َفاسدوا،
ّاس إِذا ت َ
َین الن ِ
ِصالح ب َ
اللُ :إ ٌ
ُح ُّبهَا ّ
َة ی ِ
َص َدق ٌ
ُب بَی َنهُم إِذا تَباعَدوا؛
َوتَقار ٌ
صدقه اى که خداوند آن را دوست دارد عبارت است از:
اصالح میان مردم هرگاه رابطهشان تیره شد و نزدیک
کردن آنها به یکدیگر هرگاه از هم دور شدند.

نخستین نشریه الکترونیکی
ویژه بانوان شرکت ملی
نفت ایران
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یادداشت

سرمقاله

صفر المظفر
ماهی برای نیایش و
احسان بیشتر

زنان و تجربه جهانی
مدیریت
نوشين نجار

حضــور زنــان توانمنــد در پســتهای
مدیریتی یکی از شــاخصهای توســعه
یافتگی کشورها محسوب میشود اما با
وجود این معیار پذیرفته شده ،همچنان
سهم زنان در نظامهای مدیریتی کمرنگ
بوده وگاه نادیده انگاشــته میشود .این
موضوع در کشــورهای توسعه یافته نیز
وجود داشــته و هم از این رو در برخی
از ایــن کشــورها به منظور گســترش
مشــارکت زنان در بخشــهای مدیریت
میانی و کالن ،قوانین و مقررات ویژهای
وضع شــده اســت .به عنوان نمونه هم
اکنون در کشورهایی مانند فرانسه ،نروژ
و ژاپن قوانین الزام آوری تصویب شــده
که بر اســاس آن بین  ۲۰تا  ۴۰درصد
پســتهای مدیریتی در هیئت مدیرهها
باید به زنان اختصــاص یابد .هدف این
قوانین ،ایجاد عدالت بیشتر در میان زنان
و مردان و مقابله با کمبود نیروی کار در
سمتهای مدیریتی عنوان شده است .این
مشارکت طلبی زنان در فرآیند مدیریت
و اداره شــرکتهایی با گردش مالی چند
صد میلیارد دالری نشان دهنده تجربه
موفــق جهانــی در به کارگیــری زنان
توانمند در ســمتهای مدیریتی است .از
جمله و ظرف ماههای گذشته که شاهد
حضور هیئتهای متعدد خارجی به ویژه
از کشورهای توســعه یافته و قدرتهای
برتــر اقتصــادی در ایران هســتیم ،به
وضوح نقش پررنگ زنان را در هیئتهای
مذاکــره کننــده خارجــی مشــاهده
میکنیــم .البته هر چنــد نمیتوان به
صرف حضور زنان در سمتهای مدیریتی
و بــدون در نظــر گرفتن شــرایط ،در
انتصابات مدیریتی نگاه جنسیتی اعمال
کــرد و باید شایســتگی و میزان تجربه
و توانمنــدی ،معیار نهایــی برای ارتقاء
مسئولیت باشــد .اما از سوی دیگر نیز
نمیتوان در شــرایطی که سهم زنان در
مدیریت ارشد و میانی صنعت نفت تنها
 ۴درصــد بوده و با یک نابرابری تاریخی
و تبعیــض و بیعدالتی در مشــارکت
زنان در نظــام مدیریتی مواجهیم ،برای
ارتقــاء و حضور زنــان توانمند در کادر
مدیریتی ،زمینه ســازی و برنامه ریزی
نکرد .اختصــاص ســهمیه مدیریتی و
حتی تعییــن درصدی برای حضور زنان
در هیئت مدیره شــرکتها با توجه به
حضور بیش از  ۱۱۳۰زن دانش آموخته
ممتاز دانشگاهی با تخصصهای گوناگون
حتی در رشــتههای فنی و مهندسی در
صنعــت نفت که به طــور میانگین ۱۰
سال سابقه کار دارند و میتوان برای ۲۰
ســال آینده آنها برنامه ریزی کرد ،نه
یک ســهم خواهی ،بلکه دریچهای برای
ظهور و بروز تواناییها و قابلیتهای زنان
در نظــام مدیریتی و انگیزهای برای کار
و تالش بیشــتر و ایجاد توازن و عدالت
میان زنان و مردان است.
از دیدگاه راهبردی نیز به نظر میرســد
تحقق این موضوع در جمهوری اسالمی
ایران به عنــوان اُم القُرای کشــورهای
اســالمی میتواند به الگویی برای سایر
کشورهای اســالمی بدل شده و ضمن
اصــالح رویکردها و نگرشــهای منفی
در خصــوص حضور زنان مســلمان در
عرصههــای کالن ،تصویری روشــن از
تحقق سیاســت پیشــرفت و عدالت در
جمهــوری اســالمی ایــران مقابل دید
جهانیان قرار دهد .ان شاء اهلل.

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران:

در حاشیه ماندن زنان
کم لطفی به جامعه است
منیره شاه حسینی

«من اعتقاد  ۱۰۰درصد دارم ،هر کشــوری که به خانمها اجازه ورود به
صحنههای اجتماعی ،اقتصادی و سیاســی را داده ،از سطح فرهنگی
باالتری برخوردار است ».مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران با بیان
این جمله میگوید :اگر قرار باشد یک خانم در حیطه شغلی مسئولیت
بپذیرد ،همســر او باید این درک را داشته باشــد که وظیفه زن صرفا
خانهداری نیست و باید مسئولیتهای مربوط به منزل و فرزندان را به طور
مشارکتی انجام دهند .اشاعه این فرهنگ میتواند زنان را برای ورود به
عرصههای پرمسئولیت آماده کند .علیرضا کاملی ،مدیرعامل شرکتی که
رسالت عمدهاش مذاکره و عقد قرارداد با کشورهای خارجی برای صادرات
گاز از طریق خط لوله LNG ،و مشتقات گازی و فراهم کردن زیرساختهای

آقای مهندس ،با توجــه به اینکه تولید
گاز ایران ظرف سه سال آینده به حداکثر
میــزان ظرفیت خود یعنــی روزانه یک
میلیارد متر مکعب خواهد رسید و قاعدتا
ســهم صادرات گاز به کشــورهای دیگر
افزایش مییابد ،شرکت ملی صادرات گاز
ایران چه برنامههای راهبردی برای رسیدن
به نتیجه مطلوب دارد؟
مذاکره با کشورها و شرکتهای خریدار گاز یکی
از اقدامات اصلی و راهبردی این شــرکت است.
بخصوص تقارن افزایــش ظرفیت تولید با عبور
کشور از شرایط تحریم ،فضا را به تدریج مطلوب
خواهد کرد .به عنوان مثال در ســال گذشــته
حــدود  ۱۷۰جلســه با نمایندگان شــرکتهای
مختلف داخلی و خارجی برای تفاهم قراردادهای
گازی داشتهایم .نظر به اینکه قراردادهای گازی
از ماهیت خاص برخوردارند و به نتیجه رساندن
قراردادهــا مطابق اســتاندارد جهانی بین  ۶ماه
تا یک ســال به طول خواهــد انجامید ،بنابراین
ماهیت قراردادها ایجــاب میکند هم از لحاظ
نیروی انسانی و هم از لحاظ دیپلماسی و روابط
سیاسی قدری هوشمندانهتر عمل کنیم.

مربوطه است ،در حیطه تحت مدیریتش ،به توانمندی پرسنل شرکت،
بیشتر از به کارگیری آنان بر مبنای جنسیت بها میدهد .زیرا این شرکت
به دلیل برقراری روابط تجاری با کشــورها و شرکتهای خارجی و انعقاد
قرارداد با آنها ،به افرادی توانمند فارغ از جنسیت آنان نیاز دارد ،بنابراین
حفظ نیروی انسانی و تالش برای جذب افرادی متخصص و خبره همواره
یکی از اهداف عمده شرکت ملی صادرات گاز بوده است .گفتگوی مجله
الکترونیکی آوای مهر را با مهندس علیرضا کاملی ،مدیرعامل شرکت ملی
صادرات گاز بخوانید .او در این گفتگو از مسئولیت سنگین مدیران ارشد
در مقابل جهت دهی به کار زنان و محول کردن مسئولیتهایی مطابق با
توانمندی آنان ،خواهد گفت.

شرکت ملی صادرات گاز ایران از لحاظ ترکیب
نیروی انسانی در چه موقعیتی قرار دارد؟
شــرکت ملی صــادرات گازایران یک شــرکت
منحصربه فرد از لحاظ بافــت و ترکیب نیروی
انســانی متخصص در مقایسه با سایر شرکتهای
نفتی است .این شرکت حدود  ۲۱۱نفر پرسنل
دارد که  ۷۶نفر از آنــان یعنی  ۳۶درصد خانم
هســتند و  ۶۵درصد از کل پرسنل این شرکت
و  ۵۰درصد از خانمهــا دارای تحصیالت باالتر

متاسفانه در بسیاری از
سازمانها ،مسئولین
و مدیران رده باال تصور میکنند
اگر سمتهای ساده و غیرکلیدی به
خانمها سپرده شود ،لطف بزرگی
به خانمها کردهاند ،در حالیکه
در حاشیه ماندن زنان ،نه تنها لطف
به آنان نیست بلکه کم لطفی به
جامعه تلقی میشود و این ذهنیت
باید از جامعه حذف شود

از کارشناســی ،ممتــاز یا جذب نخبــه و فارغ
التحصیل از دانشــگاههای معتبر هســتند .این
ترکیب نیــروی انســانی در پیشــبرد وظایف
این شــرکت نقشی بســیار کاربردی دارد .زیرا
طرفهــای مذاکره ما در شــرکت ملی صادرات
گاز اغلب شرکتها وکشورهای خارجی هستند
و مشــارکت و گماردن خانمها در مسئولیتهای
کلیدی ۱۰۰ ،درصد در بهره وری باالتر شرکت
موثر است.
به کارگیــری نیروهای ممتــاز در این
شــرکت چه تاثیری در بهره وری شرکت
داشته است؟
نخســتین ویژگی افــرادی که ممتــاز و نخبه
هســتند هوش باال ،تالش و زحمت بیشتر آنان
است .نیروهای انســانی ممتاز مانند تیغ دو لبه
عمل میکنند .اگر شرایط رشد و شکوفایی برای
آنان در محیط کار فراهم شود ،کشور بیشترین
بهره را میتواند از کار آنان ببرد و اگر شــرایط
شــکوفایی و رضایتمندی شــغلی آنــان فراهم
نشود ،میتوانند به خودی خود بر سیستم تاثیر
منفی بگذارند.
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صفر از جمله ماههای خاص در تقویم
اســت که برای مســلمانان از اهمیت
ویــژهای برخوردار اســت .این ماه به
دالیلی که به آن اشــاره میشــود از
اهمیتــی دوچندان برخوردار اســت.
در نامگــذاری این مــاه ،دو وجه ذکر
کرده انــد .برخی معتقدند نام این ماه
ْرة (زردی)» گرفته شــده؛ زیرا
از ُ
«صف َ
زمان انتخاب نــام ،مقارن فصل پاییز
و زردی بــرگ درختان بوده اســت و
برخی بر این هســتند کــه از ِ
«صفْر
(خالی)» گرفته شده؛ زیرا مردم پس
از پایان ماههای حرام ،رهسپار جنگ
می شدند و شهرها خالی می شد .اول
ماه صفر؛ آغاز جنــگ صفّین ،مطابق
مورخان در سال  ۳۷هجري است.
نقل ّ
جنگ صفّیــن از ســوي امیرمؤمنان
(علیه الســالم) و لشکریانش ،در برابر
معاویه و ســپاه غارتگر شام ،آغاز شد
مــدت  ۱۱۰روز طول کشــید و در
و ّ
آستانه شکست لشکر شام ،عمروعاص
خدعــهاي بــه کار زد و قرآنها را بر
تأسف بار
سر نیزه کردند و داســتان ّ
حکمیــت پیش آمد .همچنین در این
روز در سال  ۶۱هجري (بنا بر روایتي)
دالشــهدا
سی ّ
ســ ِر مبارک حضــرت ّ
(علیهالســالم) را همــراه کاروان اهل
بیت (علیهم الســالم) وارد شهر شام
کردند .این ماه ،در عین حال معروف
به شومی و بدشگونی است و از پیامبر
اکرم (ص) درباره ماه صفر ،چنین نقل
شده اســت :هر کس خبر تمام شدن
این ماه را به من دهد ،بشارت بهشت
را به او میدهم .بر اســاس این عقاید
توصیه شده اســت برای دفع بالیا در
این مــاه ،به دادن صدقــه و خواندن
دعــا و نمازهای خاص این ماه اهتمام
بیشتری شــود .پیامبر اکرم (ص) در
باب صدقه دادن میفرمایند« :لبخند
تــو بر روی برادرت صدقه اســت ،امر
به معــروف و نهی از منکــر کردنت
صدقه اســت ،راهنمایی کسی که راه
را گم کرده صدقه اســت و دور کردن
ســنگ و خار و استخوان از راه صدقه
است ».بدین ترتیب میبینیم در این
ماه احسان و کمک در حق دیگران از
مصادیق صدقــه و جزو اعمال توصیه
شده در این ماه است.
این مــاه از نظر تعــدد مصائب واقع
شــده در آن نیز حائز اهمیت اســت.
شــهادت امام حســن مجتبــی (ع)،
امام رضا (ع) و رحلــت پیامبر اعظم
(ص) بــه عنــوان بزرگترین مصائب
مســلمانان در این دو مــاه قرار دارد.
مــاه صفر که بنا بــه روایتی ،روز اول
آن روز واردشدن کاروان اسرای کربال
به شام اســت و حوادث تلخ دیگری
از جمله شــهادت دختر  ۳ساله امام
حســین (ع) ،در این ماه بوده است.
روز بیســتم ماه صفــر ،روز اربعین و
به قولی روز ُر ُجوع حرم امام حســین
علیه السالم از شــام به مدینه و روز
ُو ُرود جابربن عبداهلل انصاري به عنوان
نخســتین زائر به کربــال برای زیارت
امام حسین علیه الســالم است و به
همین مناســبت امروزه و در سالگرد
اربعین ،همه ساله اجتماع عظیم چند
میلیونی از شــیعیان جهان در کربال
تشکیل میشود.

ذرهبين

آموزش مطالعات
سازمانی با رویکرد
جنسیتی مقدماتی
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مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با حضور در
ششمین نشست مشاوران زنان:

نه در شعار بلکه در عمل از
زنان توانمند حمایت میکنیم
مشــاوران مدیران عامل شــرکتهای تابعه شــرکت
ملی نفت ایران در امور زنان ،در ششــمین نشســت
خود مهمان منطقه ویژه اقتصــادی انرژی پارس در
عســلویه بودند .منطقه ویژه انــرژی پارس در همان
روز هفدهمین سال تاســیس سازمان خود را جشن
میگرفــت و همزمانی این دو رخــداد نقطه عطفی
بود که نگاهها به ســمت اهمیت اشتغال زنان در این
منطقه و بعضا بررسی مشــکالت آنان و خانوادههای
اقماری و ساکن در این منطقه متوجه شود.
در این نشســت ،مهندس مهدی یوسفی مدیرعامل
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و سید محمدتقی
علوی مدیر منابع انسانی منطقه ویژه اقتصادی انرژی
پارس با حضور در جلســه و ارائــه قوت قلب به زنان
در ارائه ســپردن مســئولیتهای کلیدی به آنان ،بار
دیگر بذر امید را در دل همراهان دولت تدبیر و امید
پاشــیدند و افکار را متوجه توجه جدی دولت به این
قشر پرتالش کردند .نوشــین نجار مشاور مدیرعامل
شــرکت ملی نفت در امور بانوان و بیش از  ۲۰نفر از
مشاوران امور زنان شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت

ایران در این جلسه حضور داشتند.
مهنــدس مهدی یوســفی مدیرعامــل منطقه ویژه
اقتصادی پارس در ششــمین نشســت هم اندیشی
مشاوران مدیران عامل شرکتهای تابعه شرکت ملی
نفت ایران در امور زنان گفت :ســپردن مسئولیتها
به بانوان توانمند نشــان از توجه جدی دولت به این
قشــر پرتالش است .مهندس یوســفی افزود :دولت
توجه ویژهای بــه زنان توانمند دارد و این موضوع در
وزارت نفــت نیز با نگاه ویژه وزیر محترم نفت محقق
شــده است و در این راستا ما شــاهد حضور زنان در
مسئولیتهای مهم و حساس هستیم.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به فعال
شدن مشاوران امور بانوان در سطح شرکتهای تابعه
شــرکت ملی نفت ایران اشاره کرد و افزود :برای بروز
توانمندیهــای بانوان باید فضــای برابر و عادالنهای
برای حضور آنان ایجاد شــود و از ظرفیت افرادی که
توانمندی الزم را دارند ،استفاده شود.
وی تاکید کرد :یکی از پیششرطهای الزم برای بروز
استعدادهای بانوان این است که زمینه برای استفاده

نخســتین دوره آموزشــی مطالعات سازمانی با رویکرد جنســیتی مقدماتی در تاریخ  ۲۶آبان ماه در سالن
اجتماعات ساختمان مرکزی هشتم شرکت ملی نفت ایران (یغما) برگزار می شود.
این دوره با دعوت امور بانوان شــرکت ملی نفت از همکاران ســتادی و از ســوی اداره آموزش این شرکت
برگزار می شــود .مباحث این دوره از ســوی خانم دکتر ظهره وند و بر اساس آخرین یافته ها در این زمینه
ارائه خواهد شد.

از این توانمندیها فراهم باشــد و بانوان نیز با انگیزه
باالتری نســبت به افزایش توانمندی خود اقدام کنند
که خوشــبختانه از زمان روی کارآمدن دولت تدبیر و
امید با نگاه جدی دولتمردان به توانمندی افراد ،فارغ
از جنســیت آنان تاکنون حمایــت از زنان نه در حد
شــعار بلکه تحت پوشــش عمل نیز به اثبات رسیده
است و سپردن برخی مسئولیتهای کلیدی به بانوان
در این دولت خود گویای همین امر است.
همچنین در ادامه این نشســت ،نوشین نجار مشاور
مدیرعامــل شــرکت ملی نفــت در امور بانــوان از
گســترش برنامههای آموزشــی ویژه بانوان شاغل در
سطح شــرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران خبر
داد و افزود :در ســطح منطقه ویــژه اقتصادی پارس
به دلیل دوری پرســنل از خانوادهها و شرایط خاص
کاری آنان ،نگاه ویژهای به برنامههای آموزشــی زنان
این شرکت شده است .وی با بیان تشریح برنامههای
حوزه بانوان در ســطح شرکتهای تابعه شرکت ملی
نفــت ایران گفت :بــه منظور توانمندســازی بانوان،
توسعه برنامههای آموزشــی ویژه بانوان را در دستور
کار داریــم و در این حوزه با بهره گیــری از دورهها
و کارگاههــا بــا اســتانداردهای روز و برنامــه ریزی
مطلوب ،ســعی خواهیم کرد در راســتای رسیدن به
اهداف گام برداریم .وی با اشــاره به تشکیل کارگروه
اســتفاده از بانوان توانمند در شرکت ملی نفت ایران،
خاطرنشــان کرد :بانوان توانمند و مستعد زیادی در
ســطح شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران فعال
هســتند که با تشــکیل این کارگروه میتوان نسبت
بندی این بانوان در
ميزاندرجه
بنــدی و
توانمندي
اولویتبندي و
به ارزیابی ،اولويت
سطوح مختلف برنامه ریزی کرد.
همچنین ســید محمد تقی علوی مدیر منابع انسانی

منطقه ویژه پارس نیز در این نشست گفت :در منطقه
ویژه پارس شــرایطی برای تبیین توانمندیها تدوین
شــده که با عملیاتی و کاربــردی کردن این برنامهها
شــاهد اســتفاده بهینه از توانمندیهــای زنان در
حوزههای مختلف در این منطقه خواهیم بود.
وی با اشــاره به توجه جدی به بانوان در منطقه ویژه
انرژی پــارس تصریح کرد :مدیرعامــل منطقه ویژه
اقتصــادی پارس همواره تاکید دارند که اســتعدادها
و توانمندیهای بانوان در ســازمان ،شناسایی و مورد
اســتفاده قرار بگیرد .مدیر منابع انســانی ســازمان
منطقــه ویژه اقتصادی انرژی پارس ،حمایت از بانوان
را به عنوان یکی از اولویتهای منابع انســانی دانست
و افــزود :تالش داریم هــر یک از بانــوان که دارای
توانمندی و استعداد خاصی است را شناسایی کرده و
در سطوح باالتر کاری به کار بگیریم.
لیدا جهاندیده مشاور مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس در امور بانوان نیز در این نشست با تقدیر
از حضور مشاوران امور زنان شرکت ملی نفت در این
منطقه ،اظهار داشــت :در سالهای اخیر شاهد توجه
ویژهای به امور بانوان در سطح صنعت نفت و منطقه
ویژه پارس هستیم.
جهاندیده با تقدیر از حمایتهای مدیرعامل سازمان
منطقــه ویژه اقتصادی انرژی پارس از بانوان شــاغل
در سازمان ،اضافه کرد :این نشست به منظور بررسی
مســائل مربوط به امور بانوان در ســطح شرکت ملی
نفت ایران برگزار شده است.
الزم به ذکر اســت که در ادامه این نشست ،مصوبات
پنجمین نشســت هماندیشــی مشــاوران امور زنان
شــرکت ملی نفت مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی
نیز از اقدامات انجام شده ارائه شد.

مهندس
یوسفی :دولت
توجه ویژهای به
زنان توانمند دارد
و این موضوع
در وزارت نفت
نیز با نگاه ویژه
وزیر محترم نفت
محقق شده
است و در این
راستا ما شاهد
حضور زنان در
مسئولیتهای
مهم و حساس
هستیم

نشست آموزشي
مشاور وزیر نفت در امور زنان در جمع همسران مدیران عامل و مدیران ارشد صنعت نفت:

قرآن
هاي
آموزه
اساس
زن بر
وجودي
جايگاه
بازنگري در
قرآني
هاي
آموزه
اساس
زن بر
وجودي
جايگاه
ضرورتبازنگري
ضرورت
دومین نشســت همســران مدیــران عامل و مدیران ارشــد با
مشــاوران امور زنان شرکتهای اصلی و تابعه صنعت نفت ،پنجم
آبان ماه سالجاری با موضوع «هستیشناسی زن در قران کریم»
و به میزبانی شــرکت ملی پاالیش و پخــش فرآوردههای نفتی
برگزار شد.
فاطمه تندگویان ،مشاور وزیر نفت در امور زنان با اشاره به عنوان
در نظر گرفته شــده برای این نشست گفت :معموال تعابیری که
از قرآن کریم و مکاتب الهی در مورد زنان وجود دارد به گونهای
اســت که برخی در خصوص آن شبهات بسیاری را در ارتباط با
آفرینش زن ،عرصه وجودی ،اجتماعی ،سیاســی و نوع امکانات
و تعامالت او ،برابری ،تشابه ،تناقض و رتبه وجودی او در عرصه
زندگی و معیار جنســیت افراد برای رســیدن به کمال مطرح
میکننــد .وی افزود :قاعدتا با مباحثی که در عصر حاضر مطرح
میشــود ،بخصوص با نگاههایی که در مورد ساحت وجودی زن
در کشــورهای توسعه یافته در حال شــکل گیری است؛ ما نیز
باید این عرصه را در پهنــه مکاتب و عرصههای قرآنی عمیقتر
شناســایی کنیم تا بتوانیم با نگاهی روشــن نســبت به جایگاه
وجــودی زن گفتگو کنیم و در قالب این نگاه بتوانیم جایگاه زن
را در کشورهای اسالمی و در عرصه جهانی معرفی کنیم.
در این نشست همچنین مهندس عباس کاظمی ،معاون وزیر و
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی کشور

ضمن خیرمقدم به همسران مدیران عامل و مدیران ارشد صنعت
نفت افزود :همســران مدیران این صنعت به دلیل موقعیت ویژه
و شرایط اجتماعیای که همســران آنها دارند ،کمبود حضور
همســران خود را در مدیریت منزل و تربیــت فرزندان جبران
میکنند و من به نوبه خودم از این همراهی قدردانی میکنم.
وی افزود :تبــادل اطالعات و نزدیکی افکار همســران مدیران
عامل و ارشــد صنعت نفت با مشاوران زنان این صنعت موجب
ایجاد همبســتگی میان آنان و فراهم نمــودن پلی ارتباطی به
منظور تغییر نگرش مدیران ارشد صنعت نفت خواهد شد.
در ادامه این نشســت دکتر شــهریار نیازی ،اســتاد دانشگاه و

زبانشناس ادبیات عرب ،در خصوص موضوع هستیشناسی زن
در قرآن کریم افزود :حقوق انسانها به سه دسته حقوق اساسی،
مدنی و کیفری تقســیم میشــود که در قرآن بارها به مساوی
بودن حقوق اساســی بین همه انســانها تاکید شده است .در
مورد برخی از این حقوق اساسی مانند بهرهمندی از حق حیات
برای همه بحثی وجود ندارد اما در مورد برخی دیگر مانند حق
مهاجرت ،باید دید چرا این حقوق اساســی در بخشــی از امور
نادیده گرفته میشود؟
وی افزود :به طور مثال در قرآن به زن و مرد اجازه داده شــده
هر جا مورد ظلم واقع شــدند نیازی به اجازه گرفتن از یکدیگر
ندارند و میتوانند مهاجرت کنند .اما در قانون ما اینگونه اســت
که وقتی زن بخواهد سفر کند باید حتما با اجازه رسمی از ولی،
پدر یا شوهرش باشد .این حق با اینکه جزو حقوق اساسی افراد
نيست.است.
گونه شده
تبعیض
است اما در مورد زنان اين
دکتر نیازی افزود :بر اســاس حقوق مدنی ،به زن و مرد وظایفی
تخصیــص مییابد .به این صورت که به عنوان مثال وظایفی که
یک زن برای نظام تولیدمثل بر عهده دارد طبیعتا بر عهده مرد
نیســت .زیرا زن باید در دوره بارداری بخشی از بدن خود را در
اختیــار فرزند قرار دهد و وقتــی فرزند به دنیا میآید باز هم به
دلیل اینکه بخــش دیگری از تکامل بچه در دوران پس از تولد
انجام میشود باز هم نیازمند مراقبت مادر است.

وی گفت :مســلما پرداختن به امور مربوط بــه فرزند ،زن را از
چرخه تولید خارج میکند .اینجاست که باید یک نظام تامین و
حمایتی از مادر و کودک وجود داشــته باشد و این حمایت باید
تحت نظام اجتماعی و نظام خانواده شــکل بگیرد .لذا وقتی از
قوامیت صحبت میکنیم ،مطابق کالم قرآن ،قوامیت شــروطی
دارد .یعنی به صرف اینکه شخص مرد است قوامیت ذاتی برای
او در نظر گرفته نمیشــود .قرآن شایستگی افراد و هزینه کرد
اقتصادی را شرط قوامیت افراد معرفی میکند .لذا وقتی در یک
خانواده مرد معتاد و از کار افتاده اســت و زن سرپرست خانواده
است قوامیت بر عهده زن است.
دکتــر نیازی افزود :وقتی زن در دوران شــیردهی و بارداری از
چرخه تولید خارج میشود ،بایستی مورد حمایت اجتماعی قرار
گیــرد .زیرا این زن با هدف پرورش نســل از چرخه تولید جدا
شده است .بنابراین همه نظام اجتماعی باید کمک کنند که این
حمایت به درســتی صورت گیــرد و این به عنوان یک وظیفه و
تکلیف مطرح است.
این اســتاد دانشــگاه در ادامه گفت :روندی در نظام اجتماعی
حاضر در حال شــکل گیری اســت که اگــر بخواهیم به متن
احکام قبلی عمل کنیم نمیتوان عدالت را یکجا حکمفرما کرد.
بنابراین الزم اســت قوانین حاضر را بــه دور از تنگ نظری در
متون قرآنی مورد بازنگری قرارداد.

پنجره

نیاز زنان به
کالری روزانه

متخصصان طب اسالمی ایرانی معتقدند برای کمک به جلوگیری از سوء مزاج سرد و همچنین کمتر استفاده
کردن آنتی هیستامینها به ویژه در فصل پاییز ،باید به جایگزین کردن گوشت گوسفند به جای گوشت گاو و
روغنهای کنجد و زیتون طبیعی به جای روغنهای صنعتی که امروزه بیشتر با پارافین مخلوط شدهاند ،اقدام
کرد .دمنوشهای گیاهانی چون زعفران ،عناب ،بابونه ،دارچین ،زنجبیل ،آویشن و  ...به جای چای روزانه نیز،
نیاز به آنتی هیستامین را کم میکند و به طور کلی آنتی هیستامینهای طبیعی شناخته میشوند.
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زن توامنند

به انسان خالق و پویا نمی توان دیکته کرد که
مانند یک کارمند عادی رفتار کند
آن خود کرد
فاطمه دانشور متولد سال  ۱3۶۱از شهرستان نجف آباد اصفهان است .او سال  ۱3۷۹مدال نقره المپیاد ادبی را از ِ
و ســال  ۱38۰در کنکور سراسری در رشته ادبیات وعلوم انسانی رتبه یک منطقه دو و رتبه چهار کشوری را کسب و مشغول
به تحصیل در رشته حقوق شد .در همان سال به عنوان رتبه دوم فارغ التحصیالن سال  83در کنکور کارشناسی ارشد شرکت
کرد و جزو اولین گروه بورسیه های شــرکت ملی نفت ایران در رشته حقوق تجارت بین الملل پذیرفته شد .این دوره به طور
مشترک توسط دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه کویین مری لندن برگزار می شد .بعد از اتمام کارشناسی ارشد در سال ،8۶
در مدیریت امور حقوقی شــرکت ملی نفت ایران شروع به کار کرد و چند سال بعد به خاطر عالقه ای که به مبحث مذاکرات و
مسایل حقوقی و قراردادی مبتال به قراردادهای باالدستی نفت وگاز و بیع متقابل داشت و با توجه به وجود متخصصان و مذاکره
کنندگان زبر دســت در این موضوع ،درخواست انتقال به شرکت مهندسی و توسعه نفت را ارایه داد و در مدیریت امورحقوقی
و قراردادهای این شرکت مشغول به کار شد .بعد از چند سال کار در این شرکت ،در رشته دکترای حقوق تجارت بین الملل در
دانشگاه لورن فرانسه پذیرفته شد و همزمان سال گذشته مدرک حقوق تطبیقی از دانشگاه بین المللی حقوق تطبیقی دانشگاه
استراسبورگ را اخذ نمود .بعد از گذراندن واحدهای درسی در مقطع دکترا شروع به نوشتن تز در موضوع مرتبط با حقوق نفت
وگاز و اختالفات و داوری های مرتبط با آن نمود و در حال حاضر که مراحل پایانی اخذ مدرک دکترا و نگارش پایان نامه دکترای
خود را می گذراند ،مجددا مشغول به کار در مدیریت حقوقی شرکت مهندسی و توسعه نفت شده است.

گشتی در قدیمیترین کتابخانه تخصصی
نفت ،گاز و پتروشیمی

پرسنل صنعت نفت
محدودیت منابع ندارند
عالقه به کتاب و کتابخوانی مهمترین راه برای اثبات گسترش بعد فرهنگی یک جامعه است.
این عالقه از دورانی که مادر برای نوزادش قصهای ساده میگوید شکل میگیرد و رفته رفته
با صدای لطیف مادر و درک آرامش و ارضای روحیه کنجکاوی برای دانستن ،عالقه به کتاب
و کتابخوانی در کودک بیشتر شده و تا سالیان سال این عشق با او همراه خواهد بود.
نامگذاری یک روز در تقویم رسمی کشور با نام روز کتاب نشان از اهمیت و تاثیر قابل توجهی
است که این کاالی فرهنگی در زندگی انسان دارد و  ۲۴آبان روزی است که به نام روز کتاب،
کتابخوانی و کتابدار نامگذاری شده است.
مرکز اطالع رســانی و کتابخانه مرکزی شــرکت ملی نفت ایران با  ۵۰سال قدمت به عنوان
یکی از تخصصیترین کتابخانهها در زمینه نفت ،گاز و پتروشــیمی مطرح اســت که در ابتدا
به نام کتابخانه هیئت مدیره شــرکت ملی نفت ایران معروف بود و با تغییر رویکرد به سمت
تخصصی شــدن به عنوان مرکز اطالع رسانی وکتابخانه مرکزی شرکت ملی نفت ایران تغییر
نام داد و در حال حاضر نیز به چهار شــرکت اصلی و شــرکتهای تابعه خدمات میدهد .این
کتابخانه منابع و اطالعات متنوعی به صورت هاردکپی و الکترونیکی در اختیار دارد که بیش
از  ۲۰۰هزار منابع اطالعاتی را دربرمی گیرد .تنوع مطالب اطالعاتی کتابخانه شــامل کتاب،
نشریه ،مقاله و استاندارد است که مباحث اصلی آن ویژه صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی است.
عذرا فائضی رئیس مرکز اطالع رســانی و کتابخانه مرکزی شرکت ملی نفت ایران که از سال
 ۱۳۷۹تاکنون ریاست این مرکز را بر عهده دارد ،کارشناسی ارشد خود را در رشته مطالعات
آرشیوی دانشگاه تهران با معدل  ۱۹و مدرک کارشناسی را در رشته اطالعات و دانششناسی
با معدل  ۱۸اخذ کرده اســت .وی در گفتگو با نشــریه الکترونیکی آوای مهر گفت :در مرکز
اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی شرکت ملی نفت ایران بیش از  ۶۰هزار مقاله به زبان التین و
۱۰هزار مقاله به زبان فارسی وجود دارد که این منابع پس از مکاتبه واحد مربوطه با کتابخانه
و در اختیار گذاشــتن نام کاربری و رمز عبور ،در اختیار پرسنل صنعت نفت قرار میگیرد و
کاربــران میتوانند بدون مراجعه به کتابخانه از طریق منزل و محل کار به منابع الکترونیکی
کتابخانه دسترسی داشته باشند.
وی افزود :یکی از مواردی که باعث کم شــدن زمــان مطالعه در میان عالقمندان به مطالعه
میشــود عدم دسترســی به منابع اســت و کتابخانه مرکزی این نیاز را بــا برطرف کردن
محدودیت زمانی و مکانی برطرف کرده است.
خانم فائضی خاطرنشان کرد :پرسنل قراردادی نیز با ارائه نامهای از واحد خود دال بر ضمانت
میتوانند در محل کتابخانه از منابع الکترونیکی این مرکز استفاده کنند.
وی با بیان اینکه اســتقبال خیلی خوبی بخصوص از منابع روی ســایت کتابخانه شده است؛
افزود :پرســنلی که در مناطق عملیاتی در اقصی نقاط کشور در صنعت نفت مستقر هستند
بیشترین استفاده کنندگان از منابع کتابخانهای الکترونیکی هستند.
فائضی افزود :بیش از  ۱۰هزار نفر عضو کتابخانه شــرکت ملی نفت هستند که نیمی از آنان
بــه صورت حضوری و نیمی دیگر الکترونیکی مراجعه میکنند و این مرکز نیز وظیفه فراهم
آوری ،سازماندهی ،اشاعه و مدیریت اطالعات را در کل صنعت نفت بر عهده دارد.
وی گفت :با مطالعاتی که انجام شده خانمهای شاغل بیشتر از خانمهای خانه دار عالقمند به
مطالعه هســتند و فقط باید با مدیریت در زمان بتوانند جایی نیز برای کتابخوانی در زندگی
خود باز کنند.
رئیس مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی شرکت ملی نفت ایران افزود :برای درونی شدن
فرهنگ کتابخوانی ،خانواده اولین اجتماعی است که تاثیر بسزایی دارد .به عنوان مثال وقتی
مادر یا پدر خانواده اهل مطالعه و کتابخوانی باشــند فرهنگ کتابخوانی از والدین به فرزندان
منتقل میشــود و عادت به مطالعه در خانوادهها و رفته رفتــه در اجتماع رواج مییابد .وی
خاطرنشــان کرد :والدین با خواندن کتاب برای فرزندانشان از همان دوران کودکی ،فرزندان
خود را با فرهنگ کتابخوانی آشنا میکنند و پرورش دهنده نسلی پویا هستند.

خانم دانشور نقطه نظرات ارزشمندی در خصوص
چگونگی پرورش توانمندی زنان دارد .او می گوید:
اگر بخواهیم به دور از کلیشه های انتزاعی ،در مورد
پرورش توانمندی زنان گفتگو کنیم بایستی به این
نکته اشــاره کنیم که آیا جامعه ما تعریف و تصویر
درســتی از زن موفق و توانمند ارایه می دهد؟ او
می افزاید :تجربه زندگی در کشــورهای مختلف و
ارتباط نزدیک با زنان از فرهنگهای متفاوت به من
نشــان داد که متاســفانه در جامعه ما اگرچه زنان
پیشــرفت زیادی کرده اند ،امــا از بعد فرهنگی و
باورها و نگرشــها که یک جامعه نیــاز دارد به آن
برســد تا به زنان خود احترام بگذارد و آنها را باور
کند هنوز فاصله زیادی دارد .خانم دانشور می گوید :جامعه امروز ما
در قالب فرهنگ نانوشته و نوشته و کلیشه ها ،طنزها و فیلمها و…
تصویری که از زن موفق ارایه می دهد زنی اســت که در ارتباط با
مردان تعریف می شود .یعنی خانمی که بتواند ظاهر بهتری داشته
باشــد و ازدواج موفق تری داشته باشد .در چنین شرایطی زنان به
جای آنکه خود را مســتقل تعریف کنند و به پرورش استعدادهای
شــخصی ،اجتماعی و رفتاری خود بپردازند ،بیشــتر توجه خود را
معطــوف به نگاه جامعــه و مردان و نظر آنان نســبت به خود می
کنند .در نتیجه تصورات شان از نقشهای اجتماعی احتمالی آینده و
آرزوهای شــغلی شان نگاهی درهم و مبهم است .وی افزود :مشکل
اینجاســت که این تصــور ناهمگون و ارزشــهای فرهنگی مضر به
نســلهای بعدی نیز منتقل می شــود .به همین دلیل جامعه ما در
وهله اول به الگوســازی واقعی و روشن و ضمانت نیرومند فرهنگی
اجتماعی و اقتصادی نیاز دارد تا زنان به ارزش و توانایی های ذاتی
خود پی ببرند و آنها را به نسل بعدی انتقال دهند.
خانم دانشور در پاسخ به اینکه زنان چگونه می توانند توانایی خود را
شکوفا کنند ،گفت :در حقیقت تا زمانی که زنان ما تصویر درستی از
خود و ارزشها و توانایی های خود ندارند ،نمی توانند به معنی واقعی
توانایی های اجتماعی و شغلی خود را شکوفا کنند .وی خاطرنشان
کــرد :به نظر من ،در عین اینکه به یک نوع تبعیض مثبت در مورد
خانمهــا نیاز داریم اما در عین حال زنان بایســتی به برابری واقعی
خودشان با مردان اعتقاد داشته باشند و الزامات آن را هم بپذیرند و
در محیط شغلی و اجتماعی ،تعامالت فارغ از کلیشه های جنسیتی
صــورت گیرد و در اداره و بحثهای تخصصی نه به عنوان زن یا مرد
که به عنوان یک کارشناس و متخصص تعامل کنند.
خانم دانشــور افزود :به نظرم میدان دادن به زنان ،شرط الزم برای
پرورش توانمندی آنهاســت اما شــرط کافی نیست .تا زمانی که به
این باور نرسیم که توانایی های تخصصی و مدیریتی در زنان وجود
دارد و تا زنان بــه پرورش توانایی های خود در این حوزه نپردازند،
این توانایی ها محقق نمی شود .مضافا اینکه این میدان دادنها نباید
مقطعی یا صوری و نمایشــی باشد .وی افزود :به عنوان مثال ،اینکه
با طرح جذب نخبــگان و ممتازین تعداد زیادی از بهترین نخبگان
و دانشــجویان کشور در زمینه های فنی ،مهندسی ،حقوقی و غیره
جذب صنعت نفت شــدند که بسیاری از آنها خانمها بودند و تا آنجا
که می دانم در این جذب ،خصوصا در ســطح تهران کمتر تبعیضی
قایل شدند ،اما سوالی که بسیار ذهنم را مشغول کرده این است که
چه طور ممکن اســت از این همه استعداد ،کمتر کسی به مشاغل
دست
تخصصیو ومديريتي
باالیتخصصي
باالي
باشد! درحالی که معدود کسانی
يافتهاست.
رسیده
مدیریتی
هم که در این ردهها پیشــرفت کردنــد به خوبی توانایی و تخصص
خود را نشان دادند .متاسفانه فکر می کنم ناخودآگاه یک تفکر مرد
ساالرانه در سطح صنعت نفت وجود دارد که مانع پیشرفت زنان می
شــود .عمق این مساله را زمانی می توان فهمید که پیشرفت شغلی
زنان را در قیاس با کشــورها و ساختارهای اجتماعی دیگر مقایسه
کنیم .این مســاله ،عدم بهادادن و برنامه ریزی نادرست به نظرم در
دراز مدت باعث دلسردی می شود.چون به انسانی که با ذهن خالق
و پویا و جستجوگر پرورش یافته نمی توان دیکته کرد که مانند یک
کارمند عادی رفتار کند.
خانم دانشور در پاسخ به اینکه چرا اکثر زنان از پذیرش مسئولیتهای
باالتر شــغلی کنار می کشند و یا تمایلی نشان نمی دهند ،گفت :به

این دلیل که زنان ما به خودباوری واعتماد به نفس
الزم نرسیده اند تمایلی برای پذیرش مسئولیتهای
باالتر شغلی ندارند ،در حقیقت در جامعه ما زنان با
ترسها و نبایدها بزرگ شده اند و همیشه سایهای از
عدم اعتماد به نفس و عدم خودباوری در آنها وجود
دارد .زمانــی که صحبت از هــر داوری و قضاوت
آبجکتیوی مانند درس و تخصص و دانشگاه است،
چون ما با شرایط و امتحانات عینی روبرو هستیم،
زنان به راحتی می توانند توانایی های خود را نشان
دهنــد .اما هنگامی که وارد جامعــه و محیط کار
می شــوند ،ناخودآگاه درمی یابند که دیگر معیار
ارزیابی ها و قضاوتها صرفا تخصص و شایســتگی
نیست و این به مرور آنها را به همان عدم اعتماد به نفسی که سالها
در جامعه به آنها القا شــده می رســاند .وی افزود :تصور می شود
سالها طول بکشد بتوانیم فرهنگ سازی کنیم و این ترس را از بین
ببریــم .این ترس و عدم اعتماد به نفس را زنان از جامعه و فرهنگ
به طــور ناخودآگاه گرفته اند و تا جامعــه و فرهنگ ،این تصویر را
اصــالح نکند ،ســالها فقط تعداد معدودی از زنــان آنهم از طبقات
فرهنگــی -اجتماعی باالتر می توانند پیشــرفت کننــد ،درحالی
که زنــان توانمند زیادی قربانی این قضاوتهــا و الگوهای اجتماعی
میشوند.
خانم دانشور در خصوص مســئولیت زنان در منزل گفت :از لحاظ
فقهی و حقوقی ،زن وظیفه انجام مســئولیتهای منزل را ندارد .مگر
بــه میل خود و اگر مــرد او را مجبور به كار در منزل نماید زن می
حق الزحمه خود را در برابر این كارها از او بگیرد .اما از آنجا
توانــد ّ
که نهاد خانواده بر مبنای همدلی و نه صرفا قواعد خشــک حقوقی
بنا می شود ،زنان غالبا ترجیح می دهند به تبعیت از عرف نانوشته
مســئولیتهای منــزل را انجام دهند .لذا انصــاف حکم می کند که
بســته به شــرایط خاص هر خانواده مانند بحث شاغل بودن خانم،
مســئولیتهای منزل بین زن و مرد تقســیم شود .وی افزود :تجربه
شــخصی ام این بوده است که در زندگیم با زنانی روبرو بوده ام که
با مدیریت خارق العاده ای که داشــته اند هم وظایف خانه را انجام
مــی دادند هم در جامعه موفق بوده انــد ،به عنوان مثال مادرم در
اغلب مدت کار خود وظایف مدیریتی وتخصصی داشت اما همیشه
در مدیریت وظایف خانه و انجام مسئولیتهای منزل هم عالی عمل
می کرد بنابراین من دالیل فرهنگی و ســاختاری را در عدم ارایه یا
قبول مسئولیتهای کاری توسط زنان مهمتر می دانم.
خانم دانشور در پاسخ به اینکه برای ایجاد تعادل بین مسئولیت در
منزل و در کار چه بایدکرد ،گفت :طبق نظریه ساختاری ،زن چهار
بعد دارد که رابطه مســتقیم با تمام جنبه های زندگی اش پیدا می
کند ،روابط ،ازدواج ،مادری ،کار .وی افزود :از تعادل خارج شدن این
عوامل در واقع مشکل زاست .به عنوان مثال ،طبق یافته های اخیر،
زنان شاغل فرزندان موفقتر و توانمندتری تربیت نموده اند که شاید
دلیل آن برنامهریزی بهتر و مدیریت زمان کارآمدتر کسانی است که
در بیرون از خانه شاغل هستند.
به قول استاد بزرگواری "بایستی همیشه اعتدال داشته باشیم؛ یعنی
حق همه ســاحتهای وجودیمان را ادا کنیم" ،دیگر نگوییم به خاطر
مسئولیت در منزل ،دیگر به پیشرفت و ارتقای خود توجه نمیکنیم.
اگر حق هر ساحتی از ساحات وجودیمان و هر نیازی از نیازهایمان
را برطرف نکنیم؛ یک وقت به خودمان می آییم ومتوجه می شویم
که واقعا مشــکل پیدا می کنیم و به خاطر عــدم رضایت درونی و
شــخصی ،حتی در انجام وظایفی که خود را وقــف آن کردیم نیز
موفق نخواهیم بود.
در نتیجه بایســتی مانند همه زمان هایی که به ایجاد تعادل میان
انتخابهای مختلف دســت مــی زنیم ،اولویت هایمان را مشــخص
نماییم .به عنوان مثال ،مسلم است که تربیت فرزند اولویت یک زن
اســت .با این وجود نمی توانیم از زن امروزی انتظار داشــته باشیم
کــه همه دغدغه ها و توانایی های زن خانه دار صد ســال پیش را
داشــته باشد و منطقا مســئولیت منزل نباید مانع رشد اولویتهای
دیگر یک زن مثل ارتباطات اجتماعی و فرهنگی یا پیشرفت شغلی
و تخصصی باشد.

جز زیبایی هیچ ندیدم!

پس از واقعه کربال ،هنگامیکــه یزید به حضرت زینب (س)
گفت« :آیا دیدی خداوند با شــما چه کــرد و در کربال چه به
ت َّإال
ســرتان آمد؟» حضرت در جواب یزید فرمودندَ « :ما َرأیْ ُ
َجمِی َ
ال؛ من چیزی جز زیبایی ندیدم» این جمله بسیار پر معنای
حضرت زینب (س) نشاندهنده مقام صبر و رضای این بانوی
با عظمت است که همیشــه تسلیم امر و قضای الهی بودند و
هیچگاه به درگاه الهی شکوه و شکایت نکردند.
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نخستین نشریه الکترونیکی ویژه بانوان شرکت ملی نفت ایران
زیرنظر مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت در امور بانوان
آدرس پستی :تهران ،خیابان حافظ ،ساختمان مرکزی چهارم
شرکت ملی نفت ،طبقه پنجم ،اتاق 503
آدرس اینترنتیwww.banovan@nioc.ir :

معرفی کتاب
در گفتگوی اختصاصی با دکتر نسترن کشاورز محمدی استاد دانشگاه شهید بهشتی مطرح شد:

فرسودگی اداری سرآغاز بیماري های روحی و جسمی است

تا به حال پیش آمده برای رفتن به محل کار خود رغبت نداشته باشید و نه یک روز و دو
روز بلکه ماهها با حالت اجبار و ناچاری به کار خود ادامه داده باشــید؟ درســت در همان
موقع که فکر میکنید محیط کار یا همکارانتان و یا هر دو را را دوســت ندارید ،لحظهای
است که شما دچار فرسودگی اداری یا سازمانی شدهاید.
اهمیت این مسئله موقعی بیشتر میشود که به گفته دکتر نسترن کشاورز محمدی استاد
دانشگاه شهید بهشتی ،سطح سالمتیتان چه از بعد روانی و چه جسمانی پایین آمده و به
همان اندازه نیز سیستم ایمنی بدنتان ضعیف شده باشد.
خانم دکتر کشــاورز در این زمینه به خبرنگار نشــریه آوای مهر گفت :یکی از عواملی که
ممکن است بر سطح سالمت افراد تاثیر بگذارد ،تکراری بودن و یکنواخت بودن شغل است
که جذابیت کار از او گرفته میشود و فرد احساس میکند چیز جدیدی یاد نمیگیرد.
وی پیشــنهاد میکند :کارهای تکراری بهتر است حتی االمکان میان کارمندان چرخشی
شود تا با ایجاد محیطی پویا در محل کار ،سالمت روحی و جسمی افراد تضمین شود.
دکتر کشــاورز افزود :از همان موقع که فرد احساس میکند به وضعیت نامناسب روحی یا
جسمی کار خود عادت کرده ،از همان موقع اثرات مخرب و پنهانی کار پدیدار میشود.
وی افزود :افرادی که دائما با کامپیوتر کار میکنند ،در صورت خســتگی چشــمی ممکن
اســت احساس خستگی روحی نیز کنند و با دائمی شدن این خستگی احساس فرسودگی
بر آنان وارد میشــود .در این صورت نیز باید با زیاد کردن فواصل اســتراحت ،خستگی را
کاهش داد .این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد :یک نکته بسیار مهم که به عوامل بیماری
زا در محیط کار دامن میزند ،تسهیل کردن شرایط محیط روانی محیط کار است .بنابراین
رضایتمندی از نوع شغل و ارتباط کاری فرد با همکارانش در سالمت روانی او تاثیر دارد.
وی افزود :در گذشته کمردرد مهمترین بیماری شغلی محسوب میشد اما اکنون استرس
شایعترین بیماری شغلی در بین شاغالن است.
دکتر کشاورز در ادامه گفت :یکی از عواملی که استرس را در محیطهای کاری کم میکند،
داشــتن روابط خوشایند کارکنان با یکدیگر اســت .اگر روابط ناخوشایند باشد و ساختار
شغلی نیز درست نباشد ،سالمت فرد شاغل به خطر میافتد.
وی افزود :در محیط کار اگر افراد عدالت ســازمانی را درک نکنند ســالمت روانی آنان به
خطر میافتد .افراد اگر در محیط کار احســاس کنند منطق ،شایســته ساالری و استقالل
جایی ندارد ،رضایت شغلی آنان پایین میآید.
این اســتاد دانشگاه افزود :شــفافیت و عدالت ســازمانی ارتباط معناداری با رضایتمندی
شغلی ،فرســودگی شغلی و بهره وری شــغلی کارکنان دارد .در واقع اگر افراد در محیط
کاری خود احساس کنند همه چیز شفاف است و دسترسی به فرصتها برای تمام افراد به
طور یکســان برقرار است ،پویاتر میشوند و عالوه بر پیشرفت و توسعه فردی ،در راستای

پیشرفت سازمان نیز گام برمی دارند.
وی خاطرنشان کرد :از دیدگاه مدرن ارتقاء سالمت اولین تغییراتی که میتوان داد ،تغییر
و اصالح در ســطح قوانین اســت .بنابراین باید اقداماتی انجام شود که جو سازمانی هم از
نظر روانی و هم اجتماعی از سالمت افراد حمایت کند.
دکتر کشــاورز افزود :برخی اصالحات نیز باید از جانب پرسنل صورت گیرد .پرسنل گاهی
حاضر نیســتند مسئولیت سالمت روحی یا جســمی خود را بپذیرند و مسئولیتی نیز در
قبال ســازمان متبوع خود ندارند .بنابراین ضمن اینکــه تغییر اصلی باید از اصالح قوانین
اداری و ســاختاری سازمان شروع شود ،پرســنل نیز باید در مقابل سالمتی خود احساس
مسئولیت نمایند.

با شخصیت و حقوق زن در اسالم
آشنا شوید

مهدی مهریزی پژوهشگر و مفســر معاصر قرآن کتابی
تحت عنوان شــخصیت و حقوق زن در اســالم دارد که
خواندن آن را به همه کسانی که در این خصوص دغدغه
فکری دارند ،توصیــه میکنیم .این کتاب ،به دو مبحث
اساسی میپردازد و میکوشد دیدگاه اسالم را در زمینه
شخصیتی و حقوقی زنان نشان دهد .در این کتاب ابتدا
به مبحث شــخصیت زن پرداخته شده که در هر مکتب
و آیین ،راهنمایی به شناخت اوست .هر جریان فکری بر
اساس تصویری که از شخصیت زن ارائه میکند میتواند
در دیگر مســائل زنان نیز نظر دهد و اظهار عقیده کند.
دومین مبحث که در این کتاب به آن پرداخته میشود،
حقوق خانواده است که نخستین عرصه عینی شخصیت
زن به شــمار میرود و مبنای دیگــر قوانین و مقررات
حقوقــی در زمینههای اجتماع ،سیاســت ،دادرســی و
جزاست.
در این کتاب ،در بررسی آیات و روایات ،بیشتر به روایات
شیعه توجه شــده و روایات اهل سنت کمتر مورد جرح
و تعدیل قرار گرفته و در متن کتاب به دلیل آن گوشزد
شده اســت .پژوهش بر روی این وجوه از شخصیت زن
بــا تکیه بر آیات قرآن و روایــات معتبر در فاصله زمانی
ســالهای  ۱۳۷۲تا  ۱۳۷۴انجام شــده اما سال ۱۳۸۰
توسط شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در  ۵۰۳صفحه
به چاپ رسیده است.

سالمتی هم زیباست

ادامه از صفحه یک

در حاشیه ماندن زنان کم لطفی به جامعه است
بنابراین اگر از توانمندی زنان به طور کامل اســتفاده نشود و به
دالیل مختلفی کنار گذاشته شوند ممکن است از مجموعه جدا
شوند تا در جایی دیگر از اســتعدادها و تواناییهایشان استفاده
کنند کــه این امر در مجموع به ضرر کشــور خواهــد بود زیرا
نتوانسته است از توان نیروی انسانی بهره وری الزم را بگیرد.
در این راستا مســئولیت مدیران ارشد در قبال افراد
توانمند بخصوص زنان توانمند چیست؟
در این زمینه مســئولیت مدیران بسیار سنگین است .زیرا جهت
دهی به کار نیروی انسانی و سپردن مسئولیتی در شأن تخصص
و توان این افراد از جمله وظایف مدیران ارشد است.
موقعیتی که شــرکت ملی صادرات گازایران از لحاظ
ویژگیهای کاری دارد ایجاب میکند نیروی انسانی شرکت
عالوه بر تخصص در کار ،از ســطح ویژهای از ارتباطات و
قابلیتهای فردی از جمله تسلط به زبان انگلیسی برخوردار
باشد .در این صورت آیا ممکن است زنان حتی در صورت
توانایی و تخصص کاری کنار گذاشته شوند؟
حضور حداقل دو نماینده از هر مدیریت در تیمهای مذاکراتی ،از
جمله ویژگیهای گروههای مذاکره کننده شرکت ملی صادرات
گاز ایران اســت .این نمایندهها باید هم در حوزه کاری مربوطه و
هم تسلط به فنون مذاکره و زبان انگلیسی ،تخصص کافی داشته
باشــند .این شرایط باعث شده برای این شرکت هم دایره جذب
نیروی متخصص محدود گردد و هم نیروی انسانی موجود برای
شــرکت یک وظیفه محسوب شود .بنابراین بحث جنسیت اصال
معنا پیدا نمیکند .چون سپردن مســئولیتها بسته به توانایی
افــراد دارد نــه زن یا مرد بودن آنها .در شــرکت ملی صادرات
گاز ایران ،دو مســئولیت مهم در شــرکت یعنی رئیس پژوهش
و فنــاوری و برخی مدیریتهای میانی را در این شــرکت خانمها
عهده دار هستند.
گاهی اوقات در برخی از مســئولیتهای کلیدی ،گفته
میشــود زنها برای این کار ساخته نشدهاند و یا این کار

از عهده یک زن خارج اســت .نظر شما در این خصوص
چیست؟
متاسفانه در بسیاری از ســازمانها ،مسئولین و مدیران رده باال
تصور میکنند اگر سمتهای ساده و غیرکلیدی به خانمها سپرده
شــود ،لطف بزرگی به خانمها کردهاند ،در حالیکه در حاشــیه
ماندن زنان ،نه تنها لطف به آنان نیست بلکه کم لطفی به جامعه
تلقی میشود و این ذهنیت باید از جامعه حذف شود.
زنان به دلیل نقش خاصی که در منزل دارند ،چه از نظر
نقش مادری و چه همســری ،بعضا بار زیادی بر دوششان
است ،بنابراین مدیران در محل کار مسئولیت کمتری به
آنها میسپارند .نظر شما در این مورد چیست؟
در شــرکت ملی صادرات گاز ایران مواردی نیز بوده که مذاکرات
تا پاســی از شــب به طول انجامیده و خانمهای حاضر در جلسه
عنوان نکردهاند که ســاعت کاری ما تا  ۴بعداز ظهر است .وقتی
در این شرکت چنین طرز تفکر و رفتاری حاکم است ،قائل شدن
تفاوت میان پرســنل زن و مرد بیمعناست .همان اندازه که یک
آقا مسئولیت پذیر اســت ،یک همکار خانم نیز مسئولیت پذیر
است .این شرکت هیچ تفاوتی در زمینه محول کردن مسئولیتها
میان پرســنل زن و مرد قائل نشــده است و آن هم به این دلیل

که پرسنل خانم خودشان نخواســتهاند تفاوتی برای آنها قائل
شــوند .هر چند تالش کردهایم شرایط کاری برای آنان راحتتر
باشــد اما هیچگاه طوری نبوده اســت که سمتهای سادهتر را به
خانمها بدهیم.
چندی پیش وزیر نفت برای نخستین بار در تاریخ صنعت
نفت یکی از زنان توانمند را به عنوان نخستین عضو اصلی
هیئت مدیره یکی از چهار شرکت اصلی منصوب کرد ،نظر
شما در این خصوص چیست؟
من هم به نوبه خودم از تصمیمی که جناب آقای مهندس زنگنه
گرفتهاند بسیار خوشحالم .شاید بتوان گفت از زمان وزارت جناب
آقای مهندس زنگنــه در دولت تدبیر و امید ،طرز تفکر و بینش
مدیران نسبت به عملکرد کاری خانمها تغییر کرده است .انتصاب
خانم تندگویان و خانم نجار در پستهای مشاور امور زنان وزارت
نفت و شرکت ملی نفت ایران ،تحول زیادی در رسیدگی به امور
زنان در صنعت نفت ایجاد کرده و مدیران این صنعت دید مثبتی
نسبت به پرسنل خانم پیدا کردهاند.
برای ارتقای زنان صنعت نفت چه پیشنهادی دارید؟
بهتر است قبل از هر نوع پیشداوری و قضاوت در مورد اینکه فالن
کار از عهده زنها خارج اســت یا خیر ،به آنها میدان داده شود
و فضا را باز بگذارند .اگر دیدگاه جنســیتی در کار برداشته شود
قطعا زنان میتوانند از عهده مســئولیتهایی که تا امروز به آنها
واگذار نمیشده ،برآیند.
آیا داشــتن فرزند تناقضی دارد که زنان مسئولیتهای
بزرگتر را در حیطه شغلی قبول نکنند؟
تناقضی ندارد .حتی وقتی پرسنل خانم ،فرزندش بیمار میشود
شرکت یا سازمان وظیفه دارد همراهی کند .البته اگر یک خانم
مواقع زیادی اظهار میکند که گرفتار اســت ،یقین داشته باشید
همســر آن خانم وظایفی کــه بر عهده دارد را به درســتی ایفا
نمیکند و همه مســئولیتها را به خانم واگذار کرده است و اگر
قرار باشد خانمها در حیطه شغلی مسئولیت بپذیرند همسران نیز
باید این تفاهم و درک متقابل را داشــته باشند که وظایف و امور
منزل و فرزندان صرفًا به عهده خانمها نیســت و این امور باید به
صورت مشارکتی انجام بپذیرد.

«ســالمتی هم زیباســت» عنوان کتابی اســت که در
محتوای کتاب ،از ارتباط جســم و ذهن با یکدیگر پرده
میگشــاید و به خوانندگان این امــکان را میدهد که
بتوانند فراست جسم را بیدار کنند.
وقتی اشخاص بتوانند به درســتی جسم را آن طور که
هســت ببینند میفهمند که جســم آنها به طور کامل
سیال اســت ،مانند رودخانهای جاری است و به سرعت
برق آسمان تغییر شکل میدهد.
الگوی قدیمی که جسم را مجسمهای منجمد در زمان
و مکان میداند باید به فراموشــی ســپرده شــود ،زیرا
ایــن الگو مــا را در بیماری ،در پیــری و در جهل نگاه
میدارد و در بخشــهای پایانی کتاب بیان میشــود که
رابطــه ذهــن و جســم میتواند مــا را از کنــار همه
محدودیتها عبور دهد .به ریســمانی میماند که از ما
شروع میشود و با عبور از آستانه مغز به سرسرای جهان
منتهی میشود.
این دانش عظیمتر از آن اســت که علم پزشــکی بتواند
در یک چشــم به هم زدن به آن پاســخ دهد .باید با آن
زندگی کرد تا به درکش نائل آمد .با این مفاهیم ،کتاب
«سالمتی هم زیباست» دستورالعملی برای زندگی است
و به افرادی که میخواهنــد حقیقت زندگی خود را بنا
کننــد و از ترس رها شــوند و به آزادی برســند ،اکیدا
توصیه میشود.
این کتاب توســط دکتر دیپاک چوپرا نوشــته شــده و
مهدی قراچه داغی با نثری روایی و سلیس آن را ترجمه
و انتشارات خاتون منتشر کرده است.

