
مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی 
استان قم:

ما در رعایت 
استانداردهای مربوط 

به کاهش سبوس گیری 
آرد در سطح کشور 

پیشرو هستیم
  رادمنش گفت: برای اینکه بتوانیم وظیفه و تکلیفمان را در قبال مردم به نحو احسن انجام 
دهیم، باید روی مباحث غذایی مردم که نان، پایه و اساس آن در سبد غذایی مردم است، توجه و 
نظارت الزم را معطوف نماییم. استاندارد 103 آرد که بر مبنای آن درصد سبوس گیری آرد سنگک 
باید بین 7 تا 12 درصد باشد، باید در سطح کشور رعایت  شود. درواقع هرچه نان کامل تر باشد، 
ارزش غذایی سفره هایمان غنی تر خواهد شد. با ارائه نان سبوس دار، سطح سالمت جامعه افزایش 
می یابد و ضرورت توجه بیشتر به اصول اولیه در سالمت غذایی مردم نیازمند  دقت و نظارت بیشتر 

است.
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مدیرکل شرکت غله و خدمات 
بازرگانی استان قم در گفت وگو 
با غالت نیوز بیان کرد: به طور 
حدود900  از  قم  استان  کلی 
است  برخوردار  نانوایی  واحد 
واحد،   603 تعداد  این  از  که 
دولتی پز و الباقی آزادپز هستند 
متاسفانه  تعداد  این  از  که 
بدون  واحد   100 به  نزدیک 

مجوز فعالیت می کنند.
سال  آذرماه  از  گفت:  رادمنش 
95 که در شرکت غله و خدمات 
به  مشغول  استان  بازرگانی 
اولیه  بررسی های  فعالیت شدم، 

حاکی از آن بود که نان استان 
قم بسیار سفید است و متأسفانه 
درصد  با  آرد  از  استان  نانوایان 
درصد   21 باالی  سبوس گیری 
استفاده  نانوایی  واحدهای  در 
می کنند. در اولین جلسه شورای 
و  آرد  گندم،  سیاست گذاری 
مطرح  مسأله  این  استان،  نان 
گردید. گویا این موضوع یکی از 
دغدغه های چندین و چند ساله 
مسئولین استان بوده است لیکن 
منتج به نتیجه مورد نظر نشده 
بود. در اولین اقدام، مصوبه ای در 
گندم،  سیاست گذاری  شورای 

آرد و نان استان صورت پذیرفت 
مبنی بر اینکه به صورت جدی 
در  نان  سبوس  افزایش  مبحث 
استان در اولویت جدی قرار گیرد 
و مصوب شد که آرد سنگک با 
حداقل 15 درصد و سایر آردها 
حداقل 18 درصد سبوس  توسط 
کارخانه های استان تولید شوند. 
اگر به یک باره آرد سنگک را به 7 
یا 12 درصد می رساندیم، شرایط 
سختی را به لحاظ عدم پذیرش 
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رئیس سیلوی استان قم:

اگر تصمیم به واردات نیست، روی 
واریته های گندم کشور کار شود

 مدیرعامل شرکت تولیدی بازرگانی آرد پویا: 

موانع و چالش هایی پیش روی کارخانه 
پویا وجود دارد

 مدیرعامل کارخانه آرد درخشان قم مطرح کرد:

تثبیت نرخ ارز، اقدام حمایتی دولت 
از آردسازان کشور

 رئیس هیأت مدیره کارخانه آرد قم:

کیفیت گندم های تحویلی شرکت 
غله بسیار مطلوب است
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دولت دست کارخانه ها را در صادرات باز بگذارد
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واحدهای  در  آرد  کردن  سبوس دار 
آردسازی بخشی از کار ما بود، بخش 
دیگر این بود که باید نانوایان را به 
به  می کردیم.  مجاب  کار  این  انجام 
همین خاطر بنرهای تبلیغاتی درباره 
گردید  چاپ  نان  در  سبوس  فواید 
به خصوص  نانوایی ها  محل  در  و 
عالوه  شد.  نصب  سنگک  واحدهای 
هم  متعددی  مصاحبه های  این  بر 
روزنامه های  و  مجازی  با شبکه های 
تلویزیون  و  رادیو  شبکه  و  محلی 
با  شد.  انجام  راستا  این  در  استان 
این  است  ماه   15 به  نزدیک  اینکه 
اما  اقدام در استان صورت می گیرد 
مقاومت هایی  با  همچنان  متأسفانه 
روبه رو  نانوایان  از  برخی  سوی  از 
استان  آردسازی  واحدهای  هستیم. 
دو  ماهیانه  حداقل  مرتب  طور  به 
مرتبه رصد می شوند و نمونه گیری ها 
صورت می گیرد هرچند که بازرسی 
شرکت  قانونی  تکالیف  و  وظایف  از 

غله نیست.
وی در ادامه در خصوص سبوس هایی 
که به صورت جداگانه در واحدهای 
اضافه  نان  سطح  روی  نانوایی 
می شوند، اظهار کرد: این موضوع را 
در سطح استان قم به طور جدی و 
از طریق مراجع ذی صالح استاندارد، 
غذا و دارو و بهداشت پیگیری کردیم 
انجام  حق  نانوایی  هیچ  یقین  به  و 

چنین کاری را ندارد.
خدمات  و  غله  شرکت  مدیرکل 
بازرگانی استان قم در ادامه با اشاره 
تصریح  سبوس دار  نان  فواید  به 
جامعه  مردم  غالب  قوت  نان،  کرد: 
است  کم درآمد  اقشار  به خصوص 
بنابراین باید نانی را در اختیار مردم 
غذایی  ارزش  حاوی  که  دهیم  قرار 
بسیار باالیی باشد. در واقع وقتی نان 
سفید به مردم عرضه می شود، زمینه 
تسهیل  بیماری ها  از  برخی  بروز 
می گردد. لذا ضرورت موکد دارد که 
غذایی  ارزش  و  اهمیت  به  توجه  با 

بسیار باالی سبوس در نان، به این 
مسأله توجه بیشتری معطوف شود. 
متأسفانه در حال حاضر مشکلی که 
در سطح  نان  افزایش سبوس  بابت 
عدم  هستیم،  مواجه  آن  با  استان 
رعایت استانداردهای مربوطه توسط 
واحدهای آزادپز است که الزم است 
با جدیت و اهمیت بیشتری توسط 
سایر  و  استان  نانوایان  اتحادیه 
واحدهای  نظارتی،  دستگاه های 
آزادپز را نیز مکلف به رعایت نمایند.  

سبوس دار کردن 
آرد در واحدهای 
آردسازی بخشی 

از کار ما بود، 
بخش دیگر 

این بود که باید 
نانوایان را به انجام 

این کار مجاب 
می کردیم
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ویژهكاركنانصندوقبازنشستگی،
پساندازورفاهکارکنانصنعتنفت
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علی بشیری کارمند   نمونه منطقه 4، صحبت های 
خود   را بــا یاد  آوری یکــی از خاطرات د  وران 
کود  کــی اش آغاز می کند  . خاطراتی که ســنگ بنای 

شخصیت د  وران بزرگسالی او را بنا نهاد  ه است.
»حد  ود   4 یا 5 ساله بود  م که به اتفاق خانواد  ه برای تفریح 
به حاشیه شهر رفته بود  یم. من د  ر عالم بچگی با د  ید  ن 
میوه های یک باغ که اطرافش حصار د  اشــت وسوسه 
شــد  م و به د  اخل باغ رفتم و چند   میوه از د  رختان باغ 
چید  م. پد  رم مرا د ید  و صد  ا زد   و پرســید  میوه ها را از 

کجا آورد  ی؟
به او گفتم: از باغ چید  ه ام. پد  رم د  ستی به سرم کشید   و 
اد امه د اد : پسرم کار خوبی نکرد  ی از باغی میوه چید  ی 
که متعلق به ما نیســت و البته یک کار خیلی خوب 
کرد  ی که همیشــه  اد  امه اش بد  ه و آن راستگوییه. من 
از همان بچگی به خاطر راستگویی مورد   تشویق قرار 
گرفتم و این اصل، همیشه آویزه گوش من بود   که تحت 
هیچ شرایط د  روغ نگویم. حاال فکر مي کنم سنگ بناي 

موفقیت، راستگویي است.
از زمانی که استخد  ام شد  م همیشه سعی کرد  م صاد  قانه 
برخورد   کنم. چه زمانی که حسابد  ار بود  م و فقط اسناد   
تنخــواه را تهیه می کرد  م و چــه االن که وظیفه مالی 

منطقه 4 را بر عهد  ه د  ارم. 

حسمیكنمموفقهستم
موفقیت کاری و شغلی بخش کوچکی از موفقیت است. اگر من 
خود   را د  ر تمام ابعاد   زند  گی موفق می د  انم به این د  لیل اســت 
که د  ر زند  گی خانواد  گی تالش براي خد  مت به ماد  ر و تمام این 

موارد   به نظر خود  م یکی از موفق ترین ها بود  ه ام.
به نظر من موفقیت د  ر زند  گی خانواد  گی و زند  گی شغلی متأثر 

از یکد  یگرند   و از یکد  یگر تأثیر می پذیرند  .
چه بسا می توانم به جرأت بگویم به این د  لیل زند  گی خانواد  گی 
خوبی د  اشته ام که زند  گی شــغلی خوبی د  اشته ام و بالعکس، 
خانواد  ه خوبی د  اشته ام که توانسته ام د  ر محل کار نیز احساس 

راحتی کنم.

موفقیتمتأثرازصداقتاست
همیشــه به د  وســتان و همکاران جوان تر می گویم همواره با 
د  وســتان  خود   صد  اقت د  اشته باشید  . نمی توان گفت، انسان ها 
اشتباه نمی کنند  . قد  یم ها می گفتند   امالی نانوشته بد  ون غلط 
اســت. ولی مهم این است که وقتی اشتباه می کنید   چطور با 

اشتباه خود   برخورد   کنید  .
زمانی که انســان ها با مســئله وسوســه انگیزی نظیر پول یا 
موقعیت ها برخورد   می کنند  ، اینجاست که باید   د  رست ترین راه 

را انتخاب کنند  .  
هیچ کس نمی تواند   بگوید   من یک کار اشتباه را ند  انسته انجام 
د  اد  م. اولین فرد  ی که متوجه می شود   که راه د  رست یا اشتباه 

را انتخاب کرد  ه؛ خود  ش است.

بهدیگرانببخشید
موفقیت کاری بخش کوچکــی از موفقیت ها د  ر زند  گی کاری 
بود  ه اســت. رمزش نیز این بود  ه کــه همه ی چیزهای خوب را 
د  ر وهله اول برای اطرافیانم خواسته ام. من یک د  وست قد  یمی 
د  اشــتم که یک نصیحت به من می کرد  ، می گفت: هر زمان که 

می خواهی چیزی را د  ر زند  گی به د  ست بیاوری آن را ببخش.
حتی د  ر مورد   موفقیت هاي شــغلي باید   اول آن را به د  یگران 
ببخشــید  .د  ر زند  گی شخصی نیز سعی کرد  م همه چیز را اول 
برای خانواد  ه ام بخواهم. د  ر طوالنی مد  ت، بخشش ها به سمت 

خود   انسان برمی گرد  د  .

همدلینقاطضعفسیستمرارفعمیکند
اگر بیوگرافی انســانهای موفق د  نیــا را بخوانید   می بینید   آنها 
همه چیز را اول برای د  یگران می خواســتند   و بعد   موفقیت هم 
پشت سرش آمد  ه است. د  ر محیط اد  اری و سازمانی این رویکرد   
باعث می شــود   روابط اد  اری بین کارمند  ان بهتر شود   و بیشتر 
مقبول یکد  یگر شــوند   و د  ر نهایت وظایف سازمانی بهتر انجام 
شود  . د  ر یک ســازمان، وقتی همه ی کارمند  ان همد  ل باشند  ، 

نقاط ضعف سیستم نیز برطرف می شود  .

بهکارممانندیکیازفرزندانمنگاهمیکنم
 همواره د  ر مواجهه با کار و زند  گی شــخصی، اولویت ها را د  ر 
نظر گرفته ام. کار را یکی از فرزند  ان خود  م به حساب می آورم. 
به عنوان مثال، اگر د  و فرزند   د  اشته باشم با مبلغ ناچیزی پول، 
اولویت هــا را د  ر نظر می گیــرم و پولم را به فرزند  ی که د  ر آن 

لحظه اولویت بیشتری د  ارد   اختصاص می د  هم.
  

همه این حرف و ســخن ها که گفته شــد  به نظرم یک جاي 
خالي د اشــت. ما د ر مجموعه صند وق ها مد یران شایســته و 
پیشکســوتان ارزند ه د اریم که همیشــه از آنان اخالق و رفتار 
ســازماني مي آموزیم. از این نظر هــم فکر مي کنم که بخت با 

من یار بود ه است.

ببخشوصادقباش
پایصحبتهایيكیازکارمنداننمونه96

شرکتتانرا
دوستبدارید

ارزش یک کارمند  
را موقعیت و پست 
سازمانی او مشخص 
نمی کند ، بلکه ارزش 
هر کارمند  وابسته به 
میزان رضایتی است که 
د ر مشتری خود  ایجاد  
می کند .
آیا شرکتی که د ر 
حال حاضر د ر آن 
مشغول به کار هستید ، 
برای تان ارزش د ارد ؟ 
و نسبت به آن حس 
مسئولیت پذیری و از 
خود گذشتگی د ارید ؟ 
و حاضر هستید  با 
رضایت قلبی بایستید  و 
اضافه کاری کنید ؟

شاید  باور نکنید  اما اگر 
یک مد یر  بد اند  اعضای 
سازمانش، برای موفقیت 
شرکت اهمیت قائل 
هستند  و د ر این راه از 
هیچ تالشی مضایقه نمی 
کنند  و بد ون سرپرستی 
و نظارت د ائمی مد یر، 
روال عاد ی کار خود  را 
پیش می گیرند  و هد فی 
جز پیشرفت گروهی 
را د ر سر نمی پرورانند ؛ 
به کارمند ان استقالل 
بیشتری می د هند  تا روی 
پای خود شان بایستند  و 
آنها را به سمت د ریافت 
پاد اش های بزرگتر 
رهنمون می سازد .

همیشهبه
دوستانو

همکارانتازه
واردممیگویم

هموارهبا
دوستانخود

صداقت
داشتهباشید.

نمیتوانگفت،
انسانهااشتباه

نمیکنند.
قدیمهامیگفتند

امالینانوشته
بدونغلط

است.ولیمهم
ایناستکه
وقتیاشتباه

میکنیدچطور
بااشتباهخود
برخوردکنید

موفقیتکاری
وشغلیبخش

کوچکیاز
موفقیتاست.

اگرمنخودرادر
تمامابعادزندگی
موفقمیدانمبه
ایندلیلاست
کهدرزندگی
خانوادگیو

زندگیزناشویی
وبرخوردبا

مادروتماماین
مواردبهنظر
خودمیکیاز
موفقترینها

بودهام

همیشه کمتر قول بد هید  و کار 
بیشــتری تحویل  تمام شد ه ی 
را  اگــر می خواهید  مد یرتــان  د هیــد . 
خوشحال و راضی نگه د ارید  هرگز سراغ 
عکس این رویکرد  نرویــد . تالش و کار، 
بیش از آنچه که از شــما انتظار می رود ، 
شــما را د ر د ایره ی توجه قرار می د هد  و 
مد یرتان را به این تفکر ترغیب می کند  که 
ســرمایه گذاری بر روی شما برای آیند ه، 

ارزش د ارد . این شیوه ی کار، مد یرتان را به 
یقین می رساند  که شما کارها را پیش از 
مهلت تعیین شد ه به پایان می رسانید  و 
همواره ســر وقــت د ر جلســات حاضر 
می شوید . نخستین کســی باشید  که به 
ســراغ راه حل هــای نوآورانه مــی رود  و 
همواره یکی از اعضای گروه د ر کنار مد یر 
باشید . همیشه از خود  بپرسید : چه چیز 

د یگری به مد یرم کمک می کند ؟

بیشازحدانتظارکارکنید
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نخستیننشریهالکترونیکی 
ویژهكاركنانصندوقبازنشستگی، 
پساندازورفاهکارکنانصنعتنفت

اسفندماه1396  شماره3

علی بشیری کارمند   نمونه منطقه 4، صحبت های 
خود   را بــا یاد  آوری یکــی از خاطرات د  وران 
کود  کــی اش آغاز می کند  . خاطراتی که ســنگ بنای 

شخصیت د  وران بزرگسالی او را بنا نهاد  ه است.
»حد  ود   4 یا 5 ساله بود  م که به اتفاق خانواد  ه برای تفریح 
به حاشیه شهر رفته بود  یم. من د  ر عالم بچگی با د  ید  ن 
میوه های یک باغ که اطرافش حصار د  اشــت وسوسه 
شــد  م و به د  اخل باغ رفتم و چند   میوه از د  رختان باغ 
چید  م. پد  رم مرا د ید  و صد  ا زد   و پرســید  میوه ها را از 

کجا آورد  ی؟
به او گفتم: از باغ چید  ه ام. پد  رم د  ستی به سرم کشید   و 
اد امه د اد : پسرم کار خوبی نکرد  ی از باغی میوه چید  ی 
که متعلق به ما نیســت و البته یک کار خیلی خوب 
کرد  ی که همیشــه  اد  امه اش بد  ه و آن راستگوییه. من 
از همان بچگی به خاطر راستگویی مورد   تشویق قرار 
گرفتم و این اصل، همیشه آویزه گوش من بود   که تحت 
هیچ شرایط د  روغ نگویم. حاال فکر مي کنم سنگ بناي 

موفقیت، راستگویي است.
از زمانی که استخد  ام شد  م همیشه سعی کرد  م صاد  قانه 
برخورد   کنم. چه زمانی که حسابد  ار بود  م و فقط اسناد   
تنخــواه را تهیه می کرد  م و چــه االن که وظیفه مالی 

منطقه 4 را بر عهد  ه د  ارم. 

حسمیكنمموفقهستم
موفقیت کاری و شغلی بخش کوچکی از موفقیت است. اگر من 
خود   را د  ر تمام ابعاد   زند  گی موفق می د  انم به این د  لیل اســت 
که د  ر زند  گی خانواد  گی تالش براي خد  مت به ماد  ر و تمام این 

موارد   به نظر خود  م یکی از موفق ترین ها بود  ه ام.
به نظر من موفقیت د  ر زند  گی خانواد  گی و زند  گی شغلی متأثر 

از یکد  یگرند   و از یکد  یگر تأثیر می پذیرند  .
چه بسا می توانم به جرأت بگویم به این د  لیل زند  گی خانواد  گی 
خوبی د  اشته ام که زند  گی شــغلی خوبی د  اشته ام و بالعکس، 
خانواد  ه خوبی د  اشته ام که توانسته ام د  ر محل کار نیز احساس 

راحتی کنم.

موفقیتمتأثرازصداقتاست
همیشــه به د  وســتان و همکاران جوان تر می گویم همواره با 
د  وســتان  خود   صد  اقت د  اشته باشید  . نمی توان گفت، انسان ها 
اشتباه نمی کنند  . قد  یم ها می گفتند   امالی نانوشته بد  ون غلط 
اســت. ولی مهم این است که وقتی اشتباه می کنید   چطور با 

اشتباه خود   برخورد   کنید  .
زمانی که انســان ها با مســئله وسوســه انگیزی نظیر پول یا 
موقعیت ها برخورد   می کنند  ، اینجاست که باید   د  رست ترین راه 

را انتخاب کنند  .  
هیچ کس نمی تواند   بگوید   من یک کار اشتباه را ند  انسته انجام 
د  اد  م. اولین فرد  ی که متوجه می شود   که راه د  رست یا اشتباه 

را انتخاب کرد  ه؛ خود  ش است.

بهدیگرانببخشید
موفقیت کاری بخش کوچکــی از موفقیت ها د  ر زند  گی کاری 
بود  ه اســت. رمزش نیز این بود  ه کــه همه ی چیزهای خوب را 
د  ر وهله اول برای اطرافیانم خواسته ام. من یک د  وست قد  یمی 
د  اشــتم که یک نصیحت به من می کرد  ، می گفت: هر زمان که 

می خواهی چیزی را د  ر زند  گی به د  ست بیاوری آن را ببخش.
حتی د  ر مورد   موفقیت هاي شــغلي باید   اول آن را به د  یگران 
ببخشــید  .د  ر زند  گی شخصی نیز سعی کرد  م همه چیز را اول 
برای خانواد  ه ام بخواهم. د  ر طوالنی مد  ت، بخشش ها به سمت 

خود   انسان برمی گرد  د  .

همدلینقاطضعفسیستمرارفعمیکند
اگر بیوگرافی انســانهای موفق د  نیــا را بخوانید   می بینید   آنها 
همه چیز را اول برای د  یگران می خواســتند   و بعد   موفقیت هم 
پشت سرش آمد  ه است. د  ر محیط اد  اری و سازمانی این رویکرد   
باعث می شــود   روابط اد  اری بین کارمند  ان بهتر شود   و بیشتر 
مقبول یکد  یگر شــوند   و د  ر نهایت وظایف سازمانی بهتر انجام 
شود  . د  ر یک ســازمان، وقتی همه ی کارمند  ان همد  ل باشند  ، 

نقاط ضعف سیستم نیز برطرف می شود  .

بهکارممانندیکیازفرزندانمنگاهمیکنم
 همواره د  ر مواجهه با کار و زند  گی شــخصی، اولویت ها را د  ر 
نظر گرفته ام. کار را یکی از فرزند  ان خود  م به حساب می آورم. 
به عنوان مثال، اگر د  و فرزند   د  اشته باشم با مبلغ ناچیزی پول، 
اولویت هــا را د  ر نظر می گیــرم و پولم را به فرزند  ی که د  ر آن 

لحظه اولویت بیشتری د  ارد   اختصاص می د  هم.
  

همه این حرف و ســخن ها که گفته شــد  به نظرم یک جاي 
خالي د اشــت. ما د ر مجموعه صند وق ها مد یران شایســته و 
پیشکســوتان ارزند ه د اریم که همیشــه از آنان اخالق و رفتار 
ســازماني مي آموزیم. از این نظر هــم فکر مي کنم که بخت با 

من یار بود ه است.

ببخشوصادقباش
پایصحبتهایيكیازکارمنداننمونه96

شرکتتانرا
دوستبدارید

ارزش یک کارمند  
را موقعیت و پست 
سازمانی او مشخص 
نمی کند ، بلکه ارزش 
هر کارمند  وابسته به 
میزان رضایتی است که 
د ر مشتری خود  ایجاد  
می کند .
آیا شرکتی که د ر 
حال حاضر د ر آن 
مشغول به کار هستید ، 
برای تان ارزش د ارد ؟ 
و نسبت به آن حس 
مسئولیت پذیری و از 
خود گذشتگی د ارید ؟ 
و حاضر هستید  با 
رضایت قلبی بایستید  و 
اضافه کاری کنید ؟
شاید  باور نکنید  اما اگر 
یک مد یر  بد اند  اعضای 
سازمانش، برای موفقیت 
شرکت اهمیت قائل 
هستند  و د ر این راه از 
هیچ تالشی مضایقه نمی 
کنند  و بد ون سرپرستی 
و نظارت د ائمی مد یر، 
روال عاد ی کار خود  را 
پیش می گیرند  و هد فی 
جز پیشرفت گروهی 
را د ر سر نمی پرورانند ؛ 
به کارمند ان استقالل 
بیشتری می د هند  تا روی 
پای خود شان بایستند  و 
آنها را به سمت د ریافت 
پاد اش های بزرگتر 
رهنمون می سازد .

همیشهبه
دوستانو

همکارانتازه
واردممیگویم

هموارهبا
دوستانخود

صداقت
داشتهباشید.

نمیتوانگفت،
انسانهااشتباه

نمیکنند.
قدیمهامیگفتند

امالینانوشته
بدونغلط

است.ولیمهم
ایناستکه
وقتیاشتباه

میکنیدچطور
بااشتباهخود
برخوردکنید

موفقیتکاری
وشغلیبخش

کوچکیاز
موفقیتاست.

اگرمنخودرادر
تمامابعادزندگی
موفقمیدانمبه
ایندلیلاست
کهدرزندگی
خانوادگیو

زندگیزناشویی
وبرخوردبا

مادروتماماین
مواردبهنظر
خودمیکیاز
موفقترینها

بودهام

همیشه کمتر قول بد هید  و کار 
تمام شد ه ی بیشــتری تحویل 
د هیــد . اگــر می خواهید  مد یرتــان را 
خوشحال و راضی نگه د ارید  هرگز سراغ 
عکس این رویکرد  نرویــد . تالش و کار، 
بیش از آنچه که از شــما انتظار می رود ، 
شــما را د ر د ایره ی توجه قرار می د هد  و 
مد یرتان را به این تفکر ترغیب می کند  که 
ســرمایه گذاری بر روی شما برای آیند ه، 

ارزش د ارد . این شیوه ی کار، مد یرتان را به 
یقین می رساند  که شما کارها را پیش از 
مهلت تعیین شد ه به پایان می رسانید  و 
همواره ســر وقــت د ر جلســات حاضر 
می شوید . نخستین کســی باشید  که به 
ســراغ راه حل هــای نوآورانه مــی رود  و 
همواره یکی از اعضای گروه د ر کنار مد یر 
باشید . همیشه از خود  بپرسید : چه چیز 

د یگری به مد یرم کمک می کند ؟

بیشازحدانتظارکارکنید

ما در رعایت استانداردهای مربوط به کاهش سبوس گیری آرد در سطح کشور پیشرو هستیم

همین  به  می کرد.  ایجاد  مردم  و  نانوا 
خاطر ابتدا از 21 درصد به 18 رساندیم، 
به مرور درصد سبوس گیری، 15 شد و 
میزان  سال 96  بهمن ماه  از  نهایت  در 
سبوس گیری آرد ویژه سنگک در استان 

قم به 12 درصد استاندارد رسید.
ادامه در صفحه دوم

وی ادامه داد: در درجه اول باید محلی 
مورد  می شد،  تولید  خبازی ها  آرد  که 
زمانی که من  قرار می گرفت. در  رصد 
پذیرفتم،  را  غله  شرکت  مسئولیت 
روی  چندانی  نظارت  متأسفانه 
اول  روز  همان  از  لذا  نبود  کارخانه ها 
تالش ما این بود که کارخانه ها را متوجه 
این امر کنیم که هرگونه ناهماهنگی در 
اجرای دستورات اداره کل شرکت غله، 
منتج به این خواهد شد که سهمیه ای 
این  بر  کرد.  نخواهند  دریافت  ما  از 
کارخانه ها  با  که  جلساتی  طی  اساس 
گذاشتیم، دستورالعمل هایی که برایشان 
که  متعددی  مکاتبات  و  کردیم  ارسال 
انجام دادیم، در نهایت برای تولید آرد 
ترتیب  بدین  شدند.  مجاب  سبوس دار 
محترم  معاونت  با  الزم  هماهنگی های 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا 
قم  استان  استاندارد  محترم  کل  اداره 
اینکه  بر  مبنی  پذیرفت  صورت  هم 
بازدیدهای دوره ای از کارخانه ها به طور 

مداوم انجام شود.
واقع  در  گفت:  ادامه  در  رادمنش 
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رئیس سیلوی استان قم:

اگر تصمیم به واردات نیست، 
روی واریته های گندم کشور 

کار شود
حسین نحوی نیا گفت: اگر تصمیم بر این باشد که گندم خارجی وارد کشور نشود، بهتر این است که روی واریته های 
گندم در سطح کشور کار شود. گندم دوروم کشور برای صادرات، مورد استقبال تعدادی از کشورهای دنیاست. در واقع 
ما می توانیم گندم دوروم کشور را صادر کنیم و در مقابل، مقداری گندم خارجی وارد نماییم تا بتوانیم کیفیت را در کشور 
افزایش دهیم البته با همین وضع هم می توان کار کرد اما مستلزم اختالط بسیار مناسب و دقت بسیار باالیی خواهد بود.

رئیس سیلوی استان قم در گفت وگو با غالت نیوز اظهار 
مجتمع های  بهتر  عبارت  به  یا  سیلو  اصلی  کار  کرد: 
ارائه آن  ذخیره سازی گندم، گرفتن گندم، نگهداری و 
به کارخانه های تولید آرد است. کار اصلی ما و آنچه که 
اهمیت دارد، اختالط گندم است تا ترکیب همگنی از 
گندم ایجاد شده و کارخانه ها هم بتوانند آرد با کیفیت 

تولید کنند.
به  که  هستند  مجموعه هایی  سیلوها  گفت:  نحوی نیا 
بهسازی نیاز دارند و ما به این منظور نیاز به تخصیص 

اعتبار الزم داریم.
تولیدکننده گندم نیست، در  استان قم  ادامه داد:  وی 
حالی که در سال حدود 110 هزار تن گندم مصرفی 
کارخانه های استان را به خود اختصاص می دهد و گندم 
تولیدی استان پاسخگوی نیاز مصرفی استان نیست. در 
را  این است که کیفی ترین گندم ها  ما هم  واقع هدف 
از سایر استان ها وارد کنیم و در اختیار کارخانه هایمان 
بگذاریم. ضمن اینکه به دلیل شرایط اقلیمی استان در 
فصول گرم سال و با توجه به اینکه عمده تولید نان در 
استان به نان سنگک اختصاص دارد، این مسأله می طلبد 
که ما گندم بهتری را برای صنایع آردسازی استان وارد 

کنیم.

نحوی نیا تصریح کرد: قطعاً در زنجیره تولید آرد، کارخانه 
نقش پررنگی دارد اما به عنوان ماده اولیه، گندم نقش 
بسیار مهمی ایفا می کند. تکنولوژی کارخانه در کنار در 
اختیار داشتن ماده اولیه مرغوب منجر به یک خروجی 
باکیفیت خواهد شد و تجهیزات کارخانه به تنهایی برای 

تولید محصول کیفی کافی نیست.
رئیس سـیلوی اسـتان قم دربـاره تأثیر نحـوه نگهداری 
گنـدم روی کیفیـت آن گفـت: عمدتـاً در سـیلوهای 
فلـزی مسـائلی ماننـد کپک زدگـی بـرای گنـدم اتفـاق 
می افتـد به خصـوص در فصـول سـرد سـال، گنـدم در 
سـیلوهای فلـزی عـرق کـرده و کپک می زنـد به همین 
خاطـر گنـدم باید از یـک کندو به کنـدوی دیگر دوران 
داشـته باشـد. تـالش مـا ایـن اسـت گندمـی را تأمین 

کنیـم کـه عـاری از هرگونـه آلودگی باشـد.
بتنی  سیلوهای  در  طوالنی مدت  در  گندم  نگهداری 
و  کنترل  است.  بهتر  دارد،  که  هزینه هایی  علی رغم 
خواهد  انجام  بهتر  بتنی  سیلوهای  در  گندم  مدیریت 
شد اما سیلوهای فلزی هزینه کمتری دارند ضمن اینکه 
امکان جابه جایی در سیلوهای فلزی هم فراهم خواهد 
بود اما در مقابل امکان نگهداری گندم در طوالنی مدت 

در سیلوهای بتنی بهتر است.



الکترونیکــی  نشــریه 
نــان   و  آرد  گنــدم، 
شــماره اول  اردیبهشــت 
ــه ــاه 1397  13 صفح م

Apr- 2018       No.1   
www.ghalatnews.ir

 قم
تان

ی اس
ونیک

کتر
ه ال

 نام
یژه

و

 4  

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان قم:

نان سنتی استان قم، ید طوالیی 
در میان نان های مرغوب دارد 

   امیر محمدی گفت: خوشبختانه نان سنتی استان قم، ید 
طوالیی در میان نان های مرغوب دارد. قم تنها استانی است 
که نان سنگکش از قدیم االیام زبانزد تمام کشور بوده البته در 
مجموع کیفیت نان استان قم به خصوص واحدهای یارانه ای پز 

در سطح مطلوبی قرار دارد.

ــدن و  ــت، مع ــازمان صنع ــی و توســعه تجــارت س ــور بازرگان ــاون ام مع
تجــارت اســتان قــم در گفت وگــو بــا غــالت نیــوز ضمــن بیــان مطلــب 
ــه بازرســان در ســطح  ــی ک ــن تخلفات ــوق خاطرنشــان کــرد: بیش تری ف
ــاً  ــد، عمدت ــا برخــورد می کنن ــه آن ه ــم ب ــتان ق ــازی اس ــای خب واحده
ــم از  ــتان ق ــه اس ــن اینک ــت. ضم ــی اس ــتی و کم فروش ــوارد بهداش م
ــان هــم مجــوز کیلویــی فروشــی  معــدود اســتان هایی اســت کــه نانوای
ــن  ــداد هســتند. همچنی ــه تع ــان ب ــروش ن ــه ف ــاز ب ــم مج ــته و ه داش
ــه  ــده ک ــاهده ش ــیرین مش ــوش ش ــتفاده از ج ــی ها، اس ــی بازرس در ط
ــه  ــورت گرفت ــا ص ــا آن ه ــد ب ــه ج ــم ب ــی ه ــته برخوردهای ــال گذش س
ــتان  ــی در اس ــن افزودن ــتفاده از ای ــر اس ــال حاض ــبختانه در ح و خوش
ــم  ــی ه ــه گزارش های ــن اینک ــت. ضم ــیده اس ــل رس ــه حداق ــم ب ق
ــا انعــکاس داده شــده  ــه م ــت اســتفاده از بالنکیــت )جوهــر قنــد( ب باب
ــور را  ــای مذک ــان واحده ــام داده و ن ــای الزم را انج ــا پیگیری ه ــه م ک
نمونه گیــری کردیــم کــه خوشــبختانه در طــی آزمایش هــا، اســتفاده از 

ــد نشــد. ــت تأیی ــی بالنکی افزودن

وی خاطرنشــان کــرد: در واقــع یکــی از اهــداف مــا ایــن بــود کــه نــان 
ــتاندارد  ــد. اس ــت کن ــدن حرک ــبوس دار ش ــوی س ــمت و س ــه س ــم ب ق
ســبوس گیری آرد ســنگک بایــد بیــن 7 تــا 12 درصــد باشــد. از طــرف 
ــه وجــود دارد، ناشــی از  ــه در جامع ــی ک ــر بســیاری از بیماری های دیگ
عــدم اســتفاده از ســبوس اســت کــه ایــن مســأله یکــی از دغدغه هــای 

مســئولین قــم بــود. 

ــه  ــا ب ــد ام ــرا ش ــم اج ــتان ق ــرح در اس ــن ط ــته ای ــال های گذش در س
ــه  ــه ب ــود ک ــن ب ــل آن هــم ای ــی شکســت خــورد و یکــی از دالی دالیل
ــه 12  ــد را ب ــاره آرد 18 درص ــه یکب ــد و ب ــی نش ــح اجرای روش صحی
درصــد ســبوس گیری شــده تبدیــل کردنــد کــه مــورد اعتــراض شــدید 
مــردم قــرار گرفــت و طــرح بــا شکســت مواجــه شــد امــا خوشــبختانه 
ــا کمک هــای اعضــای شــورای  ــی ب ــه صــورت پلکان ــا ایــن طــرح را ب م
ــبختانه،  ــه خوش ــم ک ــی کردی ــان اجرای ــدم، آرد و ن سیاســت گذاری گن
هــم ذائقــه مــردم بــه مــرور بــه ســمت نــان ســبوس دار گرایــش پیــدا 
ــا در  ــه م ــد. البت ــار آمدن ــت کن ــن وضعی ــا ای ــان ب ــم نانوای ــرد و ه ک
ــرار  ــه ق ــم ک ــز داری ــا واحدهــای آزادپ ــن طــرح مشــکلی ب خصــوص ای
اســت کمیســیون نظــارت ســازمان را وارد ایــن کار کــرده و واحدهــای 
آزادپــز را ملــزم بــه رعایــت اســتاندارد کنیــم. اگــر ایــن اقــدام صــورت 
گیــرد، قطعــاً در کل اســتان قــم، نــان ســبوس دار تولیــد خواهــد شــد و 

ــه دســت مــردم خواهیــم رســاند. ــان ســبوس دار ســالم را ب ن
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علی بشیری کارمند   نمونه منطقه 4، صحبت های 
خود   را بــا یاد  آوری یکــی از خاطرات د  وران 
کود  کــی اش آغاز می کند  . خاطراتی که ســنگ بنای 

شخصیت د  وران بزرگسالی او را بنا نهاد  ه است.
»حد  ود   4 یا 5 ساله بود  م که به اتفاق خانواد  ه برای تفریح 
به حاشیه شهر رفته بود  یم. من د  ر عالم بچگی با د  ید  ن 
میوه های یک باغ که اطرافش حصار د  اشــت وسوسه 
شــد  م و به د  اخل باغ رفتم و چند   میوه از د  رختان باغ 
چید  م. پد  رم مرا د ید  و صد  ا زد   و پرســید  میوه ها را از 

کجا آورد  ی؟
به او گفتم: از باغ چید  ه ام. پد  رم د  ستی به سرم کشید   و 
اد امه د اد : پسرم کار خوبی نکرد  ی از باغی میوه چید  ی 
که متعلق به ما نیســت و البته یک کار خیلی خوب 
کرد  ی که همیشــه  اد  امه اش بد  ه و آن راستگوییه. من 
از همان بچگی به خاطر راستگویی مورد   تشویق قرار 
گرفتم و این اصل، همیشه آویزه گوش من بود   که تحت 
هیچ شرایط د  روغ نگویم. حاال فکر مي کنم سنگ بناي 

موفقیت، راستگویي است.
از زمانی که استخد  ام شد  م همیشه سعی کرد  م صاد  قانه 
برخورد   کنم. چه زمانی که حسابد  ار بود  م و فقط اسناد   
تنخــواه را تهیه می کرد  م و چــه االن که وظیفه مالی 

منطقه 4 را بر عهد  ه د  ارم. 

حسمیكنمموفقهستم
موفقیت کاری و شغلی بخش کوچکی از موفقیت است. اگر من 
خود   را د  ر تمام ابعاد   زند  گی موفق می د  انم به این د  لیل اســت 
که د  ر زند  گی خانواد  گی تالش براي خد  مت به ماد  ر و تمام این 

موارد   به نظر خود  م یکی از موفق ترین ها بود  ه ام.
به نظر من موفقیت د  ر زند  گی خانواد  گی و زند  گی شغلی متأثر 

از یکد  یگرند   و از یکد  یگر تأثیر می پذیرند  .
چه بسا می توانم به جرأت بگویم به این د  لیل زند  گی خانواد  گی 
خوبی د  اشته ام که زند  گی شــغلی خوبی د  اشته ام و بالعکس، 
خانواد  ه خوبی د  اشته ام که توانسته ام د  ر محل کار نیز احساس 

راحتی کنم.

موفقیتمتأثرازصداقتاست
همیشــه به د  وســتان و همکاران جوان تر می گویم همواره با 
د  وســتان  خود   صد  اقت د  اشته باشید  . نمی توان گفت، انسان ها 
اشتباه نمی کنند  . قد  یم ها می گفتند   امالی نانوشته بد  ون غلط 
اســت. ولی مهم این است که وقتی اشتباه می کنید   چطور با 

اشتباه خود   برخورد   کنید  .
زمانی که انســان ها با مســئله وسوســه انگیزی نظیر پول یا 
موقعیت ها برخورد   می کنند  ، اینجاست که باید   د  رست ترین راه 

را انتخاب کنند  .  
هیچ کس نمی تواند   بگوید   من یک کار اشتباه را ند  انسته انجام 
د  اد  م. اولین فرد  ی که متوجه می شود   که راه د  رست یا اشتباه 

را انتخاب کرد  ه؛ خود  ش است.

بهدیگرانببخشید
موفقیت کاری بخش کوچکــی از موفقیت ها د  ر زند  گی کاری 
بود  ه اســت. رمزش نیز این بود  ه کــه همه ی چیزهای خوب را 
د  ر وهله اول برای اطرافیانم خواسته ام. من یک د  وست قد  یمی 
د  اشــتم که یک نصیحت به من می کرد  ، می گفت: هر زمان که 

می خواهی چیزی را د  ر زند  گی به د  ست بیاوری آن را ببخش.
حتی د  ر مورد   موفقیت هاي شــغلي باید   اول آن را به د  یگران 
ببخشــید  .د  ر زند  گی شخصی نیز سعی کرد  م همه چیز را اول 
برای خانواد  ه ام بخواهم. د  ر طوالنی مد  ت، بخشش ها به سمت 

خود   انسان برمی گرد  د  .

همدلینقاطضعفسیستمرارفعمیکند
اگر بیوگرافی انســانهای موفق د  نیــا را بخوانید   می بینید   آنها 
همه چیز را اول برای د  یگران می خواســتند   و بعد   موفقیت هم 
پشت سرش آمد  ه است. د  ر محیط اد  اری و سازمانی این رویکرد   
باعث می شــود   روابط اد  اری بین کارمند  ان بهتر شود   و بیشتر 
مقبول یکد  یگر شــوند   و د  ر نهایت وظایف سازمانی بهتر انجام 
شود  . د  ر یک ســازمان، وقتی همه ی کارمند  ان همد  ل باشند  ، 

نقاط ضعف سیستم نیز برطرف می شود  .

بهکارممانندیکیازفرزندانمنگاهمیکنم
 همواره د  ر مواجهه با کار و زند  گی شــخصی، اولویت ها را د  ر 
نظر گرفته ام. کار را یکی از فرزند  ان خود  م به حساب می آورم. 
به عنوان مثال، اگر د  و فرزند   د  اشته باشم با مبلغ ناچیزی پول، 
اولویت هــا را د  ر نظر می گیــرم و پولم را به فرزند  ی که د  ر آن 

لحظه اولویت بیشتری د  ارد   اختصاص می د  هم.
  

همه این حرف و ســخن ها که گفته شــد  به نظرم یک جاي 
خالي د اشــت. ما د ر مجموعه صند وق ها مد یران شایســته و 
پیشکســوتان ارزند ه د اریم که همیشــه از آنان اخالق و رفتار 
ســازماني مي آموزیم. از این نظر هــم فکر مي کنم که بخت با 

من یار بود ه است.

ببخشوصادقباش
پایصحبتهایيكیازکارمنداننمونه96

شرکتتانرا
دوستبدارید

ارزش یک کارمند  
را موقعیت و پست 
سازمانی او مشخص 
نمی کند ، بلکه ارزش 
هر کارمند  وابسته به 
میزان رضایتی است که 
د ر مشتری خود  ایجاد  
می کند .

آیا شرکتی که د ر 
حال حاضر د ر آن 
مشغول به کار هستید ، 
برای تان ارزش د ارد ؟ 
و نسبت به آن حس 
مسئولیت پذیری و از 
خود گذشتگی د ارید ؟ 
و حاضر هستید  با 
رضایت قلبی بایستید  و 
اضافه کاری کنید ؟
شاید  باور نکنید  اما اگر 
یک مد یر  بد اند  اعضای 
سازمانش، برای موفقیت 
شرکت اهمیت قائل 
هستند  و د ر این راه از 
هیچ تالشی مضایقه نمی 
کنند  و بد ون سرپرستی 
و نظارت د ائمی مد یر، 
روال عاد ی کار خود  را 
پیش می گیرند  و هد فی 
جز پیشرفت گروهی 
را د ر سر نمی پرورانند ؛ 
به کارمند ان استقالل 
بیشتری می د هند  تا روی 
پای خود شان بایستند  و 
آنها را به سمت د ریافت 
پاد اش های بزرگتر 
رهنمون می سازد .

همیشهبه
دوستانو

همکارانتازه
واردممیگویم

هموارهبا
دوستانخود

صداقت
داشتهباشید.

نمیتوانگفت،
انسانهااشتباه

نمیکنند.
قدیمهامیگفتند

امالینانوشته
بدونغلط

است.ولیمهم
ایناستکه
وقتیاشتباه

میکنیدچطور
بااشتباهخود
برخوردکنید

موفقیتکاری
وشغلیبخش

کوچکیاز
موفقیتاست.

اگرمنخودرادر
تمامابعادزندگی
موفقمیدانمبه
ایندلیلاست
کهدرزندگی
خانوادگیو

زندگیزناشویی
وبرخوردبا

مادروتماماین
مواردبهنظر
خودمیکیاز
موفقترینها

بودهام

همیشه کمتر قول بد هید  و کار 
بیشــتری تحویل  تمام شد ه ی 
را  اگــر می خواهید  مد یرتــان  د هیــد . 
خوشحال و راضی نگه د ارید  هرگز سراغ 
عکس این رویکرد  نرویــد . تالش و کار، 
بیش از آنچه که از شــما انتظار می رود ، 
شــما را د ر د ایره ی توجه قرار می د هد  و 
مد یرتان را به این تفکر ترغیب می کند  که 
ســرمایه گذاری بر روی شما برای آیند ه، 

ارزش د ارد . این شیوه ی کار، مد یرتان را به 
یقین می رساند  که شما کارها را پیش از 
مهلت تعیین شد ه به پایان می رسانید  و 
همواره ســر وقــت د ر جلســات حاضر 
می شوید . نخستین کســی باشید  که به 
ســراغ راه حل هــای نوآورانه مــی رود  و 
همواره یکی از اعضای گروه د ر کنار مد یر 
باشید . همیشه از خود  بپرسید : چه چیز 

د یگری به مد یرم کمک می کند ؟

بیشازحدانتظارکارکنید
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علی بشیری کارمند   نمونه منطقه 4، صحبت های 
خود   را بــا یاد  آوری یکــی از خاطرات د  وران 
کود  کــی اش آغاز می کند  . خاطراتی که ســنگ بنای 

شخصیت د  وران بزرگسالی او را بنا نهاد  ه است.
»حد  ود   4 یا 5 ساله بود  م که به اتفاق خانواد  ه برای تفریح 
به حاشیه شهر رفته بود  یم. من د  ر عالم بچگی با د  ید  ن 
میوه های یک باغ که اطرافش حصار د  اشــت وسوسه 
شــد  م و به د  اخل باغ رفتم و چند   میوه از د  رختان باغ 
چید  م. پد  رم مرا د ید  و صد  ا زد   و پرســید  میوه ها را از 

کجا آورد  ی؟
به او گفتم: از باغ چید  ه ام. پد  رم د  ستی به سرم کشید   و 
اد امه د اد : پسرم کار خوبی نکرد  ی از باغی میوه چید  ی 
که متعلق به ما نیســت و البته یک کار خیلی خوب 
کرد  ی که همیشــه  اد  امه اش بد  ه و آن راستگوییه. من 
از همان بچگی به خاطر راستگویی مورد   تشویق قرار 
گرفتم و این اصل، همیشه آویزه گوش من بود   که تحت 
هیچ شرایط د  روغ نگویم. حاال فکر مي کنم سنگ بناي 

موفقیت، راستگویي است.
از زمانی که استخد  ام شد  م همیشه سعی کرد  م صاد  قانه 
برخورد   کنم. چه زمانی که حسابد  ار بود  م و فقط اسناد   
تنخــواه را تهیه می کرد  م و چــه االن که وظیفه مالی 

منطقه 4 را بر عهد  ه د  ارم. 

حسمیكنمموفقهستم
موفقیت کاری و شغلی بخش کوچکی از موفقیت است. اگر من 
خود   را د  ر تمام ابعاد   زند  گی موفق می د  انم به این د  لیل اســت 
که د  ر زند  گی خانواد  گی تالش براي خد  مت به ماد  ر و تمام این 

موارد   به نظر خود  م یکی از موفق ترین ها بود  ه ام.
به نظر من موفقیت د  ر زند  گی خانواد  گی و زند  گی شغلی متأثر 

از یکد  یگرند   و از یکد  یگر تأثیر می پذیرند  .
چه بسا می توانم به جرأت بگویم به این د  لیل زند  گی خانواد  گی 
خوبی د  اشته ام که زند  گی شــغلی خوبی د  اشته ام و بالعکس، 
خانواد  ه خوبی د  اشته ام که توانسته ام د  ر محل کار نیز احساس 

راحتی کنم.

موفقیتمتأثرازصداقتاست
همیشــه به د  وســتان و همکاران جوان تر می گویم همواره با 
د  وســتان  خود   صد  اقت د  اشته باشید  . نمی توان گفت، انسان ها 
اشتباه نمی کنند  . قد  یم ها می گفتند   امالی نانوشته بد  ون غلط 
اســت. ولی مهم این است که وقتی اشتباه می کنید   چطور با 

اشتباه خود   برخورد   کنید  .
زمانی که انســان ها با مســئله وسوســه انگیزی نظیر پول یا 
موقعیت ها برخورد   می کنند  ، اینجاست که باید   د  رست ترین راه 

را انتخاب کنند  .  
هیچ کس نمی تواند   بگوید   من یک کار اشتباه را ند  انسته انجام 
د  اد  م. اولین فرد  ی که متوجه می شود   که راه د  رست یا اشتباه 

را انتخاب کرد  ه؛ خود  ش است.

بهدیگرانببخشید
موفقیت کاری بخش کوچکــی از موفقیت ها د  ر زند  گی کاری 
بود  ه اســت. رمزش نیز این بود  ه کــه همه ی چیزهای خوب را 
د  ر وهله اول برای اطرافیانم خواسته ام. من یک د  وست قد  یمی 
د  اشــتم که یک نصیحت به من می کرد  ، می گفت: هر زمان که 

می خواهی چیزی را د  ر زند  گی به د  ست بیاوری آن را ببخش.
حتی د  ر مورد   موفقیت هاي شــغلي باید   اول آن را به د  یگران 
ببخشــید  .د  ر زند  گی شخصی نیز سعی کرد  م همه چیز را اول 
برای خانواد  ه ام بخواهم. د  ر طوالنی مد  ت، بخشش ها به سمت 

خود   انسان برمی گرد  د  .

همدلینقاطضعفسیستمرارفعمیکند
اگر بیوگرافی انســانهای موفق د  نیــا را بخوانید   می بینید   آنها 
همه چیز را اول برای د  یگران می خواســتند   و بعد   موفقیت هم 
پشت سرش آمد  ه است. د  ر محیط اد  اری و سازمانی این رویکرد   
باعث می شــود   روابط اد  اری بین کارمند  ان بهتر شود   و بیشتر 
مقبول یکد  یگر شــوند   و د  ر نهایت وظایف سازمانی بهتر انجام 
شود  . د  ر یک ســازمان، وقتی همه ی کارمند  ان همد  ل باشند  ، 

نقاط ضعف سیستم نیز برطرف می شود  .

بهکارممانندیکیازفرزندانمنگاهمیکنم
 همواره د  ر مواجهه با کار و زند  گی شــخصی، اولویت ها را د  ر 
نظر گرفته ام. کار را یکی از فرزند  ان خود  م به حساب می آورم. 
به عنوان مثال، اگر د  و فرزند   د  اشته باشم با مبلغ ناچیزی پول، 
اولویت هــا را د  ر نظر می گیــرم و پولم را به فرزند  ی که د  ر آن 

لحظه اولویت بیشتری د  ارد   اختصاص می د  هم.
  

همه این حرف و ســخن ها که گفته شــد  به نظرم یک جاي 
خالي د اشــت. ما د ر مجموعه صند وق ها مد یران شایســته و 
پیشکســوتان ارزند ه د اریم که همیشــه از آنان اخالق و رفتار 
ســازماني مي آموزیم. از این نظر هــم فکر مي کنم که بخت با 

من یار بود ه است.

ببخشوصادقباش
پایصحبتهایيكیازکارمنداننمونه96

شرکتتانرا
دوستبدارید

ارزش یک کارمند  
را موقعیت و پست 
سازمانی او مشخص 
نمی کند ، بلکه ارزش 
هر کارمند  وابسته به 
میزان رضایتی است که 
د ر مشتری خود  ایجاد  
می کند .

آیا شرکتی که د ر 
حال حاضر د ر آن 
مشغول به کار هستید ، 
برای تان ارزش د ارد ؟ 
و نسبت به آن حس 
مسئولیت پذیری و از 
خود گذشتگی د ارید ؟ 
و حاضر هستید  با 
رضایت قلبی بایستید  و 
اضافه کاری کنید ؟
شاید  باور نکنید  اما اگر 
یک مد یر  بد اند  اعضای 
سازمانش، برای موفقیت 
شرکت اهمیت قائل 
هستند  و د ر این راه از 
هیچ تالشی مضایقه نمی 
کنند  و بد ون سرپرستی 
و نظارت د ائمی مد یر، 
روال عاد ی کار خود  را 
پیش می گیرند  و هد فی 
جز پیشرفت گروهی 
را د ر سر نمی پرورانند ؛ 
به کارمند ان استقالل 
بیشتری می د هند  تا روی 
پای خود شان بایستند  و 
آنها را به سمت د ریافت 
پاد اش های بزرگتر 
رهنمون می سازد .

همیشهبه
دوستانو

همکارانتازه
واردممیگویم

هموارهبا
دوستانخود

صداقت
داشتهباشید.

نمیتوانگفت،
انسانهااشتباه

نمیکنند.
قدیمهامیگفتند

امالینانوشته
بدونغلط

است.ولیمهم
ایناستکه
وقتیاشتباه

میکنیدچطور
بااشتباهخود
برخوردکنید

موفقیتکاری
وشغلیبخش

کوچکیاز
موفقیتاست.

اگرمنخودرادر
تمامابعادزندگی
موفقمیدانمبه
ایندلیلاست
کهدرزندگی
خانوادگیو

زندگیزناشویی
وبرخوردبا

مادروتماماین
مواردبهنظر
خودمیکیاز
موفقترینها

بودهام

همیشه کمتر قول بد هید  و کار 
تمام شد ه ی بیشــتری تحویل 
د هیــد . اگــر می خواهید  مد یرتــان را 
خوشحال و راضی نگه د ارید  هرگز سراغ 
عکس این رویکرد  نرویــد . تالش و کار، 
بیش از آنچه که از شــما انتظار می رود ، 
شــما را د ر د ایره ی توجه قرار می د هد  و 
مد یرتان را به این تفکر ترغیب می کند  که 
ســرمایه گذاری بر روی شما برای آیند ه، 

ارزش د ارد . این شیوه ی کار، مد یرتان را به 
یقین می رساند  که شما کارها را پیش از 
مهلت تعیین شد ه به پایان می رسانید  و 
همواره ســر وقــت د ر جلســات حاضر 
می شوید . نخستین کســی باشید  که به 
ســراغ راه حل هــای نوآورانه مــی رود  و 
همواره یکی از اعضای گروه د ر کنار مد یر 
باشید . همیشه از خود  بپرسید : چه چیز 

د یگری به مد یرم کمک می کند ؟

بیشازحدانتظارکارکنید

بسیاری از 
بیماری هایی که 
در جامعه وجود 
دارد، ناشی از 

عدم استفاده از 
سبوس است که 
این مسأله یکی 
از دغدغه های 

مسئولین قم بود
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مدیرکل استاندارد استان قم:

تمرکز ما روی 
سبوس دار کردن 
نان در واحدهای 

آزادپز استان 
است

در  چه  اگر  گفت:  فرزانه  منصور    
 12 آرد  طرح  اجرای  در  حاضر  حال 
از  برخی  در  شده  سبوس گیری  درصد 
نوسان هستیم  دچار  واحدهای خبازی 
این  که  است  این  ما  عمده  مشکل  اما 
اعمال  یارانه ای  واحدهای  برای  طرح 
شود و در واحدهای آزادپز که متأسفانه 
اغلب آردشان را از سایر استان ها تأمین 
نمی شود.  رعایت  مسأله  این  می کنند، 
در حال حاضر تمرکز ما روی واحدهای 
آزادپز است تا بتوانیم نظارت بیش تری 
روی این واحدها داشته باشیم و این کار 
را به صورت فشرده تر در دستور کار قرار 

داده ایم. 

مدیرکل استاندارد استان قم در گفت وگو 
ملی  استاندارد  کرد:  بیان  نیوز  غالت  با 
103 مصوبه سازمان ملی استاندارد درباره 
ویژگی های آرد گندم است. این استاندارد 
طبق مصوبه شورای عالی استاندارد کشور، 
اجباری اعالم شده و باید تحت نظارت و 
مقررات سازمان ملی استاندارد قرار گیرد. 
تا کنون 5 بار روی این استاندارد تجدید 
نظر شده است. ما از 5 واحد تولیدی آرد 
در استان قم برخورداریم و هر 5 کارخانه 
دارای پروانه استاندارد هستند و به طور 
نمونه برداری  و  بازرسی  رصد،  مرتب 

می شوند. عالوه بر رصد واحدهای 
یک  قالب  در  ما  آرد،  تولیدی 
حضور  اینکه  وجود  با  ویژه  طرح 
وظایف  جزو  نانوایی  واحدهای  در 
دلیل  به  نیست  استاندارد  اداره 
اهمیت موضوع، امسال طرح ورود 
اجرا کرده  را  نانوایی  واحدهای  به 
واحدهای  آرد  از  نمونه برداری  و 
خبازی را هم شروع کرده ایم و نتایج 
را در شورای سیاست گذاری گندم، 

آرد و نان استان اعالم می کنیم.
وی ادامه داد: خوشبختانه ما بابت 
تولید آرد در سطح استان مشکل 
که  مورد  یک  جز  نداریم  حادی 
موضوعی خاص و چالشی در استان 
بود و آن، بحث میزان سبوس گیری 
آرد بود. سبوس، ارتباط مستقیمی 
با بسیاری از بیماری ها دارد. نانی که 
از آرد سبوس دار تولید شده باشد، 
رنگ آن تیره تر می شود و این بحث 
سبوس بیشتر در نان سنگک مطرح 
در  برند سنگک  قم،  استان  است. 
نسبت  و  کشور محسوب می شود 
در  سنگک  کشور،  نقاط  سایر  به 
باالیی  حساسیت  از  قم  استان 
برخوردار است. به همین خاطر این 
مسأله برای ما بسیار حائز اهمیت 
بوده و طی دو سال گذشته درصد 
بیش  سنگک  آرد  سبوس گیری 
از 18 درصد بود و با آنچه که در 
استاندارد ملی 103 آرد ذکر شده، 
علت  داشت.  توجه  قابل  اختالفی 
اجرا نمی شد،  استاندارد هم  اینکه 
میان  نامناسب  همکاری  شاید 
دستگاه های نظارتی بود و از سوی 
دیگر بحث فرهنگی بود که متأسفانه 
فرهنگ مصرف نان سبوس دار در 
جامعه جا نیفتاده بود اما خوشبختانه 
در  همکارانمان  با  مثبتی  تعامل 
سازمان  غله،  شرکت  استانداری، 
صنعت، معدن و تجارت و استانداری 
آغاز کرده و جلسات متعددی برگزار 
نمودیم و خوشبختانه توانستیم به 
را  آرد  میزان سبوس گیری  تدریج 
از 21 درصد به 15 درصد برسانیم. 
از اول بهمن ماه سال 96 هم میزان 
سبوس گیری آرد را به 12 درصد 
پیشرفت  خوشبختانه  و  رساندیم 
بسیار خوبی در اجرای طرح حاصل 
آقای  که  زمانی  از  به خصوص  شد 
رادمنش آمدند، تعامل ما با ایشان 
بیشتر و بهتر بود و این مسأله به 

کمک  بسیار  طرح،  موفق  اجرای 
کرد.

اجرای  در  حاضر  حال  در  اگرچه 
طرح آرد 12 درصد سبوس گیری 
شده در برخی از واحدهای خبازی 
مشکل  اما  هستیم  نوسان  دچار 
طرح  این  که  است  این  ما  عمده 
برای واحدهای یارانه ای اعمال شده 
و در واحدهای آزادپز که متأسفانه 
استان ها  سایر  از  را  آردشان  اغلب 
تأمین می کنند، این مسأله رعایت 
نمی شود و آردی که در این واحدها 
مورد استفاده قرار می گیرد، سفید 
دیگر  استان های  از  یا  که  است 
این مسأله را  تأمین می شود و ما 
به آن استان ها منعکس می کنیم و 
یا اساساً کیسه آردی که در واحد 
متناسب  می شود  مشاهده  نانوایی 
البته  که  نیست  واحد  آن  نان  با 
اعمال  را  بسیاری  برخوردهای  ما 
مسأله  این  خوشبختانه  می کنیم. 
اجرایی  دولتی پز  واحدهای  در  را 
کرده ایم و در حال حاضر تمرکزمان 
تا  است  آزادپز  واحدهای  روی 
این  روی  بیشتری  نظارت  بتوانیم 
واحدها داشته باشیم و این کار را 
به صورت فشرده تری در دستور کار 

قرار داده ایم. 

استاندارد ملی 103 مصوبه 
سازمان ملی استاندارد 
درباره ویژگی های آرد 

گندم است، این استاندارد 
طبق مصوبه شورای عالی 
استاندارد کشور، اجباری 

اعالم شده و باید تحت 
نظارت و مقررات سازمان 
ملی استاندارد قرار گیرد

اداره  وظیفه  که  می کنم  تأکید 
واحدهای  بر  نظارت  استاندارد، 
نانوایی نیست اما به خاطر تعامل 
با  که  همکاری خوبی  و  استان  با 
بازرگانی  خدمات  و  غله  شرکت 
این  به  داریم،  استان  استانداری  و 

مسأله ورود کرده ایم.
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نخستیننشریهالکترونیکی
ویژهكاركنانصندوقبازنشستگی،
پساندازورفاهکارکنانصنعتنفت

شماره3 اسفندماه1396  

علی بشیری کارمند   نمونه منطقه 4، صحبت های 
خود   را بــا یاد  آوری یکــی از خاطرات د  وران 
کود  کــی اش آغاز می کند  . خاطراتی که ســنگ بنای 

شخصیت د  وران بزرگسالی او را بنا نهاد  ه است.
»حد  ود   4 یا 5 ساله بود  م که به اتفاق خانواد  ه برای تفریح 
به حاشیه شهر رفته بود  یم. من د  ر عالم بچگی با د  ید  ن 
میوه های یک باغ که اطرافش حصار د  اشــت وسوسه 
شــد  م و به د  اخل باغ رفتم و چند   میوه از د  رختان باغ 
چید  م. پد  رم مرا د ید  و صد  ا زد   و پرســید  میوه ها را از 

کجا آورد  ی؟
به او گفتم: از باغ چید  ه ام. پد  رم د  ستی به سرم کشید   و 
اد امه د اد : پسرم کار خوبی نکرد  ی از باغی میوه چید  ی 
که متعلق به ما نیســت و البته یک کار خیلی خوب 
کرد  ی که همیشــه  اد  امه اش بد  ه و آن راستگوییه. من 
از همان بچگی به خاطر راستگویی مورد   تشویق قرار 
گرفتم و این اصل، همیشه آویزه گوش من بود   که تحت 
هیچ شرایط د  روغ نگویم. حاال فکر مي کنم سنگ بناي 

موفقیت، راستگویي است.
از زمانی که استخد  ام شد  م همیشه سعی کرد  م صاد  قانه 
برخورد   کنم. چه زمانی که حسابد  ار بود  م و فقط اسناد   
تنخــواه را تهیه می کرد  م و چــه االن که وظیفه مالی 

منطقه 4 را بر عهد  ه د  ارم. 

حسمیكنمموفقهستم
موفقیت کاری و شغلی بخش کوچکی از موفقیت است. اگر من 
خود   را د  ر تمام ابعاد   زند  گی موفق می د  انم به این د  لیل اســت 
که د  ر زند  گی خانواد  گی تالش براي خد  مت به ماد  ر و تمام این 

موارد   به نظر خود  م یکی از موفق ترین ها بود  ه ام.
به نظر من موفقیت د  ر زند  گی خانواد  گی و زند  گی شغلی متأثر 

از یکد  یگرند   و از یکد  یگر تأثیر می پذیرند  .
چه بسا می توانم به جرأت بگویم به این د  لیل زند  گی خانواد  گی 
خوبی د  اشته ام که زند  گی شــغلی خوبی د  اشته ام و بالعکس، 
خانواد  ه خوبی د  اشته ام که توانسته ام د  ر محل کار نیز احساس 

راحتی کنم.

موفقیتمتأثرازصداقتاست
همیشــه به د  وســتان و همکاران جوان تر می گویم همواره با 
د  وســتان  خود   صد  اقت د  اشته باشید  . نمی توان گفت، انسان ها 
اشتباه نمی کنند  . قد  یم ها می گفتند   امالی نانوشته بد  ون غلط 
اســت. ولی مهم این است که وقتی اشتباه می کنید   چطور با 

اشتباه خود   برخورد   کنید  .
زمانی که انســان ها با مســئله وسوســه انگیزی نظیر پول یا 
موقعیت ها برخورد   می کنند  ، اینجاست که باید   د  رست ترین راه 

را انتخاب کنند  .  
هیچ کس نمی تواند   بگوید   من یک کار اشتباه را ند  انسته انجام 
د  اد  م. اولین فرد  ی که متوجه می شود   که راه د  رست یا اشتباه 

را انتخاب کرد  ه؛ خود  ش است.

بهدیگرانببخشید
موفقیت کاری بخش کوچکــی از موفقیت ها د  ر زند  گی کاری 
بود  ه اســت. رمزش نیز این بود  ه کــه همه ی چیزهای خوب را 
د  ر وهله اول برای اطرافیانم خواسته ام. من یک د  وست قد  یمی 
د  اشــتم که یک نصیحت به من می کرد  ، می گفت: هر زمان که 

می خواهی چیزی را د  ر زند  گی به د  ست بیاوری آن را ببخش.
حتی د  ر مورد   موفقیت هاي شــغلي باید   اول آن را به د  یگران 
ببخشــید  .د  ر زند  گی شخصی نیز سعی کرد  م همه چیز را اول 
برای خانواد  ه ام بخواهم. د  ر طوالنی مد  ت، بخشش ها به سمت 

خود   انسان برمی گرد  د  .

همدلینقاطضعفسیستمرارفعمیکند
اگر بیوگرافی انســانهای موفق د  نیــا را بخوانید   می بینید   آنها 
همه چیز را اول برای د  یگران می خواســتند   و بعد   موفقیت هم 
پشت سرش آمد  ه است. د  ر محیط اد  اری و سازمانی این رویکرد   
باعث می شــود   روابط اد  اری بین کارمند  ان بهتر شود   و بیشتر 
مقبول یکد  یگر شــوند   و د  ر نهایت وظایف سازمانی بهتر انجام 
شود  . د  ر یک ســازمان، وقتی همه ی کارمند  ان همد  ل باشند  ، 

نقاط ضعف سیستم نیز برطرف می شود  .

بهکارممانندیکیازفرزندانمنگاهمیکنم
 همواره د  ر مواجهه با کار و زند  گی شــخصی، اولویت ها را د  ر 
نظر گرفته ام. کار را یکی از فرزند  ان خود  م به حساب می آورم. 
به عنوان مثال، اگر د  و فرزند   د  اشته باشم با مبلغ ناچیزی پول، 
اولویت هــا را د  ر نظر می گیــرم و پولم را به فرزند  ی که د  ر آن 

لحظه اولویت بیشتری د  ارد   اختصاص می د  هم.
  

همه این حرف و ســخن ها که گفته شــد  به نظرم یک جاي 
خالي د اشــت. ما د ر مجموعه صند وق ها مد یران شایســته و 
پیشکســوتان ارزند ه د اریم که همیشــه از آنان اخالق و رفتار 
ســازماني مي آموزیم. از این نظر هــم فکر مي کنم که بخت با 

من یار بود ه است.

ببخشوصادقباش
پایصحبتهایيكیازکارمنداننمونه96

شرکتتانرا
دوستبدارید

ارزش یک کارمند  
را موقعیت و پست 
سازمانی او مشخص 
نمی کند ، بلکه ارزش 
هر کارمند  وابسته به 
میزان رضایتی است که 
د ر مشتری خود  ایجاد  
می کند .

آیا شرکتی که د ر 
حال حاضر د ر آن 
مشغول به کار هستید ، 
برای تان ارزش د ارد ؟ 
و نسبت به آن حس 
مسئولیت پذیری و از 
خود گذشتگی د ارید ؟ 
و حاضر هستید  با 
رضایت قلبی بایستید  و 
اضافه کاری کنید ؟
شاید  باور نکنید  اما اگر 
یک مد یر  بد اند  اعضای 
سازمانش، برای موفقیت 
شرکت اهمیت قائل 
هستند  و د ر این راه از 
هیچ تالشی مضایقه نمی 
کنند  و بد ون سرپرستی 
و نظارت د ائمی مد یر، 
روال عاد ی کار خود  را 
پیش می گیرند  و هد فی 
جز پیشرفت گروهی 
را د ر سر نمی پرورانند ؛ 
به کارمند ان استقالل 
بیشتری می د هند  تا روی 
پای خود شان بایستند  و 
آنها را به سمت د ریافت 
پاد اش های بزرگتر 
رهنمون می سازد .

همیشهبه
دوستانو

همکارانتازه
واردممیگویم

هموارهبا
دوستانخود

صداقت
داشتهباشید.

نمیتوانگفت،
انسانهااشتباه

نمیکنند.
قدیمهامیگفتند

امالینانوشته
بدونغلط

است.ولیمهم
ایناستکه
وقتیاشتباه

میکنیدچطور
بااشتباهخود
برخوردکنید

موفقیتکاری
وشغلیبخش

کوچکیاز
موفقیتاست.

اگرمنخودرادر
تمامابعادزندگی
موفقمیدانمبه
ایندلیلاست
کهدرزندگی
خانوادگیو

زندگیزناشویی
وبرخوردبا

مادروتماماین
مواردبهنظر
خودمیکیاز
موفقترینها

بودهام

همیشه کمتر قول بد هید  و کار 
بیشــتری تحویل  تمام شد ه ی 
را  اگــر می خواهید  مد یرتــان  د هیــد . 
خوشحال و راضی نگه د ارید  هرگز سراغ 
عکس این رویکرد  نرویــد . تالش و کار، 
بیش از آنچه که از شــما انتظار می رود ، 
شــما را د ر د ایره ی توجه قرار می د هد  و 
مد یرتان را به این تفکر ترغیب می کند  که 
ســرمایه گذاری بر روی شما برای آیند ه، 

ارزش د ارد . این شیوه ی کار، مد یرتان را به 
یقین می رساند  که شما کارها را پیش از 
مهلت تعیین شد ه به پایان می رسانید  و 
همواره ســر وقــت د ر جلســات حاضر 
می شوید . نخستین کســی باشید  که به 
ســراغ راه حل هــای نوآورانه مــی رود  و 
همواره یکی از اعضای گروه د ر کنار مد یر 
باشید . همیشه از خود  بپرسید : چه چیز 

د یگری به مد یرم کمک می کند ؟

بیشازحدانتظارکارکنید

2

نخستیننشریهالکترونیکی 
ویژهكاركنانصندوقبازنشستگی، 
پساندازورفاهکارکنانصنعتنفت
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علی بشیری کارمند   نمونه منطقه 4، صحبت های 
خود   را بــا یاد  آوری یکــی از خاطرات د  وران 
کود  کــی اش آغاز می کند  . خاطراتی که ســنگ بنای 

شخصیت د  وران بزرگسالی او را بنا نهاد  ه است.
»حد  ود   4 یا 5 ساله بود  م که به اتفاق خانواد  ه برای تفریح 
به حاشیه شهر رفته بود  یم. من د  ر عالم بچگی با د  ید  ن 
میوه های یک باغ که اطرافش حصار د  اشــت وسوسه 
شــد  م و به د  اخل باغ رفتم و چند   میوه از د  رختان باغ 
چید  م. پد  رم مرا د ید  و صد  ا زد   و پرســید  میوه ها را از 

کجا آورد  ی؟
به او گفتم: از باغ چید  ه ام. پد  رم د  ستی به سرم کشید   و 
اد امه د اد : پسرم کار خوبی نکرد  ی از باغی میوه چید  ی 
که متعلق به ما نیســت و البته یک کار خیلی خوب 
کرد  ی که همیشــه  اد  امه اش بد  ه و آن راستگوییه. من 
از همان بچگی به خاطر راستگویی مورد   تشویق قرار 
گرفتم و این اصل، همیشه آویزه گوش من بود   که تحت 
هیچ شرایط د  روغ نگویم. حاال فکر مي کنم سنگ بناي 

موفقیت، راستگویي است.
از زمانی که استخد  ام شد  م همیشه سعی کرد  م صاد  قانه 
برخورد   کنم. چه زمانی که حسابد  ار بود  م و فقط اسناد   
تنخــواه را تهیه می کرد  م و چــه االن که وظیفه مالی 

منطقه 4 را بر عهد  ه د  ارم. 

حسمیكنمموفقهستم
موفقیت کاری و شغلی بخش کوچکی از موفقیت است. اگر من 
خود   را د  ر تمام ابعاد   زند  گی موفق می د  انم به این د  لیل اســت 
که د  ر زند  گی خانواد  گی تالش براي خد  مت به ماد  ر و تمام این 

موارد   به نظر خود  م یکی از موفق ترین ها بود  ه ام.
به نظر من موفقیت د  ر زند  گی خانواد  گی و زند  گی شغلی متأثر 

از یکد  یگرند   و از یکد  یگر تأثیر می پذیرند  .
چه بسا می توانم به جرأت بگویم به این د  لیل زند  گی خانواد  گی 
خوبی د  اشته ام که زند  گی شــغلی خوبی د  اشته ام و بالعکس، 
خانواد  ه خوبی د  اشته ام که توانسته ام د  ر محل کار نیز احساس 

راحتی کنم.

موفقیتمتأثرازصداقتاست
همیشــه به د  وســتان و همکاران جوان تر می گویم همواره با 
د  وســتان  خود   صد  اقت د  اشته باشید  . نمی توان گفت، انسان ها 
اشتباه نمی کنند  . قد  یم ها می گفتند   امالی نانوشته بد  ون غلط 
اســت. ولی مهم این است که وقتی اشتباه می کنید   چطور با 

اشتباه خود   برخورد   کنید  .
زمانی که انســان ها با مســئله وسوســه انگیزی نظیر پول یا 
موقعیت ها برخورد   می کنند  ، اینجاست که باید   د  رست ترین راه 

را انتخاب کنند  .  
هیچ کس نمی تواند   بگوید   من یک کار اشتباه را ند  انسته انجام 
د  اد  م. اولین فرد  ی که متوجه می شود   که راه د  رست یا اشتباه 

را انتخاب کرد  ه؛ خود  ش است.

بهدیگرانببخشید
موفقیت کاری بخش کوچکــی از موفقیت ها د  ر زند  گی کاری 
بود  ه اســت. رمزش نیز این بود  ه کــه همه ی چیزهای خوب را 
د  ر وهله اول برای اطرافیانم خواسته ام. من یک د  وست قد  یمی 
د  اشــتم که یک نصیحت به من می کرد  ، می گفت: هر زمان که 

می خواهی چیزی را د  ر زند  گی به د  ست بیاوری آن را ببخش.
حتی د  ر مورد   موفقیت هاي شــغلي باید   اول آن را به د  یگران 
ببخشــید  .د  ر زند  گی شخصی نیز سعی کرد  م همه چیز را اول 
برای خانواد  ه ام بخواهم. د  ر طوالنی مد  ت، بخشش ها به سمت 

خود   انسان برمی گرد  د  .

همدلینقاطضعفسیستمرارفعمیکند
اگر بیوگرافی انســانهای موفق د  نیــا را بخوانید   می بینید   آنها 
همه چیز را اول برای د  یگران می خواســتند   و بعد   موفقیت هم 
پشت سرش آمد  ه است. د  ر محیط اد  اری و سازمانی این رویکرد   
باعث می شــود   روابط اد  اری بین کارمند  ان بهتر شود   و بیشتر 
مقبول یکد  یگر شــوند   و د  ر نهایت وظایف سازمانی بهتر انجام 
شود  . د  ر یک ســازمان، وقتی همه ی کارمند  ان همد  ل باشند  ، 

نقاط ضعف سیستم نیز برطرف می شود  .

بهکارممانندیکیازفرزندانمنگاهمیکنم
 همواره د  ر مواجهه با کار و زند  گی شــخصی، اولویت ها را د  ر 
نظر گرفته ام. کار را یکی از فرزند  ان خود  م به حساب می آورم. 
به عنوان مثال، اگر د  و فرزند   د  اشته باشم با مبلغ ناچیزی پول، 
اولویت هــا را د  ر نظر می گیــرم و پولم را به فرزند  ی که د  ر آن 

لحظه اولویت بیشتری د  ارد   اختصاص می د  هم.
  

همه این حرف و ســخن ها که گفته شــد  به نظرم یک جاي 
خالي د اشــت. ما د ر مجموعه صند وق ها مد یران شایســته و 
پیشکســوتان ارزند ه د اریم که همیشــه از آنان اخالق و رفتار 
ســازماني مي آموزیم. از این نظر هــم فکر مي کنم که بخت با 

من یار بود ه است.

ببخشوصادقباش
پایصحبتهایيكیازکارمنداننمونه96

شرکتتانرا
دوستبدارید

ارزش یک کارمند  
را موقعیت و پست 
سازمانی او مشخص 
نمی کند ، بلکه ارزش 
هر کارمند  وابسته به 
میزان رضایتی است که 
د ر مشتری خود  ایجاد  
می کند .
آیا شرکتی که د ر 
حال حاضر د ر آن 
مشغول به کار هستید ، 
برای تان ارزش د ارد ؟ 
و نسبت به آن حس 
مسئولیت پذیری و از 
خود گذشتگی د ارید ؟ 
و حاضر هستید  با 
رضایت قلبی بایستید  و 
اضافه کاری کنید ؟
شاید  باور نکنید  اما اگر 
یک مد یر  بد اند  اعضای 
سازمانش، برای موفقیت 
شرکت اهمیت قائل 
هستند  و د ر این راه از 
هیچ تالشی مضایقه نمی 
کنند  و بد ون سرپرستی 
و نظارت د ائمی مد یر، 
روال عاد ی کار خود  را 
پیش می گیرند  و هد فی 
جز پیشرفت گروهی 
را د ر سر نمی پرورانند ؛ 
به کارمند ان استقالل 
بیشتری می د هند  تا روی 
پای خود شان بایستند  و 
آنها را به سمت د ریافت 
پاد اش های بزرگتر 
رهنمون می سازد .

همیشهبه
دوستانو

همکارانتازه
واردممیگویم

هموارهبا
دوستانخود

صداقت
داشتهباشید.

نمیتوانگفت،
انسانهااشتباه

نمیکنند.
قدیمهامیگفتند

امالینانوشته
بدونغلط

است.ولیمهم
ایناستکه
وقتیاشتباه

میکنیدچطور
بااشتباهخود
برخوردکنید

موفقیتکاری
وشغلیبخش

کوچکیاز
موفقیتاست.

اگرمنخودرادر
تمامابعادزندگی
موفقمیدانمبه
ایندلیلاست
کهدرزندگی
خانوادگیو

زندگیزناشویی
وبرخوردبا

مادروتماماین
مواردبهنظر
خودمیکیاز
موفقترینها

بودهام

همیشه کمتر قول بد هید  و کار 
تمام شد ه ی بیشــتری تحویل 
د هیــد . اگــر می خواهید  مد یرتــان را 
خوشحال و راضی نگه د ارید  هرگز سراغ 
عکس این رویکرد  نرویــد . تالش و کار، 
بیش از آنچه که از شــما انتظار می رود ، 
شــما را د ر د ایره ی توجه قرار می د هد  و 
مد یرتان را به این تفکر ترغیب می کند  که 
ســرمایه گذاری بر روی شما برای آیند ه، 

ارزش د ارد . این شیوه ی کار، مد یرتان را به 
یقین می رساند  که شما کارها را پیش از 
مهلت تعیین شد ه به پایان می رسانید  و 
همواره ســر وقــت د ر جلســات حاضر 
می شوید . نخستین کســی باشید  که به 
ســراغ راه حل هــای نوآورانه مــی رود  و 
همواره یکی از اعضای گروه د ر کنار مد یر 
باشید . همیشه از خود  بپرسید : چه چیز 

د یگری به مد یرم کمک می کند ؟

بیشازحدانتظارکارکنید



الکترونیکــی  نشــریه 
نــان   و  آرد  گنــدم، 
شــماره اول  اردیبهشــت 
ــه ــاه 1397  13 صفح م

Apr- 2018       No.1   
www.ghalatnews.ir

 قم
تان

ی اس
ونیک

کتر
ه ال

 نام
یژه

و

 6  

جنبـه  از  اینکـه  بـرای  همچنیـن 
داخلـی بتوانیـم جـواب محکم تری در 
این قضیه داشـته باشـیم، آزمایشـگاه 
منـوط به بحـث آرد را تقویـت کردیم 
و مجموعـه ایـن عوامـل باعـث شـده 
بـه  نسـبت  اسـتان  در  آرد  وضعیـت 
و  شـود  مطلوب تـر  گذشـته  سـالیان 
تـالش ما این اسـت که ایـن امر را در 
واحدهـای آزادپـز هـم اجرایـی کنیم. 
تمـام ایـن اقدامـات در جهـت ارتقـاء 
سـالمت شـهروندان صورت می گیرد.

فرزانـه در بخش دیگری از سـخنانش 
اسـتاندارد  اجـرای  خصـوص  در 
حـرارت غیرمسـتقیم در اسـتان قـم 
تنورهـای  گذشـته  در  کـرد:  اظهـار 
واحدهـای نانوایـی بـه شـیوه حرارت 
غیرمسـتقیم بـود امـا تنورهایـی کـه 
امـروزه مخصوصـاً در واحدهـای نـان 
تافتـون وجـود دارد، به شـیوه حرارت 
اسـتاندارد،  نظـر  از  اسـت.  مسـتقیم 
حـرارت مسـتقیم، قابل قبول نیسـت 
و حـرارت مسـتقیم آتـش روی نـان 
از  می گـذارد.  جـای  بـر  را  مضراتـی 
اسـتاندارد،  عالـی  سـال 85 شـورای 
دسـتگاه های پخـت نـان را مشـمول 
کـرد.  اجبـاری  اسـتاندارد  مقـررات 
بـه سـازمان اسـتاندارد تکلیـف نشـد 
بـا  و  کـرده  ورود  نانوایی هـا  بـه  کـه 
تنورهـای حـرارت مسـتقیم برخـورد 
بـا  دسـتگاه های  تولیـد  لـذا  کنـد 
اسـتاندارد  غیرمسـتقیم،  حـرارت 
در جایـی  اگـر  یعنـی  اجبـاری شـد 
می خواهـد  تولیدکننـده ای  کشـور  از 
دسـتگاه یـا ماشـین آالت پخـت نـان 
نظـارت  تحـت  بایـد  کنـد،  تولیـد 
سـازمان اسـتاندارد قرار گیـرد و طبق 
ضوابـط اسـتاندارد، دسـتگاهش را به 
صـورت حـرارت غیرمسـتقیم تولیـد 

. کند
تصادفـی،  صـورت  بـه  پارسـال  مـا 
طـرح بازرسـی از واحدهـای نانوایـی 
را داشـتیم و بـه چنـد مـورد برخـورد 
صـورت  بـه  دسـتگاه ها  کـه  کردیـم 
غیراسـتاندارد بودنـد. بـه ایـن مـوارد 
رسـیدگی کردیـم و بـه دسـتگاه هایی 
کـه تولیـد شـده و از سـایر اسـتان ها 
آمـده بـود، بـه آن اسـتان ها انعـکاس 
دادیـم. در اسـتان قـم فقـط بـه یـک 
تولیدکننـده متخلـف برخوردیـم کـه 
سـریعاً برخوردهـا اعمال شـد و تولید 

ایـن تولیدکننـده متوقـف گردیـد.

ــم  ــتانداری ق ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــر هماهنگ ــرکل دفت مدی
ــرد: ــرح ک مط

جدیت در اجرای طرح 
سبوس دار کردن نان استان 

در کارگروه گندم، آرد و نان
کارگروه  اول  اولویت  اینکه  بیان  با  آوری فرد  مجید    
کاهش  گذشته،  سال  در  استان  نان  و  آرد  گندم، 
در  ما  گفت:  است،  بوده  مجاز  حد  به  آرد  سبوس گیری 
حال حاضر سقف سبوس گیری آرد در کارخانه ها را به حد 
تولید  برای  ایده هایی  مجاز 12 درصد رسانده ایم و حتی 
در سال 97  ما  برنامه  داریم.  استان  در سطح  کامل  آرد 
حفظ و استمرار رعایت درصد سبوس گیری آرد در سطح 
استان است به خصوص در فصل گرما که حفظ این مسأله 

در واحدهای خبازی، کمی دشوار است.

در  قم  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر  مدیرکل 
با  نان  تأمین  ما،  نهایی  بیان کرد: هدف  نیوز  با غالت  گفت وگو 
باکیفیت،  نان  تولید  برای مردم است. الزمه  قبول  قابل  کیفیت 
و  مناسب  فراوری  عملیات  و  خوب  آسیاب  خوب،  گندم 
مشکالتی  چرخه  این  در  همیشه  ما  است.  مطلوب  نان  تولید 
غیره. و  قیمتی  مشکالت  گندم،  کیفیت  مشکالت   داشتیم؛ 

استان قم در تولید گندم خودکفا نیست و ما چیزی حدود 10 
هزار تن گندم به صورت ماهیانه نیاز داریم و تنها حدود 20 هزار 
تن گندم در سال تولید می کنیم. در مقطعی به گندم خارجی 
دسترسی داشتیم اما چند سالی است که بحث استقالل را در حوزه 
گندم مطرح کرده اند که البته استقالل به معنای چیزی نیست که 
به عنوان خودکفایی مطرح می شود؛ به عقیده شخصی من، گندم 
یک کاالی استراتژیک است و ما همیشه باید از موجودی گندم 
در کشور برخوردار باشیم تا دشمن نتواند در مواقعی، با گندم و 
قوت غالب مردم، ما را تهدید کند اما برخی  می گویند یعنی اینکه 
ما بتوانیم صد درصد نیاز گندم کشور را خودمان تولید کنیم که 
اگر قرار به اجرایی شدن باشد، همه جای کشور محل تولید گندم 
نیست. باید گونه های مناسب در اقلیم های مناسب کاشت شود. 
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برخی از مناطق کشور مانند استان قم اصالً محل کشت گندم 
نیست. وزارت جهاد کشاورزی باید برنامه هایش را اصالح کند 
و باید در این حوزه آمایش داشته باشیم. در هر استانی و به 
هر قیمتی نباید گندم تولید شود البته در روز مبادا این اقدام 
ضروری است اما در حال حاضر که در وضعیت عادی قرار داریم، 
در استان قم با توجه به منابع آبی بسیار محدود، تولید گندم 

ضروری نیست.
در حوزه  بتوانیم  که  داریم  بسیاری  راهکارهای  ما  افزود:  وی 
گندم استقالل داشته باشیم. من معتقدم اگر بتوانیم سیلوهای 
مکانیزه ای را در طوالنی مدت در کشور مستقر کنیم که قابلیت 
نگهداری گندم داشته باشد، هر لحظه اراده کنیم، خواهیم کاشت 
و در فصل بعدی برداشت خواهیم کرد. به عبارت دیگر اگر بتوانیم 
ذخیره های کشور را به 6 ماه برسانیم، دولت به بخش خصوصی 
یارانه ای دهد که سیلوهای متعددی در کشور ساخته شود و در 
نتیجه موجودی کشور افزایش یابد، می توانیم به استقالل مورد 

نظر در حوزه گندم برسیم.
آوری فرد گفت: با توجه به شرایط خاص تولید نان سنگک در 
استان قم، ما معتقدیم که آرد تولیدی در این استان باید متفاوت 
با سایر نقاط کشور باشد و از ویژگی های آرد مطلوب برای خبازان 
برخوردار باشد. خوشبختانه ما در استان قم سال هاست که بحث 
کمیت و کیفیت را رصد می کنیم. ما سال ها تالش کردیم گندم 
را به آرد استاندارد تبدیل کنیم و در نانوایی هایمان آرد استاندارد 
پخته شود. متأسفانه در گذشته این طور نبود و چندین بار تالش 

کردیم اما به دالیل فنی این موضوع قابلیت اجرایی پیدا نکرد.
وی ادامه داد: درصد سبوس گیری آرد، مسأله ای بود که متأسفانه 
در استان به آن توجه نمی        شد و در واقع استاندارد 103 آرد به 
دلیل شرایط خاص جامعه اجرایی نمی گردید و از آنجا که همه 
ارگان ها با یکدیگر هماهنگ نبودند، این طرح با شکست مواجه 
می شد اما خوشبختانه در سال گذشته توانستیم همه دستگاه ها 
را با هم هماهنگ کرده و با یکدیگر متحد شویم. متأسفانه 
در نمونه گیری ها، میزان سبوس آرد سنگک باالی 21 درصد 
بود و میان نانوایان رقابتی منفی در مصرف آردهایی با درصد 
سبوس گیری باال وجود داشت و نان روز به روز سفیدتر می شد. 
خوشبختانه به مرور درصد سبوس گیری آرد را در استان کاهش 

دادیم.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم ادامه داد: 
نان، قوت غالب قشر ضعیف ماست و اگر می خواهیم قشر ضعیف 
را تقویت و حمایت کنیم، باید نان خوب تحویلشان دهیم که 
حاوی ارزش غذایی باالیی باشد؛ نانی که اگر به سالمتشان اضافه 
نمی کند، سالمتشان را از آنها نگیرد. در سال 95 بحث افزودنی ها 
در فرایند تولید نان، به ویژه جوش شیرین، اولویت اول ما بود 
که به طور جدی این مسأله پیگیری شد. خوشبختانه یکی از 
کارخانه های استان قم موفق به اخذ پروانه ساخت آردی برای 
نان تافتون و لواش شده که نیازی به جوش شیرین ندارد. سال 
گذشته به شدت استفاده از جوش شیرین در استان منع شد و 
آمار مصرف این افزودنی در واحدهای خبازی بسیار کاهش یافت. 
خوشبختانه استفاده از بالنکیت هم تا کنون در قم مشاهده نشده 
است اما اخیراً به گوش رسیده که برخی از واحدها از این ماده 
استفاده می کنند که رسیدگی به این مسأله را در دستور کار قرار 

خواهیم داد.
وی ادامه داد: برنامه ما در سال 97، حفظ و استمرار رعایت درصد 
سبوس گیری آرد در سطح استان است به خصوص در فصل گرما 
که حفظ این مسأله در واحدهای خبازی کمی دشوار است. البته 

کارگروه، شرکت غله را موظف به تأمین گندم هایی نموده که 
برای خبازی های استان مناسب باشد و خوشبختانه شرکت غله 
در این زمینه بسیار خوب عمل می کند و در حال حاضر بیش از 
90 درصد گندم تأمینی استان از گندم های کیفی است و ما در 
زمان مدیریت جناب رادمنش در شرکت غله به خواسته هایمان 

رسیده ایم که این جای تشکر دارد.
در زمینه خرید و نگهداری گندم، هدف و تالش ما این است که 
گندم ها با کم ترین صدمه در سیلوها نگهداری شود اما در گذشته 
متأسفانه در شرایط نامناسب و فضاهای روباز نگهداری می شد و 
تا زمانی که به کارخانه ها برسد، بخشی از ارزش غذایی خود را 

از دست می داد.
آوری فرد گفت: ما در کنار کارگروه گندم، آرد و نان استان، به 
دستور استاندار یک کمیته کارشناسی فرعی تشکیل داده ایم. 
جلسه کارگروه با حضور استاندار و معاون استاندار قم تشکیل 
می شود و تصمیمات کالن را می گیرد. ما در کمیته کارشناسی 
فرعی، تصمیم سازی ها را انجام می دهیم تا تصمیم گیری ها در 
کارگروه انجام شود. مسئولیت این کمیته به مدیرکل اقتصادی 
استانداری واگذار شده و جلسات آن با حضور سایر اعضای جلسه 
کارگروه برگزار می شود و موارد مد نظر در این جلسه کارشناسی 

می گردد.
به عنوان مثال بحث کنترل مرتب سبوس گیری آرد در کمیته 
مطرح است. بازرسان ادارات استاندارد و غذا و دارو به طور مرتب 
از آرد در واحدهای آردسازی و خبازی نمونه گیری می کنند 
به ویژه خاکستر آرد که مرجع مشخص نمودن سبوس گیری آرد 
است. در صورتی که کارخانه ای از حد عبور کرده باشد و یا ضوابط 
در یک واحد تولیدی آرد به نحو احسن رعایت شود، کمیته 
کارشناسی فرعی کارگروه به منظور اعمال سیاست های تنبیهی 

و تشویقی به شرکت غله استان معرفی خواهد شد.
آوری فرد خاطرنشان کرد: ما در سال گذشته سیاست سهمیه 
شناور را هم در استان قم اجرایی کردیم. ما این اقدام را به این 
منظور انجام دادیم که اگر رضایت نانوا بیشتر باشد، سهمیه 
بیشتری به کارخانه ها تعلق گیرد. بدین منظور میزان رضایت 
نانوایان به طور مستمر کنترل می شود و خوشبختانه این طرح، 
جزو اقدامات موفق سال گذشته بود که در سطح استان انجام شد 

و در سال 97 هم این طرح را ادامه خواهیم داد.
وی بیان کرد: سیلوهای استان قم قدیمی هستند و باید برای 
بهسازی و نوسازی ظرفیت ذخیره سازی به شرکت غله استان 
کمک کنیم. ما اولویت را برای احداث سیلوی بخش خصوصی 
در استان گذاشته ایم و اگر کسی وارد عمل شود، حمایت خواهیم 
کرد و تسهیالت یارانه ای در اختیارش خواهیم گذاشت. واقعیت 
امر این است که دولت باید در بخش گندم، آرد و نان هم مانند 
سایر کاالها خود را از تصدی گری رها کند و فقط به اقدامات 

حاکمیتی و نظارتی بپردازد.

با توجه به شرایط خاص تولید نان سنگک 
در استان قم، ما معتقدیم که آرد تولیدی 
در این استان باید متفاوت با سایر نقاط 

کشور باشد 2

نخستیننشریهالکترونیکی
ویژهكاركنانصندوقبازنشستگی،
پساندازورفاهکارکنانصنعتنفت

شماره3 اسفندماه1396  

علی بشیری کارمند   نمونه منطقه 4، صحبت های 
خود   را بــا یاد  آوری یکــی از خاطرات د  وران 
کود  کــی اش آغاز می کند  . خاطراتی که ســنگ بنای 

شخصیت د  وران بزرگسالی او را بنا نهاد  ه است.
»حد  ود   4 یا 5 ساله بود  م که به اتفاق خانواد  ه برای تفریح 
به حاشیه شهر رفته بود  یم. من د  ر عالم بچگی با د  ید  ن 
میوه های یک باغ که اطرافش حصار د  اشــت وسوسه 
شــد  م و به د  اخل باغ رفتم و چند   میوه از د  رختان باغ 
چید  م. پد  رم مرا د ید  و صد  ا زد   و پرســید  میوه ها را از 

کجا آورد  ی؟
به او گفتم: از باغ چید  ه ام. پد  رم د  ستی به سرم کشید   و 
اد امه د اد : پسرم کار خوبی نکرد  ی از باغی میوه چید  ی 
که متعلق به ما نیســت و البته یک کار خیلی خوب 
کرد  ی که همیشــه  اد  امه اش بد  ه و آن راستگوییه. من 
از همان بچگی به خاطر راستگویی مورد   تشویق قرار 
گرفتم و این اصل، همیشه آویزه گوش من بود   که تحت 
هیچ شرایط د  روغ نگویم. حاال فکر مي کنم سنگ بناي 

موفقیت، راستگویي است.
از زمانی که استخد  ام شد  م همیشه سعی کرد  م صاد  قانه 
برخورد   کنم. چه زمانی که حسابد  ار بود  م و فقط اسناد   
تنخــواه را تهیه می کرد  م و چــه االن که وظیفه مالی 

منطقه 4 را بر عهد  ه د  ارم. 

حسمیكنمموفقهستم
موفقیت کاری و شغلی بخش کوچکی از موفقیت است. اگر من 
خود   را د  ر تمام ابعاد   زند  گی موفق می د  انم به این د  لیل اســت 
که د  ر زند  گی خانواد  گی تالش براي خد  مت به ماد  ر و تمام این 

موارد   به نظر خود  م یکی از موفق ترین ها بود  ه ام.
به نظر من موفقیت د  ر زند  گی خانواد  گی و زند  گی شغلی متأثر 

از یکد  یگرند   و از یکد  یگر تأثیر می پذیرند  .
چه بسا می توانم به جرأت بگویم به این د  لیل زند  گی خانواد  گی 
خوبی د  اشته ام که زند  گی شــغلی خوبی د  اشته ام و بالعکس، 
خانواد  ه خوبی د  اشته ام که توانسته ام د  ر محل کار نیز احساس 

راحتی کنم.

موفقیتمتأثرازصداقتاست
همیشــه به د  وســتان و همکاران جوان تر می گویم همواره با 
د  وســتان  خود   صد  اقت د  اشته باشید  . نمی توان گفت، انسان ها 
اشتباه نمی کنند  . قد  یم ها می گفتند   امالی نانوشته بد  ون غلط 
اســت. ولی مهم این است که وقتی اشتباه می کنید   چطور با 

اشتباه خود   برخورد   کنید  .
زمانی که انســان ها با مســئله وسوســه انگیزی نظیر پول یا 
موقعیت ها برخورد   می کنند  ، اینجاست که باید   د  رست ترین راه 

را انتخاب کنند  .  
هیچ کس نمی تواند   بگوید   من یک کار اشتباه را ند  انسته انجام 
د  اد  م. اولین فرد  ی که متوجه می شود   که راه د  رست یا اشتباه 

را انتخاب کرد  ه؛ خود  ش است.

بهدیگرانببخشید
موفقیت کاری بخش کوچکــی از موفقیت ها د  ر زند  گی کاری 
بود  ه اســت. رمزش نیز این بود  ه کــه همه ی چیزهای خوب را 
د  ر وهله اول برای اطرافیانم خواسته ام. من یک د  وست قد  یمی 
د  اشــتم که یک نصیحت به من می کرد  ، می گفت: هر زمان که 

می خواهی چیزی را د  ر زند  گی به د  ست بیاوری آن را ببخش.
حتی د  ر مورد   موفقیت هاي شــغلي باید   اول آن را به د  یگران 
ببخشــید  .د  ر زند  گی شخصی نیز سعی کرد  م همه چیز را اول 
برای خانواد  ه ام بخواهم. د  ر طوالنی مد  ت، بخشش ها به سمت 

خود   انسان برمی گرد  د  .

همدلینقاطضعفسیستمرارفعمیکند
اگر بیوگرافی انســانهای موفق د  نیــا را بخوانید   می بینید   آنها 
همه چیز را اول برای د  یگران می خواســتند   و بعد   موفقیت هم 
پشت سرش آمد  ه است. د  ر محیط اد  اری و سازمانی این رویکرد   
باعث می شــود   روابط اد  اری بین کارمند  ان بهتر شود   و بیشتر 
مقبول یکد  یگر شــوند   و د  ر نهایت وظایف سازمانی بهتر انجام 
شود  . د  ر یک ســازمان، وقتی همه ی کارمند  ان همد  ل باشند  ، 

نقاط ضعف سیستم نیز برطرف می شود  .

بهکارممانندیکیازفرزندانمنگاهمیکنم
 همواره د  ر مواجهه با کار و زند  گی شــخصی، اولویت ها را د  ر 
نظر گرفته ام. کار را یکی از فرزند  ان خود  م به حساب می آورم. 
به عنوان مثال، اگر د  و فرزند   د  اشته باشم با مبلغ ناچیزی پول، 
اولویت هــا را د  ر نظر می گیــرم و پولم را به فرزند  ی که د  ر آن 

لحظه اولویت بیشتری د  ارد   اختصاص می د  هم.
  

همه این حرف و ســخن ها که گفته شــد  به نظرم یک جاي 
خالي د اشــت. ما د ر مجموعه صند وق ها مد یران شایســته و 
پیشکســوتان ارزند ه د اریم که همیشــه از آنان اخالق و رفتار 
ســازماني مي آموزیم. از این نظر هــم فکر مي کنم که بخت با 

من یار بود ه است.

ببخشوصادقباش
پایصحبتهایيكیازکارمنداننمونه96

شرکتتانرا
دوستبدارید

ارزش یک کارمند  
را موقعیت و پست 
سازمانی او مشخص 
نمی کند ، بلکه ارزش 
هر کارمند  وابسته به 
میزان رضایتی است که 
د ر مشتری خود  ایجاد  
می کند .

آیا شرکتی که د ر 
حال حاضر د ر آن 
مشغول به کار هستید ، 
برای تان ارزش د ارد ؟ 
و نسبت به آن حس 
مسئولیت پذیری و از 
خود گذشتگی د ارید ؟ 
و حاضر هستید  با 
رضایت قلبی بایستید  و 
اضافه کاری کنید ؟
شاید  باور نکنید  اما اگر 
یک مد یر  بد اند  اعضای 
سازمانش، برای موفقیت 
شرکت اهمیت قائل 
هستند  و د ر این راه از 
هیچ تالشی مضایقه نمی 
کنند  و بد ون سرپرستی 
و نظارت د ائمی مد یر، 
روال عاد ی کار خود  را 
پیش می گیرند  و هد فی 
جز پیشرفت گروهی 
را د ر سر نمی پرورانند ؛ 
به کارمند ان استقالل 
بیشتری می د هند  تا روی 
پای خود شان بایستند  و 
آنها را به سمت د ریافت 
پاد اش های بزرگتر 
رهنمون می سازد .

همیشهبه
دوستانو

همکارانتازه
واردممیگویم

هموارهبا
دوستانخود

صداقت
داشتهباشید.

نمیتوانگفت،
انسانهااشتباه

نمیکنند.
قدیمهامیگفتند

امالینانوشته
بدونغلط

است.ولیمهم
ایناستکه
وقتیاشتباه

میکنیدچطور
بااشتباهخود
برخوردکنید

موفقیتکاری
وشغلیبخش

کوچکیاز
موفقیتاست.

اگرمنخودرادر
تمامابعادزندگی
موفقمیدانمبه
ایندلیلاست
کهدرزندگی
خانوادگیو

زندگیزناشویی
وبرخوردبا

مادروتماماین
مواردبهنظر
خودمیکیاز
موفقترینها

بودهام

همیشه کمتر قول بد هید  و کار 
بیشــتری تحویل  تمام شد ه ی 
را  اگــر می خواهید  مد یرتــان  د هیــد . 
خوشحال و راضی نگه د ارید  هرگز سراغ 
عکس این رویکرد  نرویــد . تالش و کار، 
بیش از آنچه که از شــما انتظار می رود ، 
شــما را د ر د ایره ی توجه قرار می د هد  و 
مد یرتان را به این تفکر ترغیب می کند  که 
ســرمایه گذاری بر روی شما برای آیند ه، 

ارزش د ارد . این شیوه ی کار، مد یرتان را به 
یقین می رساند  که شما کارها را پیش از 
مهلت تعیین شد ه به پایان می رسانید  و 
همواره ســر وقــت د ر جلســات حاضر 
می شوید . نخستین کســی باشید  که به 
ســراغ راه حل هــای نوآورانه مــی رود  و 
همواره یکی از اعضای گروه د ر کنار مد یر 
باشید . همیشه از خود  بپرسید : چه چیز 

د یگری به مد یرم کمک می کند ؟

بیشازحدانتظارکارکنید
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ــر مــواد غذایــی و  ــر نظــارت ب مدی
بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
بــا  گفت وگــو  در  قــم  اســتان 
غــالت نیــوز  ضمــن بیــان مطلــب 
واقــع  در  کــرد:  اظهــار  فــوق 
بیش تریــن چالشــی کــه مــا در 
ــم  ــتان ق ــای اس ــان کارخانه ه می
بــا آن مواجــه بودیــم، بحــث میزان 
خاکســتر محلــول بــود کــه مربــوط 
بــه درصد ســبوس گیری آرد اســت 
کــه با توجــه بــه اقتضــای فرهنگی 
پیشــین،  ســال های  در  مــردم 
تــالش  اســتان  کارخانه هــای 
می کردنــد آرد ســفیدتری را بــه 
واحدهــای نانوایــی تحویــل دهنــد. 
ایــن مســأله در دو ســال اخیــر 
ــرح  ــات مط ــه موضوع ــه ب ــا توج ب
ــت گذاری  ــورای سیاس ــده در ش ش
ــد  ــری ش ــان پیگی ــدم، آرد و ن گن
و مــا مخصوصــاً در آرد ســنگک 
ــتاندارد  ــوب و اس ــه مطل ــه نقط ب
رســیدیم کــه در واقــع آرد بــا 
ــت. ــبوس گیری 12 اس ــد س درص

زیــادی  مشــکالت  افــزود:  وی 
ســر اجــرای ایــن طــرح بــود. 
از طرفــی بــا اعتــراض نانوایــان 
در  آردســازی  کارخانه هــای  بــه 
خصــوص تیره بــودن آردهــا مواجه 
ــه،  ــن زمین ــد در ای ــه بای ــم ک بودی
اطالع رســانی  و  شفاف ســازی 
مرکــز  ســوی  از  کــه  می شــد 
خصــوص  در  اســتان  بهداشــت 
اطالع رســانی  ســبوس،  فوایــد 
انجــام گرفــت. ضمــن اینکــه اداره 

کل غلــه اســتان هــم اقداماتــی 
پیرامــون فرهنگ ســازی آرد و نــان 

ســبوس دار انجــام داد.
ــا  ــرد: از آنج ــح ک ــی تصری کرباس
کــه اجــرای ایــن طــرح در ابتــدای 
و  کارخانه هــا  ســوی  از  امــر 
ــه رو  ــی روب ــا مقاومت های ــان ب نانوای
ــا  ــی کارخانه ه ــئولین فن ــود، مس ب
ــات  ــرای مصوب ــدند اج ــف ش موظ
شــورای سیاســت گذاری اســتان 
را در کارخانه هــا رصــد کننــد و 
گــزارش درصــد ســبوس گیری آرد 
ــار  ــه صــورت هفتگــی در اختی را ب
مــا بگذارنــد. ضمــن اینکــه عــالوه 
ــا، اداره  ــزارش م ــن گ ــه ای ــر ارائ ب
ــتان  ــی اس ــواد غذای ــر م ــارت ب نظ
هــم بــه صــورت جداگانــه آردهــای 
و  نمونه بــرداری  را  کارخانه هــا 
بررســی  را  گزارش هــا  صحــت 
گــزارش  نهایــت  در  و  می کــرد 
سیاســت گذاری  شــورای  بــه  را 
در  می نمودیــم.  ارســال  اســتان 
واحــدی  چنانچــه  میــان  ایــن 
ــه  ــرد، ب ــت نمی ک ــه را رعای مصوب
طــور مرتــب از ســوی اداره نظــارت 
بــر مــواد غذایــی بــه واحــد مذکــور 
اخطــار صــادر می شــد و حتــی 
ــرار  ــل تک ــه دلی ــورد ب ــد م در چن
ــای  ــی از کارخانه ه ــا یک ــف ب تخل
اســتان، اقــدام قانونــی صــورت 
گرفــت، ضمــن اینکه گــزارش اداره 
ــرای  ــی ب ــواد غذای ــر م ــارت ب نظ
ــال  ــم ارس ــتان ق ــه اس شــرکت غل
ــا اقدامــات  می شــد. خوشــبختانه ب

ــای  ــان ارگان ه ــه می ــی ک هماهنگ
ذی ربــط صــورت گرفــت، ایــن 
ــد.  ــی ش ــی اجرای ــه خوب ــرح ب ط
ــگاهی،  ــج آزمایش ــاس نتای ــر اس ب
میــزان ســبوس آرد در ســال 94 و 
95 بســیار بــاال بــود و خوشــبختانه 
مــا در ســال 96 توانســتیم بــه مــرز 
12 درصــد ســبوس گیری نزدیــک 

ــویم. ش
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علی بشیری کارمند   نمونه منطقه 4، صحبت های 
خود   را بــا یاد  آوری یکــی از خاطرات د  وران 
کود  کــی اش آغاز می کند  . خاطراتی که ســنگ بنای 

شخصیت د  وران بزرگسالی او را بنا نهاد  ه است.
»حد  ود   4 یا 5 ساله بود  م که به اتفاق خانواد  ه برای تفریح 
به حاشیه شهر رفته بود  یم. من د  ر عالم بچگی با د  ید  ن 
میوه های یک باغ که اطرافش حصار د  اشــت وسوسه 
شــد  م و به د  اخل باغ رفتم و چند   میوه از د  رختان باغ 
چید  م. پد  رم مرا د ید  و صد  ا زد   و پرســید  میوه ها را از 

کجا آورد  ی؟
به او گفتم: از باغ چید  ه ام. پد  رم د  ستی به سرم کشید   و 
اد امه د اد : پسرم کار خوبی نکرد  ی از باغی میوه چید  ی 
که متعلق به ما نیســت و البته یک کار خیلی خوب 
کرد  ی که همیشــه  اد  امه اش بد  ه و آن راستگوییه. من 
از همان بچگی به خاطر راستگویی مورد   تشویق قرار 
گرفتم و این اصل، همیشه آویزه گوش من بود   که تحت 
هیچ شرایط د  روغ نگویم. حاال فکر مي کنم سنگ بناي 

موفقیت، راستگویي است.
از زمانی که استخد  ام شد  م همیشه سعی کرد  م صاد  قانه 
برخورد   کنم. چه زمانی که حسابد  ار بود  م و فقط اسناد   
تنخــواه را تهیه می کرد  م و چــه االن که وظیفه مالی 

منطقه 4 را بر عهد  ه د  ارم. 

حسمیكنمموفقهستم
موفقیت کاری و شغلی بخش کوچکی از موفقیت است. اگر من 
خود   را د  ر تمام ابعاد   زند  گی موفق می د  انم به این د  لیل اســت 
که د  ر زند  گی خانواد  گی تالش براي خد  مت به ماد  ر و تمام این 

موارد   به نظر خود  م یکی از موفق ترین ها بود  ه ام.
به نظر من موفقیت د  ر زند  گی خانواد  گی و زند  گی شغلی متأثر 

از یکد  یگرند   و از یکد  یگر تأثیر می پذیرند  .
چه بسا می توانم به جرأت بگویم به این د  لیل زند  گی خانواد  گی 
خوبی د  اشته ام که زند  گی شــغلی خوبی د  اشته ام و بالعکس، 
خانواد  ه خوبی د  اشته ام که توانسته ام د  ر محل کار نیز احساس 

راحتی کنم.

موفقیتمتأثرازصداقتاست
همیشــه به د  وســتان و همکاران جوان تر می گویم همواره با 
د  وســتان  خود   صد  اقت د  اشته باشید  . نمی توان گفت، انسان ها 
اشتباه نمی کنند  . قد  یم ها می گفتند   امالی نانوشته بد  ون غلط 
اســت. ولی مهم این است که وقتی اشتباه می کنید   چطور با 

اشتباه خود   برخورد   کنید  .
زمانی که انســان ها با مســئله وسوســه انگیزی نظیر پول یا 
موقعیت ها برخورد   می کنند  ، اینجاست که باید   د  رست ترین راه 

را انتخاب کنند  .  
هیچ کس نمی تواند   بگوید   من یک کار اشتباه را ند  انسته انجام 
د  اد  م. اولین فرد  ی که متوجه می شود   که راه د  رست یا اشتباه 

را انتخاب کرد  ه؛ خود  ش است.

بهدیگرانببخشید
موفقیت کاری بخش کوچکــی از موفقیت ها د  ر زند  گی کاری 
بود  ه اســت. رمزش نیز این بود  ه کــه همه ی چیزهای خوب را 
د  ر وهله اول برای اطرافیانم خواسته ام. من یک د  وست قد  یمی 
د  اشــتم که یک نصیحت به من می کرد  ، می گفت: هر زمان که 

می خواهی چیزی را د  ر زند  گی به د  ست بیاوری آن را ببخش.
حتی د  ر مورد   موفقیت هاي شــغلي باید   اول آن را به د  یگران 
ببخشــید  .د  ر زند  گی شخصی نیز سعی کرد  م همه چیز را اول 
برای خانواد  ه ام بخواهم. د  ر طوالنی مد  ت، بخشش ها به سمت 

خود   انسان برمی گرد  د  .

همدلینقاطضعفسیستمرارفعمیکند
اگر بیوگرافی انســانهای موفق د  نیــا را بخوانید   می بینید   آنها 
همه چیز را اول برای د  یگران می خواســتند   و بعد   موفقیت هم 
پشت سرش آمد  ه است. د  ر محیط اد  اری و سازمانی این رویکرد   
باعث می شــود   روابط اد  اری بین کارمند  ان بهتر شود   و بیشتر 
مقبول یکد  یگر شــوند   و د  ر نهایت وظایف سازمانی بهتر انجام 
شود  . د  ر یک ســازمان، وقتی همه ی کارمند  ان همد  ل باشند  ، 

نقاط ضعف سیستم نیز برطرف می شود  .

بهکارممانندیکیازفرزندانمنگاهمیکنم
 همواره د  ر مواجهه با کار و زند  گی شــخصی، اولویت ها را د  ر 
نظر گرفته ام. کار را یکی از فرزند  ان خود  م به حساب می آورم. 
به عنوان مثال، اگر د  و فرزند   د  اشته باشم با مبلغ ناچیزی پول، 
اولویت هــا را د  ر نظر می گیــرم و پولم را به فرزند  ی که د  ر آن 

لحظه اولویت بیشتری د  ارد   اختصاص می د  هم.
  

همه این حرف و ســخن ها که گفته شــد  به نظرم یک جاي 
خالي د اشــت. ما د ر مجموعه صند وق ها مد یران شایســته و 
پیشکســوتان ارزند ه د اریم که همیشــه از آنان اخالق و رفتار 
ســازماني مي آموزیم. از این نظر هــم فکر مي کنم که بخت با 

من یار بود ه است.

ببخشوصادقباش
پایصحبتهایيكیازکارمنداننمونه96

شرکتتانرا
دوستبدارید

ارزش یک کارمند  
را موقعیت و پست 
سازمانی او مشخص 
نمی کند ، بلکه ارزش 
هر کارمند  وابسته به 
میزان رضایتی است که 
د ر مشتری خود  ایجاد  
می کند .
آیا شرکتی که د ر 
حال حاضر د ر آن 
مشغول به کار هستید ، 
برای تان ارزش د ارد ؟ 
و نسبت به آن حس 
مسئولیت پذیری و از 
خود گذشتگی د ارید ؟ 
و حاضر هستید  با 
رضایت قلبی بایستید  و 
اضافه کاری کنید ؟

شاید  باور نکنید  اما اگر 
یک مد یر  بد اند  اعضای 
سازمانش، برای موفقیت 
شرکت اهمیت قائل 
هستند  و د ر این راه از 
هیچ تالشی مضایقه نمی 
کنند  و بد ون سرپرستی 
و نظارت د ائمی مد یر، 
روال عاد ی کار خود  را 
پیش می گیرند  و هد فی 
جز پیشرفت گروهی 
را د ر سر نمی پرورانند ؛ 
به کارمند ان استقالل 
بیشتری می د هند  تا روی 
پای خود شان بایستند  و 
آنها را به سمت د ریافت 
پاد اش های بزرگتر 
رهنمون می سازد .

همیشهبه
دوستانو

همکارانتازه
واردممیگویم

هموارهبا
دوستانخود

صداقت
داشتهباشید.

نمیتوانگفت،
انسانهااشتباه

نمیکنند.
قدیمهامیگفتند

امالینانوشته
بدونغلط

است.ولیمهم
ایناستکه
وقتیاشتباه

میکنیدچطور
بااشتباهخود
برخوردکنید

موفقیتکاری
وشغلیبخش

کوچکیاز
موفقیتاست.

اگرمنخودرادر
تمامابعادزندگی
موفقمیدانمبه
ایندلیلاست
کهدرزندگی
خانوادگیو

زندگیزناشویی
وبرخوردبا

مادروتماماین
مواردبهنظر
خودمیکیاز
موفقترینها

بودهام

همیشه کمتر قول بد هید  و کار 
بیشــتری تحویل  تمام شد ه ی 
را  اگــر می خواهید  مد یرتــان  د هیــد . 
خوشحال و راضی نگه د ارید  هرگز سراغ 
عکس این رویکرد  نرویــد . تالش و کار، 
بیش از آنچه که از شــما انتظار می رود ، 
شــما را د ر د ایره ی توجه قرار می د هد  و 
مد یرتان را به این تفکر ترغیب می کند  که 
ســرمایه گذاری بر روی شما برای آیند ه، 

ارزش د ارد . این شیوه ی کار، مد یرتان را به 
یقین می رساند  که شما کارها را پیش از 
مهلت تعیین شد ه به پایان می رسانید  و 
همواره ســر وقــت د ر جلســات حاضر 
می شوید . نخستین کســی باشید  که به 
ســراغ راه حل هــای نوآورانه مــی رود  و 
همواره یکی از اعضای گروه د ر کنار مد یر 
باشید . همیشه از خود  بپرسید : چه چیز 

د یگری به مد یرم کمک می کند ؟

بیشازحدانتظارکارکنید
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علی بشیری کارمند   نمونه منطقه 4، صحبت های 
خود   را بــا یاد  آوری یکــی از خاطرات د  وران 
کود  کــی اش آغاز می کند  . خاطراتی که ســنگ بنای 

شخصیت د  وران بزرگسالی او را بنا نهاد  ه است.
»حد  ود   4 یا 5 ساله بود  م که به اتفاق خانواد  ه برای تفریح 
به حاشیه شهر رفته بود  یم. من د  ر عالم بچگی با د  ید  ن 
میوه های یک باغ که اطرافش حصار د  اشــت وسوسه 
شــد  م و به د  اخل باغ رفتم و چند   میوه از د  رختان باغ 
چید  م. پد  رم مرا د ید  و صد  ا زد   و پرســید  میوه ها را از 

کجا آورد  ی؟
به او گفتم: از باغ چید  ه ام. پد  رم د  ستی به سرم کشید   و 
اد امه د اد : پسرم کار خوبی نکرد  ی از باغی میوه چید  ی 
که متعلق به ما نیســت و البته یک کار خیلی خوب 
کرد  ی که همیشــه  اد  امه اش بد  ه و آن راستگوییه. من 
از همان بچگی به خاطر راستگویی مورد   تشویق قرار 
گرفتم و این اصل، همیشه آویزه گوش من بود   که تحت 
هیچ شرایط د  روغ نگویم. حاال فکر مي کنم سنگ بناي 

موفقیت، راستگویي است.
از زمانی که استخد  ام شد  م همیشه سعی کرد  م صاد  قانه 
برخورد   کنم. چه زمانی که حسابد  ار بود  م و فقط اسناد   
تنخــواه را تهیه می کرد  م و چــه االن که وظیفه مالی 

منطقه 4 را بر عهد  ه د  ارم. 

حسمیكنمموفقهستم
موفقیت کاری و شغلی بخش کوچکی از موفقیت است. اگر من 
خود   را د  ر تمام ابعاد   زند  گی موفق می د  انم به این د  لیل اســت 
که د  ر زند  گی خانواد  گی تالش براي خد  مت به ماد  ر و تمام این 

موارد   به نظر خود  م یکی از موفق ترین ها بود  ه ام.
به نظر من موفقیت د  ر زند  گی خانواد  گی و زند  گی شغلی متأثر 

از یکد  یگرند   و از یکد  یگر تأثیر می پذیرند  .
چه بسا می توانم به جرأت بگویم به این د  لیل زند  گی خانواد  گی 
خوبی د  اشته ام که زند  گی شــغلی خوبی د  اشته ام و بالعکس، 
خانواد  ه خوبی د  اشته ام که توانسته ام د  ر محل کار نیز احساس 

راحتی کنم.

موفقیتمتأثرازصداقتاست
همیشــه به د  وســتان و همکاران جوان تر می گویم همواره با 
د  وســتان  خود   صد  اقت د  اشته باشید  . نمی توان گفت، انسان ها 
اشتباه نمی کنند  . قد  یم ها می گفتند   امالی نانوشته بد  ون غلط 
اســت. ولی مهم این است که وقتی اشتباه می کنید   چطور با 

اشتباه خود   برخورد   کنید  .
زمانی که انســان ها با مســئله وسوســه انگیزی نظیر پول یا 
موقعیت ها برخورد   می کنند  ، اینجاست که باید   د  رست ترین راه 

را انتخاب کنند  .  
هیچ کس نمی تواند   بگوید   من یک کار اشتباه را ند  انسته انجام 
د  اد  م. اولین فرد  ی که متوجه می شود   که راه د  رست یا اشتباه 

را انتخاب کرد  ه؛ خود  ش است.

بهدیگرانببخشید
موفقیت کاری بخش کوچکــی از موفقیت ها د  ر زند  گی کاری 
بود  ه اســت. رمزش نیز این بود  ه کــه همه ی چیزهای خوب را 
د  ر وهله اول برای اطرافیانم خواسته ام. من یک د  وست قد  یمی 
د  اشــتم که یک نصیحت به من می کرد  ، می گفت: هر زمان که 

می خواهی چیزی را د  ر زند  گی به د  ست بیاوری آن را ببخش.
حتی د  ر مورد   موفقیت هاي شــغلي باید   اول آن را به د  یگران 
ببخشــید  .د  ر زند  گی شخصی نیز سعی کرد  م همه چیز را اول 
برای خانواد  ه ام بخواهم. د  ر طوالنی مد  ت، بخشش ها به سمت 

خود   انسان برمی گرد  د  .

همدلینقاطضعفسیستمرارفعمیکند
اگر بیوگرافی انســانهای موفق د  نیــا را بخوانید   می بینید   آنها 
همه چیز را اول برای د  یگران می خواســتند   و بعد   موفقیت هم 
پشت سرش آمد  ه است. د  ر محیط اد  اری و سازمانی این رویکرد   
باعث می شــود   روابط اد  اری بین کارمند  ان بهتر شود   و بیشتر 
مقبول یکد  یگر شــوند   و د  ر نهایت وظایف سازمانی بهتر انجام 
شود  . د  ر یک ســازمان، وقتی همه ی کارمند  ان همد  ل باشند  ، 

نقاط ضعف سیستم نیز برطرف می شود  .

بهکارممانندیکیازفرزندانمنگاهمیکنم
 همواره د  ر مواجهه با کار و زند  گی شــخصی، اولویت ها را د  ر 
نظر گرفته ام. کار را یکی از فرزند  ان خود  م به حساب می آورم. 
به عنوان مثال، اگر د  و فرزند   د  اشته باشم با مبلغ ناچیزی پول، 
اولویت هــا را د  ر نظر می گیــرم و پولم را به فرزند  ی که د  ر آن 

لحظه اولویت بیشتری د  ارد   اختصاص می د  هم.
  

همه این حرف و ســخن ها که گفته شــد  به نظرم یک جاي 
خالي د اشــت. ما د ر مجموعه صند وق ها مد یران شایســته و 
پیشکســوتان ارزند ه د اریم که همیشــه از آنان اخالق و رفتار 
ســازماني مي آموزیم. از این نظر هــم فکر مي کنم که بخت با 

من یار بود ه است.

ببخشوصادقباش
پایصحبتهایيكیازکارمنداننمونه96

شرکتتانرا
دوستبدارید

ارزش یک کارمند  
را موقعیت و پست 
سازمانی او مشخص 
نمی کند ، بلکه ارزش 
هر کارمند  وابسته به 
میزان رضایتی است که 
د ر مشتری خود  ایجاد  
می کند .
آیا شرکتی که د ر 
حال حاضر د ر آن 
مشغول به کار هستید ، 
برای تان ارزش د ارد ؟ 
و نسبت به آن حس 
مسئولیت پذیری و از 
خود گذشتگی د ارید ؟ 
و حاضر هستید  با 
رضایت قلبی بایستید  و 
اضافه کاری کنید ؟
شاید  باور نکنید  اما اگر 
یک مد یر  بد اند  اعضای 
سازمانش، برای موفقیت 
شرکت اهمیت قائل 
هستند  و د ر این راه از 
هیچ تالشی مضایقه نمی 
کنند  و بد ون سرپرستی 
و نظارت د ائمی مد یر، 
روال عاد ی کار خود  را 
پیش می گیرند  و هد فی 
جز پیشرفت گروهی 
را د ر سر نمی پرورانند ؛ 
به کارمند ان استقالل 
بیشتری می د هند  تا روی 
پای خود شان بایستند  و 
آنها را به سمت د ریافت 
پاد اش های بزرگتر 
رهنمون می سازد .

همیشهبه
دوستانو

همکارانتازه
واردممیگویم

هموارهبا
دوستانخود

صداقت
داشتهباشید.

نمیتوانگفت،
انسانهااشتباه

نمیکنند.
قدیمهامیگفتند

امالینانوشته
بدونغلط

است.ولیمهم
ایناستکه
وقتیاشتباه

میکنیدچطور
بااشتباهخود
برخوردکنید

موفقیتکاری
وشغلیبخش

کوچکیاز
موفقیتاست.

اگرمنخودرادر
تمامابعادزندگی
موفقمیدانمبه
ایندلیلاست
کهدرزندگی
خانوادگیو

زندگیزناشویی
وبرخوردبا

مادروتماماین
مواردبهنظر
خودمیکیاز
موفقترینها

بودهام

همیشه کمتر قول بد هید  و کار 
تمام شد ه ی بیشــتری تحویل 
د هیــد . اگــر می خواهید  مد یرتــان را 
خوشحال و راضی نگه د ارید  هرگز سراغ 
عکس این رویکرد  نرویــد . تالش و کار، 
بیش از آنچه که از شــما انتظار می رود ، 
شــما را د ر د ایره ی توجه قرار می د هد  و 
مد یرتان را به این تفکر ترغیب می کند  که 
ســرمایه گذاری بر روی شما برای آیند ه، 

ارزش د ارد . این شیوه ی کار، مد یرتان را به 
یقین می رساند  که شما کارها را پیش از 
مهلت تعیین شد ه به پایان می رسانید  و 
همواره ســر وقــت د ر جلســات حاضر 
می شوید . نخستین کســی باشید  که به 
ســراغ راه حل هــای نوآورانه مــی رود  و 
همواره یکی از اعضای گروه د ر کنار مد یر 
باشید . همیشه از خود  بپرسید : چه چیز 

د یگری به مد یرم کمک می کند ؟

بیشازحدانتظارکارکنید

مدیر نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قم:

تمامی کارخانه های استان قم، تحت 
نظارت سازمان استاندارد و غذا و 

دارو عمل می کنند
  جواد کرباسی گفت: خوشبختانه در استان قم واحد آردسازی نداریم که به صورت غیرمجاز و خودسرانه از مواد 
افزودنی خاص در فرایند تولید آرد استفاده کند. کارخانه ها تحت نظارت سازمان استاندارد و غذا و دارو عمل می کنند 
و در میان کارخانه ها فقط یک واحد، درخواست استفاده از بهبوددهنده را داشت که پروانه مورد نظر برای این واحد 

صادر شده است.

با توجه به اقتضای 
فرهنگی مردم در 
سال های پیشین، 

کارخانه های استان 
تالش می کردند 

آرد سفیدتری را به 
واحدهای نانوایی 

تحویل دهند
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 مدیرعامل شرکت تولیدی بازرگانی آرد پویا: 

موانع و چالش هایی پیش روی 
کارخانه پویا وجود دارد

  حسین شاه جعفری، مدیرعامل شرکت تولیدی بازرگانی آرد پویا در گفت وگو با غالت نیوز با بیان 
اینکه تالش مجموعه پویا همیشه تولید آرد کیفی بوده است، اظهار کرد: در دوره قبل، در سال 95 کیفیت 
گندم های تحویلی شرکت غله بسیار ضعیف بود و ما در این زمینه با چالش مواجه بودیم که با خرید گندم 
خارجی و اختالط با گندمی که شرکت غله در اختیارمان قرار می داد، در نهایت توانستیم کیفیتمان را 
حفظ کنیم اما در همان مقطع، کارخانه های استان به لحاظ کیفیت آرد تولیدیشان، دچار افت شده بودند 
اما در سال 96  با وجود این که برای تامین گندم خارجی مشکالتی داشتیم، خوشبختانه گندم تحویلی 
شرکت غله، به نسبت مطلوب بود و ما نیازی به گندم خارجی پیدا نکردیم به خصوص در شش ماهه دوم 

سال 96 که گندم هایی که غله در اختیارمان قرار گرفت، کیفیت باالتری داشت.

وی در ادامــه بیــان کــرد: متاســفانه یکــی از مشــکالت 
ــاق  ــع ات ــت. در واق ــی اس ــاق بازرگان ــا ات ــا ب ــده م عم
ــروش  ــدی از ف ــوان درص ــه عن ــی را ب ــی، مبلغ بازرگان
از شــرکت تقاضــا دارد کــه بــه عقیــده مــا ایــن اقــدام 
اشــتباه اســت. تولیــد و فــروش شــرکت آرد پویــا 
ــاق  ــه صــورت دولتــی اســت و عــددی کــه ات ــا ب صرف
بازرگانــی انتظــار پرداختــش را از مــا دارد، ســه در هزار 
فروشــمان اســت کــه در واقــع ایــن عــدد، رقــم باالیــی 

ــل پرداخــت نســیت. ــرای مــا قاب اســت و ب
ادامــه  پویــا در  آرد  تولیــدی  مدیرعامــل شــرکت 
ارگان هــای ذی ربــط  و  ادارات  از  اینکــه  بیــان  بــا 
ــی و  ــی، دارای ــن اجتماع ــات، تامی ــوص مالی ــه خص ب
گمــرک توقــع حمایــت دارد، گفــت: متاســفانه واردات 
ــدری  ــه ق ــا، ب ــاز  و ضــروری م ــورد نی دســتگاه های م
کــه  می شــود  طوالنی مــدت  پروســه های  درگیــر 
ــان  ــردد. برایم ــارج می گ ــودن خ ــه روز ب ــتگاه از ب دس
پیــش آمــده کــه بــرای واردات یــک دســتگاه، نزدیــک 
ــود و  ــده ب ــه ســه ســال دســتگاهمان در گمــرک مان ب
ــارداری پرداخــت  ــه انب ــدت فقــط هزین ــن م ــا در ای م
ــم  ــه واردات ه ــاز ب ــی نی ــر صادرات ــا ه ــم. قطع کردی
ــک محصــول خروجــی  ــه ی ــرار اســت ک ــر ق دارد و اگ
باکیفیــت و اســتاندارد تولیــد شــود، مکمل هایــی هــم 
بــرای تحقــق ایــن امــر نیــاز اســت کــه متاســفانه اداره 
ــد. ــکاری نمی کن ــا هم ــا م ــه ب ــن زمین ــرک در ای  گم

در ادامــه، مدیــر فنــی و مدیــر تولیــد کارخانــه آرد پویــا 
گفــت: در مجمــوع در ســال های اخیــر بــا افــت کیفــی 
ــتان  ــا اس ــم ام ــه بوده ای ــران مواج ــدم در ســطح ای گن
ــرده و  ــزی ک ــوب برنامه ری ــته هایش خ ــرای داش ــم ب ق
 بهتریــن نــوع گنــدم را در اختیــار کارخانه هــا می گذارد.   
وی ادامــه داد: البتــه در کنــار گندم هــای داخلــی، 
کارخانه هــا بایــد گنــدم خارجــی هــم در اختیــار 
ــورت  ــب ص ــالط مناس ــع اخت ــند و در واق ــته باش داش
گیــرد تــا بتوانیــم آردی کیفــی تولیــد کنیــم. بــا توجــه 

بــه کیفیــت گندم هــای داخلــی در شــرایط فعلــی، نیــاز 
ــا  ــم ت ــدم خارجــی داری ــه گن ــی 30 درصــدی ب 20 ال
 بتوانیــم کیفیــت خوبــی را در تولیــد آرد ارائــه دهیــم.
ــت  ــرل کیفی ــر کنت ــی و مدی ــئول فن ــه، مس در ادام
ــی از  ــا یک ــه آرد پوی ــت: کارخان ــا گف ــه آرد پوی کارخان
مجهزتریــن آزمایشــگاه ها را در ســطح اســتان قــم دارد 
ــه عنــوان آزمایشــگاه معتمــد ادارات عمــل  و گاهــی ب

می کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه در حوزه کنتــرل کیفیــت و دریافت 
یــک نتیجــه واقعــی، وجــود ماشــین آالت و تجهیــزات 
ــرای تولیــد  ــان کــرد: ب ــر اســت، بی خــوب بســیار موث
آرد کیفــی، عمدتــا کارخانه هــا بــا توجــه بــه نوســانات 
ــه در  ــی ک ــد و گندم ــادی دارن ــای زی ــدم، چالش ه گن
حــال حاضــر در اختیــار داریــم، در حــد ایــده آل کیفی 

و قابــل قبــول نیســت.
وی اظهــار کــرد: قطعــا برگــزاری دوره ها و ســمینارهای 
آموزشــی در ارتقــاء کار مســئولین فنــی نقــش مهمــی 
دارد. در کشــور هــم مراســم اینچنینــی برگزار می شــود 
ــکالت  ــا مش ــدارد و عمدت ــی ن ــی چندان ــار کیف ــا ب ام

ــود.  ــرح می ش ــا مط ــن همایش ه ــی در ای صنف
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 مدیرعامل کارخانه آرد درخشان قم مطرح کرد:

تثبیت نرخ ارز، اقدام 
حمایتی دولت از 
آردسازان کشور

قم  کارخانه  اولین  درخشان،  آرد  کارخانه    
است که در سال 1348 احداث شده است. این 
کارخانه در زمان قدیم به دست 4 شریک اداره 
می شد که در حال حاضر همگی به رحمت خدا 
آرد  فعلی  مدیرعامل  پهلوان زاده،  علی  رفته اند. 
درخشان، در سال 88 کارخانه را به علت فرسوده 
بودن خریداری نمود و در مدت یک سال و نیم 
تمام  حاضر  حال  در  کرد.  احیا  نو  از  را  کارخانه 
و  آخرین  از  کارخانه  بخش های  و  دستگاه ها 

مجهزترین تکنولوژی روز برخوردار است.

وی در گفت وگو با غالت نیوز بیان کرد: در مدتی که من 
در صنعت آرد فعالیت می کنم، شاید نظم و انضباطی را که 
در حال حاضر در سیستم شرکت غله استان پابرجاست، 
تاکنون در استان شاهد نبوده ایم. مدیرعامل جدید شرکت 
غله استان، افرادی را در جایگاه خودشان قرار داده اند که 
مهارت الزم را در کار خودشان دارند. کیفیت گندمی که 
در این یک سال و نیمی اخیر در اختیار کارخانه های 
 استان گذاشته شده، در هیچ دوره ای این گونه نبوده است. 
پهلوان زاده ادامه داد: یکی از اقداماتی که در دوره مدیریت 
طرح  اجرای  آمد،  وجود  به  استان  غله  شرکت  جدید 
تولید آرد 12درصد سبوس گیری شده است که سالیان 
سال استان قم به دنبال عملیاتی کردن این اقدام بود اما 
امکانش به وجود نمی آمد که خوشبخاته درحال حاضر در 

استان در حال اجراست.
مدیرعامل کارخانه آرد درخشان در بخش دیگری از 
سخنانش اظهار کرد: در حال حاضر باثبات شدن نرخ 
بسته  شدن  متاسفانه  ماست.  مشکل  اصلی ترین  ارز، 
صرافی ها و انتقال پول از طریق سیستم بانکی که به 
بسیاری از بانک های خارج از کشور نمی توانند حواله 
بزنند، موجب گردیده فروشنده گندم نتواند به ما گندم 
بدهد و ما با چالش هایی از جهت تامین گندم، انتقال 
به کارخانه، تولید و انتقال به خارج هستیم لذا بهترین 
بانک های  ایجاد حواله در  و  ارز  نرخ  تثبیت  حمایت، 

مختلف برای پرداخت پول گندم است.
دو  حدود  درخشان  آرد  کارخانه  افزود:  پهلوان زاده 
و   ورود کرده  بازار جهانی صادرات  به  است که  سال 
کشورهای  به  صادرات  تن  هزار   2 از  بیش  ماهیانه 
یک  ما  البته  دارد  سومالی  و  افغانستان  عراق،  قطر، 

اما  کردیم  ارسال  هم  ارمنستان  کشور  به  محموله 
رقابت  اجازه  هستند،  آسیا  گروه  جزو  آن ها  چون 
در  نمی دهند.  ما  به  را  گمرکی  هزینه  جهت  از 
به صورت  را  آینده صادراتمان  تالش هستیم که در 
دهیم.  افزایش  وابسته  صنایع  آردی  غیر   محصوالت 
وی بیان کرد: در واقع اگر دستگاه های نظارتی روی 
داشته  نظارت  صادرات  جهت  خروجی  آرد  کیفیت 
داشته  عراق  در  خوبی  بازار  می تواند  ایران  باشند، 
جهت  در  کارخانه ها  گذشته،  سال  یک  ظرف  باشد. 
افزایش کیفیت آرد، نهایت تالش خود را کردند که 
مشاهده شد سهم بزرگی 
را  عراق  بازار  ظرفیت  از 
دادند. اختصاص  خود   به 

سمیه مدنی، مسئول فنی 
کیفیت  کنترل  مدیر  و 
درخشان  آرد  کارخانه 
صنفی  انجمن  رئیس  و 
ما  خبرنگار  با  گفت وگو  در  قم  استان  فنی  مسئولین 
گندم های  پایین  کیفیت  چالش  با  ما  واقع  در  گفت: 
که  مواجه هستیم  استان  مناطق  از  برخی  در  داخلی 
البته گندم باکیفیت از سایر استان ها از سوی شرکت غله 
 استان تامین شده و در اختیار کارخانه ها قرار می گیرد. 
وی ادامه با بیان اینکه تعامل با مشتری در ارائه آرد باکیفیت 
بسیار موثر است، خاطرنشان کرد: کارخانه از یک سامانه 
نظرسنجی برخوردار است که در اختیار تمام مشتریان 
نانوایان  با  از 48 ساعت  و پس  قرار می گیرد  کارخانه 
تماس گرفته و نظراتشان را درباره آرد می پرسیم. در واقع 
ما مدام با نانوایان تبادل نظر داریم و در واقع عملکرد 
 خودمان را می توانیم از رضایت مشتریانمان بسنجیم.

کیفی  مسائل  درباره  قم  استان  در  داد:  ادامه  مدنی 
صورت  اطالعات  تبادل  فنی،  مسئولین  میان  آرد 
در  است  ممکن  مشکالت  و  مسائل  برخی  می گیرد. 
میان  نظر  تبادل  که  باشد  مشترک  کارخانه ها  میان 
کرد.  خواهد  کمک  آن ها  رفع  به  فنی   مسئولین 
افزود:  انجمن صنفی مسئولین فنی استان قم  رئیس 
فنی  مسئولین  حاضر  درحال  که  چالشی  بزرگ ترین 
استان با آن مواجه هستند، عدم امنیت شغلی و عدم 
صنفی  انجمن های  البته  که  است  مالی  استقالل 
هستند. مسائل  این  پیگیری  دنبال  به  کشور   سراسر 
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مدیره  هیات  رئیس  خوشامدی، 
کارخانه آرد قم در گفت وگو با غالت 
نیوز بیان کرد: عمده ترین مشکل ما 
در حال حاضر، تامین نقدینگی است 
و در این راستا از دولت توقع حمایت 
داریم. با توجه به ظرفیت استان قم، 
وجود 5 کارخانه بسیار زیاد است. در 
گذشته استان قم 2 کارخانه داشت 
اما هم اکنون تعداد کارخانه ها به 5 
تولید  ترتیب  بدین  و  رسیده  واحد 
مواجه  بسیار  کاهشی  با  کارخانه ها 

شده است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی تنها 
کارخانه ها  از  می توان  که  حمایتی 
از  خارج  آرد  توزیع  با  مقابله  کرد، 
شبکه به استان قم است تا کارخانه ها 
با رونق فروش در بخش آزاد تقویت 
شوند البته خوشبختانه شرکت غله 
ورود  از  تا  است  تالش  در  استان 
آردهای خارج از شبکه به استان قم 

جلوگیری نماید.  
کیفیت  خصوص  در  خوشامدی 
و  غله  شرکت  تحویلی  گندم های 
خدمات بازرگانی استان قم بیان کرد: 
در حال حاضر گندم هایی که شرکت 
غله استان در اختیار ما قرار می دهد، 
مطلوبی  بسیار  کیفی  سطح  از 
برخوردار است و خوشبختانه از زمانی 
رادمنش سمت مدیریت  که جناب 
است،  شده   عهده دار  را  استان  غله 
گندم های باکیفیت را از استان های 
دیگر خریداری و به کارخانه ها تزریق 
خصوص  در  مشکلی  ما  و  می کند 

کیفیت گندم نداریم. 
رئیس هیات مدیره کارخانه آرد قم 
در ادامه گفت: متاسفانه دلیل اینکه 
از  آرد  خرید  به  آزادپز  واحدهای 
استان های دیگر تمایل دارند، سفید 
بودن آرد سایر استان هاست و با توجه 
به اینکه کارخانه های استان قم موظف 
به تولید آرد 12 درصد سبوس گیری 
به  آزادپز  واحدهای  هستند،  شده 
به  می روند،  دیگر  استان های  سراغ 
به  بخشنامه ای  اخیرا  دلیل  همین 
شده  صادر  قم  استان  کارخانه های 
که بر مبنای آن از این پس مکلف 
به تولید آرد 12 درصد سبوس گیری 
بود. خواهیم  آزادپز  واحدهای   برای 

می کند  تالش  قم  آرد  کارخانه 
هرگونه  به  نیاز  بدون  حتی االمکان 
افزودنی، کیفیت آرد را افزایش دهد. 

کنترل  مسئول  زلفی گل،  تورج 
کیفیت و مسئول فنی کارخانه آرد 
مطلب  این  بیان  ضمن  قم  استان 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه کیفیت 
است  مطلوب  دریافتی  گندم های 
استفاده  به  نیازی  شرایط،  این  با  و 

نیست.  آنزیم  و  بهبود دهنده ها  از 
باید  آرد  به  موادی  هرگونه  افزودن 
صورت  بهداشت  وزارت  مجوز  با 
گیرد ضمن اینکه یک نوع افزودنی 
قابل  یا گندم ها  و  آردها  برای همه 
استفاده نیست و نمی توان به صورت 
یکنواخت از یک نوع آنزیم استفاده 
در  آنزیم  از  استفاده  واقع  در  کرد. 
فرایند تولید آرد، به تخصص باالی 
 علمی و تجهیزات تخصصی نیاز دارد.
سبوس دار  نان  وضعیت  درباره  وی 
واقع  در  کرد:  بیان  قم  استان  در 
نان استاندارد سبوس دار، نانی است 
که از آرد حاوی سبوس تولید شده 
باشد اما برخی از واحدهای نانوایی، 
به  سبوس  کردن  اضافه  به  اقدام 
نان  سطح  روی  جداگانه  صورت 
کرده و تحت عنوان نان سبوس دار 
به مشتری عرضه می نمایند که البته 
خوشبختانه  این اقدام غیر علمی در 
جز  به  قم  استان  نانوایی  واحدهای 

چند واحد آزادپز صورت نمی گیرد.

  کارخانه آرد قم در سال1360 افتتاح و در سال 1363 به بهره برداری رسیده است. این کارخانه 
هم اکنون به تولید آرد مورد نیاز استان در دو بخش دولتی و آزاد می پردازد. کارخانه آرد قم از ظرفیت 
روزانه 150 تن تولید برخوردار است ضمن اینکه حدود 12 هزار تن ظرفیت ذخیره سازی بتنی و فلزی 
هم دارد. کارخانه آرد قم در حال حاضر تالش می کند تا با ارائه آردی با کیفیت، بازار داخلی کشور را 
تامین نماید. یکی از اهداف این کارخانه در آینده، ورود به بازار صادراتی است و بازار کشورهای عراق و 

افغانستان را نشانه گرفته است. 

 رئیس هیأت مدیره کارخانه آرد قم:

کیفیت گندم های تحویلی شرکت 
غله بسیار مطلوب است
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نخستیننشریهالکترونیکی
ویژهكاركنانصندوقبازنشستگی،
پساندازورفاهکارکنانصنعتنفت

شماره3 اسفندماه1396  

علی بشیری کارمند   نمونه منطقه 4، صحبت های 
خود   را بــا یاد  آوری یکــی از خاطرات د  وران 
کود  کــی اش آغاز می کند  . خاطراتی که ســنگ بنای 

شخصیت د  وران بزرگسالی او را بنا نهاد  ه است.
»حد  ود   4 یا 5 ساله بود  م که به اتفاق خانواد  ه برای تفریح 
به حاشیه شهر رفته بود  یم. من د  ر عالم بچگی با د  ید  ن 
میوه های یک باغ که اطرافش حصار د  اشــت وسوسه 
شــد  م و به د  اخل باغ رفتم و چند   میوه از د  رختان باغ 
چید  م. پد  رم مرا د ید  و صد  ا زد   و پرســید  میوه ها را از 

کجا آورد  ی؟
به او گفتم: از باغ چید  ه ام. پد  رم د  ستی به سرم کشید   و 
اد امه د اد : پسرم کار خوبی نکرد  ی از باغی میوه چید  ی 
که متعلق به ما نیســت و البته یک کار خیلی خوب 
کرد  ی که همیشــه  اد  امه اش بد  ه و آن راستگوییه. من 
از همان بچگی به خاطر راستگویی مورد   تشویق قرار 
گرفتم و این اصل، همیشه آویزه گوش من بود   که تحت 
هیچ شرایط د  روغ نگویم. حاال فکر مي کنم سنگ بناي 

موفقیت، راستگویي است.
از زمانی که استخد  ام شد  م همیشه سعی کرد  م صاد  قانه 
برخورد   کنم. چه زمانی که حسابد  ار بود  م و فقط اسناد   
تنخــواه را تهیه می کرد  م و چــه االن که وظیفه مالی 

منطقه 4 را بر عهد  ه د  ارم. 

حسمیكنمموفقهستم
موفقیت کاری و شغلی بخش کوچکی از موفقیت است. اگر من 
خود   را د  ر تمام ابعاد   زند  گی موفق می د  انم به این د  لیل اســت 
که د  ر زند  گی خانواد  گی تالش براي خد  مت به ماد  ر و تمام این 

موارد   به نظر خود  م یکی از موفق ترین ها بود  ه ام.
به نظر من موفقیت د  ر زند  گی خانواد  گی و زند  گی شغلی متأثر 

از یکد  یگرند   و از یکد  یگر تأثیر می پذیرند  .
چه بسا می توانم به جرأت بگویم به این د  لیل زند  گی خانواد  گی 
خوبی د  اشته ام که زند  گی شــغلی خوبی د  اشته ام و بالعکس، 
خانواد  ه خوبی د  اشته ام که توانسته ام د  ر محل کار نیز احساس 

راحتی کنم.

موفقیتمتأثرازصداقتاست
همیشــه به د  وســتان و همکاران جوان تر می گویم همواره با 
د  وســتان  خود   صد  اقت د  اشته باشید  . نمی توان گفت، انسان ها 
اشتباه نمی کنند  . قد  یم ها می گفتند   امالی نانوشته بد  ون غلط 
اســت. ولی مهم این است که وقتی اشتباه می کنید   چطور با 

اشتباه خود   برخورد   کنید  .
زمانی که انســان ها با مســئله وسوســه انگیزی نظیر پول یا 
موقعیت ها برخورد   می کنند  ، اینجاست که باید   د  رست ترین راه 

را انتخاب کنند  .  
هیچ کس نمی تواند   بگوید   من یک کار اشتباه را ند  انسته انجام 
د  اد  م. اولین فرد  ی که متوجه می شود   که راه د  رست یا اشتباه 

را انتخاب کرد  ه؛ خود  ش است.

بهدیگرانببخشید
موفقیت کاری بخش کوچکــی از موفقیت ها د  ر زند  گی کاری 
بود  ه اســت. رمزش نیز این بود  ه کــه همه ی چیزهای خوب را 
د  ر وهله اول برای اطرافیانم خواسته ام. من یک د  وست قد  یمی 
د  اشــتم که یک نصیحت به من می کرد  ، می گفت: هر زمان که 

می خواهی چیزی را د  ر زند  گی به د  ست بیاوری آن را ببخش.
حتی د  ر مورد   موفقیت هاي شــغلي باید   اول آن را به د  یگران 
ببخشــید  .د  ر زند  گی شخصی نیز سعی کرد  م همه چیز را اول 
برای خانواد  ه ام بخواهم. د  ر طوالنی مد  ت، بخشش ها به سمت 

خود   انسان برمی گرد  د  .

همدلینقاطضعفسیستمرارفعمیکند
اگر بیوگرافی انســانهای موفق د  نیــا را بخوانید   می بینید   آنها 
همه چیز را اول برای د  یگران می خواســتند   و بعد   موفقیت هم 
پشت سرش آمد  ه است. د  ر محیط اد  اری و سازمانی این رویکرد   
باعث می شــود   روابط اد  اری بین کارمند  ان بهتر شود   و بیشتر 
مقبول یکد  یگر شــوند   و د  ر نهایت وظایف سازمانی بهتر انجام 
شود  . د  ر یک ســازمان، وقتی همه ی کارمند  ان همد  ل باشند  ، 

نقاط ضعف سیستم نیز برطرف می شود  .

بهکارممانندیکیازفرزندانمنگاهمیکنم
 همواره د  ر مواجهه با کار و زند  گی شــخصی، اولویت ها را د  ر 
نظر گرفته ام. کار را یکی از فرزند  ان خود  م به حساب می آورم. 
به عنوان مثال، اگر د  و فرزند   د  اشته باشم با مبلغ ناچیزی پول، 
اولویت هــا را د  ر نظر می گیــرم و پولم را به فرزند  ی که د  ر آن 

لحظه اولویت بیشتری د  ارد   اختصاص می د  هم.
  

همه این حرف و ســخن ها که گفته شــد  به نظرم یک جاي 
خالي د اشــت. ما د ر مجموعه صند وق ها مد یران شایســته و 
پیشکســوتان ارزند ه د اریم که همیشــه از آنان اخالق و رفتار 
ســازماني مي آموزیم. از این نظر هــم فکر مي کنم که بخت با 

من یار بود ه است.

ببخشوصادقباش
پایصحبتهایيكیازکارمنداننمونه96

شرکتتانرا
دوستبدارید

ارزش یک کارمند  
را موقعیت و پست 
سازمانی او مشخص 
نمی کند ، بلکه ارزش 
هر کارمند  وابسته به 
میزان رضایتی است که 
د ر مشتری خود  ایجاد  
می کند .
آیا شرکتی که د ر 
حال حاضر د ر آن 
مشغول به کار هستید ، 
برای تان ارزش د ارد ؟ 
و نسبت به آن حس 
مسئولیت پذیری و از 
خود گذشتگی د ارید ؟ 
و حاضر هستید  با 
رضایت قلبی بایستید  و 
اضافه کاری کنید ؟
شاید  باور نکنید  اما اگر 
یک مد یر  بد اند  اعضای 
سازمانش، برای موفقیت 
شرکت اهمیت قائل 
هستند  و د ر این راه از 
هیچ تالشی مضایقه نمی 
کنند  و بد ون سرپرستی 
و نظارت د ائمی مد یر، 
روال عاد ی کار خود  را 
پیش می گیرند  و هد فی 
جز پیشرفت گروهی 
را د ر سر نمی پرورانند ؛ 
به کارمند ان استقالل 
بیشتری می د هند  تا روی 
پای خود شان بایستند  و 
آنها را به سمت د ریافت 
پاد اش های بزرگتر 
رهنمون می سازد .

همیشهبه
دوستانو

همکارانتازه
واردممیگویم

هموارهبا
دوستانخود

صداقت
داشتهباشید.

نمیتوانگفت،
انسانهااشتباه

نمیکنند.
قدیمهامیگفتند

امالینانوشته
بدونغلط

است.ولیمهم
ایناستکه
وقتیاشتباه

میکنیدچطور
بااشتباهخود
برخوردکنید

موفقیتکاری
وشغلیبخش

کوچکیاز
موفقیتاست.

اگرمنخودرادر
تمامابعادزندگی
موفقمیدانمبه
ایندلیلاست
کهدرزندگی
خانوادگیو

زندگیزناشویی
وبرخوردبا

مادروتماماین
مواردبهنظر
خودمیکیاز
موفقترینها

بودهام

همیشه کمتر قول بد هید  و کار 
بیشــتری تحویل  تمام شد ه ی 
را  اگــر می خواهید  مد یرتــان  د هیــد . 
خوشحال و راضی نگه د ارید  هرگز سراغ 
عکس این رویکرد  نرویــد . تالش و کار، 
بیش از آنچه که از شــما انتظار می رود ، 
شــما را د ر د ایره ی توجه قرار می د هد  و 
مد یرتان را به این تفکر ترغیب می کند  که 
ســرمایه گذاری بر روی شما برای آیند ه، 

ارزش د ارد . این شیوه ی کار، مد یرتان را به 
یقین می رساند  که شما کارها را پیش از 
مهلت تعیین شد ه به پایان می رسانید  و 
همواره ســر وقــت د ر جلســات حاضر 
می شوید . نخستین کســی باشید  که به 
ســراغ راه حل هــای نوآورانه مــی رود  و 
همواره یکی از اعضای گروه د ر کنار مد یر 
باشید . همیشه از خود  بپرسید : چه چیز 

د یگری به مد یرم کمک می کند ؟

بیشازحدانتظارکارکنید

در حال حاضر 
گندم هایی که شرکت 

غله استان در اختیار ما 
قرار می دهد، از سطح 
کیفی بسیار مطلوبی 

برخوردار است
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 رئیس هیات مدیره کارخانه آرد ستاره امید قم:

دولت دست کارخانه ها را در 
صادرات باز بگذارد/ شرکت 

غله بهترین گندم را در 
اختیارمان می گذارد

  کارخانه آرد ستاره امید قم در سال 1374 
طور  به   1385 سال  از  و  گرفته  تاسیس  پروانه 
همان  از  و  است  نموده  فعالیت  به  آغاز  رسمی 
عراق،  صادراتی  بازارهای  وارد  فعالیت،  ابتدای 
عمان و امارات هم شده و در حال حاضر، آرد این 
کارخانه به عنوان یکی از بهترین آردهای ایران 
در کشور امارات شناخته شده است. کارخانه آرد 
ستاره امید قم از ظرفیت تولید 75 هزار تن آرد 

در سال برخوردار است.

کارخانه  مدیره  هیات  رئیس  علیرضا  خرمی روز، 
با  نیوز  غالت  با  در  گفت وگو  قم  امید  ستاره  آرد 
استان  غله  شرکت  تحویلی  گندم های  اینکه  بیان 
استاندارد  و  مطلوب  کیفی  سطح  از  کارخانه ها  به 
غله  شرکت  خوشبختانه  کرد:  اظهار  است،  برخوردار 
و تالش هایی  پیگیری ها  با  استان  بازرگانی  و خدمات 
 که دارند، بهترین گندم را در اختیار ما قرار می دهند.

وی بیان کرد: براساس بخشنامه ای که در راستای تولید 
ما  شده،  ابالغ  استان  کارخانه های  به  سبوس دار  آرد 
موظف به تولید آرد با سبوس گیری 12 درصد هستیم. 
دارد  تاکید  بسیار  این مساله  استان روی  غله  شرکت 
و ما هم تابع دستوراتشان هستیم و ضوابط را رعایت 
می کنیم. ضمن اینکه این اقدام به نفع سالمت مردم 

است و خوشبختانه در استان قم رعایت می شود.
رئیس هیات مدیره کارخانه آرد ستاره امید قم در بخش 
آردسازان  از  دولت  حمایت  خواستار  سخنانش  بعدی 
کشور شد و گفت: کشور ما دارای گندم های خاصی است 
و قطعا ما برای صادرات نیاز به گندم هایی با درجه کیفی 
باال داریم لذا از دولت توقع می رود که دست کارخانه ها 
را برای ورود موقت گندم باز بگذارد که متاسفانه اخیرا 
جلوی این امر را گرفته اند و قرار بر این بود که بحث 
صادرات از طریق عبور موقت را به انجمن صنایع آرد 

ایران واگذار کنند که فعال خبری از آن نیست.
بورس  در  صادراتی  گندم  عرضه  سیاست  افزود:  وی 
استان هایی  از  اگر  اجرایی می شد،  هم که در گذشته 
می شد  خوب  بسیار  می دادند،  گندم  خوزستان  مانند 
به  گندم  کشور  مرغوب  استان های  از  متاسفانه  اما 
صورت محدود در بورس عرضه می شد و ما به مشکل 

برمی خوردیم. 

خرمی روز در ادامه با بیان اینکه خوشبختانه فرهنگ 
استفاده از آرد سبوس دار میان خبازان استان به مرور در 
حال جا افتادن است، گفت: اگر نانوایی در خصوص تیره 
بودن آرد به کارخانه اعتراض کند، توجیهش می کنیم 
عالوه بر اینکه ما برخی شعارهایی را در خصوص فواید 
سبوس در قالب بنر در محل نانوایی ها نصب کرده ایم 
و همچنین روی کیسه های آردی که از کارخانه روانه 
واحدهای خبازی می شوند، فواید سبوس درج گردیده 
تالش  استان  غله  شرکت  کنار  در  ما  واقع  در  است. 
می کنیم تا به فرهنگ سازی آرد و نان سبوس دار کمک 

کنیم. 

در ادامه، شیرین رستگار، 
و  کیفیت  کنترل  مدیر 
کارخانه  فنی  مسئول 
در  قم  امید  ستاره  آرد 
خبرنگار  با  گفت وگو 
راهکارهایی  ارائه  به  ما 
کیفیت  ارتقاء  درباره 
این  در  و  پرداخت  نان 
داد:  توضیح  خصوص 

گام اول برای ارائه نان باکیفیت، در درجه اول مستلزم 
آموزش نانوایان است. متاسفانه گاهی برخی از نانوایان 
که  و سواالتی می پرسند  تماس می گیرند  کارخانه  با 
برایمان بسیار عجیب است. در درجه دوم، فرهنگ سازی 
نان تیره است که باید به شکل اساسی اجرایی شود. 
الزمه این امر، ورود رسانه های جمعی است که باید نان 
تیره را برای مردم جا بیندازند. متاسفانه در حال حاضر 
فقط قشر تحصیل کرده ما از فواید سبوس آگاه هستند 

و فرهنگ سازی باید در سطح وسیع انجام شود.  
کیفیـت  قطعـا  کـرد:  تصریـح  ادامـه  در  رسـتگار 
بسـیار حائـز  آرد سـبوس دار،  تولیـد  بـرای  گنـدم 
اهمیـت اسـت، در حالـی کـه کیفیـت گندم هـای 
داخلـی کشـور چنـدان بـرای تولید آرد سـبوس دار 
پخـت  حیـن  نانـوا  و  نیسـت  مناسـب  درصـد   12
واردات  اجـازه  لـذا  شـد.  خواهـد  مشـکل  دچـار 
گنـدم خارجـی را بـه کارخانه هـا بدهنـد تـا مـا بـا 
تولیـد  کیفـی  سـبوس دار  آرد  بتوانیـم  اختـالط 
 کنیـم و نانـوا هنـگام پخـت دچـار مشـکل نشـود.
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  در  مدت اخیر حاشیه ها  و شایعات بسیاری در خصوص بی کیفیتی آرد و نان در 
استان قم مطرح بود که ما برای روشن شدن ماجرا به این استان سفر کردیم تا از نزدیک 
وضعیت  آرد و نان استان قم را مورد بازدید و بررسی قرار دهیم.  البته استان قم طی چند 
سال گذشته با ضعف هایی مدیریتی در حوزه  آرد و نان مواجه بود که خوشبختانه از آذرماه 
سال95 با تغییر مدیریت در شرکت غله و خدمات بازرگانی این استان تحولی بزرگ در 

صنعت آرد و نان این استان رخ داد.

استان قم پیشرو در استانداردهای 
کیفی و  سبوس نان در کشور    

رادمنــش مدیــر فعلــی شــرکت غله 
ــم  ــتان ق ــی اس ــات بازرگان و خدم
ــتراتژیک   ــی اس ــاذ مدیریت ــا اتخ ب
راهبردهایــی را در جهــت پیشــبرد 
ــتان  ــن اس ــان در ای ــی آرد ون کیف

ــه اســت. ــش گرفت پی
اســتاندارد  و  ســازی  ذخیــره 
مناســب گنــدم، اختــالط علمــی و 
ــی و در اختیارگذاشــتن  ــه کیف البت
بهتریــن نوع گنــدم بــه کارخانجات 
ــران  ــارات مدی ــق اظه ــتان طب اس
کارخانــه هــای ارد اســتان ومدیران 
ــتان ، از  ــی اس ــتگاههای نظارت دس
ــت  ــا مدیری ــه ب ــت ک ــی اس اقدامات
جدیــد شــرکت غلــه  رقــم خــورده 

اســت.
درحــال حاضــر کارخانجات اســتان 
قــم بــرای تولیــد کیفــی تریــن آرد 
ــبختانه  ــد و خوش ــی کنن ــالش م ت
آرد هــا بــا بهتریــن کیفیــت در 

ــد. ــرار میگیرن ــان ق ــار نانوای اختی
ــا  ــه ب ــی ک ــر از اقدامات ــی دیگ یک
ــه  ــرکت غل ــت ش ــول در مدیری تح
اســتان قــم  شــکل گرفت  ســبوس 
دار کــردن نــان ســفره هــای مــردم 
ایــن اســتان بــود. هدفــی کــه 
ــت  ــا جدی ــتان ب ــه اس ــرکت غل ش
ــاد  ــه و در اتح ــش گرفت ــام  پی تم
بــا ارگان هــای ذی ربــط دخیــل در 
ــتان  ــان اس ــدم آرد و ن ــت گن صنع

ــه ثمــر نشــانده اســت.  ب
نــان ســنگک اســتان قــم از قدیــم 
ــوده  ــام ب ــزد خــاص و ع ــام زبان االی
ــان  ــن ن اســت و درحــال حاضــر ای
ــد  ــا آرد 12درص ــی ب ــل ایران اصی
ــتان  ــده در اس ــری ش ــبوس گی س

ــای  ــفره ه ــه س ــد و روان ــم تولی ق
مــردم مــی شــود.امید اســت اتحــاد 
و جدیتــی کــه بــرای تولیــد و 
مصــرف نان ســبوس دار در اســتان 
قــم اتفــاق افتــاد در سراســر کشــور 

ــد. تحقــق یاب


