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از اموری که حرکت انسان به سوی رشد و بالندگی را کند و یا حتی متوقف می کند ،خستگی های ناشی از
روزمرگی و یکنواختی زندگی و کار است .استرس ها و نا آرامی های عصبی و به ویژه افسردگی در دنیای امروز
گریبان گیر همه شده است؛ دنیایی که صنعت و پیشرفت های صنعتی ،انسان و هویت انسانی او را کم رنگ می
کند و خستگی های روحی و جسمی از هر طرف به او فشار می آورند.
کار کردن همکاران محترم درمناطق عملیاتی و سایر قسمتهای مجموعه نفت با توجه به سختی واسترس کاری
ودوری ازخانواده بیانگر موضوع می باشد.
بهترین و مؤثرترین داروی پیش گیری و درمان ،مسافرت است .فوایدی که در مسافرت و گردش نهفته
است ،اهمیت آن را روشن می کند .از آنجا که سفر ،حرکت و تنوعی در زندگی است ،نشاطی در انسان ایجاد می
کند که بر سالمت جسم و روان بسیار مؤثر است.
امروزه روان شناسان برای درمان بسیاری از بیماری های روانی و حتی بیماری های جسمی بیماران خود که ریشه
در مشکالت روانی دارند ،مسافرت به مکان های گوناگون و به ویژه خوش آب و هوا را به آنان پیش نهاد می
کنند .مسافرت ،یکی از عوامل سازنده شخصیت انسان است که قرآن مجید به آن توجه نشان می دهد و خداوند
تبارک و تعالی بارها توصیه می کند.
أ فَلَمْ یَسیرُوا فِی اْألَرْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِها( .حج)64 :چرا سفر نمی کنند تا در نتیجه سفر قلب هایی پیدا
کنند که با آنها تعقل و فکر کنند.
با توجه به اینکه وزارت نفت ا مکانات زیادی همچون اقامتگاه مجموعه محمود آباد و مشهد و سایررا در اختیار
دارد پیشنهاد می شود یک سیتیمی طراحی شود ونسبت به شناسایی همکارانی که با توجه سختی واسترس
کاری مجال سفر را ندارند وبیشتر گرفتار کار هستند شنا سایی وبصورت دوره ای و اجباری به مسافرت وگردش
فرستاده شوند.تا اینکه سالمت روانی نشاط وروحیه کاری همکاران برای همیشه حفظ و تضمین شود.

