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کارشناس روابط عمومی تو کیست؟
واژه روابط عمومی برای نخستین بار 119 سال پیش در ادبیات سازمانی و 

اداری غرب رایج و در سالنامه یک موسسه راه آهن در آمریکا بیان شد.
سابقه تشکیل روابط عمومی در ایران نیز به سال های پس از نهضت 
مشروطیت و تشکیل پارلمان و توسعه دولت مدرن بازمی گردد. تشکیل 
»دفتر انتشارات و اطالعات« درسازمان های دولتی، نخستین گام در این 
جهت بود. در سال 1٣٢٢ با تصویب هیئت وزیران اداره ای به نام »اداره کل 
انتشارات و تبلیغات« در وزارت خانه ها تشکیل شد. با وجود این سابقه، تشکیل 
روابط عمومی های نوین با پیشگامی صنعت نفت از ابتدای دهه 1٣٣٠ و در 
پی پیروزی نهضت ملی شدن نفت ایران آغاز شد و سپس دیگر ادارات و 
ارگان های دولتی و خصوصی در دهه های ٤٠ و ٥٠ شمسی از این ابتکار 

تبعیت کردند.
پس از پیروزی انقالب اسالمی و از سال 1٣٦٨ با تالش استادانی همچون 
کاظم معتمدنژاد، هویت این رشته در دانشگاه عالمه طباطبایی و در همه 

مقاطع دانشگاهی تثبیت شد.
جایگاه و اهمیت روابط عمومی در ایران تا جایی پیش می رود که حمید 
نطقی، پدر علم روابط عمومی ایران می گوید: به من بگو کارشناس روابط 
عمومی تو کیست؟ تا من بگویم سازمان تو چگونه است،از این رو مي توان به 

این مهم پي برد که  قلب تپنده یک سازمان روابط عمومي است .
روابط عمومي  است که  به سازمان حیات مي دهد و در صورتي که این 
قلب تپنده با مشکل مواجه شود به جرات مي توان گفت آن سازمان در ادامه 
حیات با مشکل مواجه مي شود چرا که   روابط عمومي فعالیتي است ممتد ، 
مداوم و طرح ریزي شده که از طریق آن ، افراد و سازمانها مي کوشند تا تفاهم و 
پشتیباني کساني را که با آنها سروکار دارند به دست آورند و در حقیقت بخشي 
از مدیریت است و در اغلب موارد نقش مغز متفکر ، قلب تپنده ، دست اجراء 
، پاي پیشرفت ، گوش شنوا ، چشم بینا و زبان گویاي سازمان مدیریت آن را 
ایفا مي کند.  فعالیتي که روابط عمومي انجام مي دهد در یک کلمه »ارتباط« 
از دیدگاه نظري »علم« از جنبه عملي و اجرایي خود »فن« و از جنبه خالقانه 
و زیبایي شناختي »هنر« است و آیینه تمام نماي سازمان و جایگاه دریافت 
و انتقال اطالعات است. روابط عمومي را مي توان  در حقیقت شبکه هوشیار 
، بانک اطالعات ، مغز متفکر سازمان و پل ارتباطي آن با افکار عمومي و 
مخاطبان خاص و عام و با نگرش ها و تمایالت و عادات و سالیق متفاوت 
دانست  که  باید خصلتهایي چون قانون مداري ، نظم ، شجاعت ، ابراز عقیده 
، تحمل شنیدن آراي مخالفان ، احترام به حقوق فردي و اجتماعي دیگران و 

صداقت  را رشد و توسعه دهد .
 مجید بوجارزاده، رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران
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گفت و گو

به  ایران  گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت 
عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت 
ملی گاز ایران به صورت کلی وظیفه ساخت و 
احداث خطوط لوله و تاسیسات تقویت فشار 
و اجرای طرح های توسعه ای صنعت گاز را 

برعهده دارد. 
ساخت خطوط لوله گاز استانی نیز از دیگر 
فعالیت های این شرکت به شمار می رود که 
در تامین گاز بخش شهری و روستایی استان 
بسیار تاثیرگذار است و با توجه به اجرای این 
پروژه ها شاهد توسعه مناسبی در صنعت گاز 

بوده ایم.
توسعه صنعت گاز به صورت ویژه از سال 
گذشته و امسال در دستور کار قرار گرفت 
ادامه خواهد  نیز  آینده  این روند در سال  و 

داشت.
در ادامه، گفت و گو با حسن منتظر تربتی، 
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 

را می خوانید.
گاز  تقویت  تاسیسات  پنج  ساخت 
از جمله برنامه های امسال این شرکت 
است. این پروژه هم اکنون چند درصد 

پیشرفت دارد؟
این تاسیسات روی خط هشتم سراسری 
تعریف شده و هم اکنون ٨٠ درصد پیشرفت 
دارد و براساس برنامه امسال به بهره برداری 

می رسند.
از سوی دیگر امسال بنا داریم بخشی از 
های  سال  در  که  را  سراسری  لوله  خطوط 
گذشته آغاز کرده ایم، تکمیل کنیم. به صورت 
متوسط ساالنه یکهزار و ٥٠٠ کیلومتر خط 
لوله و پنج تاسیسات تقویت فشار از سوی 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران احداث 

می شود.

عملکرد سال گذشته شرکت را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

در  عملکرد  سنجش  معیارهای  از  یکی 
شرکت ها، جذب نقدینگی است که شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران به صورت متوسط 
ساالنه یکهزار تا دو هزار میلیارد تومان جذب 

نقدینگی دارد.
در سال گذشته با توجه به شرایط خوبی که 
از نظر تامین نقدینگی وجود داشت، توانستیم 
بخشی از منابع را از محل بند »ق« تامین 
و ٨٠٠  هزار  دو  حدود  مجموع  در  و  کنیم 

میلیارد تومان جذب سرمایه داشتیم.
امسال چه برنامه هایی در دستور کار 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران قرار 

گرفته است؟
با توجه به توسعه ای که در بخش تولید گاز 
پارس جنوبی رخ داده، امسال بنا داریم خط 
لوله نهم را آغاز کنیم و این پروژه را در مدت ٢ 

سال و نیم به بهره برداری برسانیم.
لطفا اشاره ای به پروژه های در دست 

اجرای شرکت داشته باشید؟
صادرات گاز به عراق و پاکستان از جمله 
محورهای کاری این شرکت به شمار می رود 
که در توسعه صنعت گاز نیز به آن پرداخته 
شده است. از سوی دیگر، بحث صادرات گاز 
به عمان نیز در دستور کار است که از طریق 
اجرای خط لوله زیردریایی محقق می شود. این 
پروژه هم اکنون در مرحله نقشه برداری است 
و در صورتی که نهایی و به شرکت مهندسی 

منتقل شود، امکان اجرای آن وجود دارد.
یکی از پروژه هایی که برای ما مهم بوده 
و به شدت پیگیر آن هستیم،  گازرسانی به 
استان سیستان و بلوچستان است. هم اکنون 
تا  سراسری  هفتم  لوله  خط  طریق  از  گاز 

ورودی استان سیستان و بلوچستان رسیده و 
شهرستان ایرانشهر نیز به شبکه سراسری گاز 
متصل شده است.بر این اساس امیدواریم تا 
پایان امسال خط لوله ایرانشهر به زاهدان را به 
بهره برداری برسانیم. بهره برداری از این پروژه 
می تواند توسعه خوبی را در این منطقه ایجاد 
کند و نویدی برای توسعه های آتی استان 

سیستان و بلوچستان باشد.
چه برنامه هایی برای افزایش پایداری 

انتقال گاز در شمال کشور دارید؟
سالهای  به  نسبت  کشور  شمال  شبکه 
گذشته از چند محور تقویت شده است. هم 
تا رشت  را  لوله سوم سراسری  اکنون خط 
توسعه داده ایم و خط لوله میامی_ دشت را 

نیز اجرا کرده ایم.
دامغان_  لوله  پروژه خط  دیگر،  از سوی 
کیاسر_ نکا را در دستور کار داریم که با بهره 
برداری از آن، گازرسانی به شمال کشور به 

صورت ویژه تقویت می شود.
تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی 
از جمله برنامه های اساسی کشور است. 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران چه 
برنامه هایی برای تحقق این سیاست در 

دستور کار دارد؟
اقتصاد مقاومتی محورهای مختلفی دارد 
که برای تحقق آن در دو محور بسیار تالش 
می کنیم.نخست بحث درون زا بودن اقتصاد 
مقاومتی است و صنعت گاز با توجه به اینکه 
انرژی را در اختیار مصرف کنندگان قرار می 
دهد و منجر به توسعه صنایع جانبی می شود 
بخش درون زایی اقتصاد مقاومتی است. از 
سوی دیگر گاز به عنوان سوخت جایگزین 
امکان  که  می شود  فرآورده محسوب  برای 

صدور سوخت های مایع را مهیا می کند. 

محور بعدی نیز بحث تعامل با خارج از ایران 
است. بر این اساس نباید تنها به یک شرکت و 
کشور وابسته باشیم بلکه باید با تمام دنیا تعامل 
داشته که از این نظر محورهای خوبی پیش رو 
داریم. یکی از برنامه های ما توسعه صادرات 
است و باید شبکه هایی که ایجاد می کنیم، به 
لحاظ خطوط لوله و زیرساخت در جهت این 
باشد که بتوانیم صادرات گاز را به کشورهای 

همسایه توسعه دهیم.
و  تجهیزات  سازی  بومی  حوزه  در 
استفاده از توان داخل چه فعالیت هایی 

داشته اید؟ 
خط لوله و تاسیسات تقویت فشار گاز از 

جمله اجزای اصلی توسعه صنعت گاز است. 
در بحث لوله، سه کارخانه بزرگ لوله سازی 
در ایران وجود دارد و از این نظر نگرانی نداریم 
و می توانیم لوله مورد نیاز خود را از طریق این 

سه شرکت بزرگ داخلی تامین کنیم.
در بحث توربوکمپرسور نیز خوشبختانه 
اتفاقات خوبی رخ داده و دو شرکت داخلی 
در حوزه ساخت این تجهیزات ظرفیت باالیی 
دارند. تقریبا تمام نیازهای این بخش را از این 
دو شرکت تامین می کنیم و به هیچ وجه از 
های خود  پروژه  در  توربوکمپرسور خارجی 
استفاده نخواهیم کرد.از طرفی در نمایشگاه 
تولید  در بخش  امسال مشاهده کردیم که 
شیرآالت نیز توسعه خوبی رخ داده که بر این 
اساس تقریبا بخش عمده ای از شیرآالت مورد 
نیاز خود را که از جمله اقالم اصلی و اساسی 
توسعه صنعت گاز است، در داخل تامین می 
گاز در  تقریبا صنعت  کنیم.به صورت کلی 
بخش خطوط لوله و تاسیسات تقویت فشار 
به سمت شرکت های داخلی روی آورده و 

ظرفیت باالیی در این حوزه وجود دارد.

خیز شرکت مهندسی برای گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان
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کارکنان

برنامه بازدید از مراسم گالب گیری کاشان برگزار شود

فصل اردیبهشت ماه، بهترین زمان برای بازدید از مراسم گالب گیری است و 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران می تواند در این زمینه گردهمایی خانوادگی 

برگزار کند.
کارشناس خرید خارجی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران درباره برنامه های 
فرهنگی این شرکت می گوید: برنامه هایی که در ماه های گذشته برگزار شده، 

بسیار خوب بوده و خانواده کارکنان نیز توانسته اند در آن حضور داشته باشند. 
ابراهیم قادری با بیان اینکه پیش تر فعالیت های فرهنگی و خانوادگی شرکت 
محدود بود، می افزاید: خانواده ها به این نوع برنامه ها عالقه دارند و بر این اساس 

تعداد برگزاری این برنامه ها بیشتر شود.
در  ایران،  گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت  خارجی  خرید  کارشناس  گفته  به 
اردیبهشت ماه از برگزاری برنامه های بیرون شهری از جمله گالب گیری استقبال 

خواهد شد.

فعالیت های فرهنگی شرکت در بخش اداری توسعه یابد
فعالیت های فرهنگی در بخش خانواده شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران بسیار 

قابل تامل بوده و این برنامه ها باید در بخش اداری نیز توسعه یابد.
کارشناس طرح تاسیسات زیربنایی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران می گوید: 
برگزاری برنامه ها و گردهمایی های خانوادگی از جمله جشن انقالب و بازدید از 

مکان های دیدنی بسیار مناسب بوده است. 
غالمرضا تاجیک می افزاید: در بخش اداری باید فعالیت بیشتری داشته باشیم.

وی همچنین ادامه می دهد: مثال رسیدگی به فضاهای فرهنگی ساختمان ها 
بیشتر شود.

تاجیک با اشاره به مکان قرارگیری نمازخانه ساختمان یازدهم می گوید: این 
مکان مناسب نیست و باید برای آن فکری اندیشید.

استان تهران مکان های دیدنی بسیاری دارد

استان تهران مکان های دیدنی فراوانی دارد و شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران می تواند در حوزه خانواده برنامه های متنوعی برای بازدید از این مکان ها 

تعریف کند.
کارشناس حراست طرح ها و پروژه های شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
بر روحیه  افزون  و  بسیار خوب است  برنامه های فرهنگی  برگزاری  می گوید: 

کارکنان، در روحیه خانواده آن ها نیز تاثیرگذار است.
حداد خاک تاکید می کند: امیدوارم برگزاری این نوع برنامه ها تداوم داشته 
باشد.وی با بیان اینکه اکثر افرادی که ساکن تهران هستند، مکان های دیدنی 
سطح شهر را ندیده اند، می گوید: بسیار جالب است که از سوی شرکت مهندسی، 

برنامه خانوادگی تهران گردی برگزار شود.

تداوم برگزاری برنامه های خانوادگی در حفظ روحیه کارکنان موثر است
بازدید از مکان های دیدنی در حفظ  تداوم برگزاری برنامه های خانوادگی و 

روحیه، نشاط و شادابی کارکنان بسیار موثر است.
رئیس مهندسی حفاظت از زنگ و کنترل خوردگی امور مهندسی شرکت می 
گوید: از سال قبل در زمینه برگزاری برنامه های خانوادگی شاهد جهشی بزرگ 

بودیم.
سعید آخوندنسب می افزاید: جهش در این حوزه به دلیل حضور اشخاصی از 

جنس این کار بود و در آینده نیز موارد دیگری از این واحد می شنویم. 
امور  کنترل خوردگی  و  زنگ  از  واحد حفاظت  های  فعالیت  به  ادامه  در  وی 
مهندسی این شرکت اشاره می کند و یادآور می شود: واحد حفاظت از زنگ یکی 
از واحدهای زیرمجموعه امور مهندسی است و درباره مسائل پوشش خط لوله و 

سیستم های حفاظت کاتدی خط لوله تصمیم گیری می کند.

فرزندان خود را با فرهنگ کشور آشنا کنیم
ایران مکان های زیادی برای دیدن دارد و باید کودکان خود را بیشتر با فرهنگ و گذشته 

کشور آشنا کنیم.
کارشناس امور پیمان های شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با استقبال از برگزاری 
گردهمایی های خانوادگی می گوید: محل های دیدنی فراوانی در کشور وجود دارد و با 
بازدید خانواده ها به ویژه کودکان از این مکان ها سعی کنیم آن ها را بیشتر با فرهنگ و 

گذشته ایران آشنا کنیم.
فرشید خادمی کالنتری می افزاید: از سوی دیگر برگزاری این نوع مراسم ها روابط بین 

خانواده ها را شکل می دهد و شرایط آشنایی آن ها با یکدیگر را مهیا می کند.
وی در ادامه با اشاره به تاثیر برگزاری این نوع برنامه ها در روحیه خانواده ها تاکید می کند: 
در دنیایی که تمام خانواده ها زمان خود را با تلویزیون و در خانه سپری می کنند، برگزاری 
این برنامه ها شرایطی ایجاد می کند که خانواده ها بیشتر تفریح کنند و شرایطی به وجود می 

آورد که آن ها با روحیه مضاعف بتوانند به کار و زندگی خود ادامه دهند.

حضور در مجموعه سعدآباد فضای سریال معمای شاه را آشکار کرد
حضور در مجموعه سعدآباد با توجه به تقارن پخش سریال معمای شاه کمک کرد تا 

فضای این برنامه را از نزدیک بشناسم.
کارشناس حراست شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با قدردانی از برگزاری برنامه بازدید 
خانوادگی از مجموعه سعدآباد می گوید: برگزاری این برنامه ها افزون بر بحث تفریحی بسیار 

آموزنده است.
محمدتقی فکری با اشاره به حضور مدیرعامل در این برنامه می افزاید: مهندس تربتی 

تاکید بسیاری روی بحث خانواده دارند.
کارشناس حراست شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تاکید می کند: مراسم بازدید 

خانوادگی از مجموعه سعدآباد در شأن کارکنان بود.
وی با بیان اینکه برنامه گالب گیری برای خانواده ها نیز بسیار مفرح خواهد بود، تاکید می 

کند: امیدواریم برگزاری این برنامه نیز در دستور کار روابط عمومی شرکت قرار گیرد.

گردهمایی های خانوادگی تفریحی_ ورزشی برگزار شود

برگزاری برنامه های تفریحی_ ورزشی برای کارکنان و خانوادهایشان آن ها افزون بر 
افزایش روحیه در سالمتی آن ها نیز موثر خواهد بود.

مسئول خدمات مسافرت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با بیان اینکه در زمینه 
برگزاری برنامه های خانوادگی موفق بوده ایم، می گوید: می توان این برنامه ها را توسعه 
داد.مصطفی نوروزی می افزاید: با توجه به اینکه برنامه کاری کارکنان شرکت بسیار فشرده 
است، برگزاری برنامه های فرهنگی و تفریحی برای روحیه آن ها خوب است و در کار نیز 
تاثیرگذار خواهد بود.وی با بیان اینکه برای برگزاری این نوع برنامه ها باید از نظر دیگران 
نیز استفاده کنیم، تاکید می کند: با استفاده از نظر دیگران می توانیم به جمع بندی خوبی 
دست یابیم و راهکاری بهتری پیدا می کنیم.نوروزی با بیان اینکه هر شخص مکان خاصی 
را برای برگزاری این نوع مراسم ها می شناسد، می گوید: به عنوان مثال در شهرستان های 

نزدیک تهران می توانیم مکان هایی را معرفی کنیم.
وی ادامه می دهد: این نوع برنامه ها سلیقه ای است و بنده شخصا به طبیعت و کوه 

عالقه دارم.

شرایط برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان انبار طاهری مهیا شود 

کارکنان انبار شهید طاهری به دلیل میزان مسافت باال تا مرکز از برخی امکانات از جمله 
مسائل آموزشی و ورزشی محروم هستند.

کارمند انبار شهید طاهری شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران می گوید: در منطقه 
شرکت های مختلفی از جمله بازرگانی گاز، گاز استان تهران و منطقه انتقال گاز در کنار انبار 

حضور دارند و برای رفع این مشکل با شرکت های یادشده قرارداد امضا کرده اند.
ناصر اسماعیل زاده با بیان این که آموزش های مورد نیاز این شرکت ها در منطقه و از 
سوی شرکت های دیگر ارائه می شود، می افزاید: به عنوان مثال روزانه برای این افراد دوره 

های آموزش زبان برگزار می شود.
وی با بیان اینکه می توانیم از ظرفیت دیگر شرکت ها در این زمینه استفاده کنیم، تاکید 
می کند: پیشنهاد اجرای این طرح را به واحد آموزش ارائه کرده ایم و در دستور کار این واحد 

قرار گرفته است.
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کارکنان

برنامه بازدید از مراسم گالب گیری کاشان برگزار شود

فصل اردیبهشت ماه، بهترین زمان برای بازدید از مراسم گالب گیری است و 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران می تواند در این زمینه گردهمایی خانوادگی 

برگزار کند.
کارشناس خرید خارجی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران درباره برنامه های 
فرهنگی این شرکت می گوید: برنامه هایی که در ماه های گذشته برگزار شده، 

بسیار خوب بوده و خانواده کارکنان نیز توانسته اند در آن حضور داشته باشند. 
ابراهیم قادری با بیان اینکه پیش تر فعالیت های فرهنگی و خانوادگی شرکت 
محدود بود، می افزاید: خانواده ها به این نوع برنامه ها عالقه دارند و بر این اساس 

تعداد برگزاری این برنامه ها بیشتر شود.
در  ایران،  گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت  خارجی  خرید  کارشناس  گفته  به 
اردیبهشت ماه از برگزاری برنامه های بیرون شهری از جمله گالب گیری استقبال 

خواهد شد.

فعالیت های فرهنگی شرکت در بخش اداری توسعه یابد
فعالیت های فرهنگی در بخش خانواده شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران بسیار 

قابل تامل بوده و این برنامه ها باید در بخش اداری نیز توسعه یابد.
کارشناس طرح تاسیسات زیربنایی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران می گوید: 
برگزاری برنامه ها و گردهمایی های خانوادگی از جمله جشن انقالب و بازدید از 

مکان های دیدنی بسیار مناسب بوده است. 
غالمرضا تاجیک می افزاید: در بخش اداری باید فعالیت بیشتری داشته باشیم.

وی همچنین ادامه می دهد: مثال رسیدگی به فضاهای فرهنگی ساختمان ها 
بیشتر شود.

تاجیک با اشاره به مکان قرارگیری نمازخانه ساختمان یازدهم می گوید: این 
مکان مناسب نیست و باید برای آن فکری اندیشید.

استان تهران مکان های دیدنی بسیاری دارد

استان تهران مکان های دیدنی فراوانی دارد و شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران می تواند در حوزه خانواده برنامه های متنوعی برای بازدید از این مکان ها 

تعریف کند.
کارشناس حراست طرح ها و پروژه های شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
بر روحیه  افزون  و  بسیار خوب است  برنامه های فرهنگی  برگزاری  می گوید: 

کارکنان، در روحیه خانواده آن ها نیز تاثیرگذار است.
حداد خاک تاکید می کند: امیدوارم برگزاری این نوع برنامه ها تداوم داشته 
باشد.وی با بیان اینکه اکثر افرادی که ساکن تهران هستند، مکان های دیدنی 
سطح شهر را ندیده اند، می گوید: بسیار جالب است که از سوی شرکت مهندسی، 

برنامه خانوادگی تهران گردی برگزار شود.

تداوم برگزاری برنامه های خانوادگی در حفظ روحیه کارکنان موثر است
بازدید از مکان های دیدنی در حفظ  تداوم برگزاری برنامه های خانوادگی و 

روحیه، نشاط و شادابی کارکنان بسیار موثر است.
رئیس مهندسی حفاظت از زنگ و کنترل خوردگی امور مهندسی شرکت می 
گوید: از سال قبل در زمینه برگزاری برنامه های خانوادگی شاهد جهشی بزرگ 

بودیم.
سعید آخوندنسب می افزاید: جهش در این حوزه به دلیل حضور اشخاصی از 

جنس این کار بود و در آینده نیز موارد دیگری از این واحد می شنویم. 
امور  کنترل خوردگی  و  زنگ  از  واحد حفاظت  های  فعالیت  به  ادامه  در  وی 
مهندسی این شرکت اشاره می کند و یادآور می شود: واحد حفاظت از زنگ یکی 
از واحدهای زیرمجموعه امور مهندسی است و درباره مسائل پوشش خط لوله و 

سیستم های حفاظت کاتدی خط لوله تصمیم گیری می کند.

فرزندان خود را با فرهنگ کشور آشنا کنیم
ایران مکان های زیادی برای دیدن دارد و باید کودکان خود را بیشتر با فرهنگ و گذشته 

کشور آشنا کنیم.
کارشناس امور پیمان های شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با استقبال از برگزاری 
گردهمایی های خانوادگی می گوید: محل های دیدنی فراوانی در کشور وجود دارد و با 
بازدید خانواده ها به ویژه کودکان از این مکان ها سعی کنیم آن ها را بیشتر با فرهنگ و 

گذشته ایران آشنا کنیم.
فرشید خادمی کالنتری می افزاید: از سوی دیگر برگزاری این نوع مراسم ها روابط بین 

خانواده ها را شکل می دهد و شرایط آشنایی آن ها با یکدیگر را مهیا می کند.
وی در ادامه با اشاره به تاثیر برگزاری این نوع برنامه ها در روحیه خانواده ها تاکید می کند: 
در دنیایی که تمام خانواده ها زمان خود را با تلویزیون و در خانه سپری می کنند، برگزاری 
این برنامه ها شرایطی ایجاد می کند که خانواده ها بیشتر تفریح کنند و شرایطی به وجود می 

آورد که آن ها با روحیه مضاعف بتوانند به کار و زندگی خود ادامه دهند.

حضور در مجموعه سعدآباد فضای سریال معمای شاه را آشکار کرد
حضور در مجموعه سعدآباد با توجه به تقارن پخش سریال معمای شاه کمک کرد تا 

فضای این برنامه را از نزدیک بشناسم.
کارشناس حراست شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با قدردانی از برگزاری برنامه بازدید 
خانوادگی از مجموعه سعدآباد می گوید: برگزاری این برنامه ها افزون بر بحث تفریحی بسیار 

آموزنده است.
محمدتقی فکری با اشاره به حضور مدیرعامل در این برنامه می افزاید: مهندس تربتی 

تاکید بسیاری روی بحث خانواده دارند.
کارشناس حراست شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تاکید می کند: مراسم بازدید 

خانوادگی از مجموعه سعدآباد در شأن کارکنان بود.
وی با بیان اینکه برنامه گالب گیری برای خانواده ها نیز بسیار مفرح خواهد بود، تاکید می 

کند: امیدواریم برگزاری این برنامه نیز در دستور کار روابط عمومی شرکت قرار گیرد.

گردهمایی های خانوادگی تفریحی_ ورزشی برگزار شود

برگزاری برنامه های تفریحی_ ورزشی برای کارکنان و خانوادهایشان آن ها افزون بر 
افزایش روحیه در سالمتی آن ها نیز موثر خواهد بود.

مسئول خدمات مسافرت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با بیان اینکه در زمینه 
برگزاری برنامه های خانوادگی موفق بوده ایم، می گوید: می توان این برنامه ها را توسعه 
داد.مصطفی نوروزی می افزاید: با توجه به اینکه برنامه کاری کارکنان شرکت بسیار فشرده 
است، برگزاری برنامه های فرهنگی و تفریحی برای روحیه آن ها خوب است و در کار نیز 
تاثیرگذار خواهد بود.وی با بیان اینکه برای برگزاری این نوع برنامه ها باید از نظر دیگران 
نیز استفاده کنیم، تاکید می کند: با استفاده از نظر دیگران می توانیم به جمع بندی خوبی 
دست یابیم و راهکاری بهتری پیدا می کنیم.نوروزی با بیان اینکه هر شخص مکان خاصی 
را برای برگزاری این نوع مراسم ها می شناسد، می گوید: به عنوان مثال در شهرستان های 

نزدیک تهران می توانیم مکان هایی را معرفی کنیم.
وی ادامه می دهد: این نوع برنامه ها سلیقه ای است و بنده شخصا به طبیعت و کوه 

عالقه دارم.

شرایط برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان انبار طاهری مهیا شود 

کارکنان انبار شهید طاهری به دلیل میزان مسافت باال تا مرکز از برخی امکانات از جمله 
مسائل آموزشی و ورزشی محروم هستند.

کارمند انبار شهید طاهری شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران می گوید: در منطقه 
شرکت های مختلفی از جمله بازرگانی گاز، گاز استان تهران و منطقه انتقال گاز در کنار انبار 

حضور دارند و برای رفع این مشکل با شرکت های یادشده قرارداد امضا کرده اند.
ناصر اسماعیل زاده با بیان این که آموزش های مورد نیاز این شرکت ها در منطقه و از 
سوی شرکت های دیگر ارائه می شود، می افزاید: به عنوان مثال روزانه برای این افراد دوره 

های آموزش زبان برگزار می شود.
وی با بیان اینکه می توانیم از ظرفیت دیگر شرکت ها در این زمینه استفاده کنیم، تاکید 
می کند: پیشنهاد اجرای این طرح را به واحد آموزش ارائه کرده ایم و در دستور کار این واحد 

قرار گرفته است.
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از نگاه دوربین

 حضور مدیرعامل شرکت مهندسی توسعه گاز ایران 

در گردهمایی خانوادگی مجموعه سعدآباد
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از نگاه دوربین

 حضور مدیرعامل شرکت مهندسی توسعه گاز ایران 

در گردهمایی خانوادگی مجموعه سعدآباد

بازدید خانواده شرکت مهندسی و توسعه از مجموعه سعدآباد
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خانواده

گفت و گو با جانبازی که به شغلش عشق می ورزد

از دوران هشت سال دفاع مقدس چند یادگاری برتن دارد و 
به مقام واالی جانبازی نائل شده است.

محسن گرامی زاده از کارکنان شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران است که به مناسب روز جانباز( 22 اردیبهشت ماه) مهمان 

خانه گرم و سبزش شدیم.

وی که سال 1366 در صنعت نفت استخدام شده و 28 سال 
مقدس دفاع  سال  هشت  دوران  درباره  دارد  خدمت   سابقه 
و  در شناسنامه  بردن  با دست  که  بودم  16 ساله  گوید:   می 
باطل  علیه  حق  های  جبهه  در  توانستم  خودم  سن  افزایش 

حضور یابم.

فروردین ماه 1٣٦٣ در سردشت استان کردستان از 
ناحیه پا و دست به مقام جانبازی نائل شدم.

گرامی زاده درباره این اتفاق می گوید: ٢٤ ساعت 
روی زمین افتاده بودم و خون زیادی از من رفته بود و 
به دلیل شدت جراحات وارده امدادگران فکر می کردند 
شهید شده ام. پس از انتقال به بیمارستان صحرایی، 
گروه خونی من در آن جا وجود نداشت و به تهران 
منتقل شدم. طی این سال ها به دلیل مجروحیت پا، 

چند عمل سنگین داشتم.
وی در ادامه به فعالیت های خود در صنعت نفت و 
گاز اشاره می کند و یادآور می شود: ابتدا در شرکت 
نفت بودم و در مرز ایران و شوروی سابق در قسمت 

اکتشاف و تولید فعالیت می کردم.
سال 1٣7٢ از سرخس به قم منتقل و به نوعی از 
نفت به گاز آمدم و در انبار خط لوله دوم سراسری 
مشغول به فعالیت شدم. از سال 1٣7٢ تا سال 1٣٨٨ 
مسئولیت انبارهای خط لوله دوم سراسری و خطوط 

لوله انتقال را برعهده داشتم.
گرامی زاده که از سال ٨٨ حالت اشتغال به کار شده 
است در این خصوص می گوید: به دلیل مجروحیت، 
سال 1٣7٦ در کمیسیون پزشکی از کار افتاده اعالم 
شدم ولی با توجه به خصوصیات اخالقی ای که داشتم 
قبول نکردم و تا سال 1٣٨٨ به فعالیت های کاری 
خود ادامه دادم. با وخیم شدن وضعیت جسمی ام، 

از سال ٨٨ دیگر امکان فعالیت برایم وجود نداشت و 
حالت اشتغال به کار گرفتم.

وی با بیان این که پیش از حالت اشتغال، رئیس 
خدمات کاالی طرح 

)تیپ ٢( بودم، تاکید کرد: از آغاز کار در زمینه 
تدارکات و انبارها فعالیت می کردم.

خاطره های خوب و بد  آن روزها بازمی گردد به 
دوران خدمت در انبار نیزار قم و حوادثی که با ذکر نام 

انبیاء به خیر گذشته است.
گرامی زاده سال 1٣٦٨ ازدواج کرده و ثمره این 

ازدواج دو فرزند به
 نام های محمدحسین و موناست. 

روابط  رشته  کاردانی  دانشجوی  اکنون  هم  وی 
عمومی است و قصد دارد این رشته را تا رده های 

باالتر ادامه دهد.
وی درباره برنامه های فرهنگی و گردهمایی های 
خانوادگی شرکت نیز می گوید: در صورت امکان برای 
ماه مبارک رمضان نیز برنامه های مذهبی، فرهنگی 
و خانوادگی پیش بینی شود. به صورت کلی این نوع 
برنامه ها شرایط آشنایی خانواده های شرکت با یکدیگر 

را مهیا می کند.
برنامه های خانوادگی شرکت بیشتر شود

فاطمه اسماعیلی، همسر آقای گرامی زاده هم اکنون 
دانشجوی رشته تربیت مربی است. 

وی که خانه دار است، در زمینه کارشناسی مفاهیم 
قرآنی نیزفعالیت  دارد.

خانم اسماعیلی درباره فعالیت کاری همسرش می 
گوید: زمانی که در قم بودیم همسرم در انبار نیزار کار 
می کرد. این انبار در 7٥ کیلومتری قم بود و همسرم 

روزانه مسیر رفت و برگشت را تا انبار طی می کرد. 
از طرفی در برخی مواقع نیز به ماموریت می رفت به 
همین دلیل تمام  مسئولیت فرزندان و منزل برعهده 

من بود.
وی در ادامه به برنامه ها و امکانات ارائه شده از سوی 
شرکت به خانواده ها اشاره می کند و می گوید: تا 
زمانی که قم بودیم هیچ امکاناتی در آنجا وجود نداشت. 
هم اکنون که به دلیل دانشجو بودن دخترم در تهران 
ساکن هستیم از استخر و باشگاه شرکت استفاده می 

کنیم.
خانم اسماعیلی با بیان اینکه جشن انقالب امسال 
از دوره های قبل بهتر بود، به گردهمایی خانوادگی 
شرکت اشاره و تاکید می کند: برنامه سینما خوب 
بود و در مجموع از برنامه های خانوادگی استقبال می 

کنیم.
وی با بیان اینکه برگزاری این برنامه ها در آخر هفته 
به ویژه جمعه ها شرایط حضور خانواده ها را مهیا می 
کند، می گوید: تداوم و افزایش برگزاری این نوع برنامه 
ها در ایجاد رابطه صمیمی بین کارکنان و خانواده 

یشان تاثیر گذار است.
خانم مهندس با رتبه سه رقمی

مونا گرامی زاده، متولد سال 1٣7٣ است که هم 
دانشگاه  مکانیک  مهندسی  رشته  آخر  ترم  اکنون 

امیرکبیر است.
با رتبه ٨٠٠ در این دانشگاه قبول شده  وی که 
امسال باید از پروژه کارشناسی خود دفاع  کند و قصد 
دارد این پروژه را که یک نوع جدید برش ورق های 

کامپوزیت است، ثبت اختراع کند. 
مونا گرامی زاده عالوه بر حوزه درسی در حوزه های 
قرآنی و خوشنویسی نیز مقام های استانی و کشوری 
دارد و در مسابقات روباتیک سطح دانشگاه نیز مقام به 

دست آورده است.
وی عالوه بر کتاب های غیر درسی، کتاب های 
علمی و داستانی مطالعه می کند و به تماشای فیلم 

نیز عالقه دارد.

دغدغه اصلی خانم گرامی زاده یافتن شغل در آینده 
است و در این مورد می گوید: کارآموزی خود را در 
شرکت سایپا گذرانده ام و با خط تولید خودرو آشنا 
هستم و به دلیل رشته تحصیلی ام بیشتر دوست دارم 

در صنعت خودرو کار کنم.
وی درباره ادامه تحصیل نیز می گوید: در صورتی که 
امکان داشته باشد، شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
فرزندان کارکنان را که دارای رتبه های باال هستند به 
خارج از کشور بورسیه کند تا این فرزندان با رسیدن 
به جایگاه های علمی باال برای خانواده و شرکت افتخار 

کسب کنند.
به گفته خانم گرامی زاده، در صورت امکان، شرایط 
استفاده بیشتر بانوان از برنامه های ورزشی شرکت مهیا 

شود.
فکر و ذهنم کنکور است

محمدحسین گرامی زاده، متولد سال 1٣77 است و 
هم اکنون در مقطع پیش دانشگاهی و در رشته ریاضی 

مشغول به تحصیل است.
وی که امسال در کنکور شرکت می کند قصد دارد 

رشته مهندسی نفت یا معماری را پیگیری کند.
محمدحسین، از اول ابتدایی تاکنون هرسال با معدل 
باال قبول شده و تا زمانی که مراسم جشن آینده سازان 

برگزار می شد، در این برنامه لوح گرفته است.
وی، وزیر نفت را به خوبی می شناسد و اطالع دارد 
که چند دوره پیش نیز در این وزارتخانه وزیر بوده 

است.
محمدحسین که به دلیل برنامه ریزی برای قبولی 
و  فرهنگی  برنامه های  در  امکان حضور  کنکور  در 

ورزشی را ندارد و تنها از باشگاه 
بدنسازی شرکت مهندسی استفاده می کرد که بنا 
بر گفته خودش استفاده از باشگاه بدنسازی در روحیه 
اش تاثیر داشته اما با توجه به قانون جدید گویا تنها 
کارکنان می توانند از این امکانات استفاده کنند و 
شرایط استفاده خانواده هایشان از این امکانات وجود 

ندارد.
به  ورزشی  خدمات  ارایه  خواستار  پایان  در  وی 

خانواده کارکنان شرکت شد.



www.nigceng.ir

9
شماره هشتم اردیبهشت ماه 1395

خانواده

گفت و گو با جانبازی که به شغلش عشق می ورزد

از دوران هشت سال دفاع مقدس چند یادگاری برتن دارد و 
به مقام واالی جانبازی نائل شده است.

محسن گرامی زاده از کارکنان شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران است که به مناسب روز جانباز( 22 اردیبهشت ماه) مهمان 

خانه گرم و سبزش شدیم.

وی که سال 1366 در صنعت نفت استخدام شده و 28 سال 
مقدس دفاع  سال  هشت  دوران  درباره  دارد  خدمت   سابقه 
و  در شناسنامه  بردن  با دست  که  بودم  16 ساله  گوید:   می 
باطل  علیه  حق  های  جبهه  در  توانستم  خودم  سن  افزایش 

حضور یابم.

فروردین ماه 1٣٦٣ در سردشت استان کردستان از 
ناحیه پا و دست به مقام جانبازی نائل شدم.

گرامی زاده درباره این اتفاق می گوید: ٢٤ ساعت 
روی زمین افتاده بودم و خون زیادی از من رفته بود و 
به دلیل شدت جراحات وارده امدادگران فکر می کردند 
شهید شده ام. پس از انتقال به بیمارستان صحرایی، 
گروه خونی من در آن جا وجود نداشت و به تهران 
منتقل شدم. طی این سال ها به دلیل مجروحیت پا، 

چند عمل سنگین داشتم.
وی در ادامه به فعالیت های خود در صنعت نفت و 
گاز اشاره می کند و یادآور می شود: ابتدا در شرکت 
نفت بودم و در مرز ایران و شوروی سابق در قسمت 

اکتشاف و تولید فعالیت می کردم.
سال 1٣7٢ از سرخس به قم منتقل و به نوعی از 
نفت به گاز آمدم و در انبار خط لوله دوم سراسری 
مشغول به فعالیت شدم. از سال 1٣7٢ تا سال 1٣٨٨ 
مسئولیت انبارهای خط لوله دوم سراسری و خطوط 

لوله انتقال را برعهده داشتم.
گرامی زاده که از سال ٨٨ حالت اشتغال به کار شده 
است در این خصوص می گوید: به دلیل مجروحیت، 
سال 1٣7٦ در کمیسیون پزشکی از کار افتاده اعالم 
شدم ولی با توجه به خصوصیات اخالقی ای که داشتم 
قبول نکردم و تا سال 1٣٨٨ به فعالیت های کاری 
خود ادامه دادم. با وخیم شدن وضعیت جسمی ام، 

از سال ٨٨ دیگر امکان فعالیت برایم وجود نداشت و 
حالت اشتغال به کار گرفتم.

وی با بیان این که پیش از حالت اشتغال، رئیس 
خدمات کاالی طرح 

)تیپ ٢( بودم، تاکید کرد: از آغاز کار در زمینه 
تدارکات و انبارها فعالیت می کردم.

خاطره های خوب و بد  آن روزها بازمی گردد به 
دوران خدمت در انبار نیزار قم و حوادثی که با ذکر نام 

انبیاء به خیر گذشته است.
گرامی زاده سال 1٣٦٨ ازدواج کرده و ثمره این 

ازدواج دو فرزند به
 نام های محمدحسین و موناست. 

روابط  رشته  کاردانی  دانشجوی  اکنون  هم  وی 
عمومی است و قصد دارد این رشته را تا رده های 

باالتر ادامه دهد.
وی درباره برنامه های فرهنگی و گردهمایی های 
خانوادگی شرکت نیز می گوید: در صورت امکان برای 
ماه مبارک رمضان نیز برنامه های مذهبی، فرهنگی 
و خانوادگی پیش بینی شود. به صورت کلی این نوع 
برنامه ها شرایط آشنایی خانواده های شرکت با یکدیگر 

را مهیا می کند.
برنامه های خانوادگی شرکت بیشتر شود

فاطمه اسماعیلی، همسر آقای گرامی زاده هم اکنون 
دانشجوی رشته تربیت مربی است. 

وی که خانه دار است، در زمینه کارشناسی مفاهیم 
قرآنی نیزفعالیت  دارد.

خانم اسماعیلی درباره فعالیت کاری همسرش می 
گوید: زمانی که در قم بودیم همسرم در انبار نیزار کار 
می کرد. این انبار در 7٥ کیلومتری قم بود و همسرم 

روزانه مسیر رفت و برگشت را تا انبار طی می کرد. 
از طرفی در برخی مواقع نیز به ماموریت می رفت به 
همین دلیل تمام  مسئولیت فرزندان و منزل برعهده 

من بود.
وی در ادامه به برنامه ها و امکانات ارائه شده از سوی 
شرکت به خانواده ها اشاره می کند و می گوید: تا 
زمانی که قم بودیم هیچ امکاناتی در آنجا وجود نداشت. 
هم اکنون که به دلیل دانشجو بودن دخترم در تهران 
ساکن هستیم از استخر و باشگاه شرکت استفاده می 

کنیم.
خانم اسماعیلی با بیان اینکه جشن انقالب امسال 
از دوره های قبل بهتر بود، به گردهمایی خانوادگی 
شرکت اشاره و تاکید می کند: برنامه سینما خوب 
بود و در مجموع از برنامه های خانوادگی استقبال می 

کنیم.
وی با بیان اینکه برگزاری این برنامه ها در آخر هفته 
به ویژه جمعه ها شرایط حضور خانواده ها را مهیا می 
کند، می گوید: تداوم و افزایش برگزاری این نوع برنامه 
ها در ایجاد رابطه صمیمی بین کارکنان و خانواده 

یشان تاثیر گذار است.
خانم مهندس با رتبه سه رقمی

مونا گرامی زاده، متولد سال 1٣7٣ است که هم 
دانشگاه  مکانیک  مهندسی  رشته  آخر  ترم  اکنون 

امیرکبیر است.
با رتبه ٨٠٠ در این دانشگاه قبول شده  وی که 
امسال باید از پروژه کارشناسی خود دفاع  کند و قصد 
دارد این پروژه را که یک نوع جدید برش ورق های 

کامپوزیت است، ثبت اختراع کند. 
مونا گرامی زاده عالوه بر حوزه درسی در حوزه های 
قرآنی و خوشنویسی نیز مقام های استانی و کشوری 
دارد و در مسابقات روباتیک سطح دانشگاه نیز مقام به 

دست آورده است.
وی عالوه بر کتاب های غیر درسی، کتاب های 
علمی و داستانی مطالعه می کند و به تماشای فیلم 

نیز عالقه دارد.

دغدغه اصلی خانم گرامی زاده یافتن شغل در آینده 
است و در این مورد می گوید: کارآموزی خود را در 
شرکت سایپا گذرانده ام و با خط تولید خودرو آشنا 
هستم و به دلیل رشته تحصیلی ام بیشتر دوست دارم 

در صنعت خودرو کار کنم.
وی درباره ادامه تحصیل نیز می گوید: در صورتی که 
امکان داشته باشد، شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
فرزندان کارکنان را که دارای رتبه های باال هستند به 
خارج از کشور بورسیه کند تا این فرزندان با رسیدن 
به جایگاه های علمی باال برای خانواده و شرکت افتخار 

کسب کنند.
به گفته خانم گرامی زاده، در صورت امکان، شرایط 
استفاده بیشتر بانوان از برنامه های ورزشی شرکت مهیا 

شود.
فکر و ذهنم کنکور است

محمدحسین گرامی زاده، متولد سال 1٣77 است و 
هم اکنون در مقطع پیش دانشگاهی و در رشته ریاضی 

مشغول به تحصیل است.
وی که امسال در کنکور شرکت می کند قصد دارد 

رشته مهندسی نفت یا معماری را پیگیری کند.
محمدحسین، از اول ابتدایی تاکنون هرسال با معدل 
باال قبول شده و تا زمانی که مراسم جشن آینده سازان 

برگزار می شد، در این برنامه لوح گرفته است.
وی، وزیر نفت را به خوبی می شناسد و اطالع دارد 
که چند دوره پیش نیز در این وزارتخانه وزیر بوده 

است.
محمدحسین که به دلیل برنامه ریزی برای قبولی 
و  فرهنگی  برنامه های  در  امکان حضور  کنکور  در 

ورزشی را ندارد و تنها از باشگاه 
بدنسازی شرکت مهندسی استفاده می کرد که بنا 
بر گفته خودش استفاده از باشگاه بدنسازی در روحیه 
اش تاثیر داشته اما با توجه به قانون جدید گویا تنها 
کارکنان می توانند از این امکانات استفاده کنند و 
شرایط استفاده خانواده هایشان از این امکانات وجود 

ندارد.
به  ورزشی  خدمات  ارایه  خواستار  پایان  در  وی 

خانواده کارکنان شرکت شد.
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تمام اجزای خلقت تحت نظام هوشمند آفرینش به 
طوری هماهنگ و منظم در حرکتند، به گونه ای که 
هر تغییری در بخشی از آفرینش، تغییری متناسب 
را در جایی دیگر به دنبال خواهد داشت. بر این اساس 
با شروع فصل بهار و بازگشت مجدد طراوت و شادابی 
و  عملکرد  متعاقبا  نیز  ما  بدن  سلول های  طبیعت، 
نیازهای جدید و متفاوتی در مقایسه با فصل زمستان 
خواهند داشت. به عبارت دیگر، تغییرات ایجاد شده در 
بدن ما منعکس کننده تغییرات ایجاد شده در طبیعت 

است.
میل و کشش به خوردن مواد غذایی و تنقالت خاص 
در فصول مختلف را که همگی تجربه کرده ایم ناشی 
از همین حقیقت است البته هرچه بیشتر به خوردن 
مواد غذایی طبیعی و تازه گرایش داشته باشیم و کمتر 
برویم،  و فست فودها  به سراغ خوراکی های صنعتی 
پیام های طبیعی صادره از بدن را در زمان مناسب بهتر 
درک می کنیم. با چنین دیدگاهی بر آن شدیم تا در 
این مطلب با توجه به دیدگاه های طب سنتی که طبی 

کلی نگر است درباره توصیه های تغذیه ای فصل بهار با 
شما سخن بگوییم.

مزاج بهار � 
فصل بهار از نظر گرمی و سردی، تری و خشکی در 
اعتدال است و هیچ یک از وضعیت های فوق غلبه ندارد. 
هرچند برخی معتقدند که مزاج بهار گرم و تر است. با 
این وجود طب سنتی_ اسالمی، طب آیورودیک و طب 
سنتی چینی همگی بر پاک سازی بدن از مواد زائدی 
که از خوردن غذاهای انرژی زا و گرم در فصل زمستان 
ایجاد شده اند و با گرم شدن تدریجی هوا در بهار و 
تابستان تبدیل به سموم و مواد شدیدا مضر می شوند، 
تاکید دارند. به همین منظور برای لذت بردن از طراوت 
بهاری و جلوگیری از سستی و افزایش غلظت خون، 

داشتن یک رژیم غذایی سبک را توصیه می کنند.
 � طب چینی

نبابر باور کارشناسان طب چینی، انباشته شدن زیاد 
مواد زائد در کبد و عدم پاک سازی کبد از سموم، مانع 
جریان یکنواخت خون و انرژی به تمام قسمت های 

بدن می شود و در نتیجه قسمت های ضعیف تر بدن 
دچار بیماری و یا فرد دچار وضعیت مسمومیت مزمن 
)که با عالئمی چون کاهش اشتها، سوء هضم، نفخ، 
و  سردرد  خستگی،  تلخ،  طعم  احساس  خستگی، 

تحریک پذیری زیاد همراه است( می شود.
در  باید  را  سال  طی  غذایی  رژیم  سبک ترین 
فصل بهار داشته باشیم، بنابراین درتمام وعده های 
غذایی از غذاهای سبک و زود هضم استفاده کنید، 
از سموم  بهار زمان پاک سازی کبد  بنابراین فصل 
این  تغذیه صحیح، نقش کلیدی در  است و قطعا 
امر دارد. چنانچه کبد از سموم پاک نشود، دریافت 
غذای بیشتر نه تنها باعث سالمتی نمی شود بلکه 
زمینه بروز بیماری هایی را به ویژه در تاندون ها و 
حتی چشم فراهم می کند. ایجاد دمل های چرکی، 
خونریزی از بینی و پارگی برخی رگ های بدن را به 
دلیل زیادی خون ناشی از عدم دفع مواد و فضوالتی 
که در طول زمستان در بدن مجتمع شده اند و انتقال 

آن ها به اعضای ضعیف بدن می دانند.

در فصل بهار چه بخوريم 
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طب ایورودیک � 
متخصصان طب ایورودیک معتقدند همان گونه 
که با گرم شدن هوا برف ها آب می شوند، در بدن 
انسان هم انرژی که در فصل زمستان تجمع یافته 
است باید از بدن پاک شود، بنابراین در بهار چربی به 
همراه سموم از بافت های بدن آزاد شده و وارد جریان 
خون می شود. غلیظ شدن خون از سموم و خلط 
باعث ایجاد حالت سستی و خشکی عضالنی، تجمع 
پالک در عروق، افزایش خلط و گاه بروز تب می شود، 
بنابراین بدن نیاز دارد که سموم، خلط و چربی های 

اضافه را در این فصل دفع کند.
با توجه به مطالبی که عنوان شد، رعایت نکات زیر 
تاثیر چشمگیری در سالمتی، شادابی و کارایی بدن 

در فصل بهار دارد.
زود  و  سبک  غذایی  وعده های  بهار  فصل  در   

هضمی داشته باشید
سبک ترین رژیم غذایی طی سال را باید در فصل 
بهار داشته باشیم، بنابراین در تمام وعده های غذایی 
از غذاهای سبک و زود هضم استفاده کنید بنابراین 
فصل بهار زمان مناسبی برای شروع رژیم کاهش وزن 

و رهایی از چربی های اضافه است.
روزه داری سبک برای مدت کوتاه )در نیمه های 

فروردین( می تواند برای پاک سازی کبد مفید باشد.
 مصرف این نوشیدنی ها در فصل بهار مفید است

نوشیدن چای زنجفیل تازه و داغ در این فصل برای 

حذف سموم تجمع یافته و مواد هضم نشده در بدن 
طی زمستان مفید است. به عالوه مصرف شربت های 
لیمو، نارنج، آلبالو، به، غوره، انار، سکنجبین، کاسنی و 

زرشک توصیه می شود.
 � در وعده ناهار از حبوبات و س�بزیجات اس�تفاده 

کنید
 قبل از وعده ناهار حتما صبحانه ای سبک که 
شامل آب میوه و چند تکه تازه میوه باشد میل کنید.

تازه،  لوبیای  انواع  از  بیشتر  ناهار  وعده  برای   
جوانه های ماش، لوبیا، عدس و یونجه و سبزیجات 
سبز رنگ جوان مثل ریحان، کرفس، کاهو، مارچوبه، 
اسفناج، بامیه، کدو، کلم، برگ سبز تربچه و چغندر 
استفاده کنید، مثال آش جو، آش آب غوره، آش تمر 
هندی، خورشت کدو، بورانی، آش دوغ، آش ماست 

و سوپ سبزیجات. 
خورشت ها و خوراک های سبزیجات که بدون 
رازیانه،  ریحان،  چون  ادویه هایی  با  و  شدن  سرخ 
مرزنجوش، رزماری، زیره سیاه و شوید طعم دار شده 

باشند، انتخاب های مفیدی هستند.
نوشیدن چای زنجفیل تازه و داغ در این فصل 
برای حذف سموم تجمع یافته و مواد هضم نشده در 

بدن طی زمستان مفید است.
میوه های تازه مثل زردآلو، انجیر، انگور، آلو، انواع 
توت ها به همراه بادام خام و فرنی، تمرهندی ترش 
یا شیرین، کاهو با سکنجبین نیز میان وعده های 

مفیدی هستند و مصرف آن ها نسبت به تنقالت گرم 
مانند گردو و انواع شیرینی ها ارجحیت دارد.

 در فصل بهار از این مواد غذایی کمتر مصرف 
کنید

 برای کمک به پاک سازی کبد از غذاهای با طبع 
گرم، تلخ و به ویژه شور باید پرهیز شود.

قرمز  گوشت  ویژه  به  گوشت ها  کمتر  مصرف   
با زمستان  تولید کننده خون، در مقایسه  مواد  و 

ضروری است.
 مصرف مواد و غذاهای چرب و تند در فصل بهار 

توصیه نمی شود.
 � از میوه ها و سبزیجات فصلی استفاده کنید

دیدگاهی در بین برخی متخصصان تغذیه وجود 
دارد که میوه ها و سبزیجات را باید متناسب با فصل 

رویش آن ها مصرف کرد. 
بر اساس این نظریه مصرف میوه ها و سبزیجات 
هر فصل در همان فصل می تواند بیش از پیش مفید 
باشد و به پاک سازی بدن از سموم تجمع یافته 

کمک کند.
 � برنامه غذایی و خواب منظمی داشته باشید

برنامه  نظم  سنتی  طب  نظریه های  اساس  بر 
غذایی و ساعت خواب به هنگام تغییر فصل که 
بدن نسبت به تغییرات محیطی حساس تر می شود 
و بیشتر در معرض سرماخوردگی قرار می گیرد، 

توصیه می شود.
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بازارها  بر  بحران  که  هایی  زمان  در 
حاکم است، قیمت سهام سقوط می کند 
افول  به  رو  اقتصاد  یک  های  شاخص  و 
در  با  مدیران  و  گذاران  رود، سرمایه  می 
نظر گرفتن افق های بلندمدت به سرمایه 
و  هنر  حقیقت،  در  پردازند.  می  گذاری 
دوره  چنین  در  را  موفق  مدیران  دانش 
هایی می توان ارزیابی کرد. همه کسب و 
کارهای تجاری با فراز و نشیب های دوره 
ای روبه رو هستند و پس از هر دوره رونق 
اقتصادی، ما شاهد یک دوره رکود هستیم. 
به این ترتیب، حفظ منافع سهامداران و 
سرمایه گذاران و دارایی های شرکت ها، 
در گروی مدیریت هوشمندانه راهبردهای 

سازمانی است.
تا  کنند  می  تالش  اثربخش  مدیران 
را  مناسب  عملکرد  و  کارمندان  رضایت 
اما  آورند.  دست  به  سودآوری  همراه  به 
نخستین و شاید مهم ترین سرمایه گذاری 
یک مدیر یا رهبر تجاری را باید سرمایه 

گذاری روی خود مدیر دانست.
من معتقدم در اکثر موارد یک سرپرست 
دارای استعداد خالقیت، هوش، نوآوری و 
جایگزین  تواند  می  مدیریتی  توانمندی 
پدید  شغلی  های  فرصت  برای  مناسبی 

آمده در رده های باالی سازمان باشد.
به  تنها  اگر  نیز  سرپرستان  بهترین 
تمرین  و  بپردازند  روزمره  های  فعالیت 
های مدیریتی در سطوح باالتر سازمان را 
تجربه نکنند، نمی توانند در زمان های نیاز 
سازمان به سرعت خود را با شرایط جدید 
گویی  دهند.  تطبیق  سازمان  انتظارات  و 
پس از یک دوره درازمدت تثبیت شغلی 
سرپرستان در یک سمت، به سختی بتوان 

آنان را برای مناصب باالتر مهیا کرد.
را  سازمان  یک  رئیس  حال،  هر  به 
از هویت همه کارکنان آن  باید تجسمی 
دانست. کارکنان، شرکت را از دریچه روابط 
خود با سرپرستان می بینند. از آنجا که 
اکثر کارکنان تمایزی میان مدیران خود 
و شرکت قائل نیستند، هرگونه نارضایتی 
در روابط با مدیران را به عملکرد شرکت 
ارتباط می دهند. با درک این موضوع، 

مدیران در روابط خود با کارکنان تجدید 
از  آنها بیش  نظر خواهند کرد. همچنین 
به  واقعی خود  اما  پنهان  به قدرت  پیش 

عنوان سمبل سازمان پی می برند.
در سال های اخیر، کارشناسان دریافته 
توسط  سازمان  ترک  اصلی  دلیل  اند 
کارکنان باتجربه و مستعد، عامل مدیریت 
بوده است. به این ترتیب در صورت ترک 
کارمند مستعد،  استعفای یک  و  سازمان 
مدیر سازمان باید پاسخگو باشد. خالصه 
اینکه درک اهمیت روابط مدیر با کارکنان 
و ارتقای آن را باید راز موفقیت یک مدیر 

در سازمان دانست.
در  توانند  می  چگونه  مدیران  اما 
درازمدت بر توانایی های سازمانی خویش 
به  ما  پیشنهادی  راهکارهای  بیفزایند؟ 

مدیران عبارت اند از:
در  آنان  دیدگاه  مجدد  ارزیابی   •
با  روابط  نقش مدیریت و چگونگی  مورد 

کارکنان
این اقدام می تواند نشان دهد کارکنان 
می  چگونه  خود  سرپرستان  مورد  در 

اندیشند
ارتباطات  برای  زمان  اختصاص  با   •
برای  کارکنان  نظرات  دریافت  و  رودررو 

ارتقای روابط با آن ها
به عنوان مثال، با اختصاص دادن زمان 
بیشتر توسط مدیر برای حضور در جمع 
کارکنان می توان روابط دو طرف را بهبود 
بخشید. صحبت رودررو با کارکنان نشان 
می دهد مدیران به درک مسائل کارکنان 

دریافت  خواهان  و  بوده  مند  عالقه 
ریسک  از  هستند،  آنان  نظرات 
استقبال  خود  کارمندان  جویی 

می کنند و بدون هراس از شکست، 
سازمان را به پیش می برند. به خاطر 

باشید که در دوره های بحران  داشته 
کارکنان  با  مدیران  همراهی  اقتصادی، 
مخاطره جو یک راهبرد تهاجمی و موفق 

محسوب می شود.
هوم  مدیرعامل  ناردلی،  روبرت 
کند  می  توصیه  مدیران  به  دیپوت 
از ارتباطات زیاد و همه جانبه برای 

ایجاد رابطه دوستانه و صمیمی با کارکنان 
به  منجر  راهبرد  این  که  کنند  استفاده 
اختالف  و  ها  تفاهم  سوء  شدن  برطرف 

نظرهای افراد می شود.
مدیران باتجربه پیشنهاد می کنند در 
دوره های رکود، مدیران از راهکارهای زیر 

استفاده کنند:
می  را  آنچه  همه  خود  کارکنان  به   
توانید در مورد مقصد تعریف شده سازمان 

بگویید.
نیازهای خود و کارکنان   داشته ها و 
را برای عبور از این دوره دشوار با هم در 

میان بگذارید.
بهبود  برای  کارکنان  پیشنهادات  از   
سازمان،  ترک  از  جلوگیری  و  وری  بهره 
افزایش فروش و باال بردن عملکرد سازمان 

استقبال کنید.
های  دغدغه  و  ها  نگرانی  تا  بکوشید   
کارکنان را برای بهبود شرایط کاری مهیا 

کنید.
در مجموع فراتر از شرایط موقت رکود، 
در درازمدت بقای سازمان در گروی ایجاد 
دورنمای مشترک همه اعضای یک سازمان 

و تالش همگانی برای تحقق آن است.
روانشناسان سازمانی بارها یادآور شده 
اند که با تشویق و تقویت یک رفتار خوب، 
با  اما  بود  خواهیم  آن  انجام  تکرار  شاهد 
وجود آگاهی اکثر مدیران از این موضوع، 
در بسیاری از موارد، شاهد فراموشی این 

اصل ساده و جذاب هستیم. 

در  مدیران  از  بسیاری  حال،  هر  به 
کارکنان،  نادرست  رفتارهای  با  مواجهه 
تنها به تکان دادن سر و شانه های خود 
اکتفا می کنند گویی آنان با مفهوم تغییر 

سازمانی آشنا نیستند.
ابزار پاداش را فراموش نکنید

ما در اینجا یک پیشنهاد برای مدیرانی 
داریم که از درک چرایی رفتارهای کارکنان 
خویش ناتوانند: ارائه پاداش های مخفی به 
کارکنانی که اقدامات اثربخشی برای تحقق 

اهداف سازمان انجام می دهند.
در  سازمانی  رفتارهای  موفق  مدیریت 
در گروی درستکاری  از شرایط،  بسیاری 
آن است. پژوهش ها نشان می دهد اگرچه 
نادرست  رفتارهای  از  بسیاری  توان  می 
را با تنبیه پایان داد اما در بلندمدت این 
اقدام به آثاری فاجعه آمیز در روابط درون 

سازمانی می انجامد.
انجام شده روی ٤٣٢ سازمان  مطالعه 
توسط موسسه آلترنیتیو ریوارد استراتجیز 
نشان می دهد در صورتی که پاداش اعطا 
شده منصفانه و بر مبنای اهداف سازمان 
باشد و در زمان و مکان مناسب اهدا شود، 

تاثیرات اثربخشی خواهد داشت.
هوشمندانه  مدیریت  اینکه،  سرانجام 
راهی است که بر خالف دوره های رکود 

و بحران اقتصادی، پایانی ندارد.

مدیریت هوشمندانه در دوره های دشوار
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