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ایرج یزدان بخش
مدیر مسئول

آيا شما فقيريد يا ثروتمند؟

سالم به همه خوانندگان عزيز ستاره دانايي. خوشحال ام که انتشار مجله 
ستاره دانايي در سال 94 با فاصله زماني کمتري انجام مي شود.  از شما 
خواننده گرامي درخواست دارم با طرح نقطه نظرات خود همکاران من را 
در تحريريه مورد لطف قرار دهيد . اميدوارم ستاره دانايي در سايه هدايت ها 
و حمايت هاي شما خوبان بتواند بيش از پيش موفق تر باشد. با يادبود 
مدير بزرگ صنعت يکي از شاگردان خلف ماتسوشيتا مقاله اش را تقديم 
مي کنيم باشد که در زندگي روز مره ما تأثيري هر چند کوچک بگذارد.

در اين شماره قصد دارم به تعريف واژه فقير يا ثروتمند بپردازم . در قديم 
مي گفتند فقير کسي است که پول کافي براي رفع نيازهايش نداشته 
باشد. اما در تعريف جديد، فقير کسي است که انتخاب هايش محدود 
باشد و برعکس ثروتمند کسي است که انتخاب هاي بسيار زيادي دارد  و 
در ميان گزينه هايش  به چيزهايي که آرزويشان را داشته رسيده باشد. 

مثال فرض کنيد شما براي انتخاب مواد غذايي منزل خود به فروشگاه 
مي رويد و با انواع مواد غذايي در قفسه ها روبرو مي شويد. بديهي است 
دوست داريد همه آن ها را انتخاب کنيد و با خود به منزل ببريد، اما اين 
کار را نمي کنيد چون ميزان پول موجود در جيبتان اجازه چنين خريدي 
را نمي دهد. گاهي فقط حق انتخاب يک جنس را داريد در اين حالت 
شک نيست که شما از لحاظ مالي فقير هستيد چراکه در خريد جنس هاي 
ضروري منزل خود انتخاب هايتان محدود شده است. اما اگر امکان اين 
را داشته باشيد با وسيله نقليه ارزان به حومه شهر برويد و از مراکز خريد 
اصلي آن کاال جنس مورد نظر تان را تهيه کنيد ديگر از لحاظ تامين کاال 

فقير نيستيد . هر چند هنوز ميزان پول در اختيارتان تغيير نکرده است 
اما چون شما حق انتخاب هاي بيشتري براي کاالها داريد نسبت به قبل 

ثروتمند تر شده ايد . جالب است نه؟
فقط کافي است از خود بپرسيد در حوزه ها و جنبه هاي مختلف زندگي 
چقدر حق انتخاب و چه تعداد گزينه هاي براي برگزيدن پيش روي 
شماست. اگرمي خواهيد در شغلتان پيشرفت کنيد با ويژگي ها و قابليت ها و 
مهارت هايي که در خودتان داريد چه تعداد فرصت شغلي پيش رو داريد؟ 
بديهي است هر چه تعداد فرصت ها و حق انتخاب هاي شما بيشتر باشد 
و هر چه حوزه تصميم گيري شما وسيع تر و گزينه هاي پيش رو بيشتر 
باشد شما ثروتمند تر خواهيد بود. نيازي هم به اثبات آن به ديگران نداريد 
بقيه از روي حق انتخاب هاي شما و راه حل هايي که براي حل مساله 

داريد ميزان توانگري شما را احساس مي کنند. 
در حالت عکس آن هم، اگر باوجود داشتن مدرک و ثروت، گزينه هايي 
که پيش روي شماست محدود و انگشت شمارند و هيچ کدام  از آن هايي 
نيستند که شما قلبا آرزو داريد پس سريع دست به کار شويد و با ايجاد 
تغيير در نگرش و تفکر و باورهاي خود و مهم تر از همه با اصالح رفتارها 

و عادات خود  گزينه هاي بيشتري را اختيار کنيد. 
سرزمين فقر جاي ماندن نيست بايد سريعا از آن بيرون آمد . تنها راهش 
هم اين است که گزينه هاي انتخابي خود در تمام جنبه هاي زندگي را 

بيشتر کنيد. 
به قول کنفوسيوس مهم نيست چقدر آهسته مي رويم اگر نايستيم. 
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در اين جا به چند مورد از تفکرات آدم هاي 
ثروتمند اشاره مي کنم:

معتقدند: من زندگی  ثروتمند  هاي  آدم   -1  
معتقدند:  فقير  آدم های  را می سازم.  خويش 

زندگی من تصادفی پيش می رود.
های ثروتمند بر روی فرصت ها تمرکز  2- آدم    
می کننــــــد. آدم های فقير بر روی موانع 

تمرکزمی کنند.
3- آدم های ثروتمند با آدم های مثبت و موفق 
معاشرت می کنند. آدم های فقير با آدم های 

منفی و شکست خورده  معاشرت می کنند.
4- آدم های ثروتمند ترجيح می دهند تا بر 
اســـاس دستــــاوردها به آنها پول پرداخت شود. 
آدم های فقير ترجيح می دهند تا بر اساس زمان 

به آنها پول پرداخت شود.
5- آدم های ثروتمند برخالف ترسی که دارند 
دست به عمل می زنند. آدم های فقير به ترس 

اجازه می دهند که متوقفشان کند.
ثروتمند هميشه در حال رشد  آدم های   -6
کردن و ياد گرفتن هستند. آدم های فقير فکر 

می کنند که همه موارد را می دانند.
 در پايان شعری از مجتبی کاشانی را تقديم حضور 

می کنم.

نه براي لقمه اي نان
گاه مي انديشم          

كه چه دنياي بزرگي داريم
چه جهان پيراسته اي

ما چه تصوير به هم ريخته اي ساخته ايم از دنيا
در چه زندان عبوس محبوس شديم

چه غريبيم در آبادي خويش
و چه سرگردان در شادي و ناشادي خويش

آدميزاده درختي است
كه بايد خود را باال بكشد         

ببرد ريشه خود را تا آب

بي امان سبز شود
سايه دهد

خويش را با خود نزديك كند
دگران را با خويش

كاش مي شد همه جا مي رستيم
کاش می شد همه جا می بوديم

كاش مي شد خود را تقسيم كنيم
بين چندين احساس 

بين چندين انسان
بين چندين شهر

چندين ملت
گاه مي انديشم  

كه چه موجود بزرگي هستيم
و چه تقدير حقيري را تسليم شديم
و چه تسليم بزرگي را هستي گفتيم

خوردن و خوابيدن     
 و خراميدن و خنياگري خود را خشنود شدن

كاش در كالبدم معده نبود 
و گلويم تنها

جاي آواز و بيان بود  
نه بلعيدن نان 

كاشكي همواره 
كسب نان مثل هوا آسان بود

كاش چشم و دل من سيرتر از اينها بود
كاش تن پوشم با من متولد مي شد

مثل پر با طاووس 
مثل پوشينه پشمين، با ميش

مثل پولك به تن نرم و لطيف ماهي
كاش بيماري با ما كار نداشت
يا  طبيبان همه عيسي بودند
پدرم كاش نمي رفت از دست

نمي افسرد به اين زودي ها      
كاش او اين همه فرزند نداشت

كاش ما اهل طبيعت بوديم              
مادرم باران بود

همسرم در خود من مي روييد 
كودكانم همه از جنس گياهان بودند

خوابم، انديشيدن 
بسترم بال كبوتر ها بود

كارم آرايش گل بودو پيرايش بيد

دوستانم همه افرا و صنوبر بودند
طلبم از همه جز عشق نبود

و به جز مهر بدهكار نبودم به كسي
خانه ام هرجا بود 

كاش در فاصله اي دورتر از بانگ سياست ها بود
كاش معناي سياست اين بود
كه قفس ها را در حبس كنيم

تا نفس ها آزاد شوند
كسي از راه قفس نان نخورد

و كبوتر نفروشد به كسي
كاش مي شد خود را تبديل كنيم

گاه يك لقمه نان
گاه يك جرعه آب

گاه يك صفحه كتاب   
گاه يك تكه حصير

گاه يك چشمه در آغوش كوير
گاه هرچيز كه هركس كم داشت

»كاش من بيشتر از اين بودم«
با سخاوت تر از اين

باطراوت تر از اين
آفتابي تر از اين

آسماني تر از اين
و تواناتر
عاشق تر

داناتر از اين
زندگي رام تر از اينها بود

و به من مهلت و ميدان مي داد
كه شكفتن را تفسير كنم

گاه مي انديشم
كه چه دنياي بزرگي داريم

و چه موجود بزرگي هستيم
كاش مي شد خود را باال بكشيم
كاش مي شد خود را پيوند زنيم

كاش مي شد خود را تقسيم كنيم
كاش مي شد خود را تقديم كنيم

كاش از جنس خدا مي بوديم
همه چيز

همه جا مي بوديم
با اميد به اين که همه ما روز به روز ثروتمند تر 

شويم . 
ايرج يزدانبخش

 مدير عالي گروه صنعتي پارت الستيک
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از شماره  های پيشين قول داده بوديم که بيشتر به بررسی 
آثاری بپردازيم که در زندگی کنونی و در کنار بازار داغ و پر 
از هياهوی دنيای مجازی گم شده اند و در مقابل  بمباران 
که روزانه در سايت ها و  اطالعات و سيل اشعار ومطالبی 
گروه ها و اپليکيشن ها دست به دست می چرخد که البته 
صحت و سقم مطالب، نويسنده و شاعرش با خداست،با 
دقت بيشتری اين عزيزان شاعر و نويسنده را شناسايی 

کنيم و دست کم يک بند از نوشته هايشان را بخوانيم.
 گاه نويسنده ای سال ها می نويسد و تالش می کند اثری،  
اين همه  با  از خود برجای بگذارد،  نامی و يادی جاويد 
چيزی در خور تعريف از او نمی ماند و شايد در گذر زمان 
اثری کمرنگ و بعدها محو باقی بماند. آنچه مسلم است 
مردمی نوشتن اوست. کالمی پر رنگ و هميشگی خواهد 

بود که قالب نوشتاری آن عامه پسندتر باشد.
اين به آن معنا نيست که نوشته های تخصصی و سرشار 
از صناعات پيچيده ی ادبی، محلی از اعراب نداشته باشند 
و جايی در دلها باز نکنند که اگر اينگونه بود نام خاقانی و 
منوچهری و ...تا کنون بايد پاک می شد،چرا که شعر ايشان 
مملو از استعارات و صنايع سنگين و پيچيده ی ادبی است 
با اين همه نام ايشان هميشه در زمره ی برجسته ترين و 
ماناترين شاعران اين سرزمين است. ولی در کنار اين شاعران 
شيخ اجل سعدی شيراز و خواجه ی بزرگوار حافظ عزيز 
و شاعر پرآوازه بلخی جناب مولوی گرامی همه و همه در 
زمره بزرگانی هستند که از شرق تا غرب، شمال و جنوب با 
هر مســلک و هر مليتی شــــــــعر ايشان را می پسندند 

و بسياری نيز آن را می فهمند .
لذا يک اثرجاودانه و يک نويسنده ی ماندگار لزوما بايد 
کالمی مردمی و پر از عشق داشته باشد تا بتوان با او و 
آثارش ارتباط برقرار کرد. بعبارتی »سخنی که از دل برآيد 

الجرم بر دل نشيند« 
اين همه را برای آن گفتيم که از شاعر جوانی سخن برانيم 
که گرچه کم زيست و  زود رفت ولی با اشعار نغزش روزنه ای 
رو به خورشيد گشود و در کتاب اليتناهی ادبيات، نقشی 

زد  و سطری نوشت.
اينک گذری اجمالی خواهيم داشت بر زندگی کوتاه  اين 
شاعر جوان و توانا که از ديار پاک و مهربان فارس برخاست. 
نجمه زارع شاعري كه در ۲۹ آذر سال1361 در استان 

فارس در شهرستان كازرون به دنيا آمد. 
دوران دبستان، متوسطه و دبيرستان خود را در شهر قم 

گذراند او درسال 1379به دانشگاه راه پيدا 
کرد. فارغ التحصيل رشته عمران دانشگاه 
همدان بود. وی در 20 كنگره سراسري شعر 
كشور به عنوان نفر برگزيده انتخاب و معرفي 

شده بود. غزلهای او ناب و ستودنی است.
سپيد  خاصش،  های  ويژگی  با  زارع  غزل 
از  استفاده  کلمات،  چينش  رديف،  خوانی 
توان گفت  تر می  واژگانی که بيش  دايره 
خورد،  می  مدرن  شعر  فضای  به  فضايش 
بهترين  به  کالسيک  شعر  چارچوب  در 
را نشان می دهد. زبان ويژه و  وجه، خود 
دارد.  را  واژگــــانی مخــصوص خود  دايره 
سبک  ماند،به  می  زنده  تر  بيش  اگر  زارع 
بايد  شد.  می  تبديل  اش  شخصی  خاص 
در  آن  تاثير  و  اخالقی  خصوصيات  درباره 
شعرش گفت. وی شاعری بسيار باوقار  و 
متين و درون گرا بودو اين ويــــژگی  به 
کلمات و شعرش هم منتقل شده بود. در 
از دايره  شعرش عصيان داشت ولی هرگز 
اش خارج نشد.  وقار و شخصيت فاخر زنانه 
شاعر خوش الحان و لطيف طبع ما در31 
شهريور 1384 در بيمارستان گلپايگاني قم 
هنگامی که برای يک عمل جراحی به او 
به هوش  تزريق شد،ديگر  بيهوشي  داروي 
اش  عاشقانه  و  کوتاه  زندگی  ودفتر  نيامد 
برای هميشه بسته شد . ولی کتاب هايش 
ادب دوستان باز  ديدگان  مقابل  هميشه  تا 
خواهد ماند. مجموعه غزل های او در دو کتاب 
يک   « و  است«  قابيل  » عشق  عناوين  با 
سرنوشت سه« حرفی موجود است. يادش 

گرامی و نامش درخشان.
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... و ای بهانه ی شيرين تر از شکر قندم
به عشق پاک کسی جز تو دل نمی بندم

همين بس است که هر لحظه ای که می گذرد
گسستنی نشود با دل تو پيوندم

مرا کمک کن از اين پس که گامهای زمين
نمی برند و به مقصد نمی رسانندم

هميشه شعر سرودم برای مردم شهر
ولی نه! هيچ کدامش نشد خوشايندم
تويی بهانه ی اين شعر خوب باور کن

که در سرودن اين شعرها هنرمندم
 ***

خود را اگرچه سخت نگه داری از گناه
گاهی شرايطی است که ناچاری از گناه

هر لحظه ممکن است که با برق يک نگاه
بر دوش تو نهاده شود باری از گناه

گفتم: گناه کردم اگر عاشقت شدم....
گفتی تو هم چه ذهنيتی داری از گناه!

سخت است اين که دل بکنم از تو، از خودم
از اين نفس کشيدن اجباری، از گناه

باال گرفته ام سر خود را اگرچه عشق
يک عمر ريخت بر سرم آواری از گناه

دارند پيله های دلم درد ميکشند
بايد دوباره زاده شوم - عاری از گناه -

***
غم که می آيد در و ديوار، شاعر می شود

در تو زندانی ترين رفتار شاعر می شود
می نشينی چند تمرين رياضی حل کنی
خط کش و نقاله و پرگار، شاعر می شود

تا چه حد اين حرفها را می توانی حس کنی؟
حس کنی دارد دلم بسيار شاعر می شود

تا زمانی با توام انگار شاعر نيستم
از تو تا دورم دلم انگار شاعر می شود

باز می پرسی: چه طور اين گونه شاعر شد دلت؟
تو دلت را جای من بگذار شاعر می شود

گرچه می دانم نمی دانی چه دارم می کشم
از تو می گويد دلم هر بار شاعر می شود

***
بده بـــه دست من اين بار بيستون ها را
که اين چنين به تو ثابت کنم جنون ها را

بگـــو بـــه دفتـــر تاريــــخ تا سياه کند
به نام ما همه ی سطرها، ستون ها را

عبور کم کن از اين کوچه ها که می ترسم
بسـازی  از  دل  مـــردم  کلکسيون هـــا  را

ميان جاده بدون تو خوب می فهمم
نوشته های غــــم انگيز کاميون ها را!

به يک پلک تو می بخشم تمام روز و شب   ها را
که تسکين می دهد چشمت غم جانسوز تب ها را
بخوان! با لهجه ات حّسی عجيب و مشترک دارم
فضا را يک نفس ُپر کن به هم نگذار لب ها را

به دست آور دل من را چه کارت با دِل مردم!
تو واجب را به جا آور رها کن مستحب ها را

دليِل دل خوشی هايم! چه ُبغرنج است دنيايم!
چرا بايد چنين باشد؟... نمی فهمم سبب ها را

بيا اين بار شعرم را به آداب تو می گويم
که دارم ياد می گيرم زبان با ادب ها را

غروب سرد بعد از تو چه دلگير است ای عابر
برای هر قدم يک دم نگاهی کن عقب ها را

***
وقتی دلم به سمت تو مايل نمی شود

بايد بگويم اسم دلم، دل نمی شود
ديوانه ام بخوان که به عقلم نياورند
ديوانه تو است که عاقل نمی شود

تکليف پای عابرمان چيست؟ آيه ای
از آسمان فاصله نازل نمی شود

خط می زنم غبار هوا را که بنگرم
آيا کسی ِز پنجره داخل نمی شود؟
می خواستم رها شوم از عاشقانه ها

ديدم که در نگاه تو حاصل نمی شود
تا نيستی تمام غزل ها معّلق اند

اين شعر مدتی ست که کامل نمی شود
منبع: برگرفته از کتاب های شاعر)عشق قابيل است(

به قلم: مژگان ربانی
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تاريخ نشان مي دهد که مردم هميشه به آب احترام مي گذاشتند، 
از اين رو »تيرگان« از آغاز تير ماه جشن پاسداشت آب بود.جشن 
تيرگان از ابتداي بلندترين روز سال آغاز و تا نيمه تير ماه که »تير روز« 
ناميده مي شود ادامه داشت و در اين جشن، مردم موظف به احترام 
به آب به عنوان يک هديه الهي بودند. در ايران باستان، تيرماه، 
زمان جشن برداشت خرمن بود و تيرگان يا اول تيرماه، جشن آب 
و حفاظت از منابع آبي بود. در جشن فرهود، ايرانيان بر اين باور 
بودند که آب مقدس ترين شيء زمين است و ارواح و درگذشتگان، 
پاسبان آسماني چشمه ها و رودها هستند. در يک هزار و سيصد 
کردند و در  از آب تجليل مي  نيايش  با  ايراني،  اقوام  سال پيش 
دوران اسالمي نيز آب تقدس بسيار بااليي دارد و در قرآن بارها به 
آن اشاره شده است. اما در زمان معاصر با توسعه مراکز شهري و 
گسترش صنايع، منابع آب کمتر از گذشته شده و صرفه جويي و 
حفظ منابع آب نيازمند يک همت جهاني و همگاني است تا اين 
مايه حيات در خطر نيفتد. جشن تيرگان فرصتي براي يادآوري 
صرفه جويي در آب است که مي تواند دوباره در بين مردم به عنوان 

يک وظيفه همگاني بروز و ظهور پيدا کند.
شگفتي هاي آب در ارتباط با سالمت

با آب الغر شويد.
مي خواهيد وزن کم کنيد؟ آب کمک مي کند تا متابوليسم بدن 
باال رود و احساس سيري کنيد. آب را جايگزين نوشيدني هاي پر 
کالري کنيد و قبل از هر وعده اصلي يک ليوان آب بنوشيد تا کمتر 
غذا بخوريد. شايد که از خود بپرسيد خوردن آب چطور باعث باال 
رفتن سوخت و ساز بدن مي شود. يک ليوان آب سرد بنوشيد، 
هرچقدر سردتر بهتر. بدن بايد اين آب را گرم کند، بنابراين کالري 

مي سوزاند، به اين شکل است که سوخت و ساز باال مي رود.
افزايش انرژي با آب

اگر احساس خستگي و بي حالي داريد، يک ليوان آب بنوشيد. کم 
شدن آب بدن باعث مي شود احساس خستگي کنيد. تامين آب 
کافي براي بدن باعث مي شود قلب، خون را به صورت بهتري به 
جريان درآورد. همچنين آب کمک مي کند که خون، اکسيژن و 

مواد مغذي ضروري را راحت تر به سلول ها برساند.
آب باعث کاهش استرس مي شود.

حدود 70 تا 80 درصد از مغز را آب تشکيل مي دهد. اگر بدن کم 
آب شود مسلم است که مغز دچار استرس مي شود. اگر احساس 
تشنگي مي کنيد، بدن شما مقداري کم آب شده. براي اين که 
هميشه سطح استرس را پايين نگه داريد، هميشه روي ميز خود 
يک ليوان آب قرار دهيد يا با خود يک بطري آب حمل کنيد تا در 

صورت تشنگي استفاده کنيد.
با آب عضله بسازيد.

نوشيدن آب از کشيدگي عضالت جلوگيري کرده و مفاصل را روان 
کند. وقتي خوب آب بدن را تامين کرده باشيد مي توانيد به  مي 

مدت و شدت بيشتري ورزش کنيد و عضله بسازيد.
با آب پوست خود را تقويت کنيد.

است  کم  بدن  آب  وقتي  ريز،  هاي  چروک  و  چين  و  خطوط 
عمـــــــــيق تر مي شوند. آب مانند کرم زيبايي عمل مي کند. 
نـــــــــــوشيدن آب سلول هاي کم آب را سيراب مي کند و 
صورت جوان تر مي شود. همچنين نوشيدن آب از گر گرفتگي 
باعث  و  بخشد  مي  بهبود  را  خون  جريان  کند،  مي  جلوگيري 

درخشش پوست مي شود.
با آب متعادل بمانيد.

در کنار فيبر، آب نيز براي کساني که رژيم دارند مهم است. آب 
سيستم گوارشي بدن را تصفيه مي کند. اگر آب بدن کم شود ، 
بدن تمام آب را جذب مي کند و روده بزرگ خشک مي شود. اين 
اتفاق باعث مي شود روند تصفيه مشکل شود. آب خطر سنگ کليه 
را کاهش مي دهد. يکي از داليل باال رفتن خطر بروز سنگ کليه 
اين است که افراد بزرگ سال و کودکان آب مورد نياز بدن شان را 
تامين نمي کنند. آب به صورت ادرار، نمک و مواد معدني بدن را 
رقيق مي کند. اگر ادرار رقيق باشد، سنگ کليه تشکيل نمي شود؛ 

پس با خوردن آب کافي اين خطر را کاهش دهيد
منبع: ويکی پديا

به کوشش: ساره باقری / واحد تکميل پويا گستر

جشن تیرگان
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تغذيه در سالم زيستن انسان نقش مهمي دارد و 
عادت هاي بد غذايي، مي توانند بر سالمت تمام 
ارگان هاي بدن تاثير منفي بگذارند، بنابراين تمام 
افراد بايد براي حفظ سالمت خود، مجموعه اي 
از انــــواع گروه هاي غذايي را به تناسب در رژيم 
روزانه شان داشته باشند. در غير اين صورت و در 
اثر مصرف نامناسب اين گروه ها، بدن با آسيب هايي 
جدي مواجه خواهد شد. در ادامه به بررسي برخي 
از عادت هاي غذايي اشتباه و تاثير منفي آنها بر 

دستگاه گوارش مي پردازيم.
عادت اول: افراط در مصرف کربوهيدرات 

و ابتال به کبد چرب
متاسفانه برخي از افراد، تمايل زيادي به مصرف 
انواع کربوهيدرات ها مانند نان و برنج دارند و 
در طول روز هم به اندازه کافي ميوه يا سبزي 
نمي خورند، در حالي که گنجاندن حجم بااليي 
از کربوهيدرات ها در رژيم غذايي روزانه، باعث 
بروز چاقي مفرط مي شود. از آنجا که افراد چاق 
و پرخور، در کنار کربوهيدرات ها به مصرف 
غذاهاي چرب هم عالقه دارند، ابتال به بيماري 
کبد چرب و عوارض ناشي از آن برايشان دور 
از انتظار نخواهد بود. پس بد نيست که با اندکي 
تغيير در سبک خورد و خوراک و کم کردن 
مصرف کربوهيدرات و چربي ها، احتمال ابتال به 

کبد چرب را در خود کاهش دهيد.
عادت دوم: مصرف نکردن ميوه و سبزي و 

ابتال به يبوست
اصلي  غذايي  عادي، خوردن 3وعده  در حالت 
همراه 2ميان وعده، به تمام افراد سالم توصيه مي شود. 
نتايج مطالعه هاي مختلف نشان مي دهد که 
مصرف 5وعده ميوه و سبزي در طول روز، خطر 
ابتال به انواع سرطان ها از جمله سرطان هاي 
دستگاه گوارش را تا حد قابل قبولي کاهـش 
مي دهد. پس اگر تا امروز اهل خوردن ميوه ها و 
سبزي ها نبوده ايد، بهتر است سبزي ها را درکنار 
وعده هاي اصلي غذايي و ميوه ها را هم در ميان 
وعده هايتان جاي دهيد. نکته ديگر اين است که 
شما مي توانيد با مصرف به اندازه فيبر غذايي که 
به وفور در سبزي ها و ميوه ها وجود دارد، تحرک 
طبيعي دستگاه گوارش را حفظ کنيد. کساني 
که عالقه چنداني به خوردن ميوه ها و سبزي ها 
نشان نمي دهند، با کاهش دريافت فيبر غذايي، 
دچار کاهش تحرک طبيعي دستگاه گوارش و در 
نتيجه ابتال به عوارض ناشي از آن مانند يبوست 

خواهند شد.
عادت سوم: مصرف فست فود و ابتال به 

ريفالکس
متاسفانه گرايش به مصرف فست فودها و غذاهاي 
آماده، از بدترين ارمغان هاي زندگي ماشيني است. 
چربي بيش از اندازه و افزودني هايي مانند انواع 

سس يا پنيرهاي چربي که به فست فودها اضافه 
مي شوند، از مهم ترين داليل چاق شدن نسل 
امروز نسبت به نسل هاي گذشته است. از طرف 
ديگر، افزودني ها، نگهدارنده ها و مواد تشکيل 
بر دستگاه  تاثير منفي  با  دهنده فست فودها 
گوارش، باعث باال رفتن احتمال ريفالکس معده 
به مري مي شوند. به عبارت ساده تر، کساني که 
به اصطالح دچار ترش کردن يا همان برگشت 
اسيد از معده به مري مي شوند، بايد مصرف فست 

فودها و غذاهاي حاضري را کنار بگذارند.
عادت چهارم: مصرف غذاهاي سرخ کردني 

و ابتال به سرطان
برخي اوقات روغني که قرار است غذا در آن سرخ 
شود، بيش از اندازه حرارت مي بيند که باعث 
روغن  ساختمان  در  شيميايي  تغييرات  ايجاد 
خواهد شد. از طرف ديگر، امکان سوختن بخشي 
از قسمت هاي سطحي ماده خوراکي در طول 
فرآيند سرخ کردن وجود دارد. حرارت ديدن بيش 
از اندازه روغن و مصرف غذاهاي سرخ کرده اي که 
کمي هم گوشه و کنار آنها سوخته است، باعث 
آزاد شدن ترکيب هاي سرطان زا در بدن خواهد 
شد و دستگاه گوارش هم از زيان اين ترکيب ها 
در امان نخواهد ماند. ضمن اين که با سرخ کردن 
و حرارت دادن بيش از حد برخي خوراکي ها 
مانند سبزي ها، حجم قابل توجهي از ويتامين هاي 
آنها هم از بين خواهند رفت و ديگر نبايد از آنها 

انتظار عملکرد ضد سرطاني داشت.

عادت پنجم: مصرف گوشت خام و ابتال به 
اسهال

حتما شما هم تا به حال افرادي که عادت به 
خوردن گوشت يا جگر نيمه پخته يا به تعبير 
خودشان »آبدار« دارند، مواجه شده ايد. در حالي 
که اگر گوشت به طور کامل و صحيح پخته نشود، 
احتمال باقي ماندن و تکثير برخي از ميکروب ها 
و عوامل بيماري زا در آن باال مي رود، بنابراين 
کساني که به خوردن گوشت هاي آبدار عالقه 
دارند، بايد در انتظار ابتال به انواع بيماري هاي 
گوارشي مانند مسموميت، اسهال و استفراغ 

هم باشند.
عادت ششم: خوردن غذاي مانده و 

ابتال به مسموميت
گاهي از روي تنبلي يا شايد سهل انگاري، 
يادمان مي رود باقي مانده غذاها را داخل 
تکثير  احتمال  ولي  بگذاريم،  يخچال 
ميکروب ها در غذاهايي که حاوي مواد 
چربي  و  گوشت  مانند  شدني  فاسد 
هستند، زياد است. اگر دوست نداريد به 
علت مسموميت غذايي ناشي از مصرف 
غذاهايي که بيشتر از1تا2 ساعت خارج از 
يخچال مانده اند، راهي بيمارستان شويد، 
بگذريد.  اين غذاها  از خير خوردن  بهتر است 
دستگاه گوارش بچه ها، سالمندان و کساني که 
سيستم ايمني بدنشان ضعيف است، به ميکروب ها 
و سموم غذاهاي مانده، واکنش شديدتري نشان 

مي دهند.
عادت هفتم: نخوردن صبحانه و ابتال به 

چاقي
برخي از افراد عادت دارند بدون خوردن صبحانه، 
خانه را ترک کنند در حالي که صبحانه يکي از 
مهم ترين وعده هاي غذايي است و مصرف آن 
نقش مهمي در حفظ سالمت بدن دارد. افرادي 
که صبحشان را با خوردن صبحانه آغاز مي کنند، 
انرژي کافي براي انجام تمام فعاليت هاي فکري 
و جسمي شان در طول روز دارند. کساني که 
عادت به خوردن صبحانه ندارند، دچار اختالل در 
کارکرد طبيعي بدن مي شوند و قدرت کافي براي 
انجام کارهاي فکري و حتي جسمي به خصوص 
در ساعت هاي اوليه صبح ندارند. از طرف ديگر، 
اين افراد به دليل نرسيدن قند خون کافي به 
مغزشان در ساعت هاي اوليه روز دچار گرسنگي 
و اشتهاي کاذب مي شوند. اين اشـتهاي کاذب 
مي تواند آنها را به سمت مصرف خوراکي هاي 
چرب، شيرين و پر کالري بکشاند و همين مسئله 
باعث چاق شدن، ابتال به کبد چرب و عوارض 

ناشي از اين ناراحتي ها خواهد شد.
منبع: هفته نامه سالمت، شماره364
به کوشش: دکتر فرهود صدرالسادات

هفت  عادت بيماری زا
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همه ما  در  رابطه زناشويي خود بارها از هم مي رنجيم 
و گاه بدون اين که بدانيم، يکديگر را آزار مي دهيم و 
براي بعضي از ما خيلي سخت است که بتوانيم 
همديگر را ببخشيم. گاه کينه اي که در دل 
داريم، مدت ها ما را آزار مي دهد و ارتباط ما 
را با مشکلي جدي مواجه مي کند. اما مسئله 
اينجاست که در برابر کدورت هايي که گاه و 
بيگاه به سراغمان مي آيد، چه مي توان کرد؟ 
به  يا  ببخشيم  را  توانيم همديگر  چگونه مي 
گونه اي رفتار کنيم که کمتر برنجيم يا يکديگر 
را برنجانيم؟ در اين خصوص راهکارهايی وجود 

دارد که مي تواند مفيد واقع شود.

شناخت شخصيت افراد
در هر ارتباطي قبل از هر چيز بهتر است به 
اين موضوع توجه داشته باشيم خانواده اي که 
و  اطرافيان  با  ارتباط  ايم،  بزرگ شده  در آن 
الگوي روابط والدين ما به چه صورت بوده و تا 
چه حد بر ما تاثيرگذاشته است؛ چرا که همه 
اين موارد پايه رشد اساسي ما در بزرگسالي 
خواهد بود؛ يعني بايد ببينيم فرايند کينه به 
دل گرفتن و بخشيدن افراد در خانواده هايشان 

به چه صورت بوده است.
فرايند بخشش

اين که ما چطور يکديگر را مي بخشيم، به 

چند عامل بستگي دارد: نخست اين که الگوي 
بخشش ما از کودکي و در خانواده ما به چه 
صورت بوده و ناکامي ها تا چه حد عميق و 
آزاردهنده بوده است؛ در واقع بخشش هديه اي 
است که با قلب خود آن را به ديگري هديه 
مي دهيم و در برابر کسي که از او رنجيده ايم، 

لطف و گذشت مي کنيم.
همدلي و مهرباني

گاهي بهتر است خودمان را به جاي کسي که او 
را آزار مي دهيم، بگذاريم؛ در واقع بايد بتوانيم 
با او همدلي کرده و بستري را براي بخشش 
فراهم کنيم. بخشش تنها يک واژه است، ولي 

رهایي
گاه 

ریز
ش، گ

بخش
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عمق آن از لحاظ رواني زياد است و به بزرگ 
منشي نياز دارد. ترميم آزاري که ديده ايم، به 
زمان زيادي نياز دارد؛ زيرا بايد ديوار اطمينان 
اگر فرد در خانواده اي رشد  بنا شود.  دوباره 
افراد  بوده،  زياد  ناکامي  باشد که درآن  يافته 
عادت نداشته اند از يکديگر عذرخواهي کنند، 
به راحتي در خانواده تحقير و سرزنش شده اند 
و نيز آسيب هاي ناشي ازآن هم ترميم نشده 
است، اين موضوع کم کم تبديل به عقده و 
کينه خواهد شد. طبيعي است که اين افراد در 
زندگي زناشويي هم نمي توانند از الگويي که 
دارند، دوري کنند. بدين ترتيب زود قهر مي کنند؛ 
چون هنوز خشم دارند و با توجه به اين که 
قهر، واکنش خشم است و يکي از اليه هاي 
پرخاشگري محسوب مي شود، گاهي قهر را 

مؤثرتر از هر واکنش ديگري مي دانند.
چرا قهر مي کنيم؟

معموال الگويي که از آن در مورد رنجش، کينه 
و بخشش در زندگي زناشويي تبعيت مي کنيم، 
به تربيت ما در دوران کودکي برمي گردد؛ ولي در 
افراد  کنند،  مي  قهر  زياد  که  نهايت کساني 
زياده خواهي هستند که دوست دارند همه 
خواهند،  مي  خودشان  که  گونه  همان  چيز 
والدين  است  ممکن  باشد؛  اختيارشان  در 
بيش از حد به ما توجه داشته اند يا هر چه 
را که خواسته ايم، در اختيارمان گذاشته اند 
و اجازه نداده اند ما بسياري از ناکامي ها را 
تحمل کنيم يا برعکس اصال ديده نشده ايم و 
حاال مي خواهيم اين بي توجهي هاي دوران 
کودکي مان جبران شود. همه اين ها مي توانند 
در ناخودآگاه فرد باقي بمانند و در بزرگ سالي 
خود را به اشکال مختلف نشان دهند؛ حتي 

بدون اين که شخص از آن خبر داشته باشد.
ابراز ناراحتي و رنج

در  مقابل  طرف  از  دلخوري  و  ناراحتي  ابراز 
بايد  ابتدا  است.  مهم  بسيار  زناشويي  زندگي 
موضوع رودربايستي بين دو طرف حل شده 
باشد؛ زيرا مسئله خيلي مهمي است که باعث 
خودخوري مي شود و در شرايط بدي آن را 
نشان مي دهد؛ البته ما معموال نياز به آموزش 
ابراز به جا و مناسب عقايد خود داريم که مثال 
آيا بايد مشکل خود را به طور مستقيم و همان 
موقع بگوييم يا صبر کنيم تا خشممان برطرف 
شود؟ در واقع همه اين موارد، نسبي هستند؛ 
يعني با توجه به شناختي که از خودمان، طرف 
مقابل و شرايطمان داريم، مي توانيم نتيجه گيري 
زمان  بايد   ، به شرايط  توجه  با  گاهي  کنيم. 
درستي را براي مطرح کردن مشکل در نظر 
گرفت و حتما آن را با کالم و لحن مناسبي 
مطرح کرد؛ ضمن اين که هدف ما از اين کار 

نبايد تغيير طرف مقابل باشد؛ فراموش نکنيم 
تاثير  کسي  روي  بر  بتوانيم  دارد  امکان  که 
تغيير دهيم؛  را  او  توانيم  نمي  ولي  بگذاريم، 
البته گاهي هم تاثير زياد مي تواند منجر به 

تغيير شود.
شناسايي احساسات

يکي از موارد خيلي مهم بين زوجين، شناخت 
احساسات دو طرف است؛ يعني دو طرف ابتدا 
و سپس  باشند  آگاه  خود  احساسات  از  بايد 
مقابل  طرف  احساسات  شناخت  به  بتوانند 
بپردازند؛ مثال بايد ببينيم وقتي از همسرمان 
انتقاد مي کنيم يا او از ما انتقاد مي کند، چه 
احساسي داريم. متاسفانه معموال به جاي اين 
که احساسات هم را شناسايي کنيم، نقش والد 
يا کودک را براي هم ايفا مي کنيم؛ يعني هيچ 
کدام بالغانه با يکديگر گفت و گو نمي کنيم. 

با استفاده از اين تکنيک خيلي بهتر و بيشتر 
مي توانيم يکديگر را ببخشيم و در واقع فرآيند 
بخشش آسان تر خواهد شد؛ چون بخشيدن 
واقعي نيازمند بستر مناسب است. گذشت و 
بخشش در خأل اتفاق نمي افتد و به رايگان 
هم به دست نمي آيد؛ بلکه بايد شرايط الزم 
در هر دويمان وجود داشته باشد و بخواهيم به 
حرف هاي همديگر گوش دهيم و براي يکديگر 
مشخص کنيم که چرا و دقيقا به چه علت از 
يکديگر مي رنجيم؛ چون علت واقعي رنجش هاي 
طرف مقابل مي تواند شناخت خوبي از او به ما 
دهد. در واقع براي اين که طرف مقابل بتواند 
ما را ببخشد، بايد به احساسات او پل بزنيم و به 
اين نکته توجه کنيم که هيچ رفتاري بي دليل 

و بدون ريشه در گذشته نيست.
هيچ کس کامل نيست

براي اين که بتوانيم آسان تر طرف مقابلمان 
بايد بدانيم که هيچ کس کامل  را ببخشيم، 
نيست. ما بايد بپذيريم که همه افراد، نقص هايي 
دارند. اگر از کودکي ياد گرفته ايم دنـــــيا 

و آدم هايش بايد بي نقص باشند، حاال وقتي 
کسي ما را مي رنجاند بخشش او براي ما خيلي 
سخت خواهد شد؛ ضمن اين که وقتي نمي توانيم 
کسي را ببخشيم، در واقع بيـــشتر خودمان را 
اذيت مي کنيم. اما وقتي ديگران را مي بخشيم، 
مي پذيريم که همه ما ضعف هايي داريم و بايد 
آن ها را قبول کنيم. گاهي هنگامي که يک 
زوج همديگر را مي بخشند، اما آن اشتباه مدام 
مانند  از شخص سومي  بايد  تکرار مي شود، 
در  بزرگي  شخص  يا  معتمد  دوست  مشاور، 
خانواده کمک گرفت؛ چون بعضي اوقات خود 
ما نمي دانيم به چه علت مدام يک اشتباه را تکرار 
مي کنيم و باعث آزار طرف مقابلمان مي شويم؛ 
ضمن اين که طرف مقابلمان هم نمي داند چرا 
به رخمان مي کشد؛  را  ما  مدام ضعف هاي 
بنابراين حتما بايد به يکديگر بگوييم که از چه 
چيزهايي مي رنجيم و علت آن ها چيست. 
گاهي افراد مشکالتي نظير آزردن ديگران را از 
کودکي به همراه دارند؛ بدون اين که خودشان 
از آن آگاه باشند و تمام اين مشکالت به اين 
رفتارهاي  گونه  اين  الگوهاي  که  است  علت 
بنابراين  فرد دروني شده است؛  دردآوري در 
زوجين حتما بايد از خويشتن آگاهي يابند و به 
عالوه از علت رفتارهاي خود با ديگران هم آگاه 
باشند. اگر به تنهايي نمي توانيم به اين آگاهي ها 
دست يابيم، بايد حتما از مشاور يا کالس هايي 

که در اين زمينه هست کمک بگيريم.
چند نکته اساسي

توجه به چند نکته مي تواند ما را براي بخشيدن 
طرف مقابلمان کمک کند:

- هر چيزي را براي خود مي پسنديم، براي 
ديگران هم بپسنديم. 

- کـــــاري را که باعث رنجش همــــسرمان 
مي شود، تکرار نکنيم.

- همسرمان را به شجاعتي برسانيم که بتواند 
به راحتي حرف ها و ناراحتي هاي خود را با 
ما مطرح کند، خودمان هم همين کار را انجام 

دهيم.
- دو طرف بايد اعتماد به نفس را در يکديگر 
قدر  و  بدهند  رشد  را  عشق  تا  کنند  تقويت 

لحظات کنار هم بودن را بدانند.
- بهتر است براي اين که رنجش هايمان روي 
از  را  يکديگر  زود  نشوند، خيلي  انباشته  هم 
از هم داريم، آگاه کرده و  ناراحتي هايي که 

درست حرف زدن را تمرين کنيم.
منبع: هفته نامه موفقيت، شماره 302

به کوشش: رضا حسينی / واحد اداری پويا گستر

آزردن  نظير  مشکالتي  افراد  گاهي 
دیگران را از کودکي به همراه دارند؛ 
بدون این که خودشان از آن آگاه باشند 
و تمام این مشکالت به این علت است که 
الگوهاي این گونه رفتارهاي دردآوري 

در فرد دروني شده است.

خبشش، گريزگاه رهايي
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همه ما مي دانيم که تعريف دقيقي از خوشبختي 
وجود ندارد. تعريف خوشبختي بر اساس فردي 
که آن را تجربه مي کند، متفاوت است؛ ولي 
خوشبخت  آيا  که  دانند  مي  ها  انسان  همه 

هستند يا خير. يقينًا مي دانيم که خوشبختي 
يک حالت و احساس دروني است؛ همين طور 
مي دانيم بعضي انسان ها به طور طبيــــعي و 
ذاتي انـســان هاي شـــادتر و خوشبخت تري هستند 

و برخي به صورت ژنتيکي افرادي غمگين و 
ما  به  علم  اخير  هاي  سال  در  ولي  افسرده؛ 
ثابت کرده است که ايجاد تغييرات ماندگار و 
پذير است و عادت هاي  امکان  مثبت کامال 

     تکنیک هایي براي احساس خوشبختي مرغ یا تخم مرغ؟
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ما مي توانند ساختار و عملکرد مغز و حتي 
براي  تغيير دهند؛  را  ما  ژنتيکي  خصوصيات 
مثال بر اساس بررسي ها در سال هاي اخير، 
استفاده مکرر از انگشت شست در هنگام کار 
با تلفن هاي هوشمند نحوه واکنش مغز انسان ها را 
خوشبخت  براي  بنابراين  است؛  داده  تغيير 
بودن فقط الزم است که آن را برگزينيم و نوع 
تفکر، عادت ها و رفتارهايمان را هم بر اساس 
و  تفکر  مورد  در  کنيم.  اصالح  انتخاب  اين 
احساسات مثبت و نقش آن در رضايتمندي 
از زندگي و موفقيت بسيار صحبت مي شود. 
برخي به راحتي اين مطالب را مي پذيرند و با 
تعاليم آن همگام مي شوند و برخي ديگر نيز با 
اثرات آن را گذرا و ناشي  ذهن شکاک خود 
از تلقين پذيري و موجب دور شدن انسان از 
واقعيت هاي زندگي مي دانند. برداشت شما هر 
کدام از اين گزينه ها باشد، واقعيت اين است که 
در سال هاي اخير تحقيقات آکادميک بسياري 
در دانشگاه ها و مراکز معتبر تحقيقاتي دنيا 
در زمينه خوشبختي و شکوفايي انسان صورت 
گرفته و نتايج به دست آمده از اين تحقيقات 
که برخي توسط روان شناسان و برخي هم 
توسط دانشمندان علم عصب شناسي صورت 
گرفته است، به نحو خيره کننده اي بر نقش 
انکارپذير مثبت انديشي در رشد و شکوفايي 
انسان و افزايش احساس خوشبختي مهر تاييد 
مي زند. در اين سري مطالب سعي مي کنيم 
همراه با ذکر شواهد علمي و مرور خالصه اي 
از اين تحقيقات، به روش هايي کاربردي براي 
ايجاد و تقويت احساس خوشبختي اشاره کنيم. 
اما چرا خوشبخت نيستيم؟ متاسفانه اکثر ما از 
دوران کودکي به شکلي براي خوشبخت بودن 
شرطي مي شويم. تقريبا همه ما از کودکي با 
اين تفکر بزرگ شده ايم که بايد خوب درس 
بخوانيم، دوران مدرسه را با کسب نمرات باال 
طي کرده و حسابي تالش کنيم تا بتوانيم در 
خوبي  تحصيلي  رشته  در  معتبر  دانشگاهي 
پذيرفته شويم و در نهايت شغلي مناسب و با 
درآمد باال پيدا کنيم؛ چرا که در اين صورت مي توانيم 
زندگي خوبي داشته باشيم و خوشبخت شويم. 
خيلي از ما هم موفق مي شويم اين مراحل را به 
انجام دهيم و شغل مورد نظر را هم  ترتيب 
طبق ايده آل هاي ذهني مان پيدا کنيم و آن 
وقت ممکن است روزي در اثر تلنگري جزئي 
به خودمان بياييم و از خود بپرسيم من که 
هميشه طبق برنامه هاي از پيش تعيين شده 
زندگي ام را پيش برده ام، پس چرا خوشبخت 
نيستم؟ آن عده هم که به هر دليلي موفق نمي شوند 
به آن چيزي که به عنوان هدف زندگي براي 
خود انتخاب کرده اند برسنــد، فـــــــــــکر 

مي کنند که چون موفق نيستند، پس دليلي 
ندارند و  بودن  براي شادي و خوشبخت  هم 
کامال حق دارند که احساس بدبختي کنند. 
مشکل اصلي اينجاست که فکر مي کنيم براي 
اين که خوشبخت باشيم، حتما قبل از آن بايد 
موفق شده باشيم و متاسفانه از اين حقيقت 
غافليم که نه تنها عمر گران قدر خود را در 
انتظار زمان مناسب براي خوشبختي به هدر 
داده و لحظاتي را که مي توانستند بار مثبتي 
داشته باشند، به تلخي طي کرده ايم، بلکه حتي 
موفقيت خود را نيز به خطر انداخته ايم. مطالعات 
جديد ثابت کرده اند که ما وقتي خوشبخت تر 
و خوشحال تريم موفق تر هم هستيم. هميشه 
موفق  اول  که  است  بوده  اين  غالب  ذهنيت 
شويد، بعد احساس خوشبختي خود به خود 
ايجاد مي شود. به همين دليل ما هيچ وقت 
در طي مسير زندگي چون هنوز مثال فالن 
کار را انجام نداده ايم، حتي به ذهنمان هم 
خطور نمي کند که اکنون در همين لحظه 
هم مي توانيم شاد و خوشبخت باشيم. بعضي ها 
هـــــم مي گويند مثال فالن شخص حق دارد 
درآمد  و  است  موفق  باشد؛ چون  خوشبخت 
نجومي دارد. به راستي کدام يک زمينه ديگري 
است؟ کساني که موفق هستند، خوشبختند يا 
افرادي که خوشبخت هستند، موفق مي شوند؟ 
در اينجا بحثي مشابه مسئله پيچيده »اول مرغ 
بود يا تخم مرغ؟« در ذهن ما شکل مي گيرد. 
کامال  واقعيت  که  بگويند  شما  به  اگر  حال 
عکس آن چيزي است که تا کنون باور داشته ايد، 
چه واکنشي خواهيد داشت؟ تحقيقات نشان 
تواند  نمي  هميشه  موفقيت  که  است  داده 
خوشبختي به وجود بياورد، ولي خوشبختي 
معموال منجر به موفقيت مي شود. اگر در زمينه 
کرده  مطالعه  موفقـــيت  و  شخصي  رشد 
باشيد، حتما تعداد بي شماري کتاب و مقاله 
کم  دست  يا  خوانده  انديشي  مثبت  درمورد 
ديده ايد. اگر از مطالب آن ها استفاده کرده و به 
صورت عملي آموخته هايتان را در زندگي خود 
به کار برده باشيد، شک ندارم که نتايج مثبتي 
هم گرفته ايد. شايد هم مطالب را خوانده و 
با خود گفته ايد اين ها فقط واژگان قشنگي 
هستند که براي فريب مردم و پر کردن جيب 
اساتيد موفقيت نوشته مي شوند. همان طور 
که اشاره کرديم در سال هاي اخير تحقيقات 
مثبت،  شناسي  روان  زميــــنه  در  بسياري 
يکي از جديدترين شاخه هاي روان شناسي  
نتايج  و  و علم عصب شناسي صورت گرفته 
بسيار جالبي مشاهده و ثبت شده است. بـــــاور 
مي کنيد که مثبت انديشي و روحيه شاد مي تواند 
دهد؟  افزايش  را  شما  هوشي  ضريب  حتي 

باورش قدري دشوار است ولي تحقيقات ثابت 
کرده اند که شاد شدن مي تواند عملکرد فرد را 
بهبود بخشيده و موجب افزايش سرعت و دقت 

انجام کار شود.
اگر شما هم از جمله اشخاصي هستيد که فکر 
مي کنيد مفهوم مثبت انديشي فقط يک سري 
صحبت هاي شيک، فريبنده و تلقينات کم اثر 
است، بياييد در ابتدا چند مورد از تحقيقاتي 
را که درباره اثرات مثبت انديشي و شاد بودن 

بر روي انسان انجام شده است، با هم ببينيم:
1-پزشکاني که قبل از معاينه بيمار در شرايط 
روحي مثبت قرار گرفته بودند، در مقايسه با 
پزشکاني که در وضعيت خنثي بودند، 3مرتبه 
هوش و خالقيت بيشتري از خود نشان دادند 
و 19درصد به تشخيص صحيح وضعيت بيمار 

رسيدند.
2-فروشندگان خوش بين توانستند 56درصد 

بيشتر از رقباي بدبين خود کاال بفروشند.
3-دانشجوياني که قبل از امتحان رياضي در 
وضعيت مثبت رواني قرار گرفته بودند، نسبت 
خنثي،  وضعيت  داراي  هاي  همکالسي  به 

عملکرد بسيار چشمگيري داشتند.
4-مثبت انديشي حتي بر روي سالمت انسان 
هم اثر غير قابل انکاري دارد، کارمنداني که 
روحيه غير مثبت و ناشاد داشتند، نسبت به 
همکاران با روحيه خود، 15روز بيشتر در سال 

مرخصي استعالجي گرفتند.
5-احساس مثبت، ميزان هورمون سروتونين 
اين  افزايش مي دهد.  بدن  در  را  دوپامين  و 
هورمون ها نه تنها باعث مي شوند احساس 
يادگيري  مرکز  بلکه  باشيم،  داشته  بهتري 
مغز را نيز فعال مي کنند و موجب مي شوند 

خالقانه تر و سريع تر فکر کنيم.
به نظر مي رسد که ساختار مغز ما به گونه اي 
است که بهترين عملکرد را در حالت مثبت 
خنثي.  يا  منفي  حالت  در  نه  باشد،  داشته 
متاسفانه در دنياي امروز اکثر ما خوشبختي 
يا شادي مان را فداي موفقيت مي کنيم؛ اما از 
اين که همين امر قابليت هاي مغز و در نتيجه 
امکان موفقيت ما را کاهش مي دهد، غافليم. 
حاال که ديديم از نظر علمي هم اثرات مثبت 
انديشي و روحيه شاد کامال اثبات شده است؛ 
حتي اگر عالقه اي به مقوله خوشبختي نداريد، 
بهبود  بيشتر،  به خاطر کسب موفقيت هاي 
سالمتي و يادگيري بهتر هم که شده است، 

بياييد مثبت تر باشيم. 
منبع: گزيده ای از موفقيت 304

به کوشش: عاطفه قنبری / کارورز دانشگاه علمی 
کاربردی پارت الستيک
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در  که  هايي  کتاب  ترين  معروف  از  يکي 
روابط  بهبود  با  رابطه  در  اخير  سال  چند 
زناشويي منتشر شده است کتاب »مردان 
کتاب  پيام  است.  ونوسي«  زنان  مريخي 
»جان کري«اين است که زن و مرد باهم 
متفاوتند. گويي مردها از يک سياره و زنان از 

سياره اي ديگر آمده اند. 
زندگي زناشويي مطلوب، نه با حذف تفاوت ها، 
که با شناخت وقبول آن ها ممکن ومحتمل 
است. اما در سطح تحليل کلي تر بايد گفت 
دارند  که  جنسيتي  از  فارغ  ها  انسان  که 
آن قدر باهم متفاوتند که گويي هر فرد از 
يک سياره جداگانه آمده است . هر انساني 
يگانه و منحصر به فرد است و هيچ کس به 
ديگري شباهت ندارد. اگر قرار بر اين بود که 
دو نفر صد درصد شبيه هم باشند و مثل 
هم فکر کنند خداوند فقط يکي از آن ها 
را خلق مي کرد. اما مسئله سياره ما وجود 
اين کثرت و گوناگوني نيست بلکه مشکالت 
از عدم به رسميت شناختن اين تفاوت ها 

ناشي مي شود. 
معضالت روابط انساني از آن جا آغاز مي شود 
که فکر کنيم همه مانند ما به دنيا مي نگرند  
و زندگي مي کنند يا بايد اين گونه باشند. 

بينايي  نارسايي در  براي رفع  فرض کنيد 

خود به چشم پزشکي مراجعه مي کنيد و 
او پس از گوش کردن مختصر به سخنانتان 
عينکش را برداشته به شما مي دهد و مي گويد: 
اين عينک را  امتحان کنيد. ده سال است 
چون  است.  کارکرده  برايم  خوبي  به  که 
عينک ديگري در خانه دارم شما مي توانيد 
از اين پس استفاده کنيد. اما شما پس از 
اين که عينک را به چشم مي زنيد همه 
چيز را بدتر از گذشته مشاهده مي کنيد. 

آن گاه با صداي بلندي مي گوييد: 
وحشتناک است! هيچ چيز پيدا نيست.

عينک  اين  چيست؟  مشکل  فهمم!  نمي 
براي من خيلي خوب کار کرده، بار ديگر 
آن را به چشم بزنيد و بهتر بيازماييد.  شما 
پس از اين که بار ديگر عينک را به چشم 
مي زنيد، مي گوييد: همه چيز را تيره  و تار 
مي بينم . نمي دانم مشکل شما چيست؟ 

لطفا کمي مثبت بينديشيد. 
با اين که مثبت مي انديشم، چيزي نمي بينم . آقا 
شما نمک نشناسيدو قدر اين کار و زحمت 

را نمي دانيد. 
آن چه که ذکر شد مشکالت ناشي از ناديده 
خوبي  به  را  فردي  هاي  تفاوت  انگاشتن 
نمايان مي سازد . اما حقيقت مهم آن است 
که در سطحي گسترده تر وجود چنين طرز 

تفکر و انديشه اي، باعث بروز بحران ها و 
برای جامعه  وهولناک  فاجعه هاي عظيم 
بـــــشری خواهد شد.جنگ ها و منازعات 
در طول  قومي  و  بزرگ سياسي، مذهبي 
تاريخ به وجود نيامده اند، مگر زماني که 
عده اي درصدد برآمده اند تا باورها و عقايد 
و تعاريف خود را، به عنوان يگانه حقايق 
مسلم، به ديگران تحميل نمايند. لذا، اين 
سياره تبديل به اقامت گاهي توام با صلح، 
آرامش و آزادي نخواهد شد، مگر زماني که 
اين اصل مورد پذيرش همگان قرار گيرد.

همه انسان ها، فارغ از هرانديشه و عقيده اي، 
از حق برابر براي زندگي برخوردارند. يگانه 
وسيله اي که ما براي تحقق اين مهم در 
اختيار داريم، نيروي عظيم» عشق« است؛ 

زيرا عشق به تفاوت ها احترام مي گذارد. 
به قول هوشنگ ابتهاج : 

عشق شادي است 
عشق آزادي است

عشق آغاز آدميزادي است 
منبع: گزيده اي از کتاب شما عظيم تر از آني 

هستيد که مي انديشيد  از مسعود لعلي
به کوشش: مبارکه پويا / واحد اداری پويا گستر

احترام به تفاوت ها 
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براي اين که پوستي سالم و شاداب داشته باشيد بهترين کار شروع يک 
رژيم غذايي سالم و مناسب براي پوست شماست. شما مي توانيد با خوردن 
مواد غذايي مناسب باعث جلوگيري و يا به حداقل رساندن مشکالت شايع 
پوستي خود شويد. آنتي اکسيدان ها نقش مهمي در حفظ سالمتي پوست 
دارند و در برابر نورخورشيد و ساير مواد مخرب محيطي از پوست شما 
محافظت مي کنند با توجه به اين که پوست مانند يک سد حفاظتي براي 
بدن عمل مي کند، بايستي با رعايت يک برنامه غذايي مناسب اين سد 

حفاظتي را تقويت کنيد. 
آنتي اکسيدان ها

 ،C تحقيقات نشان داده اند آنتي اکسيدان های خاص مثل ويتامين
ويتامين E، سلنيوم و ويتامين Aباعث محافظت از پوست و جوان سازي 

آن مي شود. 
استفاده از آنتي اکسيدان ها به صورت کرم و موضعي مي تواند به محافظت 
از پوست در برابر اشعه خورشيد و برخي از آسيب ها و تومورهاي پوستي 
و   Renova به توان  ويتامين A مي  داروهاي حاوي  از  کند.  کمک 
Accnutane که دارويي رايج براي درمان آکنه  و چين و چروک هستند 

اشاره کرد. 
C ويتامين

اين ويتامين که به طور طبيعي در پوست است در توليد کالژن و سلول 
محافظت کننده در برابر راديکال هاي آزاد نقش مهمي دارد. مطالعات نشان 
  C داده است موش هاي آزمايشگاهي که از مواد غذايي غني شده با ويتامين
استفاده کرده اند، پوست آن ها قادر به مقابله بهتر با امراض پوستي مي باشد. 
شما مي توانيد با خوردن ميوه ها و سبزيجات حاوي اين ويتامين پوست 

خود را ايزوله کنيد. 
C غذاهاي غني از ويتامين

فلفل دلمه ، پرتقال ، گريپ فروت، توت فرنگي، آناناس، ليمو، بروکلي ، لوبيا، 
گوجه فرنگي ، تمشک ، هندوانه، باميه، خرمالو و ...

 E ويتامين
ويتامين E  از غشاي سلول هاي پوستي در برابر  اشعه UV محافظت مي کند و 
به همراه ويتامين C  خاصيت ضد پيري دارد و از پوست محافظت مي کند. 

E غذاهاي غني از ويتامين
مغز بادام، کره بادام، تخمه آفتاب گردان، فندق، اسفناج ، برگ چغندر، بذر 

کتان،  بروکلي، فلفل قرمز، خربزه، انبه، روغن زيتون ، آووکادو و...
سلنيوم 

سلنيوم يک ماده معدني آنتي اکسيداني است که به محافظت از پوست در 
برابر اشعه هاي تخريبي خورشيد کمک کرده و خاصيت ضد پيري براي 

پوست دارد و از پوست محافظت مي کند. 
غذاهاي غني از سلنيوم  

ماهي تن، تيالپيا، صدف، ماکارونی، گوشت گاو بدون چربي، ميگو، برنج 
قهوه اي ، قارچ ، تخم مرغ و... 

بتا کاروتن 
کاروتن از مواد مغذي است که در بدن به ويتامين A تبديل مي شود و 

به رشد و ترميم بافت هاي بدن از جمله پوست کمک مي کند اما 
مصرف آن در دوزهاي باال از طريق مکمل ها مي توانند سمي 

باشند، بنابراين توصيه مي شود از طريق مواد غذايي آن را 
دريافت کنيد. 

بهترين غذاهاي حاوي بتاکاروتن
هويج، کدو تنبل،  فلفل قرمز، خردل، اسفناج، برگ 

چغندر، هندوانه، گيالس، مارچوبه، کلم قرمز 
و...

روي 
بدن شما حاوي 6 درصد روي مي باشد. اين ماده معدني باعث حفاظت از 
غشاي سلولي و کالژن مي شود. افراد مبتال به کمبود شديد روي عوارضي 
مانند قرمزي پوست، جوش هاي چرکي، پوسته پوسته شدن و تغييرات 

ميکروسکوپي را در پوست خود مشاهده مي کنند. 
بهترين غذاهاي حاوي روي 

گوشت گاو بدون چربي، شترمرغ، جوانه گندم، صدف خوراکي ، عدس، 
سويا ، لوبيا ، بادام زميني و گردو

اسيدهاي چرب امگا3
امگا3 به حفظ غشاي سلولي کمک مي کند و اجازه ورود آب و مواد مغذي 
را از غشاي سلولي مي دهد و سموم را از طريق غشا از سلول خارج مي کند. 
در يک مطالعه نشان داده شده افرادي که رژيم غذايي غني از روغن ماهي 
و امگا3 دارند، 29 درصد کمتر در معرض خطر ابتال به سرطان هاي پوستي 

سنگ فرشي قرار مي گيرند. 
غذاهاي غني از اسيد چرب امگا3

انــواع ماهي ها شامل قزل آال، شاه ماهي ، ساردين، بذر کتان ، گردو، 
جلبک هاي دريايي، روغن کانوال، دانه سويا و ... 

آب 
براي سالمتي و زيبايي پوست بسيار مهم است و سموم را دفع کرده و 
باعث جريان يافتن مواد مغذي به اندام ها وسلول ها مي شود و طبق گفته  
موسسه پزشکي، زنان به طور متوسط به 9 ليوان آب  و نوشيدني هاي ديگر 

در روز نياز دارند و نياز مردان 13 ليوان آب در روز مي باشد. 
غذاهاي زير حداقل 75 درصد وزن خود آب دارند و بايد به طور مرتب به 

عنوان بخشي از يک رژيم غذايي سالم مورد استفاده قرار گيرند. 
ميوه ها: سيب، توت سياه، زغال اخته، طالبي، انگور، کيوي، ليمو ، آناناس، 

تمشک و ... 
سبزيجات: کنگر فرنگي، مارچوبه، چغندر، کلم بروکلي، اسفناج، کدو، 

گوجه، قارچ، فلفل و ... 
   joybauer  منبع: سايت

به کوشش: محمد ظريفيان / واحد ايمنی و بهداشت پويا گستر

چگونه غذا روي پوستتان 
تاثیر مي گذارد؟ 
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لوس، پر توقع و بي دست و پا، نتيجه تربيت اشتباه
شيوه هايي که والدين در تربيت فرزندان خود به کار مي گيرند، 
نقش اساسي در تأمين سالمت رواني فرزندان آنها دارد. در سايه 
ارتباط سالم است که مي توان نيازهاي فرزندان را شناخت و 

نسبت به تامين و ارضاي آنها همت گماشت.
فرزند پروري آسان گيرانه

در اين سبک، والدين مهرورز و پذيرا هستند ولي متوقع نيستند، 
کنترل کمي بر رفتار فرزندان خود اعمال مي کنند و به آنها اجازه 
مي دهند در هر سني که باشند خودشان تصميم گيري کنند، 
حتي وقتي که هنوز قادر به انجام آن نيستند. خانواده اين والدين 
نسبتا آشفته است. فعاليت خانواده، نامنظم و اعمال مقررات، 
اهمال کارانه است. والدين سهل انگار در عين آن که به ظاهر 
نسبت به کودکان خود حساس هستند، اما توقع چنداني از آنها 
ندارند. اين والدين به ندرت به فرزندان خود اطالعات صحيح يا 
توضيحات دقيق ارائه مي دهند، همچنين آنها در بيشتر موارد در 
مواجهه با بهانه جويي و شکايت کودک، سر تسليم فرود مي آورند 
و به ندرت به فرزندان انضباط را آموزش مي دهند و با فرزندان 
ارتباط برقرار مي کنند و معموال به جاي يک والد جايگاه يک 
دوست را دارند. کودکان اين شيوه تربيتي نيز معموال پرخاشگر 
و فاقد اعتماد به نفس هستند و رفتارهاي بزهکارانه از خود نشان 

مي دهند.
فرزند پروري اغماض گرانه

اين والدين غير پاسخگو و بي توقع هستند. آنها خود را با زندگي 
فرزندانشان درگير نمي کنند. طرد کننده، غافل و ناديده انگار 
هستند. وقتي که فرزند اين نوع والدين يک نوجوان يا حتي 
کوچک تر باشد، اگر از آنها بپرسيد االن که ساعت 10شب است، 
آيا مي دانيد که فرزندتان کجاست؟ جواب را نمي دانند. کودکان 
والدين بي توجه ، احساس مي کنند که ساير جنبه هاي زندگي 
والدين شان مهم تر از آنهاست. آنها از نظر اجتماعي، رفتار شايسته اي 
ندارند، کنترل ضعيفي روي خود دارند و نمي توانند مستقل باشند و 
انگيزه پيشرفت ندارند، اين والدين نسبت به فرزندانــــــــــشان 

بي تفاوت هستند و روش آنها پرهيز از پذيرش مسئوليت و صدور مجوز 
انجام هر کاري به فرزندانشان است. فرزندان آنها معموال طغيانگر، لوس، 

پرخاشگر و از لحاظ اجتماعي نا اليق هستند.
فرزند پروري مستبدانه

نمايش قدرت والدين اولين عاملي است که اين شيوه را از ديگر شيوه ها 
متمايز مي سازد. در اين سبک فرزندان چنين بار آورده مي شوند که از 
قوانين سختگيرانه اي که به وسيله والدين به وجود مي آيد پيروي کنند. 
نتيجه شکست از پيروي از چنين قوانيني معموال تنبيه و اعمال زور است و 

براي کنترل کودکان خود از شيوه هاي ايجاد ترس 
معموال  مستبد  والدين  کنند.  مي  استفاده 
نمي توانند دليلي که پشت اين قوانين است 
را توضيح دهند. اگر ازآنها خواسته شود که 
علت را توضيح دهند ممکن است به سادگي 
پاسخ دهند »چون که من اين چنين گفتم«. 
اين والدين خواسته هاي زيادي دارند اما در 

قبال فرزندانشان پاسخ ده نيستند. 
اين والدين انتظار دارند فرمان هاي آنها بدون 

شيوه  در  والدين  شود.  اطاعت  چرا  و  چون 
استبدادي کمترين مهرورزي و محبت را از خود 

نشان مي دهند. کودکان اين شيوه تربيتي معموال 
پذير  آسيب  و  غمگين  منزوي،  خشمگين،  افرادي 
نسبت به فشار، استرس و محتاط توصيف مي شوند.

فرزند پروري مقتدرانه
والديني که از اين شيوه استفاده مي کنند، واقعيت ها را 

به کودکان خود منتقل مي سازند و تمايل بيشتري براي 
پذيرش داليل کودک خود در رد يک رهنمود )دستور( از 

خود نشان مي دهند. اين والدين سخنوران خوبي هستند و 
اغلب براي مطيع سازي از استدالل و منطق بهره مي جويند 

و به منظور توافق با کودک با او گفت وگو مي کنند، از رفتارهاي 
نامطلوب نمي ترسند و تاب مقاومت در برابر عصبانيت کودک را دارند. 

والدين مقتدر به تالش هاي کودکان در جهت جلب حمايت و توجه پاسخ 
مي دهند و از تقويت هاي مثبت بيشتري استفاده مي کنند. اين والدين در 
بعد محبت نيز عملکرد خوبي دارند و در ابراز محبت و عالقه و مهرباني دريغ 
نمي ورزند. آنها حقوق ويژه خود را به عنوان يک بزرگسال مي شناسند و 
به عاليق فردي و ويژگي هاي خاص کودک خود نيز آگاهي دارند. کودکان 
اين والدين، فعال، داراي اعتماد به نفس، استقالل رأي، واقع گرا، با کفايت 
و خشنود توصيف شده اند. آنها به دليل اين که والدينشان فرصت هاي 
زيادي در تصميم گيري و انتخاب در اختيارشان قرار مي دهند و به خاطر 
اين که مورد عشق و محبت واقع مي شوند از نوعي احساس امنيت عاطفي 

برخوردارند.
سخن آخر

آنچه اهميت دارد اين است که طبق تحقيقات انجام گرفته، بهترين شيوه 
فرزند پروري، شيوه مقتدرانه است که والدين در عين گرم و صميمي بودن 
با فرزند خود، کنترل کننده و مقتدر هستند. اين شيوه به فرزندان کمک 
مي کند تا با هنجارهاي اجتماعي بهتر سازگار شوند و همچنين تاثير کمي 
بر آزادي هاي فردي کودکان دارد. اين کودکان با کفايت، واقع گرا، داراي 

اعتماد به نفس، فعال، منضبط و مسئول هستند.
منبع: گزيده ای از مجله موفقيت 203

به کوشش:  رضا حسينی / واحد اداری پويا گستر

4سبک فرزند 
پروري
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روزي کشاورزي متوجه شد ساعتش را در انبار علوفه گم کرده است .ساعتي 
معمولي اما با خاطره اي از گذشته و ارزشي عاطفي داشت. بعد از آن که در 
ميان علوفه بسيار جست و جو کرد و آن را نيافت از گروهي از کودکان که در 
بيرون  انبار مشغول بازي بودند مدد خواست و وعده داد  که هر کسي آن را پيدا 
کند جايز ه اي دريافت نمايد. کودکان به محض اين که موضوع جايزه مطرح 
شد به درون انبار هجوم آوردند و تمامي کپه هاي علف و يونجه را گشتند اما باز 
هم ساعت پيدا نشد . کودکان از انبار بيرون رفتند و درست موقعي که کشاورز 
از ادامه ي جست و جو نوميد شده بود ، پسرکي نزد او آمد و از وي خواست به 
او فرصتي ديگر بدهد. کشاورز نگاهي به او انداخت و با خود انديشيد: » چرا که 

نه؟ به هر حال، کودکي صادق به نظر مي رسد.« 
پس کشاورز کودک را به تنهايي به درون انبار فرستاد . بعد از اندکي کودک در 
حالي که ساعت را در دست داشت از انبار علوفه بيرون آمد.کشاورز از طرفي 
شادمان شد و از طرف ديگر متحير گشت که چگونه کاميابی از آن اين کودک 

شد. 
پس پرسيد: » چطور موفق شدي در حالي که بقيه کودکان ناکام ماندند؟«

پسرک پاسخ داد:» من کار زيادي نکردم؛ روي زمين نشستم و در سکوت کامل 
گوش دادم تا صداي تيک تاک ساعت را شنيدم و در همان جهت حرکت کردم 

و آن را يافتم.« 
ذهن وقتي که در آرامش باشد. بهتر از هر ذهني که پر از مشغله اســت فکر 
مي کند. هر روز اجازه دهيد ذهن شما اندکي آرامش يابد و در سکوت کامل 
قرار گيرد و سپس ببينيد چقدر با هوشياري به شما کمک خواهد کرد زندگي 

خود را آن طور که مايليد سر و سامان بخشيد. 
منبع: ويکی پديا

به کوشش: علی خزايی / واحد اداری پويا گستر

ساعت گمشده 
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جان کيتس دراکتبر1795 به دنيا آمد ودر فوريه 1821 در26 سالگی براثربيماری سل در رم درگذشت.
کيتس يکی ازمعروف ترين چهره های مکتب رمانتيسم )بيان آزادانه احساسات برپايه تصويرسازی( است اما متاسفانه ارزش کاری او درهنگام 
زندگيش توسط منتقدان وخريداران کتاب جدی گرفته نشد ومانند بسياری ازهنرمندان تنها پس ازمرگ بود که دوستداران ادبيات به ارزش باالی 

آثارکيتس وتاثيرغيرقابل انکار او به شاعران پس ازخودش پی بردند.
شعرکيتس مبتنی برتصويرسازی های بسيارلطيف، احساسی و قابل لمس است؛ اورا می توان يکی ازبزرگان ادبيات عاشقانه ناميد.

جان درسن 25 سالگی وپس ازديدن »فانی براون« به او دل باخت اما بيماری سل مجالی برای وصال يار نداد. او به دستور پزشک مجبوربه مهاجرت 
به رم شد تا شايد گرمای ايتاليا بتواند پيشرفت بيماری را کند کند، اما اين حربه نيزنتوانست کيتس را رهايی بخشد و او شش ماه بعد درگذشت. 

فانی به نشانه وفاداری وعشق عميقش تا شش سال عزادار جان کيتس بود و از ازدواج سرباززد.
جمله زيبای او خطاب به فانی تا مدت ها درحافظه دوستداران کيتس باقی خواهد ماند:

“عشق تو چنان مرا به خود مشغول ساخته که يارای انديشه ديگری ندارم. بدون تو نمی توانم زندگی کنم. جز ديدار تو همه چيز را فراموش کرده ام، 
انگار زندگی ام دراينجا به پايان رسيده است. ديگر چيزی نمی بينم. مرا در خودت ذوب کرده ای. حس می کنم در حال متالشی شدن هستم. 
اميد به ديدارتوست که مرا ازتيره روزی رهايی می بخشد... هميشه در حيرت بودم که چطور افرادی به خاطر دين شهيد می شوند؛ از فکر آن بدنم 
به لرزه می افتاد، اما ديگر نمی لرزم. من هم می توانم به خاطر دينم شهيد شوم. عشق، دين من است. می توانم به خاطر آن بميرم. می توانم به 

خاطر تو بميرم.”

جان کیتس 

«My love has made me selfish. I cannot exist without you. I am forgetful 
of every thing but seeing you again, my Life seems to stop there. I see no 
further. You have absorb›d me. I have a sensation at the present moment as 
though I was dissolving. I should be exquisitely miserable without the hope 
of soon seeing you ... I have been astonished that Men could die Martyrs for 
religion; I have shudder’d at it, I shudder no more. I could be martyr’d for 
my Religion. Love is my religion. I could die for that. I could die for you.»

برگردان پارسی قصيده زيبای »تقديم به پاييز« تقديم می شود: )به دليل اينکه ترجمه عمومًا ناتوان ازانتقال زيبايی متن اصلی است واين نارسايی 
دراشعاررمانتيک بسيارنمود دارد لذا متن انگليسی قصيده هم آورده شده است(

تقديم به پاييز
•بند نخست

فصل غبارومه، فصل دلپذيرباروری
ای دوست ديرين خورشيد

توبا اين يار ديرپايت دست به يکی کرده ای
تاتاکهايی راکه برسايبان کاهگلی پيچيده وباالرفته اند، برکت داده وپربارگردانی

توطئه کرده ای تا درختان خزه بسته حياط روستايی رابا فراوانی سيب، واداربه کرنش کنی
وميوه ها راتامغزشان به پختگی برسانی )آن چنان که رو به لهيدگی وفساد روند(

توطئه کرده ای تاشکم کدو را برآمده کنی، وصدف فندق ها را با مغزشيرين پربارکنی وزمين را ازدانه ها، بارور
تا در بهارگلها دوباره وچند باره برای زنبورهای عسل شکوفه زنند
آن چنان که زنبورها بپندارند روزهای گرم را هرگزپايانی نيست

واين البته تابستان است که کندوهای چسبناکشان را ازعسل سرشار کرده.
•بند دوم

کيست که تو را درميان فراوانی ميوه ها نديده باشد؟
هر که تو را  نيک بجويد، گاهی می بيندت

نشسته درکف انبارغله، بی توجه به اطراف و فارغ ازکار، 
گيسوان بلند طالييت سواربرباد؛

J o h n  K e a t s
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•Stanza 1
Season of mists and mellow fruitfulness
Close bosom-friend of the maturing sun
Conspiring with him how to load and bless
With fruit the vines that round the thatch-eves run;
To bend with apples the moss›d cottage-trees,
And fill all fruit with ripeness to the core;
To swell the gourd, and plump the hazel shells
With a sweet kernel; to set budding more,
And still more, later flowers for the bees,
Until they think warm days will never cease,
For Summer has o›er-brimm›d their clammy cells.

•Stanza 2
Who hath not seen thee oft amid thy store?
Sometimes whoever seeks abroad may find
Thee sitting careless on a granary floor,
Thy hair soft-lifted by the winnowing wind;
Or on a half-reap›d furrow sound asleep,
Drows›d with the fume of poppies, while thy hook
Spares the next swath and all its twined flowers:
And sometimes like a gleaner thou dost keep
Steady thy laden head across a brook;
Or by a cider-press, with patient look,
Thou watchest the last oozings hours by hours.

•Stanza 3
Where are the songs of Spring? Ay, where are they?
Think not of them, thou hast thy music too,-
While barred clouds bloom the soft-dying day,
And touch the stubble-plains with rosy hue;
Then in a wailful choir the small gnats mourn
Among the river sallows, borne aloft
Or sinking as the light wind lives or dies;
And full-grown lambs loud bleat from hilly bourn;
Hedge-crickets sing; and now with treble soft
The red-breast whistles from a garden-croft;
And gathering swallows twitter in the skies.

www.shmoop.com/to-autumn :منبع
برگردان وگردآوری مطلب: ازوحيد رضايی/ کارشناس فروش پويا گستر

يا بروی َکرتی نيمه درويده؛ افتاده درخلسه،
ونشئه ازعطر خشخاش ها؛ آن چنان مست و سرخوش

که گل های َکرت بعدی ازتيغ بيرحم داست رهايی يافته اند،
وگهگاه می يابدت چونان خوشه چينی،

که سر را به سنگينی خم کرده درجستجوی خوشه؛
يا ايستاده درکنارسيب افشره؛ بانگاهی شکيبا 

زل زده به آخرين قطره های شيرين چکيده ی ميوه.
•بند سوم

آوازهای بهارکجايند؟ هان کجايند؟
به آنها نينديش، تو ترانه خودت را داری

آنگاه که ابرها بهنگام غروبی زيبا، آسمان را ارغوانی کرده
ودشتهای دروگشته را با برکت باران گلگون ميکنند؛

آنگاه پشه های کوچک با ناله ای يکنواخت
درميان بيدهای کناررودخانه و

با وزش ماليم باد باال وپايين ميروند وبا ترانه ی تو هم آوازی ميکنند
و آوای بره های فربه برکنارجويبار پای تپه،

جيرجيرکها و حاال نوای دلنشين سينه سرخی نشسته در باغچه
و چهچهه ی چلچله های مهاجر دربلندای آسمان

همه ترانه دلنشين تواند.
•سيب افشره Cider-press : دستگاهی که کارش گرفتن آب ميوه ها به ويژه سيب برای تهيه شراب است.

•برای شناخت بهتراز زندگی کيتس تماشای فيلم سينمايی »ستاره درخشان Bright Star«  ساخته شده در سال 2009پيشنهاد می شود.

To Autumn
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چشم  به  همه جا  در  شفاف،  روغن  تبليغ 
مي خورد و حتي اگر به قصد خريد هر ماده 
غذايي غير از روغن هم به سوپرمارکت مراجعه 
را  نظرتان  شفاف  روغن  تبليغ  باشيد،  کرده 

جلب مي کند.
راستش را بخواهيد، آدم وقتي مي خواهد روغن 
انتخاب کند، تصور مي کند روغن شفاف تر و 
تازه تر، سالم تر است حتي هنگام پخت وپز نيز 
بهتر  را  باشد، کيفيت غذا  روغني که شفاف 
مي کند. اين ها بخشي از تصورهاي ماست اما آيا 
واقعًا روغن هاي شفاف کيفيت بهتري نسبت 
به ساير روغن ها دارند يا توليدکنندگان آن از 
ايـــن وسيله بـــراي تبليغ محـــــصوالتشان 
اينکـه اطالعات  اســــتفاده مي کنند؟ براي 
بيشتري در مـــــورد روغن هاي شفاف پيدا 
با مهندس هومــــن  کنيم، گفت وگوي زير 
محصـوالت  بر  نظارت  اداره  رئيس  رئوفي، 
غذايي و آشاميدني با منشاء دامــــي و دريايي 

سازمان غذا و دارو را آورده ايم.
روغن شفاف چه روغني است و چه تفاوتي با 

ساير روغن ها دارد؟
زماني که فرايند زمستانه کردن يا به اصطالح 
وينتــريزاســــيون روي روغـن انجام مي شود، 
روغن شفاف به دست مي آيد، به گونه اي که در 
مراحل انتهايي توليد روغن، آن را از لوله هاي 
در  که  ترکيب هايي  تا  مي دهند  عبور  سرد 
شده،  روغن  کدورت  باعث  شدن  سرد  اثر 
تشکيل و بعد از عبور از فيلترهايي از روغن 
جدا شود. در نتيجه، روغني که زمستانه شده 
حفظ  را  خود  شفافيت  مختلف  دماهاي  در 
اثر  مي کند، درصورتي که روغن هاي ديگر در 
و  مي شوند  کدر  يا  شفاف  دمايي،  تغييرات 
از اين قضيه مطلع نيست،  مصرف کننده که 
نگران  و  مي آيد  پيش  سوال  برايش 
نگراني  مي شود. درصورتي که جاي 
ندارد و ماهيت روغن هاي شفاف به 

اين شکل است.
روغن ها  ساير  با  شفاف  روغن  کيفيت  يعني 

تفاوت ندارد؟
يک زمان بحث تغذيه اي و سالمت روغن ها 
روغن ها.  ظاهر  بحث  زماني  و  است  مطرح 
فرايند شفاف کردن روغن، روي ظاهر روغن 
تأثير مي گذارد و ظاهر آن را از ديد مشتري 
بهتر مي کند چون کدورت ندارد و تحت هر 
شرايطي شفاف است ولي اگر از ديد تغذيه اي 
پرس  روش  به  روغن هايي  توليد  کنيم،  نگاه 
سرد در تمام دنيا در حال گسترش است. با 
اين روش اگر روغن ها از دانه يا ميوه جدا نشود 
و آن را تجزيه نکنند، ارزش تغذيه اي خوبي 
نسبت به روغن هاي تصفيه شده خواهد داشت.

معمواًل متخصصان صنايع غذايي تأکيد دارند 
روغن ها بايد بسته بندي تيره داشته باشند تا 
ماندگاري شان باالتر برود و سالم تر باقي بمانند، 
آيا اين موضوع در مورد روغن هاي شفاف هم 

صدق مي کند؟
اهميت  روغن ها  سالمت  در  فـــاکتور  دو 
مي گذارد؛  تأثير  روغن  فساد  روي  و  دارد 
دليل  همين  به  نور.  ديگري  و  گرما  يکي 
نوشته شده در جاي  روي بسته بندي روغن 
قرار  آفتاب  نور  از  دور  به  و  و خنک  خشک 
به  آفتاب  نور  نفوذ  از  جلوگيري  براي  گيرد. 
روغن، ظرف روغن بايد در برابر نور خورشيد 
محافظت ايجاد کند. به همين دليل از چند 
سال گذشته از کارخانه هاي روغن خواستيم 
به تدريج ظــــــروف بسته بندي شان را تيره 
کنند، اما تکنولوژي پيشرفت کرده و در حال 
حاضر در ساختار پليـــمري ظرف که بيشتر 
آنتي يووي  ترکيب هاي  است،  »پت«  نوع  از 
يا ضداشعه ماوراي بنفش به کار مي رود. اين 
ترکيب باعث مي شود وقتي نور آفتاب به ظرف 
تابيده مي شود، به جاي آنکه وارد روغن شود، 
از بدنه ظرف عبور کند و به روغن نرسد. در 
نتيجه با اين تکنولوژي حتي اگر ظرف شفاف 
هم باشد، مانع رسيدن نور به روغن مي شود 

و اگرچه ظاهرًا شفاف است، عماًل مثل ظرف 
غيرشفاف عمل مي کند. از طرف ديگر، ماهيت 
روغــن ســـــرخ کردني به گونه اي است که از 
ترکيب چند روغن تشکيل شده و معمواًل در 
شرايط عادي، ظاهر کدري دارد و اين ظاهر، 
براي مصرف کننده خوشايند نيست و ظروف 
آن معمواًل در بازار کدر است ولي روغن شفاف 
به دليل ويژگي ظاهري اش، در ظروف شفاف 

هم ريخته مي شود.
يا  شوند  شفاف  مي توانند  روغن ها  همه  آيا 
زمستانه کردن فقط براي روغن خاصي انجام 

مي شود؟
حتي روغن مايع مانند روغن آفتابگردان هم 
ترکيب هاي مومي شکل دارد که هيچ مشکل يا 
ضرري براي مصرف کننده ندارند ولي به دليل 
اين نگراني  اينکه در روغن رسوب مي کنند، 
مبادا  که  مي شود  ايجاد  مصرف کننده  براي 
روغن فاسد شده باشد، بنابراين با فرايندي که 
توضيح داده شد، روغن را شفاف مي کنند تا 

کدورتش از بين برود و ظاهرش بهتر شود.
آيا فرايند شفاف کردن باعث نمي شود روغن 

مقاومت گرمايي اش را از دست بدهد؟
مقاومت حرارتي به ترکيب روغن برمي گردد، 
اسيد چرب اولئيک يک عامل بسيار مهم در 
که  صورتي  به  است  روغن  حرارتي  مقاومت 
باالتري  اولئيک  چرب  اسيد  که  روغن هايي 
خواهند  باالتري  گرمايي  مقاومت  دارند، 
انجام  که  ژنتيکي  اصالح  با  دنيا  در  داشت. 
شده، اسيداولئيک بسياري از روغن هاي مايع 
و  ذرت  روغن هاي  مثاًل  است  يافته  افزايش 
باال  اسيداولئيک  که  دارد  وجود  آفتابگرداني 
نيز  آن ها  گرمايي  مقاومت  درنتيجه  و  دارند 

افزايش پيدا کرده است.
کاًل هر نوع روغني با هر نوع بسته بندي بايد در 
جاي خشک و خنک و به دور از نور خورشيد 
نگهداري شود. بهتر است اين روغن در يک 
کابينت تاريک که از منبع حرارتي مثل گاز 

دور است، نگهداري شود.
منبع: هفته نامه سالمت

به کوشش: مهدی وفايی 

شفاف سازي درباره روغن شفاف
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شهر زيبای باکو که تاکنون ميزبان مناسبی برای برخی از 
بزرگترين رويدادهای هنری و ورزشی و ... بوده، اکنون ميزبان 
برگزاری نخستين دوره مسابقات بازی های اروپايی در سال 
2015 مي باشد. همچنين باکو به عنوان يکی از 4 ميزبان 
بازی های مرحله يک چهارم نهايی جام ملت های اروپا در 
سال 2020 انتخاب شده است.زيرسـاخت های شهر باکو به 
خصوص استاديوم های ورزشی، زيرساخت های ارتباطی و اماکن اقامتی باکو برای نخستين دوره بازی های المپيک اروپايی در سال 
2015  آماده شده است. در اين رابطه  موسی پناهوف وزير حمل و نقل جمهوری آذربايجان از تجهيز پارکينگ ها و افزودن بر شمار 

آنها در نقاط مختلف باکو خبر داد.
يکي از شبکه هاي تلويزيوني گزارش داد: اولين دوره بازی های اروپايی در کرانه دريای خزر و در پای آسمان خراش باکو برگزار شده 
است. از دوازدهم تا بيست و هشتم ماه ژوئن 2015، پنج هزار و ششصد ورزشکار از چهل و نه کشور در پايتخت جمهوری آذربايجان 

رقابت خواهند کرد.
 مقامات آذربايجانی اعالم داشته اند که اين مسابقات عالوه بر دستاورد های معنوی، سودی حدود ۱۳۰ميليون يورو را نصيب آذربايجان 
خواهد کرد. رئيس جمهور آذربايجان نيز با تشکر از کميته برگزار کننده اين بازی ها اعالم داشته است که برگزاری اين بازی ها در 
آذربايجان حادثه ای بزرگ برای ملت ما خواهد بود و اين نشانه ای از نفوذ روبه رشد آذربايجان در مجامع بين المللی است.از سوی 
ديگر بر اساس اعالم اتحاديه فوتبال اروپا يوفا، باکو به همراه 13 شهر ديگر ميزبان رقابت های مذکور خواهد بود.ديدارهای يک چهارم 

نهايی در شهرهای باکو، مونيخ، رم و سن پترزبورگ برگزار می شود. ديدارهای نيمه نهايی و فينال نيز در لندن برگزار خواهد شد. 
اين رقابت ها در هجده رشته ورزشی از جمله هندبال، واليبال، بوکس، جودو، کاراته و راگبی برگزار خواهد شد. اروپا تنها قاره ای بود 
که چنين بازی هايی را در تقويم ورزشی خود نداشت. طرح اين بازی ها در سال 2009 ارائه شد. بازی های اروپايی قرار است هر چهار 
سال يک بار و سال قبل از رقابت های المپيک برگزار شود. هدف از برگزاری اين رقابت ها آماده سازی ورزشکاران برای درخشش 
در بازی های المپيک است. رقابت های سال 2015 در بيست و يک مرکز ورزشی برگزار خواهد شد. برخی از اين مراکز ورزشی در 
حال ساخت است و برخی ديگر از آنها از هم اکنون آماده اند. گروهی از بازرسان از اين مراکز ورزشی بازديد کردند. مبتکر اين بازی های 
اروپايی، پاتريک هيکی ايرلندی، رئيس کميته المپيک اروپاست.قرار است زيرساخت های ايجاد شده برای برگزاری اين بازی ها در 
آينده مورد استفاده قرار گيرند. در اين بين می توان از دهکده ورزشکاران در باکو نام برد. اين دهکده بسيار کاربردی و فوق العاده 
مدرن است. جمهوری آذربايجان که تاکنون دو بار در راه کسب ميزبانی بازی های المپيک ناکام بوده است اميدوار است با برگزاری 
اين رقابت ها و اصل گردشی بودن قاره ها، شانس زيادی برای ميزبانی المپيک در سال 2024 داشته باشد. ريودوژانيرو و توکيو به 

ترتيب ميزبان بازی های المپيک در سال های 2016 و 2020 خواهند بود.
منبع : گزيده ای از دنيای ورزش - هفته نامه کيهان ورزشی

به کوشش: آتنا طوسيان

باکو میزبان نخستین المپیک اروپایی
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عبداهلل موحد در زمانی به شهرت رسيد که 
تختی،  غالمرضا  شادروان  همچون  بزرگانی 
منصور مهدی زاده، ابراهيم سيف پور، محمد 
مقام  به  حبيبی  امامعلی  و  صنعتکاران  علی 
بودند.  يافته  دست  آزاد  کشتی  در  قهرمانی 
بي ترديد در كنار مرحوم جهان پهلوان غالمرضا 
تختي، عبدا ... موحد يك نابغه بي همتا در كشتي 
جهان و المپيك بود. دالور اهل بابلسر مازندران 
آن قدر مقتدرانه و باصالبت كشتي مي گرفت 
از بزرگان كشتي جهان حسرت  كه بسياري 

رويارويي با وي را مي خوردند. 
او جزء معدود قهرمانان کشتی جهان است که 
در شش سال پياپی از عنوان قهرمان جهانی 
خود دفاع کرده اند. وی با ۶ مدال طالی جهان 
و المپيک در فهرست مشاهير کشتی ايران به 
همراه غالمرضا تختی در رتبه اول و در تاالر 

افتخارات فيال در جايگاه يازدهم قرار دارد.
فن  و همه  نخبه  ورزشكاران  از جمله  موحد 
به جرگه كشتي  از ورود  قبل  بود كه  حريف 
گيران، درشهرستـــان بابلسر در رشته هاي 
واليبال و قايقراني متبحر و در آن شهرستان 
 . بود  مشهور  كاردان  ورزشـكاري  عنوان  به 

ازهنگامي كه عبداهلل موحد به تمرينات كشتي 
روي آورد تا موقعي كه دراين رشته به موفقيت 
رسيد ، يك دوران كوتاه بود .موحد پر استعداد 
دراين فاصله زماني خود را خوب نشان داد.

گرچه عبداهلل موحد در آغاز دوران پيشرفت 
صنعتكاران  علي  محمد  برابر  در  نتوانست 
خودي نشان دهد ، اما روش كشتي گيري وي 
ثابت كرد كه موحد مي تواند در آينده اي نه 
ايران و جهان  چندان دور در صحنه كشتي 
سال  ماه  دراسفند   . كند  نمايي  خود  كامال 
1340 تيم ملي كشتي آزاد شوروي براي انجام 
چند ديدار دوستانه، با همـــــــه تـوان و در 
اختيار داشتن قهرمانان شناخته شده خود به 
تهران آمد . در آن تيم شوروي،كشتي گيراني 
همچون الكساندر مدويد و الكساندر ايوانيسكي 
هنوز ناشناخته بودند . روس ها در وزن چهارم 
چهره اي به نام »زاربگ برياشويلي « را همراه 
خود  داشتند. موحد، نه درتيم ملي ، بلكه در 
با  ايران  يا منتخب شهرستان هاي  تيم دوم 
اين كشتي گير روس روبرو شد و با پيروزي 
درخشاني كه بر » بريا شويلي « به دست آورد 
به عنوان بهترين كشتي گير ايراني شناخته 

ايران  بار نامش در كشتي  اولين  براي  شد و 
بر سرزبان ها افتاد . روس ها نيز از پديده اي 
به نام »موحد« ياد كردند، راديو مسكو در آن 
زمان گفت كه موحد موفق ترين كشتي گير 
ايراني بود، اين موفقيت در وزن 67 كيلو گرم آن 
زمان به دست آمد كه محمد علي صنعتكاران 

نفر اول تيم ملي در اين وزن بود .
صنعتكاران كه درمسابقات جهاني 1961 يو کوهاما 
را گرفته  )1340( در وزن چهارم مدال طال 
بود، براي آنكه به مسابقات جهاني سال بعد 
)1962( توليدو برود در سد موحد متوقف شد. 
يعني كشتي صنعتكاران - موحد به تساوي 
انجاميد ، ليكن با صالحديد حبيب اهلل بلور 
)سرمربي وقت تيم ملي ( چون محمد علي 
صنعتكاران قهرمان جهان بود ، وي براي تيم 
فرد  عنوان  به  نيز  و موحد  انتخاب شد  ملي 
ذخيره به توليدو 1962 اعزام گشت. موحد به 
توليدو رفت  تا با مشاهده كشتي بهترين هاي 
جهان كسب تجربه كند. حاصل اين مشاهدات 
و تجـــــربه اندوزي را در سال هاي بعدي از 

»موحد « شاهد بوديم.
موحد قهرماني خود ساخته و »بي باك« بود كه 

طالیي ترین 
کشتي گیر ایران

عبداهلل 
موحد
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درهر ميداني شعار »خواستن ،توانستن است« 
صنعتكاران  صعود  با  داد.  مي  نشان  عمال  را 
به وزني باالتر، وزن پنجم 87 كيلو، موحد از 
سال 1963 عمال عضو ثابت تيم ملي شد و 
به دنبال حضور در چند مسابقه بين المللي 
مهم كه قرين توفيق بود، براي نخستين بار 
در مسابقات جهاني صوفيه بلغارستان درهمين 
سال 1963 شركت كرد و در وزن 70 كيلو 

گرم )وزن تازه به جاي 67 كيلو( 
خوبي  هاي  پيروزي  رغم  علي 
كه به دست آورد، عنوان ششم 
مشترك را به همراه »اينو ولچف«  

از بلــغارستان بدست آورد.
نيز  توكيو   1964 المپيك  در 
كشتي موحد- ولچف به تساوي 
انجــــاميـــد. كشـــتي موحد 
ژاپن  از  ايوائوهوريو چي «  با » 
نيز مساوي شد. اما به دليل آن 
كه موحد كشتي هاي ديگر خود 
را با امتياز برده بود، بدون حتي 
منفي  نمره   7 با  و  باخت  يك 
سرانجام  و  شد  دور  مدال  از 
عنوان پنجم مشترك را به  اتفاق 
»گريگوري روث« از امريكا، دونگ 
– جو –چونگ ازكـــره،وزاربگ 
از شوروي بدست  بريا شويلي  
آورد ! درحالي كه دو كشتي گير 
مساوي كننده با موحد )ولچف 
مدال  ترتيب  به  هوريوچي(  و 
طال و برنز را  دريافت كردند ! 
به اين ترتيب ،عبداهلل موحد با 
وجود شايستگي نام و ابراز وجود 
 1963 جهاني  هاي  درمسابقه 
صوفيـــــه بلغارستان والمپيك 
1964 تـــوكيو، از دستــــيابي 

قرار  روي سكوها  كساني  و  محروم  مدال  به 
گرفتند كه قبال درديدارهاي دوستانه و حتي 

رسمي به موحد باخته بودند .
عبداهلل موحد از سال 1965 خود را به عنوان 
كشتي گيري نابغه و شايسته به جهان كشتي 
معرفي كرد و توانست شش سال پي در پي به 
مدال هاي طالي جهان و المپيك دست يابد. 
از مسابقه هاي  درعين حال، وي دربسياري 
مهم بين المللي نيز صاحب مدال هاي ارزنده 
جهان  قهرماني  هاي  مسابقه  در  موحد  شد. 
را  طال  مدال  اولين  درمنچستر   1965 سال 
دشت كرد و درخشش استثنايي وي به مدت 

شش سال ادامه يافت.
عبداهلل موحد بعداز المپيك 1972 به آمريكا 
مهاجرت كرده و چند سال پيش كه خبرنگار 

راديو بي .بي .سي يا آمريكا مي خواست از وي 
در مورد كشتي سئوال كند ، وي گفت : »  نمي خواهم 

هرگز راجع به كشتي صحبت كنم «!
موحد،چندين سال پيش به ايران دعوت شد 
و درجريان مسابقات بين المللي جام غالمرضا 
حاضر  تماشاگر  هزار  موردتشويق 13  تختي 
گرفت.  قرار  آزادي  ورزشي  مجموعه  درتاالر 
شور وهيجان چنان بود كه اشک از چشمان 

ايران«  تاريخ  كشتي گير  ترين  »طاليي 
سرازير شد. او گفت: »من،هرگز اين لحظه ها 

رافراموش نمي كنم .«
وي با در اختيار داشتن 6 مدال طال،پر طالترين 

كشتي گير تاريخ كشتي ايران محسوب مي شود 
و تصور نمي شود تا چند دهه ديگر نيز كشتي 
گيري از ايران بتواند به حدنصاب عبداهلل موحد 

برسد!
عبداهلل موحد، دو بار نيز دربازي هاي آسيايي 
شركت فعال داشت كه درسال 1966 بازي هاي 
آسيايي بانكوك در وزن 70 كيلو ، علي رغم 
امتياز  دليل  به  ژاپن،  از  »توبيدا«  با  تساوي 
گرفت  طال  مدال  كمتر،  منفي 
و در بازي هاي آسيايي 1970 
با  شد  برگزار  دربانكوك  باز  كه 
درفينال  ژاپن  از  »كيكووادا« 
دو  هر  چون  كه  شد  مساوي 
آن  مقررات  طبق  گير  كشتي 
بودند،  برابر  حيث  هر  از  زمان 

مشتركا اول شدند. 
ابداعي  وي  بدنسازي  تمرينات 
كه  فرانسوي  روبرن  دانيل  بود. 
ايراني  قهرمان  مغلوب  هميشه 
مي شد، روزي رو به موحد گفت: 
»كشتي را خيلي دوست دارم؛ 

چه كنم كه مدال بگيرم؟«
موحد تمرينات ويژه اي را به او 
ياد داد. روبن به مدت يك سال 
طبق اين بـــــرنامه در تپه هاي 
گـــــــرنوبل فرانسه به تمرين 
قهرمان  آن  از  پس  و  پرداخت 
دنيا شد. او همواره موفقيت خود 
را مديون عبداهلل موحد مي داند. 
دانيل روبن اكنون مفسر ورزشي 
از  تلويزيون كانادا است و يكي 
چهره هــــــاي شاخص كشتي 

به شمار مي رود. 
بيش از دو دهه است كه موحد 
آمريكا  ويرجينياي  ايالت  در 
سرمربيگري  پيشنهاد  بارها  مي كند.  زندگي 
به  اما  داده شده؛  موحد  به  آمريكا  ملي  تيم 
واسطه عالقه اي كه به كشورش دارد، هرگز 

حاضر به پذيرفتن اين سمت نشده است. 
پروفسور موحد در رشته تربيت بدني نيز موفق 
به دريافت مدرك دكترا شده تا به لحاظ مدال، 
تحصيالت و افتخار آفريني چيزي براي قرار 
گرفتن در باالترين عرصه ها كم نداشته باشد. 

منابع:
http://fa.wikipedia.org
http://harif.ir
http://www.farsnews.com
http://www.kohanboom.com
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۰۳ خرداد ۱۳۹۴
انواع قالب های تزريق پالستيک 

http://polympart.com/1824
۰۴ خرداد ۱۳۹۴

امکانات مرسوم آزمايشگاه های پليمر 
http://polympart.com/1833

۰۵ خرداد ۱۳۹۴
سريع  فوق  توانايی  با  پليمر  نوعی  کشف 

ذخيره انرژی 
http://polympart.com/1772

۰۵ خرداد ۱۳۹۴
استفاده از مايسل های هوشمند در محيط های 

دريايی 
http://polympart.com/1776

۰۵ خرداد ۱۳۹۴
و  تصفيه  برای  نانوساختار  نوعی  ساخت 

تجزيه رنگ در دانشگاه صنعتی... 
http://polympart.com/1781

۰۵ خرداد ۱۳۹۴
توليد پلی يورتان بر پايه روغن های گياهی 
http://polympart.com/1788

۰۵ خرداد ۱۳۹۴
برطرف  های  نانواسپانج  با  شده  پر  ژل 

کننده عفونت
http://polympart.com/1795

۰۵ خرداد ۱۳۹۴
ترموپالستيک ها: روند جهانی و پيش بينی 

آتی از وضعيت آن در حوزه های... .
http://polympart.com/1804

۰۵ خرداد ۱۳۹۴
آتی  قرارداد های  اتيلن در  قيمت  جهش 

)ماه June(  اروپا 
http://polympart.com/1813

۰۶ خرداد ۱۳۹۴
بررسی تاثير متغيرهای فرايند بر واولکانش 

)دی ولکانيزه شدن( الستيک... 
http://polympart.com/1846

۰۷ خرداد ۱۳۹۴
پخت  زمان  تعيين  برای  ابزاری  رئومتر 

الستيک 
http://polympart.com/1889

۰۷ خرداد ۱۳۹۴
توليد رنگ : مراحل 

http://polympart.com/1899
۰۷ خرداد ۱۳۹۴

کنترل کيفيت پليمر ها با استفاده از طيف 
سنجی مادون قرمز 

http://polympart.com/1903

۰۷ خرداد ۱۳۹۴
در  قرمز  مادون  سنجی  طيف  کاربرد 

شناسايی پليمرها 
http://polympart.com/1909

۰۸ خرداد ۱۳۹۴
کامپوزيت حساس به نور 

http://polympart.com/2003
۰۹ خرداد ۱۳۹۴

قابليت  با  خودترميم  پليمرهای  توسعه  
ترميم و بازسازی در چند دقيقه 

http://polympart.com/2001
۱۰ خرداد ۱۳۹۴

ايمپلنت پليمری با قابليت تغيير شکل 
http://polympart.com/1999

۱۱ خرداد ۱۳۹۴
بازيافت بطری های پالستيکی: روند رشد 

تقاضا 
http://polympart.com/1942

۱۲ خرداد ۱۳۹۴
صنعت پالستيک و تقاضای رو به رشد در 

بخش خودرو 
http://polympart.com/1945

۱۴ خرداد ۱۳۹۴
بازسازی چهره با پليمرهای دارای حافظه 

شکلی
http://polympart.com/1997

۱۵ خرداد ۱۳۹۴
پليمر ترميناتور خود را بازسازی می کند 

http://polympart.com/2005
۱۶ خرداد ۱۳۹۴

پليمرهای هوشمند 
http://polympart.com/1962

۱۷ خرداد ۱۳۹۴
نمايشگاه پلی يورتان ترکيه 

http://polympart.com/1793
۱۸ خرداد ۱۳۹۴

بازيافت نايلون 
http://polympart.com/1970

۱۹ خرداد ۱۳۹۴
توليد نانوالياف کامپوزيتی نيم متری برای 

صنعت الکترونيک 
http://polympart.com/2124

۲۰ خرداد ۱۳۹۴
ششمين کنگره بين المللی رنگ و پوشش 

۱۹ آبان 
http://polympart.com/2078

۲۷ خرداد ۱۳۹۴
نمايشگاه کامپوزيت ترکيه ۱۶ الی ۱۸مهر 

 ۱۳۹۴
http://polympart.com/2090
به قلم: مهندس پيام ندايی / مدير تکنولوژی اطالعات گروه
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استفاده از وسايل نقليه داخل شهری مانند مترو و اتوبوس برای 
کم کردن بار ترافيک و آلودگي هواست. اين وسايل گرچه از نظر 
حمل ونقل ايمن هستند ولي مشکلي که دارند، انتقال آسان و سريع 
آلودگي و بيماری از فرد حامل ويروس يا باکتری به فرد سالم است. 
عفونت های منتقله از راه مترو يا اتوبوس معموال عفوني هستند و در 
اثر تماس مستقيم با ويروس ايجاد مي شوند . عفونت های منتقله 

چند نوع هستند .
انتقال ويروس سرما خوردگي

مترو و اتوبوس مکان هايي بسته هستند و ورود عوامل عفوني به 
اين مکان ها اجتناب ناپذير است. يکي از عوامل مهم انتقال عفونت، 
آلودگي دست هاست. اگر فردی دچار عالئم تنفسي مانند سرفه و 
عطسه يا آبريزش بيني باشد و دستمال کاغذی هم نداشته باشد 
به طور ناخودآگاه هنگام سرفه يا عطسه دست خود را جلوی دهان 
مي برد. در اين هنگام دست فرد به ويروس آغشته مي شود و اگر 
به دستگيره و ميله های مترو دست بزند به راحتي ويروس ها را به 
جسمي که با آن تماس داشته انتقال مي دهد و در صورتي که فرد 
ديگری به اين ناحيه دست بزند ويروس را به بدن خود انتقال داده 
است، بنابراين بيماران با عالئم تنفسي بايد از دست زدن به اشيا 
خودداری کنند و از ماسک های يک بار مصرف استفاده کنند تا از 
گسترش ويروس ها جلوگيری شود. نکته بسيار مهمي که به همه 
افراد توصيه مي شود اين است که وقتي از اتوبوس يا مترو استفاده 
مي کنند در اولين فرصتي که به آب و صابون دسترسي پيدا کردند، 
دست هايشان را به خوبي بشويند. ثابت شده اين کار باعث قطع 

زنجيره انتقال از فرد بيمار به فرد سالم مي شود.
انتقال عفونت های گوارشي

اگر افراد بعد از اجابت مزاج دست خود را به خوبي با آب و صابون 
به جسمي دست  و  اماکن عمومي شوند  يا  مترو  وارد  و  نشويند 
بزنند يا با کسي دست بدهند آلودگي را به راحتي به ديگران انتقال 
خواهند داد. در اين بيماری ها هم اثبات شده که شستن دست ها 

با آب و صابون زنجيره انتقال عفونت را مي شکند.

انتقال عفونت های قارچي
عفونت های قارچي در اماکني که رطوبت زيادی دارند و نور آفتاب 
هم وجود ندارد به خوبي رشد و تکثير پيدا مي کنند. پس مي توان 
گفت مترو محيط مناسبي برای عفونت های قارچي است. توصيه 
مي کنم افرادي که به عفونت قارچي مبتال هستند، مراقب ديگران 
باشند، دست های خود را مدام با آب و صابون بشويند، دستکش 
تا  دست کنند و سعی کنند تا حد امکان به جايي دست نزنند 

بيماريشان کامال بهبود پيدا کند.
انتقال بيماری از طريق مواد غذايي

در متروها شاهد فروشنده های دوره گردی هستيم که مواد خوراکی 
با خود دارند. اين مواد عمدتا آلوده و غير استاندارد هستند مگر 
اينکه خالف آن ثابت شود. مواد خوراکي غير استاندارد ممکن است 
باعث مسموميت شود. پيشنهاد مي کنيم که مسئوالن متروها از 
ورود فروشنده های دوره گرد جلوگيری کنند. مسافران نيز بايد از 
خريدن مواد خوراکی داخل مترو به خصوص اگر بدون بسته بندی 
هم باشند صرف نظر کنند. مردم بايد مواد غذايي را از فروشگاه های 
معتبر تهيه کنند. همچنين اگر در مترو مواد غذايي مصرف مي کنند 
حتما مراقب تکه هايي که در مترو ريخته مي شود باشند چون تکه های 

غذايي فسادپذيرند و آلودگي ايجاد مي کنند.
وقتي افراد از اتوبوس يا مترو استفاده مي کنند، بايد در اولين فرصت 
دست هايشان را با آب و صابون به خوبي بشويند. استفاده از ژل های 
حاوی الکل که در داروخانه ها فروخته مي شود نيز برای مواقعي که 
به آلوده بودن محيط يا دستگيره ها شک کرده ايد،  مفيد است و 

آلودگي را تا حد زيادی از بين مي برد.
توصيه به مسافران مترو

ژل های حاوی الکل در داروخانه ها فروخته مي شود. بهتر است اين 
ژل ها را تهيه کنيد و در کيف خود نگه داريد. هرگاه به آلوده بودن 
محيط يا دستگيره ها شک کرديد، مقداری از آن را روی دست 

بريزيد. ژل، آلودگی را تا حد زيادي از بين مي برد.
منبع: هفته نامه سالمت، شماره 514
به کوشش: دکتر فرهود صدرالسادات

مترو، سرماخوردگی و عفونت های گوارشي
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Cooleroler
اينورتر)inverter(است.آنچه مصرف 

يا  كمپرسور  مي برد،  باال  را  گازي  كولر  برق 
متراكم كننده گاز است. بنابراين در هنگام خريد 
حتما بايد به مدل كمپرسور دستگاه توجه كنيد.
و  نوع سيستم اصلي در كولرگازي  دو   

كمپرسور وجود دارد: 
1.كمپرسور معمولي يا دور ثابت

2.كمپرسور اينورتر يا دور متغير )راندمان باال(
در كولر گازي دور ثابت، كمپرسور هميشه با 
با هربار خاموش  حداكثر توان كار مي كند و 
و روشن كردن، به اصطالح آمپر مي كشد؛ اما 
براساس  اينورتر ، دور كمپرسور  در كولرگازي 
دماي محيط، رطوبت محيط و همچنين دماي 
تنظيم شده توسط كنترل دستي، تغيير مي كند. 
دراصل اين مدل كولر گازي، خود دماي محيط 
را تعديل مي كند و شما نيازي به استارت اضافه 
برق  زياد  مصرف  اصلي  علل  از  يكي  كه  آن 
است نداريد. در اين مدل، كمپرسور هيچ گاه 
درصورت  و  نمي شود  خاموش  كامل  به طور 
مناسب شدن دما، فقط دور آن كم شده و با 
حداقل مصرف برق كار مي كند. از سوي ديگر، 
و  جديد  گازي  كولرهاي  در  خنك كننده  گاز 
410است.  فريون  اينورترها  در  به خصوص 
نقطه جوش اين گاز در دماي منهاي 52درجه 
سانتي گراد است كه باعث كاهش كار كمپرسور 
و افزايش راندمان دستگاه مي شود. كولر گازي 
از كولر  اينورتر 50الي 70درصد كم مصرف تر 
گازي  كولر  اگر  يعني  است؛  معمولي  گازي 
معمولي 750كيلو وات برق مصرف  كند، مصرف 
اين مدل كولر، گاهي حداكثربه 300كيلووات 
هم  اينورتر  كولرهاي  قيمت  البته  مي رسد. 
معمولي  مدل هاي  از  باالتر  30درصد  حدود 
است اما اين هزينه اضافي در يك دوره كوتاه 
به واسطه قبض برق پايين تر، قابل جبران است. 

اسپيلت هاي اينورتر با برچسب انرژي 
A يا +A عرضه مي شوند. البته به ياد داشته 
باشيد اگر اسپيلتي با برچسب مذكور در بازار 
مشاهده كرديد، الزاما دليل بر اينورتر بودن آن 
نيست؛ چون سيستم هاي معمولي هم در بعضي 
ظرفيت ها مي توانند با برچسب انرژي A ساخته 
شوند. به هرحال تنها كولر گازي اينورتر است كه 
راندماني باال و مصرفي كم به معناي واقعي دارد.

كدام گزينه خنك كننده تر است؟
بايد در خريد كولر گازي به ظرفيت سرمايشي و 
گرمايشي آن كه براساس نوع كمپرسور متفاوت 
خنك كنندگي  ظرفيت  كنيد.  توجه  است، 
سنجيده  بي تي يو  با  معموال  گازي  كولرهاي 
انرژي  اندازه گيري  واحد  بي تي يو  مي شود. 
گرمايي در صنايع سرمايشي و گرمايشي است. 
در تعريف، هر بي تي يو ميزان گرمايي است كه 
دماي يك پوند آب را در فشار يك اتمسفر ، از 
60درجه فارنهايت به 61درجه فارنهايت برساند.

انواع كمپرسورها:
ظرفيت  از  كمپرسورها  اين  پيستوني:   -1
و  برخوردارند  بي تي يو  تا 36000   18000
به خاطر صداي زياد و مصرف باال ديگر توليد 

نمي شوند و از رده خارج شده اند.
از ظرفيت  2- روتاري: كمپرسورهاي روتاري 
7000 الي 36000 بي تي يو برخوردار هستند 
و كم صدا و كم مصرف بوده، در هنگام تعويض 
قيمت  و خريد يك دستگاه جديد  كمپرسور 

پايين تري دارند.
ظرفيت  داراي  كمپرسورها  اين  اسكرال:   -3
24000 الي 96000 بي تي يو هستند و به دليل 
صداي كم و قدرت باال و مصرف پايين تر در 

مدل هاي 30000 و باالتر كاربرد زيادي دارند.
نكته هايي كه وقت خريد مهم هستند:

 اطالعات فني درج شده روي بيشتر دستگاه ها 

کــولــرها
کـــــدام يک براي استفاده مناسب تر 

هستند؟ گازي يا آبي؟  اصوال کولرها براساس دو 
عامل انتخاب مي شوند، يکي شرايط اقليمي و 

ديگري قيمت برق منطقه اي.   
گازي  كولرهاي  كشور  جنوب  و  شمال  براي 
توصــــــيه مي شوند، چرا  كه كولرهاي گازي 
برخالف كولرهاي آبي، ايجاد رطوبت نمي كنند. 
براي شرايط اقليمي غيرمرطوب هم، كولر هاي 
آبي ترجيح داده مي شود؛ چون به دليل ايجاد 

رطوبت، هوا را دل انگيزتر مي كنند. 
است.  برق  مصرف  دوم،  تعيين كننده  عامل 
مصرف برق كولرهاي گازي بسيار باالست. اگر 
روزانه 10 ساعت از يك كولر آبي استفاده  كنيد، 
مصرف برق ماهانه شما، 120كيلووات ساعت 
مي شود و اين آمار در صورت استفاده از كولر 
گازي به 750كيلووات ساعت مي رسد! بنابراين 
طبيعي است كه استفاده از كولرهاي گازي كمتر 
توصيه شود  اما با ورود به دوره كم آبي، قاعدتا بايد 
الگوي مصرف هم تغييرات اساسي كند. يك كولر 
آبي در هر ساعت 20 ليتر آب مصرف مي كند. 
بنابراين در شرايطي كه يك سي سي آب هم 
گرانبهاست، يكي از تغييرات حياتي در الگوي 
مصرف، استفاده هرچه بيشتر از كولرهاي گازي 
به جاي كولرهاي آبي است؛ البته كولرهاي گازي 
كم مصرف جديد كه مشكل مصرف باالي برق 
را ندارند، مي توانند در ايام زمستان هم هواي 
گرم توليد كنند و دو منظوره هستند. اين مطلب 
توصيه قطعي براي استفاده از كولر گازي نيست، 
شما بايد براساس هزينه خريد، شرايط اقليم و 
خانه تان انتخاب مناسب و متناسب با شرايط 
گازي  كولر  انتخاب  به  اگر  اما  باشيد؛  داشته 

رسيديد، اين نكته ها به شما كمك خواهد كرد.
كدام نوع كم مصرف تر است؟

پاسخ اين سؤال، كولرهاي گازي با كمپرسور 
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و كاتالوگ هاي موجود در بازار مربوط 
به شرايط استاندارد است و در نتيجه معمواًل با 
مشخصات واقعي دستگاه اختالف دارد. به طوري 
كه مثاًل كولر مدل 18000عماًل داراي ظرفيتي 
بين 15000 تا 17000 است و مشتري پس از 
خريد و نصب كولر متوجه مي شود كه توانايي 
گرم يا خنك كردن محل را ندارد. اين امر موجب 
مي شود كولر به طور مداوم با حداكثر توان كار 
كند و ضمن اينكه به كمپرسور فشار بيش از حد 
وارد مي شود، طول عمر دستگاه هم كاهش پيدا 
كند. ضمنا مهم ترين پيامد، باال رفتن مصرف 
برق است. عالوه بر آنكه بايد توجه كنيد ظرفيت 
كولري كه خريداري مي كنيد پايين تر از حد نياز 
نباشد، بايد مراقب باشيد ظرفيت كولرتان باالتر 
از حد نياز هم نباشد! چرا كه در اين صورت هم 
بيشتر از حد لزوم خرج كرده ايد و هم از آنجا 
كه به نسبت باال رفتن ظرفيت دستگاه، مصرف 
برق آن هم باالتر مي رود، مجبور مي شويد  ماه 
به  ماه هزينه بيشتري صرف قبوض برق كنيد؛ 
مثاًل فضاي اتاق شما با يك مدل 24000 خنك 
مي شود؛ اما شما با خريداري يك مدل 28000، 
را   28000 دستگاه  يك  مصرف  هزينه  بايد 
پرداخت كنيد. توجه كنيد كه در هنگام خريد 
با  كولرهايي  فروشندگان   برخي  گازي،  كولر 
ظرفيت باالتر از نياز شما را پيشنهاد خواهند 
داد تا مطمئن شوند دستگاهي كه مي فروشند، 
از يك  نمي خورد. پس كمك گرفتن  برگشت 
كارشناس تأسيسات در هنگام خريد كولرهاي 

گازي خالي از فايده نخواهد بود.
كدام كولر به كار فضاي شما مي آيد؟

براي تشخيص اينكه كدام مدل كولر گازي و 
با چه اندازه ظرفيت با محيط مورد نظر شما 
تناسب دارد، بايد »حجم محل مورد نظر )به 

در  رفته  به كار  مصالح  مترمكعب(، 
ساخت بنا شامل نوع در، پنجره و...، طبقه اي 
كه در آن هستيد، وضعيت نورگيري محل و 
وجود وسايل گرما زا يا سرما زا« را درنظر بگيريد. 
با فرض نبود وسايل سرمازا يا گرمازا در محل 
موردنظر و با لحاظ عايق بندي مناسب ساختمان 
كه حداقل اتالف حرارتي و برودتي را ايجاد كند، 

2 نوع انتخاب خواهيد داشت:
)تا  نيمه  گرمسيري  و  معتدل  مناطق  در 

43درجه سانتي گراد(:
ميانگين  به طور  مترمكعب  هر  ازاي  به 
200بي تي يو، ظرفيت سرمايشي يا گرمايشي 
اتاق 20مترمربعي  يك  براي  مثال  است؛  الزم 
60مترمكعب  اتاق  حجم  3متر،  ارتفاع  با 
با درنظر گرفتن  )60=3×20( خواهد بود كه 
200بي تي يو به ازاي هر مترمكعب در مجموع 
60(يا  ×200 =12000 12000بي تي يو)
به عبارتي يك دستگاه كولر مدل 12000مورد 
نياز خواهد بود.بنابراين شما با هزينه مبلغي 
تومان،  500هزار  و  2ميليون  2الي  حدود 
مي توانيد يك كولر گازي سرد و گرم اينورتر با 
ظرفيت 12000 بي تي يو داشته باشيد. البته 
كنيد،  هزينه  كمتر  بخواهيد  كه  درصورتي 
با مبلغي برابر يك و نيم ميليون  الي 2ميليون 
گرم  و  سرد  گازي  كولر  يك  مي توانيد  تومان 

معمولي )با مصرف باالتر برق( خريداري كنيد.
در مناطق گرمسيري و فوق گرمسيري)بيش از 

43درجه سانتي گراد(.
ميانگين  به طور  مترمكعب  هر  ازاي  به 
است؛  الزم  سرمايشي  ظرفيت  300بي تي يو، 
مثال براي يك اتاق 20مترمربعي با ارتفاع 3متر 
كه حجم اتاق 60مترمكعب است، مقدار ظرفيت 

مورد نياز به اين صورت محاسبه مي شود: 

يك  يعني   )60×300=18000(
دستگاه كولر 18000براي يك اتاق 20متري 
در شرايط گرمسيري و فوق گرمسيري جوابگو 
خواهد بود. پس با صرف مبلغي حدود 3الي 
3ميليون و 500هزار تومان مي توانيد صاحب 
يك كولر گازي سرمايشي و گرمايشي اينورتر 
1ميليون  كسر  با  همينطور  و  18000شويد 
تومان از اين مبلغ، يك كولر گازي سرد و گرم 

معمولي بخريد.
كولر گازي در بازار

براي خريد كولر گازي و لوازم يدكي آن مي توانيد 
از طريق سايت هاي خريد، از مشخصات فني، 
قيمت و شكل ظاهري كولرهاي گازي تحت 
انواع برندها اطالع حاصل كنيد و حتي خريدتان 
را به صورت اينترنتي از سايت هاي معتبر انجام 

دهيد. 
تأمين سرما  با فريون 410

در كولر گازي، همانند يخچال، از فرايند تبديل 
و سپس  فشار  افزايش  به وسيله  مايع  به  گاز 
تبديل مايع به گاز براي توليد سرما استفاده 
مي شود. گاز فريون 22براي اليه ازن مضر است 
و از ابتداي سال 2015 از چرخه توليد خارج 
شده است. فريون 410هم گازي است با راندمان 
باال كه دوستدار محيط زيست است و به خصوص 
در سيستم هاي اينورتر بيشترين مصرف را دارد. 
ضمن اينكه فريون 407 هم راندمان بااليي دارد 

و دوستدار محيط زيست است.
منبع: همشهری آنالين
به کوشش مهدی وفايی

Coolerکــولــرها
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آيا مي توان در هر مکاني از المپ کم مصرف 
استفاده کرد؟ آيا رعايت فاصله از آنها ضروري 
اهميت  آنها  از  استفاده  زمان  مدت  و  است 
دارد؟ اگر المپ کم مصرف شکست يا زماني 
که طول عمر آن به پايان رسيد چه بايد کرد؟ 
المپ کم مصرف از طول عمر بيشتري نسبت 
انرژي  و  است  برخوردار  المپ معمولي  به 
کمتري نيز مصرف مي کند. همين ويژگي ها 
است که باعث شده بسياري به مصرف اين 
نوع المپ ها روي بياورند. اما المپ کم مصرف 

خطراتي نيز در بر دارد. 
تحقيقات طوالني مدتي که  معدود  از  يکي 
در اين رابطه انجام شده نشان مي دهد اشعه 
فرابنفش آزاد شده از المپ هاي کم مصرف 

مي تواند آسيب جدي به پوست وارد کند.
محققان آمريکايي در بررسي که انجام دادند 
اشعه  ميزان  ها  آن  کردند:  عمل  گونه  اين 
و  مصرف  کم  المپ  از  شده  آزاد  فرابنفش 
ضخامت پوشش فسفري روي حباب را اندازه گيري 
کردند. سپس در محيط آزمايشگاه قطعه اي 
از پوست سالم را در برابر اين اشعه قرار داده 

و نتايج مشاهدات خود را ثبت کردند.»مريام 
رافالوويچ« سرپرست اين تيم پژوهشي گفت 
ميزان اشعه فرابنفش تابيده شده بر پوست با 

ميزان تخريب آن رابطه مستقيم دارد.
المپ ها  اين  در  خطرآفرين  عامل  مهم ترين 
جيوه  درون آنها است. جيوه از عناصر ضروري 
موجـود در المـــــپ کم مصرف است. المپ 
حدود  بودن  استاندارد  صورت  در  کم مصرف 
دو و نيم ميلي ليتر جيوه در درون خود دارد. 
در  آن  انتشار  و  است  سمي  ماده اي  جيوه 
محيط مي تواند اثرات نامطلوبي بر روي مغز يا 
جنين بگذارد. وجود جيوه همچنين مي  تواند 
به عقيم شدن، سردرد و کاهش حافظه  انسان 
بيانجامد.نبود يا کمبود آگاهي در مورد خطرات 
کم مصرف  المپ  در  موجود  جيوه   از  ناشي 
مي تواند آن را به عاملي بر ضد محيط زيست و 

انسان تبديل کند.
نکاتي که بايد رعايت کرد

ساده  نکته   چند  رعايت  با  تنها  حال  اين  با 
مي توان از اين خطرات مصون ماند. نخستين 
نکته  با اهميت مکاني است که از اين المپ ها 

در آن استفاده مي شود.
آلودگي هاي  کارشناس  افخمي،  مهران  دکتر 
آب، زباله و مواد جامد، در گفت وگو با دويچه وله 
المپ  خطرات  کاهش  راهکارهاي  مورد  در 
راهکارها  اين  از  »يکي  مي گويد:  کم مصرف 
اين است که در مکان هايي که افراد به صورت 
طوالني مدت در آنجا هستند، مثل اتاق هاي کار 
يا نشيمن، از اين المپ ها استفاده نشود. بيشتر 
سعي شود در جاهايي که فرد از آنجا براي چند 
دقيقه عبور مي کند، مانند راهروها، پارکينگ ها 

و دستشويي ها از آنها استفاده شود«.
استفاده  ديگر،  »راه  مي کند:  توصيه  افخمي 
است.  مخلوط  صورت  به  المپ ها  اين  از 
اين المپ  ها دونوع هستند، مهتابي و آفتابي که 
دو رنگ مختلف دارند. بهتر است که آنها را 
در کنار يکديگر و در کنار المپ  هاي معمولي 
المپ هاي  از  مخلوطي  يعني  کرد.  استفاده 
تا ضعف  کنار هم  معمولي در  و  کم مصرف 
يکديگر را پوشش بدهند يا اگر واقعا بايد فقط 
از المپ هاي کم مصرف استفاده کرد، از نوع 
نور سفيد و قرمز يا اصطالحا آفتابي و مهتابي 

کم مصرف ؛ قاتق نون 
یا بالی جون
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همراه با يکديگر استفاده کنند و فقط از يک 
نوع استفاده نشود«.

تحقيقات نيز نشان مي دهد که استفاده  هم زمان 
فشرده  فلورسنتي  کم مصرف  المپ هاي  از 
اين  نامطلوب  اثرات  از  آفتابي  با المپ هاي 

المپ ها مي کاهد.
که  است  آن  نشانگر  همچنين  آزمايش ها   
المپ هاي کم مصرف رنگي اثرات زيا ن بخش 
کمتري نسبت به المپ هاي کم مصرف با نور 

سفيد دارند.
رعايت فاصله از المپ کم مصرف نيز در حفظ 
المپ هاي  تأثير  مي  گذارد.  انسان  سالمت 
کم مصرف از ويژگي تغيير فرکانس )شدت و 
ضعف نور( برخوردار هستند که مي تواند به 
چشم آسيب برساند و به بيماري هايي مانند 

آب مرواريد منجر شود.
دکتر افخمي مي گويد، کمترين فاصله از اين 
المپ ها بايد حدود ۶۰ سانتي متر باشد: »نبايد 
از المپ هاي کم مصرف براي چراغ هاي مطالعه 
استفاده شود و بهترين کار اين است که ما 
کم کم به اين سمت برويم که از المپ هاي 
LED که خاصيت کم مصرفي شان را دارند 
ولي فاقد جيوه هستند، به جاي المپ هاي 

کم مصرف استفاده کنيم«.
اشعه   خود  از   )CFL( کم مصرف  المپ 
فرابنفش يا UV منتشر مي کند و بنابراين 
مدتي که انسان در معرض تابش نور اين نوع 
يا تشديد  نيز در کاهش  قرار دارد  المپ ها 

تأثيرات آن اهميت دارد.
مي گويد:  باره  اين  در  افخمي  مهران  دکتر 
»اگر شخصي بيش از چهار ساعت از شبانه 
روز در معرض اين المپ ها است، بهتر است 
از  قسمت هايي  براي  کرم هاي ضدآفتاب  از 
پوست که در معرض نور اين المپ ها هستند، 
استفاده کند و اين المپ ها را حتي االمکان در 
محفظه هاي مشبک قرار بدهد تا نور مستقيم 
بشکند و به صورت شکسته شده در محيط 
پخش شود و فرد مستقيما در معرض نور 

قرار نگيرد«.
درجه  حرارت محيط نيز حائز اهميت است. 
هواي  حرارت  درجه  »اگر  مي افزايد:  وی 
از صفر  يا کمتر  از ۴۸ درجه  محيط بيش 
اين  از  است  بهتر  باشد،  سانتي گراد  درجه  
اين  از  خارج  چون  نشود.  استفاده  المپ ها 
محدوده  حرارتي تأثيرات اين المپ ها بسيار 

بيشتر خواهد شد«.
دکتر افخمي همچنين توصيه  مي کند که از 

المپ هاي کم مصرف در محيط هايي استفاده 
شود که هوا در آن جريان دارد. همچنين در 
باال هستند،  محيط هايي که داراي رطوبت 
هيچ  به  سونا،  و  حمام  گلفروشي ها،  مانند 

عنوان نبايد از اين المپ ها استفاده کرد.
توجه به طول عمر المپ هاي کم مصرف نيز 
بسيار اهميت دارد. عمر مفيد اين المپ ها از ۵ 
تا ۱۰ هزار ساعت متغير است و مصرف کننده  
بايد بعد از انقضاي تاريخ مصرف، آنها را به 

مراکز خاصي تحويل دهد.
المپ کم مصرف به علت جيوه  موجود در آن 
»زباله  خاص« به حساب مي  آيد و ادغام آن با 
زباله  معمولي اين امکان را به وجود مي  آورد 
از  با شيرابه   زباله مخلوط شده و  که جيوه 
طريق منابع آبي و خاکي و چرخه  حيات و 
سپس از طريق موجودات زنده  ديگر يا به 

طور مستقيم وارد بدن انسان شود.
اگر المپ کم مصرف شکست

اين المپ ها هم مي تواند  شکستن 
شود.  منجر  جدي  خطرات  به 
گروه تحقيقاتي »فناوري سبز« يا 
ايران مي گويد،  »گرين تک« در 

اگر المپ فلورسنت بر روي خاک 
نوع  هيچ  سال  چند  تا  شکست 
گياه و درختي در آن منطقه رشد 

نخواهد کرد.
نسبت  نيز  افخمي  دکــــــتر 

المپ  شکـــــستن  خطرات  به 
 کم مصرف هشدار مي دهـد: »اگر 
الزم  شکست،  کم مصرف  المپ 
رعايت شود،  مسئله  است چند 

دقيقه   ۱۵ بايد  را  محيط  ابتدا 
بخارات پخش شده  تا  ترک کرد 
وارد  و  نشين شده  ته  در محيط 

سيستم تنفسي نشود«.
او در ادامه مي گويد: »پنجره ها را بايد 

باز کرد تا هوا جريان يابد و مقداري از 
بخارات جيوه خارج شود و در نهايت 
از جارو برقي  اين که به هيچ عنوان 
ريخته  شده  ذرات  کردن  براي جمع 
المپ استفاده نشود. چون خود جارو 

جيوه  ذرات  بيشتر  پخش  سبب  برقي 
در محيط مي شود و مشکالت آن را خيلي 

بيشتر مي کند«.

که شکستن  خــــطري  بــــــزرگ ترين 
المــــــــــپ کم مصــــرف مي تواند به 

با  تماس  از  ناشي  بريدگي  هاي  بياورد  وجود 
لبه هاي تيز شيشه يا حباب المپ در انسان 
روش  به  بايد  را  خرده شيـــــشه ها  است. 
صحيح جمـع کرد و در کيـــسه اي قرار داد. 
دستمال  با  بايد  نيز  را  نظر  مورد  محدوده  

مرطوب تميز کرد و در اين کيسه  جاي داد.
اگر چاره اي جز استفاده از جارو برقي وجود 
ندارد بايد بعد از اتمام کار کيسه   جارو برقي را 
تخليه و داخل محفظه را با دستمال مرطوب 

تميز کرد.
منبع: دويچه وله / پاپ ساينس / مهر

به کوشش: مهدی وفايی
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چرا مهنــــدسي ؟ چـرا ارزش ؟ و چرا مهندسي 
ارزش؟چه قرابتي بين مهندسي و ارزش وجود 
دارد و چـــــه ارتبـــاطي بين مهندسي ارزش  
و صنعت ديده مي شود؟ واژه هاي مهندسي، 
ارزش و صنعت ،روزانه و بارها بر زبان ما جاري 
مي شوند.امروز ترکيبات مختلفي ازواژه هاي 
مهندسي مانند مهندسي مجدد،مهندسي بازار 
و غيره کاماًل رايج و معمول است ودر محاوره 
و متــــــون علمي ، به فراواني يافت مي شوند.
شايد مهندسي به تنهايي يادآور ماشين آالت، 
کارخانه ها و به طور کلي صنعت باشد ، اما هيچ 
گاه انديشيده ايم که مهندسي چه قرابتي با بازار 
دارد؟به راسـتي معناي مهندســــي چيست ؟واژه 
نامه ها ،مهندسي را به طور کلي ))محـــــاسبه(( 
محاسب.پس  يعني  مهــندس  و  دانند  مي 
مهندسي ارزش را مي توان به تعبيري محاسبه 
ارزش دانست، اما ارزش در صنعت،سازمان و 
پروژه به چه معناست ؟آيا هدف هر توليدي اعم 
از کاال يا خدمات ،افزودن ارزش و يا به تعبيري 
ايجاد ارزش افزوده است ؟ اگر در پاسخ مثبت 
اين سوال اتفاق نظر داشته باشيم ،آنگاه مهندسي 
ارزش و مفهوم آن رفته رفته پررنگ تر مي شود.
امريکا((  ارزش  مهندسي  ))انجمن  ديدگاه  از 
مهندسي ارزش روشي سيستماتيک با تکنيک هاي 
مشخص است که کارکرد محصول يا خدمات 
را شناسايي و براي آنها، ارزش مالي ايجاد مي کند 
به نحوي که کارکرد مورد نظر با کمترين هزينه 
و حفظ قابليت اطمينان و کيفيت مطلوب انجام 
گيرد به بياني ديگر مي توان گفت: ))مهندسي 
ارزش،کوششي سازمان يافته براي تحليل عملکرد 
سيستم ها ، تجهيزات ،خدمات و موسسات ،به 
منظور نيل به عملکرد واقعي با کمترين هزينه 
در طول عمر پروژه است که سازگار با کيفيت و 
ايمني مورد نظر باشد((.مهندسي ارزش ،روشي 
بسيار مهم براي مصرف بهينه بودجه تخصيص 

داده شده است.
ارزش ،عاملي بسيار ساده و در عين حال بسيار 
پيچيده است زيرا چيزي است که مشتري طلب 
مي کند.))ميلر و هايمان ((يک پند کليدي ارائه 
کرده اند ))هيچ کس ،يک محصول را خريداري 
نمي کند.مشتريان ،هميشه کاري را مي خرند 
که فکر مي کنند کاال براي آنها انجام  خواهدداد.
به بيان ديگر ،مردم به صداي باکيفيت اهميت 

مي دهند.((
تاريخچه مهندسي ارزش 

دوم  جهاني  جنگ  درزمان  ارزش  مهندسي 
و زماني که دست يابي به مواد حياتي دچار 
مشکل شده بود ، در صنايع مطرح شد.اين 
ارائه راهکارهاي جايگزين براي  مسئله  به 
انجاميد.در 1947  هاي موجود  طرح  و  مواد 

))الورنس دي ميلز(( يکي از مهندسان شرکت 
جنرال الکتريک امريکا GE مـوارد ممکن را مورد 
ارزيابي قرار داد.او طرح ها و روش هاي متعددي 
براي مقابله با تغييرات آتي بيان کرد و روش 
مناسب براي تعيين ارزش يک طرح ارائه داد.

به کارگيري اين نظريه در صنايع ،به سرعت در 
امريکا فراگير شد و به بازگشت عظيم سرمايه 
انجاميد.ميلز ،اين حرکت را ))آناليز ارزش (( نام 
نهاد.در اواخر دهه 60 ميالدی،انجمن مهندسي 
ارزش امريکا بنيان گذاري شد.سپس،صنايع دفاع، 
شرکت هاي ساختماني و مراکز صنعتي، به تدريج 
مقرراتي را در ارتباط با الزام در اجراي مهندسي 

ارزش،تصويب کردند.
در اوائل دهــــــه 80 ،پيشنهاد اجراي مهندسي 
ارزش در صنايع دفاعي،مديريت خدمات عمومي،  
خدمات پستي و غيره مطرح شد و به موفقيت هاي 
چشمگيري در کاهش هزينه ها به ويژه در مرحله 
اجرا، انجاميد. در حال حاضر، براساس قوانين 
مصوب در اياالت متحده، تمامي سازمان هاي 
و  ايجاد  به  ،ملزم  دولت  به  وابسته  اجرايي 
به کارگيري روش هاي موثرمهندسي ارزش در 
پروژه هايي هستند که با سرمايه اي بيش از يک 

ميليون دالر انجام مي گيرد. 
اعمال مهندسي  به مطالب فوق،لزوم  با توجه 
ارزش در پروژه هاي عمراني و سرمايه بر،احساس 
مي شود.اين تکنيک ،ابتدا آناليز ارزش ناميده شد، 
اما بعدها به نام هاي ديگري مانند » مديريت 
ارزش«،»بهبود ارزش«، »کنترل ارزش« و »خريد 
ارزش« نامگذاري شد.نيروي دريايي امريکا اين 
نام را به »مهندسي ارزش« تغيير داد تا بربخش 
مهندسي اين شيوه تأکيد شود. با وجود تغيير 
نام ،هدف مهندسي ارزش همانند قبل باقي ماند 

و آن ،»ايجاد کنترل براي مجموع هزينه ها در 
زمينه محصول/خدمات، در طول عمر محصول،  
بدون فدا شدن کيفيت و کاهش قابليت اطمينان 

خدمات / محصول است .((
اين واقعيت که هزينه هاي غيرضروري ،معمواًل 
در محصول و فرايند وجود دارد ،نکته اي قابل 
تأمل است. ميلز نتيجه گرفت که هزينه هاي 
غير ضروري ،معموالً ممکن است به علل مختلف 
تحميل شوند که همه آنها عبارتند از:کمبود زمان 
،کمبود  اطالعات  ،کمبود  طراحي  براي  کافي 
ايده و پيش داوري هاي منفي ،کمبود تجربه، 
ضعف روابط انساني،چندمفهومي بودن ، طراحي 

نادرست و تخمين  باالتر از حد نياز.
روش مديريت ارزش، سازمان را قادر به رقابت 
موثر و کارا در بازار خـــواهد کرد، زيرا ســـازمان 
مي تواند با به کارگيري مهندسي ارزش به اهداف 
زير دست يابد:کاهش هزينه ، افزايش سود، بهبود 
کيفيت، افزايش سهم بازار، انجام کار در زمان 

کوتاه تر و استفاده  کاراتر از منابع .
مالحظه مي شود که براي به ثمر رسيدن اهداف 
ياد شده، بايد فرايندي مناسب وجود داشته باشد 
و به تحقق آنها با نگرش مقطعي نبايد نگريست .

لذا ضرورت نگرش سيستمي به کار و برنامه هاي 
اجرايي آن به شدت احساس مي شود.هر سازماني 
مي بايستي در کنار کاهش هزينه، بهبود کيفيت، 
مسئله افزايش سود ، زمان کمتر، تخصيص بهينه 
منابع و غيره را مدنظر داشته باشد. به همين 
علت به سيستمي نياز دارد که ارتباط سيال بين 
عوامل را برقرار ساخته و فرايند ارتباطات را مد نظر 
بگيرد .اين فرايند که چرخه اي يک طرفه نيست 
براي نمايش سيستم مهندسي  بهترين مدل 
يا مديريت ارزش بوده ودر قالب نمودارجريان 

مهندسي 
ارزش ؛   

ابزار قدرتمند بهره وري 
Value engineering
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داده ها )DFD( عرضه مي شود که خاستگاه 
آن فناوري اطالعات است .اگر بتوان مهندسي 
ارزش را به کمک DFD  نمايش داد، چگونگي 
ارتباطات اجزاي اصلي و فرعي سيستم و آنچه که 
بين اجزاي آن جاري مي شود، به سهولت قابل 

پيگيري خواهد بود.
روش تحليل عملکرد سيستم ، روشي نموداري 
است که روابط تمامي عملکردهاي تعيين شده 
را مشخص مي سازد.اين روش به صورت متوالي 
و منطقي ، تمامي عملکرد ها را مشخص کرده و 
ارتباط ، وابستگي و اولويت هاي مربوط به آنها را 

نشان مي دهد. 
واژه هاي کليدي در مهندسي ارزش

ارزش: اين واژه براي مفاهيم مختلفي به کار رفته 
و ممکن است با قيمت پولي و يا هزينه ، اشتباه 
شود.يک محصول اگر نيازهاي کامل خريد را 
)درارتباط با همان محصول ( برآورده نکند،فاقد 
ارزش متناسب با قيمت خود است.ارزش يک 
محصول از ديدگاه فروشنده و خريدار متفاوت 
است و حتي ممکن است استفاده کننده هاي 
مختلف، در مورد مفهوم آن اختالف نظر داشته 
باشند.مثاًل ، ارزش يک پيچ گوشتي ازديد يک 

مکانيک و يک خانم خانه دار متفاوت است.
معموالً هنگام بحث از ارزش ، شش سطح متفاوت 

ديده مي شود که عبارتند از :
1. اقتصادي 2. اخالقي  3. اجتماعي  4. مذهبي  

5. قضايي 6. زيبايي شناختي
مهندسي ارزش معموالً مربوط به ارزش اقتصادي 

و اين چنين تعريف مي شود:
/ وظيفه  کردن  فراهم  براي  هزينه  ))کمترين 
خدمت مورد نياز در زمان و مکان مطلوب و با 

کيفيت مورد نظر(( در ساده ترين شکل ،ارزش 
برابر است با بها تقسيم بر هزينه.

بها چنين است:  از  لغت  تعريف فرهنگ  بها: 
ارزش،چيزي است که با کيفيت و يا اعتباري که 
همراه خود دارد ،اندازه گيري مي شود به بياني 
به وسيله آن،  ،))کمترين هزينه اي که  ديگر 
عملکرد اساسي يک جزءکاري ،قابل دسترسي 
است.(( بها متفاوت با هزينه )به عنوان کميتي 
در واحد زمان( است .تحليل ارزش ، باشناسايي 
کارکرد محصول /خدمت و اندازه گيري مقبوليت 
کارکرد آن براي استفاده کننده، ادامه مي يابد.اين 
عمل مي تواند با جمع آوري داده هاي آماري و 
اعتبارسنجي آن با پاسخ گويي به سوال هاي زير 

از ديد مصرف کننده حاصل شود:
•هزينه دستيابي به اين کارکرد با طراحي کنوني 

چه ميزان است ؟
•به نظر شما، با توجه به عملکرد اين کارکرد، 

هزينه آن بايد چه مقدار باشد؟
•هزينه دستيابي به اين کارکرد ، در صورت وجود 

مورد جايگزيني ،چه مقدار است ؟
هزينه : هزينه نيازمند تعيين دقيق بوده و عبارت 
است از مجموع نيروي انساني، مواد و هزينه هاي 
غير مستقيم مورد نياز براي توليد يک محصول و 

مدت نگهداري در طول عمرآن .
زمان به کار گيري مهندسي ارزش 

محدوده کار مهندسي ارزش به اندازه و پيچيدگي 
پروژه بستگي دارد.باالترين ميزان بازگشت زماني 
انجام مي گيرد که در اولين مرحله از عمر پروژه قرار 
داريم .در واقع، اجراي مهندسي  ارزش در مرحله اوليه 
طراحي، بسيار موثر است، زيرا نظريه ها هنوز داراي 
حالت مفاهيم بوده و عملياتي نشده اند. در اين مرحله 

کارفرما و طراح در تصميمات خود انعطاف پذيري 
بيشتري دارند و تغييرات ، آثار سوء کمتري بر 
اين  در  گذارند.  مي  پروژه  بندي  زمان  برنامه 
مرحله،  کارفرما و مشاور در حال بررسي بودجه 
پروژه بوده و مـطالعه مهندسـي ارزش مي تواند 
قبل از تصويب بودجه نهايي در شناسايي عناصر 
هزينه بر ، موثر باشد.مطالعات مهندسي ارزش 
براي پروژه هاي ساخت ، زماني انجام مي گيرد که 
حدود 30 درصد ازطراحي محصول صورت گرفته 
باشد.به بياني ديگر ، هر نوع طراحي نيمه تمام را 
بايد مهندسي ارزش کرد.اجراي مهندسي ارزش ، 
قبل از اتخاذ تصميمات مهم در طراحي ، توصيه 

مي شود زيرا بيشترين تأثير را بر هزينه دارد.
که  دارد  توسعه  مرحله  معموالً 5   ، پروژه  هر 

عبارتند از :
1.فرموله کردن مفاهيم )مشخص کردن عملکرد( 

2.طراحي اوليه  3.طراحي نهايي 4.ساخت
 5. عمليات 

اين  : هدف  مفاهيم  فرموله کردن  مرحله 
مرحله تبديل )ترجمه ( نيازمندي هاي کلي 
.در  است  به مشخصات عملکردي   ) )عمومي 
بيشــتر موارد، تصــــــــوير کلي پروژه نهايي، نا 
شنـــــاخته مي ماند . به بياني ديگر تصميمات، 
هنوز نامشخص هستند.تالش مهندسي ارزش در 
اين مرحله تهيه ورودي براي نيل به کارکردها به 

نحوي است که با کمترين هزينه انجام شوند.
مرحله طراحي اوليه:در اين مرحله ،مفاهيم 
تعريف و مشخصات طراحي و اطالعات جزئي 
و کافي براي بيان تمامي عوامل کمي وهزينه برنامه ها، 
ارائه شده است.اکنون زمان مناسبي براي پرسش 
از خصوصيات عملکرد و اصالح آنها )درصورت 
لزوم(است.مطالعه مهندسي ارزش که نيازمند 
تحليل ،خصوصيــات فني و طراحي وظـــايف 
است ،مي تواند معطوف به گزينه هاي جايگزين 

مشخص و پيشنهاد براي بهبود ارزش باشد.
مرحله طراحي نهايي:در ايـــن مرحله،جزئيات 
مشخصات طراحي ،فرموله شده و برنامه ريزي ها 
صورت گرفته اند.تالش مهندسي ارزش در اين 
مرحله ،معموالً  محدود به حذف جزئيات مرتبط 
با محدوديت هاي غيرضروري و زائد است. طراحي 
مجدد معمواًلدر اين مرحله نمي تواند به صورت 
موثر و اقتصادي انجام گيرد، مگر اينکه پتانسيل 
صرفه جويي طول عمر محصول ، به اندازه کافي 

براي تعديل هزينه ها بزرگ باشد.
مرحله ساخت : دراين مرحله ، مهندسي ارزش 
براي بازبيني مشخصات نيازمندي هاي قراردادي 
و سفارش در تغييـرات ، به کار مي رود. زماني که 
تغيير در سفارشات تمايل به افزايش هزينه هاي 
قرارداد دارد، تحليل ارزش را بايد براي تسهيل در 
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يافتن راه حل هايی با هزينه کمتر و جلوگيری از 
افزايش عملکرد غير ضروري ، اعمال کرد.

مرحله عمليات و نگهداري: مطالعه مهندسي 
ارزش در اين مرحله ، به عنوان فرصتي براي ايجاد 
تغيير پيشنهاد مي شود که در مراحل قبل مقدور 
نبوده اند)شايد ناشي از کمبود زمان و يا ديگر 
محدوديت ها باشد(. نتايج مطالعه مهندسي ارزش 
در اين مرحله ، صرفه جويي هزينه با توسعه طول 
عمر آن از طريق استفاده از مواد جديد ، فرايند/ يا 
طراحي ،کاهش هزينه تعميرات ،صرفه جويي در 

انرژي و ديگر هزينه هاي عملياتي است.
اين  اجراي مهندسي ارزش براي يافتن پاسخ 
پرسش است که چه راه حل ديگري، کارکرد 
مورد نظر ،فرايند ، محصول و يا اجراي آن را با 
هزينه کمتري محقق مي سازد؟ بنابراين ، هرچه 
از زمان عمر پروژه بگذرد ، از پتانسيل کاهش 
هزينه کاسته مي شود. به طور کلي ، تيم طراحي 

بيشترين تأثير را بر صرفه جويي هزينه ميگذارد.
مراحل اجراي مهندسي ارزش  

از  موجود  هاي  وبرداشت  تعاريف  براساس 
متفاوتي  کاري  هاي  برنامه   ، ارزش  مهندسي 
فرايند  مطالعه  است.براي  شده  ارائه  آن  براي 
اجراي مهندسي ارزش ، روش بيان شده توسط 
SAVE  را پي خواهيم گرفت. طرح ريزي اين 
روش به نحوي است که تحليل موثر و کاراي 
پروژه را فراهم ساخته و حداکثر تعداد راهکارهاي 
الزم براي نيل به کارکرد مورد نـــــياز پروژه را 
در دســـــترس مي گذارد. اين روش شامل 3 

مرحله اصلي زير است:
1.مرحله پيش مطالعه  

2.مرحله مطالعه 
3.مرحله  فرامطالعه 

در مرحله پيش مطالعه که به آن مرحله طوفان 
فکري هم گفته مي شود، داوري در مورد هر يک 
از ايده ها ، تا مرحله بعدي به تعويق انداخته مي شود. 
گفتني است که هيچ ايده اي بد نيست و جريان 
آزاد تفکرات و ايده ها بدون انتقاد از هر ايده ، 
بايد وجود داشته باشد. هرچه راهکارهاي بيشتري 
ارائه شود، احتمال بيشتري براي توسعه راه حل 
بهتر و برجسته تر وجود خواهد داشت. ادبيات 
مهندسي ارزش در اين مرحله ، براي ارائه ايده 

جديد، پرسش هاي زير را پيشنهاد مي کند:
- آيا اين عملکرد را مي توان به کلي حذف کرد؟
 -آيا بخشي از اين عملکرد را مي توان حذف کرد؟

- آيا تکراري وجود دارد؟
- آيا تعداد طول هاي مختلف ، رنگ ها يا تنوع 

آنها را مي توان کاهش داد؟
- آيا مي توان يک بخش را به صورت استاندارد 

به کار برد؟
- آيا اين بخش ، کاري بيش از وظيفه مورد انتظار، 

ارائه مي دهد؟
- آيا هزينه مواد به کار رفته را مي توان کاهش 

داد؟
براي موفقيت در اين مرحله دو بخش کليدي 

وجود دارد:
1.هدف از اين مرحله ، يافتن راه هاي ممکن براي 
طراحي پروژه نيست بلکه توسعه راهکارهاي انجام 
کارکرد انتخاب شده توسط مطالعه ، مدنظر است.

2.براي نيل به ايده هاي جديد ، فرايند ذهني با 
تجارب گذشته ترکيب مي شود.هدف از يافتن 
ترکيبات جديد ، دستيابي به کارکردهاي مطلوب 

با هزينه کمتر و بهبود عملکرد است.
مرحله ارزيابي : طي اين مرحله ،ايده هاي 

توليد شده در مرحله قبلي )مرحله ايجاد يا تفکر 
و تعمق ( تحليل شده و ايده هاي مناسب براي 
بسط بيشتر، انتخاب مي شوند.هدف اين مرحله، 
ارزيابي راهکارهاي پيشنهاد شده ، حذف ايده هاي 
نامناسب و انتخاب بهترين گزينه است .براي 
کمک به ارزيابي يک ايده ،فهرستي از پرسش هاي 
زير ارائه مي شود که با ارزيابي پاسخ هاي آنها، 
قضاوت در باره هريک از ايده ها ساده تر خواهد 

شد :
- آيا اين ايده عمل خواهد کرد؟

- آيا اين ايده مي تواند با ديگر ايده ها ترکيب يا 
تعديل شود؟

 -پتانسيل صرفه جويي اين ايده چه مقدار است ؟
- احتمال ا جراي اين ايده چقدر است ؟

- اين ايده ممکن است برچه بخش هايي اثر 
بگذارد ؟

- اين ايده ممکن است برچه کسي اثر بگذارد؟
- آيا اين ايده ، ايجاد تغييرات آتي را آسان تر يا 

دشوارتر خواهد کرد؟
- آيا اين ايده ، تمامي خواسته هاي استفاده کننده 

را برآورده  خواهد کرد؟
مرحله توسعه: هدف اين مرحله، مهيا کردن 
بهترين گزينه براي بهبود ارزش ايده انتخاب شده 
در مرحله قبل است .ارزيابي کامل راهکارهاي 
هزينه   : همچون  ويژه  جزئياتي  و  باقيمانده 

کارفرمايي ، امکان اجرا و اثر آن بر ديگر بخش هاي 
پروژه ، در اين مرحله انجام مي شود.در مرحله 
توسعه ،انتظار مي رود که تيم به طور کامل ايده هاي 
انتخاب شده را توسعه داده و اطالعات واقعي و 
عملي را در مورد هر ايده ارائه دهد .اين اطالعات 
مي بايســـتي شــــامل بخـــش هاي فني ،هزينه 
و برنامه ريزي اطالعات بوده و درحدي باشند که 
طراح  و کارفرماي پروژه قادر به ارزيابي اجراي 

آن باشد.
اطالعات هر گزينه پيشنهادي ، معموالً بايد شامل 

موارد ذيل باشد:
- توصيف و شرح طراحي قبل و گزينه هاي 

پيشنهادي. 
- داده هاي هزينه و عملکرد که نشان دهنده 
اختالف بين طراحي قبل و طراحي پيشنهادي  

باشد .
- مقايسه هزينه طول عمر ،شامل هزينه عملياتي 

و ...
- برنامه اثرات وبازخورد داده هاي فني. 

پس  از لحاظ اين موارد ، تيم بايد بهترين ايده را 
تعيين کند.

مرحله ارائه : هدف از اين مرحله ، دستيابي به 
توافق و ايجاد تعهد براي طراح و کارفرماي پروژه 
در زمينه اجراي پيشنهاد است .طي مرحله ارائه، 
تيم گزارشي مکتوب در مورد بهترين گزينه ها 
تدوين کرده و طرح عملياتي براي ضمانت اجرايي 
گزينه انتخاب شده را ارائه مي دهد.سپس، مراحل 
تصويب آن را براي جلب نظر مسئول مربوطه ، 

طي مي کند.
کننده  منعکس  بايستي  مي  معموالً  گزارش 
پيشنهادي باشد که شامل : مباحث الزم در زمينه 
عدم مغايرت عملکرد با اثر مورد نظر )قابليت 
اجرا(، وجود اطالعات فني و پشتيباني تکميل 
شده و صحيح، مبتني بودن پتانسيل صرفه جويي 
بر تحليل هزينه و بهينه بودن تغييرات  است. 
معموالً همــــراه با گزارش مکتوب،ارائه شفاهي 
نيز صورت مي گيرد، بيان شفـــــــاهي گزارش 

مي تواند مبناي قبول پيشنهاد باشد.
فرا مطالعه :هدف از اين بخش که گاهي بخش 
اجرا نيز ناميده مي شود. اجراي توصيه هايي است 
که به عنوان مهندسي ارزش مورد تأييد قرار 
گــــــــرفته و در زمان بندي طرح نهايي لحاظ 
مي شوند. در اين مرحله ، نظريه ها مي توانند 
واقعي شوند.کارفرما معموالً اجراي ايده انتخاب 
شده و خالصه اهداف گزارش را پيگيري مي کند.
منبع: گزيده ای از مجله صنعت خودرو شماره 108

به کوشش : بهداد محمدی

براي  ارزش  مهندسي  اجراي 
است  پرسش  این  پاسخ  یافتن 
که چه راه حل دیگري، کارکرد 
مورد نظر ،فرایند ، محصول و یا 
اجراي آن را با هزینه کمتري 

محقق مي سازد

مهندسي ارزش ؛ ...
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بر اسـاس مطالعات دانشـگاه کمبريج، احسـاس جواني 
موجـب افزايـش طول عمر در سـالمندان مي شـود.

محققـان دريافتنـد اختـالف زيـادي ميان پيـر بودن و 
احسـاس پيري کردن وجود دارد. کسـاني که سـه سال 
يا بيشـتر خود را جوان تر از سـن واقعي شـان مـي دانند، در 
مقايسـه با ديگـران، آمار مرگ و مير کمتـري دارند. در 
واقع تلقين شـخصي افـراد، قابليت ايجـاد اين تغييرات 
را دارد؛ پـس مـي تـوان ايـن فاصلـه را بـه وجـود آورد. 
کسـاني که خود را پيرتر از سـن واقعي شـان احسـاس 
مي کنند، بايد از جانب اطرافيانشان پيام هاي مثبتي درباره 
دوران پيـري دريافـت کننـد تـا از ايـن طريـق تصويـر 
ذهني مثبتي از دوران پيري در ذهنشـان شـکل بگيرد 

و ديگـر ديـدي منفـي به اين دوران نداشـته باشـند.
منبع:گزيده ای از موفقيت، شماره297

احساس جواني
 موجب افزایش طول عمر 

مي شود

پيرمرد تهي دست زندگي را در نهايت فقر و تنگ دستي مي گذراند. 
او با گدايي براي زن و فرزندش غذايي ناچيز فراهم مي کرد. از 
قضا روزي که به آسياب رفته بود، دهقان مقداري گندم در دامن 

لباسش ريخت.
در همان حالي که به خانه برمي گشت، با پروردگار از مشکالت 
خود سخن مي گفت و براي گشايش آنها فرج مي طلبيد. او 
تکرار مي کرد: »اي گشاينده گره هاي ناگشوده، عنايتي فرما 
و گرهي از گره هاي زندگي ما را بگشاي.« پيرمرد اين دعا را 
با خود زمزمه مي کرد و مي رفت. يک باره گرهي از گره هاي 
دامنش گشوده شد و گندم ها به زمين ريخت. او که به شدت 

ناراحت شده بود، رو به خدا کرد و گفت:
من تو را کي گفتم اي يار عزيز

کاين گره بگشاي و گندم را بريز
آن گره را چون نيارستي گشود
اين گره بگشودنت ديگر چه بود

پيرمرد نشست تا گندم هاي به زمين ريخته را جمع کند؛ ولي 
در کمال ناباوري ديد دانه هاي گندم روي کيسه اي از زر ريخته 
است. پس متوجه فضل و رحمت خداوندي شد و متواضعانه به 

سجده افتاد و از خدا طلب بخشش کرد.
تو مبين اندر درختي يا به چاه

تو مرا بين که منم مفتاح راه
منبع: کتاب) روز را خورشيد مي سازد، روزگار را ما(

خدا گر ز حکمت ببند ددري...

به کوشش: علی خزايی / واحد اداری پويا گستر
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نجات معجزه آساي پيشوا
چندی پيش فيلمي در آلمان اکران شد که 
ماجراي آن يکي از "اگر چنين مي شد"هاي 
بزرگ تاريخ معاصر است. اين فيلم در مورد 
الزر يک نجار ۳۶ ساله اهل  زندگي گئورگ 
شهري کوچک در جنوب آلمان است که در 
اولين روزهاي جنگ جهاني دوم نزديک بود 

هيتلر را ترور کند.
ايراد  مشغول  هيتلر   ۱۹۳۹ نوامبر  هشت 
سخنراني ساالنه خود در يک سالن تفريحي 
بزرگ شهر مونيخ بود. اين سخنراني ها و اجتماع 
طرفداران هيتلر در حقيقت براي بزرگداشت 
فعاليت هاي حزب نازي در سال هاي اول پيدايش 

خود در دهه بيست برگزار مي شدند.
در اين گردهمايي مشخص، هيتلر در سخنراني 
خود دشمنان بين المللي را به مسخره گرفت 
و در مورد موفقيت ماشين جنگي آلمان رجز 

خواني کرد.
نه  و  نازي  حزب  رهبران  نه  هيتلر،  نه  اما 
طرفداران سينه چاک آنها که در اين اجتماع 
گرد آمده بودند نمي دانستند که به فاصله چند 
متر از نقطه اي که پيشواي حزب ايستاده يک 

بمب در شرف انفجار است.
ساعت عقربه اي بمب با دقت در يک محفظه 
صدايش  که  بود  گذاشته  کار  پنبه اي  چوب 
توجه کسي را جلب نکند. گئورگ الزر هفته ها 
و در پنهان کاري کامل اين بمب را ساخته و در 
محل نصب کرده بود. او يک سال قبل و زماني که 
به اين نتيجه رسيده بود که با زمامداري هيتلر 
"جنگ اجتناب ناپذير خواهد بود" طراحي و کار 

روي اين بمب گذاري را شروع کرد.
هيتلر سخنراني خود را دقيقا مثل هر سال 
و سر وقت شروع کرد. اما اين بار او به خاطر 
بازگشت سريع به برلين و شرکت در جلسه 
طراحي عمليات نظامي، زودتر از سال هاي قبل 

جلسه را ترک کرد.
هشت  شد،  منفجر  بمب  بعد  دقيقه  سيزده 
نفر را کشت و به محل انفجار صدمه شديدي 
زد. سقف سالن درست در نقطه اي که هيتلر 

ايستاده بود، فرو ريخت.
همين  به  دقيقا  سينمايي  فيلم  اين  عنوان 
آن  کارگردان  است.  دقيقه"  "سيزده  خاطر 
اليور هيرشبيگل سازنده فيلم هايي است مثل 
)محصول  تهاجم   )۲۰۰۴ )محصول  سقوط 

۲۰۰۷( و دايانا)محصول ۲۰۱۳(.

هيتلر از اين سوء قصد جان سالم به در برد و 
جنگ جهاني دوم پنج سال ديگر ادامه يافت که 
در آن ميليون ها نفر کشته شده و نسل کشي 
ميليوني يهوديان اروپا اتفاق افتاد. روزنامه ارگان 
حزب نازي اين حادثه را "نجات معجزه آساي 

پيشوا" توصيف کرد.
مسلما رژيم آلمان نازي حتي در صورت کشته 
شدن هيتلر و ساير رهبران آن که گئورگ الزر 
قصد کشتن آنها را داشت، حداقل در کوتاه مدت 
به حيات خود ادامه مي داد. اما مورخان معتقدند 
اگر هيتلر در سال ۱۹۳۹ کشته مي شد، جنگ 
جهاني دوم کوتاه تر مي شد و به احتمال زياد 

تلفات کمتري به جا مي گذاشت.
اما گئورگ الزر چگونه و چرا اين سوء قصد به 

جان هيتلر را انجام داد؟
از وقوع بمب گذاري،  به فاصله کوتاهي پس 
گئورگ الزر هنگام عبور از مرز آلمان و سوئيس 
توسط گشتاپو بازداشت شد. ماموران در جيب هاي 
او چيزهايي پيدا کردند که نشان مي داد او در 

اين سوءقصد دخالت داشته است.
بازجويان گشتاپو، پليس مخفي آلمان که زير 
نظر افسران حزب نازي فعاليت مي کرد، سعي 
و  انگيزه  الزر  گئورگ  از  بازجويي  در  کردند 
جزييات کار او را کشف کنند. متن بازجويي هاي 
طوالني او در دهه شصت ميالدي کشف شد و 
نشان مي دهد که مقامات گشتاپو از شنيدن 

توضيحات او تا چه حد متحير شده بودند.
او آزمايش با مواد منفجره را زماني شروع کرده 
در  سازي  اسلحه  کارخانه  يک  براي  که  بود 
حوالي "سوابيا" شهر زادگاه خود کار مي کرد. 
پس از مدتي او کار براي سالن تفريحي بزرگ 
شهر مونيخ را شروع کرد که هميشه سخنراني هاي 
ساالنه هيتلر در آنجا برگزار مي شد. اينجا او از 

دانش نجاري خود استفاده کرد.
او به مدت يک ماه هر شب بسيار دير وقت براي 
صرف شام به اين سالن مي رفت و در يکي از 
کمدها پنهان مي شد. وقتي که همه سالن را 
ترک مي کردند کار خود را شروع مي کرد. او 
يکي از ستون هاي نزديک صحنه و محل قرار 
گرفتن سخنران را خالي کرد تا بتواند بمب را در 

آن جاسازي کند.
طرح او بسيار دقيق بود و به شکل ماهرانه و 

کامال" مخفيانه اي اجرا شد.
گئورگ الزر به بازجويان گشتاپو گفت: "چون هر 
صداي کوچکي در آن سالن بزرگ و خالي در 

ساعات شب پژواک بلندي داشت، قسمت هاي پر 
سروصداي کار خود را دقيقا با لحظه کار سيفون 
توالت هاي ساختمان تنظيم مي کرد که هر ده 
دقيقه يک بار به طور اتوماتيک به کار مي افتاد."
هر لحظه امکان بر مالشدن اين طرح وجود 
داشت. راجر مورهاوس مورخ در کتاب خود با 
عنوان "کشتن هيتلر" مي نويسد:"تمام صداها 
بايد به شکلي خفه مي شدند و تمام ذرات براده 
چوب و گچ و يا گرد و خاک بايد جمع آوري و 

از محل خارج مي شد."
گشتاپو فکر مي کرد که گئورگ الزر حتما" با 
يک گروه بزرگ و سازمان يافته مثال" سازمان 
جاسوسي بريتانيا در ارتباط بوده است. بسياري 

ديگر نيز همين تصور را داشتند.
دهه ها اينطور تصور مي شد که گئورگ الزر 
بخشي از يک توطئه گسترده تر بوده است. اما 
در حقيقت همانطور که اييان کرشو زندگينامه 
نويس هيتلر نوشته است:"حقيقت خيلي ساده تر 
از اين حرف ها ولي به طرز غريبي باور نکردني 
بود. گئورگ الزر يک نفر بود، يک مرد ساده 
آلماني از طبقه کارگر و بدون حمايت و يا اطالع 

هيچ گروهي اين کار را کرده بود."
گئورگ الزر به غير از يک دوره کوتاه هواداري از 
گروه هاي کمونيست، فرد چندان سياسي نبود. 
آن طورکه اييان کرشو توضيح مي دهد گئورگ 
الزر "عميقا به عدالت اعتقاد داشت" و براي او 
زندگي دشوار و مشکالت کارگران عادي زير 

سلطه رايش سوم مهم بود.
همانطور که در اين فيلم سينمايي نشان داده مي شود، 
پس از به قدرت رسيدن نازي ها در آلمان او 
به  ندادن  از جمله گوش  اشکال کوچکي،  به 
سخنراني هاي هيتلر، مخالفت و سرکشي خود 

نسبت به حاکمان آلمان را نشان مي داد.
در اواخر سال هاي دهه سي ميالدي و پس از 
الحاق اتريش و بخشي از چکسلواکي به قلمرو 
آلمان نازي، گئورگ الزر در مورد عزم هيتلر به 
شروع يک جنگ گسترده نگران شد. او مي دانست 
که بمب او ممکن است تعداد زيادي را بکشد و 
در قسمتي از بازجويي خود گفت:"من به خاطر 
جلوگيري از کشتارهاي وسيع تر مصمم بودم 

اقدام خود را انجام دهم."
گئورگ الزر دهه ها يک شخصيت اسرار آميز 
و بحث برانگيز باقي ماند. او پس از دستگيري 
به سرعت اعدام نشد و سال ها در اردوگاه هاي 
آلمان نازي اسير بود تا باالخره در سال ۱۹۴۵ 

 اگــر چنیـــن مي شــــد
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اعدام شد.
اين مسئله باعث شد که در مورد وابستگي او به گروه ها و 
يا کشورهاي ديگر حدس و گمان هاي مختلفي مطرح 
شود و حتي برخي مي گفتند که او مهره حزب نازي 
بوده و آنها با انجام اين بمب گذاري ناموفق قصد 

داشتند محبوبيت هيتلر را افزايش دهند.
خانواده او در شهر زادگاهش دهه ها طرد شد 
که بخشي از واکنش متداول و همراه با احساس 
از  بعد  آلماني ها در دهه هاي  عذاب وجدان 
با رژيم آلمان نازي  جنگ به پديده مخالفت 

است.
يوهـــانس توخل يکي از زندگينامه نويسان 
گئورگ الزر و مدير مرکز يادبود مقاومت آلماني ها 
در برابر نازيسم، مي گويد:"تمام کساني که در 
برابر نازيسم مقاومت کرده و يا با آن مخالفت 
کرده بودند نه فقط در دوران رژيم نازي بلکه در 
سال هاي پس از جنگ خائن تلقي مي شدند." 
او مي افزايد:"جامعه آلمان در آن سال ها در 
برابر اين سئوال قرار گرفته بود که اگر يک مرد 
عادي و تنها مي تواند حتي طرحي براي ترور 
هيتلر اجرا کند، ديگران چه بايد بکنند. بسياري 
از مردم آلمان مي دانستند که بايد عليه هيتلر 

ولي  انجام دهند،  کاري 
هيچ کاري نکردند."

ها  سوءقصد  از  مورد  يک 
بـــه جـــان هيتلر که 
از  پس  هاي  ســال  در 
فراواني  شهرت  جنگ 
يافـــــت، بمب گذاري 
در مـــقر سرفرماندهي 
نظامــــي آلمان توسط 
سرهنــــــــگ کالوس 
فون اشتوفنــبرگ، عضو 
گروهي از سياستمداران 
و نظاميان مخالف هيتلر 
سال ۱۹۴۴  در  که  بود 

انجام شد.
اما مـــقاومت گروه هاي 
مردمي، از جمله اقدامات 
اتحاديه هاي کارگري و 

يا گروه هاي کمونيست آلمان عليه حکومت 
هيتلر هيچ گاه برجسته و به رسميت شناخته 

نشد.
مرکل  آنگال  که  بود  گذشته  سال  باالخره 
صدراعظم آلمان گئورگ الزر را به عنوان يک 
قهرمان مبارزه با نازيسم به رسميت شناخت و 
او را "فردي که به تنهايي مبارزه کرد تا از وقوع 

جنگ پيشگيري کند" توصيف کرد.
فيلم،  اين  که  است  اميدوار  توخل  يوهانس 
گئورگ الزر و ماجراي زندگي او را بيشتر معرفي 

کند هر چند تاکيد دارد که نمي خواهد او به 
يک "قهرمان ملي بزرگ" بدل شود. يوهانس 
توخل مي افزايد:"من مي خواهم او به عنوان يک 
فرد که در دوران تاريک تسلط نازيسم نشان داد 

همه آلماني ها نازي نيستند، شناخته شود."
بخش زيادي از پژوهش هاي سال هاي اخير 
نازيسم روي زندگي و  در مورد دوران تسلط 
اعمال "شهروندان عادي آلمان" متمرکز شده که 
هر يک به شکلي به عامل اجراي وحشيانه ترين 
جنايات بدل شده بودند. داستان خارق العاده 
زندگي گئورگ الزر به ما يادآوري مي کند که 

برخي از "شهروندان عادي آلمان" در آن دوران 
تاريک به شيوه کامال" متفاوتي رفتار کردند.

منبع: هفته نامه اشپيگل تيرماه 1394
به کوشش: مهدی وفايی
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در زنــــــدگي زناشويي، يکي از مهم ترين 
شيوه هاي ارتباط موفق آن است که زن و 
مردبتوانند به خوبي با يکديگر گفت و گو کنند 
و يکي از ابتدايي ترين راه هاي موفقيت در 
اين خصوص، داشتن توانايي درست صحبت 
کردن و خوب گوش دادن است، يعني ابتدا 
بايد بدانيم طرف مقابلمان با چه زباني با ما 
طور  به  و  صراحت  با  آيا  گويد؛  مي  سخن 
مستقيم خواسته هايش را بيان مي کند يا 
مبهم و غير مستقيم سخن مي گويد؟ در واقع  
گاهي زنان و مردان براي بيان احساسات و 
خواسته هاي خود، طوري حرف مي زنند که 
طرف مقابل احســاس مي کند نمي تواند  
مفهوم واقعي آن ها را به خوبي درک کند. 
در اين مواقع چه بايد کرد و چطور مي توان 
دست  موفق  ارتباطي  و  مشترک  زباني  به 
يافت؟ در اين جا به راهکارهاي يکي از روان 

شناسان اشاره کرده ايم: 
بيان و شناسايي احساسات

يکي از ابزارهاي بيان احساسات هر شخص، 
راه  از  ارتباط  برقراري  و  گفتار  از  استفاده 
موضوعي  از  وقتي  معموال  اما  است.  کالم 
ناراحت هستيم يا ناکامي هايی داريم و يا 
به اصطالح زورمـــــــان  به طرف مقابل 
نمي رسد، از واژه هايي استفاده مي کنيم 
که گاه جنبه کنايه آميز دارند؛ يعني در اين 
مواقع به جاي اين که با صراحت حرف خود 
را بيان کنيم، با تکه پراني يا کنايه، به نوعي 

اعتراضمان را اعالم مي کنيم.نظر بسياري از 
روان شناسان و تحليلگران رفتار بر آن است 
که بايد احساساتي که پشت کلمات مي آيند، 
به خوبي شناسايي شوند؛ بنابراين معموال ما 
غير مستقيم  يا  به طور مستقيم  از کلمات 

استفاده مي کنيم. 
ابراز احساسات

روان شــــناسان بر روي اين موضوع تاکيد 
دارند که براي داشتن روابط موفق، بهترين 
واقعا در درونمان  را  آنچه  اين است که  کار 
ولي  کنيم؛  ابراز  مقابل  به طرف  گذرد،  مي 
با توجه به فرهنگ، تعليم ، تربيت  و اصول 
بازدارنده سنــت ها و عـــــرف جامعه ، ابراز 
احساسات، درجات متفاوتي دارد؛ يعني اگر از 
مادر يا اقوام همسرمان ناراحت باشيم، آن را 
حس مي کنيم، ولي معــــــموال  درجه ابراز 
کردن يا شدت آن که بتواند به درستي حق 
مطلب را ادا کند با آن چه اتفاق افتاده است، 
هماهنگ نيست؛ در واقع اين  موضوع به  اين 
بستگي دارد که خانواده شما در کودکي ابراز 

احساسات را چگونه به شما آموخته باشند. 
مدل سازي واژه ها

هر  فرهنگ  نوع  به  توجه  با  ها  واژه  کاربرد 
واقع مدل سازي  در  است؛  متفاوت  خانواده 
از کودکي ناخودآگاه در فرهنگ رايج خانواده 
استفاده مي شود. واژه ها مي توانند احساسات  
ما را اعم از خشونت، تنفر يا عشق به طرف 
يا مادر  اين که پدر  مقابلمان منتقل کنند. 

در خـــانواده واژه هايي خاص را براي بيان 
احساساتشان به کار بگيرند، تاثير مستقيمي 
بيان  براي  کودکان  در  ها  واژه  کاربرد  بر 
احساساتشان خواهد داشت؛ اما گاهي افراد از 
کالمي استفاده مي کنند که موجب تضعيف 
روحيه طرف مقابل مي شود و همراه با توهين 

است. 
اختالفات تربيتي

گاهي در يک خانواده شاهد اختالفات تربيتي 
ميان فرزندان دختر و پسر هستيم؛ مثال به 
دختر بچه ها اجازه نمي دهيم که همان قدر 
آزادانه بخندند، بازي کنند يا احساساتشان را 
بيان کنند که به پسر بچه ها اين اجــــــازه 
را مي دهيم؛ بنابراين درصد بااليي  از خانم ها در 
آينده و در ارتباط زناشويي شان براي صراحت 
ترديد  خود  مستقيم  تقاضاي  اظهار  و  بيان 
دارند. يعني خيلي مهم است که ببينيم در 
کودکي تا چه حد به افراد قدرت ابراز عقايد و 
احساساتشان داده شده است. افراد براي بيان 
راحت  احساسات خود هم نياز به ديده شدن 
و هم احتياج به آموزش دارند و اگر نتوانند به 
خوبي از عهده اين کار برآيند، هر دو طرف و 
در واقع رابطه آن ها با مشکل روبه رو خواهد 

شد. 
آشنايي با جنس مخالف 

يکي از داليلي که زن و مرد نمي توانند در 
شوند،  موفق  رابطه  برقراري  يا  گو  و  گفت 
بيگانگي با دنياي يکديگر است و بهترين راه 

همسراني که به 
مترجم نیاز دارند! 
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هم براي آشنايي آن ها از زمان کودکي 
به  والدين  دخالت  با  معموال   که  است 
خوبي انجام نمي گيرد؛ مثال اغلب بازي ها و 
ارتبــــــاطات  آن ها را داوري مي کنند 
و نمي گذارند خود بچه ها با نظارت غير 
مستقيم  آنها ، يکديگر را بشناسند؛ مثال 
اگر دختر بچه اي نمي تواند آنچه را که 
مي خواهد به درستي بيان کند و فقط 
ياد  بايد  از همان بچگي  گريه مي کند، 
بگيرد که به جاي گريه کردن، بهتر است 

خواسته اش را مطرح کند. 
موفقيت در رابطه

يکي از مواردي که هميشه موفقيت در 
رابطه را تضمين مي کند ، داشتن آگاهي 
واطالعات بيشتر است؛ به اين ترتيب که 
وقتي زن و مرد بيشتر با دنياي همديگر 
آشنا باشند، قطعا موفقيت بيشتري هم 
داشت.در  خواهند  يکديگر  با  ارتباط  در 
بسيار  هاي  آگاهي  حتي  خصوص  اين 
شوند؛  واقع  مفيد  توانند  مي  هم  جزئي 
اين که مردان بدانند زنان در دوره هايي 
از زندگي خود مانند بارداري،زايمان و ... 
آستانه تحمل کمتري دارند يا زنان بدانند 
ناراحتي  و  عصبانيت  هنگام  مردان  که 
دوست دارند تنها باشند و سکوت کنند، 
مي توانند در رابطه موفق آن ها با يکديگر 

بسيار مفيد و کمک کننده باشد. 
آسيب هاي دوران کودکي 

تحقيقات نشان مي دهند شخصيت هايي 
ناديده  اند،  ديده  آسيب  کودکي  در  که 
گرفته شده اند يا اجازه حرف زدن به آن ها 
داده نشده است؛ بنابراين آنان در بزرگ 
سالي از اعتماد به نفس کافي برخوردار 
نيستند که بتوانند در ارتباط با همسرشان 
خواسته هايشان را به راحتي بيان کرده و 
در صورت لزوم مخالفت يا اعتراض کنند. 
بسياري از زنان اعتماد به نفس و به نوعي 
شجاعت الزم را براي ابراز عقايد خود ندارند 
و همان گونه که در بيان خواسته هاي خود از 
همسرانشان  از  ترسيدند،  مي  پدرانشان 
خوبي  به  توانند  نمي  و  ترسند  مي  هم 
خواسته ها و احساسات خود را بيان کنند. 
اين موارد بايد حتما در ارتباط زناشويي 
که  مهمي  موارد  از  يکي  شوند.  بررسي 
در روابط زوجين مشاهده مي شود اين 
است که يکي از زوجين به ديگري اجازه 
صحبت کردن نمي دهد وهمين موضوع باعث 
مي شود او به تدريج اعتماد به نفسش را از 
دست دهد و برخورد قاطعانه اي نداشته 
باشد و براي اين که تنبيه نشود، مطيع و 

فرمان بردار مي شود. بهترين کار هم در 
اين خصوص اين است که به جاي تبعيت 
از ساالر دانستن يک جنسيت نسبت به 
ديگري، تابع نظر و  عقايد شايسته تر باشيم 
مديريت  درستي  به  را  رابطه  واقع  در  و 

کنيم. 
عوامل موفقيت در رابطه 

در  موفقيت  عوامل  ترين  مهم  از  يکي 
است؛  شکيبايي  و  صبر  داشتن  رابطه، 
يعني به طرف مقابلمان اجازه ابراز عاليق 
بدهيم و بگذاريم وي حرف ها و خواسته هايش 

را بيان کند. 
هنر گوش کردن و توجه داشتن به طرف 
مقابل هم يکي ديگر از عوامل موفقيت 
در رابطه است؛ در واقع بزرگ ترين  هنر 
زوجين اين است که بتوانند به موقع توجه 

الزم را به يکديگر بدهند.
توجه به استفاده از واژه ها هم مي تواند 
رابطه شود.  بيشتر ما در  باعث موفقيت 
بهترين کار در اين خصوص نيز اين است 
که از کلمات به ساده ترين  شکل ممکن 
با صراحت کامل آن ها  و  استفاده شود 
را بيان کنيم و صفت خاصي را به طرف 
مقابل برچسب نکنيم و از داوري هــاي 
بي مورد دوري کنيم. فراموش نکنيم اگر 
نسبت  هايمان  کدورت  و  ها  ناراحتي 
به همديگر زياد شده و در واقع روي هم 
تلنبار شده اند، مقصرخودمان هستيم که 
زودتر آن را حل و فصل نکرده ايم . در واقع 
بزرگ ترين  اشتباه ما اين است که مانند 
بشکه اي از باروت، خشم هاي خود را انبار 
مي کنيم؛ ضمن اين که نمي توانيم انتقاد پذير 
باشيم . فرد سالم کسي است که منطق 
سالم پشت حرف هايش باشد و بپذيرد 
که گاهي دچار لج بازي هاي کودکانه و 
زورگويي  مي شود. اگر نپذيرفتيم که خود 
ما هم اشتباه مي کنيم و دائم ديگران را 
مقصر بدانيم ، نمي توانيم رابطه موفقي 

داشته باشيم. 
در واقع نگاه ما به ارتباط خيلي مهم است  
براي اين که ارتباط موفقي داشته باشيم، 
بايد بتوانيم به خوبي از آن نگهداري کنيم  
و براي نگهداري از آن بايد تالش کنيم و 
هر لحظه چيز بيشتري بياموزيم. فراموش 
نکنيم که ذات ارتباط و ازدواج ، معصوم و 
پاک است؛ اما اين خود ما هستيم که با 

رفتار نادرستمان آن را خراب مي کنيم. 
زوج  شناسي  روان  مطلب  از  اي  گزيده  منبع: 

درماني مجله موفقيت شماره 304
به کوشش: علی پرهيز / رييس ايمنی و بهداشت 

پويا گستر

آيا تا به حال دارکوب را ديده ايد! 
چنان  کوچک  نسبتا  پرنده  اين 
از  بعضي  سوراخ هاي عميقي در 
درختان ايجاد مي کند که اگر شما 
بخواهيد مانند آن را با ابزار ابتدايي 
آغاز کنيد . کار بسيار سختي خواهد 
بود. حال آن که نيروي بدني شما 

کجا، قدرت و جثه دارکوب کجا؟ 
عملکرد سوال در حيطه تفکر را 
مي توان به نوک دارکوب تشبيه 
و  مسائل  ترين  ســـخت  کرد. 
پيچيده ترين مشکالت را مي توان 
و  تجزيه   ، راهبردي  سواالت  با 

تحليل کرد. 
چه  و  پيچيده  چه  را  مساله  اگر 
ساده همانند يک شي سخت در 
نظر بگيريم، سواالت همانند نوک 
دارکوبند که راهي را براي ورود به 
مساله يا تنه درخت باز مي کنند. 
وقتي شما وارد مساله مي شويد، 
مثل  باخبريد،  آن  درون  از  گويي 
اين است که شما تا قبل از اين، 
به  که  داشتيد  تاريک  اتاق  يک 
هيچ عنوان نمي دانستيد درون آن 
چيست و صرفا از آن مي ترسيديد. 
اما االن وقتي راه هاي ورود به آن باز 
شده اند گويي شمع هاي کوچکي 
در چند جاي اتاق روشن است. پس 
شناخت شما از داخل اتاق بيشتر 
اي  اندازه  به  و درست  است  شده 
که نور در اتاق هست، ترس شما 
ترس  شود.  مي  کمتر  آن  از  هم 
چيزي  از  هاست.  ناشناخته  از  ما 
هرگز  باشيد  داشته  شناخت  که 
نمي ترسيد . دارکوب را فراموش 
براي  مناسب  الگويي  .اين  نکنيد 
پيدا کردن راه هاي ورود به مساله 
است. دارکوب يک بار براي هميشه 
به نقطه مورد نظر نوک نمي زند 
بلکه مدام نوک مي زند و حرکت 

تدريجي دارد. 
را  از کتاب مشکالت  اي  منبع: گزيده 

شکالت کنيم از مسعود لعلي
به کوشش: مبارکه پويا / اداری پويا گستر

دارکوب قهرمان تمرکز
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اولی: من هر وقت چیزی در کله ام فرو رود، دیگر بیرون نمی آید و فراموش نمی کنم.
دومی: پس چرا پولی را که از من قرض گرفتی، یادت رفته و پس ندادی؟

اولی: برای این که پول در جیبم فرو رفت نه در کله ام!

****

مادر : عزیزم حاال که در درس حساب نمره صفر گرفتی، به کسی نگو تا آبرویت نرود!
فرزند : باشه مامان ، به هم کالسی هام و دوستام و همسایه ها و خاله و عمه

 و عمو هم سفارش می کنم به کسی نگن.

****

معلم : آخرین دندانی که در دهان انسان در می آید چه نام دارد؟
شاگرد : دندان مصنوعی.

****

دانش آموز: آقای فروشنده!
فروشنده با مهربانی گفت: بله پسرم!
دانش آموز: تقویم امسال رو دارید؟
فروشنده: بله چه شکلی می خواهی؟

دانش آموز: اون شکلی که توش تعطیلی زیاد داشته باشه!
****

اولی: فیلم دیشب را تا آخر دیدی؟
دومی: بله

اولی: من خوابم برد. آخرش چی شد؟
دومی: هیچی، فیلم تمام شد.

لطیفه های کوداکنه
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دور خود است. بنابراين اگر مداري که شما بر 
روي آن و در فاصله ۳۶ هزار کيلومتري زمين 
واقع  زمين  استواي  فراز خط  بر  مي چرخيد 
باشد، از نظر شما و همينطور از نظر اعضاي 
خانواده تان، شما بر فراز زمين معلق ايستاده ايد. 
حال  در  شما  که  اينجاست  ماجرا  حقيقت 
چرخش هستيد منتهی با سرعتي دقيقا برابر 

سرعت چرخش زمين به دور خودش .
خوب اگر قرار باشد که اعضاي خانواده شما را 
هر روز با تلسکوپ ببينند قطعا آرزو مي کنند 
که شما سفر فضايي خود را روي چنين مداري 
باشيد. دليل آن هم خيلي  برنامه ريزي کرده 
واضح است، چون آنها هميشه خواهند دانست 
که در کجاي آسمان هستيد و ناچار نخواهند 
در چهارگوشه  را  تلسکوپ خود  لوله  که  بود 

آسمان براي يافتن شما به حرکت درآورند. 
حال مي توان درک کرد که ماهواره ها از اين 
ويژگي بسيار مهم چه بهره اي برده اند تا با ايجاد 
»ردپا«ي¹ خود روي زمين بصورت ثابت بتوانند 
به ارسال امواج تلويزيوني، راديويي و مخابراتي 
بپردازند. در مقابل کاري که مخاطبان بايد انجام 
دهند اين است که فقط آنتن گيرنده خود را 
به سمت نقطه اي مشخص در آسمان تنظيم 

نمايند. کار تمام است.
البته اين مزيت بزرگ يک عيب بزرگتر از خود 
دارد. اين مدار خاص که داراي چنين قابليت 
بزرگ است منحصر به فرد نيز هست. يک دايره 
درست بر فراز خط فرضي استواي زمين و در 
ارتفاع ۳۵۸۷۶ کيلومتري سطح درياهاي آزاد 

که بايد پذيراي صدها ماهواره مخابراتي باشد.
از آنجايي که ماهواره هاي مخابراتي بايد امواج 
راديويي بسيار پرقدرتي را به سمت زمين گسيل 
نمايند، نمي توان اين ماهواره ها را خيلي نزديک 
به هم قرار داد. همچنين اين ماهواره ها چندان 
هم در جاي خود ثابت نيستند و در اثر اغتشاشات 

مداري اندکي به شرق و غرب موقعيت خود 
منحرف مي شوند. بنابراين براي پرهيز از تصادم 
ماهواره ها، عدم تداخل راديويي و استقرار آسان 
يک ماهواره جديد، معمواْل محدوده اي از اين 
دايره را يک نقطه مداري ناميده و آن را به اولين 
درخواست کننده واگذار مي نمايند. کشورها 
براي اين نقاط مداري هيچ هزينه اي پرداخت 
نمي کنند اما داشتن چنين امکاني در فضا بسيار 
ارزشمند و استراتژيک است. از اين رو است که 

نقاط مداري را دارايي ملت ها در فضا مي نامند.
واضح است که معمواْل بر سر اين نقاط مداري 
در مدار زمين ثابت، جنگ و دعواي فراواني بر پا 
است و دولت ها در کمين نشسته اند تا اين دارايي 
از چنگ يکديگر درآورند.  را  ارزش فضايي  با 
وجود  هم  قاضي  هست،  دعوا  هرجا  خوب 
دارد. قاضي جهاني اين کار بزرگ و پردردسر 
اتحاديه  نام  به  است  بين المللي  اتحاديه اي 
 )ITU( بين المللي مخابرات راه دور،  آي تي يو
که مقر اصلي آن در ژنو است. آي تي يو موظف است 
محدوده مشخص و کوچکي از مدار زمين ثابت 
را که يک نقطه مداري ناميده مي شود، به اولين 
کشور درخواست کننده واگذار نمايد. کشورها 
براي اين نقاط مداري هيچ هزينه اي پرداخت 
نمي کنند اما داشتن چنين مايملکي در فضا 
استراتژيک  و  ارزشمند  بسيار  ملتي  هر  براي 
را  دولت ها  درخواست هاي  سازمان  اين  است. 
براي نقاط مداري دريافت نموده، نقاط مداري 
اين  را واگذار مي کند و مراقبت مي نمايد که 
بيشتري  مشتري  که  آنهايي  مخصوصا  نقاط 
وقتي کشوري  رو  اين  از  نمانند.  دارند، خالي 
موفق مي شود يک نقطه مداري را تصاحب کند، 
مهلتي از آي تي يو دريافت مي کند تا ماهواره 
مخابراتي خود را ساخته و در آن نقطه مداري 

قرار دهد.
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آنچه در تفکر عموم مردم از سفر به فضا وجود 
دارد اين است که اگر انسان  از سطح زمين 
فاصله بگيرد و آن قدر به سمت باال حرکت کند 
تا مرزهاي اتمسفر را پشت سر گذارده و وارد 
خأل شود؛ به شرايط بي وزني مي رسد و در 
فضا معلق خواهد ماند. اما حقيقت اين است که 
گرچه با دور شدن از مرکز زمين وزن کاهش 
مي يابد اما بي وزني مطلق اتفاق نمي افتد و هر 
جسمي در شعاع گرانش زمين اگر به سرعت 
صفر برسد دوباره به سطح زمين سقوط خواهد 
کرد. از اين رو تمام اجسام ازجمله ماهواره ها، 
فضانوردان  و  فضايي  هاي  محموله  ها،  شاتل 
جهت اجتناب از اين امر بايد دائمًا در مداري به 

دور زمين بچرخند.
چرخش مداوم اجسام به دور زمين در فاصله اي 
خاص و با سرعتي مشخص ، نيروي گريز از 
مرکزي ايجاد مي کند که با نيروي وزن آنها در 
آن نقطه برابري مي کند. اين اتفاقي است که 
براي ماهواره ها در مدارهاي مختلف زمين مي افتد. 
بنابراين هرچه ماهواره در فاصله کمتري از زمين 

باشد بايد با سرعت بيشتري بچرخد.
اجازه دهيد موضوع را با طرح يک مثال دنبال 
کنيم. اگر شما روزي بتوانيد سوار بر يک فضاپيما 
شويد و خود را به  ايستگاه بين المللي فضايي 
در ارتفاع حدود ۴۰۰ کيلومتري زمين برسانيد 
بايد با سرعتي معادل بيست و نه هزار کيلومتر 
بر ساعت به دور زمين بچرخيد تا سقوط نکنيد. 
حال اگر کم کم ارتفاع خود را افزايش دهيد 
و به حدود ارتفاع سی و شش هزارکيلومتري 
سياره زيبايمان برسيد سرعت الزم براي سقوط 
نکردن به حدود يازده هزارکيلومتر بر ســــاعت 

کاهش مي يابد.
حال بگذاريد يک قانون فيزيک هيجان انگيز را 
نيز چاشني اين داستان نماييم. سرعت شما در 
اين ارتفاع دقيقًا برابر سرعت چرخش زمين به 
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اگر نقطه مداري پر طرفداري بدون دليل موجه 
براي مدتي خالي باقي بماند آي تي يو حق دارد 
که مالکيت کشور اول را لغو و نقطه مداري را به 
تملک کشور ديگري درآورد. اين همان باليي 
است که کشورهاي مختلف به خصوص حاشيه 
نشينان خليج فارس به همراه شرکاء غربي خود 
همواره سعي داشته اند سر نقاط مداري کشور 

عزيزمان در آورند.
ما در آسمان چه داريم!

در سال 1356 شمسي، دولت وقت ايران اقدام به 
ثبت سه نقطه بسيار استراتژيک و مهم با نام هاي 
زهره 1، زهره 2 و زهره 3 با موقعيت هاي مداري 
34، 26 و 47 درجه شرقي در مدار کالرک کرد 
تا در مهلت قانوني آن دوران )9 سال(، نقاط  
مذکور عملياتي شده و ماهواره مورد نظر روي 
آن نقاط قرار گيرد که با پيروزي انقالب اسالمي 
و شرايط وقت و به خصوص آغاز جنگ تحميلي، 
تا سال 1365 که مهلت 9 ساله ايران به پايان 
رسيد، کشورمان موفق به عملياتي کردن نقاط 

مذکور نشد.
به دليل متوقف ماندن مناقصه ماهواره زهره و 
عدم پرتاب ماهواره فوق، به دليل جلوگيري از 
حذف اين نقاط استراتژيک، با مصوبه شوراي 
عالي امنيت ملي وقت، تصميمي مبني  بر اجاره 
سه ماهواره مستعمل با بودجه اي بالغ  بر 20 
ميليون دالر اتخاذ شد. بدين ترتيب براي مدت 
حدود دو سال، نقاط مداري ايران با قرار گرفتن 

سه ماهواره استيجاري، عملياتي شد.
امور مربوط به قرارداد ساخت و پرتاب ماهواره 
سال  از  زهره  سه گانه  نقاط  مداري  براي 
2005 آغاز شد که متأسفانه تا سال 2009، 
طرف  شرکت هاي  طرف  از  کارشکني هايي 
بين المللي  شرايط  و  تحريم  به دليل  مناقصه 
صورت گرفت و ساخت ماهواره عملياتي نشد. 
در سال 2006 طي توافقي با شرکت عرب ست، 
ماهواره مشترکي براي عملياتي شدن در نقطه 
26 درجه ساخته شده و در سال 2010 با نام 

تجاري بدر 5 به مدار ژئو پرتاب شد.
با توجه به فعاليت هاي حقوقي صورت گرفته 
و  زهره 3  و  زهره 1  نقاط  حفظ  در خصوص 
عدم عملياتي شدن ماهواره هاي مورد نظر براي 
اين نقاط، اتحاديه بين المللي مخابرات و ديگر 
اعضاي کارگروه تنظيم آن، اقدام به حذف امتياز 
نقطه  مداري زهره 3 کردند و بدين ترتيب يکي 

از سه نقطه استراتژيک کشور از دست رفت.
با توجه به شرايط ذکر شده، برنامه ريزي ها بر 
حفظ نقطه زهره 1 )34 درجه شرقي( متمرکز 
شد و مدتي با استفاده از ماهواره بدر 5، نقطه 
مذکور عملياتي شد؛ اما از آنجا که ماهواره فوق 
متعلق به نقطه زهره 2 بوده و براي عملياتي 

کردن آن استفاده مي شد، مجددًا نقطه زهره 1 
را ترک و به نقطه زهره 2 بازگشت.

خالي  نيز   1 زهره  نقطه  ديگر  بار  بنابراين 
و  تحريم ها  آن  به موازات  و  شد  ماهواره  از 
کارشکني هاي بين المللي نيز فزوني گرفت که 
در نهايت در نوامبر سال 2012 ميالدي، نقطه 
استراتژيک زهره 1 نيز از دست رفت و خسارت 
جبران ناپذير و غيرقابل بازگشتی به کشورمان 
باقيمانده درحال حاضر،  نقطه  تنها  وارد شد. 
زهره 2 است که کماکان با مشارکت عرب ست 

در حال بهره برداري است.
در چند سال گذشته موقعيت مداري 26 درجه 
بهترين  از  نقاط مجاور آن که يکي  و  شرقي 
ماهواره اي   پوشش  براي  مداري  موقعيت هاي 

منطقه خاورميانه و اروپا به شمار مي آيد نيز مورد 
تهديد قرار گرفته است. 

درجه   26 نقطه مداري  راهبردي  اهميت 
شرقي در پوشش منطقه و به خصوص ميزباني 
شده  سبب  قطر  توسط  فوتبال  جام جهاني 
است تا اخيرًا کنسرسيومي مرکب از شرکت 
مخابرات قطر و شرکت يوتل ست فرانسه اقدام 
به بهره برداري از يک ماهواره مخابراتي در کنار 
نقطه  مداري متعلق به ايران با استفاده از امتياز 
فرانسه در موقعيت مداري 25/5 درجه شرقي 
نقطه   موقعيت  از  درجه  تنها 0/5  فاصله  )به 
مداري کشورمان( کنند. نزديکي اين ماهواره 
که سهيل نام دارد، در نزديکي ماهواره مستأجر 
 KU کشورمان، قطعًا باعث تداخل امواج باند
مي شود که از لحاظ ارتباطاتي داراي اهميت 

فوق العاده اي است.
عدم عملياتي شدن ماهواره براي نقطه مداري 
26 درجه از طرف ايران با گذشت مهلت دو سال، 
باعث شکايت فرانسه از ايران شده است. طي 
 ،ITU جلسات مکرر کارگروه مقررات گذاري

و هماهنگي  ابقاي زهره 2  به  نهايتًا تصميم 
و  عربستان  )ايران،  سه گانه  فرکانسي  فني- 
فرانسه( براي بهره برداري از نقاط مذکور گرفته 
کارگروه،  سال 2011  نشست  در  نهايتًا  شد. 
پخش  فرکانس هاي  که  شد  اين  بر  تصميم 
شود  تقسيم  مساوي  بخش  دو  به  ماهواره اي 
که نيمي از آن به ايران ـ عربستان )عرب ست( 
و نيمي ديگر به فرانسه )يوتل ست( اختصاص 
يابد تا چالش ها بر سر اين موضوع پايان يابد، 
اما با عنايت به توافقات صورت گرفته، کماکان 
چالش بين ايران با دو کشور فرانسه و عربستان 
همچنان   2 زهره  نقطه  تصاحب  درخصوص 
جانب  از  ويژه   عنايت  نيازمند  که  دارد  ادامه 
سياستگذاران و مجريان حوزه هوافضاي کشور 
است. پيرو اقدامات فرانسه و همکاري کشورهاي 
منطقه همچون آذربايجان و قطر و حتي آمريکا 
درخصوص عدم استقرار ماهواره هاي زهره 1، 
2 و 3، مکاتبات و پيگيري هاي تهديد آميزي 
ازسوي ITU عليه کشور مبني بر حذف نقاط 
ياد شده آغاز شد که اهميت و ضرورت دستيابي 
به نقاط  مداري جديد براي جمهوري اسالمي 
ايران را بيش از پيش مسجل ساخت و نهايتًا 
در سال 1390، 13 نقطه  مداري جديد  به نام 

عمومي » ايران ست« براي کشور تعريف شد.
البته کشورهاي منطقه نيز منفعل نبوده و اقدام 
مثال  به عنوان  کرده اند.  جديد  نقاط  ثبت  به 
امارات متحده عربي بيش از 120 نقطه، ترکيه 
بيش از 70 نقطه، رژيم صهيونيستي بيش از 50 
نقطه، مصر 18، پاکستان 15 و قطر نيز همانند 
کشورمان اقدام به ثبت 13 نقطه جديد کرده  
است که نشان از اهميت بهره گيري از فضا در 
کاربردهاي مخابراتي، تلويزيوني، سنجش از دور 
و مهمتر از آن امور دفاعي دارد. بديهي است تا 
سال 1397 و پايان مهلت هفت ساله ITU به 
ايران، نقاط جديد ثبت شده بايد عملياتي شوند 
و در غير اين صورت به سرنوشت نقاط قبلي 

ايران دچار خواهد شد.
منبع: 

-انجمن نجوم آماتوری مشهد
-عصرفضا و ماهواره اميد

-مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
به کوشش: مهدی وفايی

¹- قدرت سيگنال دريافتی بر روی زمين، نسبت به فاصله 
و زاويه ماهواره و نقطه گيرندگی، متفاوت بوده و بصورت 
يک الگوی خاص به نام سايه ماهواره يا footprint يا 

ردپا روی زمين معرفی می شود.

از آنجایي که ماهواره هاي مخابراتي 
باید امواج رادیویي بسيار پرقدرتي 
نمایند،  گسيل  زمين  سمت  به  را 
نمي توان این ماهواره ها را خيلي 
نزدیک به هم قرار داد. همچنين 
این ماهواره ها چندان هم در جاي 
خود ثابت نيستند و در اثر اغتشاشات 
غرب  و  شرق  به  اندکي  مداري 

موقعيت خود منحرف مي شوند
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مردم  همه   بين  در  ازدواج  رسوم  و  آداب 
يکسان نيست و هر منطقه اي آداب و رسوم  
خاص را دارد.  اغلب، اين رسم و رسوم كه 
ريشه در نسل ها دارند داراي معاني با ارزش 

و جالبي هستند.
در اين مطلب با بعضي از مراسم ازدواج در 

تهران قديم آشنا خواهيم شد.
بخت گشايي 

يکي از اعتقادات در رابطه با بخت گشايي 
اين بود که وقتي فرد پنبه زني را به داخل 
خانه براي کار مي آوردند, منتظر مي شدند تا 
پنبه زن به منظور انجام عملي براي مدتي 
دست از کار بکشد و در اين هنگام فورًا دختر 
دم بخت خانه را دور از چشم پنبه زن آورده 
و از توي کمان پنبه زني عبورش مي دادند 
و معتقد بودند که به زودي زه کمان وي 
پاره خواهد شد و به اين ترتيب نيز بخت 
دخترشان باز مي شود. در صورت پاره شدن 
چله کمان، جازدن آن کار بسيار مشکلي 
براي پنبه زن ها بود و به همين دليل پنبه 
زن ها سعي مي کردند تا جايي که ممکن 
است کمانشان را رها نکنند تا دست هيچ 
دختري به آنها نرسد و باعث پاره شدن زه 

کمان آن ها نشود.
از ديگر اعتقادات مردم براي بخت گشايي 
حاجات  ديگر  شدن  برآورده  همچنين  و 

خويش، دوختن پيراهن مراد بوده است. اين 
مراسم به اين شکل بود که در روز بيستم و 
هفتم ماه مبارک رمضان، زن ها آرايش کرده 
به مساجد مي رفته اند تهراني ها عمومًا در 
مسجد شاه تجمع مي کردند و با پارچه هايي 
که از قبل تهيه کرده بودند، در بين دو نماز 
پيراهن مراد مي دوختند و معتقد بـــودند 
که با پوشيدن اين لباس کليه حاجت هاي 
آنها از جلمه گشاده شدن بخت آنها برآورده 
اين  زنان  از  بعضي  بين  در  و  شد  خواهد 
اعتقاد نيز بود که پارچه پيراهن ذکر شده 
گدايي  از  پول حاصل  از  که  است  بهتر  را 

خريداري نمايند . 
خواستگاري و بله بران

ترتيب  بدين  معمواًل  خواستگاري  مراسم 
بود که مادر داماد به چند تن از زناني که 
کارشان پيدا کردن دختر بود مي سپرد که 
اگر دختري را با شرايط مورد نظر وي در 
نظر دارند، به وي معرفي کنند و يا درصدد 
از  پس  باشند.  دختري  چنين  کردن  پيدا 
مدتي يکي از زنان دختري را در نظر گرفته 
و به همراه يک يا چند تن از زنان خانواده 
سرزده  نظر  مورد  دختر  ديدن  براي  داماد 
به خانه او مي رفتند. دختر دم بخت بعد از 
مدتي با کاسه اي آب وارد اتاق خواستگاران 
مي شد و آب را به آنها تعارف مي کرد و پس 

از آن به کناري مي نشست. در اين هنگام 
يکي از خواستگاران که از همه با تجربه تر بود 
به طرف دختر رفته و چادر و يا چارقد دختر 
را کنار زده، دستي به سر وي مي کشيد و 
موهاي دختر را جابجا مي کرد تا ببيند که 
مبادا دختر کچل باشد و موها عاريه اي باشد. 
بعد از مطمئن شدن از موها، شروع مي کرد 
به بو کردن دهان و زيربغل و خالصه تمامي 
بدن دختر، که خداي ناکرده بوي بد ندهد. 
پس از انجام اين تشريفات و مورد پسند واقع 
شدن دختر، به خانه داماد برگشته و شرح 
ماجرا را توصيف مي کرد و داماد نيز با شرحي 
که خواستگاران مي دادند تصوير دختر را در 
ذهنش مجسم مي کرد و آنگاه موافقت و يا 

عدم موافقت خود را اعالم مي داشت.
در صورت موافقت داماد، پدر وي به همراه 
دختر  خانه  به  فاميل  بزرگان  از  تن  چند 
مي خوردند.  شيريني  اصطالح  به  و  رفته 
فرداي آن روز مادر و خاله و عمو و ديگر 
کسان نزديک داماد براي بله برون به خانه 
عروس رفته و راجع به مهريه و شيربها و 
روز عروسي و مسائلي ديگر نظير آن صحبت 
داماد  خانه  از  روز  چند  از  پس  مي کردند. 
هدايايي به وســــيله چنــدين مجمع به 
منزل عروس فرســـــــــتاده مي شد که 

آداب و رسوم ازدواج در تهران قدیم
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وسايل درون مجمع ها معمواًل عبارت بودند 
از: يک عدد انگشتر يا حلقه طال، يک کاسه 
نبات، دو کله قند، تعدادي لباس براي پدر و 
مادر و خود عروس که بسته به فصول سال 
از جنس هاي مختلف انتخاب مي شده است. 
البســــه اي که براي عروس فرستاده مي شد 
معمواًل عبارت بود از: يک چادر، يک پيراهن، 
يک تنبان يا دامن، يک جفت کفش، دو جفت 
جوراب، يک يا دو عدد چادر، يک يا دو عدد 
زيرجامه. همچنين مقداري از ميوه هاي فصل 
و شيريني نيز جزو اصلي اين هدايا به شمار 

مي آمده است. 
خريد عروسي

پس از خواستگاري و پسند طرفين و انجام 
مراسم بله برون، طرفين زماني را جهت خريد 
وسايل عروسي تعيين مي کردند. وسايلي که 
معمواًل در اين زمان خريداري مي شد, عبارت 
بود از: پارچه و يا لباس دوخته شده، آيينه 
و شمعدان، وسايل آرايش عروس، لباس هاي 
زير براي عروس، کفش و جوراب، لوازم مربوط 
به سفره عقد و ديگر وسايل اين چنيني. براي 
اين خريد يک يا دو نفر از خانواده عروس و 
داماد انتخاب مي شدند و معمواًل نيز در اين 
خريد عروس و داماد شرکت نداشتند )البته 
اين قضيه جنبه همگاني نداشته و گاهي خود 
عروس و داماد شرکت مي کردند( و نمايندگان 
به سليقه خود وسايل مورد نياز را خريداري 
مي کردند. در ضمن اين نکته را نيز بايد متذکر 
شد که خرج اين دسته خريدها کاًل به عهده 

داماد بوده است.
جهازبران

قبل  روز  گاهي  و  عروسي  از  قبل  روز  چند 
مي گرفت.  صورت  بران  جهاز  مراسم  آن،  از 
براي جهاز بران چند نفر طبق کش به همراه 
چند قاطر اجير مي شدند تا وسايل جهيزيه 
عروس را به خانه داماد حمل کنند. عالوه بر 
طبق کش ها، عده اي نقاره زن نيز استخدام 
مي شدند تا در طول راه به هنرنمايي بپردازند. 
قبل از رسيدن گروه مزبور چند تن جلوتر به 
خانه داماد مي رفتند و قسمت هايي از خانه 
داماد را که براي عروس در نظر گرفته شده 
و جارو  به اصطالح آب  و  نظافت کرده  بود، 
مي کردند. هنگامي که جهيزيه در خانه داماد 
جاي مي گرفت، فردي از طرف خانواده عروس 
صورت اسبابي که آورده بودند را نشان داماد 
دريافت  رسيدي  آنها  بابت  وي  از  و  مي داد 
مي کرد که به آن سياهه مي گفتند. عالوه بر 
آن دادن انعام به طبق کش ها و نقاره چي ها 
طبق  مي آمد.  حساب  به  داماد  وظايف  جزو 
کش ها عالوه بر انعام مزبور اجازه داشتند که 

نقل ها و پارچه هاي کف طبق ها را که براي 
خود  براي  را  بود،  شده  ديده  تدارک  تزئين 
بردارند. وسايل جهيزيه طبق توافقي که قباًل 
بين خانواده هاي عروس و داماد صورت گرفته 
بود، تهيه مي شد. به عنوان مثال گاهي عبارت 
بود از: ديگ، قابلمه، مالقه، آبکش، مجمع هاي 
مسي، آفتابه لگن و اسباب ديگري همچون 
رختخواب، متکا، پشتي، پرده، سماور، بلور و 
عالوه بر همه اين ها، آينه و قرآن جزو اصلي 
مهم ترين وسايل جهيزيه به شمار مي رفته 

است. 
آرايش عروس)بزک عروس(

خانه  به  ذهل  و  ساز  با  را  عروس  سرانجام 
مي آوردنـــد و در اين هنــــگام مشاطه اي 
بود   شده  فراخوانده  قبل  از  که  )آرايشگري( 

شروع به آرايش عروس مي کرد.
آرايش هاي گذشتگان در فرهنگ هاي فارسي 
تحت عنوان هر هفت معرفي شده است و هر 
قديم  در  که  زنانه  آرايش  لوازم  يعني  هفت 
عبارت بود از هفت چيز: سرخاب، سفيدآب، 
حنا، وسمه )برگ نيل يا رنگي شبيه نيل كه 
در آب خيس مي كردند و به ابــروهاي خود 
خال،  و  غاليه  زرک،  سرمه،   ، كشيدند(  مي 
بنابراين هر هفت کردن به معني آرايش کردن 
است و مترادف آن نيز همان اصطالح هفت 

قلم آرايش کردن مي باشد.
مراسم عقد کنان

عروس  خانه  در  معمواًل  را  عقدکنان  مراسم 
انجام مي دادند و براي انجام اين امر اتاقي را 
در  عقدکنان  مراسم  که  مي گرفتند  نظر  در 
چند  مراسم  شروع  از  قبل  مي شد.  اجرا  آن 
تن از زنان خوش سليقه و خوشبخت فاميل، 
براي تزئين سفره عقد در اتاق مزبور حاضر 
مي شدند و با ظرافت خاصي اسباب سفره را 
در سرجاي خود مي چيدند. اسباب سفره عقد 
عمومًاعبارت بود از: نقل و شيريني، چند کله 
قند، چند الله يا جار، گالبدان، خنچه، اسپند، 
کاسه اي آب که رويش يک برگ سبز باشد 
و...   به هنگام عقد عروس را مقابل آيينه و رو 
به قبله مي نشاندند و به هنگامي که عاقد در 
حال خواندن خطبه عقد بود، الزم مي دانستند که 
عروس خانم حتماً در آيينه نگاه کند تا بدين 
ترتيب بختش همچون آيينه صاف و روشن 
خطبه  خواندن  موقع  در  همچنين  و  باشد 
دو زن سپيدبخت دو سر پارچه اي سفيد را 
گرفته و در باالي سر عروس نگاه مي داشتند 
و زن سپيدبخت ديگري به نيت شيرين شدن 
زندگي عروس بر سر او قند مي ساييد و در 
اين هنگام فرد ديگري با يک سوزن و نخ هفت 
رنگ جلو آمده و تعدادي کوک بر پارچه مزبور 

مي زد. به هنگام اين کار زير لب مي خواندند: 
خواهر  شوهر،  مادر  زبان  دوختم،  دوختم، 

شوهر، جاري و پدرشوهر را دوختم.
از ديگر اعتقاداتي که در مورد مراسم عقدکنان 
برد:  نام  توان  را مي  موارد  اين  وجود داشته 
اطاق عقد نبايد زيرش خالي باشد، زن هايي 
که موقع عقد در اطاق مزبور هستند همه بايد 
سپيدبخت و يک بخته باشند. سفره عقد و 
عروس بايد روبه قبله باشند. به هنگام عقد 
باشد  اي  گره  نبايد  عروسي  هاي  لباس  در 
باز  بايد تمام بندهاي لباس هايش را  و وي 
کند تا گره اي در کار و زندگيش نيفتد. مغز 
يک فندق را از توي پوستش در مي آوردند و 
مقداري جيوه در آن ريخته و سوراخ پوست 
را با مـــــوم مي گرفتند و سپس آن را به 
عروس مي دادند که همراه خود داشته باشد 
به اين نيت که داماد زن ديگري نگيرد و بر 
نياورد و همانطور که جيوه  سر عروس هوو 
در فندق مي لرزد، دل داماد هم همواره براي 

عروس بلرزد!

بردن عروس
پس از جاري شدن خطبه عقد و مراسم عقد 
کنان چند ساعتي را به زدن ساز و رقص و 
شادماني سپري مي کردند. آنگاه چند نفر از 
خانه داماد با اسب سفيدي براي بردن عروس 
مي آمدند. عروس را سوار بر اسب کرده و در 
جلوي آنها عمله جات طرب و پشت سر آنها 
نيز جاروکشان و سپس اسب عروس حرکت 
خانه  به  عروس  قافله  وقتي  است.  مي کرده 
داماد مي رسيد، بايد داماد به پيشواز عروس 
مي رفت و نارنجي به طرف وي پرتاب مي کرد. 
اگر عروس مي توانست نارنج را در هوا بگيرد، 
نشانه آن بود که عروس بر سر داماد مسلط 
خواهد شد. هنگامي که مي خواستند عروس 
را  نابالغي  پسربچه  ببرند،  داماد  خانه  به  را 
آورده و يک بقچه حاوي نان و پنير را به وي 
مي دادند و بچه موظف بود که اين بقچه را به 
کمر عروس ببندد و با اين نان و پنير، عروس 
را روانه خانه داماد مي کردند. وقتي که عروس 
مي خواست پايش را در آستانه در خانه داماد 
قرار  پايش  زير  را  گردويي  يا  فندق  بگذارد، 
مي دادند تا به اين ترتيب هر گونه طلسمي که 
براي عروس شده, از بين برود. در هنگام ورود، 
اين  به  عزيزاهلل،  يا  مي گفت  لب  زير  عروس 
نيت که عزيز شوهرش بشود و در اين موقع 
داماد بايد باالي سر در خانه برود تا عروس 
از زير پاهاي او عبور کند تا بدين طريق در 
زندگي بر سر عروس مسلط باشد. در موقع 
هاي  کفش  نيز،  عروس  اتاق  به  داماد  ورود 
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تا  عروس را در باالي در قرار مي دادند 
بدين ترتيب عروس بر سر داماد مسلط 
باشد. بعد از اينکه عروس به خانه داماد وارد 
شد زن هاي فاميل مي آمدند و شروع به 
شادماني مي کردند. آنان بر سر عروس و داماد 
نقل و پول مي ريختــــند و مي گفتند که هر 
گاه دختر دم بختي از اين نقل بخورد، به 

زودي بختش باز خواهد  شد. 
جالب اينکه داماد نيز مي توانست در اين 
مجلس زنانه حضور داشته باشد و بر اين 
به  داماد  شب  اين  در  که  بودند  عقيده 

تمامي زنان محرم مي باشد. 
پاتختي و مادر زن سالم

به  عروسي  از  پس  که  مجالسي  از  يکي 
که  بود  پاتختي  مراسم  مي آمد  در  اجرا 
بالفاصله بعد از شب عروسي و در اولين 
صبح برگزار مي شد. در اين مراسم عمومًا 
نزديکان عروس و داماد شرکت داشتند و 
عده اي مطرب نيز دعوت مي شدند تا براي 
نوازندگي  و  شادماني مهمانان هنرنمايي 
کنند. همچنين در صبح بعد از عروسي، 
خود  زن  مادر  با  که  بود  موظف  داماد 
مالقاتي داشته باشد و از او به خاطر دختر 

پاکي که به او داده، تشکر کند.
پاگشا

چهل روز بعد از عروسي، مراسمي در خانه 
مادر عروس برپا مي شد و در آن عروس 
طرف  دو  نزديک  هاي  فاميل  و  داماد  و 
شرکت داشتند. برگزاري اين مجلس به 
اين علت بود که دو فاميل بيشتر با هم 
آشنا شود و نيز دختر بتواند بعد از گذشت 

زماني دوباره به خانه مادرش بيايد.
همانطور كه مي دانيد بعضي از اين آداب 
و رسوم ديگر منسوخ شده اند اما بعضي 
ديگر همچنان پابرجا هستند و از اركان 
ايراني  ازدواج خانواده هاي  اصلي مراسم 

مي باشند.

منابع:
www.ketabeavval.ir/tehran/1794.
aspx
http://vr1.mihanblog.com/post/743

مهندسی  مدير   / منفرد  حميد  کوشش:  به 
پارت الستيک

LG Display، يکی از واحدهای شرکت بزرگ ال جی است که وظيفه توليد صفحه نمايش را به عهده 
داشته و انحصار پنل های OLED را در اختيار دارد. اين واحد برای اثبات توانايی و قدرت خود اخيرا از يک 

تلويزيون فوق باريک رونمايی کرده است.
ال جی ديسپلی طی يک رويداد مطبوعاتی در کره جنوبی يک تلويزيون يا به مفهوم واقعی تر يک کاغذ 
ديواری متحرك را به نمايش گذاشت. اين نمايشگر 55 اينچی OLED يک کيلو و 900 گرم وزن دارد و 
ضخامت آن کمتر از يک ميلی متر است. به کمک يک صفحه مغناطيسی که پشت اين تلويزيون روی ديوار 
نصب می شود، می توان اين تلويزيون را به ديوار متصل کرد. برای جدا کردن اين نمايشگر از ديوار، کافی 

است آن را مثل يک تکه کاغذ از ديوار بکنيد.
رونمايی از اين تلويزيون بخشی از يک برنامه گسترده تر ال جی برای نمايش پنل های آينده اين شركت 
است. ال جی می گويد راهبرد آينده اين شرکت برای توليد نمايشگر تمرکز روی فناوری OLED خواهد 
بود. سنگ دوگ يوو، مسئول ارشد واحد OLED ال جی، اعالم کرده است: »OLED يک فناوری پيش 

گامانه را نه فقط برای اين شركت، که برای کل اين صنعت به ارمغان آورده است.«
طی سال های گذشته فناوری صفحه نمايش ها تکامل زيادی پيدا کرده و مصرف كنندگان را با نام های 
جديدی آشنا کرده است. چند سال پيش نام فناوری HD در کنار فناوری نمايشگرهای LCD و پالسما 
سر و صدای بزرگی را به راه انداخته بود و بعد از آن به تدريج صحبت از فناوری ديگری مانند LED به 

ميان آمد.
امروز اعتقاد بر اين است که OLED ميراث دار بی منازع نسل آينده نمايشگرها است. اين فناوری يک 
اليه از ترکيبات آلی را به خود اضافه کرده است که نه تنها امکان توليد صفحه نمايش های فوق باريک را 
فراهم می کند، بلکه به توليد کنندگان اين امکان را داده که نمايشگرهای منحنی توليد کنند. اين مواد آلی 
همچنين می تواند از خود نور ساطع کنند و نياز به نور پس زمينه را برطرف کنند. اين ها همه باعث شده تا 
OLED به عنوان يک انتخاب مطلوب نه تنها برای تلويزيون ها، بلکه برای طيف گسترده ای از دستگاه های 
پوشيدنی و ساير محصوالت موبايل نيز مطرح باشد. ال جی معتقد است فناوری OLED در آينده می تواند 

به فناوری جايگزين در تمام محصوالت تبديل شود.
با وجود اين که صفحه نمايش های OLED توسط شرکت هايی نظير سامسونگ، ال جی و سونی مورد 
استفاده قرار گرفته است، همچنان قيمت محصوالتی که با اين فناوری توليد می شوند، باال است. بخشی 
از اين قيمت مربوط به بازدهی پايين آن در طول زمان يا عدم اثبات ميزان کارآمدی آن در محصوالت 
توليدی است. توليد اين گونه نمايشگرها نيز با هزينه و اتالف منابع زيادی همراه است. تمام اين ها باعث شده 
 4K  تا همچنان هزينه نهايی که به دوش مصرف كننده است، باال باشد. برای نمونه تلويزيون 65 اينچی

OLED ال جی 9000 دالر قيمت دارد.
در اين رويداد مطبوعاتی، ال جی اعالم کرد که در ساخت و توسعه صفحات OLED پيشرفت قابل 
مالحظه ای داشته است. اين شركت موقعيت خود را به عنوان اولين توليد كننده انبوه نمايشگرهای بزرگ 
OLED حفظ کرده است و می گويد بازدهی اش به باالی 80 درصد رسيده است. اين رقم اگرچه باال 
است، همچنان کمتر از ال سی دی ها است. مشکل ميزان بازدهی به همراه قيمت آن، باعث خواهد شد 
تلويزيون های شبيه کاغذ ديواری به اين زودی ها با قيمت معقول راه خود را به قفسه فروشگاه ها باز نکنند.

ال جی در اين مراسم اعالم كرد که انتظار دارد امسال 60 هزار دستگاه و سال آينده 1,5 ميليون دستگاه 
از تلويزيون های OLED را به فروش برساند. اين شركت همچنين نظرات مطرح شده توسط چينگ وو 
تانگ را نيز در اين رويداد خبری نقل قول کرد. تانگ استاد دانشگاه روچستر نيويورک و پدر OLED است. 
او می گويد نمايشگرهای OLED تا ده سال آينده فراگير نخواهند شد، اما با وجود اين تانگ معتقد است 

در مجموع فروش اين فناوری از LCD ها پيشی خواهد گرفت
منبع: ويکی پديا

به کوشش: آتنا طوسيان

تلویزیون یا کاغذ دیواری متحرك!؟
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تقريبا  رشدی  با  ايران  خودروسازی  صنعت 
60 در صدی، به شکل چشم گيری خود را از 
وضعيت رکود خارج کرد و با آمادگی کامل به 

سال جديد قدم گذاشت. 
ايران سال  بازار خودرو و صنعت خودروسازی 
در  اما  را پشت سر گذاشت؛  نشيبی  و  پرفراز 
مجموع اين صنعت با رشدی تقريبا 60 درصدی، 
به شکل چشم گيری خود را از وضعيت رکود 
خارج کرد و با آمادگی کامل به سال جديد قدم 
گذاشت سال 1393 برای خودرو سازی سالی 
پر خبر بود. در ابتدای سال خودروسازان موضوع 
افزايش قيمت خودرو را در حالی مطرح کردند که 
نرخ ارز رو به کاهش بود و وزير صنعت معدن و 
تجارت هم قول تامين ارز مبادله ای را به صنايع 
فعال پايين دستی و باالدستی خودرو داده بود؛ اما 
خودروسازان مدعی بودند حرف وزير در حد وعده 
باقی مانده و ارز مورد نياز خود را همچنان از بازار 

آزاد تامين می کردند. 
در ابتدا شورای رقابت با پيشنهاد خودروسازان 
درباره افزايش قيمت موافقت کرد و قيمت های 
نهايی اعالم شد، اما دولت به شدت مخالف درصد 
پيشنهادی افزايش قيمت از سوی خودروسازان 

بود تا جايی که بحث تکدر خاطر رئيس 
افزايش  بر  خودروسازان  اصرار  از  جمهور 

قيمت پيش آمد.
نمايندگان مجلس هم بحث تحقيق و تفحص 

از شرکت های خودروساز را پيش کشيدند و 
اعالم کردند درصد افزايش قيمت متناسب با 
سطح کيفيت خودروها نيست. در نتيجه رکود 
بازار اين بار با انتظار کاهش قيمت پس از مخالفت 
دولت و مجلس عميق تر و جدی تر شد. اين در 
شرايطی بود که با آغاز ماه رمضان به طور معمول 
آمار خريد و فروش در بازارهايی مانند خودرو به 

شدت کاهش يافته بود. 
در طرف ديگر داستان، عده ای شورای رقابت 
بازار می دانستند  اين بالتکليفی در  را مقصر 
و معتقد بودند در درجه نخست شورای رقابت 
نبايد مذاکرات و جلسات را برای تعيين نرخ نهايی 
افزايش می داد، و در درجه دوم بايد با بررسی 
و مطالعات بيشتر برای پيشنهاد افزايش قيمت 
نمايندگان  گرفت.  می  تصميم  خودروسازان 
مجلس معتقد بودند فرمول تعيين نرخ شورای 
رقابت جای ترديد و بحث دارد و مدعی بودند که 
شورا نرخ تورم را 2 بار حساب کرده و زمانی که 
قيمت ارز گران شد، قيمت خودرو هم افزايش 
يافت؛ اما در شرايطی که قيمت ارز نسبت به آن 
زمان کاهش يافته بود و گشايش اسناد اعتباری 
هم راحت تر از گذشته شده و وضعيت تحريم ها هم 
بهتر شده بود در مجموع دليلی برای افزايش 
ديگر  سوی  از  نداشت.  وجود  خودرو  قيمت 

ارز  تامين  وعده  بودند  مدعی  خودروسازان 
مبادله ای وزير محقق نشده و حقوق و دستمزدها 
و قيمت برخی از قطعات يدکی افزايش داشته و 
برای افزايش توليد،  افزايش قيمت ضروری است.

با جــــــدی تر شدن اختــالف دولت و مجلس 
با خودروسازان بر سر درصد افزايش قيمت، بازار 
به خـــــــواب تابستانی رفت و زمانی اين خواب 
عميق تر و طوالنی تر شد که دولت به مردم توصيه 
کرد برای خريد خودرو عجله نکنند و منتظر 
تعديل قيمت ها باشند. در اين بين خودروسازان 
خواستار آزادسازی نرخ ها شدند و به دولت اعالم 
کردند بگذاريد مکانيسم بازار نرخ گذار باشد اما 
نمايندگان مجلس اين نکته را به خودروسازان 
متذکر شدند که در صورت آزادسازی نرخ ها بايد 

تمام بندهای آن از جمله صفر شدن نرخ تعرفه 
ورود خودرو اجرايی شود. 

در اين بين،))اکبرترکان(( مشاور رئيس جمهور 
سوم  قطب  اندازی  راه  برای  دولت  تصميم  از 
چابهار  آزاد  منطقه  در  کشور  در  خودروسازی 
خبر داد و گفت: بازار خودروی کشورمان نياز به 
رقابت دارد و قطب سوم را که بهره گيری از دانش 
برندهای برتر خودروسازی دنيا است، راه اندازی 

خواهيم کرد. 
درخواست  به  رأی  رقابت  شورای  نهايت  در 
نمايندگان مجلس مبنی بر کاهش درصد افزايش 
قيمت داد و با گذشت بيش از 6 ماه از سال گره 
رکود بازار خودرو به تدريج باز شد، اما خودروسازان 
همچنان از نياز افزايش قيمت ها و سر به سر 
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نشدن هزينه ها سخن می گفتند. به 
هر حال روزهای پر التهاب اين بازار فروکش کند 

و مردم و متقاضيان موثر وارد بازار شوند. 
اعتراض  صدای  هم  باز   94 سال  در  حال 
خودروسازان نسبت به افزايش هزينه های توليد 
و شرکت های خودروسازی  شنيده می شود 
افزايش قيمت خودرو را حتمی می دانند، اما از 
سوی ديگر عده ای از کارشناسان هم معتقدند 
با بهبود شرايط اقتصادی به استناد گزارش های 
ها  قيمت  ثبات  شاهد  مرکزی  بانک  رسمی 
خواهيم بود. براساس تازه ترين آمار بانک مرکزی 
بخش خودروسازی در 9 ماهه نخست سال 93 

حدودًا 60 درصد رشد داشته است. 
•مکانيسم عرضه و تقاضا نرخ گذار است

بنابر فرمول عرضه و تقاضا هر زمان تقاضا برای 

خريد کااليی افزايش يابد، به همان اندازه قيمت 
هم افزايش می يابد. البته فاکتورهای اقتصادی 
از جمله  نرخ تورم، افزايش هزينه های جاری 
و نرخ ماليات هم بر افزايش يا کاهش قيمت ها 
تاثيرگذارند. در سال های 90 تا 91 با افزايش 
3 برابری نرخ ارز، قيمت خودروهای توليد داخل 
و البته وارداتی تا چند برابر افزايش پيدا کرد که 
افزايش تقاضا هم در اين افزايش قيمت تاثيرگذار 
بود. کارشناسان معتقدند تا زمانی که شرکت های 
خودروسازی رقيب نداشته باشند، بهره وری و 
کارايی موثر هم نخواهند داشت و همواره برای 
تامين هزينه های خود دست به دامن افزايش 
قيمت محصول و تامين هزينه ها از سوی مصرف 
کننده نهايی می شوند. حسين گروسی عضو 
و معادن مجلس درباره ی   کميسيون صنايع 

بازار خودرو در سال 94 گفت،  پيش بينی 
مهم ترين عاملی که نرخ خودرو را مشخص می 

کند عرضه و تقاضا است.
•آيا قيمت ها افزايش می يابند؟

گرچه در صورت توافق درباره بحث هسته ای 
گشايش مهمی در فضای اقتصادی کشور ايجاد 
می شود، اما از اين رويداد نمی توان انتظار معجزه 
هم داشت و به دنبال کاهش شديد قيمت ها 
بود. حال در کنار اين عامل فعاالن بازار خودرو 
معتقدند با افزايش هزينه های دولتی و افزايش 
هزينه های توليد، قيمت خودرو بايد افزايش 
يابد. البته در سال های گذشته هم معموال بازار 
خودرو در آستانه نوروز با چند درصد گرانی مواجه 
می شود که اين گرانی شب عيد به درصد افزايش 
قيمت رسمی بازار تبديل می شود؛ حال برخی 
از کارشناسان و فعاالن بازار تکرار اين روند را در 

سال جاری هم پيش بينی می کنند. 
نعمت ا... کاشانی نسب  کارشناس بازار خودرو 
با بيان اينکه افزايش نرخ دستمزد، افزايش نرخ 
بيمه، و افزايش قيمت قطعات در مجموع باعث 
افزايش قيمت خودرومی شود گفت: افزايش 
قيمت خودرو حتمی است مگر اينکه به 
دنبال توافق لوزان قيمت دالر کاهش يابد و با 
کاهش قيمت دالر طبيعی است که قيمت تمام 
کاالهای مصرفی و خدماتی کاهش می يابد. وی 
ادامه داد: همچنين اگر پول های بلوکه شده ايران 
آزاد و اين حجم از ارز وارد بازار شود، يا اينکه 
قيمت نفت افزايش يابد، احتمال ثبات قيمت ها 

وجود دارد. 
از  يکی  تورم  نرخ  شد،  گفته  که  طور  همان 
عوامل تاثيرگذار در افزايش قيمت خودرو است، 
و معموال يکی  از داليل افزايش قيمت، افزايش 
نرخ تورم عنوان می شود. بنابراين با کاهش نرخ 
تورم در طول يک سال گذشته يکی از داليل 
افزايش قيمت خودرو کنار می رود. يکی ديگر 
از نشانه های ثبات قيمت افزايش ميزان توليد 
است و وقتی که عرضه پاسخگوی نياز باشد، 
مازاد تقاضايی وجود نخواهد داشت که باعث 
افزايش قيمت شود. همچنين با پيش بينی ثبات 
نرخ ارز يکی ديگر از مهم ترين داليل افزايش 
قيمت خودرو هم از بين می رود. حال بايد ديد 
قيمت  افزايش  برای  خودروسازان  درخواست 
تصميم  برای  رقابت  شورای  مديريت  خودرو، 
گيری در موضوع قيمت خودرو  و عوامل موثر در 
نرخ خودرو مانند فروش در بازار آزاد و ساماندهی 
آن چگونه است و دولت چه راهکارهايی برای 

قيمت خودرو اتخاذ می کند. 
منبع: گزيده ای از ماهنامه خودرو گستر سايپا شماره 149
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اين مقاله فنون مديريت زمان را مورد بررسي قرار 
مي دهد. تعيين اهداف كاري و شخصي، تحليل 
عوامل اتالف وقت، كاهش وقفه ها و ايجاد تمركز، 
كار با برگه ها و اسناد، بايگاني مدارك، محيط كار 
مناسب، كنترل زمان تلفن و واگذاري يا تفويض 
بخشي از مسئوليت ها و اختيارات، رئوس مطالب 

اين مقاله را تشكيل مي دهند.
آيا تا به حال احساس نكرده ايد مانند خرگوش سفيد 
در داستان آليس در سرزمين عجايب هستيد؟ ... 
هميشه در عجله ايد اما هرگز به آنچه كه مي خواهيد 
نمي رسيد. آيا شما هم ساعات طوالني كار مي كنيد 
ولي هميشه اين حس را داريد كه اهدافتان در حال 

گريز هستند؟
وقتي حمايت از كاركنان كاهش مي يابد فشار كار 
هجوم مي آورد و آنها مجبور مي شوند سخت تر، 
طوالني تر و سريع تر كار كنند. مديريت زمان و رويه 
واگذاري بخشي از وظايف كاري به همكاران، ديگر 
يك موضوع تجملي نيست. اين مهارت هاي اساسي 
ابقاء شده اند. افزايش معلومات و تجربيات و استفاده 
از روش هاي مديريت زمان باعث افزايش كارآيي و 

پيشرفت سريع و مستمر در محل كار مي شود.
1-تعيين اهداف

قبل از اين كه بخواهيد جزئيات مديريت زمان 
را مشخص نماييد، مي بايست به يك چشم انداز 
گسترده نگاه كنيد. پايه و اساس كار داشتن يك 
شناخت صحيح از اهداف و اولويت هاست. سپس به 
جاي آشفتگي و تغيير مسيرهايي كه باعث مي گردد 
از موضوع اصلي منحرف و در نتيجه نااميد شويد 
مي توانيد فعاليت هاي روزانه را براي پيشبرد اهداف 
تنظيم كنيد. وقتي اهداف را مشخص مي كنيد 

ويژگي هاي زير را در نظر داشته باشيد:
•اهداف بايد مشخص، قابل اندازه گيري، دستيابي و 

زمان بندي باشند.
•اهدافي را مد نظر قرار دهيد كه شما را در حد 
بروز  امكان  و  مي دهد  قرار  انگيزه دهي  اعالي 

قابليت هايتان را فراهم مي سازد.
به  دستيابي  حس  با  ابتدا  از  كه  است  ضروري 
موفقيت شروع به فعاليت كنيد و اين امر تنها با 
تعيين اهداف در حيطه منابع، بودجه، چارچوب 
زماني و محدوديت هاي سازماني امكان پذير است. 
هنگامي كه اهداف كاري را مشخص كرديد آنها را 

در مقوله هاي ذيل سازماندهي كنيد:
•اهداف بلند مدت )شش ماه تا يك سال(

•اهداف ميان مدت )يك تا شش ماه(

•اهداف كوتاه مدت )روزانه، هفتگي، ماهانه(
2- تحليل عوامل اتالف وقت

اغلب اوقات اتالف كننده هاي وقت، روز ما را به 
هم مي ريزند و مانع از اين مي شوند كه ما روي 
نااميدي  با  اهدافمان تمركز كنيم. در حالي كه 
احساس مي نماييد در زمان گير افتاده ايد با يك يا 
چند تغيير ساده مي توانيد عوامل اتالف وقت را از 
بين ببريد. براي مدتي درنگ نموده و آنچه را كه 
مهم ترين استفاده از وقت تان به حساب مي آيد، 
بررسي كنيد. سپس عامل ويژه اي را كه ممكن 
است در اين استفاده ترجيحي از وقت دخالت كند، 

مشخص سازيد.
 1-2-مهم ترين عوامل اتالف وقت

•جلسات غير ضروري
•ميز يا محدوده كار نابسامان

•تلفن هاي غيرضروري
•صرف وقت زياد براي پاسخگويي به نامه ها

•دسته بندي اوراق بيش از يك بار در روز و صرف 
زمان طوالني براي سازماندهي آنها

كار  در  تكنولوژي)اختالل  با  داشتن  •مشكل 
كامپيوترها(

•صرف وقت زياد در ترسيم برنامه هاي كاري براي 
ديگران

•اختصاص زمان طوالني به برنامه ريزي
•اختصاص زمان طوالني به تحليل اشتباهات

•اختصاص زمان طوالني به پروژه مستندسازي
•تالش بيهوده براي جلب توجه ديگران به كارهاي 

انجام شده
•انجام كارهايي كه مي توان به ديگران محول نمود.

•انجام كار بدون بازده در اوج خستگي
•تغيير برنامه زمان بندي سفرها

•تغيير اولويت ها به خاطر تغيير مديريت ها
 ليست عوامل اتالف وقت را بررسي و مواردي را كه 
با آن مــواجه هســــــتيد، عالمت بزنيد. سپس 
مهم ترين آنها را از ۱ تا ۵ شماره گذاري كنيد. 

شماره ۵ نامناسب ترين وضعيت است.
تان صرف  از وقت  ممكن است بخش عمده اي 
خصوص  )به  ها  نامه  به  دادن  پاسخ  و  خواندن 
نامه هاي الكترونيكي( شود. از همكارانتان درخواست 
كنيد كه رونوشت همه نامه ها را برايتان ارسال 
نكنند، مگر آن كه اطالعات آنها مستقيمًا مربوط به 
شما باشد. هم چنين به آنها بگوييد به نامه اي پاسخ 
نمي دهيد مگر اين كه واقعًا نياز به پاسخ داشته 
باشد. پيشنهاد كنيد فرستنده هاي نامه ها بيشتر 

براي  زماني  و چارچوب  از جزئيات، روي محتوا 
پاسخگويي تمركز نمايند و مهم تر از همه اين كه 
قاعده اي براي بررسي نامه ها بگذاريد. به عنوان مثال 
بيشتر از يك بار در روز سراغ نامه ها نرويد. البته در 
برخي مواقع اين امر امكان پذير نيست. اما اين اصل 
را تعيين كنيد تا مطمئن شويد كه فرايند افكارتان 
دائمًا با مانع مواجه نمي شود. گاهي اوقات ساده ترين 

تغييرات يك اثر عميق دارد.
2-2- كاهش وقفه ها و نگهداري تمركز با 

اجراي چند اصل ساده
•تمام تماس هاي تلفني انجام شده را مرور كنيد و 
براي پاسخگويي به آنها وقت مشخصي اختصاص 

دهيد.
•افراد را تشويق كنيد كه مسئله كاري خود را از 
طريق پست صوتي يا پست الكترونيكي با شما در 

ميان بگذارند.
•پيام هاي كتبي و الكترونيكي را در يك محدوده 

زماني مشخص بررسي كنيد.
غير  الكترونيكي  نامه هاي  كه  بخواهيد  افراد  •از 

ضروري را براي شما نفرستند.
•هر روز را با مالقات كوتاه همكاران آغاز نماييد. 
سپس يك دوره كاري بدون وقفه داشته باشيد و 

به افراد بگوييد چه موقع در دسترس خواهيد بود.
•در مكالمه ها با سماجت به مطالب اصلي بپردازيد. 
به عنوان مثال با گفتن اين عبارات »آنچه را كه بايد 
درباره آن بحث كنيم اين نكته است« يا »يك مورد 
ديگر قبل از اين كه شما برويد« كه نشان مي دهد 

شما مي خواهيد گفتگو را تمام كنيد.
•افراد پرگو را با گفتن اين عبارت متوقف كنيد: »من 

چه كاري مي توانم براي شما انجام دهم؟«
يك شوخي كوچك را تجربه كنيد: وقتي شخصي 
مي گويد امكان دارد يك دقيقه وقتتان را بگيرم؟ 
بگوييد حتمًا و با خنده زمان سنج را براي اندازه 

گيري يك دقيقه تنظيم كنيد.
•از بهمن كاغذ فرار كنيد.
3-2- برگه ها و اسناد

بسياري از اوقات اوراقي كه دور و بر ماست مانع 
تمركز بر روي اولويت ها مي شود. هيچ قاعده كلي 
براي اين كه چگونه اوراق را مديريت كنيم، وجود 
ندارد. اين موضوع بستگي به روش خود فرد دارد. 
بعضي از افراد اگر به وسيله مقدار زيادي از مواد 
خواندني محاصره شوند احساس راحتي مي كنند در 
حالي كه افرادي هم هستند كه تنها يك ميز خلوت 
زمينه ساز افكار واضح آنها مي شود. مهم است كه از 

جلوتر از زمان حرکت کنید

ستاره دانایی  /  شــــماره 27  /  تیــــــر 1394



تمايل و سطح رضايت خود آگاه شويد و يك سيستم 
را براي سازماندهي اوراق توسعه دهيد.

4-2 -چند نكته براي بايگاني مدارك
•اوراق را قبل از بايگاني كردن تاريخ بگذاريد.

•كاغذهاي توده شده را بررسي نماييد، مواردي را 
كه نياز نداريد كنار بگذاريد و مدارك اساسي تر را 

جايگزين آنها سازيد.
•پاكت نامه هاي باز نشده را كه در رابطه با كار شما 
نيست دور بريزيد مگر اين كه نشاني پستي آن 

مشخص باشد.
قفسه  جلوي  قسمت  در  را  جاري  امور  •مدارك 

پرونده ها بگذاريد.
•پرونده ها را درون هر مقوله به صورت الفبايي مرتب 

كنيد .
•۱۰ سانتيمتر از فضاي هر قفسه را خالي بگذاريد، 
به قدري كه به اوراق آسان تر دسترسي داشته 

باشيد.
•بر روي قفسه ها برچسب بزنيد.

•پرونده كارهاي در دست اقدام را نزديك ميزتان 
بگذاريد.

•هر گاه يك كاغذ از پرونده ها بر مي داريد روي آن 
يك عالمت بگذاريد تا بدانيد كه برگه بعدًا بايد 

بايگاني شود و يا از بين برود.
•يك فهرست از پرونده ها تهيه نماييد.

3-محيط كار مناسب
ممكن است ناگهان دريابيد كه توانايي هايتان در 
انجام وظايف كاهش يافته است و بعد از چند ساعتي 
كه از زمان شروع كار مي گذرد سردرد مي گيريد. به 
محيط كار خود دقت نماييد. شايد وسايلي كه با آن 
سر و كار داريد در وضعيت مناسبي نيست. به عنوان 
مثال نمايشگر رايانه هم سطح چشمتان نيست و...

براي ترويج خالقيت و بهره وري يك محيط راحت 
بررسي  را  كارتان  محل  است.  ضروري  سالم  و 
كنيد تا دريابيد چگونه ممكن است سطح توان 
جسمي و ذهني شما را در خود حل كند. وقتي كه 
هم زمان در حال كار با سند چاپي و رايانه هستيد 
از يك نگهدارنده سند استفاده كنيد. از خم كردن 
مچ دست به هنگام كار با رايانه و طبيعتًا ضايعات 
ناشي از آن خودداري نماييد. صفحه كليد را روي 
يك سطح كه در زير ميز به صورت كشويي حركت 
مي كند قرار دهيد. صندلي و پشتي آن بايد راحت 
باشد و تحمل وزن و حركات شما را داشته باشد. 
ترجيحًا از يك زيرپايي استفاده كنيد. اين مسائل 
بسيار ساده هستند، اما متعجب مي شويد اگر ببينيد 
و بشنويد چگونه افرادي كه مي توانند پروژه هاي 
ابتدايي  اصول  از  كنند  اجرا  ذهني شگفت انگيز 

راحتي و آرامش غافلند.
4- كنترل زمان تلفن

از خودتان  را  اين سؤاالت  تلفني  تماس  از  قبل 
بپرسيد:

•من به چه اطالعاتي نياز دارم؟
•آيا اين تماس سريع ترين راه دسترسي به اطالعات 

است؟
•آيا يك نامه الكترونيكي موثرتر نيست؟

•چگونه مي توانم اين گفت وگو را كوتاه نگه دارم و 

به محور بحث اشاره كنم بدون اين كه صحبت ها 
بدساخت و ابتدايي به نظر بيايد؟

براي اين كه يك تماس تلفني مؤثر باشد يك فهرست 
اولويت بندي شده از مواردي كه بايد درباره آن بحث 
كنيد تهيه نماييد. هر مطلبي را كه فكر مي كنيد در 
طول مكالمه به آن مراجعه خواهيد كرد در دسترس 
بگذاريد. گفت وگو را با لحن ايجاز و اختصار شروع 
كنيد. به عنوان مثال: »من نمي خواهم زياد وقت 
شما را بگيرم« يا »من مي دانم كه هر دوي ما خيلي 

گرفتار هستيم«.
وقتي كه نمي دانيد مستقيمًا با شخص مورد نظر 
پيام  براي گذاشتن  نه،  يا  صحبت خواهيد كرد 
برنامه ريزي كنيد. قبل از گذاشتن پيام يك نفس 
عميق بكشيد، سپس به صورت فشرده صحبت 
او زنگ مي زنيد شما  كنيد. اگر شخصي كه به 
را نمي شناسد، ابتدا اسمتان را بگوييد و اگر نام 
ساده اي نيست آن را هجي كنيد، البته به آهستگي، 
تا شخصي كه به پيام گوش مي دهد بتواند آن 
را بنويسد. نام محل كارتان را هم بگوييد. سپس 
مهم ترين مسئله را به طور سريع توضيح دهيد. 
شماره تماس را دو بار ابتدا و انتهاي مكالمه بگوييد 
و اگر پاسخ نيازمند يك گفتگو است يادآوري نماييد 

كه چه موقع در دسترس هستيد.
5-واگذاري بخشي از مسئوليت ها

بسياري از افراد در صورت واگذاري كار به ديگران 
دچار آشفتگي مي شوند. بدون محول نمودن بخشي 
از فعاليت ها به ديگران هرگز نمي توانيد وقتتان را 
تحت فرمان داشته باشيد. اين رويه اجازه مي دهد 
روز كاري را با تأكيد بر اولويت ها سپري نماييد. 
بدون اعتماد به ديگران در انجام كارها در جزئيات 
كم اهميت غرق مي شويد و قادر نخواهيد بود انرژي 
و توانتان را به سمت اهداف هدايت كنيد. چند 
مسئله اساسي وجود دارد كه افراد را از اجراي اين 
روش دور نگه مي دارد. درباره موردي كه مانع كار 

شماست فكر كنيد:
•مسئله اول: »هيچ كس وظايف را آن طوري كه 
من انجام مي دهم، انجام نمي دهد.« ممكن است 
اين مسئله حقيقت داشته باشد كه برخي از وظايف 
پيچيده تر را شما انجام مي دهيد، اما احتماالً اين 
حقيقت ندارد كه همه فعاليت هاي شما در باالترين 
حد پيچيدگي است. اگر غرورتان اجازه نمي دهد 
بپذيريد فرد ديگري مي تواند امور محوله را بهتر 
انجام دهد، در نظر داشته باشيد كه ممكن است 
آن شخص وظايف را به قدر كافي رضايت بخش 

انجام دهد.
•مسئله دوم: »هيچ كس مانند خود من اين وظايف 
خاص را سريع انجام نمي دهد.« ممكن است اين 
نكته هم حقيقت داشته باشد. اما اگر شخص ديگري 
مي تواند وظايف را با توجه به فرجه زماني تعيين 
شده به قدر كافي سريع انجام دهد و در روال جاري 
نگه دارد، پس مي توانيد بخشي از مسئوليت ها را به 

او بسپاريد.
•مسئله سوم: »اگر بنا باشد من مسئله اي را چند 
بار توضيح دهم، خودم آن را انجام مي دهم حتي 
با سرعت بيشتر و بهتر«. ممكن است اولين بار كه 

مي خواهيد كاري را به شخص ديگري واگذار كنيد، 
مجبور شويد آن را توضيح دهيد. هم چنين امكان 
دارد مجبور شويد اين كار را براي بار دوم، سوم و 
چهارم نيز تكرار نماييد. اين رويه موقتي است و 
همكاران به تدريج كار را ياد مي گيرند؛ تا حدي كه 
نياز به توضيح بيشتري نيست و شما هم در نهايت 

وقت خود را ذخيره مي كنيد.
با تقسيم بندي فعاليت ها در سه سطح مي توانيد يك 

روش كاري جديد در پيش بگيريد:
)1( وظايفي كه مطمئن هستيد فقط خودتان 

مي توانيد آنها را انجام دهيد.
)2( وظايفي كه ممكن است شخص ديگري قادر به 
انجام آن در سطح قابل قبولي باشد، حتي اگر شما 

در انجام آن سريع تر و بهتر هستيد.
)3( وظايفي كه يقينًا فرد ديگر به خوبي شما قادر 

به انجام آن هست.
با محول نمودن وظايف سطح ۳ شروع كنيد. به 
انجام كارهاي  تدريج مي توانيد شخصي را براي 
مي شود  باعث  كار  اين  دهيد.  آموزش  سطح ۲ 
وقت بيشتري داشته باشيد و روي اولويت هايتان 
كه وظايف سطح ۱ است تمركز كنيد. واگذاري 
مسئوليت ها را ضمن ارائه آموزش هاي ويژه انجام 
دهيد. سطح واگذاري وظايف بستگي به قابليت ها و 
تجربيات شخصي دارد كه كار به او محول مي شود. 
در كل صرف يك مقدار زمان بيشتر براي آموزش، 
وقت را براي تشريح مسائل و مرور بعدي آنها ذخيره 
خواهد كرد. مطمئن شويد شخصي كه مسئوليت ها 
را به او مي سپاريد در مورد مسائل ذيل اطالع كافي 

دارد:
•اهداف، اولويت ها، فرصت زماني، اهميت كارها

•نحوه اطالع يابي از منابع و افرادي كه مي توان در 
موقع نياز به آنها مراجعه كرد.

به خاطر داشته باشيد كه انگيزه اصلي در واگذاري 
مسئوليت ها به دست آوردن نتيجه مطلوب است. 
براي تقويت روحيه كاري، در محدوده هاي مشخص 
براي همكاران مسئوليت هاي جديد تعريف كنيد و 
به منظور نشان دادن اعتماد به توانايي هاي ايشان، 
منابع و امكانات كافي براي انجام كار فراهم نماييد 
و يا توضيح دهيد چگونه مي توانند به آن منابع 
دسترسي پيدا كنند. در مورد بازتاب ها و مسائل 
مربوط به كار سؤال كنيد و صبور باشيد. به كسي 
كه مسئوليتي را واگذار نموده ايد زمان كافي بدهيد 

تا سرعت بگيرد.
به  صرف وقت كم در آموزش زيان هاي اساسي 
همراه خواهد داشت. گاهي اوقات محول نمودن 
مسئوليت يك ذخيره كننده فوري وقت است و 
گاهي يك سرمايه گذاري درازمدت است. اما در 
نهايت صرف وقت بيشتر روي اولويت ها و اهداف، 
هميشه يك سرمايه گذاري ارزشمند است و اصول 
هدايتي ذكرشده پشتيبان شيوه هاي مديريت زمان 

است.
منبع : گزيده اي از مطالب کتاب جلوتر از زمان حرکت 

کنيدترجمه  : ناهيد مهريزی
به کوشش: بهداد محمدی
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استاد پروفسور محمود حسابي چهره برجسته علم و 
فرهنگ معاصر و بنيانگذار فيزيك نوين ايران در سال 
تهران  در  تفرشي  مادري  و  پدر  از   ۱۲۸۱  شمسي 
بر تسلط بر چهار زبان زنده  متولد شد. وي عالوه 
دستي  پيانو  و  ويولن  نواختن  و  موسيقي  در  دنيا، 
داشت و در چند رشته ورزشي كسب موفقيت كرد 
پرفسور  شد.  غريق  نجات  ديپلم  داراي  شنا  در  و 
محمود حسابي مدارج عالي تحصيلي را بدين شرح 
آمريكايي  دانشگاه  از  ادبيات  ليسانس  كرد:  طي 
بيروت در  ۱۷  سالگي، مهندسي راه و ساختمان  در 
آمريكايي  دانشگاه  از  پزشكي  دروس   ۱۹  سالگي، 
شناسي،  ستاره  و  نجوم  رياضي،  دانشنامه  بيروت، 
دانشنامه بيولوژي )زيست شناسي(، مهندسي برق 
سال  از دانشكده برق اكول سوپريورد والكتريسيته 
دكتراي  )پاريس(،  معدن  مهندسي  مدرك  پاريس، 
حسابي  استاد  پاريس.  سوربن  دانشگاه  از  فيزيك 
و  آلماني  انگليسي،  فرانسه،  دنيا  زنده  زبان  چهار 
عربي را براي مطالعه و صحبت مورد استفاده قرار 
مي داد و همچنين به زبانهاي سانس كريت، يوناني، 
التين، پهلوي، اوستا، تركي و ايتاليايي اشراف داشت. 
تاسيس مراكز علمي نظير مدرسه مهندسي وزارت 
نوشتن  عالي،  دانشسراي  و  عالي  دارالمعلمين  راه، 
قانون دانشگاه، تاسيس دانشگاه تهران و بنيانگذاري 

دانشكده هاي فني و علوم از برجسته ترين خدمات 
فرهنگي ايشان است. از مشـاغل واقدامات مهم استاد 
مي توان به اولين نقشه برداري از راه ساحلي سراسري 
بنادر ميان خليج فارس، اولين راه تهران به شمشك، 
يد  خلع  ماموريت  كشور،  در  راديو  اولين  ساخت 
شركت ملي نفت انگليس، اولين رئيس هيئت مديره 
و مدير عامل شركت ملي نفت ايران، وزير فرهنگ 

در دولت دكتر محمد مصدق اشاره كرد. 
تاسيس  ژئوفيزيك،  موسسه  بنيانگذاري  همچنين 
سازمـــــــــان انرژي اتمي، ايجاد اولين ايستگاه 
هواشناسي،پـــــــايه گذاري انجمن موسيقي ايران، 
و  قانون  تدوين  ايران،  زبان  فرهنگستان  تشكيل 
تشكيل موسسه استاندارد، تاسيس اولين بيمارستان 
خصوصي ايران به نام »گوهرشاد«، نصب و راه اندازي 
اولين  ايجاد  ايران،  در  راديولوژي  دستگاه  اولين 
رصدخانه نوين در ايران، نمايانگر گوشه ديگري از 

خدمات پرفسور حسابي به كشور است. 
وي در سال  ۱۳۶۷   به عنوان مرد علمي سال جهان 
 معرفي شد. پرفسور محمود حسابي در  ۱۲  شهريور 
در  قلبي  بيماري  معالجه  هنگام   1371 سال 

بيمارستان دانشگاه ژنو بدرود حيات گفت.
منبع: ويکی پديا

ن اریانيرپوفسور محمود حسابي معرفي دانشمندا
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