قراردادها مطرح و برای قراردادهای آتی 

استفاده می شود.

ش�رکت ملی گاز ای�ران کمیته  � 
ای با عنوان س�رمایه گ�ذاری دارد. 
آیا مدیریت مالی شرکت مهندسی 
و توس�عه گاز ای�ران ب�ا این کمیته 

همکاری دارد؟ 
بله، از کارکنان مدیریت مالی شرکت 
این  در  ایران  گاز  توسعه  و  مهندسی 
مالی  مسائل  و  دارند  حضور  کمیته 
اینگونه قراردادها را از نزدیک زیر نظر 
می  مشاوره  لزوم  صورت  در  و  داشته 

دهند.
در پای�ان اگر نکته ای باقیمانده  � 

بگویید.
به  مالی  مدیریت  مجموعه  فعالیت 
نوعی سخت و زمان بر است. کارکنان 
مدیریت مالی شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران عمدتا تا ساعاتی بعد از پایان 
به  و  هستند  کار  مشغول  اداری  وقت 
ویژه در زمان بستن حساب ها بعضا تا 
ساعت 9 شب و حتی روزهای تعطیل 
در یک فضای محدود کار می کنند؛ از 
این رو می طلبد به واحدهای مالی در 
ساختار شرکت و وزارت نفت به صورت 

ویژه نگاه کنند. 
به  عمل  سرعت  و  دقت  طرفی،  از 
مهم  پیمانکاری  قراردادهای  در  ویژه 
است به همین دلیل سختی هایی که 
در واحدهای مدیریت مالی وجود دارد 
باید درنظر گرفته شود و کارکنان این 
هایشان  فعالیت  دارند  انتظار  مدیریت 

دیده شود.
مالی  مدیریت  مجموعه  همکاران 
ایران  گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت 
در  ویژه  به  هستند  سختکوشی  افراد 
فصل بستن حساب ها و تشکیل مجامع 

که فعالیت آن دوچندان می شود.
ها  حساب  بستن  فصل  نیز  امسال 
با ماه مبارک رمضان مصادف شد و با 
توجه به حجم باالی کار، همکاران فشار 
از این جا  زیادی را متحمل شدند که 
به تمامی این عزیزان خسته نباشید می 

گویم و از آن ها تشکر می کنم.
به  منجر  که  ها  تالش  این  نتیجه 
تصویب صورت های مالی سال 9٤ در 
مجمع عمومی صاحبان سهام به همراه 
گزارش مقبول بازرسان قانونی شرکت 
تمام  و  مدیره  اعضای هیات  به  را  شد 
توسعه  و  مهندسی  شرکت  کارکنان 
کارکنان  مجموعه  خصوصا  ایران،  گاز 
کننده  تعیین  نقش  که  مالی  مدیریت 
می  تبریک  داشتند  آن  در  بسزایی  و 

گویم. 
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کارکنان

ارتقای منزلت کارکنان از اولویت هاي  فرهنگي است
ارشد  کارشناس  اصالتي،  ابراهیم 
پاالیشگاه  توسعه  طرح  در  فرآیند 

هاست.
 2 فاز  احداث  به  توجه  با  وي 
پاالیشگاه گاز ایالم از طریق شرکت 
مهندسي و توسعه، هم اکنون پیگیري 

مباحث فرآیندي آن را بر عهده دارد.
وي معتقد است هر سازماني باید 
متناسب با اهدافش، مجموعه اي از 
فعالیت ها را پیگیري کند که از این منظر، اهداف ارتقاي سالمت کاري، نشاط کاري و ایجاد روحیه 

همکاري بین کارکنان از اولویت هاي فرهنگي شرکت محسوب مي شود.
اصالتي، تحقق این اهداف را مستلزم مجموعه اي از فعالیت ها مي داند و مي گوید: در زمینه 
سالمت کاري باید توجه کنیم، انسان ها روحیات مختلفي دارند، برخي ازروحیه میهن پرستي 
برخوردارند و برخي گرایش هاي مذهبي قوي تري دارند.وي مي افزاید: به لحاظ مخاطب شناسي، 
باید ابتدا گرایش هاي مخاطبان را شناسایي و سپس براي تولید محتواي متناسب با نیاز آنها برنامه 
ریزي کنیم تا از این طریق با ارائه محتواي جذاب، تواناسازي اقشار گوناگون کارکنان را به حداکثر 

ممکن برسانیم.
کارشناس ارشد فرآیند درطرح توسعه پاالیشگاه ها، استفاده بهینه از فضاي سایت شرکت 
براي پیام رساني به مخاطبان را مفید مي داند و مي گوید: مي توان جمالت قصار و تاثیرگذار 
از بزرگان را با مضامین مرتبط با کار و سازمان  با عنوان سخن روز یا هفته در سایت درج 
کرد و با رسانه عکس در کمترین زمان، بیشترین پیام را به ذهن مخاطب رساند.اصالتي با 
اشاره به پدیده رخوت سازماني در کارمندان مي گوید:  برخي رفتارهاي مطلوب، تنها با 
اجبار نهادینه مي شوند، برخي شرکت ها  براي تحقق نشاط کاري، ورزش صبحگاهي را 
اجباري اعالم کرده اند، از این رو براي آغاز شکل گیري برخي رفتارهاي سازنده، مي توان 
آن را به شکل قانون درآورد. وي با اشاره به لزوم ایجاد روحیه همکاري در سازمان، برگزاري 
گردهمایي هاي هاي گوناگون، جلسات هفتگي، گروه هاي اجتماعي در فضاي مجازي را 
باعث نزدیک شدن افراد به یکدیگر مي داند که در تقویت فرهنگ کار گروهي و مشارکت 

نیز بسیار حایزاهمیت است.
اصالتي با اشاره به اقدام گذشته روابط عمومي و فراهم کردن فضایي در سایت براي مشارکت 
همکاران در درج محتواها و موضوعات مورد عالقه مي گوید: اینکه همکاران مي توانستند مطالب 
را با اسم خود در سایت قرار دهند و افراد با سالیق مشابه، بحث هاي گروهي را شکل مي دانند، 
اقدامي مثبت بود که باعث شکل گیري اجتماع همگن مجازي و تحرکات مثبت در شرکت مي 
شد.کارشناس ارشد فرآیند درطرح توسعه پاالیشگاه ها تصریح مي کند: کمیته فرهنگي باید ارزیابي 

کند که برنامه هاي اجرا شده تا چه اندازه توانسته در پیشرفت کاري شرکت اثربخش باشد.
اصالتي، نزدیکي مدیران باالدستي به بدنه سازمان و کارکنان پایین دست را مهم ارزیابي مي 
کند و مي گوید: هر چقدر ارتباطات از حالت خشک و رسمي خارج شوند و مدیران به فعالیت الیه 
هاي پایین تر سازمان توجه کنند و بازخورد نشان دهند، کارکنان نیز احساس ارزشمند بودن مي 

کنند و کار را با دلسوزي و انگیزه بیشتر پیش مي برند.
اصالتي درادامه رعایت شأن و منزلت کارکنان در استفاده از تسهیالت رفاهي را خاطرنشان مي 
کند و مي افزاید: امکانات رفاهي اعم از اماکن اقامتي، مراکز خرید و فرهنگي باید طوري انتخاب 

شوند که متناسب با جایگاه و ارزش کارکنان باشد و اعتبار کارمند را مخدوش نکند.

برنامه هاي تفریحي، آسودگي ذهن و روح را پدید مي آورد
 خداورد ولي پور، مسئول بایگاني 
کمیسیون  این  مناقصات،  کمیسیون 
را قلب تپنده شرکت توصیف مي کند 
و مي افزاید: بنده با دیوان محاسبات و 
حسابرسي ها در ارتباط هستم و پرونده 
ها را براي بررسي در اختیارشان قرار مي 
دهم و بعد از بررسي به بایگاني کمیسیون 

مناقصات انتقال مي دهم.
وي مي گوید: در روزهاي برگزاري جلسات به عنوان مسئول جلسات، امور جلسه را آماده مي کنم 
و موضوعات را به صورت سیستمي و کپي دراختیار دبیر کمیسیون براي طرح در جلسه قرار مي دهم. 
ولي پور مي افزاید: با توجه به حجم باالي ارتباطات درون و برون سازماني شرکت مهندسي و توسعه و 
اجراي طرح هاي فراوان، روزانه پاسخگوي بسیاري از ذي نفعان نیز هستم.وي با تمجید از برنامه هاي 
فرهنگي شرکت مانند جشن آینده سازان، سینما و ورزش مي گوید: با توجه به حجم باالي نفرات 
متقاضي و محدودیت بلیت هاي سینما، بهتر است براي هر نوبت 2 ساختمان براي توزیع در نظر 
گرفته شود تا خانواده هاي بیشتري در این مراسم فرهنگي حضور یابند.ولي پور، جشن آینده سازان را 
باب آشنایي خانواده ها با شرکت مهندسي و توسعه توصیف مي کند و مي گوید: این مراسم به دلیل 
ایجاد شادماني در فرزندان، همواره با بازخوردهاي خوبي از سوي خانواده ها مواجه شده است.مسئول 
بایگاني کمیسیون مناقصات با اشاره به میزان باالي کار خود مي گوید: کمتر فرصت حضور در اردوها 
را داشته ام، اما برنامه هایي نظیر بازدید از کاخ سعدآباد را برنامه اي خانوادگي و نشاط آفرین توصیف 
مي کنم که در یک روز تعطیل، خستگي را از تن به در مي کند و فراغت خاطر و آسودگي ذهن و روح 
پدید مي آورد.وي در پایان الزمه رضایت شغلي را مرتبط بودن رشته تحصیلي با سمت سازماني مي 

داند و بر متناسب سازي این موضوع در نیروهاي قراردادي تاکید مي کند.

کارکنان عملیاتي به امکانات کمتري دسترسي دارند 
ماشاءاهلل میري مزرعه شاهي، کارمند 
امور بازرسي فني و مهندس ارشد ابزار 
دقیق این امور، با بیان اینکه بازرسي 
از مسئولیت  اي  دامنه گسترده  فني 
هاي سنگین را در بر مي گیرد، مي 
گوید: از دیدگاه من بازرسي فني، امانتي 
الهي است که از نظر سازماني از مدیریت 

به بازرسي محول مي شود.
وي افزود: شخص بازرس عالوه بر 

برخورداري از دانش فني، نباید نظرات شخصي را در کار دخالت دهدبلکه باید با در نظر گرفتن 
وجدان، نظرات را براي بهبود در حوزه مسئولیت تعریف شده، اعمال کند.کارمند امور بازرسي 
فني بر لزوم آموزش رفتار سازماني متناسب با جایگاه محیط کار به گروه هایي نظیر همکاران 
حمل و نقل تاکید مي کند  و مي گوید: براي توزیع امکانات به صورت عادالنه باید روشي تدوین 
شود تا همکاراني که در ماموریت به سر مي برند و دسترسي به اطالعات شرکت و امکان مراجعه 
حضوري و تلفني ندارند، از امتیازات محروم نشوند.وي، اطالع رساني دیر هنگام روي سایت را 
باعث محدود شدن امکان استفاده از امکانات شرکت مهندسی مي داند و مي گوید: با توجه به 
اینکه همه پرسنل شرکت مهندسي هستیم، نباید بین دوستاني که امکان استفاده از رستوران 
و صرف غذاي گرم دارند با دیگران، تفاوت قائل شد.میري مزرعه شاهي تاکید مي کند: شاید 
در نگاه اول چنین مسائلي ساده به نظر برسد اما مجموع این موضوعات، به لحاظ روحي روی 
کارمندان بسیار تاثیرگذار است.کارمند امور بازرسي فني با اشاره به اینکه در بسیاري از شرکت 
ها، وسایل ورزشي خانگي توزیع مي شود، مي گوید: سابقا چنین اقداماتي در شرکت انجام مي 
شد که امیدوارم در صورت بهبود شرایط مالي، اعطاي بسته هاي ورزشي، لباس گرم و کفش 
ورزشي به کارکنان از سر گرفته شود.وي در ادامه به سرمایه گذاري براي راه اندازي سالن بدن 
سازي در ساختمان ششم اشاره مي کند و مي گوید: باوجود ایجاد میل و انگیزه براي روي آوردن 
کارکنان به ورزش، بنا به دالیلي این ورزش متوقف شد، در حالي که باید از ابتدا جوانب سنجیده 
مي شد تا اقدامات سازماني منقطع نشود.میري مزرعه شاهي، با اشاره به باشگاه هاي طرف قرارداد 
با شرکت، مي گوید: توزیع کارت هاي فرهنگي یا باشگاه ها، نباید تنها محدود به مرکز شهر شده 
و همکاران ساکن در فواصل دورتر نیز باید پوشش داده شوند.کارمند امور بازرسي فني مي افزاید: 
براي دریافت منابع اطالعاتي مورد نیاز که در روند کاربسیار حائز اهمیت هستند باید از امکانات 
کتابخانه نفت استفاده کنیم.وي با اشاره به فلسفه وجودي شرکت مهندسي در فعالیت هاي 
اجرایي و فني مي گوید: افرادي که دفترنشین و اداري اند بسیار سریع تر و راحت تر به امکانات و 
امتیازات شرکت دسترسي دارند ولي همکاران مستقر در مناطق عملیاتي که بار اصلي امور شرکت 

را بر دوش دارند، معموال کمتر از این امکانات برخوردار مي شوند.
میري مزرعه شاهي ادامه مي دهد: ما معتقدیم فردي که در سازمان استخدام شده است، 
تمام استانداردهاي سیستم را کسب کرده است، بنابراین سازمان هم باید متقابال شرایط مطلوب 
را براي وي فراهم کند، در غیراین صورت، تبعیض و سرخوردگي حاکم مي شود که روحیه کاري، 

خانوادگي و راندمان سیستم را شدیدا تحت الشعاع قرار مي دهد.

برنامه هاي فرهنگي در فصل تابستان بیشتر شود
ابوالفضل رحیمي، از سال 8٠ 
وارد شرکت شد و فعالیت در سمت 
هاي رئیس دفتر و همکاري با IT را 

در کارنامه دارد.
وي، نامه هاي الکترونیک که از 
سوي شرکت ها و پیمانکاران ارسال 
مي شود را جمع آوري مي کند و 
در اختیار مجري خطوط انتقال قرار 
مي دهد.رحیمي، فعالیت هاي فرهنگي را در سال هاي اخیر، مثبت و سازنده ارزیابي مي کند 
و مي گوید: باید تورهاي سیاحتي و زیارتي بیشتري برگزار شود و امکان استفاده از تسهیالت 

رفاهي نیز  براي نیروهاي قراردادي فراهم شود.
وي، آشنایي خانواده ها با محل کار والدین را از مزیت هاي برگزاري گردهمایي هاي 
خانوادگي ذکر مي کند و مي افزاید: فرزندم در اکثر مراسم هاي شرکت، حضور داشته و 
اکنون بي صبرانه  در انتظار برگزاري مراسم هاي جدید است.رحیمي با اشاره به اوقات فراغت 
فرزندان در فصل تابستان، برگزاري برنامه هاي فرهنگي در این فصل را ضروري مي داند که 

باید در دستور کار قرار گیرد.
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کارکنان

جشن آینده سازان، بزرگ ترین رویداد فرهنگي شرکت
سابقه  با  وش،  اسدي  اصغر 
١٠ ساله در شرکت مهندسي، 
 ، رساني  نامه  و  واحد چاپ  در 
مسئولیت توزیع روزنامه و نامه 
هاي داخل و خارج شرکت را بر 

عهده دارد.
فرهنگي  هاي  برنامه  وي، 
شرکت در برگزاري جشن آینده 
سازان، امکان استفاده کارکنان از سالن هاي سینما و تماشاي فیلم هاي روز را مثبت 
ارزیابي مي کند و مي گوید: ارسال کارت تبریک براي سالروز تولد همکاران هم اقدامي 

جذاب است که باید از سرگرفته شود.
وي که از کارکنان قراردادي شرکت است، مي افزاید: برخي کارکنان پیمانکاري و ارکان 
ثالث، به دلیل پرداختن به شغل دوم، عمال فرصتي براي برنامه ریزي سرگرمي و تفریحي 
ندارند، از این رو اقدامات فرهنگي شرکت، بسیار تاثیرگذار و باعث آشنایي فرزندان با 
مجموعه است.اسدي وش همچنین با اشاره به لزوم ایجاد تنوع در برنامه هاي فرهنگي مي 
گوید: عالوه بر سینما که یک نوع گردهمایي خانوادگي محسوب مي شود، مکان هایي 

نظیر برج میالد هم مي تواند مورد بازدید همکاران و خانواده ها قرار گیرد.
وي در ادامه خواستار از سرگیري اهدای گل و کارت تبریک در سالروز تولد همکاران 
مي شود و مي افزاید: به دلیل فعالیت های کاری و ذهني فراوان ممکن است این روز کمي 
مورد غفلت کارکنان واقع شود اما اقدام شرکت در بزرگداشت روز تولد کارکنانش، باعث 
ایجاد تصویري مثبت از شرکت در اذهان خانواده ها مي شود.اسدي وش، از جشن آینده 
سازان به عنوان بزرگ ترین رویداد فرهنگي شرکت نام مي برد و مي گوید: بعد از گذشت 
چند ماه از این مراسم، فرزندم، از اینکه ساعات خوشي در این رویداد داشته خوشحال 

است و در انتظار حضور مجدد در آن مراسم، روزها را مي شمارد.

حضور مدیرعامل در مراسم ها، مایه قوت قلب است
مسئول  و  دبیر  اسدپور،  پرویز 
از  مناقصات،  کمیسیون  دبیرخانه 
سال 63 وارد شرکت شد، کمیسیون 
مناقصات محل انتخاب پیمانکاران، 
نیاز  مورد  هاي  و خرید  سازندگان 

براي اجراي پروژه هاست.
فرآیند کار در این کمیسیون به 
این ترتیب است که ابتدا متقاضیان، 
درخواست هاي مورد نیاز پروژه نظیر 
خرید، پیمان و ... را به کمیسیون ارجاع مي دهند، سپس در مرحله اول فراخواني در روزنامه صادر 
شده و پیمانکاران یا سازندگان دعوت مي شوند.بعد از ارزیابي کیفي آنها، در صورت کسب حد 
نصاب، فرآیند مناقصه شروع مي شود و مناقصه گران، پیشنهاد ها را ارائه مي دهند، پیشنهادها 
جمع آوري و به کمیسیون ارجاع داده مي شود.پیشنهاد ها در جلسات کمیسیون گشوده شده 
و به کمیته فني، بازرگاني ارسال مي شود و در صورت تایید در این کمیته، مناقصه گران براي 
گشایش پاکات مالي دعوت مي شوند.در این مرحله، قیمت ها قرائت و در نهایت با تعیین برنده 
مناقصه، عقد قرارداد در قالب پیمان یا خرید انجام مي شود.پرویز اسدپور، دبیر و مسئول دبیرخانه 
کمیسیون مناقصات، تاثیر برنامه هاي فرهنگي را بسیار مهم مي داند و مي گوید: اجراي برنامه 
هاي فرهنگي، جوي صمیمي به وجود مي آورد، حضور در یک رویداد فرهنگي همراه خانواده 
و همکاران، در قالب تورهاي سیاحتي، زیارتي و تفریحي، احساس خوشایندي را براي همکاران 
رقم مي زند.وي با اشاره به این که پیش از این برنامه هاي بیشتري برگزار مي شد، مي گوید: 
خوشبختانه حضور تاثیرگذار مدیرعامل شرکت در بطن مراسم ها و حمایتش از برنامه هاي 
فرهنگي، مایه قوت قلب است.اسدپور که تاکنون در برنامه هاي گالب گیري، سینما،  قم و 
جمکران شرکت داشته، بازخورد چنین برنامه هایي را عالي توصیف مي کند و مي افزاید: جشن 
آینده سازان، فرزندان را به علم آموزي ترغیب مي کند و هرساله فرزندان به امید حضور مجدد در 

جشن، تالش بیشتري در تحصیل به کار مي بندند.
وي مي افزاید: فرزندم با اینکه هم اکنون در مقطع ارشد مشغول به تحصیل است خاطراتي 
خوش از جشن هاي آینده سازان دارد و هنوز هم خواهان شرکت در این رویداد پر انگیزه و 
اثربخش است.مسئول دبیرخانه کمیسیون مناقصات در پایان، دعوت از کارکنان و خانواده های 
آنهارا احترام و تکریم زحمات آن ها عنوان و تاکید می کند: حضور کارمندان در کنار خانواده 
هایشان در رویداد ها و اجتماعات، حس قدرشناسي سازمان را به افراد القا مي کند که در ارتقای 

جایگاه شرکت بسیار تاثیرگذار است.

براي رفع مشکالت فرهنگي باید از خودمان شروع کنیم
فعالیتش  بیگلري،  سیامک 
گاز  پاالیشگاه  در  سال 68  از  را 
بیدبلند به عنوان تکنیسین ارشد 
الکترونیک  کارگاه  و  دقیق  ابزار 
آغاز و سپس با قبول مسئولیت 
بیدبلند  پاالیشگاه  برق  تعمیرات 
تا سال 88 در این مجموعه نقش 

آفریني کرد.
همکاري در بیدبلند 2 و خط 

هفتم سراسري از مسئولیت هاي بعدي وي در شرکت گاز است، بیگلري هم اکنون 
دبیر حلقه کیفیت در رابطه با IMS ، مسئول پژوهش و فناوري طرح، پیگیري گزارش 
هاي بازرسي فني و تسویه پیمان هاي معوق است و پروژه خط لوله هفت گل ایذه را 
نیز راهبري مي کند.وي که فارغ التحصیل رشته MBA  در مقطع ارشد است، مسائل 
فرهنگي  را از مسائل اساسي سازمان ها مي داند و مي گوید: رفتاري که کارکنان در 

سازمان ها از خود بروز مي دهند بر اساس بنیان هاي فرهنگي استوار است.
بیگلري مي افزاید: مدیران شرکت هاي دولتي و خصوصي از اهرم هاي فرهنگي به 

مثابه نیرویي محرک براي نیل به اهداف شرکت بهره مي جویند.
وي، کارکنان را از اصلي ترین ذي نفعان شرکت مي داند و مي افزاید: افزایش 
رضایت مندي کارکنان شرکت، از طریق فراهم کردن مطلوبیت محیط کاري و توسعه 
فعالیت هاي فرهنگي به طور مستقیم باعث ارتقای رضایت ذي نفعان خارجي نظیر 
بهره برداران مي شود.بیگلري با اشاره به سکونت تعداي از کارکنان در کرج  مي گوید: 
در کرج امکانات رفاهي، ورزشي و تفریحي همانند تهران وجود ندارد، در حالي که تعداد 

بسیار زیادي از کارکنان وزارت نفت در این شهر سکونت دارند.
 وي با اشاره به لزوم توجه به رشد و ارتقای کارکنان در سیستم تاکید می کند: 
باید سوابق، مدارک و خدمات افراد سازمان مورد ارزیابي و معیار اعطاي مسئولیت بر 
مبناي شایستگي  قرار گیرد.بیگلري، بي انگیزگي و بي تفاوتي به سرنوشت سازمان را از 
معضالت فرهنگي جهان سوم مي داند و مي گوید: براي رفع مشکالت فرهنگي سازمان 
باید از خود شروع کنیم، به این ترتیب که منافع دراز مدت شرکت و کشور را  بر منافع 

کوتاه مدت خود ترجیح دهیم.
وي مي افزاید: از نظر فرهنگي باید به درجه اي از بلوغ برسیم که باوجود تمام کاستي 
ها و نامالیمات، کار خود را به نحو احسن انجام دهیم؛ قدمي مثبت براي  کشور برداریم 

و این روحیه را به اطرافیان تسري دهیم.

ارتقای شغلي با برگزاري دوره هاي آموزشي
امل صورت زاده، مسئول دفتر 
طرح خطوط انتقال گاز، برگزاري 
برنامه هایي نظیر اردوي آبعلي که 
کارکنان شرکت را در دامان طبیعت 
گردهم مي آورد، اقدامي بسیار زیبا 
ارزیابي مي کند و مي گوید: بهتر 
است دوره هاي آموزش قرآن، براي 
هر ساختمان به صورت اختصاصي 

برگزار شود، چرا که امکان رفت و آمد به ساختمان هاي دیگر در ساعات پیک اداري 
کمتر میسر مي شود.وي با تشکر از برگزاري دوره هاي آموزشي روانشناسي، مي گوید: 
گردهم آمدن همکاران، بحث آزاد و طرح افکار و گالیه ها عالي بود اما قرار بود این دوره 

ها به ارتقاي شغلي و انطباق گرایشات با سمت ها بینجامد که متاسفانه محقق نشد.
صورت زاده، ارتقای شغلي را از ضرورت هاي ایجاد انگیزه در شرکت مي داند و مي 
گوید: چرخش شغلي مي تواند از سکون و روزمرگي جلوگیري کند که این مهم با 

برگزاري دوره هاي آموزشي براي کارمندان قابل تحقق است.
مسئول دفتر طرح خطوط انتقال گاز با قدرداني از روابط عمومي براي برگزاري کالس 
ها، دعوت به سینما و احترام به پرسنل تاکید می کند: تاکنون در مسابقات نهج البالغه، 
مقاله نویسي و دوره هايICDL  شرکت کرده ام؛ مسابقه مقاله نویسي بسیار جذاب بود 
چراکه باعث شد موضوعاتي که سال ها پیش در دوران تحصیل مطالعه کرده بودم را از نو 
مرور کنم و به دنیاي کتاب و دانش بازگردم.وي در ادامه خواستار اختصاص مبلغي براي 
برپایي دوره هاي آموزشي به پرسنل مي شود و مي گوید: امیدوارم شرایطي فراهم شود 

تا نیروهاي قراردادي هم از امکانات رفاهي و تفریحي شرکت بهره مند شوند.
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خانواده

وی درباره ورود به این رشته می گوید: 
در س��ال 8٠  دایی کوچک و برادرم کاراته 
کار می کردند و من هم به این رشته عالقه 
مند ش��دم و این مسیر را با کمک خانواده 

ادامه دادم.
خانم س��اعتیان درباره تاثیر ورزش بر 
فعالیت های درسی اش اظهار می کند: هم 
اکنون دانشجوی رشته ریاضی دانشگاه الزهرا 
هستم. پیگیری ورزش ضربه ای به درس 
خواندن نزد و پس از تمرین، درس هایم را 
هم پیگیری می کردم. ورزش؛ انرژی مثبتی 

برای درس خواندن به من می داد.
وی درب��اره وضعیت حاکم بر تیم های 
ورزش��ی تاکید می کن��د: تقریبا در همه 
ورزش ها مس��مومیت هایی وجود دارد و 
همیشه عده ای خاص به دالیل خاص باید 
باال بیایند. این موضوع در ورزش کاراته به 
اوج خود رسیده است و در سطح ملی نیز 
همین گونه است. مسابقات انتخابی که برای 
تیم ملی برگزار می کنند به نوعی فرمالیته 
است به دلیل اینکه همیشه نفرات از قبل 

تعیین شده اند.
من این ورزش را با این انگیزه که روزی 
می توانم جلوی آنان بیاستم ادامه دادم و 
این موضوع عالقه من را تش��دید می کرد 

و در ادام��ه آن مادرم همیش��ه می گفت: 
»م��ن دلم می خواهد تو را روی س��کوی 
اول ببین��م«. به همین دلیل من به دنبال 
سکوی جهانی هستم تا رتبه نخست را به 
دست آورم و خانواده ام را خوشحال کنم. 
خانواده، مهمتری��ن انگیزه من برای ادامه 

این کار بود.
خانم ساعتیان درباره محدودیت هایی که 
برای بانوان در رقابت های جهانی وجود دارد، 
می گوید: در سال 85 برای نخستین بار عضو 
تیم ملی شدم و قصد داشتم وارد مسابقات 
بین المللی قطر شوم که به دلیل داشتن 
حجاب این امکان فراهم نشد. در آن سال 

مسابقه برای بانوان با حجاب ممنوع شد. 
پس از این موضوع سبک رشته ورزشی 
خود را تغییر دادم. تقریبا دو سال است که 
بانوان شرکت می کنند و تنها موهای خود 
را می پوشانند و این درحالی است که تعریف 

دین اسالم از حجاب این نیست.
ب��رای حضور در مس��ابقات جهانی به 
طور کامل حجابم را رعایت می کنم و در 
مسابقات گذشته هم با رایزنی مربی و مدیر 
امور بین الملل فدراس��یون امکان شرکت 
م��ن با حجاب فراهم ش��د. از طرفی برای 
مسابقات جهانی بعدی که در کشور اسپانیا 

برگزار می شود هم امکان شرکت بانوان با 
حجاب وجود دارد.

خانم ساعتیان درباره تاثیر حضور بانوان 
در صحنه های اجتماعی و اینکه ورزش می 
تواند چه نقشی در شکوفایی و سالمت آن 
داشته باشد، می گوید: هم اکنون جامعه به 
سمتی می رود که خانم ها خیلی بیشتر از 
آقایان به فساد کشیده می شوند. شاید اگر 
آنان به ورزش روی آورند این درصدها پایین 
تر بیاید و بهداشت و سالمت جامعه و در کل 

روح جامعه سالم تر شود. 
وی به بانوان هم نسل خود پیشنهاد می 
کند که اگر قرار است وارد مسیری شوند، 
نخست دین خود را در نظر بگیرند و با توجه 
به آن مسیر خود را تعیین کنند. از طرفی، به 
تحصیل بپردازند و در آخر وارد ورزش شوند 
و این سه را در کنار هم ادامه دهند تا بتوانند 

به هدفی که دارند برسند و موفق شوند.
وی درب��اره برنامه خود برای حضور در 
مس��ابقات بین المللی اعالم می کند: هم 
اکنون تمرینات سنگین خود را برای حضور 
در مسابقات بهمن ماه جهانی اسپانیا آغاز 

کرده ام.
وی در پایان می گوید: به نوعی از شرکت 
گاز گله دارم. برای مسابقات اندونزی اسپانسر 

من شد و این مسیر قطع شد و در مسابقات 
بعدی حمایت از من صورت نگرفت که این 

موضوع دلخوری ای برای من داشت.
والدین براي ورزش کودکان س��رمایه 

گذاري کنند
علیرضا س��اعتیان، فرزن��د دیگر آقای 
س��اعتیان هم قهرمان ورزشی است. وی 
متولد س��ال 69 اس��ت و سابقه قهرماني 
جودوی استان تهران و مقام سوم کشور را 

در کارنامه خود دارد. 
ساعتیان، ورزش را عامل تضمین سالمتي 
مي داند و جوانان را به حضور در  باشگاه هاي 
ورزشي به جاي وقت گذراني در فضاهاي 
غیرسودمند مجازي و بازي هاي موبایلي 

ترغیب مي کند.
وی در مورد انگیزه خود برای حضور در 
عرصه های ورزشی می گوید: محیط خانواده 
در گرایش من به ورزش تاثیر داشت. پدرم 
فوتبال بازي مي کرد و خواهرم هم سال های 
متمادي رتبه هاي برتر کشوري در زمینه 
کاراته را کسب کرده و حتي سابقه حضور در 

مسابقات آسیایي را در کارنامه دارد.
البته ناگفته نماند که من قبل از ورود به 
رشته جودو، در دوره دبستان، در آکادمي 
باشگاه انقالب زیر نظر امیر قلعه نوعي به 

گفت و گو با بانوی قهرمان

حجاب محدودیت نیست

زهرا ساعتیان، فرزند رئیس کمیسیون مناقصات شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و متولد سال 75 است. وی از سال 80، با تشویق های 
مادرش کاراته را به طور رسمی آغاز و 11 سال است که قهرمان کشور است. خانم ساعتیان برای دومین بار در مسابقات آسیایی و اقیانوسیه شرکت 

و در این دوره با سه کشور رقابت کرده است.  او در بخش کاتا )حرکات نمایشی( فعالیت می کند و در آن مقام نخست را کسب کرده است.



www.nigceng.ir

11
شماره دوازدهم شهریورماه 1395

خانواده

مدرس��ه فوتبال مي رفتم و حتي به تیم 
نوجوانان استقالل هم دعوت شدم.

با انتصاب قلعه نوعي به سمت سرمربي 
استقالل، مدرسه فوتبال هم منحل شد و 
چند س��ال بعد از این ماجرا، در محله ما 
باشگاهي دایر شد که ورزش هاي مختلفي 

از جمله جودو را آموزش مي داد.
من هم با تش��ویق پدرم، رشته جودو 
را آغ��از کردم. البته ابت��دا به دنبال ورزش 
به ش��کل حرفه اي نب��ودم، تا اینکه براي 
دریاف��ت کمربند مش��کي در بخش کاتا 

شرکت کردم.
با شرکت در کاتا و دیدن جذابیت هاي 
آن به این شاخه از جودو عالقه مند شدم 
و تنه��ا با دو ماه تمرین، در حالي که براي 
نخس��تین بار در مسابقات کاتا ظاهر مي 
شدم، به مقام نخست در سطح استان تهران 

دست یافتم.
بعد از موفقیت در سطح استان تهران، به 
مسابقات کشوري دعوت شدم که دو مرحله 
داشت. پس از طي مرحله نخست، در مرحله 

نهایي آن به مقام سوم دست یافتم.
با کسب رتبه در مسابقات کشوري، بیش 
از پیش ش��ناخته و مورد توجه مربیان در 
سطح ملي قرار گرفتم و در ادامه به اردوي 

تیم ملي دعوت شدم.
در اردوي تی��م مل��ي با نظر کادر فني، 
مسابقات انتخابي برگزار شد و من به عنوان 
نماینده ایران براي ش��رکت در مسابقات 
جهاني کاتا در شهر سامسون ترکیه برگزیده 
شدم. ضمن اینکه سال آینده هم به عنوان 
عضو تیم ملي به مسابقات المپیک کاتا اعزام 

خواهم شد.
وی درباره تاثیر والدین در انتخاب مسیر از 
سوی فرزندان می گوید: فکر مي کنم والدین 
رسالتي بر دوش دارند تا براي پرورش تمام 
ابعاد روحي، جسمي و فکري فرزندان برنامه 
ریزي کنند. سابقا نوجوانان با بازي در کوچه 

و محله تخلیه مي شدند، اما متاسفانه رونق 
فضاي مجازي، حتي باعث کاهش ثبت نام 
در باشگاه هاي ورزشي براي سنین پایین 
شده است. گرایش به بازي ها و شبکه هاي 
موبایلي و اینترنتي، ذهن نوجوانان را خسته 
مي کند و با اشغال بخش فعال مغز، قدرت 
تفکر و خالقیت را سرکوب مي کند. امیدوارم 
والدین عزیز براي تفریح و ورزش کودکان و 
نوجوانان هم هدفمند سرمایه گذاري کنند 
تا جواناني سالم و خوب براي ورود به جامعه 

پرورش یابند.
بزرگ ترین دستمزد، داشتن دوستان و 

همکاران صدیق است
محمدحسین ساعتیان، سال 65 وارد 
صنعت نفت شد؛ سال 69 مسئولیت گزینش 
ش��رکت ملی گاز ایران را برعهده گرفت. 
چند سالی به دلیل شرایط خاصی که به 
وجود آمد به شرکت ملی نفت ایران رفت 
ولی باتوجه به تعلق خاطری که به شرکت 
ملی گاز ایران داشت به طور مجدد به گاز 
بازگشت و تمایل دارد خدمتش را در گاز 

به پایان برساند.
آقای ساعتیان از سال 85 وارد شرکت 
مهندس��ی و توس��عه گاز ایران شد و هم 
اکنون ریاست کمیسیون مناقصات این را 

برعهده دارد.
وی درباره خاطرات خوب دوران کاری 
خود می گوید: دوستان خوبی دارم و همه 
اف��رادی که با آن ه��ا کار کردم برایم باقی 
مانده اند. یک فرد، بزرگ ترین دستمزدی 
که می تواند از یک مجموعه بگیرد این است 
که دوستان و همکارانی خوب و صدیقی را 
پیدا کند و پس از پایان دوران کاری هم با 
آن ها ارتباط داشته باشد که خوشبختانه این 

شرایط برای من کامال مهیاست.
وی درب��اره تربیت فرزن��دان خود می 
گوید: معموال سلس��له نصیحت هایی را 
برای فرزندان داش��ته ام. اعتق��اد دارم که 

بخشی از نصیحت هایی که داشتم، تاثیر 
گذاشته است.

به عنوان مثال از آن ها خواسته ام یا وارد 
کاری نشوید یا اگر وارد شدید آن کار را به 
نحو احسن انجام دهید و سعی کنید در آن 
کار بهترین باشید. این موضوع می تواند در 
حوزه کاری، خانوادگی و ورزش هم باشد 
که خوش��بختانه فرزندانم در حوزه درس، 
اخالق و ورزش س��عی خود را کرده اند که 

به نصیحت من توجه کنند.
با توجه به اینکه ه��ردو فرزندم عالقه 
خاصی به ورزش نشان دادند و استعداد نیز 
داشتند، توصیه کردم که اگر می خواهند در 
این حوزه باقی بمانند از نتیجه کارشان به 
جز مدال هایی که کسب می کنند، بتوانند 
نتیجه دیگری هم به دست آورند. هم اکنون 
جامعه ورزشی کشورمان به عوارضی مبتال 
شده که نمی شود آن را کنترل کرد. تاکید 
من به آنان این بود که سعی کنند این پیام 
را به دیگران بدهند که می شود با اخالق، 
دین، رفتار مثبت و ممتاز هم در همه محافل 
ورزشی حضور داشته باشیم و به دنیا ثابت 

کنیم که دین محدودیت نیست. 
برخی فکر می کنند اگر بخواهند دین 
شان را حفظ کنند باید همه فعالیت های 
اجتماعی خود را کنار بگذارند. برای اینکه 
اثبات کنیم که با سالح و ابزار دین می توانیم 
پیام خود را به جامعه برسانیم خواهش کردم 
که اگر در این حوزه وارد شدید اثبات کنید 
این موضوع هیچ محدودیتی برای ما ایجاد 
نمی کند. با وجود همه آزاری که کشورهای 
استبدادی برای فرهنگ و ورزش ما دارند 
توانستیم در این موضوع نشان دهیم که این 
محدودیت نبوده و نتایج خوبی هم به وجود 

آورده است. 
امیدواریم که مسئوالن کشور هم نسبت 
به مسائل اخالقی که در حوزه ورزش اتفاق 
می افتد هوش��یارتر باش��ند و گروه های 

فرهنگی این حوزه چش��م خود را بیشتر 
باز کند.

والدین به مس��ائل معنوی فرزندان هم 
توجه کنند

سرور عجمی، همسر آقای ساعتیان با 
اش��اره به حضور فرزندان خود در محافل 
ورزشی و کسب مقام قهرمانی می گوید: 
زهرا؛ س��ه سال و نیم داش��ت که او را به 
همراه برادرش در رشته ژیمناستیک ثبت 
نام کردم. در چهار س��الگی به دلیل اینکه 
قوای جسمی پیدا کند و از لحاظ فکری هم 
تمرکز بیشتری داشته باشد او را در ورزش 
های رزمی ثبت نام کردم. البته پسرم زودتر 

وارد این عرصه شده بود.
ورزش در روحیات زهرا تاثیر داشت و سه 
س��ال از سوی آموزش و پرورش به عنوان 

دختر نمونه سال کشور انتخاب شد.
خانم عجمی درب��اره تربیت فرزندان و 
اخ��الق گرایی در خانواده م��ی گوید: در 
دوران طفولی��ت فرزندانم عادت داش��تم 
مطالب اخالقی و فرهنگی کوتاه از نصایح 
ائمه اطهار را روی برگه نوش��ته و در نقاط 
مختلف منزل بچسبانم و مطالب اخالقی را 
از این طریق به فرزندانم آموزش دهم. البته 
پدرشان بیش��ترین نقش را در این حوزه 

برعهده داشت.
وی درب��اره داش��تن حجاب از س��وی 
دخترش می گوید: در مورد دخترم حجاب 
را به انتخاب خود او گذاشتیم و هیچ اجباری 
در کار نبود. خوشبختانه خداوند فرزندان 
نیکویی به ما داده است. برای این کار باید از 
سال ها قبل برنامه ریزی و همفکری کرد.

وی در پای��ان تاکی��د می کن��د: پدر و 
مادرها همانطور که به مادیات فرزندان خود 
اهمی��ت می دهند به معنویات آن ها هم 

توجه کنند.
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فرهنگ و سالمت

پاییز، فصل سختی برای مبتالیان به آلرژی )حساسیت( 
است. آلرژی در اثر واکنش سیستم ایمنی بدن به یکسری 
مواد بی ضرر، مانند گرده گیاهان، برخی داروها، مو، پشم، 
پر حیوانات، گرد و غبار هوا، بعضی غذاها و نیش حشرات 

به وجود می آید.
مواد آلرژی زا باعث می شوند که سیستم ایمنی بدن 
بیش از حد فعال و عالئم حساسیت در بدن ایجاد شود.

آلرژی های فصلی، یکی از انواع شایع آلرژی ها هستند. 
حتی اگر قبال دچار آلرژی نبوده اید، ممکن است عالئم 

آلرژی فصلی در شما بروز کند.
عالئم آلرژی شامل اشکال در تنفس، گرفتگی بینی، 
عطسه، آب ریزش از بینی و چشم ها، خارش و تورم 
پوست، پوست خشک و قرمز و حتی بروز جوش های 
پوستی است که بستگی به واکنش افراد نسبت به آن 

ماده آلرژی زای خاص دارد.
هر چقدر تماس فرد با ماده آلرژی زا بیشتر باشد، احتمال 

دارد که بیشتر نسبت به آن حساسیت نشان دهد.
اگر چه هنوز علت اینکه چرا آلرژی در برخی افراد بیشتر 
شایع است، معلوم نیست ولی ما می دانیم که استعداد 
ابتال به آلرژی )واکنش بیش از حد سیستم ایمنی بدن( 

معموال در افراد یک خانواده بیشتر است.
هیچ کسی با بیماری آلرژی متولد نمی شود ولی زمینه 
ابتال به آن، ارثی است. آلرژی ها معموال در دوران کودکی 
شروع می شوند ولی ممکن است در هر سن دیگری هم 

آغاز شوند.
میزان حساسیت ها با افزایش سن کاهش می یابد ولی 

ممکن است بعدها مجددا بروز پیدا کند.
داروهای  منظم  مصرف  و  زا  آلرژی  مواد  از  دوری  با 
مخصوص به آلرژی، تحت نظر پزشک می توان آلرژی را 

کنترل و درمان کرد.
با دقت در اینکه کجا، چه موقع و در چه شرایط محیطی 
ای، آلرژی بروز می کند می توان به راحتی علت به وجود 

آمدن  آن را کشف کرد.

مبتالیان به آلرژی های فصلی می توانند با مصرف 
داروهای آنتی هیستامین یا ضد احتقان، احساس بهتری 

داشته باشد.
آنتی هیستامین، پاسخ های التهابی بدن را کاهش می 
دهد و ضد احتقان ها هم میزان گرفتگی و تراکم )مثل 

گرفتگی بینی( را کم  می کنند.
عوامل تشدید کننده و محرک آلرژی را بشناسید

عوامل آلرژی زا یا آلرژن، بسته به نوع منطقه متفاوت 
هستند ولی متخصصان معتقدند اصلی ترین عامل بروز 
آلرژی در فصل پاییز، کپک ها هستند. این کپک ها روی 
پوشش گیاهی بیرون از منزل و علف های خشک رشد 

می کنند. رطوبت میزان کپک ها را زیاد می کند.
 بعد از بارندگی، میزان کپک های خارج از منزل زیاد 
می شود. هر چقدر هم میزان بارندگی بیشتر باشد، میزان 

این کپک ها و گرده های گیاهی بیشتر است.
روش پیشگیری را یاد بگیرید

متخصصان می گویند اصلی ترین روش برای جلوگیری 
از ابتال به آلرژی، پرهیز از مواد آلرژی زاست. راه های 
متعددی برای حذف یا کاهش تماس با آلرژن ها وجود 

دارد که ما برایتان عنوان می کنیم:
باغبانی  موقع  یا  پارک  در  روی  پیاده  *هنگام 

کردن، ماسک بزنید.
* فضای داخل منزل خود را از مواد آلرژی زا پاک 
کنید؛ به عنوان مثال به طور مرتب وسایل خانه را 
گردگیری کنید، فرش ها و موکت ها را جاروبرقی 
بکشید )فیلتر جاروبرقی را هر چند مدت یک بار 
عوض کنید( و سرامیک های کف زمین اتاق ها را از 

گردوخاک پاک کنید.
*وقتی می خواهید به جایی سفر کنید، میزان 
گرده های گیاهی در آن منطقه را در نظر بگیرید. 
بهتر است کنار دریا بروید که میزان گرده ها در 
آنجا کم است. برای این که از میزان گرده ها مطلع 
شوید، به گزارش آب و هوای آن منطقه در اخبار 

گوش دهید.
* مراقب چشم هایتان باشید. موقعی که بیرون از 
منزل هستید، عینک آفتابی بزنید تا میزان تماس 

گرده ها را با چشم هایتان کم کنید.
* شب ها، قبل از خواب موهایتان را بشویید تا 
گرده های گیاهی را از روی موهایتان پاک کرده 
باشید. همچنین با این کار، گرده ها را به بالش تان 

منتقل نمی کنید.
*زمانی که میزان گرده های گیاهی در هوا زیاد 
است، از ورزش کردن در بیرون از منزل خودداری 
کنید. میزان گرده افشانی گیاهان هنگام صبح و 

عصر زیاد است.
* تا حد امکان از نگهداری حیوانات خانگی مثل 
سگ خودداری کنید، چون به دلیل چرخیدن 
در هوای آزاد، میزان گرده ها روی بدن آن ها زیاد 

است.
*هنگام رانندگی، تهویه ماشین را روشن کنید تا 
مانع ورود هوای بیرون به داخل ماشین که مملو از 
مواد آلرژی زاست شود. مواقعی که در اطراف شهر 

هستید، پنجره های ماشین را ببندید.
*به طور منظم فیلترهای تهویه هوا و گرما را عوض 

کنید.
  دنبال یک درمان مناسب باشید

پزشک داروهای متعددی را بهبود آلرژی شما تجویز 
خواهد کرد. این داروها، التهاب مخاط بینی را کاهش 

می دهند.
 اسپری های مخصوص بینی، قبل و طی آلرژی فصلی 

استفاده می شوند.
 داروهای آنتی هیستامین نیز معموال همراه با داروهای 

کورتیکوستروئیدهای بینی تجویز می شوند.
 قطره های چشمی نیز خارش چشم را کم می کنند.

 ماده ضد احتقان در داروهای ضد آلرژی، فشارخون و 
ضربان قلب را افزایش می دهد از این رو قبل از مصرف 
این نوع داروها حتما با پزشک خود مشورت کنید تا 

ضرری برای شما نداشته باشد.
 یک روش درمانی طوالنی مدت برای درمان آلرژی، 
ایمونوتراپی است. در این روش مقدار خیلی کمی از ماده 
آلرژی زا به فرد تزریق می شود که پاسخ ایمنی )آنتی 
بادی( بدن او را تحریک می کند. اما این روش درمانی 
زمان زیادی می برد. اغلب پزشکان این درمان را سه تا 

پنج سال برای بیمار ادامه می دهند.
این روش بیشتر در افراد بزرگسال استفاده می شود تا 
در کودکان. اجرای این روش درمانی در کودکان باعث 
می شود که آن ها به مواد آلرژی زای مختلف حساس 

شوند و در نتیجه آلرژی آن ها بدتر شود.
 �  مراقب غذایی که می خورید باشید

مواد غذایی ای که باعث تشدید و شروع آلرژی در شما 
می شوند، بشناسید و از مصرف آن ها خودداری کنید. 
تحقیقات نشان داده است که یک سوم افراد مبتال به آلرژی 

پاییزی، به مواد خوراکی نیز آلرژی نشان می دهند.

پاییزی آلرژی های 
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