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نوروز بمانید که اّیام شمایید، آغاز شمایید و سرانجام شمایید
آن صبح نخستین بهاری که به شادی، می آورد از چلچله پیغام، شمایید
آن دشت طراوت زده، آن جنگل هشیار، آن گنبد گردننده ی آرام شمایید
خورشید گر از بام فلک عشق فشاند، خورشید شما ، عشق شما ، بام شمایید
نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟ اسطوره ی جمشید و جم و جام شمایید
عشق از نفس گرم شما تازه کند جان، افسانه ی بهرام و گل اندام شمایید
هم آینه ی مهر و هم آتشکده ی عشق، هم صاعقه ی خشم ِ بهنگام شمایید
امروز اگر می چمد ابلیس، غمی نیست، در فّن کمین حوصله ی دام شمایید
گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است،در کوچه ی خاموش زمان، گام شمایید
اّیام به دیدار شمایند مبارک، نوروز بمانید که اّیام شمایید



ســـخـن دوســـت | بهاری سبز،شروعی سبز
ایرج یزدان بخش | مدیرمسئول

فرزندانم 
همه ی شــادی ها و طراوت های عالم خارج و همه ی زیبایی گل ها، 
سبزه ها، کوه ها و پرنده ها، انعکاس طراوت درون شماست. اگر 
دل خوش نباشــد، هیچ چیز زیبا نیســت. تّبرک و برکت ایام به 
ما بســتگی دارد و به آنچه در درون ماست . اگر خودمان مبارک 
باشیم و مبارک شویم، به ایام هم برکت خواهیم داد و هر لحظه 
در درونمان عیدی دیگر خواهیم داشــت. به فرخی و فرخندگی 
شروعی خوب برای امسال، یک تبریک و یک آرزو طلبتان. تبریک 
بابت اســتقامتی که سال گذشته در سختی هایش داشتید و آرزو 
براي سالی که در پیش رو دارید، آرزوی سالمت، عزت و گشایش 

درتمامی کارهایتان را از خداوند متعال خواستارم.

به قول رهی معیری
نوبهار آمد و گل سرزده، چون عارض یار  

  ای گل تازه، مبارک به تو این تازه بهار
با نگاری چو گل تازه، روان شو به چمن                  

 که چمن شد ز گل تازه، چو رخسار نگار
الله وش باده به گلزار بزن با دلبر      
کز گل و الله بود چون رخ دلبر گلزار

زلف سنبل، شده از باد بهاری درهم                    
چشم نرگس، شده از خواب زمستان بیدار

عزیزانم، در سال جدید باید بکوشیم تا در بعضی از زمینه ها بیشتر 
از پیش خودکفا شویم  . 

خودکفایی یعنی بی نیازی و خودبسندگی .
از مهم ترین نکاتی کــه در مورد خودکفایی باید بدان توجه کرد، 

تکنولوژی و منابع مالی اســت. در خصوص تکنولوژی باید گفت 
که کشوری که می  خواهد سیاست خودکفایی را دنبال کند، باید 
از صنایع مادر و باالدســتی قوی برخوردار باشد تا بتواند کاالهای 
سرمایه  ای و استراتژیک را تولید کند و از طرفی هم باید دانش فنی 
ساخت انواع کاالهای مورد نیاز جامعه را در اختیار داشته باشد . من 
همیشه به عبارت ما می توانیم اعتقاد داشته ام و همواره با این شعار 
مسیر راه رشد گروه را همراه با فرزندانم در شرکت طی نموده ام . 
به نظر من مهم ترین چالش کشــور ما یک چالش ذهنی است، 
یعنی همین  که افکار عمومی نمیدانند چقدر ثروت و سرمایه انسانی 
در اختیار کشور هست. من اصرار دارم بگویم که ما میتوانیم  و ما 
دارا هســتیم و امکاناتمان فراوان است. ما باید به قدرت و توانایی 
جوانانمــان ایمان بیاوریم و اهمیت بدهیم . جوانان ما هم نباید از 
کار و ابتکار خسته شوند و بدانند کشور ما به سربازانی نیاز دارد که 
با تدبیر بوده و سنگ زیرین آسیاب باشند و بی توجه به ناهمواریها 

و موانع  تالش کنند . 
ما سال 1398 را با این آرزو و امید تحویل می کنیم که همچنان 
با تمام توان برای اعتالی پرچم سه رنگ ایران اسالمی هر چه در 

توان داریم را انجام دهیم . 
یا مقلب قلب ما را شاد کن 

یا مدبر خانه را آباد کن 
یا محول احسن الحالم نما 

از بدی ها فارغ البالم نما
پیشاپیش حلول سال 1398 را به همه فرزندان سختکوش ام در 
گروه، همســران صبورشان و به همه خوانندگان صمیمی ستاره 

دانایی تبریک عرض می نمایم.
بابا ایرج

سالم و درود بر دختران و پسرانم در گروه صنعتی پارت الستیک و سالم و عرض ارادت به خوانندگان عزیز ستاره دانایی . 

   برخیز که باد صـبح نـــوروز               در باغچه می کند گل افشان
    خاموشــی بلبالن مشــتاق                درموســم گل ندارد امـکان 
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ـــُزرگ را دانِْســـْت ـُ ـَــــرد بــــ بایــــــْد َقــــــْدِر ایـــْن م

تالش مجموعه شورا و شهرداری در دوره پنجم، شناساندن چهره های موفق و تاثیر گذار به شهروندان است که شهر از وجودشان 
منتفع شده و اصطالحاً خیر کثیرشان به شهر و شهروندان رسیده  است. باالترین مرحله کمال، همین است که انسان ها، آسودگی 

و راحتی خیال شان را در آسودگی و راحتی هم نوعشان بجویند و از تامین منفعت  شخصی به تضمین منافع جمعی رسیده باشند.

اکران تصویر صنعتگران و کارآفرینان در تابلوهای شهری، بهانه ای بود برای پاسداشت خدمات ارزنده مردانی که از دهه ها پیش 
با راه اندازی کسب  و کاری در حوزه صنعت، به ایجاد اشتغال و رفاه  اجتماعی مردمان شان همت کرده بودند و ثمرات این تالش 

و مجاهدت، همچنان ادامه دارد.
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5 برای پرســنل گروه صنعتی پارت الستیک،یزدان بخش الگویی کامل از نسل مردان و زنانی است که عاشق سرزمین شان هستند و از 
هیچ تالشی برای خلق  کیفیت و خدمت  بی منت به هم  نوعانشان مضایقه نکرده اند. یزدان بخش، فقط یک فرد نیست. او سمبل صفات 
شایســته ای اســت که روزگار ما سخت به آن محتاج است. مردی که پس از سی سال خدمت دولتی، درســت در دوره ای که ما از آن 
به عنوان دوره بازنشستگی یاد می کنیم، وارد عصر دوم خدمتی اش می شود و این بار با بهره گیری از تجربیات دوره اول، نماد خدمت در 

بخش خصوصی می شود.
یزدان بخش با 10نفر، دوهزارمتر فضای کار و تولید پاشنه کفش شروع می کند و حاال پس از سه دهه، 2000نفر آدم دارد، چندصدهزارمتر 
فضای کارخانه و اگر تولیدات اش نباشد، خط تولید دو خودروساز بزرگ کشور، متوقف می شود. یزدان بخش همیشه اعتقاد داشته اصلی ترین 
سرمایه هایش، نه ماشین آالت و ساختمان هایی است که خریده یا ساخته است، بلکه مهم ترین سرمایه های او، آدم هایی است که پذیرفته اند 
برایش کار کنند و لباس مقدس پارت الســتیک را بپوشــند. این ها همه درس های آموزنده ای است که باید به نسل آینده منتقل شود و 

نظام ارزشی و هنجارهای اخالقی او را شکل دهد.
در اواسط دهه80 که تحریم های ظالمانه، اثرش را گذاشته و تیراژ تولید خودرو به کم ترین حّدش رسیده بود، ایرج یزدان بخش قاطعانه مقابل 
تصمیم  تیم مدیریتی شرکت هایش که تنها راه عبور از بحران پیش آمده را تعدیل بخشی از نیروهای انسانی گروه می دانست، ایستاد و تن 
به اخراج هیچ یک از فرزندان اش را به دلیل بحران تولید نداد. به میان بچه های سالن تولید رفت، آن ها را جمع کرد و در سخنان کوتاهی 
گفت همه با هم آمده ایم و با هم می مانیم، حتی اگر مجبور شویم نصف حقوق  قانونی مان را برداریم تا همه فرزندان گروه را حفظ کنیم.

این حد از توجه به ســرمایه های انســانی قابل ستایش و آفرین است که امیدواریم ســایر مدیران ارشد سازمان، با الهام از تعالیم ارزنده 
مدیرعالی گروه، همین نگاه و دیدگاه را در تمامی شرکت های زیرمجموعه حفظ کنند.

رونمایی از تصویر ایرج یزدان بخش در میادین شهر درواقع، قدرشناسی از بیش از شش دهه تالش او برای ساختن ایران است. یزدان بخش 
انسان را سرمایه می داند و نگاه اش به آن، هرگز نگاه ابزاری نبوده است. همین نگاه است که او را وامی دارد حتی در شرایط سخت فعلی، که 
بسیاری از شرکت ها درحال تعدیل نیرو و کاهش هزینه های پرسنلی شان هستند، قولی را که به رتبه های ممتاز کنکور داده وفا کند و به 
خانم سارا زّوار، فرزند یکی از همکاران گروه، که رتبه 59کنکور سراسری را به دست آورده، یک خودرو پراید هدیه دهد. یزدان بخش این ها 
را خرج نمی داند، بلکه سرمایه گذاری روی آینده مملکت قلمداد می کند. همین نگاه باعث می شود پارت الستیک، وارد حوزه آموزش عالی 
شود و دانشگاه تاسیس کند. همین نگاه باعث می شود نشریه منتشر کند و اندیشه های واالی انسانی- ایرانی را به درون خانواده ها نشر 
دهد. همین نگاه باعث می شود خود را در قبال سالمت دهان و دندان پرسنل مسئول بداند و در دل کارخانه ها دندان پزشکی راه بیاندازد. 
چراکه احساس می کند هزینه های باالی این معالجه سبب می شود تا کارکنان گروه، درمان مشکالت شان را پشت گوش بیاندازند و به 

آن کم توجه باشند.
ایرج یزدان بخش، واضع یک مکتب خاص مدیریتی است که چند دهه قبل، ماتسوشیتا در ژاپن آن را این گونه معرفی کرد: نخست انسان، 

سپس کاال.
یزدان بخش با پوست و استخوان نسبت به فرزندان گروه احساس تعلق دارد و می کوشد گرمای این محفل خانوادگی را فدای اقتضائات 
وادی زمخت صنعتی اش نکند. یزدان بخش پدر خانواده ای است که برای ساختن ایران، هم قسم شده  اند و این، در زمانه ما، یک ارزش 

ماندگار است.
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با کودکان ، برای کودکان6
به قلم مژگان ربانی

این روزها داغ بودن فضای تکنولوژی و بازی های جذاب و پر هیاهوی کامپیوتری ،جایی برای مطالعه و شعر خوانی، بازی های سرشار 
از شادی دسته جمعی و حتی آموختن یک شعر ساده برای بچه ها ، نگذاشته است. بیایید کودکانمان را با ادبیات فارسی ؛ این کهن گوهر 
همواره تابناک ؛ آشنا کنیم و حتی گاهی بازی ها و سرگرمی های قدیمی را هر چند که برایشان کسالت آور باشد ، همراهشان انجام دهیم 

بعالوه اگر ما کنارشان باشیم و وقت بیشتری را به آموزش آنها اختصاص دهیم یقینا نتیجه خوبی خواهیم گرفت.
مارســل پروست ؛ نویسنده معروف فرانسوی ؛ می گوید : )زندگی راســتین ،آن زندگی که سرانجام بازش می یابیم ، آشکار و روشن 

می شود ، یگانه شکل زندگی که به راستی به نتیجه می رسد ، ادبیات است (
پس بیایید زندگی خود و فرزندانمان را با ادبیات به نتیجه ای مطلوب برسانیم.

عباس یمینی شــریف نامی که با کودکی 
خیلی از ما گره خورده است . بدون شک 
کسی نیست که دست کم با یک شعر از او 

آشنا نباشد و حتی آن را حفظ نباشد! 
کتاب           

من یار مهربانم              دانا و خوش بیانم
گویم سخن فراوان        با آن که بی زبانم
هر مشکلی که داری     مشکل گشای آنم
پندت دهم فراوان            من یار پند دانم
من دوستی هنرمند         با سود و بی زیانم
از من مباش غافل           من یار مهربانم

فارسی دّوم دبستان- 1346
این شاید تنها شعری باشد که همه ما آن 

را بلدیم .
یمینی شــریف در سال 1298 شمسی در 
تهران به دنیا آمد. بیشتر دوران کودکی و 
نوجوانی را در دّره ی دربند، که در آن زمان 
هنوز صفای روســتایی خود را حفظ کرده 
بود، گذراند. به نظر خودش همین صفای 
روســتایی بود که بعدها در اشعار کودکانه 
او متجلّی شــد. خانواده ی یمینی شریف ؛ 
خانواده ای با فرهنگ و عالقه مند به شعر 
و ادب بودند. دیوان های سعدی و حافظ در 
خانه آن ها ، همواره در دسترس بود. اّما شاید 
آن چه بیشتر سبب گرایش عباس یمینی 
شریف به شعر شد، آشنایی او با » محّمد 
فرخی یزدی« شاعر پرشور و آزادی خواه آن 

زمان بود. آشنایی یمینی شریف و فرخی 
یــزدی از طریق خانواده یمینی شــریف 
حاصل شد. یمینی شریف خود می نویسد: 
فرخی آوازخوانی را استخدام کرده بود که 
اشــعار انتقادی او را در باغی که بر روی 
کوه مشــرف به رودخانه و جاده دربند بود 
و جمعّیت فراوانی بــرای تفریح در دّره ی 
دربند به آن جــا می آمدند ، به صورت آواز 
بخواند و پیام او را به گوش مردم برساند. 
آوازخوان ســواد نداشت و چون من در آن 
موقع کودکی ده ساله بودم و می توانستم 
شــعرها را بخوانم ، فرخی آن ها را به من 
می داد و من در کنــار آن آوازخوان که در 
بلندترین محل باغ مشرف به رودخانه دربند 
می نشست، می نشستم و شعرها را از روی 
دست نویس  های فرخی آهسته می خواندم 
و او آن هــا را با صدایی رســا، که چند بار 
در کوهستان می پیچید، می خواند و دره ی 
دربند را در شــور و حالی فرو می برد. . این 
اوضاع و احوال، در مجموع در پرورش ذهن 
و زبان شاعرانه ی یمینی شریف مؤثّر بود و 
به تدریج ذوق شاعری را در او بیدار کرد؛ به 
طوری که در کالس پنجم دبستان، بدون 
آن که هدف خاصی از شــعر گفتن داشته 

باشد، به شعر گفتن روی آورد.
او در 19 سالگی به دانش سرای مقدماتی 
رفت. در دانشسرا به کتابخانه می رفت و 

با کتاب های کودکانــه ای که مانند آن ها 
در ایران وجود نداشــت، آشنا می شد. این 
کتاب ها به زبان های انگلیسی، فرانسوی 
و عربی بود. یمینی شــریف با مطالعه ی 
این کتاب ها، بــه این موضوع پی برد که 
دنیای کودکــی ویژگی های خود را دارد و 
الزم است کودکان عالوه بر کتاب درسی، 
کتاب هایی متناسب با دنیای ویژه ی خود 
بخوانند تا ذوق آن ها شــکوفا شــود. این 
انگیزه ای شد تا او کتابی از » افسانه های 
پریان« ترجمه کند و به معاون دانشسرا،  که 
مربی دانایی به نام » دبیری« بود برساند. 
معاون دانشســرا او را بسیار تشویق و به 
ادامــه ی کار ترغیب کرد. از این جا بود که 
دوران خالقّیت ادبی عباس یمینی شریف 
شــروع شــد و او به خصوص سعی کرد 
استعداد شــعری خود را در جهت سرودن 

اشعاری برای کودکان صرف کند.
او می گوید : از آن پس هرگز  نخواســتم 
دربــاره ی چیــزی جز دربــاره ی کودک 
بیندیشم، بنویسم و شعر و سخن بگویم. 
در همیــن دوره بود که او مورد تشــویق 
استادانی چون دکتر عیسی صدیق، محمد 
باقر هوشیار، پرویز خانلری و ذبیح اهلل صفا 
و... قرار گرفت. در سال 1322 اشعار یمینی 
شریف به کتاب های دبستانی راه یافت و 
بدین ترتیب شعر او اعتبار تازه ای پیدا کرد. 
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ن در سال 1335، به هّمت او و دوستش جعفر 
بدیعی، مجله ی کیهان بچه ها تأسیس شد 
و یمینی شریف تا بیست و سه سال بعد، 
یعنی تا اوایل پیروزی انقالب اســالمی 
)1357( مسؤولیت انتشار این مجله را به 

عهده داشت.
به نظر می رســد یمینی شریف، برخالف 
بسیاری دیگر از شاعران، این اقبال را داشته 
است که همه ی کسانی که از سال 1322 تا 
امروز به مدرسه رفته و می روند، یک یا چند 
شعر از او را خوانده  باشندیا بخوانند. به طور 
مثال یکی از اولین شعرهای او، که شاید 
هنوز هم در خاطره  ی افراد پنجاه، شصت 
ساله باقی مانده باشــد، شعر سنگ نپران 
است که نخستین بار در کتاب فارسی اول 

دبستان در سال 1329 چاپ شد.
زندگی :

آهای آهای آی بچه جان 
در کوچه ها سنگ نپران
سنگ بزنی سر بشکنی 

خدانکرده ناگهان
سر که شکستی شر و شر
خون می ریزه از جای آن

صاحب سر داد می زنه
 آی پاسبان آی پاسبان

می برنت کالنتری
به ضرب و زور و کش کشان

آن جا تو را حبس می کنند
بین تمام حبسیان

نه خواب خوش کنی دگر
 نه این که داری آب و نان

از پدرت پول می گیرند
به اسم جرم یا که زیان

تا بجهی ازین بال 
کندی تو هفت دفعه جان

مخر برای خود ستم 
سنگ نپران سنگ نپران

یمینی شــریف در تیرماه ســال 1334 با 
کمک همسرش توراندخت مقومی تهرانی 
مجوز تأسیس دبستان پسرانه روش نو را 

از وزارت فرهنگ اخذ کرد. کتاب کالس 
اول ابتدایی تألیف او به کتاب »دارا و آذر« 
معروف است و سال ها اولین کتاب آموزشی 
کودکان ایران بود. همچنین او به نگارش 
کتاب ســوادآموزی به بزرگساالن برای 
کالس های پیکار با بی سوادی نیز پرداخت. 
عباس یمینی شریف از بنیان گذاران شورای 
کتاب کودک نیز بود. بیش از سی اثر شعر و 
داستان او در دوران حیاتش به انتشار رسید 
و برنده جوایز متعّدد در ادبیات کودکان شد.

بی تردیــد، شــعرهای کودکانه ی عباس 
یمینی شریف را باید نقطه ی عطفی در شعر 
کودکانه ی ایران دانست. او نخستین شاعر 
کودکان اســت که عالوه بر سرودن شعر 
برای کودکان، دارای نظریه، و به تعبیری 

تئوری شعر، بود.  
من نغمه سرای کودکانم

شاد است زمهرشان روانم
عباس یمینی شریفم

گیرید زکودکان نشانم
عباس یمینی شریف زمانی قدم به عرصه 
شعر کودک گذاشت که کسی به نام شاعر 
کودک در ایران شــناخته نمی شد. او خود 
در این باره می گوید: پنجاه سال پیش که 
به سرودن شعر برای کودکان و نوجوانان 
پرداختم، کس دیگری به نام شاعر کودکان 
وجود نداشــت. تنها چند شاعر مانند ایرج 
میرزا، یحیی دولت آبادی، مهدی قلی خان 
هدایت، ملک الشعرای بهار، حبیب یغمایی، 
پروین اعتصامی، گل گالب و یکی دو تن 
دیگر چند شــعری برای کودکان سروده 

بودند.
یــک واقعیت مهــم را نمی توانیم نادیده 
بگیریم که یمینی شــریف تنها شاعری 
اســت که بیش ترین تعداد از اشعار او طی 
بیش از پنجاه و پنج ســال به طور مرتب 
در کتاب های دبستانی آمده است؛ تا جایی 
که هم اکنون نیز تنها در کتاب های فارسی 

دبستان شعر او وجود دارد.
عباس یمینی شــریف، این نغمه ســرای 

کودکان، پس از طی 69 بهار، که به قول 
خودش » نیم قرن« آن به گشــت و گذار 
» در باغ شعر کودکان« سپری شده بود، به 
بیماری سرطان مبتال شد و سرانجام در 28 
آذر سال 1367 جان به جان آفرین تسلیم 

کرد. درود خداوند بر او باد.
من بابا را خیلی دوست دارم :   

 بابای خوب و پیرم 
دستش را من می گیرم      

چه خوب و مهربان است 
چه قدر خوش  زبان است       

آن ریش مثل برفش     
 بامزه کرده حرفش      

 چین و چروک رویش
رنگ سفید مویش        

بابا را کرده زیبا      
اندازه ی یک دنیا      

شب ها که آید خانه     
با گفتن فسانه

در چشم ما کند خواب   
 تا صبح پیش از آفتاب    

به احترام بابا      
با هم می کشیم هورا 
)اول دبستان- 1329(

خدا :    
دانا خدای مهربان     
اندر زمین و آسمان    

هر چیز یا هرگونه کار    
باشد به پیشش آشکار

هرکس بگوید حرف زشت     
جایش نباشد در بهشت   

 آهسته گویی یا بلند   
 داند خدای ارجمند

هر روز و شب نامش بخوان   
منما خدا دور از زبان    
 یزدان همیشه یار تو    

 خشنود باد از کار تو
)فارسی سوم دبستان- 1322(
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8
نوروز به روایت شاهنامه

ماهنامه دادگر | به کوشش : نیکزاد فیروز آبادی 

یکی از جشن هایی که در شاهنامه فردوسی از 
آن نام برده شده، آیین و مراسم نوروزی است. 
جشن نوروز از مهم ترین مراسمی است که از 
سالیان دور در بین ایرانیان رایج بوده و همچنان 
نیز ادامه دارد. امروزه همه اقوام ایرانی نوروز را 
جشن می گیرند . شادی و سرور در این زمان، 
چندان دور از ذهن نیســت زیرا جهان، رنگ 
دیگــری به خود می گیرد و نوبت زایش زمین 

و تولد گیاه می شود.
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9 بنابراین، اساس به وجود آمدن این جشن آغاز بهار، و در واقع شادی 
طبیعت از پایان فصل ســخت سرماســت. در این فصل، تمامی 
ناخوشــی های مربوط به سرما از بین رفته و جای آن را سبزی و 
طراوتی وصف نشدنی فرا می گیرد. زمین لباس تازه پوشیده و نو 

می شود و شاید انسان ها نیز همین دید را نسبت به خود داشته اند.
نوروز در شــاهنامه فردوسی جلوه خاصی دارد. در حقیقت یکی از 
مهم ترین آثاری که از نوروز و چگونگی بنیان گذاری این جشن یاد 
می کند، شاهنامه است. در شاهنامه، 33 بار از نوروز و چند بار نیز از 
عبارت »سرسال نو« و »ماه فروردین« که مراد همان نوروز است، 
نام برده می شود. به نقل از مرحوم دهخدا، وی داستان پدید آمدن 
نوروز را در زمان پادشاهی جمشید می داند. فردوسی به نوبه خود 
این داستان را از خدای نامک و دیگر کتب و رسایل پهلوی برگرفته 
اســت. از این داستان ها بر مي آید که نوروز به معنی روز نو و تازه 
است، یعنی  روزی که سال نو آغاز می شود. فلسفه پدید آمدن این 
جشن در شاهنامه با برتخت نشینی جمشید توضیح داده شده است:

چو خورشید تابان میان هوا
نشسته بر او شاه فرمان روا

جهان انجمن شد بر آن تخت او
شگفتی فرومانده از بخت او
به جمشید بر گوهر افشاندند
مرآن روز را روز نو خواندند
سر سال نو هرمز فروردین
برآسوده از رنج روی زمین
بزرگان به شاهی بیاراستند

می و رود ورامشگران خواستند
چنین جشن فرخ ازآن روزگار
به ما ماند ازآن خسروان یادگار

در نوروز، آتشــکده ها و ایوان های مربوط بــه آن را با تکه های 
ابریشمین می آراستند و ُمشک در آتش می افشاندند تا فضا را معطر 

کنند :
به دیبا بیاراست آتشکده

هم ایوان نوروز و جشن سده
خســرو پرویز نوروزها بر تخت می نشســت. شــاید هر سال بر 
تخت نشــینی خویش را تجدید می کرد. بدین ترتیب این تخت 

نشینی را به فال نیک گرفته و سنت گذشتگان را پاس می داشت. 
سپس زندانیان را در این روز رها کرده و حاجت نیازمندان را می داد. 
در شاهنامه آمده است، هنگامی که یزدگرد بر پسرخود، بهرام خشم 
گرفت و او را از منزل ممنوع الخروج اعالم کرد، او تنها در مهرگان 

و نوروز و به میمنت این جشن ها توانست از خانه، خارج شود.
نوروز در نزد آریاییان تقدس داشــت. آنها به نوروز ســوگند یاد 
می کردند. هنگامی که خسرو پرویز را از قدرت خلع و کور کردند، 

باربد در سوگ او گفت :
به یزدان و نام تو ای شهریار
به نوروز و مهر و به خرم بهار

که گردست من زین سپس نیز رود
بساید، مبادا به من بر درود

همچنین، نوروز را به عزیزان و بزرگان خویش تبریک می گفتند :
بدین شاه، نوروز فرخنده باد
دل بدسگاالن او کنده باد 

انوشــیروان به کارداران خویش نوشته بود که اگر در نوروز، باران 
نبارید و خشکسالی آمد، از مردم باج نگیرند و در این روز، مردم را 
خلعت می دادند. جشن نوروز بنا بر شاهنامه هرچه با شکوه تر برگزار 
می شده اســت. نوروز در حقیقت جشن شادکامی های مردم بود. 
هرگاه برای کسی آرزوی سعادت داشتند، دعا می کردند که همه 

روزگارش مانند نوروز باشد :
همه ساله بخت توپیروز باد 

همه روزگار تو نوروز باد
نوروز، روز پیروزی است. پیروزی نو بر کهنه و پیروزی حق بر باطل. 
در نوروز مردم شــهر و خانه خود را می آراستند. نوروز، روشن ترین 
روز سال انگاشته می شد. خورشید در این روز بهتر از همه روز ها 
می درخشید. گفتیم که جمشــید در نوروز تاج گذاری کرد. چون 
جمشید تاج بر سر گذاشت و اشعه خورشید بر آن تابید، جهان از آن 
روشنایی گرفت. در باره روشنایی نوروز و ماه فروردین گواهی بسیار 

در شاهنامه هست :
همه ساله بخت تو پیروز 

باد شبان سیه برتو نوروز باد
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10DQS دریافت گواهینامه های بین المللی 4 گانه جهت سایت فرادون از شرکت

شرکت ایران چاشنی اولین تولید کننده لواشک صنعتی وبهداشتی در ایران است، که  هم اکنون جزء برندهای شناخته شده ومعتبر در 
این زمینه می باشد .

این شرکت با هدف صیانت از سرمایه های انسانی وایجاد محیط کاری ایمن و تولید محصوالت سالم و بهداشتی و در راستای افزایش 
رضایت مشتریان ، کسب سهم بیشتر در بازارهای داخلی و ورود  به بازارهای جهانی و انجام تعهدات زیست محیطی خود استقرار سیستم 
مدیریت ایمنی شغلی OHSAS 18001 ; 2007  سیستم مدیریت سالمت و ایمنی  محصول  ISO 22000 ; 2005 سیستم 
مدیریت کیفیت  ISO 9001 ; 2015  و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 ; 2015  را سر لوحه فعالیت های خود 

قرار داده وهمگام با تغییرات بین المللی اقدام به بروز رسانی آن می نماید . 
در سال 1396 ، در راستای تحقق اهداف استراتژیک شرکت ایران چاشنی ، مدیریت محترم ارشد دستور استقرار سیستمهای ایمنی شغلی 
) OHSAS ( و ایمنی محصول ) ISO 22000 ( در سایت فرادون را صادر نمودند وپیرو آن ، کلیه همکاران مربوطه عزم خود را جزم 

نموده تا توانستند در زمانی اندک نسبت به تحقق این مهم اقدام نمایند .
در سال 1397، بدنبال انتقال موفق سایت فرادون به چاهشک ، بر آن شدیم تا کلیه سیستمهای مدیریتی مستقر در سایت اصلی را برای 

محصوالت با برند فرادون نیز دریافت نماییم .
ISO 22000 ; 2005  بدین ترتیب شرکت ایران چاشنی اولین شرکتی است که موفق به اخذ گواهینامه های بین المللی

ISO 14001 ; 2015 , OHSAS 18001 ; 2007 , 2015 ; 9001 ,  در صنعت سبزیجات وصیفی جات ومیوه جات فراوری 
شده وانواع ساالد شده است . 

این موفقیت را به کلیه همکاران عزیز تبریک می گوییم .
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11 شرکت ایران چاشنی موفق به کسب گرید A در PRPS شد

PRPSیا سیستم ارزیابی شرایط فنی و بهداشتی کارخانجات مواد غذایی ، چند سالی است که توسط کلیه دانشگاههای علوم پزشکی در 
سراسر ایران بصورت ساالنه اجرا شده و هر سال بروز رسانی می گردد و ضوابط و شرایط آن سختگیرانه تر از سال قبل می شود. هدف 
از اجرای این سیستم )PRPS(، اطمینان از تولید محصوالت سالم وبهداشتی ، مطابق ضوابط سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت و 

درمان و آموزش پزشکی می باشد .

بر این اساس کارخانجات از لحاظ دو اصل مورد بررسی و ارزیابی 
قرار می گیرند : 

)GMP( 1- اصول شرایط خوب تولید
 )Good Manufacturing Practice( کــه بــه عنوان 
فونداسیون اصلی سیستم های ایمنی و سالمت ، شامل مجموعه الزامات 
و دستور العمل هایی است که روش ها ، تجهیزات مورد نیاز ، امکانات 
و کنترل های الزامی برای تولید محصوالت با کیفیت و سالم را در بر

می گیرد. این اصل ، عامل  کنترلی است که بر کل عملیات تولید 
و کنترل کیفیت تمرکز دارد و رکن تولید محصول  سالم می باشد  
که به ایجاد زیر ساخت های  مناسب برای تولید , شامل ماشین آالت  و 
تجهیزات و دستگاهها ، محیط ، نیروی انسانی و شرایط ساختمانی 
و امکانات فراوری محصول ، انبارش ،  شرایط خوب حمل  و نقل و 
سیستم توزیع ، مواد اولیه ، محصول حین فرایند و محصول نهایی ، 
آزمایشگاه ، کنترل کیفیت ، بسته بندی لیبل ها ، نمونه برداری ها  ، 
کالیبره بودن تجهیزات  ، رسیدگی به شکایات ، فراخوان محصول ، 
خرید و فروش ، تامین کنندگان مدارک و مستندات سیستمی و ...  

در زمینه تولید محصول سالم می پردازد.  
)GHP(  2- اصول شرایط خوب  بهداشتی

 )Good Hygiene Practice( کــه عبارت اســت از کلیه 
عملیات در خصوص شــرایط و ضوابط مورد نیاز برای اطمینان 
یافتن از ایمنی  و مناســب بودن محصول غذایی در کلیه مراحل 

زنجیره تولید آن. 
به عبــارت دیگــر GHP  از جنس عملیات بــوده  که از زیر 
ســاخت های مناســب تامین شــده  نگهداری می کنــد ،  از 

مصداق های آن می توان به نظافت و شستشو )C&D(شستشو 
در محل)CIP( ، نگهداری و تعمیرات  )PM( کلیه آیین نامه ها 
و مقررات سختگیرانه بهداشتی پرسنل و همچنین وجود مدارک و 

سوابق سیستمی و ........ در این زمینه اشاره کرد. 
شــرکت هایی که امتیاز مربوط به موارد فوق را کسب نموده و از 
طرف دیگر درطی بازه زمانی یک ساله مورد بررسی شکایت اثبات 
شده ای از سوی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر ایران نداشته 
باشند  و کلیه نتایج آزمون های انجام شده روی محصوالت نمونه 
برداری شــده )PMS( آنها همگی مورد تایید بوده اند ، موفق به 
اخذ گرید A  می گردند که تعداد معدودی از کارخانجات صنایع 

غذایی موفق به اخذ این گرید می شوند . 
شــرکتهای دارنده گرید A می توانند در انتخاب واحدهای نمونه 

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نیز شرکت نمایند .
شــرکت ایران چاشنی توانســت با وجود معیارهای سختگیرانه 
ســازمان غذا ودارو  و در سایه تالش و پیگیری مجدانه پرسنل  
و مدیران محتــرم ، موفق به اخذ گرید A در PRPS  از وزارت 
بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی گردد. با اخذ این گرید، شرکت 
ایران چاشنی جزء معدود شرکت های دارنده این گرید در استان 
خراسان رضوی و تنها شرکت صنایع غذایی دارنده این گرید در 

شبکه بهداشت طرقبه و شاندیز می باشد.
بــی تردید این موفقیــت بزرگ مرهون کار تیمــی و همکاری و 
تالش و شایستگی های سرمایه های انسانی شرکت ایران چاشنی 

می باشد.
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آموزش کاشت سبزه هسته خرما12
مجله تصویر زندگی | به کوشش : هیات تحریریه 

آیا تا کنون با هسته خرما اقدام به کاشت 
ســبزه کرده اید؟ یکی از ایده های جالب 
برای کاشت انواع سبزه عید، کاشت سبزه 
هسته خرماست. اگر از سبزه های گندم و 
عدس خسته شــده اید، توصیه می کنیم 
کاشت سبزه با هسته خرما را نیز امتحان 

کنید. 
سبزه هســته خرما یکی از زیباترین انواع 
سبزه برای اســتفاده در سفره هفت سین 
اســت. برای کاشــت این نوع سبزه باید 
مراحلی از جمله آماده سازی هسته کاشت 

و آبیاری را با دقت انجام دهید.
مراحل کاشت سبزه هسته خرما

اگر می خواهید سبزه هسته خرما را برای 
عید آمــاده کنید، با توجه به زمان تقریبی 
ریشه زدن هســته ها و سپس سبز شدن 
آن ها، بهتر اســت که حدود 20 تا 30 روز 
قبل از عید کار را شروع کنید. برای کاشت 
این نوع سبزه زیبا باید مراحل زیر با دقت 

انجام شود :
مرحله اول: آماده سازی هسته ها

اقدامات زیر را به دقت دنبال کنید :
* ابتدا تعدادی هســته از خرمای کاماًل 
رسیده را جدا و تمیز کرده سپس آن ها را در 

آب سرد قرار دهید.
* دانه ها را به مدت یک هفته تا ده روز در 

آب قــرار دهید و هر روز آب آن ها را با آب 
سرد جدید تعویض کنید.

مرحله دوم: ریشه دادن هسته ها
در این مرحله هســته های خرما شــروع 
به جوانه زدن یا ریشــه زدن کرده و برای 
کاشت آماده خواهند شد. برای ریشه زدن 

هسته ها به نکات زیر توجه کنید :
* ابتدا باید دانه هــای خرما را داخل یک 

دستمال نم دار بگذارید و آن ها را بپیچید.
* ســپس آن ها را داخل یک نایلون زیپ 

دار بگذارید و منتظر بمانید تا ریشه بدهند.
* این فرآیند حدود دو هفته و نیم به طول 

می انجامد.
* مرحله سوم: کاشت هسته خرما

هسته خرما بر خالف دیگر انواع دانه ها به 
خاک مناسب برای رشد نیاز دارد، بنابراین 
برای کاشت سبزه خرما به شیوه صحیح به 

موارد زیر دقت کنید:
* بعد از ریشه زدن هسته ها، آن ها را درون 
یک گلدان که با خاک باغچه پر شده است 

بکارید.
* بعد از قراردادن هسته ها در گلدان، روی 
آن هــا یک الیه خاک بریزیــد و تا زمان 
سبزشــدن بذرها، خاک را مرتب مرطوب 
نگه دارید. برای این کار روی خاک آن آب 

اسپری کنید.

مرحله چهارم: آبیاری
آبیاری قسمت مهمی در پرورش و کاشت 
انواع ســبزه  عید نوروز به شــمار می آید. 
اما برای هر نوع سبزه ممکن است کمی 
متفاوت باشد. برای سبزه هسته خرما نیز 

نکته زیر حائز اهمیت است:
* بعد از سبز شدن سبزه هسته خرما فاصله 
آبیاری را به تدریج افزایش دهید؛ یعنی تا 
خاک گلدان خشک نشده است به آن آب 

ندهید.
 نکات مهم 

* بهتر اســت از خاک سبک برای گلدان 
این سبزه استفاده شود.

* بهتر اســت این گلدان را در مکانی که 
در معرض تابش مالیم آفتاب، مانند آفتاب 
پشت پرده توری قرار دهید و یا می توانید 
آن را در مکانی روشن با نور غیر مستقیم 

نگهداری کنید.
* در مرحله ریشــه زدن هسته خرما بهتر 

است نایلون در محل گرمی قرار گیرد.
* هر روز پارچه داخل نایلون را کنترل کنید 
تا کامال مرطوب باقی بماند. اگر از دستمال 
کاغذی استفاده کرده اید و حالت خود را در 
اثر رطوبت از دست داده آن را عوض کنید.
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13 پیچ امین الدوله
به قلم مهدی وفایی

بعضــی از  گل ها و درخت ها مثل اقاقیا و شمشــاد و ارغوان و ...  از 
همین حــاال کم کم دارن بیدار میشــن و جوونه هــای ریز و 
برگ های نازکشــون در تکاپوی بیــرون زدن از غالف زمخت 

زمستونی هستند.
تا چشم به هم بزنیم عید شده و دیگه هرچقدر هم ننه سرما زور 
بزنه ؛ دیر یا زود باید بار ســفر ببنده و جای خودشو به عمو نوروز 
بده. اونوقته که دیگه کسی جلودار بهار نیست. وقتی دامن سبزش 
رو همه جا پهن کنه دیگه صبح ها، مور مور سرما توی دست و پا 
بیدار مون نمی کنه و بجاش با جیک جیک گنجشک ها و چه چه 

بلبل ها بیدار میشیم ... وای که چه حس خوبیه !!! 
باغچه ها پر میشن از بنفشه و سنبل ، شیپوری  و شب بو ، میخک 
و شاهپسند. گلدونای شمعدونی دوباره لب حوض و جلو طاقچه ها 
چیده میشن و اونوقت کیه که بگه تحمل سرمای زمستون و چشم 
انتظاریه بهار ، به دیدن اینهمه رنگای قشــنگ و بوهای خوش 

دلبرانه نمی ارزه !!
وقتی کوچیک بودم توی حیاط خونه یک بوته بزرگ یاس امین 
الدوله داشــتیم که تمام دیوار رو پوشونده بود و شاخه هاش رو از 
روی دیوار انداخته بود توی کوچه. صبح که میشد ؛ گل هاش رو 
باز می کرد و انگاری که باد هم منتظر همین لحظه باشــه البه 
الی این گوشواره های زرد و سفید می پیچید و تکونشون می داد. 
اونوقت کی می تونست حتی شده برای یک لحظه توی کوچه زیر 
این چتر خوشــگل نایسته، چشماش رو نبنده ، سینه ش رو پر از 

هوای تازه نکنه و از بوی عطر یاس مست نشه ؟!
بابابزرگــم همیشــه در برابر این ســؤال من کــه » اولین بار 
کــی یاس رو کشــف کــرده و آورده توی خونه ها کاشــته؟ « 
می گفت : برو پسرجان !! برو ! بجای پرسیدن این سؤاالی صدتا 
یــه غاز و همچنین فوتبال بازی کردن ؛ درس بخون که درآینده 
محتاج این و اون نباشی ! آخرش هم نصیحت ها رو با این جمله 

تموم می کرد که : فکر نون باش که خربزه آب است.
اما باألخره ســال ها گذشت تا من تونســتم جواب خیلی از اون 

سؤاالی قدیمی صدتایه غاز رو پیدا کنم از جمله همین یاس 
امین الدوله رو :

ظاهــرا ماجرا از این قرار بوده که »میرزا علی خان امین الدوله« از 
فرهیختگان دوره قاجار و یکی از افرادی که در سفرهای فرنگ 
ناصرالدین شاه رو همراهی می کرده برای اولین بار این گیاه رو به 
ایــران آورده. امین الدوله این گیاه رو توی باغ خودش که حوالیه 
دروازه شــمیران فعلی بود کاشت و عطر و بوی اون رو توی این 
محله پراکنده کرد. در دوره ناصرالدین شــاه ساخت باغ هایی به 
سبک غربی رواج پیدا کرد و اطراف دارالخالفه پر شد از این باغ ها 

که باغبون هایی فرنگی هم داشتند.
عطــر و بوی یاس امین الدوله چنان اهالی تهران و به ویژه اعیان 
و دربار را تحت تأثیر خودش قــرار داد که خیلی زود باغچه ها و 
باغ های شهر تهران پر شد از این گیاه رونده. به طوری که با گذشت 
چند دهه، یاس امین الدوله توی هر خونه و باغچه ای به چشــم 
می خورد. این گیاه سرعت رشد زیادی داره و ساقه های باریکش، 
دور هرچیزی که بدستشون برسه می پیچن و باال می رن. به همین 

دلیل بهش »پیچ امین الدوله« می گن.
خدا رحمت کنه بابابزرگم رو. اگه می ذاشت ما به همون فوتبالمون 
برســیم ؛ شــاید اآلن داســتان پیچ امین الدوله رو 
نمی دونستم، اما اوضاع 
احوال نون و خربزه مون 

خیلی فرق می کرد.

االن که این مطلب رو می نویســم اوایل اســفند و برف و سرما توی شــهر ها و روستاها و کوه و صحرا خودنمایی می کنه و به قول 
قدیمی ها " هنوز کو تا عید ؟! " 

اما با همه این احوال اگه خوب گوش کنیم می تونیم صدای پای بهار رو بشنویم که یواش یواش از دوردست ها به گوش می رسه.
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خالقیت در کودکان را بیدار کنید!14

خالقیت یا آفرینندگی یکی از بزرگترین نیاز ها و برتری های انسان و عامل اصلی در پیشرفت تمدن اوست. همه ی اختراعات، علوم، هنر ها 
و سبک ها به وسیله ی خالقیت زاده شده اند. خالقیت در کودکان کمک می کند تا بتوانند راه و شیوه ی خاص خودشان را در زندگی 
پیدا کنند، استایل خاص خودشان را داشته باشند، فقط یک پیرو و تقلیدکار نباشند، با ذهن بازتری برای مشکالت راه حل پیدا کنند، دید 
بازتری به مسائل داشته باشند، شکوفا شوند و مخترعان و آفرینندگان آینده باشند. هر چیز کوچک در این دنیایی که شاید برای خیلی از 
ما عادی و تکراری بنظر برسد، از دید کودک یک چیز شگفت انگیز و کشف کردنی است. وسایلی که از دید ما فقط یک کاربرد خاص 
و تعریف شده دارند، می توانند برای کودکان یک کاربرد جدید پیدا کنند. اصال همه ی کودکان نابغه اند! ما نباید سعی کنیم دید تعریف 
شده ی خود را به خورد کودکمان بدهیم، بلکه باید در زمان های خاصی تخیل کودکمان را آزاد بگذاریم که به هر سمتی برود و هر طور 

که دلش می خواهد وسایل و رنگ ها را به بازی درآورد.

مجله تصویر زندگی | به کوشش : هیات تحریریه 
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ن در ادامــه راه هایی بــرای پــرورش خالقیت در کودکان را پیشــنهاد 
می دهیم :

1- برای کودکتان کتاب بخوانید. شــما با کتــاب خواندن می توانید 
تصویرپردازی های ذهنی و تخیل و خالقیت در کودکتان را پرورش 
دهید. کتاب هایی با رنگ های شــاد و متناسب با سن کودکتان انتخاب 

کنید و خودتان را جای شخصیت ها بگذارید و صدای آنها را دربیاورید.
2- شــما می توانید با استفاده از خالقیت خودتان برای کودکتان 
داستان تعریف کنید. وقتی فضا و شخصیت ها آشناتر باشند کودک 

بهتر فضاسازی می کند و خالقیت در کودکان بیشتر می شود.
3- از کودکتان ســؤال بپرسید و از او بخواهید عقاید و نظرات خود را 
درمورد مســائل مختلف بگوید و به جواب های او احترام بگذارید. 
وقتی هم کودکتان از شما سؤال می پرسد فقط با بله-خیر جواب او را 
ندهید. این نوع جواب ها خالقیت در کودکان را کم می کند و نمی تواند 

ارتباط کاملی بین سؤاالت کودک و معلومات قبلی او ایجاد کند.
4- از مراقبــت و دخالت بیش از حد در زندگی کودکتان اجتناب 
کنید. یکســره به او توضیح ندهید که چــه کار کند. اجازه دهید 
خودش توانایی هایش را کشف کند و به کار بیاندازد. حتی گاهی 
هم اشــتباه کند درصورتی که خطرناک نباشد. از خجالت دادن و 
دست پاچه کردن کودکتان که از روش آزمون و خطا استفاده می کند، 

پرهیز کنید. این کار خالقیت در کودکان را نابود می کند.
5- کودک را از رفتارهای عجیبی که دوست دارد گاهی از خودش 
بروز دهد منع نکنید. مثال اگر پســربچه ای دوست دارد رومیزی 
را بعنوان لباس دور خودش بپیچد یا دســتکش را در پایش بکند 

جلویش را نگیرید!
6- داشتن دوســتان خیالی در روند رشد کودکان امری طبیعی 
است که نشان دهنده ی قوه ی تخیل قوی آنهاست و باعث رشد 
خالقیت در کودکان می شود. دوستان خیالی کودکتان را بپذیرید و 

حتی او را همراهی کنید.
7- از کودکتان بخواهید اشــیاء و امور نیمه تمام را تکمیل کند. 
پرکردن تصاویر و نقاشی های ناقص و جمالت و داستان های ناتمام 
باعث رشد خالقیت در کودکان می شود. برای او اسباب بازی هایی 
بخریــد که خودش بتواند آنها را به هم وصل کند و به شــکل های 
مختلف دربیاورد. انواع اسباب بازی ها و عروسک ها هم خوبند. اما 
وسایل بازی ای که از قبل سرهم شده اند، فرصت فکر کردن و تجربه 
کردن را  از کــودک می گیرند و باعث پرورش خالقیت در کودکان و 

اختراع کردنشان نمی شوند.
8- وسایل موسیقی در رشد خالقیت در کودکان نقش بسیار مهمی 
دارند. همه کودکان از شنیدن موسیقی لذت می برند و سعی می کنند 
صدایی که می شــنوند را تکرار کنند. وقتی کودک با ســازهای 
اسباب بازی اش صدا تولید می کند، آواز می خواند و می رقصد، درواقع 

با شــادی درحال بروز حاالت درونی و استعدادهای ذاتی خودش 
اســت. شــما هم می توانید همراه کودکتان یک ساز بزنید، آواز 

بخوانید، کنسرت بگذارید و او را تشویق کنید.
9- به کودکانتان اجازه دهید اشــیاء بی خطر را لمس کنند. زیرا 
مشــاهده به تنهایی حس کنجکاوی آن هــا را ارضا نمی کند. 
مشاهده همراه با لمس، آن ها را در بازی های خیالی و اختراعات 

کمک می کند و باعث رشد خالقیت در کودکان می شود.
10- نقـاشی کشیدن آسـان ترین راه نمــایش ایـده ها و تخیالت 
بچه هاست و باعث تقویت قدرت تجسـم و خالقیت در کـودکان 
می شود. وسایل نقاشی را که در همه ی قیمت ها در بازار موجودند 
حتما برای کودکتان فراهم کنید. به او کمی نقاشی کردن یاد بدهید 
و تشــویقش کنید. مثال نقاشی قشنگی که کشیده را روی دیوار 

اتاقش یا یخچال نصب کنید و به او پاداش بدهید.
11- در چیــدن اتاق کودکتــان از او نظر بخواهید و آن را عملی 
کنید. حتی اگر دوست دارد تختش را کج بگذارد! روی دیوار اتاقش 
کاغذهای سفید بچسبانید و به او بگویید که هر طور دوست دارد 
روی آن ها نقاشی کند. این کار باعث پرورش خالقیت در کودکان 

و باسلیقه شدن آن ها می شود.
12- به کودکتان این امکان را بدهید که نقش های مختلف بازی کند. 
مثال نقش یک معلم، دکتر، نانوا، خرس، گربه و یا حتی جارو برقی! این 
کار موجب می شود که کودک بتواند خودش را جای افراد، حیوان ها یا 
اشیاء مختلف قرار دهد و باعث رشد خالقیت در کودکان می شود.

13- بازی با کلمات نیز به پرورش خالقیت در کودکان کمک می کند. 
البته این نوع بازی ها بیشتر مناسب کودکان دبستانی است. مثال 
می توانید چند تا کلمه بگویید و از او بخواهید یک جمله یا داستان 
با آن ها بسازد. یا اینکه یک کلمه بگویید و از او بخواهید کلمات 
هم خانواده و مترادف و متضاد آن را پیدا کند. همچنین بازی پیدا 
کردن تشــابه در چیزهای مختلف هم بازی جذابی است. مثال از 
کودکتان بخواهید بگوید که گربه و کیف در چه چیزهایی شبیه هم 
هستند. یا مثال درخت و ساعت و ... . جواب های جالب و بامزه ای 

دریافت خواهید کرد.
14- از بهــم ریختگی بهم نریزید. همه ما دوســت داریم دور و 
برمان تمیز و مرتب باشد. ولی تا کودک بی نظم نباشد آفریننده هم 
نخواهد بود و حتی بزرگساالن هم وقتی در حالت خالقیت خود 
به سر می برند، همه چیز بهم می ریزد. می توانید مکان خاصی را 
برای ریخت و پاش بچه در نظر بگیرید که کنترل و تمیز کردن آن 
برایتان راحت تر باشد. کم کم می توانید به کودکتان آموزش دهید 
و بخواهید که بعد از ریخت و پاش، خودش وسایل را مرتب کند. 
ولی جلوی ریخت و پاش کودکتان را نگیرید و باعث از بین بردن 

خالقیت در کودکتان نشوید.



عیدی دادن به کودکان و اصول روانشناسی در آن
مجله اینترنتی ستاره | به کوشش : نیکزاد فیروز آبادی 

در خصوص عیدی کودکان و عیدی دادن به کودکان نکات زیر را مد نظر داشته باشید :
| نباید هدیه  بسیار گران قیمت  یا مبلغ  عیدی  بسیار زیاد باشد.

زیرا در این  صورت  همه  ی فامیل از عهده  چنین  کاری  برنمی  آیند. امکان  دارد همین  مساله رقابت  به  وجود آورد و تا حدی  باعث  قطع  
ارتباط  بعضی  خانواده ها با یکدیگر شود.

| توصیه  می  کنیم  مقدار کمی  پول  با توجه  به  سن  و سال  بچه ها برای  عیدی  در نظر گرفته  شود، برای  بچه های  کوچک تر کمتر و برای  
بچه های  بزرگ تر بیشتر.

| عیدی  کودکان  را از آنها نگیرید. 
بعضی  از والدین  پول های  عیدی  کودکان  را از آنها می  گیرند.

حال  یا به  بهانه  این که  می خواهند برایشان  نگه  دارند و یا به  بهانه های  دیگر؛ به  هر حال  آنها را از لذت  عیدی  داشتن  و خرید کردن  محروم  
می  کنند و این  کار درستی  نیست. بایستی  عیدی  بچه ها را به  خود آنها بدهیم و اگر سن  آنها کم  است  و هنوز نمی  دانند که  با آن  پول ها 
چه  کنند، بهتر است  پدر و مادر آنها را به  مغازه  ببرند و ضمن  توضیحی  که  برایشان  می  دهند از آنها بخواهند که  اسباب بازی  یا چیز دیگری  

را انتخاب  کنند.
| پول  یا هدیه ای  که  دیگران  به  کودک  می دهند را مورد تمسخر قرار ندهید. 

| از دیگر وظایف  والدین  این  است  که  به  کودکانشان  آموزش  دهند انسان هایی  قدردان  باشند. 
| به  کودکان  آموزش  دهیم  که  در ایام  نوروز حتما به  دیدن  بزرگ ترها بروند، عید را به  آنها تبریک  بگویند و در صورت دریافت عیدی 

تشکر کنند.
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ن شش لباس دور ریختنی که باید آن را در سال جدید به آتش کشید!
وبسایت   دکتر مجتبی لشکر بلوکی

سال نو، فرصتی است برای پوشیدن لباس های نو و کنار گذاشتن 
کهنه لباس ها.

لباس ها، عادت های ما هستند. می شود عادت های 
قدیمی و ذهنیت های کهنه را کنار گذاشت و رفتارهای 
جدید را تجربه کرد. بنابراین به سراغ کمد ذهنیت ها 
و عادت هایتان بروید، درش را باز کنید. کمی از آن 
فاصله بگیرید و از دور به آن ها نگاه کنید. شاید این 

لباس ها، باید دور انداخته شوند:
لباس انتظار برای شانس

اگر فکر می کنیم که آدم های موفق در اثر شــانس 
به موفقیت رسیده اند سخت در اشتباهیم. کافیست 
زندگی هر کدام از کارآفرینان را بخوانیم، موفقیت از 

عرق کردن و تالش کردن و شکست خوردن 
به دست آمده است . 

شانس، فرصت هایی است  که یک ذهن 
آمــاده و کارکرده روی هوا می زند و نه 

صرفا یک انسان منتظر و خواب آلوده. 
خالصه آنکه شما باید بروید در خانه 

شانس در بزنید و نه برعکس.
 لباس کمال گرایی افراطی

یعنی من  افراطــی  کمال گرایــی 
بایــد در یــک موضوع،زمینــه یــا 

حوزه بــه 100٪ برســم ، اگر نرســم 
بایــد آن را  کنــار بگــذارم. لبــاس جدید 

می تواند این باشد: فقط یک پله بیشتر با گام های 
استوار. 

 لباس اهداف حقیر و مبتذل
 مثال اگر در ســبد اهدافمان فقط خانه و مدرک و 
شهرت است، یک جای کار ایراد دارد، انسان بودِن 
انسان به داشتن اهداف فرافردی و فراخانوادگی است. 

به جایش عادت اهداف فراگیر را جایگزین کنید. بزرگ 
باشید و جهانی بیاندیشید. در جهان امروز که شبکه های 

اجتماعی در دسترس ماست برای آن که در سطح جهانی 
عمل کنیم، همه چیز آماده است.

 لباس دروغ
دروغ روح آدمی را متالشی می کند، البد می پرسید چگونه؟ دروغ 

باعث می شود بین گفتار و باور شکاف  بوجود بیاید. تکرار آن 
باعث می شود که این شکاف به سایر ارکان وجود 
آدمی نیز سرایت کند اما جمله شکاف بین گفتار و 
عمل )که می شود خیانت و عدم انجام تعهدات( 
و شکاف بین باور و گفتار )که می شود دو رویی(... 
دروغ سرآغاز متالشی شــدن روح است. لباس 

صداقت را بر جان خود بپوشانیم. 
لباس تکرار دیگران و تقلید

پوشــیدن این لباس باعث می شــود که هر چه 
بیشتر شبیه به دیگران شویم. خودمان نباشیم بلکه 
دیگران را زندگی کنیم. باید جسور بود. لباس تقلید 
را درید و خودمان بــرای خودمان تصمیم گیری 
کنیم. خداوند هر کدام از ما را به صورت یکتا و تکرار 

نشدنی خلق کرده است. 
 لباس ترس از شکست

شکست ناشــی از زمین خوردن نیست. وقتی 
شکست می خوریم که هیچ وقت بلند نشویم. 
ریسک نکردن بزرگ ترین ریسکی است 
که می توانیم انجــام دهیم. بنابراین در 
ســال جدید، چند تجربه جسورانه برای 
خودمان تعریف کنیم. حتی اگر در آن ها 
موفق نشدیم، موفق شده ایم که ترس از 

شکست را در خودمان بکشیم.
عینک نقطه ضعف

عالوه بر آن شش لباس، در کمد لباس تان ممکن است 
عینک نقطه ضعف هم باشد آن را بیابید و بشکنید و دور 
بریزید. همه  ما نقاط ضعفی داریم. اما توجه به نقاط ضعف 
باعث می شود که نقاط قوت خود را نبینیم. سال جدید را 
بگذارید ، سال تمرکز بر نقاط قوت. بپرسید با توجه به نقاط 

قوتم چه کاری می توانم انجام دهم؟
فراموش نکنیم، این جان آدمی است که باید نو شود و نو 
بماند و گرنه تحویل ســال جز گردش ایام و چرخش زمین 
نیست. از همین روست که گفته اند: نوروز بمانید که ایام شمایید! 
از روی این جمله آخر رد نشوید. 30 ثانیه تامل کنید. نوروز هدیه 

خداوند به ماست و نو شدن و نو ماندن هدیه ما به اوست. 
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فناوری نانو چیست؟18
به کوشش محمد علی باقریان

به قلم حمید اسدی ،  ستاد فنانوری نانو

دلیل اول این تفاوت، دلیلی است که از زمان دبستان هم مطالعه 
کرده ایم و ناخود آگاه آنرا می دانیم.تفاوت در خواص. هوای اطراف 
ما، با چوبی که از آن میز تحریر را ساخته ایم، متفاوت است. چرا که  

جنس ذرات سازنده و اتم های این دو ماه متفاوت است.
دلیل دوم، تغییر خواص مواد را  با مثال دیگری توضیح می دهیم، 
تفــاوت خواص در ماده زغال و المــاس. زغال و الماس هر دو از 
کربن تشکیل شــده اند، اما نحوه قرار گرفتن و چیدمان اتم های 
کربن در این دو ماده با هم متفاوت است. پس دلیل دوم تغییر در 

خواص مواد، عبارتست از طرز کنار هم قرار گرفتن ذرات سازنده.
و اما دلیل سوم، را در قالب یک آزمایش ساده بیان میکنیم دو تکه 
آهن در اندازه یک بند انگشت داریم که هر دو دارای ذرات سازنده 
یکسان و طرز کنار هم قرار گرفتن مشابه هستند، یکی از این تکه 
های آهن را به یک روشــی و به دالیلی ریز می کنیم، مثال اندازه 
دانه های شکر. حال این دو آهن را در شرایطی با رطوبت باال قرار 

می دهیم تا زنگ بزنند و اکسید بشوند، سوالی که اینجا مطرح است 
اینست که کدام یک از این آهن ها زودتر زنگ می زند؟ آهن ریز 
شــده یا آهن در قطعه اولیه؟ درست حدس زدید، آهنی که ریزتر 
شده است، زودتر زنگ میزند و اکسید میشود. پس یک عامل مهم 
دیگر در تفاوت خواص مواد موثر اســت و آن عامل اندازه ذرات 

سازنده است.
ما در مورد اخیر، اندازه ذرات آهن را تا اندازه دانه های شکر ریز تر 
کردیم، حال اگر آهن را ریزتر و ریزتر کنیم و تا اندازه یک میلیاردم 

یک متر این ریزسازی آهن را ادامه بدهیم چه اتفاقی می افتد؟
اگر به طــور خالصه و در قالب چند خط بخواهیم فناوری نانو را 
معرفی کنیم باید بگوییم: مواد، در اندازه های نانومتری )اندازه چند 
اتــم از یک ماده که در کنار هم قــرار گرفته اند(، خواص جدید و 
جالبی خواهند داشت که این خواص جدید و جالب را در حالت های 
عادی و اندازه های عادی نداشــتیم. در فناوری نانو از این خواص 

فناوری نانو یک فناوری نو ظهور است که از حدود 15 سال پیش در دنیا تدوین و اجرایی شده است. سعی داریم در چند سطر زیر در قالب 
مثال های مختلف در مورد فناوری نانو صحبت کنیم. اینکه فناوری نانو چیست و چه جایگاهی در زندگی روزمره ما می تواند داشته باشد، 
وضعیت این فناوری در کشور عزیزمان ایران چگونه است و چه محصوالتی مبتنی بر این علم در کشور تولید می شوند، با ما همراه باشید.
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ن جدید و جالب در کارهایمان، مشــکالتمان و زندگیمان استفاده 
می کنیم تا محصوالت بهتری بسازیم، تا خیلی از کارها را راحت تر 
انجام بدهیم، تا یک بیماری را سریع تر، راحت تر، کم هزینه تر، و 

با عوارض جانبی کمتر تشخیص دهیم و درمان کنیم.
این خواص جدید چه خواصی هستند، به بخشی از این خواص  در 

قالب یک سری مثال اشاره میکنیم :
1- تغییر در رنگ :

برای تغییر در رنگ قصد داریم، در مورد ماده طال صحبت کنیم، 
ما هر چقدر طال داشته باشیم، یک کیلو، یک شمش، یک تن، به 

اندازه یک انگشتر، تمامی این طالها دارای چه رنگی هستند؟
رنگ زرد .

حال اگر طال را ریز و ریزتر کنیم تا به اندازه های نانو متری برسد، 
مشاهده می کنیم بسته به اندازه ذرات، رنگ های متفاوتی را برای 

اتم طالی خالص خواهیم داشت.
2- تغییر در شفافیت :

مواد اطراف ما همگی یک رفتار مشخصی را با نور دارند، بخشی را 
عبور، بخشی را جذب، و بخشی از نور را منعکس میکنند، مواد ما در 
اندازه های عادی و نانو متری رفتار متفاوتی با نور خواهند داشت، 
به طور مثال ماده ای که در حالت عادی کدر بود و بخش زیادی 
از نور را جذب می کرد و از خود عبور نمی داد، در حالت نانو متری 

می تواند شفاف باشد و بخش زیادی از نور را از خود عبور بدهند.

3- تغییر در دمای ذوب، خواص مغناطیسی و رسانایی :
ماده مس با توجه به رســانایی خیلی خوب خود در بســیاری از 
کارهای روزمره و متدوال استفاده می شود، با استفاده از فناوری نانو 
می توانیم ماده ای را بسازیم به اسم نانولوله کربنی که رسانایی این 
ماده می تواند تا هزار برابر ماده مس باشد. همچنین با تغییر اندازه 
مواد در اندازه های نانو متری، دمای ذوب کمتر خواهد شد، خواص 
مغناطیسی مواد نسبت به حالت عادی خیلی بیشتر شده و می توان 

آهنرباهای قدرتمندتری ساخت.
حــال دوباره تعریف فناوری نانو را با هم مرور کنیم، اســتفاده از 
خواص جدید و جالب نوظهور در اندازه های نانو، در کارها و زندگی 
روزمره برای ســاخت محصوالت بهتر. بــا توجه به این تعریف، 
اســتفاده از فناوری نانو در حوزه های مختلف، انقالبی در صنایع 
و محصوالت تولیدی ایجاد میکنــد، فناوری نانو در صنایع برق 
و انرژی های نو، نســاجی، نفت و گاز و پتروشــیمی، بهداشت و 
سالمت، آب و فاضالب، ســاختمان و..کاربرد دارد.  مثال داشتن 
یک کت وشلوار شیک که هیچ وقت کثیف نمی شود، یا بدنه یک 
خودرو که هیچ خط و خشی روی آن ایجاد نمیشود. یا یک بیماری 
سخت و صعب العالج مثل سرطان، راحت تر تشخیص داده شده 
و ارزانتر و با عوارض کمتر درمان میشود. با فناوری نانو میتوانیم 

زندگی بهتری داشته باشیم.



ک
تی

س
ت ال

پار
ی 

عت
صن

وه 
گر

وز
ور

 نــــــ
یژه

ی | و
نای

ه دا
تار

ســـ
یه 

شـــر
ن

20

برکه های شخصی ما
به کوشش مهدی وفایی

وقتی به جای تجربه کردن زندگی از آن عکس می گیریم، چه چیزی را از دست می دهیم؟
دیگر دیدِن جاذبه های طبیعی مشهور یا آثار تاریخی پرشکوه تقریباً ناممکن شده است، چون هر وقت که برسید، هزاران نفر پیش از شما 

آنجا هستند و دارند پی در پی از خودشان عکس می گیرند. هر قدمی که برمی دارید باید مواظب باشید که عکس بقیه را خراب نکنید.
این عکس گرفتن ها در حال تغییر تجربه ما از زندگی اند. اما در برابر صفحه اینستاگراِم پربیننده مان چه چیزی را داریم از دست می دهیم؟

 کنفرانســی در 14 ژوئن، نیکوال مندلســون، یکــی از مدیران 
فیس بوک، پیش بینی کرد که این شبکه اجتماعی در ظرف پنج 
سال آینده »تماماً ویدئو« خواهد شد.او گفت : »سال به سال شاهد 
کاهش متن ها هستیم . اگر قرار بود شرط ببندم، می گفتم : ویدئو، 

ویدئو، ویدئو«
در این حین،  مقاله ای که به تازگی در نیویورک تایمز منتشر شده 
است، زندگی گروهی از جوانان اهل مهمانی را گزارش می کند که 
اســم خودشان را گروه »اسنپ پک« گذاشته اند. این گروه برنامه 
شب هایشان را حول محورِ گرفتِن عکس هایی تنظیم می کنند که 
بتوانند با دنبال کنندگانشان به اشتراک بگذارند. گزارشگر توضیح 
می دهد : برای آن ها، گرفتن عکس و ویدئو از طریق اینستاگرام و 
اسنپ چت راهی برای به یادسپردن شب نیست، بلکه رویداد اصلی 
شب است. این دو روایت به نتیجه یکسانی منجر می شود: تصاویر 

دارند مسلط می شوند.
تصاویر، بیش ازپیش، به بخش مهمی از رابطه با دیگران، تأییدشدن 
و ثبت کردن تجربه های جدید تبدیل شده اند. و بااینکه ممکن است 
به نظر بیاید که باراِن رنگ ها و پیکسل ها و صورت ها و چشم اندازها 
فقــط تخیالت ما را غنی تر می کند و رابطه مان را با جهان بهبود 
می بخشد، به نظر می رسد که خالف این موضوع در حال رخ دادن 

است.
مری پایلوِن روزنامه نگار، در مقاله اش » اینســتاگرام تعطیالت را 
نابود می کند«، شرح داد که چگونه، زمانی که از معبدی در کامبوج 
بازدید می کرده، دریایی از گردشــگراْن مشــغول گرفتِن عکس 
بی نقص و به اشتراک گذاشتن آن بودند و عجیب آنکه»هیچ  کس 

واقعاً حضور نداشت«.
درحقیقت، میل شدید و ناگزیر به نشان دادن بی درنگ و الکترونیکِی 
خوْد پدیده ای اســت که منحصراً دوران دیجیتال ما ممکن کرده 
است. بله، داشتن قابلیِت به اشتراک گذاری تصاویِر بیشتر با مخاطب 

گسترده تر مزیت هایی هم دارد، اما تمایل روزافزون به ثبت و ارسال 
این تصاویر جای تمرکز ســاده و رابطه مستقیم انسانی را گرفته 
است. باوجوداینکه ممکن است ارزیابی دقیق این تغییر دشوار باشد، 
پژوهشگران در رشــته های متفاوت در حال مشاهده و فهمیدن 

پیامدهای آن هستند.  
زندگی در حباب خودنگر

شری ترکِل روان شناس در کتاب "باهم و تنها" می نویسد : در قرن 
بیست ویکم » زندگی در حباب رسانه طبیعی شده است«

با کمک تلفن ها و کامپیوترهایمان، فارغ از اینکه کجاییم یا پیش 
چه کسی هســتیم، دائماً با دیگران در ارتباطیم و با آن ها تعامل 
می کنیم. اما عکس گرفتن و تولید ویدئو بخش اصلی این تبادل 

دیجیتالی شده است.
جان آر. سولر، استاد روان شناسی، عکاسی و به اشتراک گذاری مداوم 
عکس را در حکم طلب تأیید تفسیر می کند. او می نویسد: هر وقت 
عکسی را به اشتراک می گذاریم، امیدواریم دیگران جنبه هایی از 
هویتمان را که در آن تصویر جای داده ایم تأیید کنند. دانستن اینکه 
دیگران می توانند این تصویر را ببینند قدرت عاطفی بیشتری به آن 
می بخشد. گرفتن بازخورد از دیگران این حس را به وجود می آورد 

که عکس واقعی تر است.
به جای اینکه حضور داشته باشیم، یعنی جایی که هستیم باشیم 
)و واقعاً مشاهده اش کنیم(، مایلیم که از همه تجربه های زیسته 
به  مثابه فرصتی برای بازنمایی و بیان بصرِی خودمان بهره ببریم. 
بخشی از مشکل این نوع از مستندنگارِی مصرانه مرز باریک بین 
بازنمایی یا بیان و بازاریابی یا کاالیی کردن زندگی روزمره -مثل 

گروه »اسنپ پک«- است.
اساســاً احتمال دارد مجموعه  عکس های شخصی، که از طریق 
اپلیکیشن هایی مثل اینســتاگرام و فیس بوک تبلیغ می شوند، به 
ابزاری برای خودتبلیغی بدل شوند. توانایی سنجش مداوم بازخورد 
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ن عمومی برای هر عکسی که ارسال شده، کاربران را قادر می کند و 
شاید تشویقشان می کند، که در نهایت ، صرفاً برای به حداکثررساندن 
واکنش مثبت، بازنمایی بصری زندگی خودشان را دستکاری کنند.

تریســی الووی، استاد روان شناسی دانشــگاه فلوریدای شمالی، 
می نویسد: »هر فرد خودشیفته به برکه ای نیاز دارد که تصویرش 
را منعکس کند. درست مثل نارسیس ، که به برکه ای خیره شد و 
زیبایی اش را تحسین کرد، شبکه های اجتماعی، مثل فیس بوک، 

به برکه دوران مدرن ما تبدیل شده اند«.
الووی و گروهش ، در پژوهشی در سال 2014، ارتباط بین استفاده 
از فیس بوک و همدلی را بررسی کردند. آنان دریافتند، باوجوداینکه 
عواملی در شــبکه های اجتماعی وجود دارد که رابطه اجتماعی 
را تقویت می کند، ویژگی هــای تصویرمحورِ پلتفرم -قابلیت به 
 اشــتراک  گذاری تصویر و ویدئو- خصوصاً درخودفرورفتگِی ما را 

بیشتر می کند .
خالقیت به تمرکز نیاز دارد

امــا اینکه بارها از تجربه هایمان در زمان واقعی فاصله بگیریم تا 
گوشی های هوشمندمان را درآوریم و بعد تصویر را قاب بندی کنیم، 
عکاسی کنیم، از فیلترها استفاده کنیم و آن را ارسال کنیم تأثیر نامطلوبی 
دارد و توجهمــان را برهم  می زند. منظــورم از توجه نه  فقط توانایی 

مشاهده دقیق بلکه توانایی تمرکز و دقت طوالنی مدت هم هست .
نیکالس کار، نویسنده حوزه فناوری، درکتابش،کم عمق ها: اینترنت 
با مغز ما چــه می کند؟ دربــاره انعطاف پذیری عصبی صحبت 
می کند، که توانایی شــبکه عصبی ما برای تغییر در برابر واکنش 
به محرک هاســت. او به ویژه درباره شیوه هایی بحث می کند که 
ذهنمان، در واکنش به مشــغولیت بی وقفه با فناوری دیجیتال، 
تحول پیدا کرده اســت. درباره جست وجو در اینترنت می نویسد: 
»وقفه هــای پی درپْی افکارمان را پراکنده و حافظه مان را ضعیف 
و ما را عصبی و مضطرب می کند«. وقفه های مکرر برای ارسال 
تصاویر و دنبال کردن نحوه پذیرفته شدنشان هم به همین ترتیب 

احتمال دارد توجهمان را منحرف کند و اضطراب را افزایش دهد.
درنتیجه، احتمال دارد جنبه های دیگر محیط و تجربه هایمان را از 
دست بدهیم. درحالی که ممکن است در انجام دادن هم زمان چند 
وظیفه پیشرفت کنیم، توانایی مان برای تمرکز عمیق در زمان های 
طوالنی تضعیف شده است.کار در ادامه می گوید: آن کارکردهای 
ذهنی که در رقابِت »بقای پرمشغله ترین« سلول های مغز می بازند 
آن هایی اند که زمینه را برای تفکر آرام و خطی آماده می کنند، یعنی 
آن کارکردهایی که ما برای عبور از روایتی بلند یا استداللی پیچیده 
استفاده می کنیم، همان هایی که وقتی می خواهیم درباره تجربه ها 
بیندیشیم یا در مورد پدیده ای درونی یا بیرونی تأمل کنیم از آن ها 

کمک می گیریم.
به عبارت دیگر، به نظر می آید آن نوع از توجهی که ما، از طریق 
به اشتراک گذاری معمول تصویر، دائماً تقویت می کنیم به قیمت 
آن نوع از توجهی تمام می شود که ما نیاز داریم مثاًل، به کتاب ها 
معطوف کنیم. اســون بیرکرتس، نویســنده کتاب عوض کردن 
موضــوع: هنر و توجه در عصر اینترنت، ادبیات را به تمرکز پیوند 
می دهد و تأکید می کند که » آثار هنری شاهکارهای تمرکزند«.او 

در ادامه می گوید: » تخیل ابزار تمرکز است«
خأل همدلی؟

در پژوهشی که در ســال 2013 انجام شد و رمان نویس ها از آن 
استقبال کردند، پژوهشگران مؤسسه آموزشی نیو اسکول رابطه ای 

بین خواندن رمان و افزایش همدلی گزارش کردند.
احتمال دارد بسیاری از استادان ادبیات ) ازجمله خود من( به چنین 
تحقیقی بی اعتنایی نشان دهند، چرا که این پژوهش چیزی را تأیید 
می کند که ما سال هاست می گوییم. آثار ادبی برای ما فرصتی فراهم 
می آورند تا خالقانه به تجربیات دیگران از جهان فکر کنیم )به جای 
اینکه نگاهی اجمالی به آن ها بیندازیم یا به سرعت مرورشان کنیم(. 
اما فقط وقتی می توانیم از این فرصت استفاده کنیم که قادر باشیم 
توجه کنیم، یعنی زمانی که به خودمان اجازه می دهیم که سرعتمان 
را به قدری کم کنیم که چیزی را که مشاهده می کنیم جذب کنیم.

باوجوداینکه برخی بــا این پژوهش مخالفت  کردند، صرف زمان 
برای پرداختن به نثر، شــعر و حتی عکاسی بی تردید برای من و 
دانشجویانم این امکان را فراهم کرده است که بسیاری از تجربه ها 
را به دقت بررسی کنیم. همچنین ما را وادار کرده است که با قصد 
قبلــی بر این تمرکز کنیم که چگونه این تجربه ها در رویدادهای 

کنونی اهمیت دارند.
مثاًل کتاب تحسین شده کلودیا رنکینِ شاعر،   شهروند: غزل آمریکایی، 
به ذهنم می رسد که هم از تصویر و هم از متن استفاده می کند تا 
به واقعیت های نژادپرستی معاصر آمریکا در شکل های بی شمارش 
بپردازد و خوانندگان را مجبور می کند نابرابری هایی که شــرایط 

امروزی ما را ساخته است ارزیابی کنند.
بیرکرتس اشاره می کند: » بیش ازپیش معتقدم که هنر، از طریق 

تخیل، راه ضرورِی مقابله با بحران وفور اطالعات است.«
اگر بیش ازحد ســرگرم گرفتن و تبلیغ عکسیم، یا اگر بیش ازحد 
آشفته ایم چرا که داریم سیل عکس های دیگران را دنبال می کنیم، 
بعید اســت از »زندگی در حباب رسانه« خارج شویم. دلمان برای 
اتفاقات اطرافمان تنگ می شــود. و قادر نخواهیم بود همدلی و 

توجهی را به دنیا عرضه کنیم که دنیا نیاز دارد و سزاوارش است.



اعتیاد به کار؛ اختالل پردردسر!
مجله اینترنتی برترین ها | به کوشش : هیات تحریریه

یکی از انگیزه های انسان در زندگی، کسب 
موفقیــت در حوزه های مختلف اســت و 
این هــدف، در حالت معمول یک ویژگی 
مثبت تلقی می شود که به خاطرش، دور 
و بری هایمان را تشویق و حمایت می کنیم 
اما گاهی امید رســیدن به موفقیت های 
بیشــتر، ما را به انجام کار و تالِش بسیار 
زیاد ترغیب می کنــد، آن قدر که نیازهای 
خودمان و اطرافیان مان و اصوال هدف از 
کار کردن را فراموش می کنیم. این پدیده 
که مدت زمان زیادی هم نیست وارد حوزه 
مطالعات روان شناسِی روز دنیا شده است، 
»اعتیـاد به کار« نام دارد.اختاللی که افراد 
تحت تاثیــر آن، بنا به دالیلــی مثل ولِع 
به دست آوردن موقعیت های شغلی بهتر و 
باالتر و بهره مندی از مزایای بیشــتر مثل 
تشــویق، پاداش، پس انداز پــول و موارد 
دیگری که در ادامه به طور مفصل به آن 
می پردازیم، ناخواسته به کار زیاد، وابسته و 
به عبارتی »معتاد به کار« می شوند. هرچند 
برعکس دیگر اعتیادهــا، معموال جامعه 
به اشــتباه احترام خاصی برای این افراد 
قائل اســت و این اعتیاد و افراط را ارزش 
می داند و معتاد به کارها به اشتباه، افرادی 
سختکوش و پرکار شناخته می شوند تا یک 
بیمار، در این مقاله با نشانه های این پدیده و 
تفاوت هایش با تالش و پشتکار سالم آشنا 
می شــویم و اگر خودمان یا اطرافیان مان 
جزو معتاداِن به کار تشخیص داده شدیم، 
به وسیله راهکارهای مطرح شده، تغییرات 
الزم را در وضعیت شــغلی و حرفه ای مان 

ایجاد خواهیم کرد.

با مفهوم و نشــانه های اعتیاد به کار آشنا 
شوید؛ کار زیاد به مثابه هویِت معتاد

تعریف و تشــخیص واژه هــای اعتیاد به 
کار )Workaholism( و معتاد به کار 
نیست.  راحت  چندان   )Workaholic(
اولین بار در اواخــر دهه 60 میالدی این 
اصطالح توســط یک روان شناس به نام 
»ویــن اوتز« در کتــاب »اعترافات یک 
معتاد به کار« اســتفاده شد. او این مفهوم 
را این  گونه تعریف می کند: »نیاز غیرقابل 
کنترل و وســواس گونه به کارِ بی وقفه و 
بدون احساس لذت.« این وابستگی، نوعی 
اعتیاد رفتاری اســت که فرد، خود را ملزم 
به کار کردن می داند. گرچه این وسواس 
ممکن است برای موفقیت شغلی و از سوی 
کارفرمایان و محیط های کاری تشــدید 
و تشویق شــود اما نتیجه درخواست های 
بیرونی یا لذت ناشــی از کار نیست بلکه 
فشــارهای درونی و شــخصی است که 
باعث می شود فرد از کار نکردن، آشفته و 
دچار احساس گناه شود.افراد مبتال به این 
پدیده، ساعت ها کار کردن در اداره و دفتر 
کار خود و استرس های کاری را همچون 
مدال افتخاری به همراه دارند، تعطیالت 
آخــر هفته و خواب شــبانه بــرای آن ها 
مفهومی ندارد و دقت و خستگی ناپذیری 
آن ها مافوق توانایِی معمول آدم های دور 
و بر است. آن ها اولین افرادی هستند که 
به محــل کار وارد و آخرین نفری اند که 
از آن خارج می شــوند و بعد از ترک کار، 
همچنان احساس گناه و نارضایتی می کنند.

درمهمانی ها و دورهمی ها، ناخواسته حرف 

کار را وســط می کشند و لحظه به لحظه 
پیام های کاری را در گوشــی همراه خود 
چک می کنند.شاید این طور به نظر برسد 
که این افراد برای رسیدن به شرایط مالی 
خوب این قدر تالش می کنند اما این طور 
نیست؛ در واقع بحث مالی در حاشیه قرار 
می گیرد. نتایج محققان نشان می دهد که 
این افراد همواره شتاب زده هستند، بیش 
از حد مشغله دارند، اغلب مایل  اند چندین 
فعالیت را همزمان انجام دهند، نیاز دارند که 
همه چیز را در کنترل خود داشته باشند، از 
واگذاری کارها به دیگران احساس راحتی 
نمی کنند و کمک خواســتن از دیگران را 

نشانه ضعف و ناتوانی خود می دانند.
چه عواملی باعث اعتیاد به کار می شــود؟ 

ترس و عشق؛ عامالن اصلی
بنا به گفته محققان و روان شناسان، عوامل 
زیر مهم ترین دالیل ابتالی افراد به اعتیاد 

به کار است :
* میل به دیده شدن به عنوان یک شخص 
باهوش و توانمند که اغلب ناشی از نداشتن 

اعتماد به نفس است.
* اعتقاد به این که ارزش هر فرد به میزان 

و چگونگی کار او بستگی دارد.
* نیاز به توجه همیشگی؛ این افراد معموال 
مورد توجــه کارفرمایان و تیم کاری خود 

نبودند.
* نبود امنیت شغلی و ترِس از دست دادن 

موقعیت مالی خوبی که دارند.
* تمایل بــه کمال گرا بــودن؛ این افراد 
همیشه از این که یک اشتباه کاری، باعث 

شرمندگی آن ها شود مضطرب هستند.

پدیده ای که مدت زمان زیادی هم نیست وارد حوزه مطالعات روان شناسِی روز دنیا شده است، » اعتیـاد به کار« نام دارد. اختاللی که افراد تحت تاثیر 
آن، بنا به دالیلی مثل ولِع به دست آوردن موقعیت های شغلی بهتر و باالتر و بهره مندی از مزایای بیشتر مثل تشویق، پاداش، پس انداز پول و موارد 

دیگر، ناخواسته به کار زیاد، وابسته و به عبارتی » معتاد به کار« می شوند.
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23 * دوری از شرایط منفی و نامناسب خانه؛ 
این افراد به جای مقابله با مشکالت درون 
خانه، مدت زمان زیادی از وقت خود را به 

کار بیرون از خانه اختصاص می دهند.
* تــرس از انزوا و تنهایی؛ چرا که محیط 
کار را تنها محــل برای تعامالت و روابط 

اجتماعی خود می شناسند.
* عالقه افراطی به شغل خود.

تشخیص تفاوت اعتیاد به کار با تالش و 
پشتکار؛ من معتادم یا پرکار؟

خانم دکتر »میترا حکیم شوشتری« فوق 
تخصص روان پزشکی و عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران در وب سایت 
روان شناسی ویکی روان، تفاوت این دو را 

این گونه شرح می دهد:
* افراد پرکار از انجــام کار لذت می برند 
و در عین حال در دســترس خانواده خود 
نیز هستند اما افراد معتاد به کار در حقیقت 
با کار زیاد، خود را از احساســات و روابط 
ناخوشایند دور می کنند و پرداختن به کار را 

از هر نوع ارتباطی مهم تر می دانند.
* افراد پرکار می توانند در مواقع ضروری، 
کار را به تعویق بیندازند و به موقعیت پیش 
رو توجه کنند اما برای افراد معتاد به کار این 

اقدام غیرممکن است.
* افــراد معتاد به کار از جلســات کاری 
غیرمترقبه استقبال می کنند و با هیجان از 
آن لذت می برند اما افراد پرکار اولویت بندی 

دارند.
* افراد معتاد بــه کار، عالقه ای به اوقات 
فراغت ندارند و این اوقات را نیز با کار )به 
اشکال مختلف( پر می کنند. آن ها روابط 
انســانی در محیط کار را به ارتباطات بین 

فردی در سایر محیط ها ترجیح می دهند.
* معتادان بــه کار در مرزگذاری بین کار 
و زندگی دچار مشــکل هستند و معموال 
از خســتگی مزمن و اضطــراب زیاد رنج 
می برند. در حالی که افراد پرکار کفایت و 
کارایــی الزم را در محیط های دیگر دارند 

و نقش خود را فقط در شغل شان خالصه 
نمی کنند.

یک تســت ســاده که تا حدی مشخص 
می کند معتاد به کار هســتید یا نه؟ بس 

است، به اندازه کافی کار کردی!
بر اساس تست پیشنهادی دکتر »رونالد ای 
ریجیو« روان شناس اجتماعی از دانشگاه 
کالیفرنیا، اگر تعداد پاسخ های »بله« شما 
به ســواالت این تست، بیشــتر از 10 تا 
باشد، بهتر است قضیه را جدی بگیرید و 
با یک کارشناس و مشاور مجرب مشورت 
کنید تا بتوانید در رفتار و روش کاری خود 
تجدیدنظر کنید. اگر فکر می کنید هر چه 
بیشتر کار کنید، بهره وری بیشتری خواهید 
داشت، سخت در اشــتباه هستید. اکنون 
زمان آن فرا رســیده است که بین کار و 
زندگی خود، توازن برقرار کنید و آثار مثبت 

آن را در همه  ابعاد زندگی  تان ببینید.
* آیا اغلب احســاس کمبود وقت دارید؟ 
مثال فکر می کنید تعداد ساعات شبانه روز 
و تعداد روزهای هفته در برابر کارهای شما 

ناچیزند؟
* آیا در طول روز، فهرســتی از کارهای 

انجام دادنی بی شمار دارید؟
* آیا وقت ناهار، غذای خود را سریع میل 

می کنید تا دوباره به ادامه کار برسید؟
* آیــا فقط به خواب کمی احتیاج دارید و 
صبح خیلی زود برای رفتن به کار آماده اید؟

* آیا لذت بردن از وقت بیکاری و استراحت 
برایتان دشوار است؟

* آیا در هر شــرایط مکانی و زمانی آماده 
کار هستید؟

* آیــا کار و تفریح را با هــم قاطی و در 
تعطیالت هم کار می کنید؟

* در برابر کار، خســتگی ناپذیر و پرانرژی 
هســتید و دیگران شــما را با این ویژگی 

می شناسند؟
* آیا تمایل زیادی به برتر بودن دارید؟

* آیا ترس از بازنشستگی دارید؟

* آیا بقیــه کار خود را بــه منزل انتقال 
می دهید؟

* آیا حاضرید برای شــنیدن تحســین و 
تشویق از سوی مافوق، حقوق و نیازهای 

خود و خانواده تان را نادیده بگیرید؟
بــرای مقابله با اعتیاد بــه کار چه کنیم؟ 

برقراری تعادل بین کار و زندگی
پدیده اعتیاد به کار، شــخص را در حصار 
کار کردن زیاد اسیر می کند و او را از توجه 
به مسائل مهم تر و ایفای نقش های متعدد 
فردی و اجتماعی باز می دارد و ســالمت 
روان او را در معــرض خطر قرار می دهد. 
پس الزم است فرد بپذیرد که اعتیاد به کار 
یک مشکل واقعی است و به کمک خانواده، 
همکاران و روان شناس متخصص، درباره 
تشخیص دقیق تر و درمان این پدیده، قدم 

بردارد.
* با مشاور یا روان شناس متخصص قرار 

مالقات بگذارید.
* احساسات و مشکالت پرکاری خود را 

روزانه بنویسید.
* بخشی از کارتان را به همکاران واگذار 
کنید )این روش بســیار چالش برانگیز اما 

موثر است(.
* از چند کاره بودن دست بردارید.

* مرز بین خانه و کار را دقیقا مشخص کنید. 
اولویت های زندگی تان )خودتان، خانواده، 
استراحت، سالمتی، کار( را یادداشت کنید و 
ببینید که بیشترین و کمترین وقت خود را 

به چه مواردی اختصاص داده اید.
* کارتان را به موقع شروع و پایان دهید. 

* برنامه ریــزی و زمان بندی روزانه برای 
مسائل کار و خانه را فراموش نکنید.

* به وظایف اضافه و خــارج از محدوده 
کاری و غیرضروری، »نه« بگویید.

* مازاد انــرژی خود را صــرف خانواده، 
دوستان، اوقات فراغت، ورزش و استراحت 

کنید.
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8 وسیله ای که فقط
خانه تان را شلوغ کرده اند!
مجله اینترنتی مشروح | به کوشش هیات تحریریه

نگاهی به خانه تان بیندازید . چند وسـیله ی غیر 
قابل استفاده می بینید؟

شاید هنوز متوجه نمی شوید که چه تعداد 
بی شماری ابزار وسیله به درد نخور دور و 
برتان ریخته شده است. اگر هنوز نمیتوانید 
این وسایل را تشخیص دهید این مطلب 
را بخوانید.



چاقوهای ُکند
معموال در هر آشپزخانه ای تعدادی چاقوی کند و بی مصرف 
وجود دارد که برای سال هاست که در کشوی آشپزخانه جا 
خشک کرده اند. این چاقوها هیچ کاربرد دیگری ندارند. پس 

بهترین کار این است که از شرشان خالص شوید.
لباس های قدیمی

درکمدتان را باز کنید و صادقانه بگویید که چه تعداد از لباس هایتان 
را برای سالهاست که نپوشیده اید؟ خیلی از ما دلمان نمی آید 
بســیاری از لباس ها را از کمدمان بیرون بیاوریم و آن را به 
نیازمندان یا حتی دوستانمان بدهیم. چه ایرادی دارد؟ وقتی 

لباسی را نمی پوشید آن را در کمدتان زندانی نکنید.
تکه های کاغذ کادو

شاید شما مثل خیلی ها هرگاه هدیه ای را کادوپیچ می کنید 
باقی مانده کاغذ کادو را نگه میدارید تا شــاید روزی هدیه 
دیگری را با آن کادو کنید اما آن روز هیچ وقت نمی رســد 
چرا که یا آن کاغذ مناسب سن یا شخصیت دریافت کننده 
کادو نیست، یا اندازه کاغذ کادو باقی مانده کوچک تر از میزان 
مورد نیاز است ؟ یا کاغد کهنه رنگ و رویش را از دست داده.
پس همان لحظه ای که کاغذ کادویتان اضافه آمد از آن به 
عنوان کاغذ باطله استفاده کنید و آن را بی دلیل در خانه نگه 

ندارید.
داروهای قدیمی

یک روز تعطیل بنشینید و سبد داروها را مقابلتان خالی کنید و 
هر دارویی که بی استفاده است و تاریخ مصرف آن گذشته را 
دور بیندازید. این کار هم شما را از مسمومیت دارویی دور نگه 
می دارد و هم سبد خلوت تر دارو به شما در پیدا کردن داروها 

بیشتر کمک می کند. 

و البته این که وقتی تعداد داروها در خانه کمتر باشد ما آمار 
دقیق تری از داروهای موجود در خانه خواهیم داشت.

لوازم آرایش کهنه
این مورد هم مثل داروها باید هر چندوقت یکبار بررسی شود. 
شاید دلتان نیاید لوازم آرایشی را که کلی پول بابتش داده اید 
و فقط اندکی از آن استفاده کرده اید را با یک حرکت در سطل 
زباله بیندازید اما کاری است که شده. تاریخ مصرفش گذشته 

و شما »نباید« از آن استفاده کنید.
راســتی! بیرون انداختن شیشه های خالی و تمام شده عطر 

یادتان نرود.
ظروف لب پر شده

اگر لیوانی لب پر شده و شما جرات نمی کنید با آن آب بنوشید 
یا اگر بشقابی از وسط ترک خورده است ، چرا آن ها را هنوز 
در کابینت هایتان نگه میدارید؟ آن ها را که نه خودتان و نه 
مهمانانتان استفاده نمی کنند پس همین امروز آنها را بیرون 

بیندازید.
قبض ها و اینجور کاغذها

قبض برق 5 ســال پیش را هم نگه داشته اید؟چرا؟ این قبض ها 
صرفا در یک برهه ی کوتاه اعتبار دارند پس نیازی نیست آن ها 

را مثل سند خانه تان نگهدارید.
مجله های قدیمی

مجله هایی که ماه هاست از تاریخ انتشارشان گذشته فقط 
به درد استفاده به عنوان کاغذ باطله می خورند همین. وقتی 
تمام مطالب و اخبار های این مجالت قدیمی و به درد نخور 
شده است پس دلیلی وجود ندارد که با نگهداشتن آنها فضای 
خانه تان را تنگ تر کنید و البته کلی گرد و خاک ذخیره کنید.
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جیك و پوك یك زندگی
مرد جوان که برای یافتن راه درســت 
زندگی خود به مرکز مشــاوره آمده بود 
گفت :  خواســته پدرم هم همین بود . 
باید با دختری ازدواج می کردم که دست 

پدرش  به دهانش برسد .

دومین داستان به درخواست معاونت اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی 
مرتبط با حوزه روانشناختی با محتوای انتظامی



چنــد مــاه دنبــال خانــواده ای پولــدار 
می گشــتیم تا به خواســتگاري دخترشان 
برویــم. باالخــره یکی از آشــنایان دختر 
خانمــی را معرفــی کرد که هم ســر کار 
می رفت و دستش توي جیب خودش بود و 
هم به قول معروف، پدر توپی داشت . مراسم 
خواستگاری برگزار شد. پدر همسرم الم تا 
کام حرف نزد و به نظر می رســید راضی 
نیست وصلت انجام بشود. ولی مادرش گرم 
می گرفت و انگار می خواست هر طور شده 
دخترش را راهي خانه بخت کند. این خانواده 
اّما و اگرهای زیادی سر راهمان گذاشتند. هر 
جا هم حس می کردند ما توان مالی برای 
اجرای امر و نهی هایشان نداریم، آستین باال 
مــی زدند و می گفتند بحث مالی قضیه را 

خودشان حل  می کنند.
دو هفته بعد، جلسه دیگری برگزار شد و پدِر 
عروس خانم که با تحقیقاتی مفصل جیک و 
پوک زندگي ما را در آورده بود، باالخره افتخار 
داد و حرفی زد. با اعالم موافقت او ســور و 
سات عروسی جور شــد. البته تمام خرج و 
مخارج را خانواده همسرم  به عهده گرفتند و 
می گفتند نمی خواهند آبروی شان به خطر 
بیفتد. مراسم خوب و  آبرومندانه ای برگزار شد، 
اما چه فایده، از همان لحظه اي که میهمان ها 
رفتند عروس خانم مرا روی صندلی حقارت 
نشاند و طوری صحبت کرد که دلم گرفت. 
حیف، خواهر بزرگش هم آنجا بود و نتوانستم 
جوابش را بدهم. غم سنگینی روی سینه ام 
نشست و برای خانه پدرم و صفا و سادگی 
خانواده ام دلتنگ شدم . ولی کاری از دستم بر 
نمــی آمد و به خودم می گفتم داماد فالنی 
شــدن این حرف ها  را هم دارد و اگر کمی 

تحمل کنم، اوضاع درست می شود.
همســرم در دوران عقد ، روانــی ام کرده 
بود، راه می رفت و مــرا ِخفَّت می داد و تا 
می خواستم حرفی بزنم می گفت: تو لیاقت 
نداشــتی بدبخت بیچاره ، وقتي در مراسم 
عقدمان جلوی دوربین پوزخند می زدی باید 

یادت می آمد چه کسی پول خرج کرده...

شــنیدن این حرف هــا عذابم مــی داد، 
موضــوع را به خانــواده ام گفتــم . مادرم 
کــه از روز اول راضی به ایــن ازدواج نبود 
اشــک می ریخــت. اما پــدرم همچنان 
می گفت : پسر، چهار چنگولی به این خانواده 
بچسب و ول شان نکن، مشکل تو تا روزی 
است که پدر زنت سرش را زمین نگذاشته و 

وقتي که بمیرد ...
چند ماه دیگر گذشت. در این مدت نحیف و 
الغر شده بودم. همسرم برایم تعیین تکلیف 
می کرد که با اقوام و آشنایان قطع رابطه کنم. 
این حرف برایم خیلی سنگین بود و نتوانستم 
تاب بیاورم. از طرفــی، حرف های دیگری 
پیش آمد و همسرم بدون اطالع و هماهنگی 
با من، هر تصمیمی که دلش می خواست 
می گرفت و من به او گفتم راضی به این کار 
نیستم. او نظرات و خواسته هایم را به تمسخر 

می گرفت. 
مســئله دیگر دخالــت های پــدر و مادر 
همســرم  بود، آنها به همــه کارهایم گیر 
می دادند و فکر مي کردند با یک فرد کودن 
و بی عقل طرف هستند. نشستم و منطقی 
با همســرم حرف زدم. گفت از روز اول هم 
دوستم نداشته و به احترام پدر و مادرش با 

من ازدواج کرده است.
با این شــرایط به طور توافقــی از هم جدا 
شــدیم. بعد از این ماجرا اختالف های من 
و پدرم شروع شد، دنبال فرصت می گشت 
تا ســرکوفت بزند که چرا زنــت را طالق 
داده ای و ... اوضاع روحی ام با این حرف ها 
خیلی به هم ریخته بــود . با معرفی یکی 
از اقوام، کاری در مشــهد پیــدا کردم و به 
این بهانه از شــهرمان به اینجا آمدم. چند 
ماهی گذشــت و حال و هوایم عوض شده 
بود. اما دوباره همســرم تمــاس گرفت و 
مــی گفت پدرش به او گیــر داده و حاضر 
است دوباره عقد کنیم. راهم را گم کرده ام، 
به پیشــنهاد یکی از همکارانم که آدم اهل 
مطالعه ای اســت به مرکز مشاوره  آرامش 
پلیس رضوی آمــده ام. دیگر نمی خواهم 

اشتباه های گذشــته را تکرار کنم، باید با 
مشورت و مشاوره تصمیم درستی بگیرم.

 نظریه کارشناس
دربــاره این ماجرا ، نظر یکی از مدرســان 
مهــارت های زندگي را جویا شــدیم. وی 
معتقد است : اصل همسان  گزینی یا همان 
همطرازی در زندگی زناشویی یکی از اصول 
مهم این رابطه اســت، البته این یک قائده 
100 درصدی نیست.چه بسیار کسانی که با 
وجود تفاوت های زیاد، زندگی مناسبی دارند 
که البته این موضوع مستلزم فهم مشترک 
طرفین از شرایط و پذیرش موضوع است، 
که در دین مبین اســالم نیز مثال بارزی از 

این ازدواج وجود دارد.
وی افزود: نکته مهم دیگــر در ازدواج که 
موضوعی پنهانی و مستتر می باشد، هدف 
افراد از ازدواج است، متأسفانه در این ماجرا، 
هــدف مرد جوان از ازدواج، کســب پول و 
شرایط مالی بوده است. وی خاطر نشان کرد: 
در تبیین این موضوع همین بس، که وقتی 
هدف، تناسبی با شرایط نداشته باشد در انتها 

آسیب ایجاد می شود.
آیا واقعا هدف ازدواج پول است؟

وی افزود: در این ماجرا نگاه مرد به ازدواج 
یک نگاه اقتصادی است، اما در اصل، ازدواج 
بــا هدف آرامش، پرورش، تکامل و رشــد 

است. نه اقتصاد !!!!
در ایــن ازدواج شــخصیت دخترخانــم، 
تحصیالت و دیگر شــرایطش در حاشیه 
قــرار داشــته و صرف شــرایط اقتصادی 
مبنــای انتخاب بــوده اســت. در ازدواج 
مالک های متعددی جهت انتخاب همسر 
باید در نظر گرفته شود که متأسفانه در این 
ازدواج، اقتصاد مهمتریــن و اولین مالک 
بوده است.تماس مجدد زوجین برای ازدواج 
مجدد، نشان دهنده رسیدن به یک فهم واقع 
گرایانه زوجین از واقعیت و اصل ازدواج است 
که مستلزم بررســی دقیق موضوع توسط 
متخصص مشاور در جلسات مشاوره می باشد.
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وقتی می توانی عالی باشی، به خوب بودن قناعت نکن!28
مجله موفقیت | به کوشش هیات تحریریه

این مقاله به شــما می گوید: »بیکار فقط 
کســی نیســت که کار ندارد. در حقیقت 
آدمی کــه می تواند در هــر کاری عالی 
ظاهر شود ، اما فقط در سطح خوب عمل 
مــی کند نیز بیکار به شــمار مــی آید و 
هــر عاملی که موجب شــود یــک فرِد 
عالی از تمام توانایی اش اســتفاده نکند ، 
عامل بیــکاری و کاهش بهره وری تلقی 

می شود.«
اگر دانش آموزی هستید که می توانید به 
راحتی نمره بــاالی هجده بگیرید، اما به 
نمره چهــارده قناعت می کنید، بدانید که 
در وظیفه دانش آمــوزی خود کم کاری 
می کنیــد و برعکس اگر پیــش از این 
باالترین نمره ای که می گرفتید، ده بوده 

است و اکنون دوازده می گیرید، بدانید که 
شما دانش آموزی کوشا و وظیفه شناس 
هستید و به خاطرپیشرفتی که داشته اید، 

باید مورد قدردانی قرار بگیرید.
اگر به بســیاری از ادارات و شرکت ها سر 
بزنیــد، می بینید درصــد قابل توجهی از 
کارمنــدان بر این باورند که تنها با یک یا 
دو ساعت کار در روز وظیفه کارمندی آنها 
به پایان می رســد و حق دارند در ساعات 
باقی مانده کم کاری کنند و یا اصال بیکار 
بنشــینند. در واقع تک تک این کارمندان 
می توانند به شکلی عالی ظاهر شوند، اما 
در عمل درسطحی معمولی و به اصطالح 
در حد »نُرم« نقش آفرینی کرده و فعالیت 
می کنند و باالتر از این میزان کاری انجام 

نمی دهند.
حال در این وضعیت، سردرگمی و حیرت 
مدیر شرکت را در نظر بگیرید که هنگام 
جذب نیروی انســانی، با گلچین کردن و 
گزینش تواناترین نیروها و پرداخت حقوق 
بیشتر، انتظار داشت که باالترین بهره وری 
کاری را بدســت آورد، اما در کمال تعجب 
می بیند شرکت پر از نخبه ی او، در میدان 
عمل، در حد متوسط و پایین تر از شرکت 
رقیب ظاهر می شود که کارمندان معمولی 

یا ضعیف دارد!
بسیاری اوقات در جامعه با افراد تیزهوش 
و زرنگی روبرو می شــویم که می توانند 
بهترین و عالی ترین کارها را انجام دهند، 
اما همین افراد در مشاغلی گمارده می شوند 

به نظر شما »بیکار« کیست؟ حتما میگویید همچنان که از خود واژه برمی آید، شخصی فاقد کار و کسی که کاری برای انجام دادن و امرار 
معاش ندارد؛ درحالی که این هم تعریف واژه »بیکار« نیست! در واقع بیکاری پدیده ای نسبی است و نمی توان کسی را مطلقا »بیکار« یا 
»دارای کار« دانست. انسان ها از لحاظ استعداد و توانایی در یک سطح و اندازه قرار ندارند. حتی بسیاری از کسانی که ممکن است در یک 
زمینه خاص بدون مهارت و ناتوان باشند، بدون شک در زمینه ای مشخص و انحصاری، می توانند در حد یک استاد بی نظیر ظاهر شوند.
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29 که بسیار معمولی، ضعیف و حتی توهین 
آمیز است و در مقابل، اشخاص ضعیف و 
کم توانی را می بینیم که در مشاغل بهتر و 
باالتر مشغول به کارند و از این بابت حقوق 
و امکانات خوبی دریافت می کنند. در واقع 
اگر خوب دقت کنید، متوجه می شوید آن 
اشخاص توانمند با وجود داشتن استعداد و 
توانایی برای عالی ظاهرشدن، از آنجا که 
در سطحی کمتر از عالی ظاهر می شوند و 
کار می کنند، سطح درآمد خود و مجموعه 
ای را که در آن شاغلند، پایین می آورند و 
برعکس افراد ضعیف با اشراف به ناتوانی 
خود، حداکثِر توان خود را به کار می گیرند 
و کارایی بیشتری از خود نشان می دهند و 
در نتیجه پاداش، منابع و امکانات بیشتری 

را به سوی خود جذب می کنند.
هر انســانی از لحاظ توانمندی و مهارت 
های خاص خود، یک موجود انحصاری، 
ممتاز و بی رقیب محسوب می شود. اگر 
انســان ها یاد بگیرند در سطح توانایی ها 
و قابلیت های خود در عالی ترین ســطح 
ممکن ظاهر شــوند، بدیهی اســت که 
می توانند تفاوت هــای خاص و ممتاز را 
خلق کنند و با عالی درخشیدن، هم جایگاه 
و امکانات شایســته خود را بدست آورند 
و هم مجموعــه ای را که در آن خدمت 
می کنند، در سطحی عالی و ممتاز مطرح 
کنند. عالی ظاهر شدن چیزی ورای انجام 
وظیفه در حد متوســط و معمولی است و 
به تمرکز، احساس وظیفه شناسی، تعهد 
و مسئولیت پذیری باالیی نیاز دارد. برای 
عالی بودن باید از ســطح خوب و متوسط 
بــاال بیایید و ســعی کنید با وســواس و 
حساسیت تمام جزئیاتی را که پیش از این 

بی تفاوت از کنارشان عبور می کردید، در 
نظر بگیرید.

ایــن مقاله به شــما می گویــد : » اگر 
می توانید بی نظیر باشــید و عالی عمل 
کنید، اما به معمولی و متوسط بودن راضی 
هستید، بدانید که قدرت رشد و شکوفایی 
استعدادهای پنهان وجودتان را از خود گرفته 
اید.« کسی که به عمد و به صورت ارادی 
از ارائه بهترین توانمندی های خویش در 
انجام وظایفش سرباز می زند، خبر ندارد که 
در همان لحظه درحال محروم کردن خود 
از فرصت های برتر و طالیی است که به 
او تعلق دارند و در واقع او با کم کاری و بی 

تفاوتی دارد این فرصت ها را می سوزاند.
داستان معروفی در همین رابطه است که 
حتما آن را بارها شــنیده اید. داستان نجار 
ماهــری که پس از ســالها خدمت برای 
صاحب کارش وقتی می شــنود که باید 
یک ماه دیگر دست از کار بکشد و کارگاه 
نجاری را به یک نجار جدید بسپارد، شروع 
به کم کاری می کند. صاحب کار به عنوان 
آخرین کار از او می خواهد بهترین خانه و 
کلبه چوبی و وسائل درون آن را با بهترین 
مصالح بسازد و او چون تصمیم گرفته بود 
»عالی« نباشد، یک کلبه معمولی و ضعیف 
می سازد. سرانجام وقتی نجار کلبه را آماده 
می کند صاحب کار به عنــوان قدردانی 
سالها زحمت، این کلبه و وسایل درونش 

را به نجار هدیه می دهد.
در حقیقت اولین کســی که به خاطر کم 
کاری ضرر می کند، خود فرد اســت؛ چرا 
که وقتی یک فرد عالی به شکل معمولی 
و متوسط عمل می کند، عامل پیشرفت 
و ترقــی اش را که همان محصول و کار 

عالی است، از خود می گیرد و درنتیجه با 
نتیجه ضعیفی که بدست می آورد، بر روی 
قضاوت دیگران در مورد خود تأثیر منفی 
می گذارد. باید به خاطر داشت که انسان 
های اطــراف، ما را براســاس خروجی و 
نتیجه کار و تالش و توانایی های بالفعلمان 
ارزیابی می کنند، نه براساس توانایی های 
ذاتــی و بالقوه ما. اینکه چون در شــرایط 
توهین آمیزی قــرار گرفته ایم، پس حق 
داریم با ضعیف ظاهر شدن، انتقام بگیریم، 
می تواند بدترین استدالل برای کسی باشد 
که کار و تالش های لحظه ای او تعیین 
کننده لیاقتــش در تصاحب فرصت های 

بعدی هستند.
این مقاله تاکید می کنــد که در بدترین 
شــرایط تالش کنید تا عالی ترین باشید. 
اگر می توانید عالی ظاهر شوید و به کمتر 
از آن قناعت می کنید، بدانید که بخشــی 
از آینــده درخشــان و موفقیت های خود 
را بی دلیل قربانی کــرده اید؛ چون تنها 
آنهایی که عالــی و منحصر به فرد ظاهر 
می شــوند، مــی توانند انتظــار دریافت 
فرصت های کارآفرینی و حمایت بیشــتر 
را داشــته باشــند و برعکس کسانی که 
ضعیــف و متوســط امتیاز مــی گیرند، 
نباید انتظار داشــته باشــند پاداشی عالی 
نصیبشان شــود. در حقیقت مهم نیست 
شــرایطی کــه در آن قــرار دارید چقدر 
سخت و طاقت فرسا باشد، ببینید که اگر 
می توانید عالی باشید، حتی کمتر از یک 
لحظه به کمتر از عالی بودن فکر نکنید؛ 
چون وقتی عالی هســتید، حق دارید به 
»عالی تر شــدن« بیندیشید؛ پس تفکر 

دیگری را به ذهنتان راه ندهید.



باتری اشکانی
برگرفته شده از متن ارسالی آقای دکتر محمد شامیری ،  مترجم کتاب باتری اشکانی| به کوشش: دکترعلی عمارلو

 باید اذعان داشت که اختراع ولتا به عنوان 
اولین روش تولید الکتریسیته پیوسته  واقعا 
یک کشف عظیم علمی محسوب می گردد. 
از آنجاییکه سلول الکتریکی واقعا برای اولین 
بار جریانهای باالی الکتریکی تولید می کرد، 
به یک پدیده بحث برانگیز و جنجالی تبدیل 
گردید .انسان امروزی که از برق به عنوان 
یک منبع قدرتمند انرژی استفاده می کند، 
 باید خود را مدیون تحقیقات و اختراع های 
این دو نفر بداند. اختراع این دو دانشــمند 
در قرن هیجدهــم را می توان عامل اصلی 
وقوع "عصر نیروی برق" دانست که تنوع 
کاربردهای آن باعث ایجاد دگرگونی بسیار 
شگرفی در تمدن بشری گردیده است .اما با 
همه اینها باید بگوییم که گالوانی و ولتا فقط 

کشف مجدد کردند :
در کلیــه کتب مرتبط با تاریخ، علوم باتری 
الکتریکی را اختراع ولتا در سال 1800 تلقی 
می کنند . اما کشف یک ظرف کوچک در 
اوایل قرن بیستم در تیسفون این احتمال را 
قوت بخشید که ولتا کاشف باتری نبوده و 
صرفا آن را تولید وکشف مجدد کرده است . 
اکتشاف باستانی توسط گروه  های مختلف 
در شهر تیسفون در اوایل قرن بیستم منجر 
به کشف اشیای کنجکاوی برانگیزی مانند 
ظروف گلی با اســتوانه مسی و میله های 
آهنی گردید .تعدادی اشــیای خاص مانند 
یک  ظرف ســفالی با ارتفاع 14 و عرض 
8 سانتی متر ، یک استوانه مسی و یک میله 
آهنی باریک در نزدیکی شهر تیسفون کشف 

گردید. از آنجایی که این محدوده،  یک منطقه 
مسکونی اشکانی محسوب می گردید ، یافته 
های باستانی را متعلق به دوران امپراتوری 
اشــکانیان می دانند .دریچه تنگ تو خالی 
سفالی،  توســط در پوشی از جنس آسفالت 
پوشیده شده بود . استوانه که از جنس ورق 
مس نورد شده به شکل لوله درآمده بود. در 
پایین به یک دیسک مسی متصل و توسط 
آسفالت در مکان خود حفظ می گردید. میله 

آهنی زنگ زده بود .
دانشــمندان معتقد بودند که اشیای کشف 
گردیده ، اجزای یک باتری الکتریکی هستند 
و سپس چنین استنباط نمودند،  اگر تعدادی 
از انها به هم متصل شوند، طالکاران اشکانی 
را قادر می ساختند  تا رسوب دهی الیه های 
طال بر روی اشــیای فلزی را انجام دهند . 
این پوشش دهی به منظور ارتقای کیفی و 

افزایش بهای آن انجام می شده است .
آزمایشهایی که بر روی مدلهای شبیه سازی 
شده باتری اشکانی؛  با محلول های الکترولیتی 
گوناگون از جمله سولفات مس،  سرکه و حتی 
آب گریپ فروت  انجام گرفته است، نشان 
داده اند که چنین سلولی، توانایی تولید 0,5 
ولت و جریان الکتریکی چندین میلی آمپری 

) mA ( را دارا بوده است .
بر اساس مشاهدات این آزمون،  تنوع نظرات 
مختلفــی مطرح گردید . بــه عنوان مثال 
با مخلوط هسته خرد شــده بادام تلخ و یا 
آلبالو ، کمی  مایه خمیر ، حرارت و گرد طال 
می توانســتند تا محلول سیانید طال  برای 

آبکاری طال توسط این باتری را تولید نمایند.
دانشــمندان باســتان شــناس در فرضیه 
هــای خود به این مهم اشــاره کــرده اند 
که دستگاههای کشف شــده در نزدیکی 
تیسفون،  به وسیله پزشکان اشکانی  احتماال 
جهت درمان با شــوک الکتریکی نیز مورد 
استفاده قرار می گرفته اند. گروهی از محققانی 
که مصارفی غیر از آبکاری برای این اجسام 
متصور بودند،  بر اســاس فرضیه موجود، به 
کارهای پزشکی باتری اشکانی اعتقاد داشتند 
. این گروه به روش های پزشکی بین النهرین 
اشاره دارند که در آنها تعدادی عناصر هادی 
و حساس به دریافت کننده های الکتروتراپی 
کامال شبیه به گونه یافته ها  وجود داشتند 
. این پژوهشگران معتقدند  پزشکان اشکانی 
جهت تحریک سیستم عصبی بیماران، از 
این باتری ها استفاده می کردند و ولتاژ های 
باالیی از اتصال آنها بصورت سری حاصل 
می شده است .در قدیم زرگران ایرانی برای 
آبکاری جواهرات از باتری اشــکانی استفاده 
می کرده انــد . کلئوپاترا در قصر خود چراغ 
الکتریکی نداشت ولی بسیاری از طرفداران 
و عشــاق اشــکانی وی، قادر بودند حتی 
دســتبندهای آب طال داده شــده برای او 

ارسال نمایند .
شــاید غرور و تکبر ناشــی از پیشرفتهای 
امروزیست که مانع باور این حقیقت در برخی 
افراد است که ، اجدادمان در ایران باستان ، در 

دو هزار سال قبل قادر به تولید برق بودند .

اولین نشانه چگونگی تولید الکتریسیته در سال 92-1791 میالدی را به دانشمند ایتالیایی لویجی 
گالوانی نسبت می دهند .گالوانی با یک مشاهده معمولی ولی کامال اتفاقی به پدیده " الکتریسیته 
در جریان" در مقابل " الکتریسیته ساکن" دست یافت . هموطن وی، الکساندر ولتا،  دستگاهی 
بر اساس مشاهدات اتفاقی گالوانی،  اختراع نمود و اولین باتری الکتریکی را که  "پیل ولتائیک" 
یا "پیل ولتا"  لقب گرفت، تولید نمود . بدین ترتیب گالوانی مشوق اصلی ولتا جهت ساخت یک 

منبع تولید برق شد که مبنای کارکرد آن مبتنی بر تلفیقی از علوم شیمی وفیزیک بود.
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قسمت هشتم | داستان نویسی

بزرگترین مشــکل برای هر نویسنده بعد از ترس از نوشتن 
شروع داستان است .حتی همان نویسنده های با تجربه هم 
نمی توانند ادعا کنند شروع داستان برایشان راحت است. 
شــروع یک داستان در اصل حکم دروازه ورود به جهان 
داستان را دارد بگونه ای که خواننده تمایل پیدا کند به آن 
جهان خیالی وارد شود و داستان را تا انتها بخواند . شروع 
داســتان باید مانند قالب و حلقه ای باشد که خواننده را 
به داستان وصل کند و یا به تعبیری باید خواننده را گیر 

بیندازد. 
سالها نویسندگان شــروع داستانشان را به فضا سازی 
و صحنه پردازی می پرداختند که بخش قابل اهمیت 
داســتان را ازدست می دادند.این نوع داستانها معموال با 
این عبارات شروع می شد :هوا سرد بود و برف همه جا 
را پوشانده بود.درختها زیر بارش برف لباس سفید پوشیده 
بودند و..... .اما به تدریج نویسندگان دریافتند که داستان را 
نباید با کلمات و جمالتی تکراری که هزاران بار استفاده 
شده است شروع کرد .در حالیکه تقدیر بیشتر داستانها در 
پاراگراف اول رقم می خورد و بذر موفقیت یک داســتان 

خوب در همان شروع داستان کاشته می شود .
شروع داســتان یک فرصت ارزشمند است که نویسنده 
یــک معما را مطــرح کند و با طرح یــک پیچیدگی به 
تدریــج اطالعات دیگــر را به خواننده منتقــل نماید تا 
کشــش داســتان حفظ و مخاطب همواره در پی یافتن 
پاســخ و منتظر باز شدن گره ایجاد شــده باشد . شروع 
داســتان می بایســت چالش برانگیز و سرنوشــت ساز

باشــد . ایجاد نوعی ســردرگمی در آغاز داســتان ترفند 
مناسبی ست که خواننده را در حس تعلیق و انتظار نگه دارد .

چنانچه به شــاهکارهای بزرگ ادبی جهان نگاهی بیندازیم 
می بینیم که نویســندگان بزرگ از ایــن فرصت طالیی برای 
ورود به داســتان و گســترش طرح خود بهترین بهره برداری را 

نموده اند.بعنوان مثال " چالزدیکنز "  رمان " دیوید کاپرفیلد"  
را با این جمله آغاز می کند :

"مــن قهرمان زندگی خــود خواهم بود یــا دیگری ؟" 
و یــا  " جــرج ارول "در شــروع یکی از داســتانهایش 
می نویسد :خبر از آنجا شروع شد که ساعتها با نواختن 13 
ضربه ساعت یک بعد ازظهر را اعالم کردند .....و یا  "کافکا 
در مســخ " می نویسد : صبح وقتی "  گریگوار سامسا  " 
بیدار شــد دید در رختخوابش به حشره عظیم الجثه ای 

تبدیل شده است.
در این مثالها نویسنده ضربه اول را زده است و خوانده را 
میخکوب کرده است و با ایجاد نوعی رمز و راز و ابهام ،خواننده 
را وادارمی کند به جهان خیالی داستان وارد شود و داستان را 
تا انتها دنبال نماید. بطور یقین اگر داستان نتواند این جذابیت 
را در سطرهای اول ایجاد نماید خواننده از خواندن آن دست 
می کشد و از جهان داستان شما خارج می شود .بطور کلی 
برای یک شروع خوب در داستان می بایست به نکات زیر 

اشاره کرد :
1-در شــروع داستان نشــانه هایی از کشمکش و گره 

داستانی را مشخص نمایید. 
2-داستان را با یک معما و تصویری رمز آلود و مبهم شروع 

کنید. 
3-خواننده را در همان سطرهای اول درگیر داستان کنید. 

4-از فضا ســازی و توصیفهای طوالنی و دیالوگ پرهیز 
نمایید.

5- در ابتدا حس کنجکاوی خواننده را برانگیزید. 
همواره داستان بخوانید با شجاعت بنویسید و نوشته هایتان 
را با صدای بلند بخوانید و دوباره نویسی کنید مطمئن باشید 

کارهایتان روز بروز بهتر و کاملتر خواهد شد 
موفق باشید . 

دوستان عزیز عالقه مند به داستان نویسی سالم . امید است عالوه برمطالعه داستانهای کوتاه نویسندگان معاصر همواره برای تسلط بر 
بکارگیری عناصر و نکته های کاربردی در ایجاد و شکل دهی یک داستان نیز بطور مستمر مطالعه و تمرین نمایید. در قسمتهای پیشین 
این گفتار درباره بخشهای مختلف یک داستان کوتاه از جمله شخصیت پردازی ,گفتگو ,حادثه ,کشش در داستان صحنه پردازی و فضا 
سازی و ...صحبت شد و گفتیم که هر کدام از این عناصردر صورتی که به شکل درست در داستان بکارگیری شوند الزمه ساخت و ایجاد 

یک داستان خوب و موفق است .اکنون در باره چگونگی  شروع یک داستان کوتاه نکاتی را با هم مرور می کنیم . 
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به قلم : کوروش جعفری زاده - کارشناس صنعت معدن و تجارت
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بازدید جناب آقای دکتر ستاری ، معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور از دستاورد های 32
گروه صنعتی پارت الستیك ، در شرکت دانش بنیان بسپار سازه



لطیفه کودکانهشعر کودکانه
سروده : کیانا گنجی

نو بهارست اکنون 
می وزد در پس هر کوچه ی این شهر وفا 
ژرف نوری ، بی دریغ از تپش خاطره ها ...

این نو بهاران که زند ؛
این جفای صادقانه بر دل سرما زند ،

دل من سبز شود 
شور و شرارش ، بی امان  

گره بغض ُگشاید به صفا
و هوای ابری ،

و ِمه پنجره و ماه شب بارانی 
و همه ظلمِت تارِ ده بورانی

یکباره شود محو ، به یکبارگِی چرخش این خاك زمین 
و جهان پر،  وا کند 

نور فشاند به سما
که بهاران آمده 

آب بر آیینه ی دل آمده
از فنای خاك ما ،

 از پوچی دیروز ها ،
نوروز ، رقصان آمده 

این خوشی جاوید بادت !
سرخوشی هایت نِکو 

حال ایامت به ساز و روزگارت باشکوه  

* از جملــه های ماندگار عید و عید دیدنی توی 
بچگی فقط یه جمله رو خوب یادمه اونم اینه ...

صـبر کن برسیم خونه من مـیدونم با تـو

* مدرسان شریف چیست ؟
به اساتیدی که کالسا رو ا ز 20 اسفند تعطیل میکنن 

میگن ...
مـــدرســـــان شــــــریـــف



کارهایی فراتر از کسب و کار انجام دهید
مجله موفقیت | به کوشش : هیات تحریریه

در زمان اتفاقات خوب، انگیزه متفاوتی دارید و می توانید بر روی کارهای کوچک تری تمرکز کنید که منجربه رشد و موفقیت کسب و 
کار می شود. اما در شرایط سخت، هیچ انگیزه ای برای انجام کار احساس نمی کنید و فقط در منزل استراحت کرده و سریال مورد عالقه 
خود را تماشا می کنید! برای ایجاد کسب و کار موفق به زمانی نسبتا طوالنی نیاز است. انگیزه بخش مهمی از معادله است و داشتن انگیزه 
همیشگی، انتظار واقع بینانه نیست، اما راهکارهایی برای انگیزه دائمی وجود دارد که می تواند به پیشرفت سریع در کسب و کار کمک کند.

1.زمانی را به خود اختصاص دهید 
هنگامی که تحت فشار و در تالش برای سامان دادن کسب و کار هستید، معموال فراموش می کنید تا زمانی را به خود اختصاص دهید. 
روز ها در ساعاتی طوالنی مشغول کار، پاسخ دادن به پیغام ها و سر و سامان دادن امور هستید و ناگهان متوجه می شوید نسبت به کسب 
و کار و عالقه مندی ها، احساس تنفر و ناخوشایندی دارید؛ زیرا تمام اوقات زندگی را صرف انجام وظایف کرده اید. برای داشتن انگیزه 
دائمی، به تفریح و استراحت نیاز دارید و برنامه ریزی و رفتن به تعطیالت الزم است؛ پس سعی کنید ساعاتی را به دور از فضای کسب و 
کار بگذرانید. برای روابط خود با مشتریان حد و مرزی قرار دهید و زمانی را به انجام کارهای هیجان انگیز اختصاص دهید. حتما تجدید قوا 
کنید تا قوی تر از گذشته، کار را از سر بگیرید. تمامی این لحظات استراحت و کارها به شما کمک خواهد کرد تا کارهای بیشتری انجام 

دهید؛ زیرا موجب هماهنگی بیشتر در کارها می شود.
2.ارتباط اجتماعی داشته باشید

 انسان طبیعتا خواستار برقراری ارتباط با دیگران است؛ البته به تنهایی هم از عهده راه اندازی کسب و کار بر می آید، اما در بعضی موارد 
به کمک افراد دیگر مانند کارکنان، دستیاران مجازی یا مشارکت استراتژیک نیاز دارد. در ضمن ارتباط انسانی و ارتباطات اجتماعی از 
طریق افراد همسان یا افراد صاحب  نظر صورت می گیرد. هرگز کسب و کاری را به تنهایی راه اندازی نکنید. انگیزه ثابت هنگامی به وجود 
می آید که تجربیات خود را با افراد دارای انگیزه به اشتراک می گذارید و در عین حال به هنگام برقراری ارتباط با دیگران، مسائل بسیاری 
می آموزید. اوقات خود را با افراد متفکر بگذرانید؛ همچنین با کارآفرینانی که در زمینه کارآفرینی می توانند به شما کمک کنند هم ارتباط 

و مالقاتهای منظم داشته باشید.
3.از منابع الهام بخش استفاده کنید

 هیچ فردی دارای انگیزه صددرصد نیست، اما با استفاده از منابع درست الهام بخش، می توان فوراً با انگیزه شد. می توانید از منابعی چون 
فیلم، پادکست، مقاالت و انواع متفاوتی از محتوای مجازی، به ویژه زمانی که بی انگیزه هستید، استفاده کنید. زمانی هم که ناراحت 
هستید، به سخنان بزرگان کارآفرین درباره چگونگی انجام کارها گوش دهید تا برای ادامه کار، انگیزه الزم و کافی داشته باشید. تعجب 

خواهید کرد تا چه اندازه دیدن یک فیلم ساده یا خواندن مقاله، تاثیرات مثبتی بر روی طرز فکر شما بر جای خواهد گذاشت.
4.داشتن انگیزه مستمر و قوی 

با نگاهی به هر کسب و کار، موفق خواهید شد که کسب و کار فراتر از بازاریابی یا اینکه چه فردی در راس کار ها قرار دارد، است و در 
حقیقت، بر اساس اهداف و بینش شکل گرفته است. داشتن انگیزه باعث می شود کسب و کار با هدف اصلی کمک به مردم و تغییر دنیا، 
ایجاد شود. زمانی انگیزه دائمی و قوی به وجود می آید که کسب و کار براساس ایده ای فراتر از کسب درآمد شکل گرفته باشد. تالش 
کنید با کسب و کار خود تاثیرات مثبتی بر روی زندگی افرادی بگذارید که به نوعی از خدمات ارائه شده شما استفاده می کنند؛ همچنین 
کسب و کار شرایط آزادی و امنیت مالی را فراهم می کند. در چارچوب کار، اهداف و ارزش هایی که فعالیت ها را شکل می دهند، روشن 
کنید. به عنوان کارآفرین در دنیای سرشار از سنت ها، طرحی نو ارائه دهید و پیشرفت قابل مالحظه ای داشته باشید. باید انگیزه ای ثابت 

و قوی داشته باشید تا بتوانید شرایط دشواری که هر روز در سر راه شما قرار می گیرد، پشت سر بگذارید.

 ماه گذشته کسب و کار عالی و پر رونق داشته اید، با مشتریان جدید قرارداد بسته اید و مشتریان فعلی هم از روند کسب و کار راضی 
هستند و تعداد مشتریان هم رو به افزایش است. تمامی کارها به قدری خوب پیش می رود که مطمئن هستید همه اتفاقات واقعیت دارد ، 
اما ماهی دیگر به طور ناگهانی، کسب و کارتان دچار رکود و آفت می شود، مشتریان همیشگی خود را از دست می دهید و در کارها، یکی 

پس از دیگری، با مشکالت متعددی مواجه می شوید. در هر دو صورت، انگیزه شما بر پیشرفت کسب و کار تأثیر مستقیم دارد.
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35 جمع و جور کردن اتاق بچه ها غیرممکن نیست!
مجله اینترنتی مشروح | به قلم : سیمین اکبری

مرتب کردن اتاق فرزندان خردسال و تشویق آنها به انجام این کار، شاید یکی از طاقت فرسا ترین کارهای دنیا باشد.
این که هر جایی از خانه را که پا میگذاری یکی از اسباب بازی های سفت و پالستکی فرزندتان زیر پایتان قرار بگیرد و تحمل درد آن 

می تواند اشک آدم را دربیاورد.
در این مطلب ما چند راه حل پیش روی شما می گذاریم. آنها را امتحان کنید، احتماال مشکلتان حل خواهد شد.

چند سبد به جای یک سبد
تقســیم بندی وسایل بچه ها در چند سبد به جای یک سبد 
بزرگ کار را هم برای شما و هم آنها راحت تر میکند. برای هر 
سبد اسمی بگذارید تا فرزندتان راحت تر به وسایلش دسترسی 
داشته باشد و مثال برای پیدا کردن یک ماشین اسباب بازی 

مجبور نباشد یک سبد بزرگ را وسط اتاق خالی کند.
انتخاب هایش را محدود کنید

قرار نیســت که هرباری که فرزندتان قصد بازی با اسباب بازی 
هایش را دارد تمام آنچه که دارد را وســط اتاق بریزد. مثال به او 
بگویید که امروز فقط با 5 عروسک یا وسیله بازی اش می تواند 
بازی کند. جمع و جور کردن 5 عروسک خیلی راحت تر از مرتب 

کردن یک قفسه اسباب بازی است.
از دیوارها استفاده کنید

دیوار اتاق بچه ها می تواند فضای مناســبی برای نصب قفسه و 
چیدن وسایل آنها باشد. این کار باعث تشویق بچه ها برای زیباتر 

و مرتب نگه داشتن اتاقشان میشود.
فقط حواستان باشد که قفسه ها به قدری باال نباشد که فرزندانتان 

به آن ها دسترسی نداشته باشند .

اسباب بازی اش را پنهان کنید
اگر فرزند شما کودک حرف گوش کنی نیست و هر کاری کنید او 
باز هم کار خودش را می کند و برای یک ساعت بازی تمام خانه 
را به هم میریزد در طول یک ماه برای 5 بار هر زمان که بعد بازی 
اتاق به هم ریخته اش را جمع آوری نکرد ، اسباب بازی محبوبش 
را پنهان کنید تا اگر دفعه بعد قصد بازی با آن را داشت، نتواند آن را 
پیدا کند و شما در این لحظه به او بگویید که علتش این است که 
تو بعد بازی وسایلت را جمع و جور نمی کنی.این کار باعث میشود 

تا کودکتان از دفعات بعد داوطلبانه اتاقش را مرتب کند.
آنها را در کارها دخیل کنید

معموال بچه ها در دوران خوردسالی عالقه زیادی به انجام کارهایی 
که بزرگتر ها انجام می دهند دارند. از همان خردسالی به او اجازه 
دهید تا با نظارت شما اتاقش را گردگیری کند و به مرور این کار را 

به عهده خودش بگذارید.
بگذارید خودشان لباس های شسته شده شان را مرتب و در کشو 

لباس هایشان بگذارند.
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ویرایش برای یادگیری یك زبان دیگر
نوشته ی مایکل اسکاپینکر در روزنامه ی فایننشال تایمز

مترجم : علی رضا طاق دره

خانواده های ایرانی عمرهای دراز و هزینه های بسیار هنگفتی را صرف آموزش زبان انگلیسی به فرزندان خود می کنند. بسیارند خانواده هایی 
که فرزندشان را پنج تا ده سال به موسسات آموزش زبان انگلیسی فرستاده اند و به دلیل اطمینان مطلق به نام و آوازه ی این موسسات، 
نظارت دقیقی بر روند پیشرفت فرزندشان نداشته اند و درنتیجه نمی دانند آیا درصد پیشرفت فرزندشان با هزینه ها و عمر صرف شده متناسب 

هست یا نیست. 
یکی از راه های بسیار خوب برای نجات از این دایره ی بسته ، استفاده از مشاوران مستقل است، مشاورانی که ارتباطی با موسسه و منافع 
اقتصادی آن ندارند. بررســی نظر مشاوران مختلف و نیز آگاهی از روش های آموزش زبان در کشورهای دیگر خطر تلف شدن عمر و 

سرمایه را کاهش می دهد. باید بکوشیم و ببینیم در کشورهای دیگر چه می کنند و زبان انگلیسی را چگونه آموزش می دهند. 
نویسنده ی روزنامه ی فایننشال تایمز، در مقاله ی زیر، به بررسی یکی از تازه ترین نظریه های آموزش زبان انگلیسی در دنیا پرداخته است. 



برای یادگیری یک زبان دیگر ابتدا زبان مادری خود را تقویت کنید
پژوهش ها نشان می  دهد کودکانی که در مدرسه های انگلیسی 
زبان از زبان مادری خود نیز استفاده می کنند موفق تر از کودکانی 

هستند که در مدرسه کاماًل در زبان انگلیسی غرق می شوند.
هفته ی پیش در جلســه ای با حضور افرادی از فرانســه، آلمان و 
هلند شرکت کرده بودم . جلسه به زبان انگلیسی برگزار می شد و 
مکالمات بسیار سریع و روان و جالب بود. شرکت کنندگان عبارت 
بودند از مدیران ارشد بازرگانی، استادان دانشگاه و مربیان مدیریتی. 
مثل همیشه، تعجب می کردم از این که می دیدم زبان انگلیسی 
تا چه حد در چنین سطحی از موقعیت های اجتماعی برای مردم 

ضروری و واجب است.
پدران و  مادران در سراســر دنیا نیز از همین موضوع آگاهند و به 
همین دلیل نیز می خواهند فرزندانشان در مدارس انگلیسی زبان 

درس بخوانند یا به کالس انگلیسی بروند.
کودکانی که به مدارس انگلیســی زبان می روند و انگلیسی، زبان 
مادری شان نیست اغلب سرسختانه می کوشند تا هم زبان انگلیسی 
را بیاموزند و هم موضوعات و درس های مدرســه را. این کودکان 
برای  شکوفایی و رشد خویش باید ارتباط خود را با زبان مادری شان 

نیز حفظ کنند.
این موضوع در سراســر دنیا نه فقط برای پــدران و مادرانی که 
می خواهند فرزندانشــان با یادگیری زبان انگلیسی موفقیت های 
بزرگی در زندگی به دســت بیاورند، بلکه برای کسانی هم که به 
کشورهای انگلیسی زبان مهاجرت می کنند مهم است، حتی برای 
پدران و مادران انگلیسی زبانی که مایلند کودکانشان زبان چینی را 

یاد بگیرند.
طبق مقاله ای که اخیراً دانشــگاه آکسفورد با نام »نقش زبان اول 
در آموزش زبان انگلیسی« منتشر کرده است، مدارس در سراسر 
جهان از روش های متنوعی استفاده می کنند تا از این نکته اطمینان 
حاصل کنند که دانش آموزان، چه در کشورهای انگلیسی زبان چه 
در دیگر کشورها،  برای ورود به دانشگاه های انگلیسی زبان آماده 
باشند، و نیز بتوانند در بازارهای تجاری جهان، در رشته های علمی 

و در فناوری با دیگران رقابت کنند.
بعضی دولت ها معتقدند مــدارس باید از همان ابتدا فقط به زبان 

انگلیســی تدریس کنند. ُکنکو، پروفســور زبان شناسی دانشگاه 
هاروارد، در مقاله ای شــمار فراوان کشورهایی را در آفریقا معرفی 
کرده اســت که چنین اعتقادی دارند. نتیجــه اغلب بد و درصد 
بی سوادی بســیار زیاد است و این مدارس، باوجود نیتی که دارند 
دانش آموزانی پرورش می دهند که تسلط ضعیفی بر زبان انگلیسی 

دارند.
برطبق مقاله ی دانشگاه آکسفورد، بهترین نتیجه از مدرسه هایی 
به دســت می آید که عالوه بر معرفی انگلیســی، زبــان  مادرِی 
دانش آموزان را نیز تقویت می کنند. بعضی از مدارس دو زبانه اند، 
یعنی درس ها را، هم به  زبان انگلیسی ارائه می کنند و هم به زبان 
ملی دانش آموزان. بقیه ی مدارس بعضی از موضوعات را به زبان 

انگلیسی و بعضی دیگر را به زبان مادری آموزش می دهند.
مقاله ی دانشگاه آکسفورد به عالقه ی فزاینده ای اشاره می کند که 
به پدیده ای با نام »ترا زبانی« ایجاد شده است، یعنی روشی که در 
آن دانش آموزان را تشویق می کنند که از زبان مادریشان به همراه 
انگلیســی در کارهای مدرسه استفاده کنند. مثاًل، معلمی ممکن 
است داستانی را به انگلیسی بخواند و بعد دانش آموزان را تشویق 
کند تا آن را به زبان مادریشان اجرا کنند. این کار، عالوه بر پرورش 
هر دو زبان، موجب تقویت »آگاهی چندزبانی« نیز می شود، یعنی 

فهم این  که زبان چگونه کار می کند.
دانش آموزان یک دبیرستان در لهستان که از آنان خواسته بودند 
گرامر انگلیســی را با گرامر لهستانی مقایسه کنند در آزمون های 
مربوط به گرامر انگلیسی بر دانش آموزانی که فقط به زبان انگلیسی 

تمرین کرده بودند پیشی  گرفتند.
ویکتوریا مورفی، پروفســور زبان شناســی کاربردی در دانشگاه 
آکسفورد و یکی از مشــاوران مقاله ی اخیر این دانشگاه، به من 
گفت که تشکیل مدارس انگلیسی زبان فکر خیلی خوبی است، 
به شرط آن که بچه ها در این مدارس تماس خود را با زبان مادری 

نیز حفظ کنند.
اگر معلمان می بینند که بچه  ها درباره ی فعالیت های کالسی خود 
به زبان خانوادگی شان صحبت می کنند، نباید نگران شوند. نتیجه ی 
کار آنها در همان زبان انگلیسی به خاطر همین ویژگی در نهایت 

بهتر خواهد بود. 
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یکم اسفندماه زادروز پدر معنوی گروه صنعتی پارت الستیك
امروز خورشید درخشان تر است و آسمان آبی تر.

نسیم ، زندگی را به پرواز می کشد و پرنده آواز جدید می سراید .
امروز بهاری دیگر است در روز تولد مهربان ترین، در میالد کسی که چشمانمان با حضورش بارانی است .

امروز را شادتر خواهیم بود. چه اندازه شیرین است امروز، روزی که تو آغاز شدی. روز میالد تو، روز تو مبارک .
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جناب آقای دکتر  عبداهلل یزدان بخش40
رییس هیات مدیره گروه صنعتی پارت الستیك 

افتخاری دیگر درگروه صنعتی پارت الستیك 

 انتخاب بجا و شایســته جنابعالی را که از افتخارات صنعت اســتان و کشور می باشــید به عنوان " رئیس هیئت مدیره کانون
 انجمن های کارفرمایی صنایع و معادن استان خراسان رضوی " تبریک عرض می نماییم . بدون شک رای اکثریت مطلق 
اعضای هیئت مدیره به حضرتعالی نشانگر اعتماد کامل و اطمینان الزم جامعه کارفرمایی استان به حسن شهرت ، تجارب گران بها و 
مدیریت مدبرانه شما می باشد .یقین و رجاء واثق داریم که در دوره تصدیتان شاهد تکامل و تعالی کمی و کیفی  کانون  خواهیم بود . 

برایتان از درگاه حضرت احدیت سالمتی و  توفیق روز افزون مسئلت داریم. 
                                                                                                                                   گروه صنعتی پارت الستیک

مفتخریم که با همکاری صمیمانه و تالش های کلیه مدیران و کارکنان این شرکت که در جهت ارتقای کیفیت محصوالت و خدمات  
اســت ، شرکت پارت الستیک را همیشه پشــتوانه موفقیت هایمان بدانیم . بدین دلیل امروز موفق شده ایم که افتخار بزرگ ، اخذ 
گواهینامه IATF  16949:2016 در دامنه طراحی و تولید قطعات مانتینگ ، تمام الســتیك و فلزی را از شرکت 

DQS انگلستان اعالم نماییم . 
صمیمانه از حمایت بی دریغ  مدیریت محترم ارشد و مدیریت محترم کارخانه سپاسگزاریم . 

                                                                                           مدیریت کنترل سیستم ها و تضمین کیفیت شرکت پارت الستیک

DQS Middle East
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در راستای برگزاری اولین جشنواره فناوری های آب با تمرکز بر 
موضوع بهره وری و بازچرخانی در ســال 96 که مورد اســتقبال 
حداکثری و بی ســابقه مخترعین و نهادهای ذیربط قرار گرفت، 
دومین جشنواره ملی فناوری های آب با موضوع آب های نامتعارف 

در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
)دومین جشنواره ملی فناوری های آب : آب های نامتعارف()آب های 
شور و پساب( به همت دانشــگاه فردوسی مشهد و با همکاری 
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با تکیه  بر متخصصان، 
محققان، مخترعان، نخبگان علمی و متصدیان برجسته سراسر 
کشــور درتاریخ 19 الی 21  آذر ماه سال 1397 )همزمان با هفته 

پژوهش(  در سه بخش علمی، فناوری و فرهنگی برگزار گردید.
شایان ذکر است دومین جشنواره با تمرکز بر محورهای آب های 
نامتعارف)آب های شور و پساب( در راستای اهداف زیر پایه گذاری 

شد :
* گسترش روحیه نوآوری، شکوفایی، تتبع و فعالیت های علمی و 

فناوری در حوزه آب های نامتعارف )آب های شور و پساب(
* اثربخش نمودن فعالیت های نوآورانه و ارتقاء ســطح و افزایش 
تعامــل بین مراکز دولتی، بخش خصوصی و مراکز آموزشــی و 

پژوهشی .
* شناسایی، معرفی و بسترسازی برای حمایت از نوآوران .

* ایجاد بستر تجاری سازی طرح های نوآورانه و فناوری های نوین .
در این جشنواره علی پرهیز کارشناس ممتاز واحد ایمنی و بهداشت 
شرکت پویاگستر در نشست گروهی که با عنوان اکولوژی صنعتی 
در سازگاری با کم آبی تشکیل شد با هدف این که چگونه رقابت 
صنعتی را باید ساماندهی نمود تانتیجه آن تخریب اکوسیستم و 
محیط زیست نباشد،  شرکت کرده  و مطالبی را ارائه و در این راستا  

لوح سپاسی را از رئیس جشنواره دریافت نمود . 
تحریریه ســتاره دانایی ضمن تبریک به ایشــان امیدوار است با 
تالش و کوشش و با همت پرسنل گروه صنعتی پارت الستیک 

بتواند محیط کاری سالم و بدون خطری را تجربه کند .

حضور یکی از همکاران پویا گستر دردومین جشنواره ملی فناوری های آب
به قلم  : آتنا طوسیان
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در سال 76 مدیر عالي گروه صنعتی پارت الستیک  قول داده بودند، 
که هر یک از فرزندان پرسنل موفق شوند در کنکور دانشگاه رتبه اول 
تا دهم را کسب نماید یک دستگاه پژو و هرکدام رتبه یازده تا صد را 
احراز نمایند خودرو پراید هدیه خواهند داد . با اعالم این گفته سطح 
رقابت میان دانش آموزان ممتاز ارتقا بخشیده شد  و ممتاز ها را برای 

تصاحب این جایزه ترغیب کرد.
در ابتدای بهمن ماه سال جاری یکی از پرسنل شرکت رینگ سازی 
که به تازگی شرکتشان به جمع گروه صنعتی پارت الستیک پیوسته 
است با مطالعه نشریه ستاره دانایی شماره قبل توسط همسرشان متوجه 

می شوند دخترشان شرایط کسب یک دستگاه خودرو پراید را دارد. 
ســومین برنده خوش اقبال و ســومین جایزه بزرگ گروه صنعتی 
پارت الســتیک به خانم ســارا زواری فرزند محمد زواری از پرسنل 
شــرکت رینگ ســازي که در کنکور سراســری ســال 97 رتبه 
59 را احــراز نموده اعطاء شــد . ســارا زواری فرزند ارشــد خانواده 
می باشــد که در کنکور ســال 97 در رشــته حقوق دانشگاه شهید 
بهشتی پذیرفته شده است و یک خواهر و برادر کوچک تر از خود به 
نام های سارینا و محمدرضا دارد. سارا دوره متوسطه را در دبیرستان 
مصلی نژاد با معدل 19,70پشت سر گذاشت و همچنین در این دوران  
موفقیت های ورزشــی هم داشــته و دارای دان 3 در رشته تکواندو 

هست . 

به گفته مادر ایشــان از همان دوران دبیرستان ، سارا عزمش را جزم 
کرده و مرتبا می گفته اســت رتبه دو رقمی خواهــم آورد . روزی 8 
ساعت بعد از کالس های مدرسه درس می خوانده و در کنکور زبان  

انگلیسی هم رتبه 400 آورده است.
بدین منظور مراســم تقدیر در ظهر دهم بهمن ماه ســال 1397 در 
شرکت پویاگستر خراسان برگزار شد و تعدادی از مدیران ارشد گروه 
صنعتی پارت الستیک میزبان خانواده زواری بودند تا سوئیچ خودرو 

پراید را به ایشان اهداء کنند.
مدیر عالی گروه جناب آقای ایرج یزدان بخش در حالی که برق شادی 
در چشمانشان موج می زد در اولین برخورد با سارا زواری به او گفتند 
که  تو مایه افتخار منی و بر خود می بالم که موفق به کسب چنین 
رتبه ای شدی و در حالی که دست پدر  سارا را به گرمی می فشردند 
دسته گلی به او هدیه دادند و خاطر نشان کردند که خوشحالم در گروه 
ما پدرانی مشغول به کارند که به درس و پیشرفت فرزندانشان اهمیت 

می دهند. 
جایزه ویژه مدیر عالی گروه همراه با لوح یاد بود در آن مراسم خاص 
به ســارا اهداء و پس از صرف نهار حاضرین با هم عکس یادگاری 

گرفتند . 
تحریریه ستاره دانایی ضمن تبریک به سارا زواری و خانواده محترمشان 

آرزوی موفقیت و پیروزی در کنکور زندگی را برای ایشان دارد .

اهداء سومین پراید از طرف مدیر عالی گروه صنعتی پارت الستیك 
به قلم  : آتنا طوسیان
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بمب؛ یك عاشقانه
به قلم امیر عبداللهی

سکوت
سرشار از ناگفته هاست ؛

از حرکات ناکرده
اعتراف به عشق های نهان

و شگفتی های بر زبان نیامده
در این سکوت

حقیقت ما نهفته است
حقیقت تو من*

*شعری از مارگوت بیکل-ترجمه احمد شاملو

»بمب؛ یک عاشقانه نگاهی عاشقانه و متفاوت به حوادث بمباران 
سال های جنگ می اندازد. شاید اگر از خودمان بپرسیم، چه می شود 
اگر پسر بچه ای در حین بمباران و وضعیت قرمز که همه ی اهالی 
ساختمان در پناهگاه دور هم جمع شده اند، عاشق دختر همسایه شان 
شــود، دریچه ورود به این فیلم را یافته ایم. نگاهی شاعرانه که به 
جنــگ یا مفاهیمی همچون مرگ، رنگ و بوی دیگری می دهد. 
فیلــم همین طور نگاهی موشــکافانه و کنایه آمیز به وضعیت آن 
ســا  ل های بچه ها در مدرسه هم دارد. بستری که  سرشار از تقابل 
نسل ها و دیدگاه هاست که شاید می توان رگه هایی از اجتماع امروز 
ایران را هم در فضای آن مدرســه دید. اجتماعی که دیوار هایش از 
شعار نوشتن پر شــده و روشی جایگزین آن ندارد. اما فیلم معادی 
ســعی دارد به این کنایه ها و صرفا ترسیم فضای تلخ اجتماعی آن 
دوران بســنده نکند و نسل جدید را به عنوان پیشنهادی امیدوارانه 
ارائه دهد. نسلی که آن پسربچه ی عاشق را به عنوان نماینده در دل 
فیلم دارد که بستر نگاهی تازه و تغییرات درونی شخصیت اصلی را 

فراهم می  کند.
چه کسی انتظار داشت »بمب؛ یک عاشقانه« ساخته جدید کارگردانی 

که تجربه پیشین اش »برف روی کاج ها« بود چنین از آب دربیاید؟ 
چه در رابطه با فرم، شکل ســاخت و کارگردانی و چه مضمون و 
خط روایی فیلم و اصاًل نحوه تعریف داستان. »بمب؛ یک عاشقانه« 
یک پیشرفت چشمگیر برای پیمان معادی محسوب می شود. کمتر 
کسی حتی تصورش را می کرد که آقای کارگردان در ادامه مسیرش 
از فیلم متوسط الحالی مانند »برف روی کاج ها« که چیز نویی برای 
رونمایی نداشت و بیشتر به یک بازیگوشی و زورآزمایی روشنفکرانه 

می ماند تا یک فیلم خوب، به »بمب؛ یک عاشقانه« برسد.
بوی ضدجنگ بودن فیلم بمب؛ یک عاشــقانه از مضمون اصلی 
آن در می آید، یعنی همان عنصر عشــق. عشــقی که ال به الی 
ترس و وحشــت پایتختی در بحبوحه جنگ شکل می گیرد و به 
شــدت نوستالژیک است. موسیقی دلنشین فیلم که در بسیاری از 
سکانس های بی دیالوگ آن شنیده می شود نیز به شدت با احساسات 
بیننده بازی می کند. فیلم بمب، یک عاشقانه جزو معدود آثار مربوط 
به سینمای جنگ است که بدون پرداختن به این مقوله، تا این حد 
جنگ را وارد پوست و خون داستان خود می کند و بیشترین تاثیر را 

روی مخاطبش هم می گذارد.



دو داســتان موازی عاشقانه فیلم دو روی یک سکه هستند و با اینکه به نظر می رسد زمین تا 
آســمان با هم تفاوت دارند اما وجه مشترک زیادی درونشان دیده می شود. اوال نقش پررنگ 
مردها در این عاشقانه به چشم می آید و می توان به جرات ادعا کرد که فیلم بمب جزو معدود 
عاشــقانه های مردانه ای است که سینمای ایران به چشم خود دیده و در آن به ارزش زنان هم 

تکریم شده است.
فیلم موفق می شــود به  دور از تظاهر و تزویر، جهان خودش را بســازد و تماشاگر را در لحظه  
لحظه های آن غرق کند. لحظه لحظه هایی که احتمااًل برای کســانی که در تب  و تاب جنگ 
بزرگ شــده اند یا جوانی کرده اند همان طور که گفته شد وجه نوستالژیک خاص تری هم پیدا 

می کند و بیشتر به دل می نشیند.
 فیلم فراموش نمی کند که در دل جهانی که ساخته با استعاره ها و المان های ریز درشتی که در 
جای درست خود قرارگرفته اند )کاری که احتمااًل معادی چگونگی اش را از کار با فرهادی دریافته 
است(، پرداخت شخصیت ها و موقعیت ها را هم کامل کند. هرچند که کاراکترهای اصلی فیلم 
کم حرف ترین ها در میان همه آدم های فیلم هستند، اما آن ها را بهتر از همه می شناسیم. بدون 
اینکه هیچ حرفی از مواضع مثاًل سیاسی شان در فیلم زده شود، رشته دختر و پوشش ظاهری اش 
یا صورت تراشیده پسر و کتاب روزنامه پیچ شده ای که می خواند نشان میدهد که از کدام طایفه و 
دسته اند و چطور فکر می کنند. همین رفتارها و اِلمانهای جزئی را )نمونه دیگرش برخورد معادی 
در مدرسه به عنوان ناظم با شاگردان( کنار هم بگذارید؛ پازلی به دست می آید از شخصیتهای 

فیلم و اصاًل از جهان آن.
بمب یک عاشــقانه چه در خلق جهان اثر بر روی صفحات فیلم نامه و چه در ســاختن فضا و 
جهان زوجش در پیش چشــمان تماشاگر بسیار موفق عمل می کند. ترکیب سیامک انصاری 
بامزه، حبیب رضایی و پیمان معادی در مدرسه و در سروکله زدن با پسرهای شر و بازیگوش 
مقطع راهنمایی، تا ترکیب لیال حاتمی و پیمان معادی که پیش تر امتحان خود را پس داده اند 
و به طورکلی یکدستی تیم بازیگری به فضاسازی فیلم کمک شایانی کرده است. ضمن اینکه 
بازسازی خوب تهران سال های آخر جنگ و خصوصاً بازسازی بمباران های مهیب بعثی را نباید 

فراموش کرد.
معادی به خوبی از پس ساختن صدای رسای سکوت یخ زده میان زوج جوان برآمده. همان طور 
که از پس پرداخت جالب توجه به عاشــقانه کودکانه و مواجهه یک پسربچه با مفهوم عشق و 
همان طور که از پس صحنه های انتهایی فیلم و فصل گره گشایی که با ترفند خوبی که می زند ،  
)حضور دزد در خانه و مخصوصاً خنده های دل نشین لیال حاتمی(، در لحظه ای فضای فیلم را 

ناگهان زیرورو می کند.
بازی رفت و برگشتی میان گریه و خنده ، خانه و بیرون و سکوت و واژه ها، در انتهای فیلم به اوج 
خودش می رسد و پایانی را رقم می زند که خاصه خود فیلم و همه مسیری است که تا آن لحظه، 
سازندگان و ما تماشاگران پشت سرنهاده ایم. یک پایان واقعی و ملموس با فیلمی که بازنمایی 
واقع گرایانه و ملموسی از زندگی زوج جوان است. پایانی که نه تلخ است و نه شیرین و نه حق را 
به مرد می دهد و نه زن. معلق در میان درست و غلط، در میان سکوت و صدای انفجاری مهیب 
در میان دو تصویر ویژه و نوستالژیک : دو پسربچه که از باال پشت بام آویزان شده و به هم لگد 
می پرانند و رزمنده ای که در گوشه پناهگاهی در خیابان به ساندویچش گاز می زند. خاطره ها و 
آدم ها هیچگاه فراموش نمی شوند و »بمب؛ یک عاشقانه« معلقی میان خاطره ها و آدم هاست 
که البته نه خود فیلم معلق و سرگردان است و نه تماشاگر را معلق و سرگردان رها می کند و 

داستانش را به سر منزل مقصود می رساند و همه شگفتی اش درست در همین است.
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جامعه صنعتی در حال پیشرفت و ورود به عصر اطالعات و ارتباطات 
اســت. بنابراین همواره باید به دنبال یافتــن راه حل های کاراتر و 
سودبخش تر برای تولید محصول و انجام خدمات باشیم، در دنیای 
رقابتی اخیر بهای تأخیر در بکارگیری روشهای اصالح شده مدیریتی 

کمتر از بهای تأخیر بکارگیری آخرین تکنولوژیها نیست .
بیان شعارهایی چون " ما تالش می کنیم که همواره در صحنه باقی 
بمانیــم "و یا " اگر به جلو حرکت نکنیم قطعاً عقب خواهیم ماند" 
به خوبی نشان دهنده اهمیت این موضوع از نظر شرکتها می باشد .

در مورد بهبود مســتمر تعاریف مختلفی توسط بسیاری از صاحب 
نظران مطرح شده است که هر کدام گوشه ای از زوایای پنهان این 

مفهوم را تا حدودی آشکار ساخته است .
* بهبود مستمر )بهبود نردبانی، بهبود تدریجی( یک فرآیند و یا ابزار 
بهبود بهره وری است که قصد دارد یک رشد ثابت و سازگار و بهبود 

در تمامی قسمتهای یک فرآیند ویا فرآیندها ایجاد کند.
* بهبود مســتمر یک اقدام ضروری برای ارتقای مدیریت کیفیت 

است . ) عزتی ، 1388( 
* بهبود مستمر به اصالحات جزئی به عمل آمده در وضع موجود از 

طریق تالش های بی وقفه را گویند . ) ایمایی 1986(
ســازمانها تا زمانی که برای بقا تالش میکننــد و خود را نیازمند 
حضور در عرصه ملی و جهانی می دانند، باید اصل بهبود مســتمر 
را ســرلوحه فعالیت خود قرار دهند. بهبود مســتمر روی تغییرات 
تدریجی در فرآیندها تاکید می کند و در مقایســه با سایر روشهای 
تحول سازمانی، بسیار کم هزینه بوده و غالباً منابع )زمان، سرمایه، 
دارائیهــا و...(قابل توجهی را مصرف نمی کند، لیکن از آنجایی که 
مشارکت تمامی پرســنل در همه سطوح سازمانی را دربرمی گیرد 
درمجموع به تحوالت شگرفی منتهی می شود . این اصل حاصل 
نمی شود، مگر اینکه زمینه دستیابی به آن با بهبود مدیریت عملکرد 
امکانپذیر شود. این بهبود را می توان با گرفتن بازخورد الزم از محیط 
درونی و پیرامونی و تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصتها 
و تهدیدهای سازمان، مسئولیت پذیری و جلب رضایت مشتری با 
ایجاد و بکارگیری سیستم بهبود مستمر با الگوی مناسب، این امکان 
را ایجادکرد. بهبود مســتمر و توسعه آن به فرهنگ سازی و ارتقاء 

فرهنگ سازمانی نیازمند است .
پروژه های بهبود مســتمر همواره در شرکت پویاگستر مورد توجه 
بوده و از نیمه های  سال 96 در فرمتی جدید تحت کنترل و پایش 
می باشــد. این پروژه ها شامل داخلی سازی، بهره وری محصول ، 

بهبودکیفیت و....  می باشد . 
باید گفت ســودی که این پروژه ها حاصل سازمان کرده عالوه بر 
اینکه از توقف خطوط در شرایط فعلی جلوگیری نموده ،  دانشی بسیار 

ارزنده را به سازمان تقدیم کرده است .
در ذیل به معرفی یکی از این پروژه ها که توسط همکارمحترم درشرکت 
پویا گستر جناب آقای مهندس علی اصغر عابدی در واحد نت ارائه شده 

می پردازیم :
بومی سازی تکنولوژی مانیتورینگ و  ایجاد یونیت کنترل یکپارچه 

خط تولید .
هدف از اجرای پروژه : به دلیل عدم وجود پنل های مانیتورینگ و 
کنترل ماشــین آالت گرالخ در بازار ایران و عدم همکاری شرکت 
آلمانــی GERLACH جهت تأمین لــوازم یدکی ، بروز هرگونه 

مشـکل در هریک از پنل های گرالخ منــجر به توقف خط تولــید 
می شد .

مزایای ایجاد شده پس از اجرای این طرح 
1- وابستگی به قطعات یدکی و دانش فنی آلمان که سالهاست به 
بهانه تحریم ، فروش کاال و پشتیبانی فنی را کامال متوقف نموده اند؛ 
 HotAir با بومی سازی برنامه مانیتورینگ دستگاه های تونل پخت

و Microwave  گرالخ از میان برداشته شد.

جهان سازمانی امروز، جهانی پر رقابت و پر چالش است. این تالطم محیطی، سازمان های بزرگ را بر آن داشته است تا کمال طلبی و 
بهبود مداوم را به عنوان استراتژی رقابتی خود در جهان امروز برگزینند. امروزه بسیاری از شرکتهای موفق دنیا بهره وری و پویایی سازمان 

خود را مدیون بکارگیری سیستم های بهبود می دانند.

افتخاری دیگر در شرکت پویا گستر
قدم در راه بهبود مستمر ومقصدی به نام بومی سازی تکنولوژی مانیتورینگ

به کوشش: سحر علیرضائی ابرده
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47 2- امکان کنترل هر سه گرالخ تنها توسط یک پنل مانیتورینگ .
3- امکان مشاهده پارامترهای حیاتی تمامی گرالخ ها از یک صفحه 
ایجاد شده و دید جامعی نسبت به شرایط کل خط به اپراتور می دهد 
و این امر از زمان راه اندازی و کنترل تولید کاســته ) بدلیل طوالنی 
بودن خط تولید که نزدیک به 100 متر می باشد( و ضریب دقت و 

عملکرد بهتری را به دنبال دارد.
4- برای تولید محصول مورد نظر ، کافیست اپراتور محصول را از 
فهرســت تولید انتخاب کرده و پس از آن تمامی پارامترهای تولید 
برای هر سه گرالخ به صورت خودکار تنظیم شده و علیرغم صرفه 

جویی در وقت از اشتباه اپراتور نیز جلوگیری می کند.
5- اضافه کردن صفحاتی که گرالخ ها را به گونه ای مدل سازی 
کرده است که دید جامعی از جانمایی تجهیزات و قطعات گرالخ ها 
و همــچنین نقــشه PIPING آن ارائه می دهد و این امــکان به 
تکنسین های برق و مکانیک کمک کرده تا بهتر و سریعتر تجهیز 

مورد نظر را در دستگاه شناسایی کنند .
6- صرفــه جویی در هزینه بابت تامین تنها یک پنل مانیتورینگ 
که جایـگزین  3 پنل مختلف شـده است و این امـکان همــچنین 

صرفه جویی زمانی جهت عیب یابی را نیز به دنبال دارد .
7- پنل گرالخ 2 به صورت کلیدی و متنی بود که در پنل کنونی که 
جایگزین هر سه پنل شده است صفحات به صورت کامال گرافیکی 
بوده و همچنین امکانات زیادی نسبت به حالت گذشته به آن اضافه 

شده است .برای مثال روند گرافیکی تغییرات دمایی و ...
8- اضافه کردن منوی فارسی به پنل

9- جلوگیری از توقف ناخواسته خطوط F1 و F6 بدلیل اینکه در 
شرایط قبلی پنل های گرالخ 3 این خطوط با یکدیگر مشترک بودند. 
10- هزینه صرفه جویی شده از این طرح صرفا جهت تامین نکردن 
3 پنل مختلف در سال 1397 تقریبا معادل با 810,000,000 ریال 

می باشد. 
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