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آئیــن تکریــم و معارفــه علی اصغر ســالمی و محســن مؤمنی 
رئیــس پیشــین و جدیــد روابــط عمومی برگزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت خطــوط لولــه ومخابــرات نفــت ایــران، 
ایــن مراســم با حضــور مدیرعامــل، اعضای هیئــت مدیــره، رؤســای واحدهای 

ســتادی و همــکاران روابــط عمومــی برگزار شــد.
عباســعلی جعفــری نســب مدیرعامــل شــرکت در ایــن مراســم گفــت: روابط 
عمومــی هــا اســاتید فــن بیــان هســتند و مــن از تمــام همــکاران فعــال و 
شــاخص ایــن واحــد قدردانــی مــی نمایم چــرا کــه در ارائــه و معرفــي خدمات 

شــرکت نقــش مهمــی را ایفــا کردنــد.
وی ضمــن تقدیــر و تکریــم علی اصغر ســالمی رئیــس ســابق روابط عمومی 
افــزود: ایشــان در طــی ایــن مدت به علت داشــتن دو مســئولیت همزمــان، بار 
مضاعفــی را بــه دوش کشــیدند و امیــد اســت از ایــن پــس نیــز بــا راهنمایــی 

هایشــان بــار دیگــر یاریگــر همــکاران در روابط عمومی باشــند.
جعفــری نســب در ادامــه یــادآور شــد: روابــط عمومی شــرکت همیشــه بخش 
پــرکار، فعــال و مســئولیت پذیــر بــوده و امیــد اســت بــه همیــن شــکل ادامــه 

ــدا کند. پی
علــی اصغــر ســالمی مدیــر منابــع انســانی و رئیــس ســابق روابــط عمومــی 
نیــز ضمــن آرزوی موفقیــت بــرای همکارانــش در روابــط عمومــی از انتصــاب 

سرپرســت جدیــد در ایــن واحــد ابــراز خوشــحالی کــرد.

محســن مؤمنــی سرپرســت جدیــد روابط عمومــی ضمن ابــراز خوشــحالی از 
حضــور در جمــع صمیمــی و مؤثــر کارکنان شــرکت خطــوط لولــه و مخابرات 
نفــت ایــران گفــت: همه ما میراث دار شــهدا بویژه شــهدای شــرکت هســتیم 
وحضــور مــا در ایــن مــکان مرهون ایثــار و فداکاری آنهاســت. من نیز امیــدوارم 

در ایــن مســئولیت جدیــد تکالیفم را به شایســتگی و درســتی انجــام دهم.
وی ضمــن ســپاس از حســن نظــر و عنایــت مدیرعامــل شــرکت نســبت به 
انتخــاب ایشــان افــزود: امیــدوارم در انجــام فعالیت های حوزه تخصصــی روابط 
عمومــی اثرگــذار باشــم و بتوانیــم بــا کمــک یکدیگــر با خالقیــت و نــوآوری، 
بیــش از پیــش موفــق و حرکتــی رو بــه جلــو داشــته باشــیم و دوره درخشــانی 

ــم بزنیم.  را رق
همچنیــن، اعضــای هیئــت مدیــره و رؤســای واحدهــای ســتادی و برخــی از  
همــکاران روابــط عمومــی بــرای ســالمی و مؤمنی، موفقیــت و ســربلندی را از 

خداونــد متعال خواســتار شــدند.
در پایــان حکــم محســن مؤمنــی سرپرســت جدیــد روابــط عمومــی قرائت و 

توســط مدیرعامــل بــه ایشــان اهــدا شــد.
گفتنــی اســت محســن مؤمنــی از ســال 71 وارد صنعت نفــت شــده و در روابط 
عمومــی بخــش هــای مختلف صنعت نفت مشــغول بــه خدمت گردیــد. وی 
همچنین ســه ســال از مجموع فعالیتش را در واحد مــددکاری و امــور ایثارگران 

خدمــت کرد.

تکريم و معارفه رييس پيشين و جديد روابط عمومی
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نمايشگاه اسباب بازی در ساختمان ستاد همايش پيشگيری از آسيب های اجتماعی )كودک آزاری(

گردهمايی معاونين محترم  مخابرات مناطق و روسای محترم واحد های ستادی مخابرات

تجليل از مهندس مقدم همايش حجاب به مناسبت دهه كرامت
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 تعالی سازمانی ضامن تولید
و توسعه پایدار
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پیشنهاد سفر
تونـل برفـي:  تونـل برفـی یکـی از آثـار طبیعـی 
شهرسـتان ازنـا در لرسـتان اسـت. این تونـل به صورت 
طبیعـی در بـرف و یخ هـای دامنه اشـترانکوه در منطقه 
کمنـدان شهرسـتان ازنا به وجـود آمده اسـت. طول این 
تونـل بالـغ بـر ۸۰۰ متـر و ارتفـاع آن از کـف تونـل تـا 
سـقف بیـن 2.5 تا ۳ متر اسـت؛ از ایـن تونل برفی فقط 
در فصل هـای بهـار و تابسـتان می توان بازدیـد کرد.این 
شـگفتی بی نظیـر حاصـل انباشـته شـدن هـزاران تـن 
بـرف در سـال های متمـادی در ازنـادره در اشـترانکوه 
اسـت؛ دره ای زیبـا واقـع در روسـتای کمنـدان ازنـا که 
هـر سـاله بر اثر ریـزش بهمن های سـهمگین درون آن 
توده ای از برف تشـکیل می شـود و پس از جاری شـدن 
آب ناشـی از ذوب برف هـا در فصـل بهار، تونلی بسـیار 

زیبـا در آن بـه وجـود می آید.
بـرای رفتـن بـه تونل برفـی باید بـه دل اشـترانکوه زد؛ 
رشـته کوه سـر بـه فلـک کشـیده ای که بـا 1۳ قلـه در 
پنـج کیلومتری جنوب شهرسـتان ازنا قرار گرفته اسـت.

 

جنـگل ابر شـاهرود: جنـگل ابر شـاهرود یکـی از 
معـروف تریـن و زیباتریـن جاذبه های طبیعـی ایران به 
شـمار می رود و برای اقیانوسـی از ابر کـه در زمان های 
مختلـف سـال، آن را در بـر مـی گیـرد، شـهرت زیادی 
پیدا کرده اسـت. جنگل ابر شـاهرود قسـمتی از قدیمی 
تریـن جنـگل هـای هیرکانـی اسـت و گونه هـای نادر 
و منحصـر بـه فـرد گیاهـی و جانـوری را در خـود جای 
داده اسـت و بـا مناظـر خـارق العـاده خـود، هـر سـاله 
گردشـگران و طبیعـت گـردان زیـادی را به سـوی خود 
می کشـاند. جنگلی به وسـعت ۳5 هزار هکتار که ادامه 
جنگل های سرسـبز شـمال کشـور به شـمار می رود و 
بـرای اقیانـوس ابـری که فضـای آن را در بـر می گیرد 
بسـیار معروف شـده اسـت. اینجا جایی اسـت که زمین 
و آسـمان بـه هم می رسـند؛ ابرها درختـان را در آغوش 
مـی کشـند و گاه بـه نظـر می رسـد زمین بر بـال های 

آسـمان سوار شـده است 
این جنگل در شهرسـتان شاهرود، ۴5 کیلومتری شمال 

شـاهرود، روسـتای ابر واقع شده است .

داركوب
كارگردان: بهروز شعیبی

میزان فروش : 737/115/000 تومان
بازيگران:مهناز افشار، سارا بهرامی، جمشید 
هاشـم پـور، هـادی حجـازی فـر، طوفـان 
مهرداديان، نگار عابدی، شـادی كرم رودی، 
ثريـا حلی، آتیه جاويـد، علیرضا كی منش، 

نـدا عقیقی و امین  حیايی

امتیاز : 3/3 از 5

تگزاس
كارگردان:مسعود اطیابی

میزان فروش : 1۲,۴۸۴,131,000تومان
بازيگران:حمید فرخ نژاد، سـام درخشاني، 
پژمـان جمشـیدي، گابريال پتـري، توگان 
آگـو  تـي  تولـوزا،  آدريانـو  را،  تـي شـي 

متـوس، فرانسـین لیمـا، لي بـوم بوم

امتیاز: 3 از 5

هزارپا
كارگردان: ابوالحسن داوودی

میزان فروش : ۴,3۸1,۶۹0,000 تومان
بازيگران:رضـا عطـاران، جـواد عزتـی، سـارا 
بهرامـی، مهـران احمدی، شـهره لرسـتانی، 
اللـه اسـكندری، امیـد روحانی، سـپند امیر 
سـلیمانی، امیرمهـدی ژولـه، نعیمـه نظـام 

دوسـت، سـینا رازانـی، محمـد نـادری و...

امتیاز : 3/6 از 5

شماره ۱۷ سهیال
كارگردان: محمود غفاری

میزان فروش : ۸۹,105,000 تومان
بازيگران:زهـرا داودنژاد، بابـک حمیديان، 

احسـان امانـی و مهـرداد صديقیان

امتیاز : 2/8 از 5

مرداد
كارگردان: بهمن كامیار

میزان فروش : 3۲,۸۹0,000 تومان
مهتـاب  فروتـن،   بازيگران:محمدرضـا 
بهنـوش  ور،   آزادی  رعنـا  كرامتـی، 
بابـک  فوالدونـد،   انديشـه  بختیـاری، 
بهشـاد،  لیلـی فرهادپور، مجیـد گل زاده،  

مواليـی نیلوفـر  للهـی،  عاطفـه 

امتیاز : 3/6 از 5

معرفي فیلم هاي در حال اكران سینماهاي تهران
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شهید علیرضا اروجعلیان مشهدي
روایت صنعت انتقال نفت ایران در گذر از جنگ 
به قلم : دكتر فاطمه تركچي

سرو سبز قامت

علیرضـا بـرای مـا خیلـی عزیـز بـود؛ بعـد از 
چنـد تـا دختـر کـه همـه فـوت شـده بودنـد، 
بـه دنیـا آمـد. مـن خواهـر بزرگ تـر بـودم و 
احسـاس  داشـتم؛  دوسـت  را  بچه هـا   همـه 
خواهرانـه اي که تعلق خاطر به همراه داشـت. 
این احسـاس بـه علیرضا هم منتقل شـده بود 
و از مـن هـواداري مي کـرد، مثال موقـع بازي 
وقتـي  مخصوصـا  پسـربچه ها  و  برادرهایـم 
کـه بـا هـم کشـتی می گرفتنـد و گالویز هم 
می شـدند، علیرضـا به مـن می گفـت: »وقتی 
مـا کشـتی می گیریـم تـو نیـا بیـن مـا، اذیت 

می شـی...«
یـادم هسـت کـه در خانـه مـا تـوری بـود و با 
فنـر بـاز می شـد. یـه روز در خـورد به بـازوی 
مـن و بـازوی مـن کبـود شـد. علیرضـا تکـه 
پارچـه اي آورد و دسـتم را از بـاال تـا پاییـن 
بسـت! گفتـم: »چـرا این جـوری می کنـی؟«

گفـت: »وقتـی مـن ایـن کبـودي رو می بینم 
خجالـت می کشـم...«

از همـان دوران کودکي احـوال دیگران را رعایت 
می کرد؛ انسـانیت در وجودش مـوج مي زد.

در زمـان کودکـي مـا، خانمـي بـراي شسـتن 
تعـداد  مـادرم می آمـد؛  بـه کمـک  لباس هـا 
مـا زیـاد بـود؛ شـیطنت پسـربچه ها و »بریـز 
زحمـت  روزه  کثیـف کاری هـر  و  بپـاش«  و 
زیـادي بـراي مـادرم ایجـاد می کـرد. همـان 
روزهـا علیرضـا بـه مـادرم می گفـت: »مـادر 
دعـا کـن بـزرگ بشـم، رئیـس بشـم، بـرات 
یـه ماشین لباسشـویی بخـرم؛ خـودش لبـاس 

بشـوره، خودشـم خشـک بکنـه...«
همین طـور هـم شـد؛ بـزرگ کـه شـد بـراي 
مـادرم ماشین لباسشـویی خریـد، اما افسـوس 
کـه آسـایش مـادرم از لباس شسـتن را ندید...

محمدرضـا، بـرادر دیگرم خاطرات بیشـتري از 
علیرضـا دارد؛ آنها همیشـه با هـم بودند. بهتر 
اسـت بقیه داسـتان زندگي علیرضـا را از زبان 

بشنویم... او 
زمانـي که علیرضـا دانش آمـوز دوره دبسـتان 
بـود، خانـواده مـا در آبـادان زندگـي مي کـرد. 
مدرسـه مـن و علیرضـا در منطقـه فرح آبـاد 
ایـن  داشـت.  قـرار  امـروزي(  )کـوی قـدس 
و  بـود  مـا  خانـه  دیـوار  بـه  دیـوار  مدرسـه 
فنس هـای مربعـی داشـت. ما خیلی شـیطنت 
مي کردیـم؛ موقـع زنـگ تفریـح از روی ایـن 
فنس هـا می پریدیـم و بـه خانـه می رفتیم که 
خوراکـي بخوریـم، امـا علیرضـا با ما بـه خانه 
نمی آمـد؛ بـه اصـول و مقـررات پایبنـد بـود. 
بـراي همیـن، مادرم )خـدا بیامرز!( بـه نزدیک 

و  مي آمـد  فنس هـا 
علیرضـا خوراکـی  بـه 

مـی داد.
دوران کودکي قشـنگ 
و رنگارنـگ ما به زودي 
گذشـت؛ بزرگ شـدیم 
و علیرضـا بعـد از اتمام 
تحصیل در رشـته برق 
شـرکت  هنرسـتان  از 
فنـي  کادر  بـه  نفـت، 
شـرکت پیوسـت. او در 
کار تخصصـي خودش 
داشـت.  مهـارت 
شـرکتی  »زیمنـس« 
قـرارداد  کـه  بـود 
لولـه  خطـوط  کنتـرل 
و مخابـرات از طریـق 

مـواد الکترونیکـی را بـه عهـده داشـت. ایـن 
را اسـتخدام  نیروهایـي  شـرکت در شـاهرود 
کـرد؛ علیرضـا از افـرادي بـود کـه بـه ایـن 
شـرکت معرفـی شـد. بنابرایـن، مدتـی را در 
شـرکت خطـوط  بعدهـا  کـرد.  کار  شـاهرود 
لولـه، مرکز انتقال نفت شـاهرود را از شـرکت 

گرفـت. تحویـل  زیمنـس 
تخصـص و مهـارت و سـابقه کاري موفـق او 
باعث شـد کـه در راه اندازي مرکـز انتقال نفت 
تنگ فنـي، مرکز انتقـال نفت چشمه شـور قم، 
مرکز انتقال نفت پاالیشـگاه شـهید تندگویان، 
مرکـز انتقـال نفـت شـاهرود و مرکـز انتقـال 
نفـت ابدال خـان و مناطـق دیگـر مشـارکت 

موثر داشـته باشـد.
علیرضـا به همراه سـه تن از کارگران شـرکت 
خطـوط لوله اهـواز، پاالیشـگاه اصفهـان را با 
قطعاتـی کـه از پاالیشـگاه آبـادان بـه آنجـا 
بردنـد، بنیان گذاری کردند. این قطعات بسـیار 
حسـاس و امنیتـی بـود و امـکان داشـت کـه 
منفجـر شـود، امـا آنها بـا تخصـص و مهارت 
خـود توانسـتند ایـن قطعـات را قبـل از اینکه 
آسـیب ببینـد و یا منفجر شـود، از محل اصلي 
در آبـادان جـدا کننـد و به پاالیشـگاه اصفهان 

انتقـال دهند.
سـابقه درخشـان علیرضـا در محیـط کار تنها 
بـه ایـن نمونه خالصه نمي شـود؛ یادم هسـت 
کـه در زمـان قبـل از انقـالب، شـرکت نفت، 
مهندسـي کـره ای را بـراي ترمیـم و تعمیـر 
کابل هـای بـرق منطقـه شـاهرود اسـتخدام 
کـرد؛ علیرضـا به مافـوق اش پیشـنهاد داد که: 
»بـه ایـن متخصص کـره ای به دالر دسـتمزد 

می دیـد؛ بـه من نصف ایـن پول رو بـه تومان 
بدیـد، کابل هـا رو درسـت می کنـم!«

مسـئول مربوطـه در جـواب گفتـه بـود: »این 
مهنـدس در عـرض 21 روز ایـن کار رو انجام 

مـی ده! شـما چطور؟«
علیرضـا هـم گفته بـود: »مـن 1۰ روزه کار رو 

تحویل مـی دم...«
علیرضـا در مـدت 1۰ روز کار تعمیـر و اصالح 
کابل هـا را بـا کیفیـت خـوب انجـام داد، امـا 
بلکـه  نـداد،  را  او  دسـتمزد  نه تنهـا  شـرکت 
سـاواک او را احضـار کـرد و گفـت: »چـرا تـو 
ایـن کار دخالـت کـردي؟ ایـن فضولی هـا بـه 

نیومـده...!« تو 
ایـن مسـئله باعـث رنجـش علیرضا شـد و تا 

مدت هـا از آن ناراحـت بـود.
ادامه دارد...
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گالدینـگ به ویژگي هایي اشـاره مي کنـد که خانواده 
هـاي سـالم و متعادل از آنهـا برخوردارند. برخـي از این 

ویژگي هـا عبارتند از: 
1-تعهد وصمیمیت

2-الگوهاي مؤثر ارتباطي
3-قدرداني

4-توانایـي مقابلـه با اسـترس و بحران 
ها

5-روشني وظائف و نقش ها
6-جهت گیري معنوي

در ایـن بخش سـعي شـده اسـت کـه با بهـره گیري 
از نتایـج این مطالعات چهارچوب قـراردادن آن، ویژگي 

هـاي خانواده سـالم مـورد بحث قـرار گیرد.
1-تعهد و صمیمت 

تعهد و صمیمت دو عنصر مهم در کارکردهاي سـالم 
خانواده مي باشد. در خانواده سالم اعضاء متعهد خواهند 
بـود کـه بـراي رشـد، تعالـي و آرامـش سـایر اعضاي 
خانـواده تالش کنند. افرادي که به اندازه کافي نسـبت 
به خانواده تعهد نشـان نمي دهند کارکـرد خانواده خود 

را دچـار اختالل مي کنند. 
عامـل دیگـري کـه در سـالمت خانـواده نقـش دارد، 
صمیمیـت مي باشـد. صمیمیـت بدان معناسـت که 
زوجیـن یـا اعضـاي خانـواده نسـبت به احساسـات و 
روحیـات یکدیگـر آگاه بوده و بتوانند همدیگـر را درک 
کننـد. طرفیـن بدانند که همسرانشـان چـه نیازهایي 
دارند، درخانه یا محل کار داراي چه مشکالتي هستند، 

عالئقشان چیسـت و...
بـه هرجهت اگر صمیمیت در خانواده تضعیف شـود و 
خصوصأ زوجین نتوانند درک متقابلي از یکدیگر داشته 
باشـند فضاي خانواده سـرد و بي روح خواهد شـد. گاه 
دیـده مـي شـود کـه زوجیـن قبـل از ازدواج شـناخت 
صحیـح و دقیقـي از یکدیگر ندارنـد و غالبأ تصور مي 
کننـد که بـه خوبي یکدیگر را شـناخته اند امـا پس از 
آغـاز اختالف هـا و عدم درک متقابل اظهـار مي دارند 

کـه »تو عوض شـدي، تو فرد سـابق نیسـتي« 
استرنبرگ تعهد و صمیمیت را دو ضلع از مثلث یا هرم 
عشق و ضلع سوم را جذابیت نسبت به یکدیگر مي داند. 
اسـترنبرگ معتقد اسـت کـه اگر هر کـدام از این سـه 
ضلع آسـیب ببیند عشـق میان زوجیـن تضعیف مي 
شـود و روابط زناشـویي و خانوادگي تخریب مي شـود. 
در واقـع روابـط صمیمانه زوجیـن در گـرو کامل بودن 
اضالع این مثلث اسـت. براین اساس سبکهاي عشق 
تعیین شـده اسـت. گاه زوجین در زندگي بسیار متعهد 
مي شـوند به گونه اي که مثأل مرد به شـدت در خارج 
از خانـه کار مـي کند و قصـد دارد آینده خانـواده خود را 
تضمین کنـد لذا فرصت چنداني پیدا نمـي کند که در 
کنار خانواده بوده و از مشـکالت خانواده آگاه باشد. روان 
شناسـان این نوع عشـق را » عشـق تهي« نامیده اند.

گاه تعهـد وجود دارد، صمیمیت نیز وجـود دارد اما روابط 
زناشـویي تضعیف شـده اسـت. مثأل ممکن است زن 
در چهـره یـا رنگ موهـاي خود تغییري صـورت دهد 
و شـوهرش متوجه تغییر نشود روان شناسـان این نوع 

عشـق را عشـق رفاقتي نامیده اند.
گاهي نیز عشـق دلباختگي مطرح مي شود که عمومًا 

در دختران و پسـران کم سـن و سـال دیده مي شود. 
بـه هرجهت عواملي همچون تعهـد و صمیمیت در 
روابط زناشـویي و خانوادگي بسـیار مؤثر بـوده و مي 
توانـد در سـالمت خانواده نقش مهمـي را ایفا نماید.

2-الگوهاي مؤثر ارتباطي 
برخـي از روان شناسـان اعتقـاد دارنـد کـه ارتباطات 
بیـن فـردي اسـاس کمـال انسـان اسـت و مبناي 
پیونـد وي بـا دیگـران را تشـکیل مي دهـد. درواقع 
گرایـش انسـان بـه تعامل برقـرار کردن بـا دیگران 

مـي توانـد بسـیاري از نیازهـاي اورا تأمین کند.
در خانـواده سـالم ارتبـاط بـه خوبي برقـرار مي گـردد. 
پیـام هایـي که بیـن اعضـاي خانـواده رد و بـدل مي 
شـوند روشـن و مشخص اسـت و کمتر سوءتفاهمات 
شـکل مي گیرد. در خانواده سـالم از موضوعات زیادي 

صحبت مي شـود و در هنگام اختالف و مناقشه سعي 
مي شـود موضوع به خوبي بررسـي و به شکل سازنده 
اي حـل شـود. در ایـن شـکل از خانـواده در روابط بین 
فردي لحن افراد نسـبت به یکدیگر مثبت و مهربانانه 
اسـت. برعکس در خانواده ناسالم و نامتعادل پیام هایي 
کـه بیـن اعضـاي خانـواده رد و بـدل مي شـود مبهم 
اسـت و ممکن اسـت افراد آنها را برخالف قصد و نیت 
ارسـال کننده پیام برداشـت کننـد. افراد عالقـه اي به 
شـنیدن حرف هاي یکدیگر نشـان نمي دهند و غالبأ 

سـکوت در بیـن اعضاي خانواده حاکم اسـت.
3- قدردانی

اسـتینت یکي از ویژگي هاي مشـترک تمـام خانواده 
هـاي موفق را توانایـي » قدرداني از یکدیگر « در نظام 
خانواده مي داند. قدرداني؛ کوششـي اسـت که از طرف 
یک شـخص بـراي ایجـاد عـزت نفس در شـخص 
دیگـر از طرق اعمالي همچـون: ابراز محبـت، احترام، 

تحسـین و تمجید صورت مـي گیرد.
پي ریزي یک خانواده سـالم مسـتلزم آموختن مهارت 
اظهار تشـکر صمیمانه از سـوي افراد آن خانواده است. 
انسـانها نیـاز دارنـد به خاطـر کار خوبي کـه انجام مي 
دهند مورد توجه واقع شـوند چراکه بشر تشنه احترام و 

قدرشناسي مي باشد.
مهـارت قدردانـي بـه شـکل کالمـي و غیرکالمي 
انجام مي شـود. بیان جمله هاي تشـکرآمیز بسـیار 
مهم اسـت. لیکـن در آغـوش گرفتن، ضربه شـانه، 
لبخند گرم و یا حتي سـرتکان دادن و نگاهي حاکي 
از رضایـت خاطـر مـي تواند بـراي فردي کـه رفتار 
دلخواه شـما را فراهم سـاخته، تقویت کننده بسـیار 
نیرومنـدي باشـد. قدردانـي افراد نسـبت بـه هم، به 
طـرف مقابـل ایـن پیـام را منتقل مي کند که شـما 
خشـنود و قدرشـناس هسـتید و براي او که رضایت 
شـما را فراهم سـاخته ارزش قائل هستید و درنتیجه 

رفتـار دلخواه شـما تکرار خواهد شـد. 
ادامه دارد...

خانواده در طول عمر خود، دچار بحران ها و تنش هاي متعدد مي گردد. آنچه داراي 
اهمیت مي باشد آن است كه آیا خانواده قدرت و قابلیت واكنش هاي مناسب را دارد 
یا خیر ؟ اگر سیستم خانواده به خوبي عمل كند رشد و تعالي هر یك از اعضا فراهم 

مي گردد و در غیر اینصورت عالئم بیمارگونه زیادي بروز مي یابد.
خانواده هاي متعادل، قوي و شاد مي دانند چه موضوعاتي را چگونه مطرح كنند 
و نیز در برخوردهاي خود غیرمنطقي برخورد نمي نمایند. در خانواده سالم انرژي 
صرف پیشرفت و تعالي اعضاي خانواده مي شود نه مصروف مشکالتي كه به 

خاطر عملکرد ضعیف سیستم خانواده ایجاد مي گردد.
تاكنون محققان فراواني در زمینه سالمت خانواده و ویژگي هاي خانواده سالم 
به مطالعه پرداخته اند. برخي انعطاف پذیري و قدرت سازگاري با تنش هاي 

طبیعي و غیرمنتظره را مطرح كرده اند، برخي اقدامات مؤثر در ازدواج موفق را 
عنوان كرده اند، گروهي تأكید بر شبکه ارتباطي مؤثر داشته اند و...

خانواده سالم
سعید آزده
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تولد همکاران ارجمندجناب آقايان كرمی و تکلو

تولد همکار ارجمند سركار خانم سعادتیتولد همکار ارجمند سركار خانم الهويی

تولد همکار ارجمند جناب آقای صيادی

تولد همکار ارجمند جناب آقای كشفی

 تولد همکار ارجمند سركار خانم موسوی

تولد همکار ارجمند سركار خانم شهيدی
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واحـد فرهنگـی روابـط عمومـی سـتاد بـه 
مناسـبت مـاه مبـارك رمضـان نسـبت بـه 
برپایـی نمایشـگاه كتـاب و نـرم افزارهـاي 

قرآنـي  اقـدام نمـود:
در ایـن نمایشـگاه انـواع کتـب مذهبـي، قـرآن، ادعیـه، 
محصـوالت فرهنگـي و نـرم افزارهاي قرآنـي با کیفت 

خـوب عرضـه گردید.
از مجمـوع تعـداد پاسـخ دهنـدگان حـدود ۴7 درصـد از 

کارکنـان مـرد و 5۳  درصـد زن 
7۰ درصـد از کیفیـت نـرم افزارهـاي ارائه شـده رضایت 

کامل داشـتند.
65 درصـد از تخفیـف ارائـه شـده توسـط شـرکت )2۰ 

درصـد( رضایـت کامل داشـتند.
65 درصـد از تخفیـف ارائـه شـده )2۰ الـي 5۰ درصـد( 

توسـط ناشـر رضایـت کامل داشـتند.
65 درصـد از کیفیت کتب و محصوالت فرهنگي نسـبتًا 

داشتند رضایت 
76 درصـد از نحـوه برخورد مسـئول غرفـه رضایت کامل 

داشتند
از برگـزاری و تـداوم  * در مجمـوع کلیـه خریـداران 

داشـتند  رضایـت  نمایشـگاه 
* از نحـوه برخـورد مسـئول غرفه نسـبتاً رضایت کامل 

داشتند 
* از میـزان قیمـت هـا و درصد تخفیف ارائه شـده با توجه 

به نظرات و پیشـنهادات اکثرا نسـبتا راضي بـوده اند.
* درخواست اختصاص فضاي بزرگتري جهت نمایشگاه 

* درخواست افزایش سقف خرید 

بازنشسته هاي ماه 
حسن ناوه كش، منطقه تهران،مسئول حسابداري مالي
حميدرضا رمضاني، ستاد، تكنيسين ارشد نگهداري و 

تعميرات مراكز و شبكه ها
مرتضي سلطان شريفي،منطقهتهران، مسئول عمليات

حسين شوخ، منطقه مركزي، كارمند عمليات
محمدعلي پازنگيان، منطقه خوزستان، افسر3 حراست

فرج اله رفيع زاده، منطقه اصفهان، استادكار نقل و 
انتقال مواد نفتي-1

ابراهيم محمدي، منطقه شمال شرق، استادكار راننده 
وسائط نقليه فوق سنگين و ويژه

فرهنگی
ميزان رضايتمندي از
 نمايشگاه كتاب و 

نرم افزارهاي قرآني در ماه 
مبارک رمضان

 ساختمان هوشمند اداري
شركت زيمنس در مونيخ

رضا آل ابراهیم

مونا هلودی

ســاختمان مركــزي شــركت زیمنــس بــا فضایــي حــدود 4500 متر 
مربــع جایگزیــن ســاختمان قدیمي شــده اســت. ســاختماني مدرن 
كــه بــا هدف ایجــاد محیطــي ســالم و انعطــاف پذیــر بــراي كاركنان 
ــت.  ــده اس ــاد ش ــوم ایج ــراي عم ــري ب ــذاب و هن ــي ج و  فضای
ســاختماني شیشــه اي كــه فرآیندهــاي داخلــي آن براي عمــوم قابل 

مشــاهده است.
 مهم تر از همه ، ویژگي هوشمند بودن این ساختمان، در مصرف انرژي است. 

اســتفاده از انــرژي ژئوترمــال جهــت سیســتم کنتــرل هــوا و آب ســاختمان قابل توجه 
ــه در  ــر لول ــق 7۰ کیلومت ــر آب در ســاعت از طری ــزار لیت ــي باشــد. حــدود 1۰۰ ه م

فونداســیون ســاختمان جریــان مــي یابــد.
پنجــره هــاي بــزرگ ســاختمان بــا شــیب 5 درصــد بــه خوبــي اجــازه ورود نــور را مي 
دهــد. ســقف ســاختمان قابلیــت جمــع آوري حــدود 1/5 میلیــون لیتــر آب بــاران را 
داشــته کــه از آن مــي تــوان جهت سرویســهاي بهداشــتي و آب فضاي ســبز اســتفاده 

. د شو
جهت اســتفاده از انرژی خورشــیدی از  ۸۰۰ پنل هوشــمند روي ســقف اســتفاده شــده 
اســت و تغییــر میزان شــدت روشــنایي المپهــاي LED بــا توجه بــه نور خورشــید، از 

جمله مزایاي سیســتم پیشــرفته هوشــمند در این ســاختمان اســت.
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این دوکلمه را نباید باهم اشتباه کرد.
اتو به معنای ابزاری فلزی که داغ می کنند وبر روی 

پارچه می مالند تا چروکهای پارچه برطرف شود.
این کلمه که از قرن دهم به بعد در آثار شعر و نثر 

فارسی به کار رفته است،عربی نیست وبنابراین بهتر 
است اُتو نوشته شود ونه اطو.

 این دوکلمه را نباید باهم اشتباه کرد.
الغا با حرف »غ« به معنای لغو کردن باطل کردن است. 

»الغای بردگی«
اما القا با حرف »ق« به معنای »تلقین کردن، آموختن، در 
ذهن کسی وارد کردن« است. وبیشتر در ترکیب القای 
شبهه یعنی ایجاد شک در ذهن کسی به کار  می رود.

اصطالح اخیر را گاهی به صورت الغای شبهه  می نویسند 
که درست بر معنای متضاد آن داللت  می کند.

 این دوکلمه را نباید به جای هم بکار برد.
آج واژه فارسی است به معنای برجستگی های منظم 

بر سطح یک شی، مانند: سطح سوهان
آج امروزه بیشتر در مورد الستیک اتومبیل بکار می رود.

عاج کلمه عربی است به معنای ماده ظریف و سخت 
به رنگ سفید شیری که بدنه اصلی دندان های فیل و 

بعضی از جانوران را تشکیل می دهد.

این دوکلمه را نباید باهم اشتباه کرد.
استعفا درخواست » کناره گرفتن از کار« است.
استیفا به معنای »باز پس گرفتن به تمامی یا 

درخواست باز پس گرفتن مال یاحق خود« است.

این دوکلمه را نباید باهم اشتباه کرد.
انتساب به معنای نسبت داشتن ومرتبط بودن است. اولین 
قدم منتقد درکار انتقاد آن است که از صحت انتساب اثر به 

صاحب اثر مطمئن گردد.
اما انتصاب به معنای گماشتن ونصب کردن است.

انتصاب او به ریاست اداره موجب خشنودي کارمندان شد.

 این دوکلمه را نباید باهم اشتباه کرد.
برائت به معنای بیگناهی وپاکدامنی است .

اما براعت به معنای کمال فضل وادب وبرتری بردیگران 
به علم است. 

درست بنويسيم
اتو/اطو

الغا/ القا

آج / عاج

استعفا/ استيفا

انتساب/ انتصاب

برائت/ براعت

صنعت انتقال نفت ايران در گذار از تاريخ
 باغ كودكان در كوهدشت

 دوره آموزشي ارتباط موثر با
 متد انياگرام

دوره آموزشــي ارتبــاط موثر با متــد انیاگرام 
ــي  ــم آموزش ــار در تقوی ــن ب ــراي اولی ب
شــرکت خطــوط لولــه و مخابــرات برنامه 
ریــزي گردیــد و در تیــر مــاه ســال جــاري 

برگــزار شــد. 
ــن و  ــرفته تری ــوان پیش ــه عن ــرام ب انیاگ
حرفــه اي تریــن ابزار شــخصیت شناســي 
ــون  ــم اک ــان مشــهور اســت و ه در جه
ــترش  ــال کس ــادي در ح ــرعت زی ــا س ب
جهانــي مــي باشــد. کاربــرد اصلــي ایــن علم شــناخت شــخصیت ها، اســتفاده صحیــح از 
توانمدیهــاي افــراد، ارتبــاط موثــر بــا هــر تیپ شــخصیتي و اصالح شــخصیت مي باشــد.

 در دوره آموزشــي مذکــور کــه توســط اســتاد گرامــي، جنــاب آقــاي میــالد آجرلو بــه مدت 
یــک روز در ســاختمان مرکــزي ســتاد با حضــور ۳۸ نفر از همکاران محتــرم مدیریت منابع 
انســاني و مدیریــت کاال برگــزار گردیــد، بــه معرفــي 9 تیــپ شــخصیتي و نحــوه عملکرد 
تیــپ هــاي شــخصیتي در روابــط میــان فــردي و همچنیــن ارتبــاط موثــر بــا هــر تیــپ 

شــخصیتي و کاهــش تعارضات ســازماني پرداخته شــد.
بــا توجــه بــه اســتقبال گســترده همــکاران شــرکت کننــده در دوره آموزشــي، ایــن دوره در 
تقویــم هــاي آموزشــي آتــي جهت همــکاران عالقمنــد، برنامــه ریــزي و اجرا خواهد شــد.

كارشناس دوره: سركار خانم طیبه سادات شاه احمد قاسمي

کتاب خطوط لوله و مخابرات .صفحه ۳5، انتشارات شرکت ملي نفت ایران. سال 1۳51.
 زیر نظر دکتر اقبال مدیرعامل وقت شرکت ملي نفت ایران
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1- افزایش ساعات مواجهه فرزندان با هم و باالگرفتن تنش در خانواده
 2-  افزایش وقت گذرانی پای تلویزیون، بازی های رایانه ای و شبکه های مجازی

 ۳- مختل شدن ساعات خواب کودکان
 ۴- دوستی و برقراری ارتباط با غریبه ها  

چند راهکار برای ثمر بخش بودن اوقات فراغت
 -  از فرزندانتان بخواهید حتما سـاعت هایی را به کارهای خانه و کمک به اعضای خانواده 

اختصاص دهند.
-  از آنها بخواهید عالقه و توانایی های خود را فهرسـت کنند و با برنامه ریزی بنابر اولویت، 

فرزندانتان از کالس های آموزشـی برای پرورش و تقویت اسـتعداد خود استفاده کنند.
-  اجـازه دهیـد فرزندانتـان، اوقـات فراغـت خـود را تـا جایـی کـه امـکان دارد، بـا کارها و 

سـرگرمی های گروهـی بگذراننـد.
-  ورزش را در برنامه ریزی ها فراموش نکنید.

-  از فرزندانتـان بخواهیـد کارهـای سـاده ای بـرای دیگـران انجـام دهنـد و از دانسـته ها و 
مهارت هـای خـود بـرای کمک بـه دیگران اسـتفاده کنند. مثـل: کمک به رفع اشـکاالت 
درسـی دانش آمـوزان کوچک تـر محـل، به عهـده گرفتن خریـد روزانه یـا هفتگی، کمک 
به سـالمند و خانـواده، آموزش کامپیوتر و تدریس به دانش آموزان مقاطع آموزشـی پایین تر.

- طـوری برنامه ریـزی کنیـد که سـفر حتی شـده کوتاه مدت با کـودک و نوجوان تان داشـته 
باشید.

-  در صورت زندگی در مجتمع  مسـکونی، همکاری در نظافت و آبیاری باغچه ها و از ذوق 
و سلیقه شـان اسـتفاده کرده و باغچه آرایی را به آنها پیشنهاد دهید.

-  جمع کردن بچه های همسـایه و بازی کردن و سـرگرم کردن آنها در ساعت های معینی 
از روز یـا هفتـه، بـه فرزندان تان پیشـنهاد دهیـد با دوسـتان عالقه مند خود، نشسـت های 
مشاعره)شـعرخوانی رقابتی( و مسـابقات ورزشـی بگذارند و برای برندگان جایزه ی کوچکی 

در نظر بگیرید.
 -  ماهانـه، مبلغـی ویـژه ی خریـد کتاب بـه آنها بدهید و ماهـی یکبار همـراه فرزندان تان 
به کتابفروشـی های معتبر شـهر سـر بزنید، از آنها بخواهید عضو کتابخانه محل شـوند تا 

هزینـه ی خرید کتاب و نشـریه ی خانواده کمتر شـود.
- بـا هـم، روزهایـی را بـه دیدار سـالمندان خانـواده، به ویژه پدر بـزرگ و مادر بـزرگ و اقوام 

دهید. اختصاص 
- به نوجوانان تان اجازه دهید زیر نظارت شـما با اسـتفاده از مهارت ها و دانسـته های خود، در 
تابستان کار کنند و در برابر کارشان مزد بگیرند البته نظارت شما سبب خواهد شد محیط و 

نوع کارشـان سالم و سازنده باشد.
در پایـان، امیـد مـی رود با بکارگیـری این راهکارها، فرزندانتان تابسـتان خـوب و مفیدی را 

کنند. تجربه 

مشکل تابستانی والدین با فرزندان
فصل داغ فرزند پروری

اسـتفاده از هندوانـه، طالبی، خربزه، کاهو و خیـار در این فصل 
بسـیار مناسـب بوده چرا که عالوه بر تأمین آب بدن ویتامین 
و امـالح مـا را نیز به همراه دارند ولی مصرف گوشـت به ویژه 
گوشـت قرمز کمتر استفاده شـود و این مسـئله در افرادی که 
قنـد خون و اسـیداوریک دارند بیشـتر باید مدنظر قـرار گیرد. 
همچنین گروه غذایی نان و گوشـت حس تشنگی را افزایش 

می دهد.
مصرف مواد پر ادویه عالوه بر تشـدید حس تشـنگی فشـار 
بر روی کلیه ها را به همراه داشـته بنابر این مصرف کمتر این 

مواد توصیه می شـود.
آبلیمـو را فراموش نکنیـد: در میان آبمیوه هاي سـنتي آبلیمو 
مناسـب تریـن اسـت زیرا هـم مایعات به بـدن مي رسـاند و 
هم امالح. بنابراین نوشـیدن یک لیوان شـربت آبلیمو همراه 

خاکشـیر بـه رفع کـم آبي کمک مـي کند.
مصرف روغن را به حداقل برسـانید: تا مي توانید میزان روغن 
مصرفي در طبخ غذا را کم و به جاي روش هایي نظیر سـرخ 
کـردن، از روش هایـي ماننـد کبـاب اسـتفاده کنید تـا میزان 

حـرارت دیدن غـذا در روغن به حداقل ممکن برسـد.

بـاغ کتـاب تهـران در منطقـه عباس آبـاد تهـران واقـع 
شده اسـت. ایـن بـاغ از شـرق بـا کتابخانـه ملـی ایـران، از 
شمال شـرقی بـا فرهنگسـتان های علـوم، و زبـان و ادب 
فارسـی، از شـمال غربی بـا بـاغ هنـر، و از غرب بـا باغ موزه 

دفـاع مقدس همسـایه اسـت.
آدرس دقیق باغ كتاب تهران

میـدان ونک، بزرگراه حقانی، مسـیر غرب به شـرق، بعد از 
تقاطـع بزرگراه شـهید مدرس، خروجی کتابخانـه ملی، باغ 

کتاب  تهران .
وهمچنیـن با مترو حقانی، 1۰ دقیقه پیـاده روی از میان باغ 
مـوزه دفـاع مقـدس، بعـد از پل، بـاغ کتاب تهران )مسـیر 

مستقیم(
سـاعات کار و سـاعت بازدیـد بـاغ کتاب تهران هفـت روز 

هفتـه 1۰ صبـح الی 1۰ شـب
برخی از اهداف باغ كتاب تهران

باغ کتاب تهران با شـعار »کشـف کن، تجربه کن یاد بگیر« 
فعالیت خود را در راسـتای تحقق اهداف زیر شـروع کرد: 
ارتباط حضوری مخاطب با کتاب در محیطی مفّرح و آرام؛

ترویج نوآوری ها و فناوری های حوزه نشر؛
ایجـاد یـک مرکـز چنـد منظـوره علـم و سـرگرمی برای 

کـودکان و نوجوانـان
بزرگترین شهربازی علمی در ایران

سـاعتی سرشـار از شـادی و آموزش برای گذرانـدن اوقات 
فراغتـی سـودمند در باغ علمی

ویژه ی تمامی گروه های سنی

تغذيه سالم در تابستان

باغ كتاب تهران
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