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گاز  انتقال  عمليات   8 منطقه  سازماني  تعالي 
به روش شبيه سازي ارزيابي شد. به گزارش روابط 
عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گاز، عليرضا رحمت 
نژاد، مدير تعالي سازمان اين منطقه در ابتداي جلسه 
فرآيند  در  گفت:  اهداف خودارزيابي  تشريح  ضمن 
خودارزيابي تعالي سازماني اين منطقه كه به روش 
انجام گرفت، به سازمان اجازه داد به  شبيه سازي 
طور شفاف، زمينه هاي قابل بهبود خود را تعيين 
كند و برنامه هايي را در قالب اقدامات و پروژه هاي 
بهبود در سازمان طرح ريزي نمايد.رحمت نژاد، هدف 
از برگزاري جلسات خودارزيابي را بررسي همه جانبه 

منطقه جهت شناسايي نقاط قوت و نواحي قابل بهبود 
دانست و افزود: پرسش هاي تيم ارزيابي بر مبناي 
الزامات مدل جايزه سرآمدي و بهبود مستمر شركت 
ملي گاز )EFQM -2013 ( از اعضاي كميته هاي 
ارائه  بر اساس مستندات  انجام و  تعالي و كاركنان 
شده، ارزيابي به روش شبيه سازي جايزه سرآمدي 
تعالي  گرديد.مدير  انجام  ايران،  گاز  ملي  شركت 
سازمان منطقه 8 عمليات انتقال گاز در ادامه، ضمن 
تاكيد بر تالش در جهت تحقق حداكثري ارزش هاي 
سازماني اظهار داشت: همكاري كارگروهها، زمينه را 
براي تحقق اهداف مورد نظر فراهم مي سازد.بنابراين 
گزارش، منطقه 8 عمليات انتقال گاز در سال گذشته 
موفق به كسب تقديرنامه دو ستاره تعالي از سوي 
جايزه تعالي و سرآمدي گاز گرديد و در سالجاري 
در جايزه سرآمدي و بهبود مستمر شركت ملي گاز 
براي كسب نتايج بهتر اقدام نموده است. شايان ذكر 
است جلسات خود ارزيابي تعالي سازماني اين منطقه 
به روش شبيه سازي جايزه با حضور مدير، معاونين، 
روساي واحدهاي ستادي، تيم هاي تعالي و ارزياب 

بيروني به مدت سه روز برگزار گرديد.

مدیر تعالي سازماني منطقه 8 عمليات:

تالش براي تحقق حداكثري ارزش هاي سازماني

با وجود بارش برف، برودت هوا و يخبندان، شبكه هاي گاز شمالغرب كشور از پايداري انتقال گاز برخوردار مي باشد.
به گزارش روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گاز، يداله بايبوردي، مدير منطقه 8 با توجه به بارش برف و برودت هوا، همچنان تاسيسات و مراكز بهره برداري 

خطوط لوله اين منطقه با ضريب اطمينان باال در مدار سرويس قرار داشته و گاز مورد نياز مبادي مصرف، تامين مي شود.
بايبوردي افزود: با اهميت بخشي به ضريب ايمني باالي انتقال گاز در منطقه شمالغرب كشور، گفت: با اقدامات انجام يافته شرايط براي انتقال پايدار گاز طبيعي و 
جلوگيري از افت فشار در ماههاي سرد سال در منطقه فراهم گرديده و تاسيسات و مراكز بهره برداري خطوط لوله اين منطقه جهت تامين گاز مورد نياز همه بخشهاي 

مصرف، با ضريب اطمينان باال بر روي مدار قرار دارند.
مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز، هدف از اجرايي كردن اين تمهيدات را افزايش پايداري انتقال گاز و جلوگيري از افت فشار گاز در فصول سرد سال عنوان و خاطرنشان 
كرد: براي بهبود فرايند انتقال پايدار گاز طبيعي در تأسيسات تقويت فشار در سطح اين منطقه عملياتي، بازرسي هاي دوره اي و ساالنه در بخش هاي مكانيك، برق و ابزار 

دقيق انجام شده است و در حال حاضر هيچگونه مشكلي از لحاظ انتقال گاز وجود ندارد.
وي رعايت اصول صرفه جويي هموطنان را زمينه انتقال پايدار و مستمر گاز طبيعي برشمرد و تصريح نمود: با كاهش شديد دماي هوا در كشور، همواره مصرف گاز 
طبيعي بخصوص در مناطق سردسير بصورت غير منتظره اي از سير صعودي برخوردار بوده كه احتمال افت فشار را در سرشاخه هاي مصرف تشديد مي نمايد، به همين 

منظور از مردم عزيز كشورمان انتظار دارد با رعايت اصل صرفه جويي از احتمال قطع گاز هموطنان در سرشاخه هاي مصرف جلوگيري كنند.

عليرغم حاكميـت سرمـا و یخبندان؛
خطوط انتقـال گاز شمالغرب كشـور 

از پایـداري برخوردار است

عليرغم حاكميت سرما و یخبندان ؛ 

خطوط انتقال گاز  شمالغرب كشور از پایداري برخوردار است

دسـت یابي منطقه 8 عمليات به دانش ارتقاء سيستم اعالن حریق در تاسيسات اندازه گيري گاز

يابي  دست  از  گاز  انتقال  عمليات   8 منطقه  مدير 
و  تعمير  ارتقاء،  فني  دانش  به  منطقه  اين  كاركنان 
نگهداري سيستم اعالن حريق در تاسيسات اندازه گيري 

و صادرات گاز خبر داد.
انتقال  به گزارش روابط عمومي منطقه 8 عمليات 
اعالم  با  عمليات،   8 منطقه  مدير  بايبوردي،  يداله  گاز، 
اين خبر گفت: كارهاي انجام يافته در رابطه با سيستم 
آناليز  با  نياز  تغييرات مورد  و  نوردوز  تاسيسات   F&G
نرم افزار Algoworks مربوط به سيستم اعالن حريق 
زيمنس و پروژه مربوط به تاسيسات و آدرس دهي سخت 
افزاري و نرم افزاري مختص اين سيستم براي اولين بار 

توسط كارشناسان اين منطقه صورت گرفته است.
اين  متخصصان  يابی  دست  به  اشاره  با  بايبوردي 
منطقه به دانش فنی بومی افزود: ارتقاء، تعمير و نگهداري 
سيستم اعالن حريق در تاسيسات اندازه گيري و صادرات 
گاز نوردوز كه با دانش متخصصان اين تاسيسات انجام 
می شود، ضمن بی نياز شدن از خدمات كارشناسی خارج 
از كشور، بالغ بر 150 ميليون ريال براي نخستين مرحله 

صرفه جويی ارزی در بر داشته است.
دتكتورهاي  انبار، حذف  از  گاز  دتكتور  وي، حذف 
باطري  اتاق  اندازي در  راه  و  باطري قديم و نصب  اتاق 
جديد بصورت نرم افزاري و سخت افزاري، نصب دتكتور 
دود در زير زمين اتاق كنترل و پيكره بندي نرم افزاري بر 
اساس الزامات HSE در جهت ارتقاء ضريب امنيت، رفع 
ايراد از دتكتور شعله سايت ميترينگ را نيز از تغييرات 
انجام يافته در سيستم اعالن حريق در تاسيسات فوق 

توسط كارشناسان اين منطقه دانست.
مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز اظهار داشت: يكی 
از بخش های مهم حفاظتی در ايستگاههاي اندازه گيري 
سيستم F&G است كه اين سيستم مهم، وظيفه اعالن 
حريق و خارج كردن سيستم ميترينگ و همچنين قطع 

صادرات گاز از تاسيسات را برعهده دارد.
بايبوردي افزود: آنچه كه در اين اقدام دارای اهميت 
و ارزشمند می باشد، اين است كه دست يابي به دانش 
فني ارتقاء، تعمير و نگهداري سيستم اعالن حريق بدون 
از  مندی  بهره  با  تنها  و  مرتبط  آموزش های  هيچگونه 

توانمندی علمی و تجربی كارشناسان توانمند تاسيسات 
اندازه گيري و صادرات گاز نوردوز انجام شده است.

مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز در خاتمه ضمن 

در  مهم  گامی  را  اقدام  اين  خالق،  پرسنل  از  قدردانی 
راستای خوداتكايی، كاهش هزينه ها و كسب دانش فنی 

دانست.
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منطقه 8 عمليات انتقال گاز در مسير سازمانهاي متعالي
بمنظور ارزيابي و آگاهي از روند فعاليت هاي رو 
به بهبود واحدها و قرار گرفتن در مسير سازمانهاي 
 8 منطقه  هاي  فعاليت  نتايج  و  رويكردها  متعالي، 
تعالي  ارزيابي  مدل  قالب  در  گاز  انتقال  عمليات 
قرار  و سنجش  بررسي  مورد   ،)EFQM(سازماني

گرفت.
عمليات   8 منطقه  عمومي  روابط  گزارش  به 
انتقال گاز، در افتتاحيه اين ارزيابي، يداله بايبوردي، 
مدير منطقه 8 عمليات، ضمن ارائه گزارش عملكرد 
اين منطقه، ارزيابي مذكور را بسيار ارزنده توصيف 
فضاي  بتواند  ارزيابي  اين  اميدواريم  گفت:  و  نمود 
و  عملكردها  بهبود  جهت  در  را  تجربيات  تبادل 

فرآيندها در منطقه 8 عمليات ايجاد نمايد.
منطقه  اين  پرسنل  تمامي  افزود:  بايبوردي 
سعي بر آن دارند در چارچوب فرايندهاي شركت  
انتقال گاز ، در جهت انتقال پاك، ايمن، پايدار و بهره 
ور گاز و همچنين ارائه خدمات بهينه به ذينفعان 
طبق قرارداد و تحقق اهداف عاليه سازمان به نحو 

احسن گام بردارند.
فرآيند  گاز،  انتقال  عمليات   8 منطقه  مدير 
عملياتي  مناطق  براي  مغتنم  فرصتي  را  ارزيابي 

برشمرد و اظهار كرد: ماموريت اصلي سازمان ارائه 
خدمات بهينه و ايمن بوده و اين مهم ميسر نمي 
و  استانداردها  با  را  خود  سازمان  اينكه  مگر  شود 

معيارهاي تعالي سازماني وفق دهد.
گاز  ملي  شركت  ارشد  ارزياب  بابايي،  صمد 
ابراز خرسندي از حضور در منطقه 8  ايران ضمن 
عمليات انتقال گاز و با اشاره به اينكه مدل تعالي 
سازماني با تالش جهت بهتر شدن روند فعاليت هاي 
سازمان و نيز با سمت و سو دادن به اعمال مديريت، 
باعث بهبود  خدمات در سازمان مي شود؛ گفت: اين 
مدل، امكان هم سنجي را بين شركت هاي مختلف 
به نحوي فراهم مي كند كه مي توان از آن به عنوان 
مبناي ارزشمندي براي بهره گيري از تجارب موفق 

سازمان برتر استفاده كرد.
تحليل  رئيس  نژاد،  عليرضا رحمت  ادامه،  در 
سيستمها و مديريت انرژي و مدير تعالي منطقه 8 
عمليات انتقال گاز، ضمن تاكيد بر اجرا و ارزيابي 
منويات استراتژي انتقال گاز، اهميت تعالي و توجه 
معيارها  اساس  بر  منطقه  عملكرد  ارتقاء  به  بيشتر 
 ،EFQM تعالي سازماني   الگوي  زيرمعيارهاي  و 
ارزيابي و سنجش عملكرد منطقه مطابق با منطق 

RADAR اظهار نمود: اين ارزيابي در بازه زماني) 
3 روزه( توسط تيم 5 نفره در حوزه هاي رهبري، 
استراتژي، فرآيندها، سرمايه هاي انساني، خدمات و 
مشتريان، منابع مالي و نتايج كسب و كار، فناوري و 
دانش، جامعه، شركا و تامين كنندگان انجام گرفت.

تمامي  ارزيابي  دوره  اين  در  است،  گفتني 
 8 منطقه  واحدهاي  نتايج  و  رويكردها  فعاليتها، 
عمليات انتقال گاز، طبق اظهارنامه تسليمي مورد 
نتايج آن در آينده  ارزيابي قرار گرفت و  بررسي و 

اعالم خواهد شد.

بمنظور ارتقاء دانش و معلومات موارد مربوط به توانمند سازي فردي و اجتماعي، يك دوره آموزشي با 
حضور بانوان شاغل منطقه 8 عمليات انتقال گاز در تبريز برگزار گرديد.

 به گزارش روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گاز، دراين دوره آموزشي، پيمان رنجبر، مدرس اين 
دوره، اطالعات مبسوطي دررابطه با راه هاي توسعه سالمت و بهداشت رواني بانوان و همچنين گام هاي 

مهم توانمند سازي و ... را مطرح و در جمع فراگيران مورد بحث و تبادل نظرقرار داد.
رنجبر گفت: توانمند سازي فردي شامل افزايش اعتماد به نفس و توانايي تعيين اهداف واقع بينانه و 
تحقق بخشيدن به توانايي هاي بالقوه تان است، هر شخصي داراي نقاط قوت و ضعف و همچنين طيف 
وسيعي از مهارتهايي است كه هر روزه در موقعيت هاي مختلف از آنها استفاده مي كند، اما اغلب بسياري از 

مردم نسبت به توانايي هاي واقعي خود بي اطالع مانده و يا ارزشي براي آن قائل نيستند.
مدرس اين دوره با اشاره به اينكه اولين توانمندي فرد، مديريت خود است، افزود: كسي كه براي توانمندي 
خود تالش مي كند، قادر است با اتخاذ تصميمات مثبت و تعيين اهدافش، كنترل زندگي خود را به دست 
بگيرد؛ توسعه خودآگاهي كه به معناي درك نقاط ضعف و قوت و داشتن دانش كافي از محدوديت هاي فردي 

خودمان است، كليدي براي توانمند سازي فردي است.
وي مطالعه كتابهاي مفيد، ديدن فيلم هاي خوب، تجربه، شركت در كالس هاي آموزشي، مشورت كردن با افراد 

سفر كردن، دوستان و همنشينان عاقل و توانمند و همچنين خواندن هندسه را راههاي تقويت عقل دانست.متخصص، 
با  تاكيد بر ضرورت آموزش مهارت هاي زندگي و توانمند سازي به عنوان روش ها و مهارت هاي اصلي و ضروري براي يك زندگي رنجبر 

توانايي ها ما را قادر مي سازد كه نقش مناسب خود را در جامعه به خوبي ايفا كنيم و با خواسته ها، انتظارات، مسائل و مشكالت سالم و سازنده؛ اين 
رابطه  در  ويژه  به  خود با ديگران به شكل موثري روبه رو شويم .روزانه 

آگاهي، توانايي شناخت و آگاهي از خصوصيات، نقاط ضعف و قوت، خواسته ها، ترس ها و انزجارهاست ابراز داشت:  خود شناسي، همدلي، حل وي با بيان اينكه مهارت خود 
ديگران، تفكر انتقادي و تفكر خالق، كنترل استرس، مديريت هيجان ها و ارتباط بين فردی را مي توان از جمله انواع مهارتهاي زندگي برشمرد.مسئله، تصميم گيري، برقراري رابطه موثر با 

رنجبر به ويژگي هاي افراد خودآگاه اشاره كرد و گفت: ارزش قائل شدن براي خود، برخورداري از روحيه انتقاد پذيري، آگاهي كامل نسبت به ارزش ها و اعتقاداتشان، داشتن احساس خشنودي و رضايت خاطر زياد، نشان دادن مقاومت 
بيشتر در مقابل فشار و ضربه هاي رواني و اجتماعي، عدم سرزنش يا تحقير ديگران، برخورد محترمانه با ديگران، داشتن روحيه مثبت انديش، داشتن روحيه همكاري و مشاركت باال و استقبال از مشورت با ديگران و افراد صاحب نظر؛ از جمله 

اين خصوصيات است.
در اين كارگاه آموزشي كه به مدت دو روز بطول انجاميد، شركت كنندگان با مفهوم توانمند سازي، مهمترين چالش ها و موانع توانمند سازي، مديريت نهاد خانواده و تربيت نسل و ايجاد اعتماد به نفس، آگاهي يافته و ديدگاههاي خود را در 

قالب پرسش و پاسخ مطرح نمودند.

با شركت در كارگاه آموزشي، 

بانوان شاغل منطقه 8 عمليات انتقال گاز با توانمندي فردي و اجتماعي آشنا شدند

2
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نگرانی و دلشوره، مشكل مهمی است 
كه بر زندگی، شغل و اعتماد به نفس ما تاثير 
مستقيم می گذارد و آرامش را از ما سلب می 
كند. بعضی از ما گرفتار ترس های بيمارگونه 
هستيم، برخی از استرس رنج می بريم، بعضی 
از ورود به جمع و اجتماع اضطراب داريم و 
حتی اين حالت به شكلی وسواس گونه در 
هم  به  را  مان  زندگی  و  كند  می  تجلی  ما 
می ريزد اما بسياری از ما بدون داشتن يك 
نگرانی  از  بيمارگونه  و  خاص  روانی  مشكل 
رنج می بريم و اين احساس ناخوشايند، ما 
را در وضعيت پر استرسی قرار می دهد. اين 
نگرانی می تواند در ايجاد ارتباط با ديگران، در 
محيط كار، در مدرسه و دانشگاه، در هدف 
گذاری در زندگی و… تجلی كند. نگرانی به 
شكل مختلفی خود را نشان می دهد. گاهی 
جسمانی  های  تنش  شكل  به  حالت  اين 
است. گاه به شكل بدخوابی و بی خوابی يا 
به صورت دردهای بدنی يا تيك های عصبی 
يا به صورت منفی گرايی البته ممكن است 
كه هيچ كس قادر نباشد اين احساس ناراحت 
كننده را صد درصد در خود از بين ببرد ولی 
در اين مقاله ۷ روش پيشنهاد داده شده كه 
به وسيله آنها می توانيد خود را در برابر اين 
حس ناخوشايند مسلح كنيد و تا حد زيادی 

آن را از پا در آوريد.

گاهی احساس خود را كنترل كنيد
انسان خيلی راحت می تواند نسبت به 
موقعيت های خارجی عكس العمل نشان دهد 
و گاه از كوره در برود اما اگر در طول روز هر از 
گاهی ذهن و احساسات خود را كنترل كنيد 
و سطح نگرانی و اضطراب خود را بسنجيد می 
توانيد گامی به عقب برداشته و قبل از آنكه 
احساس نگرانی از كنترل شما خارج شود با 

گفتار درمانی، سطح آن را كاهش دهيد.

از توانایی جسمی خود آگاه باشيد
عالوه بر اينكه ذهن و احساس خود را 
كنترل می كنيد، بايد به استراحت خود نيز 
اهميت بدهيد. گاهی در طول روز به آرواره ها، 
كمر، شانه ها، معده و پاهای خود استراحت 
دهيد. مطمئن باشيد كه بالفاصله احساس 

بهتری خواهيد داشت.

چه چيزی شما را تحریک می كند؟
اگر بتوانيد تشخيص دهيد كه چه افراد، 
چه مكان ها يا چه موقعيت هايی آرامش شما 
را بر هم می زند و شما را عصبی و نگران 
می كند، می توانيد خيلی بهتر خود را برای 
مواجهه با آن افراد، مكان ها و موقعيت ها 

آماده كنيد و جلوی حمله نگرانی را بگيريد.

اهداف تان را دنبال كنيد
تحت  احساس  برای  ساده  روش  يك 
كنترل بودن و راحتی اين است كه جزء به 
جزء و قدم به قدم، راه های رسيدن به اهداف 
بلند مدت و كوتاه مدت خود را طی كنيد. هر 
روز صبح يك برنامه برای روز خود بچينيد 
و طی روز هر كاری كه به اتمام رسانديد را 

خط بزنيد.

افکار منفی؛ ممنوع
را  خود  منفی  تفكرات  جلوی  وقتی 
بگيريد، افكار ناراحت كننده ای كه اعتماد به 
نفس شما را فلج می كنند تغيير شكل داده و 
آهسته آهسته به افكار مثبت تبديل می شوند 
و بدين ترتيب می توانيد احساسات خود را 

كنترل كنيد.

ورزش كنيد
يا  روزه  هر  و  منظم  ايروبيك  ورزش 
تواند در رسيدن  و شنا می  پياده روی، دو 
به احساس آرامش و دوری از نگرانی به شما 

كمك كند و نااميدی را دور كند.

به چيزهای آرامش بخش بيندیشيد 
هر وقت حس می كنيد آرامش شما در 
حال به هم خوردن است، در ذهن خود جايی 
بينديشيد.  شاد و آرام تصور كنيد و به آن 
انديشيدن به خاطرات و مكان های آرامش 
بخش، نگرانی و اضطراب را از انسان دور می 
كند و آرامش را دوباره به انسان باز می گرداند.

                       منبع: اينترنت

۷ راه مقابله با نگرانی و استرس 

معلومات  و  دانش  ارتقاء  بمنظور 
موارد مربوط به اهميت سيستم اطالعات 
جغرافيايی )GIS(، يك دوره آموزشي 
 8 منطقه  واحدهاي  پرسنل  حضور  با 
عمليات انتقال گاز در تبريز برگزار گرديد.

 به گزارش روابط عمومي منطقه 8 
عمليات انتقال گاز، دراين دوره آموزشي، 
ارشد  كارشناس  زارعي،  حميدرضا 
)GIS( منطقه 8  و مدرس اين دوره، 
تعريف  با  دررابطه  مبسوطي  اطالعات 
سيستم )GIS( و ويژگي هاي آن و ... 

را مطرح و در جمع فراگيران مورد بحث 
و تبادل نظرقرار داد.

اطالعات  سيستم  گفت:  زارعي 
جغرافيايی )GIS( بستری برای ذخيره، 
تحليل  و  تجزيه  و  مديريت  نگهداری، 
فنی  شناسنامه  و  جغرافيايی  اطالعات 
با  بوده و جهت كار همزمان  تجهيزات 

كه  هايی  داده 
وابستگی مكانی 
توصيفی  و 
طراحی  دارند، 

شده است .
عي  ر ا ز
سيستم  افزود: 
 )GIS  (
سيستم  يك 
مبنا  تر مپيو كا
به  كه  بوده 
يك  عنوان 
عه  مجمو

افزار،  نرم  افزار،  سخت  از  متشكل 
و  انسانی  نيروی  جغرافيايی،  اطالعات 
مدلهای پردازش داده ها، به منظورتوليد، 
ذخيره سازی، نمايش، بازيابی، پردازش، 

بروزرسانی و...اطالعات جغرافيايی و فنی 
مربوط به عوارض و پديده های مختلف 

منطقه مورد استفاده قرار ميگيرد.
اينكه  با اشاره به  مدرس اين دوره 
استفاده از علم GIS باعث بهينه شدن 
افزايش   : كرد  تصريح  می شود،  كارها 
برای  شده  تعريف  فعاليتهای  كارايی 

اين منطقه با بكارگيری تكنولوژی نوين 
يكی از هدفهای مهم و اساسی بوده و 
و  طرحها  سياستها،  بيشتر  كه  آنجا  از 
عمليات روزمره عمرانی و تاسيساتی در 

دقيقی  مكانی  اطالعات  به  منطقه  اين 
نياز دارد، استفاده ازسيستمی كه بتواند 
تمامی اطالعات مورد نياز را در يك نظام 
ماشينی گرد آورده و سازماندهی نمايد، 
اين  از  استفاده  و  بوده  سودمند  بسيار 
سيستم مديريتي به طراحی بهينه كارها 

و برنامه ها كمك می كند.
كارگاه  اين  در 
به  كه  آموزشي 
روز  سه  مدت 
مشاركت  با  و 
و  جاهدي  علي 
زارعي  حميدرضا 
برگزار شد،  شركت 
كنندگان با سيستم 
مكاني  اطالعات 
انتقال  شركت 
 ،)GE-Gis گاز)
و  يافته  آگاهي 
ديدگاههاي خود را 

در قالب پرسش و پاسخ مطرح نمودند.

با شركت در كارگاه آموزشي، 
پرسنل منطقه 8 عمليات با سيستم )GIS(آشنا شدند

به مناسبت گراميداشت هفته بسيج، مراسمي با حضورمدير، 
مسئولين و جمعي از كاركنان منطقه 8 عمليات انتقال گاز ايران 

در تبريز برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گاز، يداله 
بايبوردي، مديرمنطقه 8 ، در ابتداي مراسم ضمن گراميداشت 
هفته بسيج، به بررسي و تبيين جايگاه بسيج در انقالب اسالمي، 
معرفي افكار و انديشه هاي بسيج در جامعه و نقش بسيج در 

حفظ ارزشهاي دفاع مقدس پرداخت.
از خودگذشتگي  و  ايثار، شجاعت  و  به عشق  بايبوردي 
به دنبال عزت و سربلندي  اگر  وافزود:  اشاره كرد  بسيجيان 
ميهن اسالميمان هستيم بايد با تمام توان در همه عرصه هاي 
سازندگي همت گماشته و دنباله رو اهداف بسيجيان 8 سال 
دفاع مقدس باشيم چرا كه حضور بسيجيان در عرصه هاي 
مختلف باعث افتخارآفريني بوده و يك ضرورت محسوب مي 

شود.
آسماني،  آقا  حاج  والمسلمين  االسالم  حجت  ادامه  در 
سخنران اين مراسم ضمن تبريك هفته بسيج گفت: بسيج 
بعنوان نماد مردم ساالري در جمهوري اسالمي است بايد با 
نهادينه كردن فرهنگ، تفكر و روحيه بسيجي در جامعه در 
جهت تقويت نظام مقدس جمهوري اسالمي همت نماييم تا 

دسيسه ها و نقشه هاي دشمنان نقش بر آب شود.
وي با تاكيد بر نهادينه كردن فرهنگ بسيجي در جامعه 
اظهار داشت: فرهنگي بسيجي فرهنگ خدمت رساني و روحيه 
شهادت طلبي است بايد در همه حال آگاه بود چرا كه بسيج از 

مظلوم حمايت مي كند و يار و ياور مظلومان است.
آقا رحماني،  والمسلمين حاج  االسالم  همچنين حجت 

مسئول نمايندگی ولی فقيه در سپاه ناحيه بسيج امامت تبريز، 
نيز ضمن بررسي جايگاه رفيع بسيج در جامعه ايمان و تقواي 
الهي و شناخت رهبر الهي را از دو شاخصه اصلي در عزت، 

عظمت و استواري بسيج دانست.
رحماني افزود: مهمترين تفكري كه زمينه ساز ظهور امام 
زمان)عج( مي باشد تفكر بسيجي است كه بايد اين تفكر در 

سايه ايمان تقواي الهي و شناخت رهبر الهي است.
پايگاه مقاومت  ادامه مراسم، عمران رضايي، فرمانده  در 
بسيج منطقه 8 عمليات انتقال گاز، ضمن ارائه گزارشي اجمالي 
از فعاليتهاي پايگاههاي مقاومت منطقه گفت: بسيج منطقه 8 
در سال 13۷1 تاسيس و در حال حاضر ۷53 نفر از كاركنان 
منطقه را بعنوان نيروهاي بسيجي به عضويت خود درآورده كه 
از اين تعداد 642 نفر بصورت بسيجي فعال و 96  نفر نيز عادي 

فعاليت مي كنند.
برگزاري  با  منطقه  بسيج  مقاومت  پايگاه  افزود:  رضايي 
امام)ره(،  ارتحال  زيارتي  كاروان  اعزام  نور،  راهيان  كاروانهاي 
ايستگاههاي صلواتي،  برپايي  آمادگي، كوهپيمايي،  اردوهاي 
سعي  قبل  سالهاي  همانند  و...  شهدا  هاي  ازخانواده  ديدار 

درگسترش فعاليتهاي فرهنگي، ورزشي، علمي دارد.
هاي  برنامه  اجراي  با  پايان  در  گزارش،  اين  اعالم  بنابر 
متنوعي از بسيحيان فعال و نمونه منطقه و برندگان مسابقه 

فرهنگي ورزشي تجليل و قدرداني به عمل آمد.

مدیر منطقه 8 عمليات انتقال گاز :
عزت و سربلندی كشورمان، مرهون 

تفکر بسيجی است

3



شماره هجدهم / آذر و ديماه 1398 / صفحه ســال شانزدهم ، مرداد و شهریور 1398 خبرنامه الكترونيكي منطقه 8 عمليات انتقال گاز

پيام هاي سالمتي
ميوه ها و سبزي ها حاوي ويتامين هاي آنتي اكسيدان 

)ضد سرطان(، مواد معدني و مواد مغذي مفيدي 
هستند كه سبب متوقف كردن آسيب به ديواره 

رگها و درنتيجه كاهش خطر ابتال به بيمارهاي 
قلبي و عروقي مي شوند

نان هاي سبوس دار مثل نان بربري- نان سنگك 
و نان جو سبوس دار حاوي ويتامين B زياد و كاهش 

دهنده چربي خون هستند.

متخصصان معتقدند اليه بيروني و محافظ تخم مرغ يك اليه محلول 
در آب است و وقتي آنرا مي شوييم اين اليه از بين مي رود و احتمال ورود 

ميكروبها را از منافذ پوسته به درون تخم مرغ افزايش مي دهد. پس بهتر است 
تخم مرغ ها را قبل از انبار كردن نشوييد، اما هنگام استفاده از تخم مرغ  يا زمانيكه 

آنرا  خواهيد  بيش از چند ساعت در يخچال نگهداريد نمي 
تخم مرغ  مشكلي ندارد.شستن 

بعد از غذا چاي ننوشيد. فاصله چاي تا غذا حداقل بايد 
يك ساعت باشد در غير اينصورت آهن غذاي شما جذب 

بدنتان نمي شود.

4


