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رمضان ماه فضيلت و مهماني خدا  
خداست،  ماه  رمضان  ماه 
فضیلت ماه رمضان از ماه های 
دیگر بیشتر است. در میان ماه 
ماه  شعبان،  ماه  قمری،  های 
پرفضیلت  ماه رمضان  و  رجب 
ترین ماه ها هستندكه  با توجه 
به ارزش واالی ماه رمضان، این 
ماه برتری خاصی نسبت به ماه 

های دیگر دارد. 
برخی ماه ها و ایام سال، نزد 

خداوند تبارک و تعالی از ویژگی خاصی برخوردارند. از آنجا كه ماه 
رمضان، ماه جاری شدن بركات و خیرات الهی به سوی بندگان خویش 
است و از طرفی ماه توبه و بازگشتن به سوي خدا  و قبولی آن در درگاه 
خداوند و ماه نزول قرآن كریم برای هدایت و راهنمایی بشر و نیز ماه 
نزول سایر كتاب های آسمانی است، بر تمام ماه های دیگر قمری شرافت 
و فضیلت دارد و بر همین اساس  ، خداوند تبارک و تعالی این ماه را 
مختص به خودش می داند. قرآن كریم، ماه رمضان را، ماه روزه داری و 
تهذیب و خودسازی می داند؛ بر اساس برخی روایات اسالمی، خداوند 
تبارک و تعالی، سرنوشت انسان ها را در ماه رمضان و شب قدر كه یکی 
از شب های پر فیض آن است، رقم می زند و فرشتگان در آن شب كه 
از هزار شب و ماه برتر است، برای تقدیر و تعیین سرنوشت انسان ها و 

آوردن خیر و بركات و تدبیر امور به زمین می آیند.
پیامبر اكرم ـ صلّی اهلل علیه و آله ـ در خطبه ای معروف به خطبه 
شعبانیه فرمود: »ای مردم ماه خدا با بركت و رحمت و مغفرت به شما 
روی آورد. ماهی كه نزد خدا از همة ماه ها برتر و روزهایش بر همه روزها 
و شب هایش بر تمام شب ها و ساعاتش بر همه ساعات افضل است. 
ماهی است كه در آن شما به مهمانی خدا دعوت شده، مورد لطف او قرار 
گرفته اید . بنابراین، بر اساس روایات اسالمی و به خاطر فضائل و فوائد 
منحصر به فردی كه در ماه مبارک رمضان وجود دارد به ماه خدا تعبیر 
شده است و خداوند در این ماه، بركات و خیرات فراوانی به بندگانش 

هدیه كرده است.
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گفت و گو

آذرماه سال 1358 با فرمان پیر جماران برای صیانت از 
دستاوردهای انقالب ساختاری مردمی »بسیج« شکل گرفت 
و امام خمینی )ره( فرمودند: مملکتي كه 20 میلیون جوان دارد 

باید 20 میلیون ارتش داشته باشد.
ساختار بسیج در تاریخ انقالب اسالمي نه تنها به عنوان یک 
نهاد نظامي صرف بلکه به عنوان یک مکتب فرهنگي و ارزشي و 
كلمه طیبه اي كه بین همه اقشار ملت ایران ریشه دوانده است، 

توانست جایگاه و منزلتی مثال زدنی رقم بزند.
در ادامه گفت و گو با سهراب نجار، فرمانده پایگاه بسیج 
شهید مفتح شركت مهندسی و توسعه گاز ایران را می خوانید.

ابتدا توضیحاتی كلی در رابطه با فعالیت های خود ارائه 
دهید.

متولد 1343 و اهل بابل هستم و ازسال 1365 بالفاصله از 
جنگ به محیط صنعت آمدم و در گزینش وزارت نفت شاغل 

شدم.
از سال 61 افتخار این را دارم كه به عضویت بسیج درآمدم و 

امیدوارم بسیجی بمانم.
اردیبشهت ماه 1385 مسئولیت پایگاه بسیج شهید مفتح به 

من سپرده شد و این مسئولیت تاكنون تداوم داشته است.
این پایگاه چند عضو دارد؟

پایگاه بسیج شهید مفتح شركت مهندسی و توسعه گاز ایران 
زیرمجموعه بسیج شركت ملی گاز ایران بوده و 500 نفر عضو 

دارد كه 50 درصد این تعداد بسیجی فعال هستند. 
از طرفی بنا به درخواست خواهرانی كه در شركت مهندسی 
حضور دارند، چند سالی است كه بسیج خواهران را نیز فعال 

كرده ایم و هم اكنون 100 نفر در این بخش فعال هستند.
نکته قابل تامل این است كه تاسیس بخش خواهران بسیج 
مختص شركت مهندسی و توسعه گاز ایران بوده و هیچ كدام از 

شركت ها دارای بسیج خواهران نیستند.
اعضای پایگاه بسیج شهید مفتح تاكنون چه دوره های 

آموزشی ای را طی كرده اند؟ 
دوره های بصیرت، اردوهای نظامی، سفر به مناطق جنگی 
جنوب و غرب كشور و بازدید از این مناطق از جمله مهم ترین 

برنامه های كاری این پایگاه است كه هرساله برگزار می شود.
افزون بر برگزاری دوره های آموزشی نظامی و عقیدتی_ 
سیاسی، مراسم دیگری نیز به فراخور شرایط و   موقعیت ها 
شامل سوم خردادماه، هفته دفاع مقدس و بسیج برگزار می 

شود.
لطفا به ویژگی خاص این پایگاه اشاره كنید.

ویژگی مهمی كه این پایگاه دارد، حضور نیروهای فنی و 
كاری در آن است. همه این افراد در پروژه ها، طرح ها و مسائل 
پشتیبانی شركت حضور دارند و به نوعی نیروهای اجرایی و 
فعال عرصه كاری شركت به شمار می روند كه این موضوع از 

جمله ویژگی های اعضای این پایگاه محسوب می شود.
بنده اعتقاد دارم همه نیروهای شركت بسیجی هستند، عده 
ای شناسنامه سازمانی دارند و كارت بسیج دریافت كرده اند و 
عده ای كارت ندارند كه آن ها نیز به نوعی فعالیت بسیجی 

می كنند. 
ایران كار  گاز  توسعه  و  عمده كارهای شركت مهندسی 
بسیجی است. اگر بسیجی كار نمی كردیم بسیاری از  پروژه ها 

و طرح ها به سرانجام نمی رسید.
به دلیل ماهیت كاری شركت، اعضای این پایگاه در دیگر 
شهرها و مناطق دورافتاده مشغول فعالیت و خدمت هستند 
و امکان حضور در برنامه های این پایگاه را ندارند. چگونه برای 
حضور این افراد در مراسم و برنامه های بسیج برنامه ریزی می 

كنید؟
در طول سال چند مناسبت داریم و سعی می كنیم از نیروها 

در تجمعاتی كه ضرورت ندارد، دعوت نکنیم.
نگاه مان این است كه پروژه ها برای ما یک فعالیت مهم و 
اساسی است. فردی كه در پروژه ها فعالیت می كند به نوعی 

فعالیت بسیجی دارد. سعی می كنیم در موارد اساسی كه پیش 
تر به آن اشاره شد و در زمانی كه این نیروها در استراحت 

هستند از آنها استفاده كنیم.
مدیرعامل شركت مهندسی و توسعه گاز ایران در دیداری كه 
با اعضای پایگاه داشتند معتقد بودند كه باید در عرصه بازرسی 
پروژه ها از این اعضا استفاده كرد. چه برنامه هایی در این حوزه 

دارید؟
پیش تر اشاره شد كه نیروهای ما فعال و موثر هستند. 500 
نفر از كل مجموعه یکهزار نفری شركت عضو بسیج هستند و 
اعتقاد داریم كه همه نیروهای ما بسیجی هستند و عده ای 
شناسنامه سازمانی دارند و پرونده بسیج تشکیل داده اند و كارت 

دریافت كرده اند و عده ای این مسیر را طی نکرده اند.
مدیرعامل شركت از اعضای بسیج انتظار دارد كه اگر اعضای 
پروژه ها  اجرای  روند  را در  انحرافی  و  اشتباه  بسیج ضعف، 
مشاهده كردند اطالع رسانی كنند كه قاعدتا بسیج دراین زمینه 

ها فعالیت دارد.
خوشبختانه در همه زمینه ها این توانمندی در نیروهای 
بسیج وجود دارد كه ضمن انجام فعالیت های تعریف شده، در 
هر بخشی كه الزم باشد نیز كار مضاعف كنند و این آمادگی را 

اعالم می كنیم.
آیا پایگاه بسیج شهید مفتح در موارد بحرانی در عرصه حضور 

داشته است؟
بله؛ در مواردی كه الزم بوده حضور داشته ایم. ما سلسله 
مراتب فرماندهی داریم و تابع آن هستیم. با توجه به استعداد و 
توانمندی اعضای پایگاه هر زمانی كه احساس شود و فراخوان 
دهند حضور می یابیم و تالش كرده ایم در این مسیر مانع 

فعالیت های اصلی شركت نشویم.
اگر خاطره ای ماندگار در ذهن شما ثبت شده است آن را 

تعریف كنید.
17 سال داشتم و سال سوم دبیرستان بودم. پس از برگشت 
از جبهه )عملیات والفجر1( در راه مدرسه یکی از دوستان به ما 

اطالع داد كه به لبنان نیرو اعزام می كنند.
كنارم یکی از دوستان بود )محمدرضا دهقان( كه در كربالی 
5 شهید شد. به او گفتم به خانواده من اطالع بدهد كه به لبنان 
رفته ام. از مسیر مدرسه ام كه كه در كرج بود به تهران آمدم و 

از آنجا به دمشق و نهایت به بعلبک اعزام شدم.
این اتفاق و خاطره ای است كه از آن دوران در ذهن من 

ماند.
سخن پایانی....

باید اشاره داشته باشم به سخن حضرت امام خمینی )ره( كه 
فرمودند: بسیج شجره طیبه انقالب است.

به اعتقاد من اگر بسیج كه همه آحاد مردم است شکل نمی 
گرفت، انقالب نیز نبود. اگر بسیج نبود آرامش نبود و موفقیت ها 

و دستاوردهای كه امروز داریم را شاهد نبودیم.
اگر ایثار ایثارگران، جانبازی جانبازان، رشادت های جوان 
های ما از جمله شهید همت، باكری، زین الدین، چراغی و... 
نبود، امروز به راحتی نمی توانستیم كنار یکدیگر جمع شویم و 
زندگی را با آرامش بگذرانیم كه جا دارد قدردان ایثار و رشادت 

این عزیزان باشیم.
در رابطه با حوزه مقاومت بسیج شركت ملی گاز ایران نیز 
باید بگویم كه خوشبختانه این حوزه بین دیگر حوزه ها از 
موفقیت باالیی برخوردار بوده و این نیز به دلیل شخصیت بارز 
و ایثارگر فرمانده بسیج این پایگاه بوده كه فرمانده ای الیق و 

شایسته برای مجموعه است. 
از طرفی حمایت مدیریت عالی شركت ملی گاز ایران )جناب 
آقای مهندس عراقی( كه توجهی ویژه و نگاه و نگرشی خاص به 

مجموعه بسیج دارند نیز در این مسیر بی تاثیر نبوده است.
سطح انتظارات با توجه به شرایط از سوی مدیریت عالی 
مجموعه شركت ملی گاز ایران و دخیل كردن بسیج در زمینه 
هایی كه نیاز بود، خصوصا در بحث سرقت، قطع و وصل گاز 
و... نشان داد كه این نیروها توانمندی های بسیاری در تمام 

حوزه ها دارند.
افزون بر موارد اشاره شده، مدیرعامل شركت ملی گاز ایران 
در آخرین نشست ستاد سوخت كه سال گذشته برگزار شد از 
بسیج قدردانی كردند كه ما نیز به نوبه خود از نگرش و نگاه 

مهندس عراقی به بسیج و بسیجی ها تشکر می كنیم.
امیدارم كه از بسیج و بسیجی ها به صورت ابزار سیاسی 
استفاده نشود. اعتقاد من این است كه بسیج متعلق به ملت 

است و باید تحت رهبری و گوش به فرمان ولی امر باشد.
در جریانات سیاسی باید دقت الزم را داشته باشیم كه هیچ 
جریانی به صورت ابزاری از نیروهای بسیج استفاده نکند كه 
الحمدهلل در حوزه بسیج شركت ملی گاز ایران این موضوع 

لحاظ شده و تاكنون شاهد این موارد نبوده ایم.

گفت و گو با فرمانده ای از جنس باران

امیدوارم بسیجی بمانم
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کارکنان

حضور 153 نفر از کارکنان در مسابقات قرآن شرکت مهندسی

نهمین دوره از مسابقات قرآن كریم ویژة كاركنان شركت مهندسی و توسعه گاز ایران 
با حضور 153 نفر از كاركنان برگزار شد.دبیر شورای فرهنگی و رئیس دارالقرآن شركت 
مهندسی و توسعه گاز ایران در این باره می گوید: 90 نفر از آقایان و 63 نفر از خانم ها در 
بخش مفاهیم قرآن و نهج البالغه شركت كرده اند.هوشنگ حسین زاده می افزاید: نهمین دورة 
مسابقات بهار در بهار ویژه كاركنان شامل قرآن، نهج البالغه، قرائت، تحقیق، ترتیل، مفاهیم 

قرآن و نهج البالغه، اذان، حفظ موضوعی و تخصصی و در مجموع 10 رشته می شود.
وی ادامه می دهد: در هر رشته مرحلة مقدماتی در شركت های تابعه انجام می شود و نفرات 

نخست هر رشته انتخاب و برای مسابقات سراسری كل كشور اعزام می شوند.
رئیس دارالقرآن شركت مهندسی و توسعه گاز ایران با بیان اینکه پارسال در بخش كاركنان 
و فرزندان آن ها نفرات برگزیده ای داشته ایم، مي گوید: خوشبختانه از رشته های روان خوانی، 
لحن، صوت، تجوید، قرائت و... استقبال خوبی شده است. برای اینکه كاركنان و خانوادة آن ها 
برای مسابقات آماده شوند و قرآن در بین آن ها فراگیر شود، در طول سال اقدام به برگزاری 
كالس های آموزشی كرده ایم.حسین زاده تصریح می كند: این دوره ها با حضور اساتید معروف 
و بنام سازمان تبلیغات اسالمی برگزار و در پایان مسابقات به نفرات برگزیده جوایزی اعطا 
می شود.وی یادآور می شود: از اعضای شورای فرهنگی به ویژه مدیرعامل و روابط عمومی كه 

برای این برنامه تالش كردند، قدردانی می كنم.
دبیر شورای فرهنگی شركت مهندسی و توسعة گاز ایران اظهار می كند: با همکاری روابط 
عمومی، هر هفته یک آیة كاربردی از قرآن كریم در مکان های خاص تعبیه شده نصب می شود 

تا به این وسیله فرهنگ قرآنی هرچه بیشتر   در بین كاركنان نشر پیدا كند.

امکان بازدید از تأسیسات تقویت فشار گاز مهیا شود
بازدید خانوادة كاركنان از تأسیسات تقویت فشار گاز و خطوط لوله شرایطی به وجود 

می آورد كه با سختی كاری همسر خود آشنا شوند.
حسن الهی، كارمند امور مالی شركت مهندسی و توسعة گاز ایران دربارة فعالیت های 
فرهنگی شركت می گوید: برگزاری مسابقات فرهنگی و گسترده تر شدن بازدید ها سبب 

افزایش سطح فرهنگ كاركنان و خانوادة آن ها می شود.
وی دربارة نهمین مسابقات قرآن كریم )بهار در بهار( ویژة كاركنان شركت مهندسی و 

توسعة گاز ایران نیز می گوید: امسال در رشتة تحقیق شركت كرده ام.
الهی با اشاره به اینکه با سرمایه گذاری در امکانات می توان سطح برگزاری مسابقات را 

افزایش داد، ادامه مي دهد: كیفیت سیستم صوتی نمازخانه باید افزایش یابد.
وی با بیان اینکه حضور در مسابقات برای مدیران و روسای شركت اجباری شود، تاكید 

می كند كه كاربرد قرآن و نهج البالغه در كارها سبب رشد شركت می شود.

برگزاری برنامه های فرهنگی هدف گذاری شود

برگزاری برنامه های فرهنگی شركت مهندسی و توسعة گاز ایران هدف گذاری شود تا 
نتایج بیشتری به دست آید.محمد حسن عباسی، رئیس عملیات كاالی شركت مهندسی و 
توسعه گاز ایران در رابطه با برنامه های فرهنگی شركت می گوید: با عمق بخشی به برگزاری 
برنامه های فرهنگی تأثیر این برنامه ها  دوچندان می شود و شاهد ایجاد مفهوم اثربخش در 
آن برنامه خواهیم بود.رئیس عملیات كاالی شركت مهندسی و توسعة گاز ایران در ادامه با 
اشاره به برگزاری مسابقات قرآن كریم شركت یادآور می شود: امسال برای نخستین بار در 

رشتة صحیح خوانی شركت كرده ام.
به گفتة وی، خوشبختانه اطالع رسانی و سطح برگزاری این مسابقات خوب بود.

استقبال از مسابقات قرآن کریم افزایش چشم گیری یافته است
مسابقات قرآن كریم بهار در بهار از سال 85 آغاز شده و خوشبختانه استقبال از این 

مسابقات طی سال های گذشته افزایش یافته است.
مرتضی شاملو، رئیس مهندسی مخابرات شركت مهندسی و توسعة گاز ایران كه یکی از 
مسئوالن برگزاری مسابقات قرآن كریم شركت نیز است، در این رابطه می گوید: سؤاالت این 

مسابقه خارج از مجموعه و از سوی سازمان تبلیغات اسالمی طراحی می شود.
وی با بیان اینکه مسابقات از سوی ناظر شرک ملی گاز ایران رصد می شود، می افزاید: امسال 

در مجموع حدود 200 نفر از كاركنان و فرزندان آن ها در این مسابقات حضور یافته اند. 
رئیس مهندسی مخابرات شركت مهندسی و توسعة گاز ایران یادآور می شود: سعی 

كرده ایم فضای مناسبی برای برگزاری مسابقات آماده كنیم.
به گفتة وی، استقبال خوبی از برگزاری مسابقات شده و برای حضور حداقل یک سوم 

كاركنان و خانوادة آن ها هدف گذاری كرده ایم.
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کارکنان

سطح برگزاری مسابقات قرآنی رشد داشته است
احمد كریم زاده، از كاركنان شركت مهندسی و توسعة گاز ایران با بیان اینکه سطح 
برگزاری مسابقات قرآنی شركت نسبت به دوره های قبل رشد داشته است، می گوید: در این 

دوره در رشتة قرائت قرآن شركت كرده ام.
وی می افزاید: اطالع رسانی برگزاری مسابقات نیز در این دوره بسیار خوب بود .

كریم زاده دربارة برنامه های خانوادگی شركت مي افزاید: به صورت كلی گردهمایی های 
خانوادگی در هر سطح و شکلی برای اعضای خانوادة شركت بسیار مفید است.

به گفتة وی، برنامه های خانوادگی شرایطی پیش می آورد كه خانواده ها در كنار یکدیگر 
جمع شوند و این نوع برنامه ها بر روحیة آن ها تاثیر گذار است.

بی بی راسخی، همسر آقای كریم زاده  كه در رشته های ترتیل و مفاهیم نهج البالغه شركت 
كرده است، می گوید: سال های گذشته نیز در رشتة حفظ قرآن و ترتیل شركت كرده ام.وی با 
تشکر از برگزاری مسابقات قرآنی در سطح شركت تأكید می كند: با ارائة جزوه ها و كتاب های 

مرتبط و آموزشی امکان افزایش معلومات كاركنان و اعضای خانوادة آن ها مهیا می شود.

نگاه مثبت مدیرعامل به برگزاری گردهمایی های خانوادگی
مدیرعامل شركت مهندسی و توسعة گاز ایران در حوزة برگزاری گردهمایی های خانوادگی 

نظر مثبتی دارد و خود نیز در این جمع حضور می یابد.
سید قادر سیدی، پرسنل حراست شركت مهندسی و توسعة گاز ایران دربارة برنامه های 
فرهنگی شركت می گوید: خوشبختانه مدتی است  دیدگاه مدیریت به برگزاری گردهمایی های 

خانوادگی و حضور خانواده در مراسم بیشتر شده است.
وی می افزاید: مراسمی كه با حضور خانواده ها برگزار می شود، قابل توجه بوده و حضور 

مدیرعامل در این مراسم نیز بسیار مثبت است.
سیدی دربارة برگزاری مسابقات قرآن كریم نیز می گوید: طی سال های گذشته در رشته 
اذان شركت كرده و تاكنون موفق به كسب مقام نخست در سطح شركت ملی گاز ایران 
شده ام.وی ادامه می دهد: در مسابقاتی كه در سطح وزارت نفت برگزار شده است نیز مقام 
چهارم را به دست آورده ام. سیدی تاكید می كند: برگزاری این دوره ها تأثیر باالیی بر روحیة 

كاركنان و خانوادة آن ها دارد.

بودجة مستقلی برای گردهمایی های خانوادگی شرکت اختصاص یابد

برای  و  است  بودجه مستقل  ردیف  دارای  ورزشی شركت  فعالیت های  و  برنامه ها 
گردهمایی های خانوادگی شركت نیز باید ردیف بودجه مشخصی اختصاص داده شود.

حسین رضایی، كارمند واحد امور پیمان ها و برآوردهای مهندسی و توسعة گاز ایران 
می گوید: با برگزاری برنامه های خانوادگی بین خانوادة كاركنان نیز تعامل و ارتباط ایجاد 
می شود.وی می افزاید: همان گونه كه جسم افراد مهم است و برای آن برنامه ریزی می كنیم، 

برای روحیة كاركنان نیز باید برنامه ریزی كنیم.
به گفتة رضایی، حضور و تعامل خانوادة كاركنان موجب آشنایی و ارتباط آن ها با 

یکدیگر می شود و حتی امکان وصلت بین فرزندان آن ها نیز فراهم می شود.
وی با بیان اینکه خوشبختانه با حضور مدیرعامل به سمت و سوی مناسبی در بحث 
خانوادة كاركنان حركت كردیم، تأكید می كند: برنامه های خانوادگی، تفریحی و ورزشی در 
راندمان كاری كاركنان اثرگذار است و درخواست می كنیم برگزاری این نوع برنامه به صورت 

جدی پیگیری شود.
كارمند واحد امور پیمان ها و برآوردهای مهندسی و توسعة گاز ایران در ادامه با اشاره 
به برگزاری مسابقات قرآن كریم می گوید: برنامه های قرآنی بسیار ایده آل است و ان شاءاهلل 

بتوانیم در راستای قوانین و مقرراتی كه قرآن از ما می خواهد حركت كنیم.
وی با بیان اینکه امسال در رشتة ترتیل شركت كرده ام، یادآور می شود: عالوه بر خودم، 

همسر و دخترم نیز در این مسابقات حضور پیدا كرده اند

حضور در رشتة حفظ قرآن باعث افتخار است

حضور در رشتة حفظ قرآن كریم یک افتخار است و همواره به حفظ موضوعی و 
تخصصی قرآن عالقه مند بوده ام.

وحید نیک اخالق، مسئول HSE طرح ها و پروژه های شركت مهندسی و توسعة گاز 
ایران می گوید: تاكنون در چند دوره از این مسابقات حضور داشته ام. 

وی می افزاید: عالوه بر رشته حفظ قرآن كریم، در رشتة مفاهیم نیز شركت كرده ام.
مسئول HSE طرح ها و پروژه های شركت مهندسی و توسعة گاز ایران در ادامه با اشاره 
به برگزاری برنامه ها از سوی شورای فرهنگی و روابط عمومی تأكید می كند: خوشبختانه 

فعالیت های خوبی در حوزة گردهمایی های خانوادگی انجام شده است.
نیک اخالق در پایان از تالش های برگزاركنندگان این مراسم در اردوهای خانوادگی 

قدردانی می كند.
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با حمایت از فرزندان کارکنان، آینده کشور را تضمین کرده ایم

یکی از خونسردترین و خوش اخالق ترین روسای شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران است و هم اکنون به عنوان رئیس 
گروه خرید مخابرات و ابزار دقیق خریدهای خارجی در مدیریت تدارکات و خدمات کاالی شرکت فعالیت می کند.

محمدباقر مجری، شهریورماه سال 68 در وزارت نفت و در بخش گاز استخدام شد و هم اکنون نیز پس از 29 سال 
خدمت در بخش خریدهای خارجی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران مشغول به کار است. وی که چندسالی نیز در 

وزارت آموزش و پرورش، زبان خارجی تدریس می کرده یک سال دیگر بازنشسته می شود.

آقای مجری درباره نحوه آغاز به كار خود در شركت 
مهندسی می گوید: كارم با تداركات كاال آغاز شد و از 
ابتدا در بخش كاال مشغول به فعالیت شدم و به نوعی تمام 

دوران خدمتم در این بخش سپری شد. 
با حضور در محیط عملیاتی و انبار و گذراندن دوره های 
آموزشی طی سال های 68، 69 و 70، با فیزیک كاال آشنا 
شدم. به نظرم همکارانی كه در شركت جذب و از محیط 
دانشگاه به محیط صنعتی و عملیاتی وارد می شوند باید 
دوره ها و آموزش های حین خدمت را به صورت كامل 

سپری كنند.
به گفته آقای مجری، من مدیون اساتیدی هستم كه 
در سه سال اول خدمت، دوره های مختلف را به صورت 
طرفی  از  ام.  فراگرفته  ها  آن  پیش  تئوری  و  عملیاتی 
ماموریت هایی كه به كنگان، خانگیران، بندرعباس به 
ویژه منطقه پنج عملیات انتقال گاز رفتم در افزایش سطح 

علمی و فنی من تاثیرگذار بود.
وی با بیان اینکه حضور در مناطق عملیاتی این امکان را 

فراهم می كند تا نتیجه فعالیت خود را ببینیم، می گوید: 
درک كاركنان كاال با حضور و آموزش در مناطق عملیاتی 
افزایش می یابد و در حوزه های كاری خود دقیق تر عمل 

می كنند.
آقای مجری كه خردادماه سال 72 ازدواج كرده و ثمره 
این ازدواج یک پسر به نام نیماست درباره حمایت های 
خانواده و تاثیر آن در كار می گوید: كار همیشه هست 
و تا پشتیبانی خانواده نباشد آن فرد موفق نمی شود. 
خوشبختانه طی این سال ها از پشتیبانی باالیی برخوردار 
بودم و اگر موفقیتی داشتم مدیون همراهی و همفکری 

خانواده بوده است.
سالمتی، توان و آرامش من از خانه و خانواده به دست 
می آید و این فرآیند به من كمک می كند تا بتوانم فعالیت 

های كاری ام را در اداره خوب انجام دهم.
در وهله نخست از همسرم كه طی این سال ها با من 
همراه، همفکر و هم نظر بود و همه كار انجام داد تا با خیال 
راحت كار خود را به نحو احسن انجام دهم، تشکر می كنم. 

در وهله بعد، از فرزندم كه در این سال ها با درک عمیق، 
یک توان مضاعف برایم بود و شرایط كاری ام را درک 

كرده ممنونم.
از شركت مهندسی و توسعه گاز ایران به دلیل توجه و 
اهمیتی كه برای خانواده های كاركنان از طریق برگزاری 
نظر  در  تفریحی  و  ورزشی  خانوادگی،  گردهمایی های 

گرفته است قدردانی می كنم.
همیشه به ذوق آمده ام كه اداره تنها به كار ما فکر نمی 
كند بلکه برای خانواده ما نیز اهمیت قائل است و برنامه 
هایی با حضور اعضای خانواده در نظر می گیرد. شركت 
مهندسی و توسعه گاز ایران همان طور كه از توان كارمند 
برای پیشبرد اهداف شركت استفاده می كند به خانواده آن 

ها نیز اهمیت می دهد كه جای قدردانی دارد.
این ایده باید در همه عرصه ها باشد. هرچه خانواده ها 
بیشتر با فعالیت های كاری ما آشنا شوند، درک دوجانبه 
پیدا كرده و می توانند به همسران خود بیشتر كمک 

كنند.

خانواده
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از مجموعه شركت مهندسی و توسعه گاز ایران به ویژه 
روابط عمومی كه طی یک سال گذشته در حوزه برگزاری 
برنامه های خانوادگی نیز فعال تر شده سپاسگزاری می 
كنم. امیدوارم دوستی و رفاقت ها روز به روز بیشتر شود و 
با برگزاری این گونه برنامه ها احساس كنیم كه همسر و 
فرزندم نیز عضوی از اعضای شركت هستند. از سوی دیگر، 
در مقطعی كه با همکاران به برنامه های خانوادگی می 
رویم خوشحال می شوم؛ به هرحال به نوعی با كاركنان 

شركت نیز خانواده هستیم.
آقای مجری با بیان اینکه برگزاری برنامه های خانوادگی 
بوده است پیشنهاد می كند  تاكنون خوب  و فرهنگی 
اردوهای  مستقل  صورت  به  نیز  فرزندان  برای  شركت 

آموزشی، كاری و تفریحی برگزار كند. 
وی با بیان اینکه احساس می كنم فرزندان پرسنل با 
فعالیت های كاری والدین خود در شركت مهندسی و 
توسعه آشنا نیستند، ادامه می دهد: با حضور فرزندان در 
محل كار والدین امکان آشنایی با فعالیت كاری شان مهیا 

می شود.
به گفته آقای مجری، بهترین كاركنان برای ادامه كار 
شركت مهندسی وتوسعه گاز ایران افرادی هستند كه 
درون خانواده این صنعت بزرگ می شوند. این افراد اخالق 
و انگیزه حضور در تمام عرصه های شركت را دارند و با كار 

بیگانه نیستند.
وی تاكید می كند: ما باید فرصت بیشتری به نوجوانان 
كاركنان شركت بدهیم و بیشتر مطرحشان كنیم تا توانایی 
آن ها شکوفا شود. من مطمئنم كه این نسل بسیار پویاتر 
از نسل قبل است و توانایی و تفکر آن ها خیلی قوی تر و 
عمیق تر است. در بخش فعالیت های فرهنگی، به فرزندان 
چراغ  فرزندان  این  هرحال  به  شود.  توجه  نیز  خانواده 
راهنمای مملکت هستند و هرچه بیشتر برای آن ها وقت 
بگذاریم و به تفکر آن ها بها بدهیم، آینده كشور را تضمین 

كرده ایم.
آقای مجری در ادامه به وجود شبکه های اجتماعی 
اشاره می كند و گوید: راه اندازی شبکه های اجتماعی از 
سوی شركت بسیار مفید است. به هرحال از حضور فرزندان 
در شبکه های اجتماعی متفرقه نگران هستیم و هم اكنون 
فرزندانمان در شبکه های  برای حضور  از شرایطی كه 

اجتماعی خود سازمان فراهم شده، بسیار خوشحالیم.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت های ورزشی اش می 
گوید: در جوانی به صورت حرفه ای كوهنوردی می كردم 

و به كلک چال، آبشار دوقلو و هتل اوسون رفته ام.
وی، هم اكنون تنها شنا، پیاده روی و در برخی مواقع 

نیز كمی والیبال بازی می كند.
از محل كار همسران شان  بازدید خانواده ها  امکان 

فراهم شود
سوسن امیرعضدی، همسر آقای مجری دارای مدرک 
لیسانس معارف اسالمی است و سابقه تدریس در مقاطع 

راهنمایی و دبیرستان تهران را دارد. 
وی كه هم اكنون خانه دار است، درباره نحوه آشنایی 
با همسرش می گوید: ما همسایه بودیم و به همین دلیل 

خانواده ها شناخت خوبی از یکدیگر داشتند.
خانم امیرعضدی ادامه می دهد: همسرم زحمتکش 
است و همه چیز را از راه حالل به دست می آورد. در كار 
كوشاست و برای هر كاری ابتدا تحقیق می كند و تمام 
جوانب كار را در نظر می گیرد. دوست دارم كه فرزندم 
نیز این گونه باشد و دقت زیادی در تمام مسائل كاری و 

زندگی داشته باشد.
وی درباره شرایط زندگی زمانی كه آقای مجری به 
ماموریت می روند، می گوید: پیش از اینکه به ماموریت 
بروند تمام شرایط و وسایلی كه نیاز داریم را تهیه می كند 
تا در نبودش مشکلی پیش نیاید و كمبودی نداشته باشیم. 
در زمان ماموریت نیز تماس می گیرد و جویای حال و 
شرایط ما می شود كه همین برای من دلگرمی است و 

راحت تر می توانم نبودش را تحمل كنم.
خانم امیرعضدی درباره برنامه های فرهنگی شركت 
می گوید: در برنامه ها و جشن هایی كه به مناسبت های 
مختلف شركت از ما دعوت كرده به صورت خانوادگی 
كه  ای  خانوادگی  های  گردهمایی  از  ایم.  یافته  حضور 
برگزار كرده اند راضی هستیم. از برگزاری این نوع برنامه 
ها استقبال می كنیم و امیدوارم برگزاری این تفریحات 

خانوادگی ادامه داشته باشد.
به گفته خانم امیرعضدی، برگزاری برنامه های خانوادگی 
باعث می شود با دیگر خانواده های شركت آشنا شویم و با 
هم اوقات خوشی داشته باشیم. به هر حال اكثر خانواده ها 
فرزندان هم سن و سال دارند و می توانند با یکدیگر ارتباط 

خوبی داشته باشند.
وی با بیان اینکه خانواده ها با حضور در محل كار همسر 

خود می توانند از نزدیک در جریان فعالیت های كاری 
شان قرار گیرند، تاكید می كند: حتی می توان شرایطی 
فراهم كرد تا در برخی ماموریت های كوتاه مدت همسر 

خود حضور داشته باشیم.
خانم امیرعضدی كه از امکانات ورزشی شركت استفاده 
می كند درباره سختگیری باشگاه شماره یک برای حضور 
اعضای خانواده می گوید: باشگاه شماره یک برای افرادی 
كه در شركت گاز كار می كنند سختگیری می كند. قبال 
ورود خانواده آزاد بود ولی این مکان هم اكنون بیشتر به 

خانواده نفت و پتروشیمی اختصاص داده شده است.
وی در پایان با بیان اینکه نشریه الکترونیک شركت 
مهندسی و توسعه گاز ایران را مطالعه می كنم، تاكید می 
كند: بخش های خانوادگی نشریه بیشتر و قسمت هایی 
نیز برای ایده های فرزندان در نظر گرفته شود و به جای 

ماهانه، هر 15 روز یک بارمنتشر شود.

پزشک می شوم
نیما، پسر آقای مجری، متولد سال 76 است كه هم 
به  مشغول  دانشگاهی(  )پیش  تجربی  رشته  در  اكنون 

تحصیل است. 
وی كه برای حضور در آزمون كنکور و قبولی در رشته 
پزشکی 18 ساعت درس می خواند، عالقه مند است در 
آینده بتواند در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 

خدمت كند.
نیما درباره فعالیت های ورزشی خود می گوید: به هرحال 
بین ورزش و رشته تحصیلی ام رابطه نزدیکی وجود دارد و 
به صورت دقیق و علمی می دانم كه فعالیت های ورزشی 

چه تاثیر مثبتی در جسم و ذهنم خواهد داشت.
نیما، پیش از این از امکانات ورزشی شركت از جمله 
باشگاه بدنسازی استفاده می كرده و از طرفی دو و میدانی 
نیز كار كرده ولی در حال حاضر با توجه به زمان زیادی 
كه برای درس صرف می كند امکان حضور در این مراكز 

را ندارد.
نیما درباره برنامه های فرهنگی شركت نیز می گوید: 
تاكنون در برنامه های خانوادگی ای كه برای تماشای فیلم 
در سینما برگزار شده حضور یافته ام و پیشنهاد می كنم 

برای تماشای تئاتر نیز برنامه هایی تعریف شود.

وی، عالوه بر این در بازدید از منطقه عملیاتی و ایستگاه 
تقویت فشار گاز پل كله نیز حضور یافته است.

وی در ادامه از جشن آینده سازان به عنوان خاطره ای 
خوب در دوران تحصیل یاد می كند و می گوید: جشن 
آینده سازان برای تحصیل فرزندان كاركنان انگیزه و تشویق 

ایجاد می كرد و بین بچه ها رقابت به وجود می آمد.
نیما پیشنهاد می كند برای فرزندان كاركنان نیز برنامه 

هایی در قالب المپیاد علمی و ورزشی برگزار شود.
وی در پایان درباره نظر دوستان خود نسبت به افرادی 
كه در صنعت گاز شاغل هستند، می گوید: به نظر دوستانم، 
كسانی كه در صنعت گاز كار می كنند افرادی هستند كه 
در كار خود جدی بوده و كار را به بعد موكول نمی كنند. 
به هرحال فرزندان آن ها نیز از این اخالق الگو پذیری 

می كنند.

خانواده
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فرهنگ و سالمت

بنابر اعتقاد ما مسلمانان، روزه عالوه بر آثار معنوی 
و  جسمی  سالمت  افزایش  باعث  تواند  می  فراوان 

فیزیولوژیک بدن نیز شود.
مطالعات پژوهشگران نشان داده است که روزه می 
تواند تاثیر قابل توجهی در پیشگیری و درمان چاقی 
به ویژه چاقی شکمی، بهبود میزان چربی های خون و 
کنترل دیابت نوع 2 )غیر وابسته به انسولین( داشته 

باشد.
با  که  افرادی  از  بسیاری  شاهدیم  متاسفانه  ولی 
ماه  این  استقبال  به  روحی،  و  بهبود جسمی  آرزوی 
جسمی  مشکالت  دچار  ماه  این  پایان  در  روند،  می 

می شوند.
ای سالم و  تغذیه  برای داشتن  نکاتی که  از  یکی 
می  توصیه  بدن  ساز(  و  )سوخت  متابولیسم  تنظیم 
شود، ایجاد یک نظم غذایی است. در ایام روزه داری 
که افراد از خوردن غذا طی روز خودداری می کنند، 
باید هنگام سحر و افطار و فاصله بین آن ها، این نظم 

را به نحوی ایجاد کنند.
یکی از مشکالتی که بسیاری از افراد چاق از آن 
عبارتی،  به  یا  کاذب  اشتهای  داشتن  برند،  می  رنج 
خوردن بدون دلیل خوراکی ها، به ویژه هنگام مشغله 
های فکری و کاری است. ماه مبارک رمضان تمرین 
بسیار خوبی برای ترک این عادت است، به شرطی که 
هنگام افطار و پس از آن مقدار غذایی را که نخورده 

اید، تا حدی جبران کنید.
مبارک  ماه  در  بدن  ساز  و  سوخت  کنترل  برای 

رمضان به نکات زیر توجه کنید.
هنگام افطار:

افطار  هنگام  صبحانه  مشابه  غذایی  مواد    -  1
توصیه می شود. 15 تا 20 درصد انرژی الزم در روز 

را باید هنگام افطار دریافت کرد .
از اذان مغرب بدون وقفه طوالنی، روزه  2 - پس 
را باز کنید و ترجیحا از نوشیدنی ها و غذاهای آبکی 
و سبک به همراه نان، خصوصا نان سبوس دار مثل 
سنگک استفاده کنید. توصیه می شود با نوشیدنی 
های گرم مانند آب جوش یا چای کمرنگ به جای آب 

سرد افطار را شروع کنید.
قندهای  و  فیبر  حاوی  غذایی  مواد  مصرف   -  3
جای  به  ها،  میوه  و  سبزیجات  انواع  مثل  پیچیده 
استفاده از مواد حاوی قندهای ساده و چربی فراوان 

مثل حلوا )آن هم به میزان زیاد( توصیه می شود.
4 - نوشیدن زیاد آب و انواع شربت ها برای رفع 
عطش، نه تنها باعث کنترل تشنگی نمی شود، بلکه 

موجب دفع سریع ادرار نیز می شود.
به  توجه  با  ها،  شربت  زیاد  نوشیدن  همچنین 
هورمون  شدید  ترشح  و  خون  قند  ناگهانی  افزایش 
انسولین برای تنظیم آن، در فاصله زمانی کمی باعث 
می شود فرد دچار گرسنگی و ضعف شده و مجددا 
برای رفع ضعف بدنی، مواد غذایی شیرین بخورد و 

این روند همچنان تکرار می شود.
باید  افطار  هنگام  نیز  را  خوردن  غذا  -5 سرعت 
را  دقیقه   20 تا   15 شود  می  پیشنهاد  کرد.  کنترل 
صرف خوردن افطار کنید تا در این مدت، مغز احساس 

سیری را به شما اعالم کند.
پس از افطار :

1 - استفاده از غذاهای سنگین )چرب و دیر هضم(، 
انواع پلو و خورش به طور همزمان با افطار توصیه نمی 

شود زیرا با توجه به روزه داری و عدم مصرف غذا طی 
برای  افطار آمادگی الزم  روز، دستگاه گوارش موقع 
لذا وعده  ندارد.  را  مواد غذایی  باالی  دریافت حجم 
غذایی شام را با فاصله زمانی، یک تا یک و نیم ساعت 

پس از افطار و آن هم نه در حجم زیاد بخورید.
2 - استفاده از میوه ها و سبزیجات در ساعات پس 
از افطار، عالوه بر تامین مواد مغذی و انرژی زای مورد 
نیاز بدن، به علت داشتن فیبر، مشکل یبوست را که 
یکی از مشکالت رایج در ایام روزه داری است، بهبود 

می بخشد.
عالوه بر آن میوه ها و سبزیجات به علت داشتن 
سوخت  کنترل  در  بسزایی  نقش  پیچیده،  قندهای 
و ساز قندها و چربی ها و نیز تنظیم اشتها خواهند 

داشت.
هنگام سحر:

اخیر  های  سال  در  متاسفانه  که  نکاتی  از  یکی 
به ویژه در نسل جوان شاهد آن هستیم، نخوردن 

وعده سحری است .
مصرف وعده سحری مشابه با وعده ناهار به طور 
است  شده  ثابت  مکررا  زیرا  شود  می  توصیه  اکید 
حذف وعده سحری، عالوه بر ایجاد مشکالت گوارشی 
در ایام ماه مبارک رمضان و عدم توفیق ادامه روزه 

داری در این ماه حتی در کسانی که روزه داری را به 
اتمام رسانده اند، ممکن است پس از آن، باعث بروز 

مشکالت گوارشی شود.
همچنین در افرادی که وعده سحری نمی خورند، 
در ساعات بعد از ظهر، توان فکری و جسمی به میزان 

قابل مالحظه ای کاهش می یابد.
کسانی هم که سحری را میل می کنند باید توجه 
داشته باشند که حتی االمکان از مواد قندی ساده در 
موعد سحر استفاده نکنند زیرا باعث بروز ضعف و بی 

حالی زودرس در بین روز خواهد شد.
نمی  توصیه  سحر  هنگام  نیز  آب  فراوان  مصرف 
شود زیرا در تنظیم مایعات بدن و رفع تشنگی روزانه 

تاثیری نخواهد داشت.
به  افطاری  دادن  و  مهمانی  به  رفتن  که  آن جا  از 
است  رایج  ماه  این  در  پسندیده  رسم  یک  صورت 
از تنقالت شیرین و  افراد  و باالخره به نوعی تمامی 
چرب استفاده می کنند، داشتن فعالیت بدنی منظم 
پس از افطار، به ویژه پیاده روی حداقل 30 دقیقه در 
روز و یک یا دو بار شنا در هفته، باعث خواهد شد 
کنترل وزن و دیگر شاخص های متابولیک بدن امکان 

پذیر شود.

موقع سحر و افطار چه بخوریم؟
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اخبار
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