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ایجاد بانک اطالعات
زنان توانمند صنعت نفت

خانم هاشمی ،مشاور امور بانوان شرکت ملی پاالیش و پخش،
در حاشیۀ نشست مشاوران شــرکت ملی پاالیش و پخش که بهصورت
ویدئوکنفرانس ،به میزبانی شــرکت ملی پخش ،در دیماه سال جاری
برگزار گردید ،بر همکاری تمامی شــرکتهای تابعه برای راهاندازی و
شناســایی بانک زنان توانمند تأکید کردند .ایشــان این امر را بستری
مناسب برای پرورش روحیۀ اتکا به نفس زنان دانستهاند .خانم هاشمی
با تأکید بر لزوم معرفــی بانوان توانمند صنعت نفت ،گفت« :در ســال
گذشــته ،بانوان صنعت که معیارهای الزم را داشتند شناسایی شدند و
در بانک اطالعات زنان توانمند صنعت نفت قرار گرفتند ».مشــاور امور
بانوان شــرکت ملی پاالیش و پخش افزود« :به دلیل وجود زنان شاغل
با تحصیالت باال ،نیاز به ارتقای شغلی و اهمیت توسعۀ شغلی و فردی،
برقراری عدالت جنســیتی و توانافزایی ،فرهنگسازی بهمنظور تغییر
نگرش عمومی برای نقشآفرینی زنان ،ایجاد باور قوی مسئوالن ارشد
به توانمندی و شایســتگی زنان در عرصههای گوناگون و ایجاد انسجام
و همافزایی زنان شاغل در پیگیری مطالبات جنسیتی بانک اطالعات،
احساس شــد تا با کمک آن ،به شناســایی بانوان توانمند برای ارتقا در
ردههای مدیریتی پرداخته شــود .خانم هاشــمی با تأکید بر اقدامات
انجامشــده در این راســتا ،تأکید کرد« :در این بانــک اطالعاتی باید
افرادی معرفی شــوند که از توانایی بســیاری برخوردارند و از نیروهای
شــاخص ،توانا و بالقوه در ردههای مختلف سازمانی قلمداد میشوند».
وی ادامه داد« :این ارتباط ،پلی برای معرفــی و ارتقای زنان توانمندی
است که در الیههای پنهان این صنعت قرار گرفتهاند».

بسمهتعالي
برای ما بانوان چه چیزی باالتر از اینکه
والدت بزرگبانوی عالــم ،حضرت فاطمه
زهرا(س) را روز ما قــرار دادهاند .زن جلوۀ
عظمت آفرینش کردگار است و مادر انعکاس
مهر اوست .تار و پود روح مادر را از مهربانی
بافتهاند و این امر ،هدیۀ بزرگ خداوند به
انسان است .امروزه در جامعۀ ما زنان نقش
مؤثری در تعالی اجتماعی و فرهنگی ایفا
میکنند و در شرکت ما نیز زنان و مادرانی
شایسته و توانمند حضور دارند که عالوهبر
مسئولیت خطیر مادری وهمسری ،نقش
دیگری نیز بر عهده دارند .این روز فرخنده
را به تمام بانوان همکارم تبریک عرض نموده
و برای ایشان آرزوی سالمتی وسربلندی
دارم.
خدیجه ططری
مشاور مدیرعامل در امور زنان و خانواده
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اردوی کوهنوردی بانوان
مناطق دوازدهگانه
بهمیزبانیمنطقۀفارس

اردوی کوهنوردی بانوان شرکت خطوط لوله و مخابرات
نفت ایران براي صعود به ارتفاعات هایقر شهرستان فیروزآباد،
به میزبانی منطقۀ فارس انجام شد .به گزارش روابط عمومی
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقۀ فارس ،علی
حسینی ،مسئول امور ورزش منطقه ،با اعالم این خبر گفت:
«در این اردو حدود چهل نفر از کارکنان مناطق دوازدهگانه
حضور داشتند و مسیر کوهپیمایی را به سمت ارتفاعات تنگه
هایقر شهرستان فیروزآباد فارس آغاز کردند ».وی هدف از
این اردو را افزایش روحیه و رضایتمندی کارکنان براساس
تقویم ورزشی شــرکت اعالم کرد و افزود« :در این صعود،
میرزایی ،رئیس امور ورزش و تربیتبدنی شــرکت و هیئت
کوهنوردی فارس نيز حضور داشــتند ».در پایان از طرف
امور ورزش منطقۀ فارس ،اولین عکس دستهجمعی باالی
دره به تمامی شرکتکنندگان اهدا شد که باعث خوشحالی
و رضایت بیشتر کوهنوردان گردید .گفتني است تنگه هایقر
محل درگیری نیروهای ایل قشــقایی با متجاوزان انگلیس
بود که ایل غیور قشقایی در این تنگه بر دشمن غلبه کرد و
فریادهای هایقر هایقر (بهمعنای پیروزی) در دره طنینانداز
گردید و نام این تنگه به نام هایقر باقی ماند.

بانوان صنعت انتقال نفت،
طاليهداران مسئوليت اجتماعى
جمعى از بانوان شــركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ،در اقدامى خودجوش و
خيرخواهانه ،هزينههاى جراحى نوجوانی بىبضاعت را تقبل كردند.
به گزارش روابط عمومي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ،به همت امور بانوان
شركت ،پسر شانزدهسالهاى كه از بيمارى پرتس (خوردگى مفاصل) رنج مىكشيد و
خانهنشين شده بود ،سالمتى دوبارهاش را به دست آورد .هزينههاى جراحى او بين  ٧تا
 ١٢ميليون تومان اعالم شده بود كه پس از جمعآورى مبالغ اهدايى همكاران و كمك
يكى از مراكز خيريه ،براى تعيين وقت جراحى در بيمارستان شفا يحيائيان اقدام شد.
اما اين پايان ماجرا نبود .با توجه به سنگينى اين عمل ،وی دو روز قبل از جراحی در
بيمارستان بسترى شده بود و برای رفع اســترس و نگرانى شديدى كه بر او چيره شده
بود ،به حمايت روانى و عاطفى قبل از جراحى نیاز داشت .بانوان خيرخواه اين صنعت ،در
بيمارستان هم اين نوجوان را تنها نگذاشتند و طى مالقاتى با او و خانوادهاش ،آرامشبخش
لحظات پر از نگرانى اين خانواده شدند .سرانجام و در سيزدهم آذر اين عمل سنگين با
كابوس
ِ
موفقيت به پايان رسيد و اين نوجوان در هفدهم آذر از بيمارستان مرخص شد تا
خانهنشينى و دورى از مدرسه را تمامشده ببيند .امور بانوان شركت خطوط لوله و مخابرات
نفت ايران از تالش و همراهى صميمانۀ همكاران مديريت مهندسى و طرحها ،مديريت
كاال و فناوري اطالعات و ساير واحدها در اين امر خداپسندانه تشكر ميكند .اين فقط
نمونهاى از فعاليتهاى امور زنان و خانوادۀ شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران بود؛
اقداماتى مستمر در حوزۀ مسئوليت اجتماعى كه همچنان ادامه دارد.

برگزاریکارگاهآموزشیتوانمندسازی
فردیواجتماعیزنانشاغلشرکت
۲۰آذر :1398کارگاه آموزشــی يكروزۀ توانمندسازی فردی و
اجتماعی زنان شاغل روز سهشنبه در شرکت برگزار شد .به گزارش
روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ،در این کارگاه
آموزشی كه از سوي امور زنان و خانوادۀ شرکت ،با همکاری واحد
آموزش و تجهیز نیروی انسانی برگزار شد ،مباحثی همچون تمرکز
بر توانمندیها و دوری از افکار تنشزا ،خودشفقتی و کنترل خشم و
عصبانیت در مواقع بحرانی در محیط کار و خانواده ،بر پایۀ تمرینات
عملی روانشناسی مطرح شد.
مدرس اين كارگاه خانم دکتر ســهیال جمالی مربی بینالمللی
آموزش بهوشیاری-ذهنآگاهی و درمانگر روانپویش بود.
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بانویکارمندمنطقۀجنوبشرق،رتبۀسوممسابقاتقرآنصنعتنفت
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۲۴اردیبهشت :1397تنها نمایندۀ شــرکت خطوط لوله از منطقۀ
جنوب شرق ،در رشتۀ قرائت ،به مقام سوم در مسابقات سراسری قرآن
صنعت نفت دست یافت.
به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
منطقۀ جنوب شرق ،هادی علیبیگی ،مسئول دارالقرآن منطقه ،با بیان
این خبر گفت« :در سومین دورۀ مسابقات سراسری قرآن کریم و اذان
کارکنان صنعت نفت که به میزبانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار
شد ،زهرا هادیزاد ،از بانوان کارمند منطقه ،که بهعنوان تنها نماینده در
رشتۀ قرائت مناطق دوازدهگانۀ شرکت خطوط لوله جواز حضور در این
دوره از مسابقات را پیدا کرده بود ،توانست به مقام سوم در این دوره از
رقابتها دست پیدا کند و در اختتامیۀ مسابقات لوح تقدیر و هدایای
خود را دریافت کرد».

ت قرآنی کارکنان صنعت نفت ،یادوارۀ شهدای
ســومین دورۀ رقاب 
پتروشیمی ،در رشــتههای حفظ ،قرائت ،ترتیل و اذان در تاریخ  ۲۰تا
 ۲۲اردیبهشت  ۱۳۹۷در تهران ،ساختمان مرکزی شرکت ملی صنایع
پتروشیمی برگزار شد.

بررسی چالشها و مشکالت زنان شاغل

منطقـــۀغـــرب

۲۷مرداد :1398چالشها و مشــکالت زنان
شاغل منطقۀ غرب بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و
مخابرات نفت ایران -منطقۀ غرب ،در اولین نشست
مشترک بانوان شاغل با مدیر منطقه که با هدف
بررسی و رفع مشکالت آنان در زمینههای مختلف
برگزار شــد ،مهندس مهــرداد حقیقیان گفت:
«بدون مشارکت زنان ،توســعه در تمام عرصهها
میسر نخواهد شد».
وی تأکید کــرد« :توجه به وضعیــت زنان و
هدایت آنان به مناصب مهمتــر میتواند زمینۀ
بهرهگیری بهتــ ِر جامعه از این نیــروی بالقوه را
فراهم آورد».

مدیر منطقۀ غرب با بیــان این مطلب که باید
تالش کنیم تا زنان حضور فعالتری در عرصههای
مختلف داشته باشند ،بیان کرد« :به نظر من ،مهم
آن است كه بتوانیم عدالت ســازمانی را برقرار و
زمینه را برای رشد پرسنل ،صرفنظر از مالحظات
جنسیتی ،فراهم كنیم».
مهندس حقیقیان تأکید کرد« :مطمئناً اگر از
ظرفیت زنان در تمامی عرصههای كاری شركت
استفاده شود ،شاهد ارتقای روزافزون بهرهوری و
اثربخشی در شركت خواهیم بود».
وی در پایان گفــت« :امیــدوارم تخصص و
مهارت شما در زمینههای مختلف به کار گرفته
شود».

مســئول امور بانوان منطقۀ غــرب نیز در این
نشست ضمن ارائۀ گزارشی از عملکرد درخصوص
این مسائل ،به اعالم و بررسی مهمترین چالشها و
مشکالت بانوان شاغل منطقه پرداخت.
مهندس نسیبه هاشمی تصریح کرد« :امور زنان
در منطقه تالش میکند که چالشها و مشکالت
کارکنان زن شاغل را شناســایی کرده و اقدامات
و تصمیمات مناســبی در جهت رفع آنها اتخاذ
کند».
در ادامۀ این نشســت ،بانوان شــاغل منطقه
مسائل و مشکالت خود را مطرح کردند و مدیر و
مسئول امور بانوان منطقه راهکارهایی برای رفع و
بررسی آنها ارائه کردند.
بانوی کارمند
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کارآفرینیباآموزشمهارتهای
شغلیبانوانساکنشهرکنفت
به همت بســیج منطقه جنوب شــرق و در راستای
مهارتآموزی و بهینهســازی اوقات فراغت کالس هاي
آموزشی ویژه بانوان ســاکن شهرک نفت رفسنجان دایر
شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت خطوط لوله و مخابرات
نفت ایران منطقه جنوب شرق ،با توجه به اینکه بانوان ساکن
شهرک نفت رفسنجان اکثرا ً خانهدار هستند ،برای مدیریت
و بهینهسازی اوقات فراغت آموزشهای مهارت آموزی به
آنان با دعوت از مربیان مجرب کالس هاي مقدماتی آموزش
خیاطی و شیرینیپزی در شهرک دایر شد.

صعودبانوانورزشکارشهرکنفترفسنجان
بهمسابقاتکشوریآمادگیجسمانی

سه تن از بانوان ورزشکار شهرک نفت رفسنجان با کسب مقام در مسابقات
آمادگی جسمانی استانی انتخابی کشور به مرحله کشوری صعود کردند .به
گزارش شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ،منطقه جنوب شرق ،یاسر
دهقانی ،مسؤول امور ورزش منطقه با بیان این خبر گفت :پس از آنکه سه تن
از بانوان ساکن شهرک نفت رفسنجان در مرحله مقدماتی مسابقات آمادگی
جسمانی بانوان شهرستان رفسنجان ،حائز رتبههای برتر شدند جواز حضور در
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مسابقات استانی انتخابی کشور را پیدا کرده و توانستند پس از یک دوره رقابت
سخت و نفسگیر در این مسابقات مقامهای برتر را در گروههای سنی مختلف
با مربیگری خانم بافقی از آن خود کنند .وی در ادامه به نتایج به دست آمده
اشاره کرد و گفت :در رده سنی  25تا  30سال آرزو نصیری به مقام دوم دست
پیدا کرد ،در رده سنی  30تا  35سال شهین خادمزاده مقام سومی را از آن خود
کرد و در رده سنی  35تا  40سال نیز فروزنده طالبیزاده به مقام سومی رسید.

بانوان صنعت انتقال نفت در  ٤١سالگى انقالب اسالمى

در فاصلــه توزيــع ،تاميــن و تحويــل ،مســير درازى در پيش اســت.
مســيرى به طول  ١٤هــزار كيلومتر ،كــه در امتدادش چــرخ هاى صنعت
انتقال نفت ،ســاعت وار و بى انقطاع در گردش اســت .در گرمــاى تفتيده
مناطق عملياتــى جنوب ،در اليــه هاى ســوزانِ بيابانى و شــنزارهاىِ داغ
كوير .در سو ِز ســرماى زمســتانى كوهســاران ،در ژرفاى دره ها و درياها....
از ســرخس تــا كارون ،از ارس تــا مــارون ،كاركنانى گمنام اما خوشــنام،
دغدغه مند مى كوشــند تا اين ســرزمين دغدغه ســوخت نداشــته باشد.
راســتش ،قلم توان ندارد! نمیدانیم چه بنویسیم تا چیزی از قلم نیفتد و حق
مطلب ادا بشــود! گفتن و نوشتن از نوع و شــکل کار کارکنان صنعت انتقال
نفت ایران ،آن قدر برای ســایر اقشار
جامعه غیرقابل تصور و ناشناخته
اســت که هزار مطلب و مقاله
هــم برایش کم اســت! ما و
قلم (یعنی همــان عزیز
دردانهای کــه خدای
متعال به آن سوگند
خورده است) ،تا
جایی که جان
و توان داریم

خواهیــم گفت و خواهیم نوشــت تــا همه بخواننــد و بدانند که آســایش
و راحتــی ،هزینــه دارد ،زحمــت و مشــقت دارد .هزينــه اى بــه اندازه
قيمــت اشــك هاى نــوزادى در
ِ
دورى يــك دختــر ازخانــواده اش ،به
حرمــت ايثا ِر مــردى در انتظــا ِر خانمِ خانــه اش....
ِ
انتظــا ِر مــادرش و به
تــاش بــى دريــغِ بانــوان گمنــام ولــى خوشــنا ِم ايــن صنعــت كه
ِ
زحمتکشــان بــى ادعاىِ ایــن خدمــت  14هــزار کیلومتری به گســتره
ایــران اســامی هســتند ،در واحدهــاى ســتادى ،پشــتيبانى و فنــى،
هرگــز از چشــمِ بينــاى تاريــخ ايــن ســرزمين پنهــان نخواهــد ماند.
حاال و در  ٤١ســالگى انقالب عزي ِز اسالمى ،همچون گذشــته ،زندگى آرام و
بیدغدغه هموطنان ،هدفِ اين زنانِ سربلند و سختكوش است .سرتان را به درد
نياوريم! اسفند ديگرى از راه رسيده و حاال كه نرم
نرمك بوی عید و عطر بهار ،با بوی نفت و شوق
کار از مراکز انتقال نفت به مشام مى رسد،
تا از کنار صدای گوشخراش توربینها
و الکتروموتورها ،آرامش و آسایشی
بهاری به کشور تزریق شود ،خوب
است كه قدردان تالش بانوان
اين صنعت باشيم ،همان ها
كه با كارشان در گمنامى
فريــاد مى زننــد :ما
هميشه خوشناميم.

خبـــــــــــــر

ياسر كرمى

مــاهميــشهخــوشنــاميم

درآيينگراميداشتروززن

زنگنه :متعهد به رشد و ارتقاى جايگاه زنان در صنعت نفت هستيم

وزیــر نفت گفت :مــا خود را
برای رشد و ارتقای جایگاه زنان
در صنعت نفت متعهد میدانیم
و با هرگونه تبعیض مخالفیم .به
گزارش خبرنگار شانا ،بیژن زنگنه
در نشستی که به مناسبت هفته
گرامیداشت مقام زن و مادر برگزار
شد پس از استماع گزارشی از روند
تاز هترین اقدا مهای انجام شده
مربوط به امور زنان در وزارت نفت و تشریح برخی مشکالت این امور
از سوی مشاوران امور زنان شرکتهای تابع وزارت نفت اظهار کرد:
تالش بانوان نقش تعیینکنندهای در موفقیت آنها دارد و وظیفه ماست
که زمینه رشد را برای بانوان فراهم کنیم .وی با بیان اینکه در سالهای
اخیر برای ارتقای جایگاه بانوان در صنعت نفت تالش زیادی شده است،
افزود :صنعت نفت پیشرو در استفاده از بانوان در سمتهای مدیریتی
است و همه تالشم در سالهای اخیر این بوده تا از بانوان شایسته
در سمتهای مدیریتی استفاده شود .وزیر نفت ادامه داد :انتصاب

قائم مقام وزیــر ،عضو هیئت
مدیره شرکت ملی نفت ایران
(در تاریخ صنعت نفت بیسابقه
بوده است) ،عضو هیئت مدیره
صندوق بازنشستگی و رئیس
حسابرســی داخلی ،برخی از
سمتهای باالی مدیریتی است
که در سالهای اخیر به بانوان
شایسته سپردم .زنگنه سخن
پایانی خود را به این نقل قول از امام خمینی (ره) که «با هم بسازیم»
اختصاص داد و گفت :زندگی سیاسی یک کشور این است که با هم
بسازیم؛ با هم مخالف باشیم ،اما با هم دشمن و از هم متنفر نباشیم،
چون در این شرایط جامعه ساخته نمیشود .وزیر نفت تصریح کرد:
دیگر هیچکس نمیتواند مقابل حضور اجتماعی بانوان به دلیل سواد،
تحصیالت و کارآمدیشان در جامعه بایستد؛ بانوان با اعتماد به نفس
جلو بروند.گفتنی است در این آیین از ۱۳نفر از بانوان شاغل در صنعت
نفت به پاس تالششان قدردانی شد.
بانوی کارمند
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موانعفرهنگيـاجتماعيحضوربانوان
صنعتنفتدرپستهايمديريتي
جواد نظری

شناخت ظرفيت و توان بالقوه نيروي انساني
هر جامعه مهمترين گام براي دســتيابي به
اهداف توســعه يافتگي خواهد بود .منابع
انساني بيش از ســاير منابع نقش اصلي در
رشد و پيشرفت جوامع ايفا ميكنند چراكه
نيروي انســاني ماهر و متخصص ميتواند به
صورت بهينه و با بهرهوري باالتر از پتانسيل و
فرصتهاي موجود در راستاي رشد و پيشرفت
استفاده كند .دانش و ظرفيت علمي نيروي كار
در هر جامعه ،عامل موثــري در بهرهبرداري
بهينــه از منابع مادي و معنــوي آن جامعه
محسوب ميشــود .نيمي از نيروي انساني
جامعه را زنان تشــكيل ميدهند كه ناديده
انگاشتن آنها و استفاده نكردن از تواناييهاي
آنها در موقعيتهاي مناســب در روند رشد
و توسعه جامعه خلل ايجاد ميكند بنابراين
بخش مهمي از توســعه يافتگي يك جامعه
مرهون تحول در وضعيت زنــان و افزايش
مشــاركت آنان در فعاليتهاي اجتماعي،
سياسي و اقتصادي است .در اين يادداشت
قصد دارم عالقهمندان را با موانع حضور زنان
در پستهاي مديريتي ،خصوصا در صنعت
نفت آشنا كنم .عدم توازن بين افزايش كمّي
حضور زنان در سازمانها و بهبود كيفي منزلت
و جايگاه آنها ،پژوهشگران را بر آن داشته
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تا به روشهاي كمي و كيفي به مطالعه موانع
دستيابي زنان به ســطوح باالي مديريتي
بپردازند .تقريبا از ســال 80به بعد بيش از
بيست مقاله در زمينه موانع حضور زنان در
پستهاي مديريتي نگارش شده است و كمتر
از ســه مورد از اين مقاالت به موضوع بانوان
صنعت نفت پرداختهاند .يكي از اين مطالعات
به صورت اختصاصي و جامعتر موانع فرهنگي
و اجتماعي حضور زنان در پستهاي مديريتي
صنعت نفت را با اســتفاده از روش كيفي و
مصاحبه با كارشناسان و مديران صنعت نفت
شناسايي و طبقهبندي كرده است .اين تحقيق
در اولين فصلنامه دانشگاهي ويژه مسائل زنان
با عنوان «زن در توسعه و سياست» منتشر
شده است .ضمن مرور نتايج مقاالت مختلف،
تلخيصي از اين مطالعه با نگاهي به وضعيت
بانوان صنعت انتقال نفــت ايران ارايه
ميشود ،اميدوارم براي درك بهتر
جايگاه زنان و مطالعه بيشتر
در اين زمينه راهگشا و
مفيد باشد.

بانوان صنعت انتقال نفت ايران از نگاه آمار
نيروي انساني صنعت انتقال نفت ايران
كمتر از  7هزار نفر ميباشد كهدرصد زيادي
از آنها در مناطق دوازدهگانه فعاليت دارند.
حدود 4درصد اين جمعيت(برابر با  300نفر)
را بانوان تشكيل ميدهند كه در مقايسه با
جمعيت  8درصدي بانوان شاغل در صنعت
نفت(17هزار نفر) برابــر با كمتر از 2درصد
ميباشد .بيشــتريندرصد اين بانوان در
ستاد شركت و سپس در مناطق خوزستان
و اصفهان فعاليت دارند و منطقه شمالشرق
كمترين تعداد زن شاغل را به خود اختصاص
داده اســت .بانوان قراردادي بيشــترين
فراواني اين جمعيت را به خود اختصاص داده
و بانوان رسمي و پيمانكاري در مرتبههاي
بعدي قــرار دارند .هماننــد صنعت نفت
ايران ،بانوان گروه سني  31تا  35سال
بيشترين تعداد را دارند و اين بيانگر
جوان بودن و تاثيرگذاري اين
نيروي انساني در صنعت
انتقال نفــت ايران
ميباشد .بانوان با

نتايج مطالعات قبلي
در چندين مقاله كه به بحث موانع حضور
زنان در پستهاي مديريتي پرداختهاند به
صورت خالصه موانع ذكر شده در نتايج آنها
به شرح ذيل است :فرهنگ سازماني ،نگرش
منفي مديران مرد نســبت به تواناييهاي
مديريتي زنان ،اولويت نقش خانوادگي تا
نقش شغلي براي زن ،اهميت رضايتمندي
خانواده و آرزومندي كمتر براي حضور در
ردههاي مديريتي ،موانع شخصيتي و فردي،
موانع سازماني ،موانع اجتماعي و قانوني،
كليشهجنسيت،تبعيضجنسيت،تضادبين
كار و خانواده ،تضاد بين فرهنگ و خانواده،

مقدمه و طرح مسئله
سقف شيشــهاي اصطالحي است كه
در دهة  1970براي توصيــف رواج انواع
تبعيضهاي شغلي مطرح شد كه به تدريج
به يك مانع واقعي اما نامرئي براي پيشرفت
زنان به مواضع باالي قدرت و مقام منتهي
ميشــود .مهمترين عوامل ايجادكننده
سقف شيشهاي در پذيرش زنان؛ شبكههاي
استخدامي سنتي ،تعصبهاي موجود در
استخدام و پيشرفت زنان ،تهديد دانستن
مديريت زنان به عنوان مانع فرصت پيشرفت
مردان ميباشد .محدود بودن تشكلهاي
زنان به امور محلــي و خانوادگي در مقابل
پيشرفت شغلي و حرفهاي مردان .فرهنگ
پر رنگ بودن شاخص مردساالري و استرس
كاري باال ،وجود نقشهاي چندگانه همسري،
مادري و شغلي زنان باعث ميشود تا آنان
اولويت را به خانواده بدهند و كمتر به كار
متعهد باشــند .بنابراين ،گرايش آنان به
كار نيمه وقت ،مرخصي و ترك شغل و در

مقاله

سابقه اشتغال تا 10ســال در صنعت انتقال
نفت ايران بيشــترين فراواني و در سطح
صنعت نفت3 1درصد از بانــوان باالي 15
سال سابقه فعاليت دارند .در اين شركت به
طور تقريبي بيش از50درصد بانوان داراي
مدرك تحصيلي ليســانس بوده و به لحاظ
سطح تحصيالت تكميلي در مقايسه با مردان
ازدرصد باالتري برخوردارند در كل به نسبت
تركيب جمعيتي ،ميانگين تحصيالت بانوان
نسبت به مردان بيشتر است .حدود 7درصد
بانوان تحصيل كــرده در مناصب مديريتي
صنعت نفت حضور دارنــد كه نيازمند عزم
جدي و تغيير رويكرد مديــران به جايگاه
بانوان در اين صنعت ميباشد كه اين مهم در
شركت ملي پااليش و پخش طي سا لهاي
اخير رشد مناسبي داشته است به گونهاي
كه آمار اين كارمندان در سمتهاي سازماني
الف و باالتر در ســال  98به بيش از  100نفر
سيده است.

عدم حمايت رهبر ســازمان ،عدم حمايت
خانواده ،وجود سقف شيشهاي ،حاكميت
تفكر سنتي مرد ساالر ،عدم باور جامعه به
توانايي زنان در اداره امور ،عدم خودباوري
زنان ،نگرش همسران نسبت به مديريت
زنان ،تسلط مردان بر ساختار اداري ،رواج
فرهنگ مرد ساالري در سازمان ،افزايش
قدرت مردان در ســازمان و ايجاد سقف
شيشــهاي با موانع اجتماعي ـ فرهنگي،
فردي و سازماني.

نتيجه به سمت مشــاغلي خواهد بود كه
قدرت انطباق آن با الگوهاي رفتاري و زندگي
خانوادگي بيشتر باشــد .بيشتر مطالعات
قبلي به دنبال شناسايي موانع ايجادكننده
سقف شيشهاي بودهاند و كمتر براي اولويت
بند ي آنها تالش كردهاند .براي شناسايي
عاملهاي پديدآورندة سقف شيشهاي در
صنعت نفت ،پس از دريافت نظر خبرگان
اين صنعت ،شش عامل فردي ،خانوادگي،
فرهنگي ،اجتماعي ،قانوني و ســازماني
بعنوان عوامل اصلي تشخيص داده شد.
نتيجهگيري و پيشنهاد
زنان و مردان هر دو بــه اولويت موانع
فرهنگي و اجتماعي اعتقــاد دارند .پس
از آن ،زنان موانع بيرونــي و مردان موانع
دروني را مهمتر ميدانند .با اينكه نگرش
زنان به تواناييهاي خــود مثبت بوده ،اما
مردان ،نگرشي منفي به تواناييها و مديريت
زنان دارند .عاملهاي فرهنگي و اجتماعي
بيشترين سهم در گماشته نشدن زنان در
پستهاي مديريتي دارند .مردان عوامل
فردي و شخصيتي و زنان عوامل اجتماعي
و فرهنگي را موانــع اصلي ارتقاي خود در
جايگاههاي مديريتي ميدانند .پيشنهاد
ميشــود با توجه به ساختار خاص صنعت
انتقال نفت ايران ،ابتدا ضمن استعداديابي
و كشــف تواناييهاي بانوان ،سپس موانع
اجتماعي و فرهنگي به كارگيري بانوان در
پستهاي مديريتي از نگاه نيروي انساني و
از جنبه ساختاري مورد مطالعه قرار گيرد تا
امكان برنامهريزي براي كمرنگ كردن يا رفع
اين موانع فراهم شود.

بانوی کارمند
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مقاله

رهبری زنان

در سازمان و
پدیدههای شیشهای

تهیه و تنظیم :بهاره عطایی

حضور فعال و واقعی زنان بهعنوان تشکیلدهندگان نیمی از
جمعیت کشور ،در همۀ عرصههای اجتماعی ،یکی از معیارهای
توســعهیافتگی کشــورها به شــمار میرود .هدایت جوامع در
مسیر دستیابی به صلح ،مردمســاالری و توسعۀ پایدار ،مستلزم
بهکارگیری کل استعدادها و بهرهگیری از تجربه و تبحر زنان در
سطوح تصمیمگیری است .توجه به مشارکت مؤثر زنان و استفاده
از توانمندیهای آنان ،تحقق چشمانداز توسعۀ کشور را تسریع
خواهد کرد.
زنان در مقام رهبری ،تأثیر مثبتی در سازمان میگذارند ،اما
هنوز بهطور درخور توجهی کمرنگ هســتند و در موقعیتهای
رهبری ،با چالشهایی مواجه میشــوند .هرچه زنان در مقایسه
با مردان به ردههای باالتر ســازمان ارتقا مییابند ،ریسکهای
بیشتری متحمل میشوند و اغلب ،دورههای رهبری آنها کوتاهتر
از مردان است.
غالب نظریهپردازان مدیریت سازمان بر این باورند که سبک
رهبری زنان در ســازمان ،معموالً یکی از سبکهای رابطهمدار،
کاریزماتیــک ،دموکراتیک ،تحولگرا ،مشــورتی ،یا ترکیبی از
آنهاست .تفویض اختیار تصمیمگیری و مشارکت کارکنان در
سازمانهایی که توسط زنان اداره میشود ،بیشتر دیده میشود.
زنان ،تمایل بیشتری برای بهکارگیری سیاست درهای باز ،جریان
آزاد اطالعات و دسترســی همۀ کارکنان به منابع در بخشهای
تحت مدیریت خود ابراز کرده و توانایی بســیاری در ادارۀ تیمها
دارند .بهعالوه ،انضباط و قانونمداری بیشتری در انجام وظایف
12
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محوله از خود نشان میدهند.
حضور زنان در ردههای مدیریتی ،موجبات گسترش فرهنگ
سالم و افزایش اخالقمداری در سازمان را فراهم میآورد .حضور
متوازن زنان در فرایندهای تصمیمگیری در سازمان ،به دستیابی
به راهکارهای اثربخشتر در حل مسائل سازمانی منجر خواهد شد.
تفاوت سبکهای رهبری زنان و مردان ،حضور هر دو طیف را در
تصمیمگیری سازمانی برای کسب موفقیت و رشد ،اجتنابناپذیر
میکند.
زنان از لحاظ میزان دانش و توانایی ،ظرفیت بالقوهای دارند و
میتوانند زمینهساز تحول در سازمان باشند .اما متأسفانه با وجود
پیشرفتهای چشمگیر در دهههای اخیر درخصوص حضور زنان
در عرصههای مدیریت ارشد ،همچنان زنان تحصیلکرده و توانمند
بســیاری در ســازمانها وجود دارند که با وجود داشتن قابلیت
عهدهداری سمتها و مسئولیتهای باالتر ،در سازمانها نادیده
گرفته میشوند.
موانع نامرئی و پدیدههای شیشهای که بر سر راه صعود زنان به
مراتب عالی سازمانی وجود دارد ،با مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی در
تضاد است .سرمایۀ اجتماعی ،یا بعد معنوی یك اجتماع ،میراثی
تاریخی است که از طریق تشویق افراد به همکاری و مشارکت در
تعامالت اجتماعی ،میتواند به حل میزان بیشتری از معضالت
موجود در اجتماع فائق آید و حرکت به سوی رشد و توسعۀ شتابان
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی را امکانپذیر سازد.
باورها ،ارزشها و نهادهای ســازمانی ،بیشــتر به نفع مردان
اســت تا زنان .بســیاری از مطالعات به وجود تبعیض و ســقف
شیشهای در سازمانها اشاره کردهاند که موانع نامرئی پیش روی
زنان برای ارتقا به پســتهای مدیریتی باال هستند .پدیدۀ عدم
توفیق زنان در دستیابی به ردههای عالی مدیریت را در اصطالح
«سقف شیشهای» میگویند .موانع نامرئی که تحت عنوان سقف
شیشــهای از آن نام برده میشــود ،مجموع باورها و پندارهای
نادرستی است که ناشی از کلیشههای جنسیتی بوده و بهگونهای
ناخودآگاه در جامعه و سازمان ،مانع پیشرفت زنان میشود .این
پدیده ،نوع خاصی از نابرابری است که بیانگر وجود تبعیض در کل

سرمایۀ اجتماعی،
یا بعد معنوی یك
اجتماع ،میراثی
تاریخی است که
از طریق تشویق
افراد به همکاری
و مشارکت در
تعامالت اجتماعی،
میتواند به حل
میزان بیشتری از
معضالت موجود
در اجتماع فائق
آید و حرکت به
سوی رشد و توسعۀ
شتابان اقتصادی،
سیاسی ،اجتماعی
و فرهنگی را
امکانپذیر سازد
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تفویض مشاغل
براساس قابلیتها
و استعدادها،
خودباوری
زنان و پیگیری
خواستههای
منطقی ،تغییر
نگرشهای فردی
و سازمانی ،توجه
به هویت و نقش
زنان و تغییر نگرش
در کارها بدون
اعمال ابزار قدرت
را میتوان بهعنوان
راهکارهای مقابله با
چالش پدیدههای
شیشهای ذکر کرد

سلسلهمراتب نیست ،بلکه تبعیضی است که زمان حرکت شخص
به سمت ردههای باالی سلسلهمراتب مشهود میگردد .عالوهبر
پدیدۀ سقف شیشهای ،چالشهای دیگری نیز در مقابل زنان برای
دستیابی به ردههای مدیریت عالی وجود دارد که عبارتاند از دیوار
شیشهای ،زمین چسبناک و صخرۀ شیشهای.
دیوار شیشهای ،به موانع شیشهای پیش روی زنان و اقلیتها
برای جابهجایی در همان رده اطالق میگردد .زمین چسبناک،
زمانی به کار میرود که اقلیتها در سازمان ،امکان ارتقا به درجات
باالتر را نداشته باشند .گاهی نیز به شکاف عمیق توزیع دستمزد
کارکنان زن در گروههای باالی درآمدی ،در مقایسه با همردیفان
مرد خود اشاره میکند .درنهایت ،صخرۀ شیشهای ،دربرگیرندۀ
همۀ حواشی انتصاب زنان به مشاغل مدیریتی متزلزل (ناامن) بوده
و بیان میکند که احتمال انتصاب زنان به پستهای مدیریتی با
خطر شکست و انتقاد باال ،از مردان بیشتر است.
وقتی زنان کمتری در موقعیتهای ارشد رهبری وجود دارند،
زنانی که در سلســلهمراتب ســازمانی در بخشهای پایینتری
هستند ،مربیان زن اندکی در سطوح ارشد سازمان برای الگوگیری
و آموزش خواهند داشــت .بــدون حضور رهبــران زن باتجربه
برای هدایت زنان در ســازمان ،در یک فرایند سیاســتگذاری
بلندمدت ،زنان احساس آمادگی برای کسب ردههای مدیریتی

باال را نخواهند داشت و درنتیجه ،تحقق چنین امری در سازمان با
دشواریهای بیشتری همراه خواهد شد.
توســعۀ مدیریتی زنان بیشــتر بر توســعۀ دانش ،مهارت و
تواناییهای آنان متمرکز اســت و عوامل روانشناختی که باعث
برانگیختن زنان برای تالش و کســب مسئولیتهای مدیریتی
میشود ،همچنان ناشناخته مانده است .تفاوت در توانمندیهای
مردان و زنان بهواسطۀ تجارب متفاوت اجتماعی است که در طول
زندگی کسب میکنند .بنابراین میتوان توانمندیهای مدیریتی
زنان را از طریق بهکارگیری فرایندهای اجتماعی و دگرگونی در
بستر سازمانی ســازمانهای کار ،در یك دورۀ زمانی بلندمدت
افزایش داد.
تفویض مشاغل براســاس قابلیتها و استعدادها ،خودباوری
زنان و پیگیری خواستههای منطقی ،تغییر نگرشهای فردی و
سازمانی ،توجه به هویت و نقش زنان و تغییر نگرش در کارها بدون
اعمال ابزار قدرت را میتوان بهعنوان راهکارهای مقابله با چالش
پدیدههای شیشهای ذکر کرد.
تحقق حضور برابر زنان با مردان در صنعت نفت ،یعنی يكي از
گلوگاههای مهم صنعتی ،نيازمند عزم جدی و همهجانبۀ زنان و
مردان برای رفع موانع و بهبود بستر فرهنگی برای پذیرش زنان
شایسته در این بخش از صنعت است.
بانوی کارمند
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مسئوليت اجتماعي شركت در ارتباط
با امور زنان و خانواده
مسئوليت اجتماعي شركت در ارتباط با امور زنان و خانواده (در بازه زماني  6ماه اول سال )98

مناطق

14

محورهای امور زنان و خانواده

1

ستاد

به همت جمعي از بانوان ستاد شركت ،پسر شانزدهسالهاى كه از بيمارى پرتس (خوردگى مفاصل)
رنج مىكشيد و خانهنشين شده بود ،سالمتى دوبارهاش را به دست آورد .هزينههاى درمانى اين جراحى،
بين  ٧تا  ١٢ميليون تومان اعالم شده بود كه پس از جمعآورى مبالغ اهدايى همكاران و كمك يكى از
مراكز خيريه ،براى تعيين وقت جراحى در بيمارستان شفا يحيائيان اقدام شد.
برگزاري نمايشگاه عفاف و حجاب (در مناطق دوازدهگانه) از بعد مسئوليت اجتماعي شركت در قبال
زنان شاغل شركت در مناطق دوازدهگانه.
برگزاري دومين كارگاه آموزشي خودمراقبتي با محوريت پيشگيري از بيماريهاي شايع (تيرماه ،)98
با حضور تمام كاركنان شرکت ،همراه با ارائۀ خانم دكتر پوراحمد در راستاي بعد آموزشي و آگاهسازي
كاركنان در پيشگيري و خودمراقبتي.

2

جنوبشرق

راهاندازي مهدكودك در محوطۀ شهرك نفت رفسنجان
در راستاي مسئوليت اجتماعي شركت در قبال خانوادهها مهدکودکهایی در شهرک ساخته شدهاند و
در صورت نیاز به حضور خانوادهها ،آنها در دسترس هستند .در این راستا روزانه تعدادی از کودکان
کارکنان ساکن شهرک برای گذراندن کالسهای آموزشی و پرورشی در این مهدکودک حضور دارند.
برگزاري دورۀ آموزشي رضايت در روابط زناشويي با ارائۀ دكتر علي كريمي.
برگزاري دورۀ آموزشي سالمت جنسي در كودكان و نوجوانان با ارائۀ دكتر علي كريمي.
برگزاري دورۀ آموزشي استعداديابي و ارزيابي تخصصي هوش در كودكان و نوجوانان با ارائۀ دكتر
محبوبه تقوايي.
برگزاري دورۀ آموزشي استعدايابي و پرورش هوشهاي چندگانه با ارائۀ دكتر علي كريمي.
برگزاري دورۀ آموزشي مهارتهاي زندگي و همسرداري با ارائۀ خانم دكتر قريشي.
برگزاري دورۀ آموزشي سالمت جسم با محوريت تغذيۀ سالم ويژۀ بانوان شهرك نفت رفسنجان با
ارائۀ خانم دكتر اميني.
تشكيل كارگروه ويژۀ بانوان شاغل در منطقه با رويكرد آموزشي ،علمي ،اطالعرساني (در راستاي
فعاليتهاي مسئوليت اجتماعي).
تشكيل كارگروه ويژۀ تمامی بانوان شهرك نفت رفسنجان با رويكرد آموزشي ،علمي ،اطالعرساني.
اخذ تخفيف 15درصد تمامی اجناس فروشگاه بزرگساالر برای خانوادههاي شهرك صنعتي نفت
رفسنجان (امور خيرخواهانه در راستاي فعاليتهاي مسئوليت اجتماعي).

3

مركزي

تشکیل جلسهای با حضور مدیر محترم منطقه و تعدادی از نمایندگان همسران کارکنان بهمنظور
بررسی مسائل و مشکالت موجود در منطقه و ارائۀ پیشنهاداتی از قبیل توسعه و زیباسازی فضاهای
فرهنگی و تفریحی ازجمله پارک و فضاهای سبز منطقه و. ...
تشکیل کالسهای قرآن برای خانمهای شاغل در منطقه (هفتهای یک جلسه).
برگزاری اردوی گلگشت خانوادگی به درۀ تخت ازنا با حضور کارکنان و اعضای محترم خانوادهشان.
پیگیری برای استفادۀ بانوان شاغل از امکانات ورزشی موجود در منطقه و اطالعرسانی بهمنظور
استفادۀ زنان از زمان اختصاصی استخر.
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4

لرستان

5

غرب

هماهنگي با استانداري بهمنظور شركت بانوان منطقه در دورهها و كارگروههايي كه برای بانوان
محترم تشكيل ميگردد و شركت بانوان محترم در چند همايش استانداري كه در همين خصوص برگزار
شد.
انجام هماهنگيهاي الزم با واحد آموزش بهمنظور برگزاري دورۀ آموزشي مهارتهاي ارتباطي و
فرزندپروري.
اختصاص زمان نرمش صبحگاهي و پيادهروي براي بانوان محترم منطقه.
هماهنگي با واحد ورزش منطقه بهمنظور تشكيل گلگشت مختص بانوان منطقه.

6

شمال

شناسايي و طبقهبندي مشكالت و چالشهاي حوزۀ بانوان از طریق برگزاري جلسه با خانمها و انتقال
اطالعات مناسب از قوانين و بخشنامهها در راستای رفع مشكالت و مسائل مربوطه.
همكاري رؤساي واحدها و مديريت منطقه در برگزاري جلسات مختلف مدير با بانوان ،در جهت رفع
مشكالت كاري ،و نیز ارزشنهادن و ديدهشدن كار و تالش همكاران خانم و درنتيجه ايجاد انگيزه براي
تالش و جديت بيشتر در امور محوله و بهبود وضعيت شغلي و ارتقای جايگاه بانوان در آيندهاي نزديك.
بازديد بانوان از مراكز اقماري منطقه بهمنظور آشنايي خانمها با فعاليت همكاران عملياتي در
مراكزهاي اقماري.
برگزاري كالسهاي ورزشي (شنا ،بدمينتون) با هزينۀ اداره و خارج از وقت اداري براي ارتقای روحيه
و سالمت بانوان.
فعاليت و شركت بانوان در مسابقات مختلف (بسيج و )...منطقه.

7

اصفهان

8
شمالشرق

9

شمال غرب

10

فارس

11

خليج فارس

12

خوزستان
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شركت بانوان منطقه در گلگشت آبشار وارگ و گلگشت كهمان كه هركدام بهمدت يك روز در
روزهاي پنجشنبه برگزار شده است.
بهمنظور حفظ سالمت بانوان ،استفاده از استخر منطقه ،هفتهای دو بار ،در زمان استراحت.
شركت در دورههاي آموزشي روانشناسي خانواده كه توسط مشاوران محترم مؤسسۀ آواي يافته
گرين در منطقه برگزار شده است.
جمعآوري كمك مالي از كارمندان و كمك به زني بيسرپرست و گرفتار توسط بانوان منطقه.

برگزاري نشست با كاركنان خانم و برنامهريزي برای برگزاري جلسات فصلي و طرح و بيان مشكالت
تعدادي از بانوان با رؤساي واحدهاي مربوطه.
تجليل از سه همكار بانوي نمونه و فعال درزمينۀ عفاف و حجاب به مناسبت گراميداشت هف عفاف
و حجاب.
اطالعرسانی درخصوص برگزاری برنامۀ پارکگشت شهری در پارک کومش در روز زمین پاک (2
اردیبهشت).
شرکت در جلسۀ امور بانوان در محل فرمانداری با موضوع زنان سرپرست خانوار.
اطالعرسانی درخصوص برگزاری كارگاه آموزشي هنردرمانی.
شرکت در جلسۀ امور بانوان در محل فرمانداری با موضوع طرح ملی بسیج کنترل فشار خون.
شرکت در جلسۀ امور بانوان در محل فرمانداری به مناسبت هفتۀ ازدواج.
شرکت در جلسۀ امور بانوان در فرمانداری در چهارمین جشنوارۀ بانوان کارآفرین.
اطالعرسانی درخصوص برگزاری جشنوارۀ تخصصی دستاوردهای پژوهشی ،فناوری و داراییهای
فکری بانوان در حوزۀ آب ،برق و انرژی.
برگزاري كارگاههاي روانشناسي با عناوين تكنيكهاي ذهنآگاهي ،فرزندپروري مثبت ،پيشگيري از
آسيبهاي اجتماعي فرزندان ،آشنايي با فنون آرامسازي بدن و ارتباط مؤثر همسران.
برگزاري كالسهاي ورزشي در رشتههاي بدمينتون ،بدنسازي ،شنا ،تيراندازي.
هماهنگي برای شركت خانمها در برنامههاي ورزشي كوهنوردي.
هماهنگي و همكاري تمامی خانوادهها در امور خيريه ،بهويژه ارائۀ كمكهاي نقدي برای بيماران
سرطاني ،راستاي فعاليتهاي مسئوليت اجتماعي.
برگزاري سفر زيارتي و سياحتي به مشهد مقدس.
برگزاري مسابقات ورزشي ويژۀ بانوان شاغل منطقه.
برگزاري اولين جلسه از سلسلهنشستهاي توانمندسازي بانوان منطقه خوزستان ،با تدريس خانم
دكتر بهادري در تاريخ .98/7/16

بانوی کارمند

15

گفتوگو

تــــالش

در ذات زن نهفته است
رئيس حسابداري كاركنان شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران:
صنعت نفت ايران مملو از بانواني اســت كه با وجود تمام ســختيها و مشكالت،در
انجام وظايف خود درخشــان و نمونهاند .بانواني كه نهتنها ستونهاي خانوادهاند ،بلكه
در محيط كار هم نقشي اساسي و محوري بر عهده دارند .يكي از همين بانوان موفق،
رئيس حسابداري كاركنان شــركت خطوط لوله و مخابرات نفت
ايران است .معصومه معرفيان از سال  1382فعالیت خود را در
صنعت نفت كشور آغاز کرده و از سال  1388به شركت خطوط
لوله و مخابرات نفت ايران آمده اســت .او متأهل است و
ليسانس حسابداري دارد .آنچه در زير ميخوانيد،چكيدۀ
گفتوگوي ما با اين بانوی مسئول است.
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اينجا فضاي پيشرفت براي بانوان بيشتر
است
بــراي بانوان ،حريــم صنعت نفــت يك حريم
تعريفشده است .در اين صنعت،فضاي پيشرفت
براي بانــوان بيشــتر از عرصههاي ديگر اســت.
صميميت خاصي بيــن خانمها در چارچوب كاري
وجود دارد ،چراكه حريمها و فرايندها تعريفشده
و مشخص است .به همين خاطر مرد و زن بهراحتی
ميتواننــد در كنار يكديگــر كار كننــد و حتي
خانمهايي داريم كه از نظــر كاري جايگاه باالتري
از آقايان دارند.
اين ازسویی نشاندهندۀ تالش بانوان
اســت و از ســوي ديگر،نتيجۀ همان
فضايي اســت كه گفتم .وقتي از ساير
دوستان و اطرافيانم كه در حوزههاي
ديگر کار میکنند خبر ميگيرم،به اين
نتيجه ميرســم كه خانمها در صنعت
نفت بيشتر به موفقيت رسيدهاند.

گفتوگو

سرمایۀ اجتماعی ،یا بعد
معنوی یك اجتماع ،میراثی
تاریخی است که از طریق
تشویق افراد به همکاری
و مشارکت در تعامالت
اجتماعی ،میتواند به حل
میزان بیشتری از معضالت
موجود در اجتماع فائق آید
و حرکت به سوی رشد و
توسعۀ شتابان اقتصادی،
سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی را امکانپذیر
سازد

از اول شركت نفتي بوديم
عالقه به اين كار،ريشــهاي خانوادگي دارد .ما
در خانوادۀ نفت بزرگ شديم .پدربزرگ و پدر من،
شركت نفتي بودهاند و از ميان شش خواهر و برادر،
چهار نفرمان همان مسير را ادامه داديم و در صنعت
نفت مشغول به خدمت شديم .اين را هم بگويم كه
هيچ امتيازي نداشتيم و صرفاً بهعلت عالقهاي كه
وجود داشت به اين صنعت ورود كرديم.

فرد برميگردد.
«تالش» در ذات زن نهفته است
بايد جامع و كامل به موضوع زن و مرد نگاه كرد.
نميتوان بهصراحت گفت كه يكي تالش ميكند و
ديگري نه! چون در واقعيت هر دو تالش ميكنند؛
ولي ميتوانيم بگوييم كه خانمها تالش بيشــتري
میکنند ،چون در ذاتشان نهفته است.
مسئوليت مضاعف بانوان
بچۀ من مهد كودك مــيرود .زمان كاري من تا
ساعت  ۱۴:۳۰دقيقه است ،ولي به خاطر مسئوليتي
كه دارم ،بعضاً تا دو ساعت بيشــتر هم به كار ادامه
ميدهم .مسئوليت ما نسبت به آقايان بيشتر است؛
چون هرچقدر در محيط كار تــاش ميكنيم ،به
همــان ميزان هم بایــد در منــزل كار كنيم و اين
خســتگي ما را مضاعف ميكند .مــا نميتوانيم به
بهانۀ خستگي ،از بچه و خانواده غافل شويم .فرزند
من در اين زمينه گناهي نكرده است .پس مديريت و
توازن اين دو نقش در زندگي،به خود زن برميگردد
و طبيعي اســت كه يك زن به تالش مضاعفي در
مقایسه با يك مرد نیاز دارد؛زيرا بايد خودش را براي
يك مديريت متفاوت و اين بــار در محيط خانواده
آماده كند .اين خيلي سخت است ،اما خداوند اين
توان را در وجود زن قرار داده است.
از خودم انتظار بيشتري دارم
نميگويم آدم موفقي نيستم ،اما شايد از خودم
انتظار بيشــتري داشــته و دارم .در هر مقطعي از
زندگي،بيشــترين توان را گذاشــتم .ديگران بايد
قضاوت كنند كــه موفق بودهام يا نــه .اگر به عقب
برميگشــتم ،دقيقاً همين راهي را ميرفتم كه تا
امروز سپري كردهام؛ چون با ايمان و اعتقاد به خدا و
تواناييهاي خودم اين مسير را طي كردهام.

موفقيت بانوانبه اولويتهايشان
برميگردد
ما در كنار آقايان كار ميكنيم وكارمان
هم ديده ميشود .به نظر من اگر خانمي
به آن جایگاه مدنظرش نرســيده،شايد
خودش نخواسته است؛ چون اولويتهاي
زنبودن محدوديت نيست
زندگي براي هركسي متفاوت است .من
خواستن توانستن اســت .زنپتانسيل فراوانی
دوست داشتم به ســطوح باالتر برسم
و شــايد توان آن را هم داشــته باشم ،دارد .هيچوقــت نبايد فكر كرد كه مردان ســد راه
ال اگر ببينم خانــوادهام تحت پيشرفت زنان هســتند .صرف زنبودنمحدوديت
ولي مث ً
فشــار قرار ميگيرند،ممكن است نيســت و ميتوان با اســتفاده از پتانســيلهاي
ديگــر موفقيتهــاي كاري برايم خدادادي به حق خود رســيد .زنها توانايي اين را
اولويت نباشــد؛ پس اين به خود دارند كه هر قلهاي را فتح كنند.
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گفتوگو

افتخارمنطقۀجنوبشرق

بهبانوانمتخصصومتعهد
امالبنین محمدینژاد ،کارشناس حقوقی و امور قراردادهای منطقۀ جنوب شرق،
عالوه بر اینکه از تخصص و دانش کافی برای پیشبرد اهداف سازمانی برخوردار
اســت ،مصداق یک بانوی ایرانی تمامعیار محسوب میشود .وی به خوبی
و حسن سیرت شــهره ،به اخالقمداری در حوزۀ کاری خود پایبند ،و به
حضور بانوان در جامعه و فعالیت سالم و انسانی آنان معتقد است .با وی
به گفتوگو نشستیم:

برای آشــنایی خوانندههای ما خود
را معرفی کنید و درمورد تحصیالتتان هم
توضیح دهید.
متولد آذر  63هســتم و سال  82با رتبۀ 152
در دانشگاه شیراز در رشتۀ حقوق پذیرفته شدم.
در سال  86در مقطع کارشناسی ارشد ،گرایش
حقوق عمومی در همین دانشگاه ،ادامۀ تحصیل
دادم .در حال حاضــر نیز دانشــجوی دکتری
دانشگاه آزاد اســامی اصفهان هستم و در همۀ
مقاطع تحصیلی جزو رتبههای برتر بودم.
پس از اتمام دورۀ ارشد ،در دانشگاههای پیام
18
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نور ،آزاد و علمیکاربردی شهرســتان سیرجان
بهعنوان استاد حقالتدریس فعالیت داشتم .اما
از همین ســال پیش ،به دلیل مشــغلۀ کاری و
ال تدریس را کنار گذاشتهام.
خانوادگی فع ً

شــد تا اینکه در تیر  92در شرکت خطوط لوله
و مخابرات نفت منطقۀ جنوب شــرق ،بهعنوان
کارشــناس حقوقی و امور قراردادها مشغول به
کار شدم.

درمورد ســوابق کاری و اینکه چه
ســالی وارد منطقۀ جنوب شرق شدید،
توضیح بدهید.
همزمان با تحصیل در دورۀ کارشناســی ،به
دلیل قرارداشتن بین ممتازان ،بورسیۀ شرکت
نفت شدم و در پی آن ،فرایند و مدتزمانی طی

چالش کار و حساسیت شغلی واحد
حقوقی شما در چه مواردی مطرح است؟
در امــور حقوقــی شــرکت ،بحــث قوانین
و قراردادهــا از قبیل تنظیــم قراردادها ،لوایح،
دادخواستها و شکوائیه برای انجام امور و احقاق
حقوق شرکت مطرح اســت و بعضاً نیز احتمال

برای یک خانــم ،کار در امور
حقوقــی از چه حساســیتهایی
برخوردار است؟
خانمهــا همیشــه بــا یک ســری
معذوریتهــا و محدودیتهــا روبهرو
هســتند کــه همیــن موضــوع ،بعضاً
آزاردهنده اســت .عالوهبر این ،احتمال
اینکــه درگیریهایی حتــی فیزیکی با
طرفین دعوی پیشآید ،وجود دارد که
میتواند برای خانمها استرسزا باشد؛ اما
بهشخصه این شرایط کاری را پذیرفته و
با آن کنار آمدهام.
شــما در عین اینکه شاغل
هســتید ،تحصیل هم میکنید و
وظایفی را نیز در قبال همسرتان و
فرزندتان داریــد .این چند نقش را
چگونه مدیریت میکنید؟
یــک زن اگــر اســتعدادهای خود
را بشناســد و بــا برنامهریــزی دقیق و
کمکگرفتــن از ویژگیهایی همچون
تالش ذاتی ،ازخودگذشــتگی و صبر و
توکل به خدا ،برای دســتیابی به جایگاه
حقیقی خــود از پای ننشــیند و عالوه
بــر آن ،از همراهی اعضــای خانواده نیز
برخوردار باشــد و در کنــار همۀ اینها،
خانوادۀ وی نیز درخصوص حضور زنان در
مسئولیتهای اجتماعی دیدگاه سنتی
نداشته باشــند ،میتواند همانند مردان
پلههای موفقیت را طی کند؛ هرچند که
نگرش جامعه نیز به این موضوع از اهمیت
ویژهای برخوردار است.
خدا را شکر با مشارکت همسرم در امور
خانواده ،برنامهریزی و تقســیم وظایف،
توانســتم از عهده همۀ امور برآیم و هر
زمانی که احساس کنم درمورد خانوادهام
باید زمان بیشتری صرف کنم ،حاضرم از
زمانی که باید به خودم اختصاص دهم،
بگذرم .نکتۀ دیگر اینکه نحوۀ برخورد و
ایفای نقش در محــل کار و کنار اعضای
خانواده متفاوت است که باید بین این دو
تفکیک قائل شد.
بیشترین شاغالن صنعت نفت
آقایان هستند .فکر میکنید حضور

بعض ًا میشــنویم زمانی که
موضوع اختصاص برخی مزایا برای
بانوان طلب میشود ،بیان میکنند
شما جایگاه مردی که طالب چنین
خواســتههایی نیســت اشغال
کردهاید .نظرتان دراینباره چیست؟
قصد زیر سؤال بردن عملکرد آقایان را
ندارم .در اصطالح حقوقی ،اثبات شــیء
نفی ماعداء نمیکند؛ امــا میدانم بانوان
برنامهریزان دقیقی هســتند و اگر جایی
خواستار ســاعات کار کمتری هستند،
طی همان ساعات وظایف خود را به نحو
احسن انجام میدهند؛ پس نباید به این
شــکل خدمات بانوان را زیر ســؤال برد.
بهتر است در چنین مواردی فارغ از نگاه
جنسیتی ،با رعایت جانب عدالت و انصاف،
عملکرد بانــوان را ارزیابی کنند .در همه
جای دنیا عامل پیشرفت تخصص ،دانش
و مهارت است و اگر بانویی جایگاهی را در
صنعت نفت از آن خود کرده است ،حتماً از
تخصص ،مهارت و تحصیالت در آن زمینه
برخوردار بوده است و یک مرد نتوانسته در
جایگاه آن بانو قرار بگیرد و نتوانسته گوی
سبقت را در این زمینه برباید.
انتظاراتتــان بهعنوان یک
خانم در مجموعۀ صنعت انتقال نفت
چیست؟
انتظــار مــیرود در اســتخدام برای

خاطر های تلخ و شــیرین از
سالهای فعالیت خود بگویید.
اتفــاق بد ،حادثــهای بود کــه برای
همــکارم ،خانم هــادیزاده ،پیش آمد.
همۀ ما همکاران امیدواریم هرچه زودتر
ال
بهبودی حاصل کنند و بتوانند مســتق ً
امورات خــود را انجام دهنــد .خاطرات
خوب آشنایی با همکاران جدید است که
از هرکدام تجربهای جدید آموختم.
شما از خانواده دور هستید.
ایــن موضوع را چگونــه مدیریت
میکنید؟
در کنار دوری از خانواده ،اوایل سکونت
در رفســنجان ،من و همســرم همزمان
مشــغول ادامۀ تحصیل بودیم و با وجود
فرزند کوچک ،شرایط سختی داشتیم؛ اما
توانستیم با همراهی و همدلی بر مشکالت
فائق آییم .هرچند اکنون با توجه به تغییر
شغل همســرم که ایجاب میکند دور از
خانواده باشــند ،مدیریت خانواده برای
من قدری دشوار شده است ،اما هرگز به
این موضوع از دید مشکل نگاه نکردهام و
شرایط را پذیرفتهام .البته بنده ،چون از
هجدهســالگی از محیط خانه و شهرمان
دور بوده و مشــغول تحصیــل بودهام،
راحتتر با این شرایط سازگارشدهام.
درمورد خانوادهتان بگویید.
سال  89ازدواج کردم .همسرم به کار
وکالت مشغول هستند و یک هدیۀ الهی
به نام ابوالفضل دارم که کالس اول است و
خداوند را برای این خانوادۀ خوب شاکرم.

گفتوگو

درگیری با طرفین دعوا یــا نمایندگان
پیمانکارهای طرف قــرارداد وجود دارد
که با تسلط به مسائل حقوقی و آشنایی
با نگارش حقوقی دقیق ،قدرت بیان و فن
کالم قوی ،تمامی این موارد قابل انجام یا
حل و فصل است.

بانوان در این صنعت چه مزایایی در
بر دارد؟
نوع سؤال شما نگاه جنسیتی داشتن
را در ذهن تداعی میکنــد .اصوالً قائل
به این نــوع نگاه نیســتم .همانطورکه
یــک زن همانند مردان تــاش کرده و
تحصیالت و تخصص مربوطــه را دارد،
چرا نباید از فرصتهای شــغلی همانند
مردان برخوردار باشــد .وقتی وارد یک
مجموعۀ سازمانی شــدیم ،اگر حریمها
و فرایندها مشــخص باشــد ،زن و مرد
بهراحتی میتوانند در کنار هم کار کنند
و هیچ مشکلی هم به وجود نیاید .بدیهی
است که تکیه بر تخصص و علم و درایت،
صرفنظر از نگاههای جنســیتی ،در هر
حوزه و صنعتی موجب پیشرفت میشود.
خداروشکر بانوان در صنعت نفت بهخوبی
توانستند به جایگاه واقعی خود دست پیدا
کنند و این برمیگردد به اینکه مجموع
مدیــران و تصمیمگیران ایــن صنعت
بهخوبی اهمیت حضور بانــوان را درک
کرده و قائل به نگاه جنسیتی نیستند.

پستهای مختلف و ارزیابی عملکرد افراد
شاغل ،صرفاً به توانمندی آنها توجه شود
نه به مسائل جانبی .همچنین ،در حقوق و
مزایا و پاداشها نیز بین زن و مرد تفاوتی
قائل نشوند.

یک زن اگر
استعدادهای
خود را بشناسد
و با برنامهریزی
دقیق و
کمکگرفتن
از ویژگیهایی
همچون
تالش ذاتی،
ازخودگذشتگی
و صبر و توکل به
خدا ،میتواند
همانند مردان
پلههای
موفقیت را طی
کند؛ هرچند
که نگرش
جامعه نیز به
این موضوع از
اهمیت ویژهای
برخوردار است

اگر صحبتــی پایانی دربارۀ
جایگاه زنــان در جامعــه دارید،
بفرمایید.
اگر بانوان جامعۀ مــا در وهلۀ اول به
خودآگاهی رســیده و تواناییهای خود
را بشناســند و درنهایت بــه خودباوری
دســت پیدا کنند ،میتوانند فارغ از نگاه
جنسیتی به موفقیت برســند .البته در
کنار داشتن دانش و مهارت الزم ،رعایت
اخالق حرفهای ،متانت و وقار نیز از زنان
ایرانی انتظار میرود .مجموع این عوامل
در موفقیت آنان تأثیر بسزایی میگذارد.
بانوی کارمند

19

بانوی کارمند منطقۀ خلیج فارس:

گفتوگو

زنانشاغل
باقدرتوتوانبیشتری
کارمیکنند

امروزه شاغلبودن زنان ،یکی از مسائلی است که در اجتماع مطرح است و زنان به علل گوناگون به کار روی میآورند .حتی مجبور
گشتهاند عالوهبر مسئولیتهای خود در خانه و تربیت فرزندان ،مسئولیتهای اجتماعی را نیز پذیرا گردند .در اینجاست که ما با قشری
بهعنوان «زنان شاغل» روبهرو میشویم .افرادی که در دو جبهۀ مهم ،یعنی جامعه و خانواده مشغول خدمت و انجام وظیفه هستند .در
گذشته ،زن ،غالب ًا نقش مادر و همسر را بر عهده داشت و به انجام امور خانه میپرداخت .اگر هم در اموری مانند کشاورزی و دامداری و
امثال آن شرکت میکرد ،دامنۀ چنین مشارکتهایی در حدی بسیار محدود و منحصر به تأمین نیازهای خانواده بود؛ اما با تغییر شرایط
اقتصادی و اجتماعی و پیچیدهترشدن تقسیم کار ،امروزه زنان ،عالوهبر ایفای نقشهای فوق ،پذیرای مسئولیتهای عمدهتری نظیر
اشتغال در بیرون از خانه هستند .در همین راستا و به مناسبت روز میالد بانوی دو عالم ،حضرت فاطمۀ زهرا(س) و روز زن ،گفتوگویی با
یکی از زنان شاغل شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقۀ خلیج فارس انجام دادیم.
لطف ًاخودتانرامعرفیکنید.
راحله اسدی هستم متولد  .۱۳۵۹در بندرعباس
به دنیا آمدم و كارشناسي ارشد مديريت مالي دارم.
چند فرزند داریــد و در چه مقاطعی
مشغولتحصیلهستند؟
دو فرزند دارم :پسرم بیستساله است و دانشجوی
رشتۀ الکترونیک و دخترم هشتساله است و کالس
دوم دبستان.
آیا دوست دارید فرزندانتان در آینده در
شرکتخطوطلولهمشغولبهکارشوند؟
اگر خودشان هم دوست داشته باشد ،بله.
ازسابقۀخدمتتاندرصنعتنفتبرایمان
بگویید .از چه ســالی مشغول به کار شدید و
کجاهاکارکردید؟
از آبان  ۷۸در بهداشــت و درمان صنعت نفت
هرمزگان کارم را شروع کردم و از شهریور  ،۹۵در
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقۀ خلیج
فارس ،در ســمت مسئول حســابداری عمومی
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مشغول به کار هستم.
اگر در شــرکت خطوط مشــغول کار
نمیشدید،دوستداشتیدچهکارهشوید؟
معلمی را ترجیح میدادم.
تا چه اندازه به رعایت ارزشهای اخالقی
واخالقحرفهایدرمحیطکارپایبندهستید؟
ارزشهای اخالقــی در زندگــی و محل کار
بسیار مهم هستند و هرچقدر انسان بیشتر به این
ارزشها پایبند باشد ،نشاندهندۀ این است که در
زندگی شخصی هم ارزشمدار و اخالقمدار است.
من هم با توجه به تمامی ویژگیهای اخالقیای
که در زندگیام داشــتم ،تالش کــردم که این
ارزشهای اخالقــی را در محل کار رعایت کنم و
جزء چارچوبهای کاری من باشد.
آیا حجم کاریتان در مادربودن شــما
خللیایجادنمیکند؟
بههرحال حضور در محل کار قطعــاً در زندگی
خأل ایجاد میکند و فرزندان هم این خأل را احساس

میکنند .ولی من تمام تالشم را انجام میدهم که بعد
از تمامشدن کار سریعاً به خانه و اهالی خانه بپیوندم تا
این خأل را پر کنم و با وجود خستگیهای ناشی از کار،
نگذاشتهام این خستگی در خانه احساس شود و باعث
ناراحتی اعضا خانواده شود.
همسرتان چقدر در این راه یاریگر شما
بوده است؟
خدا را شکر خیلی زیاد ،اگر یاریگر نبودند ،قطعاً با
مشکل مواجه میشدم.
بزرگترین چالشی که زنان کارمند با آن
مواجههستندچیست؟
خب طبیعتاً بزرگترین چالش زنان شاغل این
است که از محل طبیعی زندگی خود که همان خانه
هست،هرروزبهمدتچندینساعتدورهستندواین
باعث شده که مقداری تغییر در رفتار و نحوۀ مدیریت
زندگی به وجود آید .قاعدتاً زنانی که کارمند هستند و
در بیرون از خانه مشغول به کارند ،باید با توان و قدرت
بیشتریکارکنندتااینچالشرابهنفعخودوخانواده
برطرف کنند و در هر دو جایگاه موفق شوند.

گفتوگو

بانوی کارمند منطقۀ شمال غرب:

با توکل بر خدا میتوانیم موفق باشیم
لطف ًاخودتانرامعرفیکنید.
فاطمه حیدری هستم ،متولد سال  1360و دارای مدرک فوق
لیسانس مدیریت تحول.
از سابقۀ خدمتتان در صنعت نفت برایمان بگویید .از
چه سالی مشغول به کار شدید و کجاها کار کردید؟
از شــهریور  1390در شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت
منطقۀ شمال غرب ،در واحد امور اداری ،در سمت تحلیلگر ارشد
امور کارکنان مشغول به خدمت هستم.
آیاحجمکاریتاندرزندگیشماخللیایجادنمیکند؟
با اینکــه عالقۀ زیادی به شــغل خود دارم ،امــا به دلیل
طوالنیبودن ساعات کاری ،مشــکالتی برای تمام همکاران
خانم به وجود میآید که تا امروز سعی کردهام با برنامهریزی
الزم و کمک و همراهی همسر و خانوادهام در زندگی شخصی

و محل کار ،اوقات مطلوبی را فراهم کرده و بر مشکالت غلبه
کنم.
بزرگترینچالشیکهزنانکارمندباآنمواجههستند
چیست؟
از چالشهای عمــدهای که در محیط کار بــرای خانمها در
این منطقه وجود دارد این است که محل غذاخوری و نمازخانۀ
اداره در مسافت دورتری از قســمت اداری قرار گرفته که باعث
مشکالتی در این خصوص شــده و ناچارا ً باید از اتاق محل کار
برای اقامۀ نماز و صرف نهار استفاده کنیم.
اگر صحبتی پایانی بفرمایید.
همیشه بر این باور بودهام که در زندگی با توکل بر خدا و امید
میتوانم موفق باشم و همواره ســعی کردهام در انجام وظایف
زندگی و کاری خود از هیچ تالشی مضایقه نکنم.

همیشه بر این
باور بودهام که در
زندگی با توکل
بر خدا و امید
میتوانم موفق
باشم و همواره
سعی کردهام
در انجام وظایف
زندگی و کاری
خود از هیچ
تالشی مضایقه
نکنم

بانوی کارمند
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گفتوگو

بانوی کارمند منطقۀ شمال شرق:

بانوان صنعت نفت در ردههای مدیریتی
حضورچشمگیریدارند

خودتان را معرفی کنید.
ملیحه دزیانیان هســتم و جمعاً  22سال و 4
ماه سابقۀ کار دارم.

چالشها و مشکالت پیش روی شما در
محیط کار چیست؟
به دلیل کمبودن تعداد خانمهای شــاغل در
منطقه ،بالطبــع محدویتهای حضــور بانوان
ال مشهود اســت .ازجمله آزادنبودن حضور
کام ً
در عرصههای مختلــف مانند آموزشهای فنی،
حضور و بازدید از سایتهای عملیاتی ،شرکت در
مانورها و ...نداشتن مکان مناسب برای برگزاری
دورهمی بانــوان و اســتفاده از هنرها و تجارب
یکدیگر ،نداشتن امنیت شغلی در کار که طبعاتی
مانند کمشــدن انگیزۀ کاری را بههمراه خواهد
داشت و. ...
مدیریت در محل کار و منزل را چگونه
انجام میدهید؟
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امر مدیریت در منزل و محل کار قطعاً برای
بانوان ســختتر از آقایان خواهد بود؛ چراکه
مسئولیت مادری و همسری را نیز باید به نحو
احسن ایفا کنند و با درایت کامل ،اجازه ندهند
تداخلی بیــن این دو امر ایجاد گــردد که این
خود مستلزم امنیت شــغلی بانوان در صنعت
نفت اســت و بهجرئت میتوان بیــان کرد که
اگر بانوان بدون دغدغه و استرس و نگرانی در
جایگاه کار قرار بگیرند ،قطعاً موفقتر از آقایان
خواهند بود.
قضاوت دربــارۀ میزان موفقیــت و مدیریت
صحیح در محل کار بر عهدۀ مافوق است ،لیکن
در امور کاری و اداری ،وجدان کاری ســرلوحۀ
اخالق بوده و امور محولــه ،در نهایت دقت و به
نحو احسن پیگیری و تحویل میگردد .با عنایت
به اینکه سرپرست خانواده هستم ،خوشبختانه
لطف خداوند مهر و عنایت والدین شــامل حال
بنده شــده و به خاطر فرزندم از ابتدای خدمتم
تاکنون دچار مشــکل نبودم؛ البتــه خأل پدر و

غیبت طوالنیمدت بنده قابل اغماض نیست.

جایگاه بانوان در صنعت نفت را چطور
میبینید؟
همانگونه که میدانید ،بانوان محترم صنعت
نفت در ردههای ارشد خدمتی حضور چشمگیر و
شایان توجهی داشتند و هر روز به لطف الهی شاهد
حضور گستردهتر و پرتوانتر این عزیزان هستیم.
این موضوع باعث افتخار همۀ ماســت .ای کاش با
ایجاد امنیت شغلی ،همۀ بانوان توانمند بتوانند با
فراخ بال و خاطری آسوده در جهت پیشرفت و ترقی
گام برداشته و در عرصههای باالتر ایفای نقش کنند.
پیشنهاد برای ارتقای جایگاه بانوان:
بازهم تقاضــای ایجاد نقطۀ امــن و آرامش
برای بانوان قــراردادی صنعت نفت از مهمترین
چالشهــا و دغدغههای فکری اســت .با وجود
خدمت در ســمتهای دفتــری و اداری ،هیچ
جایگاه امنی مشهود نیست.

گفتوگو

بانوی کارمند منطقۀ تهران:

خالقیت،نقطۀعطفموفقیتهاست
با فاطمــه موزرمنــی ،از بانوان منطقــۀ تهران
گفتوگویی انجــام دادیم که چکیــدۀ آن را از نظر
میگذرانید:
فاطمه موزرمنی با سابقۀ فعالیت 17سالۀ خود ،وجود
یک زن را موجب برقراری آرامش در خانه میداند و از بانوی
مکرمۀ اســام ،حضرت فاطمه زهرا(س) بهعنــوان الگویی
بیبدیل در تمام شئون ،برای زنان مسلمان نام میبرد.
این بانوی کارمند رعایت موازیــن و پیروی از قوانین
را در محیــط کار الزمۀ ایجاد بســتر موفقیــت میپندارد
و از رعایــت آداب اجتماعی و شــئونات اســامی بهعنوان
شاخصههائی مهم برای حُ سن شهرت یاد میکند.
او مهمترین شــاخص در ارزشهای اخالقی در محیط

کار را تکریم اربابرجوع میداند و بر این باور است که داشتن
روابط عمومی خوب و تعامل و ارتباطات شایسته باید در هر
حیطهای از کار ،ســرلوحۀ فعالیتهای شــغلی قرار گیرد تا
رضایتمندی همکاران را به دنبال داشته باشد.
این بانوی باتجربــه یقین دارد که اگــر توانمندیها و
زحمات زنان در فضای شغلیشان آ نگونه که شایسته است
دیده شود ،شــرایط برای دســتیابی به موفقیت برای آنان
فراهم میگــردد .وی از خالقیت خود بهعنــوان نقطۀ عطف
موفقیتهایش در مسئولیتهای امور محوله نام میبرد.
خانم موزرمنی فعالیت توأمان زن و مرد در نظام شغلی
را عاملی برمیشــمارد که قادر خواهد بــود عالو هبر تأمین
معیشــت خانواده ،مبین حضور زنــان در عرصههای مهم و
تأثیرگذار جامعه ،دوشادوش مردان باشد.

مهمترین شاخص
در ارزشهای
اخالقی در محیط
کار را تکریم
اربابرجوع
میداند و بر این
باور است که
داشتن روابط
عمومی خوب و
تعامل و ارتباطات
شایسته باید
در هر حیطهای
از کار ،سرلوحۀ
فعالیتهای
شغلی قرار گیرد
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بانوی کارمند منطقۀ اصفهان:

گفتوگو

بهقدرتبانواندرفعالیتهایاداریباور

واعتقادپیداکنید

جامعۀ امروزی ما همیشه شــاهد حضور بانوان در فعالیتهای
اجتماعی و اداری بوده اســت .بانوان همپای مردان در سمتهای
مختلف فعالیت میکنند و در بســیاری از ادارات ،پست سازمانی
باالیی را به خود اختصاص دادهاند .بسیاری بر این تصور هستند که
فقط نیاز مادی ،بانوان را به کارکردن در خارج از محیط خانه هدایت
میکند ،اما دلیــل واقعی و نهفته در بطن زندگی بانوان ،داشــتن
«رضایت خاطر» اســت .به گفتۀ بانوان شاغل ،شخصیت هریک از
آنها در محیط اداری متفاوت از محیط خانه اســت و سختیهای
ارتباطات اجتماعــی را فقط در محیط اداره به دوش میکشــند.
بسیاری از بانوان کارمند عالقهمند هســتند طبق توانایی خود یا
رشتۀ تحصیلیشان برای جامعه مفید باشند .این مطلب گنجایش
صحبت درمورد فعالیت بانوان بهصورت دورکاری یا مشاغل خانگی
را ندارد ،اما گفتن این نکته الزم است که این طالیهداران خانواده
در هر شرایطی توانایی خود را به اثبات میرسانند .در این خصوص،
به سراغ یکی از بانوان پیشکســوت و مطرح شرکت خطوط لوله و
مخابرات نفت منطقۀ اصفهان میرویم که هفده سال سابقۀ فعالیت
در صنعت را نفت دارد و همچنان بــه فعالیت در جامعه عالقهمند
است.

لطف ًا خودتان را معرفی کنید و بگویید
چه زمانی وارد صنعت نفت شدید؟
فاطمه دیزگویی هستم ،متولد  .1355در حال
حاضر در شاهینشهر اصفهان ،همراه با همسر و تنها
فرزندم زندگی میکنم .دانشآموختۀ کارشناسی
حســابداری از دانشگاه اصفهان هســتم و در سال
 1381از طریق آزمون سراســری نفــت ،در واحد
مالی پتروشیمی خوزســتان ،واقع در منطقۀ ویژۀ
اقتصادی ماهشهر استخدام شــدم .پس از ن ُه سال،
به خاطر شروع تحصیل فرزندم و دوری از خانواده به
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقۀ اصفهان
انتقالی گرفتم.
در حال حاضر در چه قسمتی از شرکت
فعالیت دارید و فضــای کاری خود را چگونه
میبینید؟
از ســال  1390بهمدت شش ســال در قسمت
خزانۀ امور مالی خدمت کردم و پس از آن به بخش
سندرســی وارد شــدم .این بخش از امور مالی ،در
مقایسه با خزانه ،به تجزی هوتحلیل بیشتری نیاز دارد
و با اینکه حجم کارم نسبت به قبل بیشتر شده است،
اما به خاطر تخصصیبودن سندرسی به فعالیت در
این بخش عالقه دارم .مطمئناً در پس چهرۀ اداری
هر خانمی روحیۀ لطیفی نهفته است .اتاق سندرسی
در طبقۀ دوم ساختمان اداری واقع شده است و وقتی
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وارد اتاق کارم میشوم ،منظرۀ زیبای کوه ،درختان
پاییندست آن و البته نور آفتابی که روی میزم طیف
رنگی زیبایی را به وجود آورده ،انرژی مضاعفی را برای
انجام فعالیتهای متمرکز روزانه ایجاد میکند .انجام
کار سندرسی حساسیت بسیاری دارد و من در زمان
انجام کار ،حقالناس و بیتالمال را ســرلوحه قرار
میدهم و سعی میکنم کارم را به نحو احسن و بدون
ایراد انجام دهم.
شما بهعنوان یکی از باسابقهترین بانوان
کارمند این منطقه ،چگونه توانستهاید تعادل
را بین خانه و محیط کار ایجاد کنید؟
همۀ کارکنان در همۀ رستههای شغلی مطمئناً با
استرس یا مشکالتی کوچک یا بزرگ روبهرو هستند
و ما بانوان هم از این مورد مستثنی نیستیم؛ بنابراین
من هم مثل بسیاری از کارکنان دیگر سعی میکنم
مشکالتم را در همین مکان اداره قرار داده و آنها را
با خود به محیط خانه منتقل نکنم .به عبارت دیگر،
در زمــان کار ،امورات مربوط به منزل را به دســت
فراموشی ســپرده و ذهنم را روی فعالیت اداریام
متمرکز میکنم و زمانی که در خانه و کنار خانواده
هستم ،روحیۀ اداریام را پشت در خانه میگذارم .در
حال حاضر دخترم به سن بلوغ و نوجوانی رسیده و به
همین دلیل ،به حضور من در خانه نیاز بیشتری دارد
و من بیش از گذشته وقت و انرژیام را در کنار دخترم

میگذرانــم و زمانی که خوشــحالی او را میبینم،
خوشــحالی و انرژیام چند برابر میشود .در طول
زندگیام ،همسرم همراه و شریک من بوده و مطمئناً
بدون حمایت او نمیتوانستم فعالیت اجتماعی خود
را ارائه دهم.
نظر شما دربارۀ فعالیت بانوان در جامعه
و بهطور ویژه در ادارات چیست؟
بانوان همپای آقایان فعالیت میکنند ،اما متأسفانه
در بسیاری از ادارات ،به خاطر تفاوت جنسیتی ،کار
بانوان آن طور که شایسته اســت دیده نمیشود؛
لذا بهتر اســت این دیدگاه کنار گذاشته شده و به
تواناییهای خانمها باور و اعتقاد پیدا کنند .الزم است
بستر مناسب برای پیشرفت بانوان نیز فراهم شود.
مسلم اســت که فقدان تأیید اجتماعی نقشهای
جدید جنســیتی از ســوی جامعه ،که از رسوبات
فرهنگی و دیدگاههای سنتی حاکم ناشی میشود،
باعث تضعیف خودباوری بانوان شده و نقش آنها را
در بالفعلکردن تواناییهایشان به تعویق میاندازد
و یا مانع بالفعلکــردن آنها میشــود .در پایان،
گفتن این نکته الزم است که بانوان شاغل ،عالوهبر
مسئولیت خانه و خانهداری ،انجام فعالیت اداری را
نیز بر دوش میکشند و این نشان از ظرفیت گسترده
و روحیۀ خستگیناپذیر آنها برای ایفای تعهدات در
دو حوزۀ خانه و اجتماع دارد.

بانوی کارمند منطقۀ خوزستان:

گفتوگو

الگوی زندگی من
حضرت فاطمه(س) است
با خانم آیدا زلفی ،کارشناس برنامهریزی و آموزش منطقۀ
خوزستان و همچنین مشاور امور زنان و خانوادۀ منطقۀ
خوزستان گفتوگویی انجام دادهایم که پیش نگاه
شماست.

و آرمانگــرا ،میتواند باعث تحول خانواده شــود .و با تحول در
خودتان را بیشتر معرفی کنید.
کارشناسی ارشد مدیریت منابع انســانی ،گرایش مدیریت نهادهای کوچک اما مهم مانند خانواده ،جامعه و محیط ،کار نیز
عملکرد و بهرهوری ،دارم .متأهل هســتم و دارای  2فرزند :یک توسعهیافتهتر و پویاتر خواهد شد.
دختر و یک پسر .از سال  1382تا  1389در شرکت ملی مناطق
به نظر شما جایگاه زنان در صنعت نفت چه اندازه
نفتخیز جنوب شــاغل بودم و از سال  1389تا کنون در شرکت
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (منطقۀ خوزستان) مشغول است؟
در جامعۀ امروزی صنعــت نفت ،به یــاری خداوند متعال و
هستم.
با توجه به میــزان تحصیالت بانوان ،رشــد کیفیت کاری زنان
نسبت به گذشته بسیار بهتر شده اســت و الزم است خانمهای
الگوی زندگی شما کیست؟
الگوی زندگی من اهل بیــت(ع) ،بهخصوص حضرت فاطمه شاغل در صنعت نفت ،در شــرایطی قرار داده شوند که بتوانند
زهرا(س) ،بزرگترین بانوی تاریخ بشــریت ،افتخار اسالم ،دین همۀ اســتعدادها و توانمندیهای خود را بروز دهند و شــرایط
الزم در جهت توانمندسازی بانوان مهیا شود تا بتوان با استفاده
و این امت است.
از توانمندســازی ،برای اســتفادۀ هرچه بهتر و بیشــتر بانوان
تالش کرد .توانمندسازی بدین معناست که بانوان باید کردار و
تعادل بین زندگی و کار را چطور برقرار میکنید؟
هر زنی در نقشهــای مختلف خود بهعنوان مادر ،همســر ،گفتارشان حاکی از اعتمادبهنفس و اطمینان خاطر باشد ،قادر
کارمند و ...با انبوهی از مسئولیتها مواجه است که تصور انجام به ارزیابی صحیح و شــناخت واقعی خود باشند و به استعدادها
تمام این وظایف و مســئولیتها میتواند موجب آشــفتگی و و محدودیتهای درونی خود آگاهی داشــته باشند تا بتوانند به
استرس شــود .حفظ تعادل میان این مسئولیتها کار سادهای هدفهای مورد نظر دست یابند.
نبوده و به درایت ،تدبیر و برنامهریزی خاصی نیاز دارد .یک مادر
پیشنهادی برای دیگر بانوان شاغل در صنعت نفت
شــاغل با مدیریتکردن اولویتها در وظایف ،میتواند از تمام
جنبههای زندگی لذت برده ،مســیر زندگی را هموار کرده و از دارید؟
بهترین راه حل مشکالت در زندگی مشترک میتواند ایجاد
تنش و اضطراب به دور باشد.
فضای آرام توأم با اعتماد برای بیان نقاط ضعف ،و سعی در رفع
آنها ،بین همســران باشد .ایجاد فضای مشــورتی و گفتمانی
لطف ًا از چالشها و مشکالت کاری خود بگویید.
بانوان در زندگی خود با مشــکالت زیادی دستوپنجه نرم میتواند رافع تمام کاستیها و بهوجودآورندۀ آرامش در زندگی
میکنند .حال اگر بانویی شغلی را برای خود برگزیند و عالوهبر شخصی باشد که آرامش در زندگی شــخصی ،قطعاً آرامش در
نقش درون خانواده ،شــاغل هم باشد ،حجم این مشکالت چند محیط کار را نیز به دنبال خواهد داشت.
برابر شده و موانع بسیاری در جریان فعالیتها ،رویاروی او قرار
حرف آخر...
میگیرد .به دلیل وجود همین صخرهها ،زنان برای دســتیابی
در پایان امید است که ما زنان در محیطهای کاری جسارت
به فعالیتهای اثرگذار و سودمند ،به انگیزۀ قویتر و استمرار و
قاطعیت در عمل نیاز دارند .مشکل خاصی نیست ،به شرط اینکه خوب و درست کار کردن را داشته باشیم و با الگوگیری از حضرت
در محیط کار نگاه به توانمندی بانوان دوچندان باشد .با توجه به فاطمه زهرا(س) بتوانیم زنانی متعادل ،مستقل و متعالی در ایفای
نقش بسیار مهم زن در خانواده ،وجود یک زن توانمند ،بانشاط نقشهای محولۀ خود باشیم.

ایجاد فضای
مشورتی
وگفتمانی
میتواند رافع
تمام کاستیها و
بهوجودآورندۀ
آرامش در
زندگی شخصی
باشد که آرامش
در زندگی
شخصی،قطع ًا
آرامش در محیط
کار را نیز به
دنبال خواهد
داشت
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گفتوگو

بانوی کارمند منطقۀ شمال:

انگيزۀزناندرصنعتنفتبسيارباالست

به مناســبت روز زن با یکی از بانوان
کارمند منطقۀ شــمال گفتوگویی انجام
دادهایم که از نظر میگذرانید:

خودتان را معرفی کنید.
مولود زابلي هســتم .طی سالهای  ۱۳۸۴تا
 ۱۳۹۰در پتروشيمي شهيد تندگويان ،واقع در
منطقۀ ويژۀ اقتصادي ماهشهر ،با سمت نوبتكار
ارشــد اتاق كنترل بودم و بعد از آن تا به امروز،
در شركت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقۀ
شمال با ســمت كارشــناس كنترل فرايند ،به
خدمت در صنعت نفت مشغول هستم .در حال
حاضر بهعنوان مشاور امور بانوان منطقۀ شمال
هم فعالیت میکنم و عضــو كميتۀ اجتماعي و
مســئول امور ورزش بانوان خطوط لولۀ منطقۀ
شمال در سالهاي 90تا  95بودهام.
چالشهای پیش روی شما چیست؟
یکی از چالشهاي پيــش رو در محيط كار
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این است كه معمو الً همكاران و مديران ارشد،
نقش زنان را در خانواده ،بيشــتر از نقش آنها
در كار و ارتقاي شــغلي باور دارند؛ زیرا بر اين
باورند كه يك زن بايد ابتدا مادر و همسر خوبي
باشد و سپس در شــغل خود موفق باشد .اين
تفکر باعث ميشــود كه به فكــر ارتقاي زنان
در محيط كار هم نباشــند؛ هرچند كه جديت
و پشــتكار و احســاس مســئوليت يك زن در
محيط كار بهمراتب بيشــتر از يك مرد باشــد.
البته بــا مديريت بيــن كار و زندگــي و ايجاد
تعادل بين آنها و با درنظرگرفتن شاخصهاي
خانوادۀ ســالم و با برنامهريــزي اجراي عملي
اين شــاخصها در محيط خانواده و داشــتن
مهارتهاي مديريت ،ميتــوان مديريت خانه
كه جنبۀ مهمي از وظايف هر خانمي را تشكيل
ميدهد ،به نحو احســن اجرا کــرد و در هر دو
زمينۀ شغلي و خانوادگي به موفقيتهايي دست
يافت كه احساس مفيدبودن و شادي به همراه
اعتمادبهنفس را با خود به همراه دارد.

انگیزۀ بانوان صنعت نفت را در چه
سطحی ارزیابی میکنید؟
در سالهاي اخير به دليل تشكيل دفتر امور
زنان و خانــواده كه درواقــع بهمنظور حركت
در مســير توسعه و مشــاركت زنان و برقراري
فرصتهــاي برابــر و عدالت جنســيتي براي
زنان توانمند صنعت نفت صورت گرفته است،
انگيزۀ زنــان در صنعت نفت بســيار باال رفته
و با جديت و تالش بيشــتري به فعاليت خود
در ســمت مربوطه ادامه دهند .بــرای مثال،
بهرو زرساني ســايت زنان نفت و اطال عرساني
فعاليتهاي امور زنان و خانــواده كه در حال
انجام اســت و اجراي كارگا هها و سمينارهاي
خودمراقبتي و ارتقاي سالمت رواني و جسمي
زنان در شركتها و توجه به زنان شاغل داراي
شرايط خاص و سرپرست خانوار و ...جزو همین
برنامههاســت .اميد است كه شــاهد پيشرفت
زنان توانمند در رد ههاي بــاالي مديريتي در
اين صنعت باشيم.

بانوی کارمند منطقۀ فارس:

لطف ًا خودتان را معرفی کنید؟
محبوبه کاظمی هســتم ،متولــد  1361و فارغالتحصیل مقطع
کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز .از سال  1358به استخدام
شــرکت ملی پاالیش و پخش درآمدهام .در هفت سال اول استخدام
بهعنوان کارشناس و کارشناس ارشد حقوق در پاالیشگاه شیراز فعالیت
کردم و از سال  1392تا کنون به شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت
فارس منتقل شده و بهعنوان کارشناس امور حقوقی و پیمانها مشغول
به خدمت هستم.
حساسیتهای شغلی و چالشهای کاری شما چیست؟
باتوجهبهماهیتکارامورحقوقی،بایدبدوندرنظرگرفتنجنسیت،
در راستای دفاع از منافع شرکت تالش کرد که این امر مستلزم تحمل
سختیهایخاصخوداست.ازجملهاینکهبعضاًبایددرمحیطهاییکه
شاید حضور در آنها در شرایط عادی خوشایند نباشد ،حاضر شد و امور
مربوطه را پیگیری کرد .مأموریتهای مکرر ،لزوم حضور در دادسراها
و پاسگاهها و ...ازجمله چالشهای کار یک بانو در امور حقوقی است.
مدیریت زندگی در دو نقش مادری و کارمندی را چگونه
انجام میدهید؟
واقعیت این است که ایجاد تعادل بین نقش مادری و همسری و انجام
وظایف کاری ،موضوعی سخت و پرمشقت است؛ لیکن با برنامهریزی
صحیح و همکاری همسر و تعدیل توقعات فرزندان ،به لطف خداوند
تا حد زیادی این تعادل برقرار است .خیلی طبیعی است که انتظارات
فرزند مادر شاغل با فردی که مادر خانهدار دارد ،متفاوت باشد .بنابراین،
بهجای محرومیتهایی که فرزند مادر شاغل متحمل میشود ،در جای
دیگر امتیازاتی جایگزین میشود تا فرزندان کمبود و مشکلی احساس
نکنند .معتقدم خانمها باید در تمام عرصههای کشور فعالیت داشته
باشند و صرف جنیست نباید مانع از حضور زنان در عرصۀ صنعت شود.
در صنعت نفت ،اگرچه تعداد بانوان اندک است ،اما همین تعداد کم هم
نشان دادهاند با مدیریت صحیح میتوان تعادل را بین زندگی خانوادگی
و کاری برقرار کرد و در حوزۀ کاری خاص خود ،تواناییهای بالقوۀ خود
را به فعل تبدیل کرد .من فکر میکنم زنان نیز مانند مردان به حضور در
اجتماع نیاز دارند و جامعه نیز قطعاً به وجود آنها نیازمند است .نباید با
استناد به نقش مادری خود و وظایفی که در منزل به عهدۀ آنهاست،
از زیر بار مسئولیت سازمانی ،به هر شکلی که از آنها انتظار میرود،
شانه خالی کنند .قطعاً تالش خود بانوان شاغل میتواند تغییردهندۀ

گفتوگو

ایجادتعادلبیننقشمادری،همسریو
وظایفکاریسختاست

جایگاه آنها و تغییر نگرش مدیران در سطوح باالیی وزارتخانه گردد.
جایگاه بانوان در صنعت نفت را چگونه می بینید؟
با نهایت تأسف ،من این جایگاه را در حدی که باید باشد نمیبینم.
اگرچه در ســالهای اخیر تالشهای زیادی خصوصاً از سوی مشاور
محترم امور زنان وزیر محترم نفت صورت گرفته است ،لیکن هنوز بانوان
به جایگاه واقعی خود در صنعت نفت نرسیدهاند .هنوز حقوق زیادی
است که بانوان از آن محروماند و دیدگاههای بعضاً منفی وجود دارد.
البته من فکر میکنم این خود بانوان شاغل هستند که برای رسیدن به
جایگاه واقعی خود در صنعت نفت باید تالش کنند و به لطف خداوند و
همت مدیران ،در سطح منطقۀ فارس بهندرت شاهد تبعیض یا تفکیک
جنسیتی بودهایم .در این چند سالی که در این سازمان مشغول هستم
دیدگاه مدیران به فعالیت بانوان مثبت بوده و حتی بانوان موفق را مورد
تشویق هم قرار دادهاند؛ لیکن هنوز در سطح صنعت نفت تبعیضهایی
وجود دارد .خود من در طول خدمت با نمونههایی از این تبعیضها در
انتصابات برخورد داشتهام و بانوان موفقی را دیدهام که بهرغم اینکه
تمام توان و تالش خود را صرف فعالیتهای سازمانی میکنند ،لیکن
در شرایط مساوی ،طبق یک قانون نانوشته ،از انتصاب در سمتهای
مدیریتی برخوردار نبودهاند .انتظار ما حقیقتاً اصالح دیدگاه مدیران
وزارتخانه به بانوان شاغل و درک مسائل و مشکالت خاص آنهاست.
اینکه بانوان شاغل از دریافت حق عائلهمندی محروماند و حق دریافت
دفترچۀ درمانی برای فرزندان خود را ندارند و بعضاً مواردی از این قبیل،
مسائلی است که لزوم توجه مدیران را در راستای رفع تبعیض جنسیتی
بانوان شاغل میطلبد.

در صنعت نفت،
اگرچه تعداد
بانوان اندک
است ،اما همین
تعداد کم هم
نشان دادهاند با
مدیریت صحیح
میتوان تعادل
را بین زندگی
خانوادگی و
کاری برقرار کرد
و در حوزۀ کاری
خاص خود،
تواناییهای
بالقوۀ خود را به
فعل تبدیل کرد

خاطرهای از این سالهای خدمت برایمان بگویید
در مدت فعالیتم در شرکت خطوط لوله خاطرات بسیار زیادی دارم
که خوشبختانه اکثرا ًهم شیرین هستند .یکی از خاطراتی که در ذهن
من ماندگار شده اســت ،مربوط به پیگیری یکی از دعاوی مطروحه
علیه منطقه است که در صورت محکومیت منطقه ،از نظر مبلغ ،عدد
درخور توجهی میبود .بعد از انتقال به منطقۀ فارس و مطالعۀ پرونده
احساس کردم وظیفه دارم تا جایی که امکان دارد تالشم را صرف کنم
تا از محکومیت شرکت جلوگیری کنم .با پیگیریهای شبانهروزی
و رایزنیهای متعدد با کارشناسان رسمی دادگستری ،خوشبختانه
نتیجۀ مورد نظر حاصل شد و بعد از صدور رأی ،واقعاً با تمام وجودم
احساس خوشحالی و رضایت کردم.
بانوی کارمند
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گفتوگو

زن ،روح زندگی
وکوهصبراست

بیستم جمادیالثانی هر سال ،روزی است پر از خاطره و معنویت .خاطراتی شیرین از مادران مهربان ،فرزندان بامحبت و همسران
باوفا .این روز به یمن والدت بزرگبانوی جهان اسالم ،حضرت فاطمه زهرا(س) روز مادر و روز زن نام گرفته است.هر زنی یک مادر است و
یک دختر ،یک خواهر است و یک همسر .زن آفریدگار است و خالقی که مظهر مهر و عطوفت ،زیبایی و لطافت و همچنین مظهر عشق و
وفاست .زنان سمبل مقاومت و ایستادگی ،ازخودگذشتگی و ایثار و سمبل خوشبختی بشر هستند .اختصاص روزی از سال بهعنوان روز
مادر و روز زن ،گامی است مثبت در جهت ارجگذاری به زحمات این قشر سرشار از عاطفه.خبرنگار منطقۀ غرب ،در این روز که به تجلیل
توگویی با سرکار خانم سمیه رویینتن ،یکی از بانوان شاغل در منطقه ،انجام داده
از مقام واالی مادر و زن اختصاص داده شده است ،گف 
توگو است که تقدیم شما خوانندگان عزیز میشود.
است .آنچه در ادامه میآید ،بخشی از این گف 
سرکار خانم رویینتن ،در ابتدا خود را
بیشتر برای خوانندگان گرامی معرفی کنید.
سمیه رویینتن ،فرزند شهید خانمراد رویینتن
هســتم .مدرک تحصیلــی کاردانــی کامپیوتر و
کارشناسی حقوق دارم .در ســال  ۱۳۸۷بهعنوان
کارورز وارد شــرکت پاالیش نفت کرمانشاه شدم
و در بخــش  ITفعالیت خود را آغــاز کردم .پس از
گذشت دو سال ،بهعنوان مســئول دبیرخانۀ رمز
محرمانۀ حراست این شرکت منصوب شدم .البته
برای اولینبار بود که این سمت را به یک خانم واگذار
میکردند .به همین دلیل مسئولیت سنگینی را بر
دوش خود احســاس میکردم .پس از دو سال کار
در این بخش ،با تالشهــای زیادی که برای تبدیل
وضعیت از شرایط پیمانکاری به قراردادی انجام دادم،
سرانجام در سال  92بهعنوان کارشناس برنامهریزی
و آموزش شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
به این شرکت منتقل شدم و در حال حاضر نیز جزو
نیروهای رسمیای قرار دارم که در این سمت مشغول
به کار هستند.
خانم رویینتن ،روز زن را به شما و تمامی
مادرانوهمسرانسرزمینمتبریکمیگویمو
توگو ،برای ما
از شما میخواهم در ادامۀ این گف 
از نقش زن در خانواده و اجتماع بگویید .به نظر
شما یک زن چگونه میتواند بهخوبی از عهدۀ
مسئولیتهایشبرآید؟
من یک پســر سهونیمســاله دارم و بهعنوان
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زنی که هم در خانه و هــم در جامعه وظایفی بر
عهده دارد ،مسئولیتهای زیادی بر دوشم است.
مطمئناً شــرایط کار یک مادر شاغل با یک مادر
خانهدار بسیار متفاوت است .یک زن ،در سالمت
و موفقیت یا حتی شکست خانواده و جامعه نقش
بازی میکند .او محفل خانواده را روشن میکند
و از سویی دیگر ،زحمات طاقتفرسای پرورش و
تربیت نســل جدید را نیز بر عهده دارد .چنانچه
در تأمین هزینههای اقتصاد خانواده نیز ســهیم
باشــد ،مســئولیت دیگری دارد که میتواند در
کنار همســر خود با تدبیر و برنامهریزی ،بخشی
از مخارج زندگی را عهدهدار شــود .نقش زنان در
جوامع امروزی نمود زیادی دارد و میتوان گفت
که جامعۀ ســالم نیازمند مادران ســالم است و
جامعۀ فرهنگی ،دینی و ارزشی جامعهای است که
مادران و زنان آن از بینش و تفکر سالم فرهنگی،
دینی و ارزشی برخوردار باشند.
در ساعاتی که در محل کار خود حضور
دارید ،چه کسی از فرزند شما مراقبت میکند؟
در این مواقع مادر همســرم که مادری بسیار
مهربان و صبور اســت ،این کار را انجام میدهد و
حتی مطمئن هستم بهتر از خود من میتواند از
فرزندم مراقبت کند .البته در اینجا الزم اســت از
زحمات و تالشهای همسرم قدردانی کنم .او هم
با مهربانی و صبوری در کنار من حضور دارد ،تا با
همدیگر بتوانیم وظایف خود را در کمال آرامش

انجام دهیم و کانون خانواده را گرم نگه داریم.
مهمترین دغدغۀ شما چیست؟
تربیت صحیح فرزندم و تأمین آیندهای روشــن
برای او ،تا صاحب کمال شده و در آینده نقش مهمی
در اجتماع بر عهده داشته باشد.
زن را در یک جمله توصیف کنید؟
زنی یعنی روح زندگی ،یعنی کوه صبر.
به نظر شما زنان برای رسیدن به جایگاه
واقعی خود باید چه کارهایی انجام دهند؟
زنان میتوانند در کنار مردان در مســیر اعتالی
کشور گام بردارند .این امر میتواند از طریق تربیت
صحیح فرزندان براساس الگوها و آموزههای اسالمی
و دینی باشــد .درواقع ،زنان با رفتار و منش صحیح
خود خواهند توانســت الگوهای شایسته و موفقی
برای نسل آیندۀ کشور باشند .البته تغییرات مثبتی
که هرروزه زنان در جایجای دنیا ایجاد میکنند،
قابل تقدیر است.
سخن پایانی؟
من هم روز میالد حضرت زهرا(س) و روز مادر
و روز زن را به تمام مادران و زنان تبریک میگویم.
زنان جامعۀ ما میتوانند با الگو قرار دادن حضرت
فاطمه زهرا(س) نقش بسزا و ارزندهای در جامعه
ایفا کنند.

گفتوگو

بانوی کارمند منطقۀ لرستان:

درصنعتنفتبهزناناهميتبیشتریميدهند

با یکی از بانوان منطقۀ لرســتان گفتوگویی انجام
دادهایم و نظراتشان را جویا شدیم.

خودتان را معرفي كنيد.
شبنم ميرزايي هســتم متولد  ۱۳۵۶و كارمند قرارداد موقت.
رشتۀ تحصيليام كامپيوتر (نرمافراز) است .متأهل هستم و يك
فرزند دارم.
دربارۀ سوابق كاري و اينكه چه سالي وارد منطقه
شديد برای ما بگویید.
سال  1382بهصورت پيمانكاري وارد شركت خطوط لولۀ نفت
منطقۀ لرستان در واحد امور اداري شدم و  17سال سابقۀ كار در
امور اداري شركت خطوط لوله و مخابرات منطقۀ لرستان دارم .در
امور اداراي كارهايي ازقبيل تايپ نامه ،تفكيك آنها و گذاشتن در
پست مربوطه ،بايگاني نامهها و ...را انجام دادهام.
دربارۀ چالشهاي كاري و حساسيت شغلي واحدي
كه در آن مشغول هستيد هم کمی توضیح دهید.
واحد اداري بهگونهاي است كه ما حتي نميتوانيم از مرخصي
استحقاقي خود استفاده كنيم ،چون هميشــه شلوغ بوده و كار
هســت .من هم به پشــتوانۀ خانواده و مادرم موفق به ادامۀ كار
شدهام؛ چون زحمت نگهداري از فرزندم را با داشتن ساعت كار
طوالني قبول كردهاند.

چگونه بين محل كار و زندگي و نقشهاي مادري و
همسري تعادل ايجاد ميكنيد؟
با توكل به خداوند منــان در كار و زندگي طوري برنامهريزي
كردهام كه بيشتر ايام هفته در محل كار حضور دارم و پس از پايان
كار و مراجعه به خانه ،توان خود را صرف رسيدگي به فرزند ،همسر
و كارهايي كه يك زن بايد در منزل انجام دهد صرف میکنم .تا
كنون هم مشكلي نداشتهام؛ حتي رسيدگي به درس فرزندم بر
عهدۀ خودم است.
جايگاه زنان را در صنعت نفت چگونه ميبينيد؟
در صنعت نفت به زنان اهميت ميدهند و براي آنها ارزش
زيادي قائل هستند .براي بهدســتآوردن سمتهاي شغلي
بين زنــان و مردان تفاوتي نيســت و در منطقۀ مــا دو نفر از
خانمها رياست واحدهاي امور حقوقي و امور مالي را بر عهده
داشتهاند.
زنان پا به پاي مردان به صنعت نفت خدمت ميكنند و رؤساي
ما تا حد توان در رفع مشكالت ما ميكوشند و اگر گرفتاري داشته
باشيم ،درك ميكنند.

زنان پا به پاي
مردان به صنعت
نفت خدمت
ميكنند و
رؤساي ما تا حد
توان در رفع
مشكالت ما
ميكوشند و اگر
گرفتاري داشته
باشيم ،درك
ميكنند

چه پيشــنهادی درخصوص ارتقای جايگاه بانوان
داريد؟
با واگذارکــردن پســتهاي مديريتي به بانــوان ميتوان از
تخصصهاي زنان به نحو مطلوبتري استفاده کرد.
بانوی کارمند

29

گفتوگو

بانوی کارمند منطقۀ مرکزی:

از ایفای این نقش
مفید احساس
خوبی دارم
جهت آشنایی با بانوان کارمند موفق
منطقۀ مرکــزی ،گفتوگویی انجام
گرفته است که در ادامه میخوانید.

خودتان رامعرفی کنید.
مریم بهشتی هســتم ،متولد ســال .1368
مدرک کارشناسی خود را در رشتۀ حسابداری از
دانشکدۀ نفت تهران و کارشناسی ارشد خود را از
دانشگاه علوم اقتصادی در سال  ۱۳۹۳دریافت
کردهام .در حــال حاضر در واحد امــور مالی ،با
سمت کارشــناس بودجه و کنترل هزینهها در
منطقۀ مرکزی مشغول به کار هستم.
خانم بهشتی از شغلتان بگویید.
شــغل از نظر مــن نشــا ندهندۀ هویت و
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ارزشگذاری به موقعیت اجتماعی و نیز عرصۀ
بروز توانمندیهای هر انسانی در جامعه است.
من به شــغل خود بهعنوان یک رســالت برای
خدمتگذاری به مــردم ،در کنــار ایفای نقش
شــخصی و خانوادگی نگاه میکنــم .از اینکه
بهعنوان یک بانــوی ایرانی توانســتهام ایفاگر
نقشــی مثبت و کلیدی در یک شرکت معتبر
و مهم باشم احســاس خوبی دارم .تمام تالش
خود را میکنم تا بــه بهترین نحو کارم را انجام
دهم تا بتوانم هم رضایت اربابرجوع را به دست
آورم و هم رضایتمنــدی و وجدان کاری خودم

را داشته باشم.
چه خواستهها و انتظاراتی بهعنوان
یک زن از شرکت دارید؟
با توجه به اینکه در این شرکت بانوان همانند
مردان تالش میکنند تا وظیفــۀ خود را به نحو
احسن انجام دهند ،انتظار میرود مسئوالن نگاه
یکسانی به دو قشر داشــته باشند و درخصوص
ایجــاد شــرایط ســامت روان و بهرهمندی از
امکانات رفاهی و تسهیالت ویژه ،تمهیدات الزم
را فراهم آورند.

نمونۀ تابلوی
قلمزنی
توسط
سرکار خانم
بهشتی

گفتوگو

با توجه به اینکه شما هنرمند
و اهل ذوق هستید ،از نظر شما هنر
چگونه میتواند با محیط کار صنعتی
ارتباط برقرار کند؟
به نظر من هر انســانی نیاز دارد برای
ایجاد نشــاط و تلطیف روحیــۀ خود ،از
سرچشمهای درونی بهره بگیرد .به نظر

من ،هنر دریچهای برای ایجاد نشــاط و
آرامش درون است .من در حوزۀ قلمزنی،
موســیقی و ســاخت صنایع دستی هم
فعالیت میکنم .این امر باعث میشــود
حس خوبی به اطرافیان و خود داشــته
باشــم و در محل کار هم با توان و انرژی
بیشتری مســئولیتم را ایفا کنم .مطالعۀ

کتابهای مختلــف ،از دیگر عالیق من
است .سعی میکنم با بهروزکردن دانش
و اطالعات خــود ،در محل کارم موفقتر
عمل کنم و خود این ،نوعی هنر برقراری
ارتباط اســت .فکر میکنــم هنر در هر
زمینهای میتواند راز موفقیت انســانها
باشد.

یک زن اگر
استعدادهای
خود را بشناسد
و با برنامهریزی
دقیق و
کمکگرفتن
از ویژگیهایی
همچون
تالش ذاتی،
ازخودگذشتگی
و صبر و توکل به
خدا ،میتواند
همانند مردان
پلههای
موفقیت را طی
کند؛ هرچند
که نگرش
جامعه نیز به
این موضوع از
اهمیت ویژهای
برخوردار است

گزارش عملکرد امور زنان و خانوادۀ منطقۀ مرکزی
 .1تشــکیل جلســهای با حضور مدیر
محترم منطقه و تعــدادی از نمایندگان
همســران کارکنان جهت بررسی مسائل
و مشــکالت موجود در منطقــه و ارائۀ
پیشنهاداتی از قبیل توسعه و زیباسازی
فضاهای فرهنگی ،تفریحی ازجمله پارک
و فضاهای سبز منطقه و. ...
 .2برقراری ارتباط با خانمهای شاغل در
منطقه جهت دریافت نظرات و پیشنهادات
آنان در حوزۀ امور زنان و خانواده.
 .3پیگیری و اختصاص ستونی با عنوان
بانوی همکار در خبرنامۀ منطقۀ مرکزی با
همکاری روابط عمومی.
 .4پیگیری جهت تشــکیل حلقههای
صالحین بانوان در منطقه.

 .5تشــکیل کال سهای قــرآن برای
خانمهای شاغل در منطقه (هفتهای یک
جلسه).
 .6پیگیــری و انجام امــور مربوط به
دستورالعمل ریاســت محترم جمهوری
درخصوص ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
و اســتفاده از پوشش مناســب اداری
جهت انتخاب تولیــدی و خرید بانوان از
فروشــگا ههای معتبر منطقه با همکاری
امور اداری.
 .7برگزاری اردوی گلگشت خانوادگی
به دره تخت ازنا با حضور کارکنان و اعضای
محترم خانوادهشان.
 .8پیگیری جهت استفادۀ بانوان شاغل
از امکانات ورزشــی موجــود در منطقه

و اطال عرسانی جهت اســتفاده از زمان
اختصاصی استخر مربوط به بانوان.
 .9برگــزاری دورههــای مهارتهای
ارتباطــی برای کارکنــان و خانوادههای
محترم در آذر .98
 .10برگزاری دور ههای امنیت روانی در
خانوادهها برای کارکنــان و خانوادههای
محترم در آذر .98
 .11شرکت در نشست مشترک امور زنان
و خانواده در شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی منطقۀ مرکزی.
 .12شــرکت جمعی از بانوان شــاغل
در کارگاه آموزشــی توا نافزایــی
و ارتقــا تــا بآوری خانــواده در
پاالیشــگاه امام خمینی (ره) شــازند.
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فرزندپروری حضرت فاطمه سالم اهلل علیها
اظهارمحبتبهفرزندان
محبت،دارویشفابخشبسیاریازدردهاوبهترین
راه حل مشکالت و ناســازگاری های تربیتی است.
محبت به جا ،در هر مکان و زمانــی و در هر مقطع و
سنی،وسیلهایکارآمدومؤثراست.انسانها،درهرسن
و موقعیتی ،به عاطفه و محبت نیازمندند؛ اما کودکان،
نوجوانانوجوانانبیشازدیگران،تشنةمحبتاند.چه
بسیارندوالدینیکهدربرابرفرزندانخودمحبتفراوان
دارند؛اماآنراابرازنمیکنند،درحالیکهمحبتوقتی
سازندهوتأثیرگذارخواهدبودکهفردموردمحبتازآن
آگاهشود.محبتمیتواندرفتارنابهجاوناقصفرزندان
را اصالح کند و ناسازگاری و پرخاشگری آنان را از میان
ببرد .پیامبر اکرم می فرمایند« :به راستی ،فاطمه پارة
تن من است ».این کلمات و عبارات ،سرشار از محبت
و عشقی است که پیامبر نسبت به فرزند خود به کار
می بردند .حضرت فاطمه نیز در محبت و نثار عشق به
فرزندان بهترین الگوی زنان عالم است .ایشان که خود
ازسرچشمةرحمتنبویومحبتپدریسیرابشده
و همواره از طرف رسول خدا با جمالتی چون« :ب َض َع ٌة
ِمنِّی»و«فِدَاهَاأَب ُوهَا»خطابمیشدوباابرازمحبتهااز
سوی پدر آشنا بود ،خود در ایفای نقش مادری و عشق
ومحبتبهفرزندان،نمونهبود«.عبیداهللبنعتبه»می
گوید :نزد امام حسین بودم که فرزندش علی وارد شد.
حضرت فرزند خویش را صدا زد و در آغوشش گرفت و
به سینه چسباند ،میان دو چشمش را بوسید و سپس
فرمود :پدرم به فدایت باد! چقدر خوشبو و زیبایی!»
امیرمؤمنانمیفرمایند«:زیباسخنبگوییدتاسخن
زیبا بشنوید ».بهترین شاهد این بخش از کالم ،دقت
در کلمات و عبارات به کار برده شده در حدیث شریف
کساء است که حضرت زهرا از کلمات «یا َول َدی َو یا ُق َّر َة
َعیْنی َو ثَ َم َر َة فُؤادی و ».. .استفاده می کرده اند.
بازیبافرزندان
نقل است که حضرت زهرا فرزندان خود را به بازی
و مسابقه تشــویق می کردند و گاهی با آنان به بازی
مشغول می شدند و با گفتاری شیرین و مادرانه و باال و
پایین انداختن فرزندان خود ،آنان را از احساسات پاک
مادری سیراب می نمودند و به تربیت روحی و پرورش
جسمی عزیزان خود عنایت داشتند و گاهی در قالب
اشعاری زیبای و ادیبانه معارفی را به آنها منتقل می
فرمودند«.وحضرتفاطمهفرزندشحسنرابهشتاب
باالوپایینمیانداختومیفرمود:حسن(جان)!مانند
پدرت علی باش و ریسمان را از گردن حق بردار؛ خدای
احسانکنندهراپرستشکنوبادشمنانوکینهتوزان
دوستی مکن .و به امام حسین نیز می فرمود :حسین
(جان)! تو به پدرم رسول اهلل شباهت داری و به پدرت
ِّص اب ْ َنهَا حَ سَ ناً» که
علی شبیه نیستی ».از تعبیر «تُ َرق ُ
در روایات آمده ،هیجانی بودن بازی فهمیده می شود.
در برخی از نقلها آمده است کهَ « :و عل ِی ی َتبَسَّ مُ » امام
علی با دیدن این عمل حضرت زهرا لبخند می زدند .از
این قطعات تاریخی استفاده می شود که حضرت علی
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و فاطمه زهرا ،در برخورد با کودکان ،خود را خندان
و خوشحال نشان می دادند و مشغلۀ زیاد مانع وقت
گذاشتن برای فرزندان نبود .بدون تردید ،فرزندانی
که محصول تربیت چنین خانواده هایی هستند ،از
روحیهایقویونفسیمطمئنوروانیسالمبرخوردار
خواهندبود.
شخصیتقائلشدنبرایفرزندان
فرزنداندرهرسنیکهباشندبرایخودشخصیت
قائل هستند و دوست دارند در کانون توجه و عنایت
باشند .پیامبر اکرم فرمودند :فرزندان خود را گرامی
بدارید(برای آنها شخصیت قائل شوید) و آدابشان را
نیکو گردانید تا در کانون بخشش قرار گیرید ».از امام
باقر سؤال شد وقتی کودکان در صف جماعت حاضر
می شــوند چه رفتاری را باید انجام دهیم حضرت
فرمودند« :آنان را به صف های آخر جماعت نرانید؛
بلکهبزرگساالندرمیانآنانبنشینند».حضرتزهرا
فرزندان خویش را از همان سنین کودکی با مسجد
مأنوس می کرد .به خاطــر این روش تربیتی بود که
امام حسن مجتبی تشویق می شدند ضمن حضور
در مسجد ،به مواعظ و کلمات پیامبر نیز دقت کرده
و بعد از بازگشت به منزل ،برای مادر و اهل خانه نقل
کنند .به این ترتیب ،امام حسن همچون یک خطیب
رویمتکایینشستهوسخنرانیمیکردندوآنچهکه
از پیامبر فرا گرفته بودند ،ارائه می دادند .وقتی امیر
مؤمنانعلیواردمنزلمیشدندوباهمسرخودسخن
می گفتند ،درمی یافتند که حضرت فاطمه آنچه از
آیات قرآن نازل شــده ،اطالع دارند ،از ایشان می
پرسیدند«:بااینکهشمادرمنزلهستید،چگونه
بهآنچهکهپیامبردرمسجدبیانکردهاند،آگاه
هستید؟ حضرت جریان امام حسن را به
عرض ایشان می رساندند که این آگاهی،
از ناحیة فرزندشان امام مجتبی بوده
است.روزیامیرالمؤمنین
علیزودترواردمنزل
شدند و مخفیانه به
ســخنرانی امام حسن
گوش مــی کردنــد .امام
مجتبــی به لکنــت زبان
افتادند ،حضرت زهرا
تعجب کردند؛
امــام مجتبی
عرضه داشتند :مادر
جان! تعجب نکنید؛
چراکه شــخص
بزرگی ســخن
مرا را می شنود
و استماع او مرا
از بیان مطلب
بازداشته است.
در این هنگام

امام علی بیرون شدند و فرزندشــان امام مجتبی را
بوسیدند.
رعایتعدالتبینفرزندان
عادالنه رفتار کردن با فرزندان و توجه درست به
آنها ،اصل سازنده ای است که تا اعماق وجود کودک
اثر می گذارد .والدین باید دل خود را جای دل فرزندان
خویش بگذارند و ســپس رفتاری را متناسب با آنها
بروز دهند و از برخی قضاوتها بین کودکان بپرهیزند
و در نهایت ،چنانچه مجبور به اظهار نظری هستند،
نسبت به خود رفتار و عملکرد آنها قضاوت کنند و آن
ال نباید در
را به شخصیت فرزندان تسرّی ندهند .مث ً
مواقعی مانند خرید لباس ،هدیه و پاسخ سالم ،روح
کودکرابامراعاتنکردنانصاف،آزاردهند.روزیامام
حسنوامامحسیندررقابتخطاطیقرارگرفتند.هر
دو جهت داوری مسابقه خدمت مادرشان رسیدند.
حضرت فاطمه نمی خواستند هیچ یک آزرده شوند،
بدینخاطرفرمودند:بهپدرتانمراجعهکنیدتاایشان
قضاوت کنند .حضرت علی نیز به این نتیجه رسیدند
که اگر هر کدام را برتر اعالم کنند ،دل دیگری آزرده
می شود ،پس آنها را نزد پیامبر فرستادند و داوری را بر
عهدةآنحضرتنهادند.پیامبرنیزداوریرابهجبرئیل
سپردند .ایشان نیز به اسرافیل حواله دادند ،تا اینکه او
از جانب خداوند قضاوت در این مورد را به خود حضرت
فاطمه ســپردند .حضرت زهرا عرض کردند :خدایا!
چگونه میان این دو قضاوت کنم؟ به الهام
حضرت باری تعالــی ،حضرت صدیقه
کبری فرمودند :عزیزانم! دانه های این
گردنبندرامیانشماپراکندهمیکنم؛
هر کدام از شما بیش ترین دانه را
جمع کند ،خط او بهتر است.
آنگاه دانه هــای گردنبند را
پراکنده کردند ،خداوند
به جبرئیل دســتور داد
به زمین فرود آید و دانه
ها را بین ایشان مساوی
تقسیم کند تا هیچ کدام
آن دو بزرگوار رنجیده
خاطرنشود.جبرئیلنیز
برای احترام و تعظیم
ایشانامرخدارابهجا
آورد .گاهی عادالنه
قضــاوت کردن
بســیار سخت
است و پدران
و مــادران
باید بــه آثار
و پیامدهای
قضــا و ت
های خویش
بیندیشند.
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داستان

دعای مادر

روزی پزشک و جراح مشهوری برای شرکت در یک کنفرانس علمی که
بهمنظور بزرگداشــت و تکریم او ،به خاطر دستاوردهای پزشکیاش برگزار
میشد ،باعجله به فرودگاه رفت.
بعد از پرواز ناگهان اعالم کردند که به خاطر اوضاع نامساعد هوا و رعد و برق
و صاعقه ،که باعث ازکارافتادن یکی از موتورهای هواپیما شده ،مجبوریم فرود
اضطراری در نزدیکترین فرودگاه را داشته باشیم.
دکتر بالفاصله به دفتر اطالعات فرودگاه رفت و خطاب به آنها گفت« :من
یک پزشک متخصص جهانی هستم و هر دقیقه برای من برابر با جان خیلی
انسانهاست و شما میخواهید من 16ساعت تو این فرودگاه منتظر هواپیما
بمانم؟»
یکی از کارکنان گفت« :جناب دکتر ،اگر خیلی عجله دارید میتوانید یک
ماشین کرایه کنید ،تا مقصد شما سه ساعت بیشتر نمانده است .دکتر با کمی
درنگ پذیرفت و ماشــینی را کرایه کرد و به راه افتاد که ناگهان در وسط راه
اوضاع هوا نامساعد شد و بارندگی شدیدی شروع شد ،بهطوریکه ادامهدادن
برایش مقدور نبود».
ساعتی به راهش ادامه داد تا اینکه احساس کرد دیگر راه را گم کرده است.
خسته و کوفته و درمانده و ناامیدی ،همچنان به راهش ادامه داد که ناگهان
کلبهای کوچک توجه او را به خود جلب کرد.
کنار آن کلبه توقف کرد و در را زد .صدای پیرزنی را شــنید« :بفرما داخل
هرکه هستی ،در باز است»...
دکتر داخل شــد و از پیرزن که زمینگیر بود خواســت که اجازه دهد از
تلفنش استفاده کند.
پیرزن خندهای کرد و گفت« :کدام تلفن فرزندم؟ اینجا نه برقی هست و نه

تلفنی ،ولی بفرما و استراحت کن و برای خودت استکانی چای بریز تا خستگی
به در کنی و کمی غذا هم هست بخور تا جون بگیری».
دکتر از پیرزن تشکر کرد و مشغول خوردن شد ،پیرزن هم مشغول خواندن
نماز و دعا شد.
ناگهان دکتر متوجه طفل کوچکی شد که بیحرکت روی تختی نزدیک
پیرزن خوابیده بود و هرازگاهی بین نمازهایش او را تکان میداد.
پیرزن مدتــی طوالنی به نماز و دعا مشــغول بــود .دکتر بــه او گفت:
«به خدا من شرمندۀ این لطف و کرم و اخالق نیکوی شما شدم ،امیدوارم که
دعاهایت مستجاب شود».
پیرزن گفت« :اما شما رهگذری هستید که خداوند به ما سفارش شما را
کرده است .ولی دعاهایم همه قبول شده است ،بهجز یک دعا».
دکتر ایشان گفت« :چه دعایی؟»
پیرزن گفــت« :ایــن طفــل معصومی که جلوی چشــم شماســت
نوۀ من اســت که نه پــدر دارد و نه مادر ،بــه بیماری مزمنی دچار شــده
که همۀ پزشــکان اینجا از عالج آن عاجز هســتند .به مــن گفتهاند جراح
بزرگی به نام دکتر ایشــان هســت که میتوانــد او را عالج کنــد ،ولی او
خیلی از ما دور است و دسترســی به او مشکل اســت و من هم نمیتوانم
این بچــه را پیش او ببرم .میترســم این طفــل بیچاره و مســکین خوار
و گرفتــار شــود ،پــس از اهلل خواســتهام کــه کارم را آســان کنــد».
دکتر ایشان درحالیکه گریه میکرد گفت« :به واهلل که دعای تو ،هواپیماها
را از کار انداخت و باعثزدن صاعقهها شد و آسمان را به باریدن وا داشت .تا
اینکه من دکتر را به سوی تو بکشاند .به خدا هرگز باور نداشتم که اهلل عزوجل،
با یک دعا اینچنین اسباب را برای بندگان مؤمنش مهیا میکند و به سوی
آنها روانه میکند».
وقتی دســتها از همۀ اسباب کوتاه میشــود ،تنها چارهای که میماند،
پناهبردن به آفریدگار زمین و آسمان است.

گُ ل برای مادر

مردی مقابل گلفروشی ایستاده بود و میخواست دستهگلی برای مادرش که در شهر دیگری بود سفارش دهد تا برایش پست شود.
وقتی از گلفروشی خارج شد ،دختری را دید که روی جدول خیابان نشسته بود و هقهق گریه میکرد .مرد نزدیک دختر رفت
و از او پرسید« :دختر خوب ،چرا گریه میکنی؟»
دختر درحالیکه گریه میکرد گفت« :میخواستم برای مادرم یک شاخه گل رز بخرم ،ولی پول ندارم ».مرد لبخندی زد و گفت« :با
من بیا ،من برای تو یک شاخه رز قشنگ میخرم».
وقتی از گلفروشی خارج شدند مرد به دختر گفت« :مادرت کجاست؟ میخواهی تو را برسانم؟»
دختر دست مرد را گرفت و گفت« :آنجا» و به قبرستان آن طرف خیابان اشاره کرد.
مرد او را به قبرستان برد و دختر روی یک قبر تازه نشست و گل را آنجا گذاشت.
مرد دلش گرفت .طاقت نیاورد ،به گلفروشی برگشت ،دستهگل خود را گرفت و  4۰۰کیلومتر رانندگی کرد
تا خودش دستهگل را به مادرش بدهد!
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