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علمی-  دانشگاه  در  خوش سلیقه  کارمند  دو  با  داشتم  تصمیم  که  بود  مدت ها 
و  مهیا شد  این فرصت  باالخره  باشم  داشته  واحد کازرون مصاحبه ای  کاربردی 

برای تهیه گزارش به دانشگاه علمی- کاربردی واحد کازرون رفتم.
لطفًا خودتان را معرفی کنید؟

زهرا بنیادی مدیر گروه بخش مدیریت و خدمات اجتماعی هستم.
شما از چه زمانی به گل و گیاه عالقه مند شدید؟

ما  خانه  در  همیشه  و چون  شناختم  را  راست خودم  و  زمانی که دست چپ  از 
گل و گیاه بوده و این عالقه از زمان کودکی تا همین لحظه و تا ابد همراه من 

خواهد بود.
ایده این کار و مزین کردن محیط کار شما با گلدان از کجا شروع شد؟

یک روز یکی از دوستان قدیمی برای دیدنم به محل کارم آمد و یک گلدان گل 
زیبا به من هدیه داد و این شروع داستان من شد تا امروز.

برخورد دانشجوها در هنگام ورود به اتاق شما چگونه است؟
ابتدا متعجب می شوند ولی بعد خودشان به من گل هدیه می دهند.

پس شما فقط گل هدیه می گیرید؟
نه، هدیه هم می دهم و به همکاران دیگر حتی قلمه گل و این تبادل موجب تنوع 
گل های اتاق کارم شده، حتی وجود این گل ها انرژی مثبتی را در فضای این اتاق 

به وجود می آورد.
شما برای مردم و مخاطبان روزنامه طلوع چه پیامی دارید؟

حداقل یک گلدان گل در محیط کار و منزل خود قرار بدهند. این بهترین حس 

دنیاست حسی لبریز از آرامش و محبت.
چقدر خوب می توان این محبت را به دیگران منتقل نمود فقط با یک گلدان گل.

 مدیریت دانشگاه با فضاسازی اتاق شما موافق بودند یا مخالف؟
خیلی استقبال کردند و ابراز رضایت که این حرکت به دیگر اتاق های همکاران 

نیز منتقل شود.
بسیار خوب، پس شما کاری انجام دادید کارستان؟

کردن  هدیه  برای  نمودم  نقش  را  سبزی  نگاه  خودم  کار  محیط  در  فقط  من  نه 
مهربانی به دانشجویان و مراجعین.

شما از طرح شهروند گل مطلع بودید؟
بله، یک اتفاق خوب و یک جرقه سبز برای داشتن شهری زیبا.

واقعًا همان جمله زیبایی که در اول صفحه شهروند گل نوشته می شود »شهر زیبا 
یافتنی نیست ساختنی است« پس باید کوشید برای ساختن شهری زیبا.

هدف شهروند گل هم با شعار هر شهروند یک گلدان کلید خورده واقعًا زمانی 
که با شما و دیگر شهروندان سبز اندیش برخورد می کنم سرشار از حس بسیار 

خوبی می شوم. 
سرکار خانم بنیادی برای مسئولین چه پیامی دارید؟

مسئولین مخصوصًا روسای ادارات یک گلدان گل طبیعی در اتاق کار کارمندان 
خود قرار بدهند. این همان حس خوب و نگاه سبز است برای بهتر خدمت کردن 

جهت رسیدن به شهری زیبا.
سپاس از وقتی که در اختیارمان قراردادید.

لطفًا خودتان را برای مخاطبان روزنامه طلوع معرفی کنید:
علمی-  دانشگاه  مدرس  و  صنعت  بخش  گروه  مدیر  هستم.  رمضانی  مرضیه 

کاربردی واحد کازرون.
خانم رمضانی بعد از اتاق خانم بنیادی به اتاق شما آمدیم واقعًا در این دو اتاق 
این واحد آموزشی حس خوبی به انسان دست می دهد هدف شما از قرار دادن 

گلدان در اتاق چه بوده؟
با گل ها  همین حس خوب. من زمانی که احساس خستگی می کنم چند دقیقه 
باشم به آرامش می رسم به همین راحتی و شاید همین امر باعث بهتر شدن کارم 

هم بشود.
ایده این کار از کجا آغاز شد؟ 

محیط  در  فرد  هر  که  باشد  پیشنهاد  یک  می تواند  این  ندارد.  ایده  به  ربطی  نه، 
 کاری خودش یک گلدان گل قرار بدهد و این همان حس خوب طبیعت دوستی 

است.
شما روزانه چه مدت زمانی را برای نگهداری از گلدان ها صرف می کنید؟

من در زمان استراحت و بیشتر زمانی که احساس می کنم خسته هستم از بودن 
البته استفاده بهینه از زمان و اینکه زمان را  در کنار گل ها به آرامش می رسم. 
تا ۴  از ۸ صبح  ما  است. ساعت کاری  مهم  برایم  باشم هم  نگذرانده  بطالت  به 
بعدازظهر است یعنی بیشتر زمان روز را در دانشگاه هستیم. پس اینجا به جرأت 

خانه اول ما است نه خانه دوممان.
پیام شما برای شهروندان و مخاطبان طلوع؟

بودن در کنار گل ها به انسان آرامش می دهد.
از طرح شهروند گل مطلع بودید؟

متأسفانه خیر.
حاال که مطلع شدید این طرح را چگونه می بینید؟

افراد  اگر تک تک  واقعًا یک کار خاص و منحصربه فرد در شهر آغاز شده و 
بتوانند یک گلدان گل داشته باشند تأثیر بسزایی در روابط اجتماعی آنها خواهد 

داشت.
مسئولین دانشگاه با قرار دادن گل در اتاق شما مشکلی نداشتند؟

خیر، بلکه استقبال هم کردند.
هدیه  برعکس  یا  و  می دهند  هدیه  گل  شما  به  شما  همکاران  سؤال،  یک 

می گیرند؟ 
هدیه  گل  من  به  دانشجوها  بیشتر  و  می خواهند  قلمه  ازگل ها  بیشتر  همکاران 
می دهند و یا از گلی که ندارم برایم قلمه می آورند در واقع یک رابطه خوب بین 

من و دانشجویان برقرار می شود.
یک پیام برای مسئولین؟

شادابی  در  بسزایی  تأثیر  چون  و  بدهند  بیشتری  اهمیت  شهری  سبز  فضای  به 
جامعه دارد؛ یعنی همان نگاه سبز در یک چرخه. اگر فرد شاد باشد خانواده شاد 
می شود و اگر خانواده شاد باشد جامعه شاد می شود و اگر جامعه شاد باشد شهر 

شاد می شود.
ممنونم از وقتی که در اختیارمان قراردادید.
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