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3 ســـخـن دوســـت |چو مهر میهنت افروز گردد        شب یلدای میهن، روز گردد

ایرج یزدان بخش | مدیرمسئول

ســام ودرود به همه خوانندگان ستاره دانایی، با تقدیم یک 
دنیا امید،زیبایي و عشــق به حضورتان ســخن دوست این 

شماره را آغاز مي کنم.
این روزها آخرین دقایق آذرماه را ورق می زنیم و شــمع های 
زرد پاییز را فوت مي کنیم. یلدای 98 از راه رســیده اســت و 
صدای پای زمســتان  به گوش مي رســد، صداهایی که هر 

یک نوید بخش فصلی از دگرگونی است.
شب یلدا یا همون شــب چله  خودمون، طوالنی ترین شب 
ســال است  که با ســنت شــب زنده داري به نور، روشنایي 
و نشــاط تبدیل کــرده اند. پدران ما به مــا آموخته اند که در 
تاریک ترین و سیاه ترین لحظات هم مي توان بهترین ها را 
براي خود رقم زد.  فرزندانم این یادگاري آن قدر زیباست که 
ماهم باید همچــون دّری در صدف از آن محافظت کنیم و 
به آیندگان تحویل دهیم. یادمان باشد سنت، ریشه ماست و 
با ســنت و رسوم هست که مي توانیم فاصله بین نسل ها را 
 کم کنیم و درس زندگــي بگیریم و بدهیم. باید قدر روزهاي 
بي تکرار زندگي رو بدونیــم. وقتي مي توانیم ادعا کنیم قدر 
این روزها را دانســتیم که همیشــه در تاش باشــیم. هیچ 
سعادتي بي تاش محقق نمي شود و هیچ خوشبختي بدون 

سعي ماندگار نیست. 
رســیدن به توقف و رکود  یعني انگیزه دیروز ســرکوب شود. 
چرا باید اشــتیاق و توجه کم شود. اینها همه مي تواند ردپا و 
نشانه ای از تکرار بی اندیشه باشد. وای از روزمرگی که جاذبه 
رشد و پیشــرفت رو کمرنگ و تغییر های سودمند رو محو و 

بي اهمیت می کند.
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم             

موجیم که آسودگي ما، عدم ماست
فرزندان من توقف حتي در بهترین  نقطه زندگي، آغاز رکود و 
سقوط هست. هر روز از خودمان بپرسیم امروز براي بیدارتر 
شــدن اشــتیاق، چه کار نویي کردی؟ چقدر به این موضوع 

فکر کردي، چه قدر به خودت و اطرافیانت انگیزه دادی؟
هــر روز فرصــت نویي بــراي تازه شــدن، هــر روز فرصت 
 نویــي براي تاش نــو، براي بهتر بــودن و بهبود هر چه در 
زندگي مان دخیل اســت، هر روز فرصت نویي براي تمریني 

نو، براي شکفتن خوشبختي، در همان روز است. 

ذهن ما باغچه است
گل در آن باید کاشت

ور نکاری گل من
علف هرز در آن می روید

زحمت کاشتن یک گل سرخ
کمتر از زحمت برداشتن هرزگی آن علف است

گل بکاریم بیا
تا مجال علف هرز فراهم نشود

بی گل آرایی ذهن
نازنین
نازنین
نازنین

هرگز آدم، آدم نشود.

کنار هم بودن را از دانه های انار یاد بگیریم.
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کودک که بودیم روزهــای هفته هر کدام 
شکل ورنگ و بوی خودشان را داشتند:” 
شــنبه بدترکیب و تلخ و موذی و یکشــنبه 
ســاده و خر اســت و برای خودش،الکی، 
آن وســط می چرخد. دوشنبه شکل آقای 
اســت:متین،موقر،با  حشــمت الممالک 
کت و شــلوار خاکستری و عصا. سه شنبه 
خجالتی و آرام است و رنگش سبز روشن 
یا زرد لیمویی است.چهارشنبه خل است. 
چاق و چله و بگوبخند اســت. بوی عدس 
پلوی خوشــمزه حســن آقا را مــی دهد. 
پنجشنبه بهشت است و جمعه دو قسمت 
دارد:صبح تا ظهــرش پر جنب و جوش، 
مثل پدر پر از کار و ورزش و پول و سامتی. 
رو به غروب، سنگین. دلگیر می شود، پر از 
دلهره های پراکنده و غصه های بی دلیل و 
یک جور احساس گناه، نوشتن مشق های 
لعنتی و گوش دادن به دلی دلی غم انگیز 
آوازی کــه از رادیــو پخش می شــود.گلی 
ترقی، نویســنده، مترجم، فیلم  نامه نویس 
و شاعر معاصر در هفدهم مهرماه 131۸ 
در تهران است. پدرش- لطف الله ترقی- 
مدیــر مجله »ترقی« و وکیــل دعاوی و از 
اهالــی قلم و اندیشــه بود. او تــا چهارده 
ســالگی در دبیرستان انوشــیروان دادگر 
درس خواند، سپس راهی آمریکا شد و در 
رشته فلســفه تحصیل کرد. او از نوجوانی 
عاشــق نویســندگی بود .اولین قّصه اش، 
میعاد، در مجله ادبی منتشر شد.او عاوه 
بر داســتان نویســی، فیلمنامــه فیلم بیتا 
ساخته هژیر داریوش را هم نوشته است. 
از داستان درخت گابی او هم، کارگردان 
مشــهور دیگر، داریوش مهرجویی فیلمی 
ساخته است. عناوین کتاب های دیگرش 
من هم چه گوارا هستم، خواب زمستانی، 
خاطره های پراکنده، جایی دیگر و دو دنیا 
است. "دردســرهای غریب آقای الف" نیز 

عنــوان رمان دیگری از اوســت که ترقی 
بیش از 2 دهه است درگیر نوشتن آنست.                                                                                               
داستان کوتاه اتوبوس شمیران با تلخیص:                                                                                     
اتوبوس خط هفتــاد، پیش از آن که به آن 
برســیم، راه می افتد. دختــر کوچکم چند 
قدمی به دنبالش می دود و نرسیده به سر 
پیچ، ناامید می ایســتد. صبــر می کنیم تا 

اتوبوس بعدی.
برفی ناگهانی شــروع شــده؛ فضــا لبریز 
از غباری شــفاف است و ســکوتی خوب 
جای هیاهوی روزانه شهر را گرفته است. 
همه جا ســفید اســت و آرام. هشت سال 
اســت که در پاریــس زندگــی می کنیم و 
این اولین بار است که شاهد ریزش برفی 
چنین سنگین هستیم. صدای مادربزرگ 
ته گوش هایم می چرخد: "فرشته ها سرگرم 
خانه تکانی اند. گرد و غبار ابرها را می گیرند 
و فرش های آســمانی را جارو می زنند."به 
زمســتان های تهــران فکــر می کنم، به 
کوه های سفید و بلند البرز در زیر آسمانی 
فیــروزه ای و به درختان عریان باغ مان که 
به خواب رفته اند و غرق در رویای بازگشت 
پرندگان مهاجرند.روزهای کودکی، ریزش 
برف که شروع می شد تمامی نداشت. برف 
می آمد؛ ده ســانتیمتر، بیست سانتیمتر، 
نیم متــر، تا جایــی که درها یــخ می زد و 
مدرسه برای یک هفته تعطیل می شد.چه 
سعادتی، چه خوشبختی باور نکردنی! یک 
هفته صبح ها ماندن در رختخواب، هفت 

روز آزادی و بازی.چه کیفی داشــت وقتی 
مهمان داشــتیم و برف راه ها را می بســت 
و همه ی کســانی که منزل مــا بودند دو 
ســه شــب می ماندند. مادربــزرگ الغر و 
مهربانــم، خالــه آذر نازنینم بــا بچه های 
کوچــک و شــیطانش کــه از در و دیوار و 
درخــت بــاال می رفتند، دایی جــان احمد 
خان دایی بزرگ، و باالخره توبا خانم چاق 
و تنبــل که قصه های عجیب و غریب بلد 
بود و با جن و ارواح سروکار داشت. همه ی 
این آدم ها تا آب شــدن برف در خانه ی ما 
می ماندند. امشــب هم از تماشــای برف، 
مثــل زمانی که بچــه بــودم، ذوق زده و 
خوشــحالم.صورتم را رو به بــاال میگیرم. 
دهانم را بــاز میکنم تا ذره های برف روی 
زبانم بنشیند. حس می کنم پاهایم از زمین 
کنده شده است و در فضا شناورم. انگار در 
حبابی از شیشه هستم و نفسی پنهانی مرا 
در زمــان به عقب می برد. نــگاه می کنم. 
ده سال دارم. سر چهارراه نزدیک مدرسه 
منتظر اتوبوس شــمیران هستم. خانه ی 
تازه ی ما آن سر دنیاســت. پشت تپه ها و 
میان زمین های خالــی زندگی می کنیم. 
دورمان هیچ خانه ای نیست. تا مدرسه ی 
فیروزکوهی، اگر با اتوبوس برویم بیشتر از 
یک ساعت در راهیم. برادرم بزرگ تر است 
و اجــازه دارد تنها برود و بیاید. اما من باید 
دستم را به حسن آقا بدهم و بدون اجازه ی 
او یک قدم هم برندارم. این دســتور مادر 

اتوبوس شمیران
به قلم مژگان ربانی
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می کنم و اگر حســن آقا کلمــه ای به مادر 
بگوید پوســتش را می کنم چون می دانم 
کلید انبار باال که گم شــده بود توی آستر 
کت اوســت .برای همین اســت که ما به 
هم کاری نداریم و زورمان مساوی است.                                                                                                   
ساعت چهار که مدرســه تعطیل می شود 
حســن آقا به دنبالم می آید و ســر چهارراه 
منتظر اتوبوس شمیران می ایستیم. امروز 
برف می آید. همه جا ســفید ســفید شــده 
اســت .از اتوبوس شمیران خبری نیست. 
خوشــحالم و وســط خیابان سرسره بازی 
می کنم. حسن آقا کیف و قابلمه ی غذای 
مــرا زیــر بغل گرفتــه و می لــرزد. صدای 
موتور اتوبوســی از دور می آید. حسن آقا از 
جایش می پرد و من خوشحال و نگران به 
این اتاقک سفید، که لق لق کنان نزدیک 
می شــود، نگاه می کنم. با خودم میگویم 
"اگر چراغ زد ســوار می شــوم وگرنه صبر 
می کنم تا اتوبوس بعد. حتی اگر حسن آقا 
هــم از ســرما یخ بزنــد و مــادر از نگرانی 
دیوانه شود و خودم از گرسنگی و تشنگی 
بمیــرم." ایــن رازی ســت کــه هیچ کس 
از آن خبــر نــدارد، هیچ کــس. راز مــن و 
عزیزآقاســت. حتی حســن آقا هــم از آن 
بی خبر است و نمی فهمد چرا بعضی روزها 
سوار اتوبوس شمیران نمی شوم )اتوبوسی 
که چراغ نزند مال عزیز آقا نیســت( و فرار 
می کنــم و بــه داد و فریــاد و اعتراض او 
محل نمی گذارم. چندین بار تهدیدم کرده 
اســت که به مادر خواهــد گفت و من هم 
به کلید انبار باال که توی آستر کت اوست 
اشــاره کرده ام. من هر شب وقت خواب، 
به جای دعایی که مادر یادم داده، سه بار 
تکرار می کنم:"من ســوار هیچ اتوبوســی 
جــز اتوبــوس عزیزآقا نخواهم شــد." این 
عهدی اســت کــه با هم بســته ایم، تا روز 
قیامــت. البته عهدی بــدون حرف.چون 
من با دوســت گنده ام که از پدر هم بلندتر 
است و پاســبان ها هم از قیافه ترسناکش 

می ترسند حرف نمی زنم، جرأت نمی کنم.                                                            
چراغ هــای اتوبوســی کــه از دور می آید 
روشن و خاموش می شــود.نگه می دارد. 
ســوار می شــویم. من روی صندلی پشت 
سر عزیز آقامی نشینم. حسن آقا می رود ته 
اتوبوس که گرم تر است و نشسته خوابش 
می برد. از مدرســه تا خانه یک سفر است، 
بخصوص زمســتان ها که بــرف می آید و 
ماشــین های بدون زنجیر وســط خیابان 
لیز می خورند و راه بند می آید.سوز سردی 
از شیشــه ی شکســته ی پنجره تو می زند 
و مســافرها یخ کرده انــد. عزیزآقا کتش را 
درمــی آورد و روی پاهای مــن می اندازد. 
کتــش بوی گنــد می دهد. دوســت دارم 
مســافرها نگاهم کنند و دســتم را با غرور 
به یقه ی چرب کت او می کشم.با این کت 
روی پایم آدم دیگری می شــوم، آدمی که 
مجبور نیست تمیز و با ادب و درس خوان 
و شاگرد اول باشد، به موهایش فکل های 
پفی بزند و به همه ســام و تعظیم کند و 
در تمام مهمانی ها برای غریبه ها شــعری 
را که در مدرســه یاد گرفته و درســت هم 
بلد نیســت از بر بخواند .با کــت عزیز آقا 
روی پایم شــبیه خود او می شــوم. گمان 
می کنــم که تمــام تنم خالکوبی اســت و 
نصــف دندان هایم طاســت. عزیزآقا از 
تــوی داشــبورد ماشــین پاکــت کوچکی 
درمــی آورد و تــوی دامن مــن می گذارد. 
از تــوی آیینه نگاهم می کند و چشــمک 
می زند. تمام صورتش پر از مهربانی است، 
پر از خط های نرم، مثل آدمکی پارچه ای. 
دوست من خوب ترین دیو دنیاست .امروز 
عزیزآقا برایم آلبالوخشــکه خریده اســت. 
راه می افتیم و تا میدان ونک آهسته مثل 
مورچه می رویم. گاهی وقت ها رو به عقب 
ســر می خوریــم. ماشــین های دیگر لیز 
می خورند و درســت وســط خیابان جلوی 
ما می ایستند. هوا تاریک شده و تمام دنیا 
سفید است. شیشــه ی پنجره ی کنار من 
شکسته اســت و باد سردی به یک طرف 

صورتــم می خورد. گردنم خشــک شــده 
و پشــتم از سرما یخ زده اســت. عزیزآقا با 
نگرانــی از توی آیینه ماشــین مراقب من 
اســت. اتوبوس را نگه مــی دارد. یک تکه 
روزنامــه و مقــداری پارچــه ی کهنه توی 
ســوراخ پنجــره می چپاند و دوباره پشــت 
ُرل می نشــیند. مــن زبــان صامــت او را 
بلدم. می دانم دلش شــور می زند و ترجیح 
می دهــد جایــم را عــوض کنــم. نگرانی 
عزیزآقا را دوست دارم. مهربانی مادرانه ی 
او عمق دوســتی اش را نشــانم می دهد. 
اتوبوس دیگر حرکــت نمی کند. راه بندان 
است. سرما جای همه چیز را گرفته است. 
سمت راست بدنم کرخت شده است. نوک 
پنجه هایم گزگــز می کند و پاهایم را حس 
نمی کنم. ســرم مثل کوه ســنگین است. 
عزیزآقا از دســت بــرف و راه بندان کافه 
است. هر چه تقا می کند که اتوبوس چند 
قدم جلوتر برود نمی شود؛ انگار در بیابانی 
سفید راه مان را گم کرده ایم. حال عجیبی 
دارم. حس می کنم دارم مریض می شوم. 
می خواهم پا شــوم اما پاهایم جان ندارد. 
دهانم را باز می کنم ولی صدایم درنمی آید. 
همه جا پر از برف است؛ تمام اتوبوس، تمام 
شهر، و من زیر این طاق سفید یخ زده ام. 
سال هاســت که بــه این شــکل منجمد 
مانده ام. تنها چشــم هایم اســت که مثل 
دو تا کوره ی آتش می ســوزد و اشک هایم 
که تندتند می ریزد و دهانم که خشــک و 
تلخ دنبال آب می گــردد. آب، آب، آب...

دســتی خنک و معطر که بوی پودر و کرم 
می دهد، پیشانیم را نوازش می کند. کسی 
توی گوشــم دعــا می خواند و بــه صورتم 
فوت می کند. صورت هایی آشنا دور تختم 
ایستاده اند.ســخت ناخوش هستم. روزها 
و هفته هــا مثل بــاد می گذرنــد. درس و 
مدرسه از یادم رفته است. روزها می خوابم 
و در خواب هم ســرفه می کنم. مادربزرگ 
پــای تختــم می نشــیند و زیر لــب ورد و 
دعا می خواند. هر روز ســر ســاعت چهار 
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که از چهارراه جلوی مدرسه عبور می کند 
و عزیزآقــا غمگین و تنها بــه جای خالی 
مــن نگاه می کنــد و می گذرد. شــاید هم 
مرا فراموش کرده اســت و خوراکی هایی 
را که برای من توی داشــبورد ماشــینش 
می گذاشــت بــه دختری دیگــر می دهد.                                                                                                   
از زمانی که مریض شــده ام مجبورم توی 
اتاق محبوس بمانــم. هنوز هر بعدازظهر 
ساعت چهار که می شود به تعطیل شدن 
مدرســه فکر می کنم و به اتوبوســی که از 
دور می آید و چون خوابــی نیمه فراموش 
شــده، پیــش از آن کــه به من برســد، در 
غباری ســفید فرو می رود.هنوز هم پیش 
از خواب توی دلم تکرار می کنم "من سوار 
هیچ اتوبوسی جز اتوبوس عزیزآقا نخواهم 
شــد." در می زنند، با خــودم می گویم البد 
دکتراســت یا یکــی از عمه هاســت. هزار 
جور آدم به دیدن ما می آید و روزی صدبار 
در خانــه را می کوبند.حســن آقا مــی رود 
دم در و بــر می گرددو کنار در می ایســتد. 
هاج و واج اســت و مبهوت بــه مادر نگاه 
می کند. می خواهد چیزی بگوید اما جرأت 
نمی کند. به کسی یا چیزی بیرون از اتاق 
اشاره می کند اما صدایش درنمی آید.مادر 
کافه و بی حوصله اســت. بلند می شود و 
به دنبال حسن آقا به سمت راهرو می رود. 

صدایش به گوشم می رسد: "کی؟"
صــدای مادر اســت کــه بلندتــر و بلندتر 
می شــود و شــبیه به ســوت خطر همه را 

نگران می کند.
مادربزرگ بلند می شود و پنجره را می بندد. 
پتو را تــا زیر چانه ام باال می کشــد. دوباره 
صدای مادر به گوشــم می رسد "راننده ی 

اتوبوس؟کدام اتوبوس؟"
حســن آقای نازنیــن نیمه جان شــده و به 
تتــه پتــه افتاده اســت. قیل و قــال مادر 
به گوش می رســد کــه می خواهد بفهمد 
چگونــه راننــده ای بــی ســر و پــا جرأت 
کــرده برای احوال پرســی دخترش بیاید. 

حســن آقا را می فرســتد تا به او بگوید اگر 
یک بار دیگــر این طرف ها پیدایش شــد 
دســتور خواهد داد قلم پایش را بشکنند.
پتــو را کنــار می زنم. از رختخــواب بیرون 
می پرم و پابرهنــه و با پیراهن خواب نازک 
به ســمت راهرو می دوم. توبا خانم ســعی 
می کنــد جلویم را بگیــرد. هلش می دهم 
و دســتش را گاز می گیرم. مادر، متحیر از 
رفتار عجیب من، بهم دستور می دهد هر 
چه زودتر سر جایم برگردم. بی اعتنا به تمام 
تهدیدهــا دوان دوان خودم را به دفتر کار 
پدر که در انتهای راهرو اســت می رسانم. 
می روم تو و در را قفــل می کنم. پنجره ی 
اتاق رو به کوچه است. پرده را کنار می زنم. 
روی صندلی می ایستم و می بینم عزیزآقا 
مثل کودکی مظلوم و خجول وسط کوچه 
باتکلیف ایستاده اســت. پاکتی کوچک 
تــوی دســتش دارد. موهــای ژولیده اش 
را شــانه زده و دکمه های پیراهن اش را تا 
زیر گلو بســته است. نمی خواهد خالکوبی 
سینه اش دیده شود. پنجره را باز می کنم. 
صدایش می زنم. به دور و بر نگاه می کند و 
راه می افتد برود. بلندتر صدایش می زنم و 
دستم را برایش تکان می دهم. می چرخد. 
ســرش را بلند می کند و چشــمش به من 
می افتــد. دوباره همــان مهربانی قدیمی 
تمام صورتش را می پوشــاند. اشــک هایم 
تنــد تنــد می ریــزد. عزیزآقــا از همان جا 
که ایســتاده با حرکت ســر به من ســام 
می گوید. آن قدر خوشــحال است که خدا 
می دانــد؛ می خنــدد و با این خنده اســت 
که اتفاقــی عجیب می افتد. لب هایش باز 
می شود. دهانش شــبیه به غاری تاریک 
است. و در انتهای آن یک دندان طا مثل 
چراغ عاءالدین برق برق می زند. می دانم 
که از این چراغ جادویــی هر چه بخواهم 
خواهد شد. چشــم هایم را می بندم و آرزو 
می کنم که دوباره ســالم شــوم. ســرفه ام 
بنــد بیاید و ترس دســت از ســرم بردارد.                                                                                                
ســه روز بعد از اینکه به پاریس می رسیم 

دکتری فرانســوی مرا می بیند و نسخه ای 
مفصل برایم می نویســد. حالم از مدت ها 
پیــش بهتر شــده اســت و کمتر ســرفه 
می کنم. هیچ کــس از راز مــن و جادوی 
چــراغ طایی خبر نــدارد و مادر بهبودی 
سریع مرا به حســاب نبوغ دکتر فرانسوی 
گذاشــته اســت؛ اما خــودم می دانم کی 
و چی مرا شــفا داده اســت. هر شــب در 
تاریکــی اتــاق و زیــر مافه دســتم را به 
چراغ خیالی عاءالدین می کشم و دعای 
همیشگی ام را تکرار می کنم. اقامت ما در 
پاریس از شش ماه هم می گذرد. به تهران 
که برگشتیم مدرسه ام را عوض می کنند و 
مدرسه  تازه چند قدم بیشتر با خانه فاصله 
نــدارد. پیاده می روم و برمی گردم اما وقت 
عبور از خیابان دلم می گیرد و چشــم هایم 
بــه دنبــال اتوبــوس شــمیران می گردد.                                                                                                          
ســال ها می گــذرد و مــن بــرای خــودم 
می شــوم.  محترمــی  خانــم  دوشــیزه 
اتوبوس هــای کهنه را جمع کردند،اما من 
با وجود گذشــت زمان به دوست بزرگ و 
عهد قدیمــی ام وفادار می مانم. هر بار که 
دلم می گیرد یا غّصه ای از راه می رســد و 
 ِگِرهی در کارم می خورد، ناگهان از پشــت 
خاطــره هــای کودکــی، دهــان معجزه 
آســای دوستم نمودار می شــود و برق آن 
دندان طا مثل ستاره  ی زهره در تاریکی 
شب هایم می درخشد. اتوبوس خط هفتاد 
از ســر پیچ پیدا می شــود و آهســته پیش 

می آید. 
صدایی کودکانه ته گوشــم می گوید: "من 
ســوار هیچ اتوبوســی جز اتوبوس عزیزآقا 
نخواهم شد."دخترم جلوتر از من می رود. 
دســتش را برای راننــده ی اتوبوس تکان 
می دهــد و چشــم هایش پــر از فکرهای 
بازیگــوش و مرموز اســت. شــاید او هم 
رازی دارد که به من نمی گوید همان گونه 
که من به کســی نگفتم، نــه به مادرم، نه 
به حســن آقا، نه حتی به درختان تبریزِی 

تِه باغ.
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برگزاری نمایشگاه کتاب و لوازم التحریردر شرکت پویاگستر به روایت تصویر

خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد: 
یا کتاب های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند.
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 چرا کار گروه ســرمایه گــذاري هاي 
ریسک پذیر

بي شــك در عصر فعلی کــه اطاعات به 
 عنوان مهمترین رکن توســعه محســوب 
می شــود، تکنولــوژی های پیشــرفته و 
بــه ویژه تکنولــوژي اطاعات بــه عنوان 
گفتمان غالب سده ی جدید با تأثیر شگرف 
تمامی جوانب علمی،صنعتی،تجاری،  بر 
اقتصادی و حتی سیاسی، تصویر جدیدی 
را از مراحل تکوین زندگی بشر ارائه خواهد 
داد. همچنین در شــرایط رقابت تنگاتنگ 
عصر صنعتی حاضر، انجام فعالیت های 
تحقیق و تکنولوژی یکی از اثربخش ترین 
کارهایی اســت کــه مدیــران بنگاههای 
اقتصــادی می تواننــد بــه آن روی آورند 
و همانطــور که می دانیم در کشــورهای 
صنعتــی جهــان هزینه هایی کــه به این 
فعالیــت ها اختصاص داده مي شــود روز 
به روز در حال افزایش می باشد، زیرا آنها 

هزینه گزاف انتقــال تکنولوژی را بر خلق 
و ایجــاد آن در داخل بــا هزینه به مراتب 
انــدك ترجیح مــی دهنــد. از طرفی روی 
آوردن به تحقیق و تکنولوژی، بدون ایجاد 
مانند:ســاختار سازمانی،  زیرســاختهایی 
ویژگیهــای نیروی انســانی ومدیریت این 
ســازمانها، کــه الزمه چنیــن واحدهایی 
اســت، موجبات شکست فرآیند تحقیق و 
تکنولوژی بنگاههای اقتصادی را فراهم 

خواهد کرد.
گروه صنعتی پارت الستیک؛ تحقیق و 

تکنولوژی
گــروه صنعتی پارت الســتیك بر آن شــد 
تا در آســتانه ی ورود بــه دهه ی پنجم از 
عمر خویش طرحــی نو با عنوان )کارگروه 
ســرمایه گــذاری های ریســك پذیــر( با 
مدیریــت جنــاب آقای مهندس حســین 
یزدان بخش )مدیر ارشد سرمایه که شامل 
 )R&T( چهارعضو و یك نفر دبیر جلســه

گذاریهای ریســك پذیر گــروه( و در ذیل 
آن کمیتــه دانــش بنیــان می باشــد را با 
ماموریت ایجاد بستری مناسب و متمرکز 
جهت تبیین، برنامه ریــزی، هماهنگی، 
اجــرا و کنتــرل فعالیتهــای تحقیقاتی در 
جهــت ارائــه راهکارهای علمــی، نوآور و 
بروز برای حل مسائل گروه در زمینه های 
مختلــف ایجاد کرده اســت. ایــن کمیته 
سیاســتگذاری و هدایت فعالیتهای الزم 
جهت توسعه و ارتقاء فناوری و تقویت بنیاِد 
دانش در ســطح گروه را بر عهده داشته و 
 تاش میکند با ایجاد هســته مناســب و 
بهره گیری از نیروهای انسانی متخصص، 
مبانــی علمــی روز، همــکاری بــا مراکز 
دانشــگاهی و تحقیقاتی داخلی و خارجی 
و دانش موجود در کلیه واحدها، با رویکرد 
 مدیریــت دانــش، پویایی گــروه صنعتی 
پــارت الســتیك را بیش از پیش ســرعت 
بخشــد. همچنیــن ایــن کمیتــه افتخار 

معرفي کار گروه سرمایه گذاري هاي ریسک پذیرگروه صنعتي پارت الستیک
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9 همــکاری بــا معاونــت علمــی و فناوری 

ریاســت جمهوری، ســتاد فنــاوری های 
نانو ریاست جمهوری، پارك علم وفناوری 
مشــهد و تهــران ، دانشــگاه فردوســی، 
دانشــگاه تهران، دانشــگاه امیــر کبیر و 
پژوهشــگاه پلیمــر و پتروشــیمي ایران را 

دارد.
نحوه پذیرش و اجرای پروژه در کارگروه 

سرمایه گذاری های ریسک پذیر
مرحله اول؛ تعریف پروژه

 مشــخص کــردن اطاعات اولیــه پروژه 
) فاز1- و0( و تیم مورد نظر جهت تهیه و 
تنظیم این اطاعات جهت امکان وظیفه 
 ) R&T(برقراری ارتباط مستمر بین واحد
ســنجی و آنالیز ریسك در ساختار طراحی 
شــده، کمیتــه دانــش بنیــان پژوهش و 
مشــتریان در خصــوص مطــرح ســازی 
توانمندیهــای واحــد، دریافت طرح، عقد 
قرارداد، تفکیك و ارجاع طرح به اعضای 
کارگــروه پژوهش از یك ســو و از ســوی 
دیگر ایجاد تسهیات الزم جهت برقراری 
ارتبــاط بیــن کارفرمــا و مجریــان پروژه 
گاهــی از روند پیشــرفت امور  در زمینــه آ
پروژه و تحویل محصــول آن به کارفرما و 

درخواست مطالبات را برعهده دارد.
مرحله دوم؛ ارسال فرم پیشنهاد طرح 
بسته، )R&T( با ورود یك طرح جدید به 
دبیر خانه از طریق ارســال فرم پیشــنهاد 
طرح و اطاع آن به کمیته دانش بنیان به 
موضوع پروژه یك نفر مسئول با تخصص 
مربوطه از بین افــراد با تجربه و ذیصاح 
براي آن تعیین می شــود. مســئول پروژه 
پس از بررســی مراحل کار، از بین اعضاء 
کارگروه پژوهشــی و یا از طریق دعوت از 
متخصصــان، همکارانی برای پروژه خود 
در نظــر می گیرد. این همکاری مناســب 
اســت از طریق تنظیم یــك تفاهم نامه ما 
بین هر یك از همکاران پروژه و مشخص 
شدن شــرح وظایف در آن پروژه که طی 
آن نحــوه و میــزان همکاری مشــخص 

باشد، رسمیت پیدا کند.) تکمیل فرم پیشنهاد پروژه پژوهشهای تقاضا محور(
مرحله سوم؛ تصویب پروژه

گاهی از تصویب پروژه، داده های مورد نیاز جهت برنامه ریزی  واحــد دبیر خانه پس از آ
پروژه را در حد جزئیات الزم مطالبه نموده و پس از ثبت در سیســتم برنامه ریزی، برنامه 
 زمانبنــدی پــروژه را اســتخراج ) R&T ( از کمیتــه دانش بنیان با مســئولین واعضاء
)R&T ( و در اختیــار اعضاء پــروژه قرار می دهد. در ادامه و توام با اجراي پروژه کمیته 
دانش بنیان کارگروه پژوهشــی پروژه و فعالیتهای در حال اجرا در پروژه در ارتباط بوده و 
امور مربوط به گردآوری داده ای مربوط به پیشــرفت پروژه، برنامه ریزی مجدد و صدور 
گزارشــهای الزم جهت مدیر ارشد سرمایه گذاریهای ریسك پذیر و شورای راهبری گروه 

را ارائه خواهد داد.

 مدیر ارشــد ســرمایه گذاریهای ریســك پذیــر گروه بــا دریافت گزارشــهای مختلف از 
واحــد هــای دبیر خانه ، حســابداری،در برگزاری جلســات دوره ای بــا حضور اعضای 
شــورای راهبری گروه صنعتی )R&T ( تدارکات، کمیته دانش بنیان پارت الســتیك، 
 روند جاری و پیشــرفت پروژه ها را مورد بررسی قرار داده و با کنترل بودجه و رسیدگی به 

درخواست های ارائه شده برنامه های آتی را تنظیم می نماید.
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برگزاری نمایشگاه خط در مهرماه 98 پویاگستر10

تنها شناسنامه هنر ملی ایرانیان در جهان خط است.
به مناسبت گرامیداشت هفته ی خوشنویسی نمایشگاهی از آثار استاد مجید رجایی برای اعتای هر چه بیشتر و ارتباط هر چه نزدیکتر 

عموم عاقه مندان گروه صنعتی پارت الستیک به این هنر چشم نواز اصیل برگزار شد.
بیوگرافي استاد رجایي 

متولد 1360 – مشهد 
خوشنویس دوره  استادی، نقاش، خواننده و شاعر.

اساتید در خوشنویسی: علي جافری – علیرضا کدخدایی – مهدی فاح
اخذ مدرک فوق ممتاز نستعلیق در سال 1396 - مدرس خوشنویسی و نقاشی  به  صورت خصوصی. 

برگزار کننده نمایشگاه انفرادی به نام » نخست آموزگار « در اردیبهشت 97
حضور متعدد در نمایشگاه های گروهی از جمله » ششمین مهرگان«، » ... به ز مهر پدر« و » مشهد 2017« 

انجام و تحویل دهها سفارش قطعه خوشنویسی و نقاشی. 
انتشار اولین تک آهنگ در سال 1397 به نام » اقرار« 

برگزار کننده بداهه نویسی انفرادی در چندین نوبت از جمله عطر قلم.
شرکت در بداهه نویسی های جمعی انجمن خوشنویسان مشهد.

حضوردر جشنواره برج آرمیتاژ گلشن به دعوت رسمی برج به نام » نوبرانه « 



ک
تی

س
ت ال

پار
ی 

عت
صن

وه 
گر

لدا
ب ی

 ش
یژه

 | و
ی

نای
ه دا

تار
ســـ

یه 
شـــر

ن
11 گزارش تصویری از بازدید نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مرداد ماه 98
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پولیــش کردن خودرو باعــث از بین رفتن 
خط و خــش می شــود و رنگ خــودرو را 
جا می بخشــد. پولیش زدن خودرو برای 
لکــه گیری بدنه نیز به کار می رود و باعث 
افزایش طول عمر رنگ خودرو می شــود. 
همچنین آلودگی ها را از سطح خودرو دور 
می کنــد و نقص های مربوط به رنگ بدنه 
را ترمیــم می نماید. اگر پولیش کشــیدن 
خــودرو بــه درســتی انجــام گیــرد، روح 
تازه ای در بدنه ی خودرو دمیده می شــود. 
بنابراین اگر قصد دارید این کار را امتحان 
کنیــد، آموزش پولیش کشــیدن خودرو با 
دســتگاه و یا به صورت دســتی را در این 
 مطلب برای شــما آماده کرده ایم. آموزش 
پولیش زدن خودرو به صورت دستی، تنها 
در یک مرحله متفاوت اســت که در پایان 

مطلب به آن اشاره کرده ایم.
کارهای پیش از پولیش زدن بدنه خودرو
پد و مواد پولیش خودرو را انتخاب کنید.

بــرای  کــه  کارهایــی  ابتدایی تریــن   از 
پولیش کــردن با دســتگاه یا بــه صورت 
دســتی باید انجــام دهید، انتخــاب پد و 
پولیش مناســب است. پد وسیله ای است 

که مــواد پولیش روی آن قــرار می گیرد و 
بر روی ســطح خودرو کشــیده می شــود. 
محصوالت موجــود در بــازار معمواًل این 
دو مــورد را با هم ارائــه می کنند، هرچند 
برندهایی وجود دارند که تنها خود پولیش 
را به فروش می رسانند. پیشنهاد می کنیم 
برندهایــی را انتخــاب کنید که هــر دو را 
در یــک کیت و به صورت بســته ی کامل 
عرضه کرده اند.نکتــه ی مهم در انتخاب 
پولیش خودرو، تناســب پد پولیش با رنگ 
خــودرو اســت. رنگ هــای تیــره پدهای 
نرمتــری را طلــب می کننــد و پدهــای 
ســخت تر برای رنگ های روشن مناسب 
هستند. بهتر است در هنگام خرید، مدل 
و رنگ ماشــین خود را به فروشنده اعام 
کنیــد و بــرای انتخاب پــد و پولیش از او 

مشورت بگیرید.
اطراف خودرو را از وسایل خالی کنید.

انجام پولیــش کاری با کثیف کاری همراه 
 اســت. هنگامــی که بــه مرحلــه اصلی 
پولیش کردن برسید، ممکن است قسمتی 
 از مــواد به اطــراف پخش شــود و باعث 
کثیف شدن وسایل موجود در آنجا گردد. 

 پس بهتر است قبل از آغاز به کار این نکته را 
مد نظر داشته باشید. 

قبل از پولیش کشیدن، ماشین را بشویید.
اولیــن مرحله برای پولیــش زدن خودرو، 
شســتن آن است. محلی که برای شستن 
اســتفاده می کنید نبایــد در معرض تابش 
نور خورشید باشــد. آفتاب باعث می شود 
مواد شــوینده ای که اســتفاده می کنید بر 
 روی رنگ خودرو خشــک شود که باعث 

خراب شدن کار می شود.
اگر مکان مناســبی به دور از نور خورشید 
در دســترس نداریــد، بهتر اســت زمانی 
را بــرای پولیش کردن انتخــاب کنید که 
هوا ابری باشــد؛ البته مســلم اســت که 
نبایــد ابرهای بــاران زا باشــند )می توانید 
ایــن موضوع را از اخبار هواشناســی جویا 
شــوید(. محل پارک خودرو نیز نباید روی 
خــاک یــا محل هایی که ممکن اســت با 
جریان آب، گل آلود شوند باشد. با شیلنگ 
تحت فشــار، تمــام قســمت های بدنه ی 
خودرو را بشــویید. این کار عاوه بر از بین 
بــردن کثیفی های ســطحی، بــه زدودن 
مــوادی کــه زمــان زیــادی روی بدنه ی 

آموزش پولیش کشیدن خودرو
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13 خودرو ماندگار شده بودند کمک می کند. 

اگــر شــیلنگ تحت فشــار در دســترس 
ندارید، از سرشیلنگ هایی که هوا را با آب 
مخلوط می کنند )فشارشــکن( اســتفاده 
کنید. این کار هم به شســت و شوی بهتر 
کمک می کند و هم باعث صرفه جویی در 
مصرف آب خواهد شــد. شست و شو را از 
قســمت های باالیی شروع کنید و در آخر 
قســمت های پایین تر خودرو را بشــویید. 
اطراف تایرها، جزء قسمت هایی محسوب 
می شوند که در جذب انواع آشغال و گرد و 
غبار بسیار مستعد هستند. این قسمت ها 
را به دقت بشویید و مطمئن شوید که این 
کار را برای هر چهــار چرخ انجام داده اید 
ماشــین را با مواد شــوینده بشویید. طبق 
عادت همیشــگی برای شســتن خودرو، 
یک ظرف آب تهیه کنید و مواد شوینده را 
در آن بریزید. دقت کنید مواد شــوینده ای 
کــه انتخاب می کنید نبایــد دارای واکس 
و مواد مخصــوص پولیش کردن باشــد. 
بــا یــک اســفنج کار شســت و شــو را از 
قسمت های باال آغاز کنید و سپس سراغ 
دیگر قســمت ها بروید. در این مرحله باید 

همه ی قســمتهایی کــه نیاز بــه پولیش 
کردن دارند به خوبی تمیز شوند و هرگونه 
شــیء خارجی از بدنه ی خودرو جدا گردد. 
توجه بــه این نکته قبــل از پولیش کردن 

خودرو حائز اهمیت زیادی است.
پد پولیش را مرطوب کنید.

پدی که قرار اســت روی دســتگاه پولیش 
قــرار گیرد یا به صورت دســتی اســتفاده 
شود، باید مرطوب باشد تا به رنگ خودرو 
آســیب نزند. برای مرطوب کــردن از آب 
تمیز استفاده کنید. اگر پد پولیش بیش از 
حد مرطوب شد با فشردن آن، آب اضافی 
را از آن خارج کنید. توجه داشــته باشــید 
که در طــول پولیش کردن خودرو، پد باید 
مرطوب بماند. پد خشــک باعث سوختن 
پولیــش روی خــودروی شــما می شــود. 
بنابراین بــرای مرطوب نگه داشــتن پد، 
در زمــان پولیــش زدن خــودرو، آب تمیز 
در دســترس خود قرار دهید.پد و دستگاه 
پولیــش را آماده کنید . پــس از آنکه پد را 
روی دســتگاه پولیش قــرار دادید، مقدار 
مناســب مــواد پولیــش را روی آن بزنید. 
دســتگاه را روشــن کنید و پولیش زدن را 

آغاز کنید. به جای این کار، می توانید مواد 
پولیش را مســتقیمًا روی خــودرو بریزید و 
ســپس دســتگاه را بر روی آن قرار دهید 
ممکن اســت بــرای بعضــی از موادهای 
پولیش نیاز به انجام کاری خاص داشــته 
باشــید. برای آنکــه از این نظــر مطمئن 
شوید، بر روی بسته بندی مواد پولیشی که 
خریده اید، روش استفاده از آن را بخوانید 
و اگر توصیه ی خاصی کرده بود، طبق آن 

عمل کنید.
پولیش کردن خودرو را آغاز کنید. دستگاه 
را در حالت مــوازی با محل پولیش کردن 
به جلــو و عقب حرکت دهید. فشــار وارد 
شده بر ســطح باید ثابت باشــد تا پولیش 
به صــورت یکســان در همه جــا اعمال 
شود. ثابت و یکســان بودن میزان فشار، 
به محافظــت از رنگ خودروی شــما نیز 
کمک می کند. چرخ دســتگاه پولیش، به 
صورت دایره ای می چرخد؛ بنابراین نیازی 
بــه چرخانــدن آن در جهت های مختلف 
نیســت. فقط دســتگاه پولیــش را به جلو 
و عقــب هدایــت کنید. پولیش کشــیدن 
خودرو را تا زمان درخشــیدن محل ادامه 
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 هــر قســمت از بدنــه ی خــودرو کــه به 
پولیش زدن آن مشغول هستید، توجه کنید 
و زمانی که این جا و درخشش نمایان شد 
از ادامه ی پولیش کردن آن قسمت دست 
بکشــید. هنگامی که دســتگاه پولیش را 
روی بدنــه تکان می دهید، آن قســمت با 
مواد پولیش پوشــیده می شــود و شــکلی 
شــبیه لکه به خود می گیرد. ســپس این 
لکه کم کم محو می شــود و محل شــروع 
به براق شدن و درخشیدن می کند. وقتی 
به این مرحله رســیدید می توانید دســتگاه 
پولیــش را بردارید و پولیش زدن قســمت 
دیگری را آغــاز نماییــد. برخاف واکس 
خــودرو، نیازی بــه انتظار کشــیدن برای 
خشک شدن پولیش نداریدهرگز دستگاه 
پولیــش را دوباره در محلی که براق شــده 
و می درخشــد قرار ندهیــد. این کار باعث 

خراب شدن کار می شود. 
پد پولیش را در صورت نیاز بشویید. پس از 
گذشــت مدتی از پولیش خودرو به صورت 
دستی یا با دســتگاه، مواد پولیش روی پد 
باقــی می ماند و مانــع از عملکرد صحیح 
پولیش می شود. بنابراین هنگامی که این 
اتفاق افتــاد، پد را از دســتگاه جدا کنید. 
آن را بــا آب تمیز بشــویید و ســپس آن را 
تا حدی خشــک کنید که مرطوب بماند. 
سپس دوباره از آن استفاده و یا آن را روی 

دستگاه نصب کنید.
اگر این کار را انجــام ندهید، وجود مقدار 
زیاد مواد پولیش روی پد، باعث می شــود 
که قدرت پولیش کردن کاهش یابد و تمام 
قسمت های خودرو، به صورت یکنواخت 
پولیش نشــوند. مراقب لبه های دســتگاه 
پولیش باشــید )مخصوص پولیش کردن 
خودرو با دستگاه ( همانطور که مشخص 
است، لبه های دستگاه پولیش، بیشترین 
ســرعت را در چرخــش دارند و بــه دلیل 
اینکه در کناره های پد قرار گرفته اند میزان 
کمتری مواد پولیش نیز در این قسمت ها 

دیده می شــود. از این رو بیشتر خطر برای 
آســیب رســاندن به رنگ خودرو، متوجه 
لبه های دســتگاه پولیش اســت. بنابراین 
هنگام پولیش زدن خودرو، از فشار آوردن 
بر روی لبه های دســتگاه خودداری کنید 
و بیشــترین دقــت را به محــل قرارگیری 
لبه های دستگاه داشــته باشید تا بهترین 
نتیجه را از پولیش کشیدن بگیرید مراحل 
پــس از پولیش کشــیدن خودرو ماشــین 
را دوبــاره بشــویید. پــس از آنکه همه ی 
قسمت های بدنه ی خودرو را پولیش زدید، 
پد را از دستگاه جدا کنید و آن را به خوبی 
بشویید. سپس قسمت های پولیش خورده 
را با آب تحت فشار شست وشو دهید. پس 
از شستن به سراغ خشــک کردن بدنه ی 
خودرو بروید. برای خشک کردن می توانید 
استفاده  خشــک کننده  دســتگاه های  از 
کنید یا بــه کمک چند حوله و دســتمال 
حولــه ای ایــن کار را انجام دهیــد. برای 
آنکــه بتوانید به مرحله ی واکس زدن قدم 
بگذارید، حتمًا باید خشک کردن خودرو را 

به دقت انجام دهید. 
بدنه ی خودرو را واکس بزنید.

بــرای  را  زیــادی  دقــت  کــه   حــاال 
پولیش کشــیدن خودرو، صرف کرده اید، 
بهتر اســت یــک واکــس با کیفیــت نیز 
انتخاب کنید تا دســت رنج شما دیدنی تر و 
ماندگارتر باشــد. واکسی بخرید که قدرت 
زیــادی در حفاظت از رنگ بدنه داشــته 
باشــد. واکــس را روی پدی کــه احتماال 
همراه آن اســت، بمالید و در حرکت های 

مــدور روی بدنه ی خودرو بکشــید. انجام 
ایــن مرحله به این دلیــل اهمیت دارد که 
پس از پولیش کــردن، اگر بدنه ی خودرو 
در معرض نور خورشــید قرار گیرد، صدمه 
می بیند و واکس زدن می تواند مانع از این 

آسیب شود. 
پس از خشک شدن واکس، با دستمال آن 
 را پاک کنیــد. در آخرین مرحله از آموزش 
پولیش کشیدن خودرو، باید بگوییم وقتی 
اطمینــان پیدا کردید که واکس خشــک 
شــده اســت، می توانید آن را با چند حوله 
یا دســتمال از ســطح خودرو پــاک کنید 
خودرو  کشیدن  پولیش  آموزش 

به صورت دستی:
 اگر می خواهید بدون استفاده از دستگاه 
پولیش، خــودروی خــود را پولیش بزنید، 
همه ی مراحل آموزش طبق همان چیزی 
است که در باال اشاره کردیم. تنها به جای 
آنکــه پد پولیــش را روی دســتگاه نصب 
کنیــد، آن را به صورت دســتی اســتفاده 
می کنیــد. بــه این صــورت که پــد را در 
حرکت های دایره ای شکل و با فشار ثابت 
به بدنه ی خودرو می کشــید کــه در واقع 
شبیه سازی کار دستگاه است. استفاده از 
دســت کش برای پولیش دستی نیز بسیار 
ایــن آموزش   توصیه می شــود.امیدواریم 
پولیــش زدن خودرو به کمک شــما آمده 

باشد.
به کوشش  وحید فرهمند صدر)شرکت رینگ سازی(
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عمر باتري یکي از مشــکات رایج تمامی 
دارندگان گوشــی های هوشمند است. در 
حالی که گوشــی های هوشمند روز به روز 
ســریع تر و قوی تر می شــوند، اکثرًا شارژ 
باتری هــای موبایل بعد از اســتفاده های 

متعدد در یک نصف روز تمام مي شود.
* شارژ باتري موبایل در ۱5 دقیقه

امروزه اکثر گوشــی های موبایل؛ لیتیومی 
هســتند و تا بــه االن نزدیک بــه دو دهه 
اســت که در همــه گوشــی ها از این نوع 

باتری استفاده مي شود.
* آیا الزم اســت براي اولین بار که 
موبایل را گرفته ایم باتري را شارژ 

کنیم؟
جــواب ســوال خیــر اســت. باتری های 
مدرن تر مانند نیکل کادیوم داراي قابلیت 
 )memory effect(به نام تاثیر حافظــه
هســتند که این قابلیت به این معنا است 
که باتری طوری طراحی شــده اســت که 
ظرفیت باتری مي تواند الکتریسیته ساکن 
در باتــری را نگــه دارد تا زمانــی که از آن 
استفاده شــود.اگر چه با وجود باتری های 
مدرن لیتیومی بســیاری از مــردم بر این 
باورند که چنیــن قابلیت برای باتری های 

موبایل وجود ندارد.
* عمر باتري موبایل با گذشت زمان 

کم مي شود؟
این کامًا درست اســت که عمر باتری با 
گذشت زمان کاهش مي یابد. باتری های 
لیتیومی طوری طراحی شده اند که مدت 

زمان خاصی را بتواند تا تخلیه کامل شارژ 
باتــری کارکنند. به این مــدت زمان دوره 
)cycles( نیز می گویند. با ذکر یک مثال 
دوره را توضیح می دهیم. فرض کنید شما 
یک آیفون داشــته باشــید و از 75 درصد 
از شــارژ باتری گوشــی خود را در یک روز 
استفاده می کنید. سپس کل شب گوشی 
خــود را شــارژ می کنید و اگــر در روز بعد 
از 25 در صد شــارژ گوشــی خود استفاده 
از  درصــد  در کل می شــود 100  کنیــد 
باتری کار کشیده اید.  در کل دو روز زمان 
می گیرد تا باتری گوشــی شــما یک دوره 
کامل را شــارژ شود. به این زمان که برای 
  cycles شــارژ شــدن باتری وقت میبرد 
می گویند. طول عمر باتری در گوشــی ها 
مختلف اســت. اما به صورت معمول بین 
300 تا 500 بار طول عمر باتری یا همان 
دوره است به عبارتی بین 300 تا 500 بار 
می توان گوشــی را شــارژ کرد.اگر دوست 
دارید باتری شما بیشتر از حد معمول عمر 
کند، گوشی خود را زمانی که بیشتر از 40 
یا نهایتًا 30 درصد شــارژ دارد فول شــارژ 

کنید.
* آیا رها کردن موبایل در حال شارژ 

به باتري صدمه مي زند؟
این کار همیشــه باعث خرابی نمي شــود. 
البته یک سری توصیه هایی هست مانند 
اینکه شــارژ کردن گوشــی در کل شــب 
یا بصورت مــداوم مي توانــد باعث خرابی 
باتری شود. به همین دلیل انرژی بیش از 

اندازه که به باتری وارد مي شــود می تواند 
باتری گوشی را تحت شعاع قرار دهد.البته 
خراب شــدن باتری موبایل در این حالت 
نیازمند یک سری شــرایط خاصی است. 
مانند بــاال رفتن ناگهانی دمــای باتری یا 

افزایش بی  رویه ولتاژ برق.
* آیا باید صبر کرد تا شارژ باتري 

کامالً تمام شود؟
اتفاقًا شما باید گوشی خود را قبل از اینکه 
شارژ گوشی زیر 30 یا 40 درصد بیاید شارژ 
کنیــد. در حالت کلي شــارژهای طوالنی 

مدت میتواند به گوشی صدمه بزند.
* خاموش کردنwi-fi  و بلوتوث در 

افزایش عمر باتري موثر است؟
آنقدری که تصور می کنید تاثیر ندارد. کًا 
بولوتوث و اینترنت مقدار کمی از شــارژ را 
مصرف می کنند و خامــوش کردن آن ها 
می تواند مقدار کمي به افزایش عمر باتری 
کمک کنــد. در حالت کلی روشــن بودن 
وای فای و استفاده از بیسیم صدمه ای به 

باتری نمی رساند.
* دیگر چه راه هایي براي افزایش 

عمر باتري وجود دارد؟
به صورت خاصــه افزایش عمر باتری با 

کارهای زیر قابل انجام است؛
1. کم کردن نور تصویر صفحه نمایشگر

2. خامــوش کــردن اپلیکیشــن هایی که 
بی استفاده است.

Daily telegraph :منبع 
به کوشش  وحید فرهمند صدر

باتری
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ســفر به روســتا و گذراندن زمانــی دور از 
ازدحــام و روزمرگی های زندگی شــهری، 
یکی از پرمخاطب ترین انواع گردشگری 
روزهــای  و  فصــول  تمــام  در  و  بــوده 
 ســال، مخاطبانی را به خــود اختصاص 
می دهد. حال اگر روستای هدف، دارای 
 چندین جاذبه گوناگون نیز باشد، بی شک 
مــی توانــد بــه یکــی از برتریــن انتخاب 
های گردشــگری روســتایی بدل شــود. 
در خراســان رضــوی و در بخش مرکزی 
شهرســتان چناران، دهســتانی قرار دارد 
کــه قدمتی به بلنــدای تاریخ داشــته که 
نامش»رادکان« است. این روستا در فاصله 
75 کیلومتری شمال غربی شهر مقدس 

مشــهد، در دامنــه های جنوبی سلســله 
 جبــال هزارمســجد و درحاشــیه دشــت 
کشــف رود واقــع شــده اســت. بنــا بــر 
شــواهد تاریخی، روســتای رادکان، یکی 
از چهــار شــهر خراســان قدیم به شــمار 
مــی آمــد و روزگاری مرکــز تــاج گذاری 
شــاهزادگان، پادشــاهان و مرکــز علم، 
صنعت و گردشــگری بود و نیز به عنوان 
 رقیــب شــهرهایی چــون تــوس مطرح 
می شــد. منطقه رادکان تا سال 1344 به 
عنوان مرکز بخش در تقسیمات کشوری، 
جایگاهــی رفیع داشــت.اگر بخواهیم به 
رادکان ســفر کنیــم، بایــد 15 کیلومتر از 
جاده چنــاران به قوچان را ســپری کرده 

و ســپس در جــاده فرعــی آســفالته ای 
کــه 9 کیلومتر طــول دارد، طــی طریق 
 کنیــم تا به شــهر حکایت هــای تاریخ  و 

سرگذشت ها، وارد شویم.
هــای  یافتــه  و  کاوشــها   براســاس 
باستان شناسی و با توجه به شرایط اقلیمی 
مناســب، حاصلخیزبودن خــاک، وجود 
رودخانه دائمی، چشــمه سارهای فراوان 
و ییاق هــای مفرح در حدود چهار هزار 
ســال و به قولی هفت هزار ســال پیش، 
زندگــی اجتماعی و مدنــی در این منطقه 
شــکل گرفته و همچنان نیــز ادامه دارد.

در منطقه پر رونــق رادکان، برپایی زندگی 
اجتماعی، موجب شــکل گیری و تحکیم 

اقامتگاه بوم گردی ارگ رادکان چناران
به کوشش هیأت تحریریه
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شــالوده های فرهنگــی گردیده اســت. 
رادکان در دوران باستان و دوره اسامی، 
 یکــی از شــهرهای مهم توس به شــمار 
مــی آمــد. همچنین بــا توجه بــه برخی 
نــام  نوشــته هــای قدیمی،»تــوس«   از 
بــه  بــزرگ  خراســان  از  ای  ناحیــه 
مرکزیت»رادکان« بوده که هفتاد هزار نفر 
جمعیت داشته اســت و هچنین در ادوار 
مختلف، از توجــه ویژه ای نزد حاکمان و 

امراء برخوردار بوده است.
مرغزار یا النگ رادکان

مرغزار یا النگ رادکان، چمنزاری طبیعی 
بوده که بــه دلیل سرســبزی و زیبایی به 
»بهشــت خراسان« شــهرت یافته است. 
ایــن محــل مکانی بــرای شــکار، تفریح 
و نیــز محلی بــرای همایش هــا، تجمع، 
آموزشهای نظامی، ارتش حکام و پرورش 
اســب بوده که رودخانه مهم کشف رود از 

داخل آن می گذشته است.
مسجد جامع رادکان

بنــای تاریخی مســجد جامــع رادکان در 
حاشــیه خیابــان اصلی روســتای رادکان 
واقع شــده اســت؛ مســجد مزبور شامل 
حیاطــی  و  ســتون دار  شبســتان  یــک 
مستطیل شکل اســت. شبستان مسجد 
بــا وســعت تقریبــی 3300 متــر مربــع، 
دارای 12 ســتون و 12 نیمه ستون بوده 
و محــراب ســاده ای نیــز در ضلع جنوب 
غربــی در ردیف میانی فضــای آن تعبیه 
شــده است. مســجد رادکان فاقد هرگونه 

عناصر تزئینی بــوده و تنها کتیبه موجود 
در این مســجد، موید بنیان آن در ســال  
1332هجــری قمــری اســت. مضمون 
ایــن کتیبــه، راجع بــه وقفیات مســجد 
اســت. به نقل از مؤلف مطلع الشــمس، 
 رادکان در ســال 1162 ه.ق مــورد توجه 
رضا قلی میرزا، پســر نادرشاه قرار گرفت و 
قلعه ای خشتی و گلی، با یازده برج در آن 
جا ساخته شد که مسجد جامع رادکان نیز 

در میانه آن بنیان گردیده بود.
میل رادکان

کیلومتــری  یــک  در  رادکان   میــل 
جنوب شرقی روستای رادکان واقع شده و  
ارتفاع آن 35 متر، قطر داخلی اش 14 متر 
و قطــر خارجی اش 20 متر اســت؛ منظر 
بیرونــی بنا تا ارتفاع 2/5 متری به شــکل 
12 ضلعی و از آن جا تا زیر گنبد به صورت 
36 ترک نیم ســتونی ســاخته شده است. 
میــل رادکان دارای گنبــدی مخروطــی 
شــکل اســت که ســاخت آن احتمااًل در 
ســال 607 ه.ق به پایان رســیده اســت.

بنابر تحقیقات انجام شده، این بنا کاربرد 
تقویمی و نجومی نیز داشــته که به دلیل 
تخریب راه پله به واســطه عوامل طبیعی 
 و فرســایش، امکان دسترســی به طبقه 
نجوم شناسی آن وجود نداشته و به همین 
ســبب اطاعات کاملی از آن در دسترس 
نیســت. این اثر در تاریخ 1310/10/15 
با شــماره 146 در فهرست آثار ملی کشور 
ثبت شــده اســت. در بقایای کتیبه باالی 

بــرج، بخشــی از یــک تاریــخ مشــاهده 
می شود؛)ارنست هرتسفلد( باستان شناس 
و ایران شــناس آلمانی، تاریخ احداث برج  
را 6۸0 می دانــد و برخی از پژوهشــگران 
نیــز آن را 602 خوانده اند. هرتســفلد برج 
را مقبــره یکــی از حــکام مغــول می داند 
 کــه برخــی وی را )امیــر ارغــون مغول( 

می خوانند.  
گدار مستشــرق فرانســوی آن را آرامگاه 
یــک زن و مطلــع الشــمس، آن را از آثار 
دیلمی هــا می داند که اطــاع دقیقی در 
دست نیست. صاحب نظران، بر این باورند 
که خواجه نصیرالدین طوسی ریاضی دان، 
ستاره شــناس و دانشــمند بــزرگ ایرانی، 
معمــار و ســازنده این برج بــوده و این اثر 
منحصر به فرد را به وی نسبت می دهند.

حمام رادکان
حمام رادکان مربوط بــه اوایل دوره قاجار 
اســت و در شهرســتان چنــاران، بخش 
مرکــزی دهســتان رادکان و در مجاورت 
روستای رادکان واقع شــده است. این اثر 
در تاریخ 27 اســفند 13۸6 با شماره ثبت 
22299 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به 

ثبت رسید.
اقامتگاه بوم گردی ارگ رادکان

اما اگر قصد ســفر به روســتای رادکان و 
بازدیــد از جاذبــه های گردشــگری آن را 
دارید توصیه مــی کنیم که زمانی را برای 
اقامت و اســکان در خانه بوم گردی ارگ 

رادکان در نظر بگیرید.
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دلتنگی 
بی تو شکوفه های سحر وا نمی شود
بازآ! که شب بدون تو فردا نمی شود 

قفل دری که بین من و دست های توست 
در غایِت سیاهی شب، وا نمی شود

ِورِد من است نام تو، هر چند گفته اند
»شیرین« دهن، به گفتن حلوا نمی شود
عشق من و تو، قصه تلخ مصیبت است
می خواهم از تو بگسلم اما نمی شود
ای مرگ، همتی که دِل دردمند من 

دیگر به هیچ روی مداوا نمی شود
آتش بگیر! تا که بدانی چه می کشم؟
احساس سوختن، به تماشا نمی شود 

قلبی که همچو مشعل نم دیده شد خموش
دیگر به هیچ بارقه گیرا نمی شود

درد مرا ز چهره خاموش، کس نخواند 
چون شعر ناسروده که معنا نمی شود 

باید ز هم گسست قیود زمانه را 
با کار روزگار، مدارا نمی شود.

دکتر عباس خیرآبادی

یازدهمین سالگرد پرواز آسمانی
 سرکار خانم مهندس شادی یزدان بخش
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وجــود ذرات کوچک شــیمیایی یا عناصر 
بیولوژیک که باعــث تغییرات در وضعیت 

اتمسفر می شود، همان آلودگی هواست.
آالینده هــا را می تــوان به عنــوان اولیه یا 
ثانویه تقسیم بندی کرد. آالینده های اولیه 
عناصری هســتند که به طور مســتقیم از 
یک فرآیند منتشر می شــوند. برای مثال 
خاکســتر که از یــک آتشفشــان و یا گاز 
منوکســیدکربن که از اگزوز ماشین خارج 
می شــود و آالینده هــای ثانویه به صورت 
مســتقیم متصاعــد نمی شــوند بلکه آنها 
وقتــی شــکل می گیرند کــه آالینده های 
اولیــه فعــل و انفعاالتی انجــام می دهند 
یکی از مثال های مهم آالینده های ثانویه 

گاز ازن است.
● بعضی از آالینده های اولیه

▪ اکسیدهای نیتروژن NO2  بخصوص 
دی اکســید نیتــروژن کــه از ســوخت و 
ســوزهای با درجه حرارت بــاال متصاعد 
می شــود کــه آن را می تــوان بــه صورت 
غباری قهــوه ای رنگ بر باالی آســمان 

شهرها مشاهده کرد.
▪ دی اکســید کربــن CO2 یــک گاز از 
خانــواده گازهای خانه ســبز )گلخانه ای( 
اســت کــه از احتــراق و بــازدم متصاعد 

می شود.
از  شــده  متصاعــد   NH3 آمونیــاک   ▪

فرآیندهای کشاورزی
▪ بوهای متصاعد شده از زباله، فاضاب 

و فرآینده های صنعتی
● آالینده های ثانویه

آلودگی هوا و تأثیر آن بر سالمتی انسان ها

خروجــی  ماننــد  متمرکــز  ▪منابــع 
کارخانه جات،  نیروگاه هــا،  دودکش های 

مراکز سوزاندن زباله های شهری
▪ منابع متحرک مانند اتومبیل ها، هواپیما 

و غیره
▪ذرات به وجــود آمده به دلیل ســوختن 

کنترل شده کشاورزی و جنگلی
▪اتومبیل هایی که باعث متصاعد شــدن 

مواد آالینده می شود
▪دفن زبالــه در گودال هــای زمینی که 

باعث تولید گاز متان می شود.
●منابع طبیعی آالینده ها

▪ غبار از منابع طبیعی، معمواًل از نواحی 
وسیع که عاری از سبزینه هستند

▪ گاز متان متصاعد شده از حیوانات پس 
از هضم غذا برای مثال در گاوها

 ▪ گاز رادون متصاعــد شــده از تخریــب 
رادیو اکتیو در الیه های کره زمین

از  کربــن  اکســید  دی  و  ▪دود 
آتش سوزی های طبیعی

▪ وقوع آتشفشان
● کیفیت هوا داخلی )IAG(محیط خانه

گاز فورمالدهایــد که از مواد ســاختمانی 
مثــل موکت هــا و تخته نئوپــان متصاعد 
می شــود. رنگ هــا وتینر هــا کــه از خود 
ترکیبــات ارگانیک قابــل انفجار متصاعد 
می کنند. آالینده های دیگر مانند استفاده 
از خوشــبوکننده ها، ســوزاندن چــوب در 
اجاق و شومینه باعث اضافه شدن مقدار 

زیادی از ذرات موجود در هوا می گردد.
برخــی از مــرگ و میــر مرتبط بــا هوای 

آلــوده ممکن اســت به دلیل اســتفاده از 
سم های حشره کش در داخل محیط هایی 
که فاقد گردش هوای مناســب هســتند 
اتفاق می افتد و لباس های خشکشــویی 
شــده بــرای چنــد روز از خــود گازهــای 
همچــون تتراکلراتیلن متصاعد می کنند.
مرگ ومیرناشــی از منوکسیدکربن معمواًل 
به دلیل دودکش های نامناسب شومینه ها 
و یــا ســوزاندن ذغــال در محیط هــای 
داخلی به وقوع می پیوندد. مسموم شدن 
بــا منوکســیدکربن حتــی از شــعله هایی 
که به درســتی تنظیــم نشــده اند به وقوع 
می پیوندد. آالینده هــا از منابع بیولوژیک 
هم در محیط های داخلی یافت می شوند. 
حیوانــات خانگــی دندر تولیــد می کنند و 
انسان ها گردی از الیه ای کوچک پوست و 
موی های تخریب شده برجای می گذارند.
حشــرات ریز در رختخواب ها، فرش ها و 
موکــت و مبلمان تولیــد آنزیم ها و مدفوع 
به ســایز میکروبــی می نماینــد. کپک ها 
در داخل دیوارها ایجاد می شــوند و تولید 
میکوتوکســنین ها می کنند. سیستم های 
تهویــه مطبوع نیز بــارور کننــده بیماری 

لینجر و همچنین کپک ها می شوند.
● اثرات روی سامتی

مردم جهان هر ساله حتی بیشتر از حوادث 
رانندگــی جان خود را براثــر آلودگی هوا از 
دست می دهند. دالیل مستقیم مرگ و میر 
مرتبط با آلودگی هوا شــامل بیماری هایی 
همچون آسم تحریک شــده، برونشیت، 
بیماری هــای قلــب و ریــه و آلرژی های 
تنفســی را می تــوان نام بــرد.از اثراتی که 
آلودگــی هوا بر ســامتی دارد می توان از 
تغییرات کوچک بیوشیمیایی و فیزیولوژیی 
تا مشکات تنفســی، خس خس سینه، 
سرفه باشد. عکس العمل های هر شخص 
به آلودگی ها بستگی به نوع آلودگی که آن 
شخص در معرض آن قرار گرفته و میزان 
قرارگیــری در معرض آلودگــی، وضعیت 

سامتی و ژنتیکی او دارد.

به کوشش: علی پرهیز
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به کوشش  مهدی وفایی
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21 هایکو آســان ترین شــعر روی کــره زمین 

اســت و بــا ترجمه کتــاب »هایکــو برای 
بچه های خاق« اثر »پاتریشیا دانیگن«، 
بچه ها را با بخشــی از فرهنگ ژاپنی آشنا 
کرده و مفهوم و روش نوشــتن هایکو را به 

آن ها آموزش می دهد.
هایکو بچه ها را شادتر و حرمت گزارتر 

پرورش می دهد
پاتریشــیا دانیگن در کتــاب »هایکو برای 
بچه های خاق« که با ترجمه ع. پاشایی 
از ســوی انتشــارات اتفاق منتشــر شده، 
تــاش می کنــد بچه هــا را با بخشــی از 
فرهنگ ژاپنی آشــنا کند و مفهوم و روش 

نوشتن هایکو را به آن ها آموزش دهد.
 هایکو، شعر کوتاه ژاپنی است که معمواًل 
درباره طبیعت اســت چیزی که در هایکو 
مهم است تجربه کردن »لحظه هایکو« و 
پیوستن یا متصل شدن به طبیعت است. 
هایکــو برگرفته از فرهنگ ژاپنی اســت و 
به بچه هــا و بزرگترها کمک می کند که با 
عالم طبیعت و مردم پیوند داشــته باشند 
یعنی همبســتگی جهان را ببینند و قدمی 

به سوی صلح بردارند.
ع. پاشایی از نویسندگان و مترجمانی است 
که ســابقه زیادی در ترجمه و پژوهش در 
زمینه هایکــو دارد و در دهه پنجاه کتاب 
»هایکو شــعر ژاپنی از آغاز تــا امروز« را با 

همکاری احمد شاملو منتشر کرد. 
او درباره دلیل ترجمه این کتاب می گوید: 
هایکــو در همه دنیــا رواج زیــادی یافته 
است و بچه های زیادی هایکو می گویند، 
بچه های مــا هم هایکو می گویند و باید با 
اصول و قواعد آن به خوبی آشــنا باشــند. 
بعد از کتابی که در زمینه هایکو با همراهی 
احمد شاملو منتشــر کردیم و ترجمه های 
دیگری که بعدًا منتشــر شــد فضا باز شد 
و زمینــه ای ایجاد شــد تا کتــاب »هایکو 
برای بچه های خــاق« را برای بچه ها و 

بزرگترها ترجمه کنم.
 او کــه در ابتــدای این کتــاب دو مقدمه 

یکی برای بچه ها و یکی برای بزرگساالن 
نوشــته دربــاره هایکو توضیــح می دهد: 
هایکو آســان ترین شــعر روی کــره زمین 
است و بچه های زیادی در تمام دنیا هایکو 
می نویســند و در ایــن کتــاب، راه و روش 
و شــیوه هایکــو و انواع آن بــه مخاطبان 
آموزش داده می شــود یعنی از سیر تا پیاز 

هایکو را می آموزند.
پاشــایی ادامــه می دهد: این نخســتین 
کتابی اســت که بــه مخاطــب می آموزد 
چگونه هایکو بنویسیم و عاوه بر کودکان 
برای بزرگســاالن نیز کاربــرد دارد. البته 
انجمن هایی در تهران، گیان و شهرهای 
دیگر وجــود دارد که در این زمینه فعالیت 
می کنند و اطاعات خوبی دارند و افرادی 
که با زبان ژاپنی آشنایی دارند نیز آثاری را 
از زبان اصلی ترجمه کرده اند که می تواند 
در ارائــه اطاعــات بــه عاقه منــدان، 
مفید باشــد. من هم با ترجمــه این کتاب 
می خواســتم اطاعات پایه را به مخاطب 
بدهم و بگویم هایکو چیست. نویسنده در 
این کتاب از بچه ها می خواهد خودشان یا 
با دوست هایشــان هایکو بسازند و معتقد 
اســت هایکو بــه همه کمــک می کند تا 
آرام بگیرند، سخت نگیرند و بایستند و به 
چیزی که در اطرافشان است، نگاه کنند 
تا بتواننــد جهان و زندگی  روزمره شــان را 

بیشتر درک کنند.
گسترش خالقیت کودکان با هایکو

به اعتقاد نویســنده، بچه هــا وقتی هایکو 
یــاد می گیرند جــدای از شــعر، چیزهای 
دیگر هــم می آموزند. آن ها یــک راه تازه 
و پراحســاس دیدن و پیوستن به طبیعت 
و جهــان را یاد می گیرند و معمواًل شــادتر 
همچنیــن  می شــوند.  حرمت گزارتــر  و 
چیزهــای  مشــاهده  در  را  مهارتشــان 
دوروبرشــان تیزتــر می کننــد، چــون یاد 
می گیرند احساسات و اندیشه هایشان را در 
کلمات روشــن تر بیان کنند و مهارت های 
زبانی شــان نیرومندتر می شود، همچنین 

خاقیتشان را گسترش می دهند.
در پیشــگفتار کتــاب می خوانیم: »شــما 
بچه ها، از پیش، »چشم هایکو« یا »چشم 
هایکوبیــن« دارید: یعنی شــیوه ای که از 
آن  راه جهــان را باز و تر و تــازه می بینید. 
کــه  باشــو1644-1694(،  )ماتســوئو 
مشهورترین شاعر هایکو یا هایکوَسراست، 
گفته که هر که هایکو می نویســد چشم و 
دلش باید مثل چشــم و دل بچه ها باشد. 
این کتــاب می خواهد راه نوشــتن هایکو 
را به شــما نشــان بدهد، یادتان بدهد که 
بــا »چشــم هایکوبین«  تان هرچــه را که 
می بینید و احســاس می کنید روی کاغذ 
بیاورید. این مقدمه ای است به هایکو، که 
یک بخش یکه فرهنگ و هنر ژاپن است. 
این کتاب شما را قدم به قدم پیش می برد 
و برایتان توضیح می دهد که دیدن جهان 

با چشم هایکوبین یعنی چه؟ 
توضیــح می دهد که هایکو چه هســت و 
چه نیســت؛ هفت کلید به شــما می دهد 
راهنمایی تــان  هایکــو  نوشــتن  در  کــه 
می کننــد؛ اهمیت فصل هــا و طبیعت را 
در نوشــتن هایکو می گوید؛ و راهنماییتان 
می کند تا بتوانید چیــزی را که می بینید، 
بنویســید. کارهای دیگر هایکونویســی را 
هم شــامل می شود؛ مثل هایکوی همراه 
با داســتان)های بون(، هایکوی همراه با 
نقاشی)های گا( و هایکونویسی گروهی با 

دوستان)رن گا(. 
مطالــب این کتاب در قالــب بخش هایی 
مانند »وارد شــدن به جهان هایکو، هفت 
کلید نوشتن هایکو، نوشتن اولین هایکو، 
هایکوی فصــل دلخواه شــما، های بون 
شــما، های گای شــما، رن گای شــما و 
درســت کــردن دفترچــه و فعالیت های 

هایکویی دیگر« ارائه شده است. 
در پایــان کتــاب هم فهرســتی از واژگان 
وابســته به هایکــو به همــراه توضیحات 

مرتبط آورده شده است.
عیناا... ع.پاشایی
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بســیاری لغات در فرهنــگ واژگان عمر 
کوتاهــی دارنــد اما آنچنــان تاثیــر گذار 
هســتند،گویی بخشــی از تعریف زندگی 
است. "رشــد گروهی" به رعم من یکی  از 
این کلمات اســت. آدمی بــه دنیا می آید، 
رشــد میکنــد و در گروه هویت مــی یابد.  
 بشر بطور غریزی مشــتاق ایجاد رابطه با 
هم نوع و همچنین نیازمند کار با آنهاست.

اگر چه خودســازی و شــکوفایی ریشه در 
تنهایی دارد اما نکته ای که نباید فراموش 
شود ؛ وابســتگی تعالی افراد، به عضویت 
در یک گروِه متعالی اســت. و این تعالی با 
پیمودن مسیری چالش برانگیز و پرفراز و 
فرود شــکل می یابد ؛ درست مانند مسیر 
زندگی. این تکامل فردی و رشــد گروهی 
چیزی فراتر از خواستن ‘’ترین ها ’’ است. 
‘’تریــن هایی’’ که امکان تجربه مســیر را 
زایل  و لــذت طی طریق را نابود می کند. 
گرچه درجات عالی گاهــی با  "باالترین، 

بهترین و بیشــترین" توصیف می شــود، 
اما کمال فراتر از آن مراحل اســت. حالی 
است پیچیده در شــادی، شور و اشتیاق.
عکاسی مانند دیگر هنرهای بشری گرچه 
مبتنــی بر فرد اســت اما گــروه و اتفاقات 
گروهی ســهم بســزایی در پیشــرفت آن 
داشــته و  دارد، اتفاقاتی مانند  نمایشگاه، 
مسابقه و جشنواره. بی شک اگر دستیابی 
به این حرکت ها تمام خواســتگاه عکاس 
باشــد در نهایت چیزی جز شهرت موقت 
فردی بدست نمی آید. در اتفاقات گروهی 
آنچه پایدار می ماند رشــدی ســت که در 
 گروه شــکل مــی گیرد و در فــرد متجلی 
می شــود. به هرحال، روشــن اســت که 
رویداد های گروهی تا چه حد در گسترش 
عکاسی  مؤثر است  و یکی از آن اتفاقات 
را میتوان رویداد جهانی فتوواک دانست. 
آنچه من را برای به سرانجام رساندن این 
گردهمایی صمیمی و مردمی در مشــهد 

ترغیــب کــرد، چند جنبــه ارزشــمند این 
مسابقه است:

اول؛ عشــقی بود که مدیر این مســابقه – 
اسکات کلبی – به کار گروهی از خود نشان 
 مــی داد. او در ســایت فتــوواک اینگونه 
بزرگتریــن  از  "یکــی  نویســد:   مــی 
هیجان های من دیدن عکسی گروهی  از 

پیاده روی در سراسر جهان است. "
 Walking for a good"دوم؛شــعار
cause"، و کمک یک دالری صدها هزار 
هنرمند عکاس به یتیم خانه بهار امید در 

کشور کنیا بود.
ســوم؛ شــوقی بود برای انجــام کاری به 
وسعت یک دنیا، در گروهی به گستردگی 
یــک جهان و نه فقط با حضور عکاســان 
حرفــه ای بلکــه به تعــداد افراد عاشــق 
عکاسی و این جذاب ترین ایده در مسابقه 
فتوواک از نگاه من اســت. از اینرو اگرچه 
گشت عکاسی در شهر ســالها در مشهد 

چهارمین رویداد گشت عکاسی شهری
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جهانی فتوواک پیوســتیم و هرســال گام 
به گام عکاسان جهان و با اشتیاق صدها 
عــکاس خراســانی در این رشــد گروهی 

سهیم هستیم.
و اینگونه بود که چهارمین رویداد گشــت 
عکاسی شهری، کانون گسترش عکاسی 
خراســان روز شــنبه 13مهرماه 139۸ از 
ســاعت 8 بامداد آغاز و تا ساعت 21 شب 

ادامه یافت. 
و در راســتای تحقــق هــدف معرفی فن 
و هنرعکاســی در جامعــه ،  طــی اخــذ 
مجوزهای الزم از دفتــر امور اجتماعی و 
فرهنگی اســتانداری خراســان با حضور 
21۸عــکاس، ایــن رویدادجهانی را برای 
اعضــای رســمی خــود و عکاســان آزاد 
خراســانی اجرا کرده و عکاسان توانستند 
در گــروه هــای مختلف و لوکیشــن های 
متفاوت به مســتند نگاری شهر بپردازند.

الزم بــه ذکر اســت که کانون گســترش 
عکاسی خراسان با تاکید بر سیاست ارتقاء 
سطح آموزشهای تخصصی در اساسنامه 
و اهــداف ســازمانی خــود، هرســاله در 
سرفصل رویداد فتوواک اقدام به برگزاری 
کارگاههای آموزشی جهت بهبود کیفیت 
ســطح ســواد عکاســی پرداخته اســت. 
امسال نیز از یک ماه قبل ورک شاپ ها و 
نشستهای آموزشی را با حمایت آموزشگاه 
آبرنــگ و آموزشــگاه راوی دیدتوس و نیز 
واحدعکس حوزه هنری خراســان برگزار 

نمود. 
در ادامــه این رویــداد هر عــکاس اجازه 
بارگزاری عکســهای خــود جهت حضور 
در مســابقه را دارد و از میان آثار بارگزاری 
شده در ســایت فتوواک هر لیدر مجاز به 
انتخاب یک عکس اســت، در مسیرها و 
تیمهای زیرنظر کانون گســترش عکاسی 
در جلســات انتخــاب عکس و نشســت 
لیدرهای استان ســرانجام در عکسهای 
منتخب برای داوری توســط مدیر اصلی 

" اســکات کلبی" بــه ســایت بین المللی 
ارسال میگردد. پس از انجام پروسه حذف 
و انتخاب از ســوی آقای کلبی تعداد 10 
عکس برتر و 1 عکــس مقام اول معرفی 
و حائز دریافت جایزه اصلی خواهند شــد. 
نتایج جهانــی این رویداد بــزرگ یک ماه 
دیگر در ســایت اصلی اعــام میگردد و  
نام  امیدواریم همچون ســالهای گذشته 
ایران و خراسان در میان منتخبین جهانی 
بدرخشد.کانون گسترش عکاسی در پروژه 
فتوواک افقی می بیند که در ســال های 
آتــی با حمایتهــای معنوی اســتانداری و 
پشتیبانی شهرداری ، همچنین بخشهای 
تجــاری و صنعتی شــهر ، ایــن برنامه را 
توســعه داده و ماحصل اصلی این رویداد 
کــه ایجاد همدلی، همراهی و مشــارکت 
عمومی عکاســان در یک حرکت دســته 
جمعی از یک ســو و ایجاد تعامل و ارتباط 
رضایت مند همشهریان با جامعه عکاسان 
از سوی دیگر است دست یافته و به حذف 
دیوار تدافعی نســبت حضــور عکاس در 

سطح شهر هر چند اندک کمک شود.
معرفی تیم اجرایی گشت عکاسی شهری 

خراسان در سال 1398
- نوشین وفادار؛ مدیر پروژه

- نوشــین وفادار، روزبه آشــوری، مهرزاد 
پوریــا حامدســردار، فرشــید  پاکدامــن، 

دالرامی و علی نوروزی؛ شورای برگزاری 
- فهیمه حسینی زهرایی؛ روابط عمومی

-مهرزادپاکدامن؛واحدرسانه و انفورماتیک
- حمیدرضا فاطمی؛ عکاس پروژه

- فرزانه وفادار، ســامان امیدواری، یگانه 
موسویان،ملیحه اربابی، علیرضا پور اکبر؛ 

دبیرخانه
- نوشــین وفادار ، روزبه آشوری، مهرزاد 
پاکدامن، پوریا حامدسردار ، علی نوروزی 

؛ لیدرهای فتوواک مشهد 
-مهدی نجم آبــادی، ادریس مهاجرانی 
مدیرهماهنگــی واک شــهرک صنعتی و 

واک برج آرمیتاژ

- هنگامه پیروز، سامان امیدواری، مهسا 
مقیمــی، یگانه موســویان، دیبامیربلوک، 
فرزادصمدی، عسل رمضانی؛سرگروههای 
مشهد این پروژه فتوواک 2019 در مشهد 
بــا مدیریت  و برنامه ریزی نوشــین وفادار 
و همراهــی تیمی متشــکل از عکاســان 
زبده و جوان محقق شــد. روزبه آشــوری، 
مهرزاد پاکدامن، فرشــید دالرامی و علی 
نوروزی و پوریا حامدسردار مدیریت اجرایی 
برعهــده  را  مشــهد  در  فتــوواک 2019 
داشتند. در همین راستا تیمهای آموزش، 
روابط عمومی و انتظامات شــکل گرفت. 
همچنیــن مهدی نجــم آبــادی در حوزه 
عکاســی از فضاهای صنعتــی و ادریس 
بازارهــای مــدرن  مهاجرانــی در حــوزه 
شهری نیز با تیم کانون همکاری نموده و 
موجبات ایجاد دو گروه کارآمد عکاسی در 
شــهرک صنعتی و نیز برج آرمیتاژ را برای 

روز برگزاری فتوواک فراهم نمودند.
نوشین وفادار 

مدیرعامــل کانــون گســترش عکاســی 
خراسان

پاییز 1398
در  رویــداد  ایــن  برگزیــده   تصاویــر 

شماره های آتی چاپ خواهد شد.

عکس از بهزاد خواجه ای
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نظریه سه گانه ژوران 
برنامه ریزی

1. شناسائی مشتریان خارجی
2. شناخت نیازهای مشتریان

استفاده از تولیدات و خدمات )به عنوان مصرف کننده آنها(
ارتباط با مشتریان از طریق اطاعاتی که در مورد رضایت یا نارضایتی آنها از تولیدات و خدمات به دست می آید

شبیه سازی در  آزمایشگاه
3. تعمیم ویژگیهای محصوالت و یا خدمات به گونه ای که پاســخگوی نیازهای مشــتریان و ســازمان و تامین کنندگان باشد و توان 

رقابتی داشته باشد و ارزش سهام را بهینه کند
گسترش کارکردهای کیفیت

مهندسی کیفیت تاگوچی
مهندسی همزمان

4. توسعه برنامه ریز ی بهبود فرآیند ها به نحوی که قادر به تولید  خصوصیات دلخواه محصول و خدمات باشند
5. اجرای برنامه ها

کنترل
1. سنجش عملکرد اجرائی واقعی

2. بررسی مطابقت عملکرد واقعی با اهداف تعیین شده
3. تاش برای از بین بردن تفاوتها

کنترل آماری فرآیند از طریق : نمودار پارتو، نمودار جریان کار، نمودارهای علت و معلول، برگه های کنترل، هیستوگرامها، نمودارهای 
کنترل و نمودارهای پراکندگی و …

بهبود
بهبود فرآیند با  به وجود آوردن زیر ساختارهائی  مٔوثر – مانند شورای کیفیت- شروع می شود

وظایف مهم شورای کیفیت
شناسائی پروژه های بهبود

تشکیل گروههای مسئول بهبود
منابعی را برای تعیین علت ها، ارائه راه حل ها و ایجاد سیستمهای کنترلی در اختیار گروه بگذارد

در ذیل به معرفی یکی دیگر از پروژه های داخلی سازی که توسط تیم آقای مهندس ضرغامی انجام شده است میپردازیم:

ابــزارآالت  تریــن  حســاس  از  یکــی 
 مصرفی خطوط نواری شــرکت پویاگستر 
مته های پانچ آناین نواری می باشد که از 
تکنولوژی ساخت باالیی برخوردار است و 
نقشی کلیدی در فرایند تولید پروفیل های 
حبــاب دار مانند دور درب هــا و نوارهای 
دور صنــدوق دارد با توجه به تحریم های 

اقتصادی و باال رفتــن نرخ ارز تأمین این 
مته ها با مشــکات فراوانی همراه شــد 
کــه در نتیجه پروژه داخلی ســازی آن در 
دســتور کار قــرار گرفت. در گذشــته این 
مته ها از خارج از کشــور و شرکتی آلمانی 
تٔامین و اســتفاده می گردیده اســت. این 
مته ها در ســاخت طوری طراحی شــده 

بودنــد که پس از یک بار شکســتن دیگر 
قابل اســتفاده نبود و ضایعات می گردید. 
همچنین مقدار پرت حاصــل از برش در 
داخــل پروفیل ها جا می مانــد که نیاز به 
درآوردن و دوبــاره کاری توســط نیروهای 
خط تولید داشت. بر پایه همین اطاعات 
ایده داخلی ســازی و تغییر کانســپت این 

افتخاری دیگر در شرکت پویا گستر
قدم در راه بهبود مستمرو مقصدی بنام داخلی سازی مته های پانچ آنالین در خط تولید پویاگستر

»پروژه داخلی سازی ساخت مته های پانچ آنالین پروفیل های خطوط نواری«
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تولیــد شــرکت پویاگســتر قــرار گرفت و 
 به ســاخت دســتگاهی بــرای تیــزکاری 

مته ها انجامید. 
در ایــن طــرح مشــکات گفتــه شــده 
در بــاال دیگــر وجــود نخواهــد داشــت 
ســر  از شکســتن  بعــد  اینکــه   بعــاوه 
 مته ها بــر اثر کارکرد مداوم در خط تولید، 
مــی تــوان آن را تا چند مرتبــه تیز نمود و 
اســتفاده کرد. پس  از تکمیــل طراحی و 
بــه دلیل مشــکات اقتصادی ناشــی از 
تحریم ها، تیم پروژه به این نتیجه رســید 
تا با امکانات موجود در شرکت ساخت این 

دستگاه را محقق کند. 
ســپس از دســتگاه های بااســتفاده در 
شرکت، یک دستگاه سنگ رومیزی جهت 
تیزکاری انتخاب گردید. همچنین از ورق 
های ضایعاتی شرکت برای ساخت شاسی 
دستگاه استفاده شد. سپس متعلقات دیگر 
میز شامل میز و محور و سیستم قفل کن 
ساخته شد. پس از مونتاژ دستگاه ابتدا بر 
اساس طراحی مته های جدید زاویه های 
دستگاه پس از چند بار سعی و خطا تنظیم 
 گردید. ســپس عملیــات ســاخت مته از 
پین های خام تنگستن آغاز گردید. بعد از 

جواب گرفتن از دستگاه، عملیات اجرایی 
و تســت مته ها در خط تولید آغاز گردید. 
در تست ها مشخص گردید که مته های 
ســاخته شــده به دلیل نوع طراحی مقدار 
زمان بیشتری نســبت به مته های قبلی 
کار می کند. در تولید های انجام شــده تا 
24 ساعت کارکرد مداوم برای این مته ها 
ثبت گردیده اســت. همچنین دیگر از آن 
پلیسه های داخل پروفیل نیز خبری نبود. 
در حدود یک هفته این تســت ها در خط 
و در تولیدات مختلف شــرکت ادامه یافت 

و تأیید گردید.  
با توجه به گران بودن پین های تنگستنی، 
در مرحلــه بعــد پــس از بررســی بیشــتر 
مطلع گشــتیم تعداد زیــادی از مته های 
شکســته خارجی که در گذشــته استفاده 
 می شــده در انبــار موجود می باشــد. از 
قســمت هــای باقیمانده ایــن مته های 
 شکســته نیــز توانســتیم طــرح جدیــد 
متــه هــا را روی آنهــا پیاده نماییــم. تا به 
امروز بیشتر از یک ســال است که از این 
متــه های شکســته قبلی برای ســاخت 
مته هــای جدیــد اســتفاده می شــود و 
 بــا توجه بــه اینکه بعــد از شکســتن این 
مته هــا می توان آنها را تــا چند مرتبه تیز 

نمود به نظر می رســد بتوان تا سال های 
آینده نیز از این روش برای تأمین مته ها و 

استفاده در خط تولید استفاده نمود. 
 این پروژه عاوه بر اینکه دانش ساخت این 
مته ها را بومی کرد، باعث شد هیچ مبلغی 
نیــز جهت خریدن پین های تنگســتن از 

کشور خارج نگردد. 
یعنی اینکه از ســال گذشته تا کنون بدون 
هیــچ هزینه ای خط تولید نواری شــرکت 
پویاگســتر جهت پانچ پروفیل ها در حال 
کار می باشــد و درصد ضایعات متعلق به 
این مورد کاهش قابل توجهی نیز داشــته 
اســت. در بحث اقتصادی نیز با توجه به 
هزینه باالی خرید مته های آلمانی صرفه 
جویی زیادی برای شــرکت در بر داشــته 
اســت. همچنین در ســال 97 این پروژه 
موفــق به کســب کارگروه نمونه اســتانی 

برای شرکت پویاگستر گردید. 
اعضای پروژه آقایان مهندس:

مختارضرغامی)کارشناس ممتازمهندسی تولید(
امیر عبداللهی)کارشناس مهندسی تولید(

مهدی میر)تکنسین ممتاز مهندسی تولید(
ابوالقاسم کارگزار)تکنسین مهندسی تولید(

به کوشــش  ســحرعلیرضائی کارشــناس ارشد 
کنترل پروژه و هزینه شرکت پویا گستر
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Good to Great کتاب از خوب به عالی 
نوشــته ی جیم کالینز را می توان از جمله 
کتاب های بســیار ارزشــمند و کاسیک 
مدیریتی دانست. جیم کالینز پیش از این 
کتاب بــا همکاری جری پــوراس، کتاب 
ســاختن برای مانــدن را منتشــر کرد که 
آن هم از جملــه کتابهای مدیریتی موفق 

محسوب می شود.
آقای کالینــز در کتاب از خــوب به عالی 
به دو پیام وسوســه انگیز اشــاره می کند: 
ایــن کــه افــراد معمولــی هــم می توانند 
به ســطح مدیریــت عالی دســت یابند و 
کســانی که اصول ایــن کتــاب را به کار 
ببرند، خواهند توانســت مؤسســاتی عالی 

و موفــق را پدیــد آورند.کتــاب حاضــر با 
بهره گیری از تحقیقات دقیق و روشــمند، 
ســبک های مدیریتی کنونی را به چالش 
می کشــاند. از ایده مدیریت مافوق بشری 
تا فــن آوری اطاعــات و تمایل به تملک 
و تلفیــق شــرکت ها. مطالب ایــن کتاب 
الزامًا افراد متوســط را به افرادی باکفایت 
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شایستگی به تعالی بدل شود.
ایده اصلی کتاب این است که چرا بعضی 
از شرکت ها موفق هستند و رشد می کنند 
اما برخی دیگــر هیچ رشــدی ندارند؟ در 
واقع سٔوالی که ذهن جیم کالینز را به خود 
درگیر کرد این بود که آیا شــرکت هایی که 
بتوانند با خطرات مقابله کنند و متوســط 
بــودن در دراز مدت یا وضعــی بدتر از آن 
را به برتری در درازمدت تبدیل کنند وجود 
دارند؟ اگر چنین اســت، پس ویژگی های 
متمایز و جهانی فرآیند تبدیل شــدن یک 

شرکت از مرحله خوب به عالی کدامند؟
کتــاب از خوب بــه عالــی همان گونه که 
از نامش برمی آید، مســیر رشد و بالندگی 
را ترســیم می کنــد. عرصه هــای بــزرگ 
اقتصــادی را ارائه می دهــد. راز موفقیت 
مؤسســات برتر دنیا را بازگو می کند و ما را 
با عملکرد مدیران برتر آشــنا می ســازد. با 
متنی ســاده و به دور از الفاظ تخصصی، 

مفاهیم مدیریتی را شرح می د هد.
همیشه اینکه که چه چیزی باعث موفقیت 
می شود موضوع جالبی بوده و کنجکاوی 

ایجاد کرده است. 
برای خــود جیم کالینز هــم اینگونه بوده 
اســت و او در کتــاب عنــوان می کند که 
مــن و تیمم به دلیل کنجکاوی به ســراغ 
این موضوع رفتیم و می خواســتیم بدانیم 
واقعًا چرا برخی موفق و برخی دیگر موفق 

نمی شوند.
اما واقعیت این است که رازی مخفی وجود 
ندارد. وقتی که کتاب را می خوانید به این 
فکــر می کنید که چقدر اصول و راهکارها 
ســاده هســتند و تقریبًا هر کســی که در 
زمینه کســب و کار مطالعــات و کارهایی 
گاه است.  انجام داده باشــد از این موارد آ
اما در مقابل وقتی به این موضوع به شکل 
عمیق تــر فکر می کنید که: پس چرا ما به 
عالی نمی رســیم؟ در واقع چرا در بسیاری 
از موارد به خوب هم نزدیک نمی شــویم؟ 

به نتایج جالب توجهی می رســیم. شــاید 
تفاوت ما بــا دیگر شــرکت های عالی در 
عمل کردن به دانسته هایمان باشد. شاید 
راه های پیچیده را بیشتر دوست داریم و یا 
شاید نمی خواهیم که عالی باشیم. دالیل 
مختلفی وجود دارد و هر شــرکتی با توجه 
به موقعیتی کــه دارد می توانــد خطاها را 
مورد بررســی قرار دهد. امــا جیم کالینز و 
گروه تحقیقاتی اش مسیر روشنی به سوی 
تعالی پیــش روی مخاطب قرار می د هد. 
جیم کالینز درباره برخی از مفاهیم کتاب 

نیز توضیح می دهد:
برخی از مفاهیــم مهمی که در این کتاب 
به آن ها اشــاره شده با دنیای کاری مدرن 
ما هماهنگی دارنــد و اذعان می دارم که 
برخی با آن ها مخالفند. اما اگر هم اینطور 
باشد، آیا می توان این یافته ها را انکار کرد؟

ایــده اصلی کتاب که عنــوان کتاب نیز از 
آن می آیــد در اولین جمــات فصل اول 
مشخص است:خوب ماندن، سد راه تعالی 
است. و این یکی از مهم ترین دالیلی است 
که موجب می شود، سازمان ها یا افراد، به 
ندرت از خوب به عالی برسند. ما معمواًل، 
مدارس خیلی خوب نداریم، زیرا به داشتن 
مدارس خوب اکتفا می کنیم. تعداد اندکی 
از مردم به زندگی های ســطح عالی دست 
می یابنــد و علت آن تا حــدود زیادی این 
است که داشــتن یک زندگی صرفًا خوب 
آسان تر است. بخش عظیمی از مؤسسات 
هرگــز بــه درجــه ی عالــی نمی رســند، 
زیــرا بســیاری از آنهــا بــه خــوب بودن 
 قانع اند و این مشــکل اساســی آنهاست. 

)کتاب از خوب به عالی صفحه 11(
جماتی از متن کتاب از خوب به عالی

در حقیقــت، مدیران نامداری که از بیرون 
ســازمان آمده، و به اداره امور می پردازند، 
نقشی در رساندن یک شرکت، از مرحله ی 
خوب به عالــی ندارند. در میــان مدیران 
شــرکت های رهســپار تعالــی، ده نفــر از 
هر یــازده نفــر از درون خود ســازمان به 

منصب مدیریت رســیده اند، حال این که 
شــرکت های هم تراز شــش برابر بیش از 
دیگران ســعی داشته اند مدیران خود را از 
میان افراد بیرون ســازمان انتخاب کنند. 

)کتاب از خوب به عالی  صفحه 22(
رهبران ســطح پنجم نیازهــای مبتنی بر 
خودخواهــی و غــرور را از خــود دور کرده 
و بــه هدفــی بزرگ تر یعنی ســاختن یک 
شرکت عالی می اندیشــند. این بدان معنا 
نیســت که این رهبران هیچ گونه غرور یا 
عزت نفســی ندارند. در واقــع آنها به طرز 
بــاور نکردنی جاه طلب انــد، اما جاه طلبی 
آنهــا در وهلــه اول و قبــل از هــر چیــز 
 برای ســازمان اســت نه برای خودشان. 

)کتاب از خوب به عالی  صفحه 35(
مدیرانــی که تحــوالت خوب بــه عالی را 
پدید می آورند، این طور نبود که نخســت، 
مبــدأ حرکت را انتخاب کننــد و بعد افراد 
مناســب را بیابند. آنها ابتدا افراد مناسب 
را انتخاب می کردند )و افراد نامناســب را 
حذف می کردند( و بعد هدف خود را تعیین 

می کردند. 
آنهــا در واقــع می گفتنــد: »ببینیــد، من 
واقعــًا نمی دانــم چــه هدفــی دارم. اما تا 
این حــد می دانــم: اگر افراد مناســب را 
انتخــاب کنیــم، آنهــا را در جایگاه های 
مناســب قرار دهیــم و افراد نامناســب را 
حذف کنیم، آنگاه می توانیم هدفی عظیم 
 و ارزشــمند بــرای خــود تعییــن کنیم.« 

)کتاب از خوب به عالی  صفحه 64(
افراد شایســته مهم ترین سرمایه به شمار 
می رونــد. )کتاب از خوب به عالی صفحه 
93( )آیزایا برلین( در رســاله معروف خود 
بــه نام »خارپشــت و روباه« مــردم جهان 
را بــه دو گــروه: خارپشــت ها و روباه هــا 
تقســیم می کند، که برگرفتــه از این گفته 
یونانی قدیمی است: »روباه خیلی چیزها 
می داند، اما خارپشت فقط یک چیز خیلی 

مهم را می داند.« 
)کتاب از خوب به عالی صفحه 130(
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ناپذیــر  انــکار  جــزء  خــودرو  امــروزه 
 زندگی مدرن بشــر مــی باشــد و همواره 
شــرکت های خــودرو ســازی ســعی در 
بهبودعملکــرد و افزایش ایمنــی در کنار 
کاهش مصرف خودروهــای تولیدی خود 
دارنــد. یکی از قطعات خــودرو که تمامی 
 موارد باال را در خود جا داده است باک بنزین 
صنعــت  در  خودروهــا  باشــد.  مــی 
خودروســازی از دو نوع باک در طراحی و 
تولید سیستم های سوخت رسانی استفاده 
می شــود.گروه اول باک فلزی است که با 
استفاده از فرم دهی ورق های فلزی تولید 
می شــود. جنس این ورق ها استیل است 
و دو قســمت باالیی و پایینی باک پس از 
شکل گیری در پرس به روش جوش کاری 
مقاومتی  به هم متصل می شوند و سپس 
ســایر اجــزا و تجهیزات بــه آن جوش و 
یــا پیچ مــی شــوند و در انتها کل ســطح 
مجموعــه با رنــگ مخصوص پوشــش 
داده میشــود،گروه دوم باک های پلیمری 
هســتند. تکنولوژی تولید این باکها روش 
  )Blow Molding( قالب گیری بــادی
بــوده و دارای روش های تولیــد متفاوتی 
مي باشــند. باک های پاســتیکی امروزه 
شــش الیه و از جنس  پلی اتیلن ســنگین 
)HDPE( می باشند و اجزای این باک ها 
توسط جوش پاستیک متصل می شوند.

 با توجه به مشاهده روند مصرف باک های 
پلیمری و فلــزی در دو قاره اروپا و آمریکا 
مشاهده می شود با توجه به مزایای موجود 
اســتفاده از باک های فلــزی در طراحی 
خودروهای روز جهان، به تدریج کم رنگ  
و تقریبــًا باکهای پلیمــری بطور کامل در 
حال جایگزینی به عنوان تکنولوژی جدید 
و اصلی مي باشــند و تنها در برخی موارد 
که تیراژ تولید یک نوع خودرو بسیار پایین 
اســت با در نظر گرفتن تمهیدات خاص و 
پذیرفتن محدودیتهــا در طراحی و جنس 

مواد از باکهای فلزی استفاده میشود.
مزایای باک پلیمری نسبت به باک فلزی:

•انعطاف پذیری در طراحی
با اســتفاده از باک های پلیمری می توانیم 
از تمامی فضای در دسترس درون خودرو 
و فضاهــای خالــی درون بدنه اســتفاده 
بهینــه کنیم. با توجه به اینکه فرآیند تولید 
باک های پلیمری، قالب گیری بادی بوده 
و می توان آنها را در اشکال مختلف تولید 
کــرد، امکان اســتفاده از فضاهای خالی 
موجود در خودرو را در اختیار ســازنده قرار 
می دهد تا بتواند با اســتفاده از این فضاها 

حجم باک را افزایش دهد.
•وزن کمتر باک های پلیمری نســبت به 

باک های فلزی
در طراحــی باک هــای پلیمــری می توان 
حدود 40 تا 50 درصد وزن باک را کاهش 
داد.کاهش وزن دو تأثیر عمده بر عملکرد 

خودرو دارد که به شرح ذیل میباشد:
1.کاهش مصرف سوخت: به ازای هر50 
کیلوگــرم کاهــش وزن خــودرو، مصرف 

سوخت 2 درصد کاهش می یابد.
آالینده CO2:به ازای  انتشــار  2.کاهش 
هــر50 کیلوگــرم کاهــش وزن خــودرو، 
میــزان  بــه   CO2 آالینــده   انتشــار 
5km/grکاهــش می یابــد. بــا توجه به 
الزامــات جدید و ســختگیرانه تر شــدن 
الزامــات انتشــار CO2 و کاهش مصرف 
ســوخت، کاهش روزافــزون وزن خودرو 
به عنــوان یکی از چالشــها و  پروژه های 
اصلی کلیه خودروســازان در سطح جهان 

مي باشد.
• بهره  وری باالتر هنگام تولید

باک هــای پلیمری با صــرف انرژی کمتر 
بهــره  وری بیشــتری برای سیســتم های 
تولیــدی و نهایتا مصرف کننــده نهایی به 

همراه دارند.
• اســتحکام بیشتر در برابر تست ضربه و 

تصادفات
با توجــه بــه انعطاف پذیــری پلیمرها، در 
هنــگام بروز ضربات شــدید و تصادفات، 
باک پلیمری تغییرشکل موقت داده و اثر 
ضربه را دفع می کنــد درحالی که در باک 
فلزی اعمال ضربات مشابه موجب پارگی 
فلز و در نتیجه نشتی سوخت به محیط یا 
مچاله شدن باک و افزایش فشار سوخت 
و در نتیجــه انفجــار می شــود.این مورد 
در تســتهای Sled test به عنوان شــبیه 
ســازی Crash خــودرو در زمان طراحی 
باک پلیمری روا توســط مهندســی ایران 
خودرو مورد مقایســه قرار گرفت و با توجه 
 TUV SUD به تســتهای انجام شده در
آلمان افزایش مقاومت قابل ماحظه ای 

در باک پلیمری مشاهده گردید.
• مقاومت باال در برابر فرسایش، خوردگی 

و تغییرات محیطی
از جمله نقــاط قوت باک هــای پلیمری، 
مقاومــت در برابــر شــرایط محیطــی و 
بنزین، مخصوصا ســوخت های الکل دار 
و همچنیــن انــواع افزودنیهــای معمول 
اســت. اســتفاده از فلز در سیســتم های 
سوخت رســانی ترکیبــی الــکل و بنزین و 
یــا در مجــاورت آب موجود در ســوخت، 
به دلیــل خوردگی بــاالی فلــزات و بروز 
خوردگــی داخلــی بــه هیچ وجــه توصیه 
نمی شود. همچنین در محیط خارجی نیز 
در مجــاورت هــوای آزاد قطعات فلزی با 
گذشــت زمان دچار خوردگی خواهند شد 
که این امر در محیط های نمکی تشــدید 
می شــود.بطور مثال نمک پاشی جاده ها 
در هنگام بارش برف به عنوان یک عامل 
نامطلوب موجب تســریع بروز خوردگی در 
باک فلزی و ریسک شدید نشتی میگردد.

عاوه بر دســتیابی به ســطح استاندارد، 
یکی از دالیل حذف استفاده از باک های 
فلزی در قاره های اروپا و آمریکا، تغییر در 

مزایای باک پلیمری
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و کاهــش میــزان آالیندگی بوده اســت. 
در سوخت های اســتاندارد مانند سوخت 
یورو، در ترکیبات سوخت به جای استفاده 
 از ترکیبــات حلقــوی، از الکل اســتفاده 
می شــود. به دلیــل اســتفاده از الکل در 
ســوخت، بنزین به صورت یــک محلول 
الکترولیت عمل کــرده و با اجزای فلزی 
واکنش الکتروشــیمیایی مــی دهد. این 
عمــل باعث کاهش طول عمر باک های 
فلزی شــده و منجر به نشتی یا پوسیدگی 
در بــاک بنزیــن مــی شــود. ایــن امر در 
ایــران که طول مــدت زمان اســتفاده از 
خودرو بســیار باالتــر از میانگین جهانی 
میباشــد از اهمیــت باالتــری برخــوردار 
 اســت. از طرفی بهــره وری باالتــر تولید 
باک های پلیمری و کاهش میزان مصرف 
انرژی آنها، خودروســازان را به اســتفاده 
 بهینــه از منابع در زنجیره تامین تشــویق 
می کنند. همانطور که اشاره شد باکهای 
پلیمری بــه دلیل کاهــش وزن و کاهش 
نفوذپذیری بنزین، میزان مصرف سوخت 
و انتشــار آالینده هایــی نظیر هیدروکربن 
 و دی اکســید کربن بــه محیط را کاهش 

می دهند. این میزان ممکن اســت برای 
یک خودرو در طول روز، قابل توجه عموم 
جامعه نباشــد ولی میزان مصرف سوخت 
و انتشــار آالینده هــا را در جامعه ایران با 
بیــش از 15 میلیون خودرو در ســال رقم 
قابل توجهــی در صرفه جویــی به همراه 
 دارد. دولــت می تواند با اختصاص میزان 
صرفه جویــی ناشــی از ارتقــاء کیفیت و 
همچنیــن کاهــش بودجه درمــان، طی 
اقدامی پیشــگیرانه، بودجــه مذکور را در 
اختیار خودروسازان قرار دهد تا دستیابی به 
آســمانی آبی را برای کانشهرهای کشور 
ممکن کند. مســؤولیت هــای اجتماعی 
کــه به گردن خودروســازان کشــور مبني 
بر ارتقاي ســطح ایمني، کیفي و زیســت 
محیطي محصوالت می باشد، موجب شد 
شــرکت ما ظرفیت هاي تکنولوژیکي الزم 
 را متناســب با برنامه هــاي راهبردي این 

گروه های صنعتی به کار گیرد. 
شناسایي مشــکات کیفي و آسیب های 
اجتماعــي خودروهــاي تولیــدي کشــور 
در قالــب پروژه هــاي مشــترک، طراحي 
محصــوالت جدیــد و انتقال فنــاوري در 
پروژه مجموعه باک پلیمري  برنامه ریزي 

و اجرا شده است. 
خط تولید باک پلیمری شرکت پویا گستر 

گــروه کارخانجــات پــارت الســتیک در 
راستای افزایش ســهم مشارکت در تولید 
قطعات خودرو پا به عرصه رقابت در جهت 
تولید باک پلیمری خودرهای داخلی نهاد 
و بــا اســتفاده از تجــارت خــود در زمینه 
تولیدات اکستروژنی و با دانش پلیمری در 
گروه پارت الستیک اقدام به تولید باک در 
شرکت پویا گســتر نمود.و پس از نزدیک 
به دوســال مطالعه و تحقیقات تیم پروژه 
باک در این زمینه و ملحق شــدن مدیران 
پویاگســتر و کارشناسان به پروژه و انتقال 
دانــش خــود ، محصولی جدید بــه  گروه 

کارخانجات پارت الستیک اضافه گردید.
سایت باک پلیمری پویاگستر در دو بخش 
تولید و تکمیل در ضلع شرقی پویاگستر بعد 
از نزدیک به دوماه کار مستمر با همکاری 
و  تکنیســینهای خارجــی  و  مهندســین 
تیــم نگهــداری و تعمیرات پویاگســتر بنا 
نهاده شــد و بافاصله فرزندان پویاگستر 
توانستند خودرا در زمره تولیدکنندگان باک 

پلیمری قراردهند. 
به کوشش  تیم پروژه باک
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با گذر سي و اندی از فعالیت گروه صنعتي 
پــارت الســتیک وقتــي پــای صحبــت 
همــکاران بازنشســته گروه مي نشــیني  
امنیت و آرامش خاطری پیدا مي کني که 
در ایــن دوران پر از مشــکات اقتصادي 
کمتــر در عرصــه بخــش خصوصــی به 
چشم مي خورد. شمار بازنشستگان گروه 
صنعتي پارت الســتیک روز به روز بیشتر          
مي شــود و شــنیدن خاطراتشان خالي از 
لطف نیســت. همکاران بازنشسته ای که 
از صبــح خروس خوان تا پاســی از شــب 
سالهای ســال براي لقمه ای نان حال 
لبــاس کار پارت الســتیک را تن کردند و 
عاشــقانه و غیرتمندانــه کوشــیدند روزی 

حال را پای سفره خانواده ببرند.
آقــاي علي محمــد علیزاده متولد ســال 
1339 در مشــهد داراي ســه فرزند دختر 
که در ســال ۸7 در شرکت پارت الستیک 
بازنشســته شــده یــود در شــهریور مــاه 
 امســال براي احوالپرســی به دیدار آقاي 
یزدان بخش آمد و همراه با برادرش که او 
هم در یکي از شرکت های گروه سابقه کار 
داردمیهمان آقاي یزدان بخش بودند.در 
آن زمان بعد از نگهبان نفر اولی بود که  در 
پارت الستیک کار مي کرد. او  از صمیمیت 
و محبت مابین بچه هاي پارت الستیک 
کــه در هیچ کجــا ندیده اســت صحبت 
 کــرد.از محبت های آقاي یزدان بخش و 
حاج آقــا فریدون،از رابطــه صمیمی بین 
مدیــران شــرکت و کارکنان کــه حتي در 
مراســم ازدواج پرســنل شــخصًا همــراه 
 با  برادرشــان در شهرســتان هم شــرکت 
مــی کردنــد گفــت. از محدودیــت های 
شرکت، از این که وانت در اختیار شرکت، 
صبح ســرویس شــرکت و بعد  ســرویس 
 خریــد بــود و کارهــای خریــد را انجــام 
مــي داد. از ایــن کــه امکانــات شــرکت 

 کــم بــوده و روز بــه روز  بــا تدبیــری که 
آقــاي یزدان بخش داشــتند اوضاع بهتر 
مي شــد.درجواب ســوالی که چه زمان و 
 چطور با شــرکت آشنا شدی اینطور جواب 
می دهــد: در ســال 63  بعــد از خدمت 
سربازی از طریق یکي از دوستانم در یکي 
از ادارات به شرکت پارت الستیک معرفي 
شــدم 24 ســال به صورت پیوسته در این 
شــرکت کار کردم . 13 ســال در قسمت 
MRG و بعد به به واحد مهندسی منتقل 
شدم.ایشــون عنوان کرد بــا توجه به ماده 
10 قانون نوســازي و بازسازي با احتساب 
دو سال خدمت سربازي بازنشسته شدم. 

وقتــي از آقــاي یــزدان بخــش در مورد 
خاطراتــی که با آقــای علیزاده داشــتند 
ســوال کردم ایشــون از ســفر فرانسه ای 
که بــراي معالجه مهندس ســهیل رفته 
 بودند یاد کردند که چطور یکي از بستگان 
را  ایشــون  فرانســه  در  علیــزاده  آقــاي 
شــناخت و همراهی کرد. آقــاي علیزاده 

از این که چطور خود ایشــان و همکاران 
 با عشــق و عاقه کار مي کردند صحبت 
مــي کــرد. یکــي از خاطراتي که ایشــان 
همیشــه به یــاد دارد را این طــور عنوان 
کردند که تا پاســی از شب عروسی بودم و 
مثل االن تاکسی خیلي در دسترس نبود 
و من به خاطر این که به موقع سرکار باشم 
عزمم را جزم کرده بود تا  پیاده به ســمت 
خونه برم و یکی دو ساعت استراحت کنم 
و رأس 6 ســوار ســرویس بشم  که گشت 
پلیس به من شک کرد و من را به کانتری 
برد من میتوانســتم خیلي راحت مرخصی 
بگیرم ولي ترجیح میدادم حضور داشــته 
باشم، نه من همه بچه ها، هم و غمشان 
کار بود البته مشــکات زندگی هم کمتر 
بود. این ها حرف هاي دوستي همکاراني 
است که سالیان سال براي شرکت زحمت 
کشــیده اند. بــه همه این بزرگــواران خدا 
قوتــي گفته و زیباترین آرزوها را برایشــان 

دعا مي کنیم. 

یار دیرینه،  مهرت شیرین
به قلم: آتنا طوسیان

دیدار جناب آقای یزدان بخش با پرسنل شرکت در سال 1367
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ن قسمت نهم | داستان نویسی ) کشمکش در داستان(

آنچه مســلم است هیچ داســتانی بدون حادثه وکشمکش میان 
شــخصیت های داستان   جذاب نیســت. در اصل همان 

 حادثــه یا اتفاق در داســتان اســت کــه خواننــده را وادار 
می کند که به خواندن داســتان تا آخر ادامه دهد. بطور 
یقین اگر داســتانتان فاقد کشــش الزم و بدون حادثه و 
کشــمکش و درگیری باشــد مخاطب انگیــزه ای برای 
خوانــدن آن نخواهد داشت.کشــمکش یکی از عناصر 
 مهــم در ســاختار موضــوع یا طرح داســتان اســت و

مــی توان گفت  یک فرایند کامًا ضروری اســت که در 
درون خود عاوه بر کمک به شــخصیت پردازی اهرم 
مهــم پیش برنده داســتان هم هست.شــخصیت باور 
پذیری که  در داســتان می ســازید در مسیرپیشرفت و 
جلو رفتن داستان دچار دو دلی ، شک و انتظار،انتخاب 
تردیــد، اضطراب، وحشــت و نا امیدی می شــود.گذر 
 از ایــن وضعیت هــای روحــی و جســمی و اتفاقات و 
موقعیت هایی که برای او می سازید هویت و شخصیت 
را ســاخته و عامل ایجاد همان درگیری و یا کشمکش 
می شود.کشمکش در واقع گرفتار شدن انسان در بین 
چند گزینه است.کشــمکش با ایجــاد اختاف و تقابل 
بین دو شخصیت باعث می شود داستان سرگرم کننده 
هیجان انگیز،دلهره آور  و دراماتیک بشــود. کشمکش 
عنصــری ضروری در ادبیات داستانی ســت و به معنای 
چالشی است که قهرمان با آن روبه رو می شود و در تمام 
گونه های ادبیات ، شعر، تأتر، موسیقی و سینما نیز کاربرد 
دارد.خیلی ازنویســندگان در ایجاد طرح  و حفظ داستان 
با چاشــنی کشمکش و درگیری  مشــکل دارند و با ترس 

از اینکه طرح داســتان به سمت و سوی هندی شدن برود 
از درگیری و کشمکش بصورت مستقیم در داستان پرهیز 

می کنند. در صورتی که کشــمکش به معنای جنگ و دعوا 
و درگیری و کشــت و کشتار نیســت. به قول )کویسی گرانت( 
"کشمکش جنبه اجتناب نا پذیر و فرا گیر زندگی انسان است"  

ایــن عنصر مــی تواند به شــکلهای مختلفی بــروز نماید. عامل 

درگیــری یا درونی و یا بیرونی ســت. در  عامل درونی هر تغییر و 
تصمیمی در درون شــخصیت ها خود می تواند کشمکش 
درونی ایجاد نماید. برا ی نو قلمان و کســانی که در حال 
تمرین نوشــتن و تجربه هستند اســتفاده از انگیزه های 
قهرمانانه در ایجاد کشــمکش فرصت مناســبی اســت 
تــا طرح داســتان را تخیلی و جذاب تــر نمایند .چنانچه 
قهرمان داستان را در تصمصم گیری بین رفتن و ماندن 
بین اعتراض و ســکوت،بین ادامه زندگی یا طاق،بین 
خود کشی و فرارمعلق نگه دارید نوعی کشمکش درونی 
را در شــخصیت داســتان  ایجاد کرده اید کــه خواننده 
همــواره در انتظار پایان و نتیجه ایــن در گیری درونی تا 
انتها داســتان را دنبال می کند.کشمکش بیرونی نوعی 
جدال با وضعیت طبیعی اســت مثــًا چنانچه قهرمان 
داســتان در یک کشــتی در حال غرق شدن گرفتار شده 
باشد در نوعی کشمکش بیرونی به دنبال راههای نجات 
است. و در این جدال ها و درگیری هاست  که شخصیت 
داستان  باید خود را به خواننده معرفی کند و ابعاد مختلف 
وجودی خود را نشــان دهدکه چگونه می تواند خود را از 
بنــد این درگیری ها برهاند و یا با آنها کنار بیاید یا بجنگد 
و یا هر تصمیم دیگری که متناســب با فضای داستان و 
پایان موضوع و ایده شــما باشد بگیرد. اگر چه کشمکش 
را به دسته های مختلف  شامل کشمکش فرد علیه خود 
فرد علیه فــرد، فرد  علیه جامعه، فــرد علیه طبیعت،فرد 
 علیه فراطبیعت. فرد علیه ماشین/تکنولوژی تقسیم بندی 
کــرده اند امــا برای تمرین کار و اســتفاه از کشــمکش و 
درگیری در داستان ضرورتی به یاد گیری و بکارگیری همه 
این اشکال نیســت.ما خیلی راحت و به سادگی می توانیم 
بــا طراحی  یک ایــده در ذهن خود مان برای شــخصیت 
داستانمان درگیری و کشــمکش ایجاد نماییم.امیدوارم این 
بحث که بصورت خاصه و ســاده بیان شد بتواند در ادامه راه 
نوشــتن به شما کمک نماید تا برای دست یابی به معانی بیشتر و 
گسترده تر فنون و عناصرداستان نویسی مطالعه نمایید.                                                                                                                                       

 دوســتان و عاقــه منــدان بــه داســتان نویســی ســام.امیدوارم از مباحــث قبلــی کــه بــا هــم بصــورت خاصــه و ســاده مــرور کردیــم اســتفاده 
الزم را بــرده باشــید و ایــن مباحــث را  در داســتانهایی کــه شــروع بــه نوشــتن کــرده ایــد بــکار گیریــد. دانســتیم  کــه دو اصــل مهــم در داســتان 
نویســی تکــرار در نوشــتن و خوانــدن اســت. پــس بــا کنــار گذاشــتن تــرس از نوشــتن و مطالعــه زیــاد داســتان هــای نویســندگان دیگــر و معاصر 
 در راهــی کــه پیــش گرفتــه ایــم درســت گام برمــی داریــم. در ایــن قســمت یکــی دیگــر از عناصــر داســتان نویســی را بــا هم بــه زبان ســاده کار 

می کنیم.کشمکش یا در گیری در داستان چیست و چگونه شکل می گیرد.

به قلم:کوروش جعفری زاده
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لئو روخاس از نوازندگان سرشــناس فلوت و پن فلوت و نوازنده قطعه معروف »چوپان تنها« که فروردین ماه ســال جاری برای اولین  بار 
کنســرتی را با نام »پسر خورشید« به خوانندگی ســیلویو دانزا خواننده آلمانی در مرکز همایش های برج میاد تهران روی صحنه برد، 

کنسرت های دیگری را برای مخاطبان ایرانی عرضه خواهد کرد.
به گزارش مهر، طبق اعام ســامانه فروش اینترنتی بلیت کنســرت لئو روخاس، که به همت شرکت »رنگین کمان هنرجوان« برگزار 

می شود، قیمت بلیت های این برنامه از 70 هزار تا 250 هزار تومان اعام شده است.
البته هنوز جزییات دقیقی درباره برگزاری کنسرت روخاس در ایران منتشر نشده اما به نظر می آید با توجه به حضور پرشمار طرفداران 

این نوازنده در ایران، کنسرت پیش روی وی بتواند با استقبال مخاطبان مواجه شود.
لئو روخاس متولد 19۸4 در اکوادور است. این موزیسین در فصل پنجم مسابقه استعدادیابی Das supertalent پیروز شد و بعد از آن 
به شهرت زیادی دست پیدا کرد و با آثارش در نقاط مختلف دنیا روی صحنه رفت. محیط زیست و ارتباط میان اجزای سازنده طبیعت 
نظیر خورشید و خاک و آب از جمله موضوعات آثار و کنسرت های لئو هستند و او معمواًل با استایل سرخپوستی کارهایش را معرفی و 

اجرا می کند.

نوازنده جهانی فلوت و پن فلوت 
در مرکز همایش های برج میالد تهران کنسرتی را برگزار می کند.
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همزمان با 9 مرداد سالروز تأسیس سازمان انتقال خون ایران
در شرکت پویاگستر مراسم اهداء  خون برگزار شد

به دستور مدیریت عالي گروه ،همزمان با آغاز سال تحصیلي جدید و با هدف توجه به فرزندان 
همکاران گروه که آینده سازان این مرز و بوم هستند واحدهای اداری گروه صنعتی پارت الستیک 
اقدام به  اهداءبن لوازم التحریر از فروشــگاه تحریرچی به فرزندان پرسنل در تمامی مقاطع 

تحصیلی نمودند.
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1- از قبل برنامه ریزی کنید.
بیایید این واقعیت را قبول کنید. وقتی کنار 
ناهار یا شام خوشمزه، سالم و مقوی خود 
ظرفی از اســنک های مضر و ناسالم قرار 
داده باشــید، به ســختی خواهید توانست 
از خیر خوردن آنها بگذریــد. بنابراین باید 
حتمــًا از قبل برنامه ریزی کنید تا دیگر به 
راحتی نتوانید چند تکه پیتزای باقی مانده 
در یخچــال را در مایکروویــو داغ کرده و 
میل کنید و یا بســته ی چیپس را باز کنید 
و دانه دانه بخورید و یا شیشــه نوشابه ی 
یخ زده را مثل مسافر جا مانده از کاروان در 

صحرا و بیابان الجرعه تا ته بنوشید.

 ســعی کنیــد روز جمعــِه ی هــر هفتــه، 
وعــده هــای غذایــی هفته ی بعــدی را 
مشــخص کنید. به فروشگاه بروید و تمام 
مواد غذایی مــورد نیاز خــود را خریداری 
کنید. از شیشه مربا، ظرف های نگهداری 
یا فویــل برای بســته بنــدی صبحانه ی 
روز بعد اســتفاده کنید. میــوه هایی مانند 
ســیب، موز و پرتقال به خوبی قابل حمل 
 هســتند و روی میز کارتان جا می گیرند و 

اسنک ها عصرانه ی خوبی هستند.
2- غذا های سالم سفارش دهید.

 یکــی از مهــم ترین دالیــل اســتفاده از 
فســت فود ها تهیه ســریع و در دسترس 

بودن پیک هایی اســت که در سریع ترین 
زمان غذا را به دســت شــما می رســانند. 
مــوردی ندارد به این فســت فود ها زنگ 
بزنیــد ولــی این بار ســفارش ســاالد و یا 
غذا های ســالم دهید. یاد بگیرید کم کم 
عادت های خود را ترک کنید و یکباره این 

کار را متوقف نکنید.
3- از قســمت غذاهای ســالم فروشگاه 

خریداری کنید.
خریــد را می توان گفت یکی از مهم ترین 
بخش هــا برای توقــف و کاهش مصرف 
فســت فود ها نامید. خرید جایی است که 
خورد و خوراک های روزانه شما در منزل 

ترفندهای ترک اعتیاد به فست فود
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جای سوسیس و محصوالت فرآوری شده 
و کنســروی، محصوالتــی مانند لبنیات، 
گوشــت و ماهی قرار دارد. اگر دیدید روی 
بسته ای مواد تشــکیل دهنده ی زیادی 
وجــود دارد آن را نخریــد. بــا ایــن روش 
خواهید دید که به مرور زمان عادت و نوع 
خوراکتان تغییر خواهد کرد و ذائقه تان به 

مواردی از قبیل
سبزیجات

میوه
غات

پروتئین
عــادت خواهد کرد و مواد مــورد نیاز بدن 
خــود را از ایــن غذاهــای ســالم دریافت 
خواهیــد کرد و دیگر هوس خوراکی های 
ناســالم نخواهیــد کرد. شــاید چند هفته 

طول بکشد اما ارزشش را دارد.
4- روغن های سالم مصرف کنید.

یکــی از رایج تریــن دروغ هــا در مبحث 
تغذیــه این اســت که روغن شــما را چاق 
می کند. حقیقت این اســت که بدن شما 
به روغن نیــاز دارد. اما باید بدانید که چند 
نــوع روغن وجــود دارد. بایــد از روغن ها 
یــا چربی های اشــباع و ترانــس اجتناب 
کنید. در عوض از روغن ها و چربی های 
ســالمی نظیر آووکادو و مغزهــا بهره مند 
شوید. روی میز ظرفی از انواع مغزها نظیر 
بــادام و گردو قرار دهید تا هر وقت هوس 
خوراکی کردید اشتهای خود را بخوابانید. 
همچنین می توانید ساالد خانگی درست 
کنیــد و روی آن روغــن زیتــون بریزیــد. 
مصرف ماهی هایی نظیر سالمون هم در 
طی روز راه خوبی برای جذب چربی سالم 

و سیرکننده است.
 در حــال حاظــر روغــن هایــی همچون 
زیتون، کنجــد و... می تواننــد به راحتی 
جای روغــن های دیگر را برای شــما در 
وعده هــای روزانــه پر کنند و ســامتی 

Health را به زندگی شما بیاورند.

5- پروتئین کافی مصرف کنید
پروتئین بیشــتر از کربوهیــدرات ها حس 
ســیری به شــما می دهد. در وعده های 
غذایی خود مواد پروتئینی زیر را حتمًا قرار 

دهید:
ماهی

لوبیا
سبزیجات

مغزها
وقتی ســیر باشــید، طبیعتــًا دیگر هوس 
خوراکــی های مضــر نمی کنیــد. بدانید 
 کــه از راه درســت، بــه صــورت میــان 
وعده های کــم حجم در دفعات باال طی 
روزها از این مواد سالم و پروتئین ها کمک 

بگیرید.
6- برای کاهش مصرف فست فود ، میوه 

میل کنید.
قبــول. میــوه شــکر دارد، اما سرشــار از 
ویتامین، آنتی اکسیدان و آب هم هست. 
 فیبر هــم دارد که قنــد خــون را متوازن 
می کند و جذب آن را کند می سازد. دیگر 
هوس قند و شکر هم نخواهید کرد. وقتی 
قند و شــکر را کنار گذاشــتید، طعم میوه 
در دهانتان شــیرینتر خواهد بود. تا دیدید 
هوس چیز شــیرین کردید، خود را به یک 

قاچ هنداونه مهمان کنید.
7- به غذاهای خود تنوع ببخشید.

غذاهای متفــاوت و جدید امتحان کنید. 
هر چه رژیــم غذایی تان متنوع تر باشــد 
کمتر کسل شــده و کمتر هوس خوراکی 
مضر خواهید کرد. مثًا هر هفته یک نوع 
ســبزی یا ماهی امتحان کنیــد. مصرف 
غذاهای متنوع و رنگارنگ ســامت کلی 
بــدن را تقویــت کــرده و بــدن را در برابر 
بیماری ها مقــام خواهد کرد. هویج، ترب 
و ســیب زمینی شیرین نمونه هایی از این 

نوع مواد غذایی سالم هستند.
۸-دید خود را نســبت بــه خوراکی های 

مضر تغییر دهید. 
طی مطالعه ای مشــخص شــده که اگر 

بــه افراد آموزش داده شــود که دید منفی 
به غذاهــای مضر داشــته باشــند کمتر 
 هــوس مصرف آنها را خواهند داشــت. از 
شرکت کنندگان این مطالعه خواسته شده 
بود تا به این خوراکی ها طوری نگاه کنند 

که گویی:
خیلی سیر هستند

همیــن االن کســی روی آن خوراکی ها 
عطسه کرده است

می توانند بعدا آنها را میل کنند
به آنها نسبت به عواقب خوردن آنها تذکر 

داده شده )دل درد و اضافه وزن(
ذهن انسان قوی تر از آن چیزی است که 

فکر می کنیم.
9- فقط غذاهای سالم را مصرف کنید.

طی مطالعه ی دیگری مشــخص شد که 
تمرکز بر مصرف غذاهای ســالم نســبت 
بــه تمرکز بر حــذف مــواد خوراکی مضر 
تأثیربخشــی بیشــتر دارد. هــر چــه مواد 
غذایی ســالم تر در رژیم خــود وارد کنید 
حذف خوراکی های مضر راحت تر خواهد 

بود. مثبت بمانید!
باید قبول کرد که همیشــه پشــت هوس 
خوراکی های مضر یک عامل احساســی 
هیجانی وجود دارد. یا قند خونتان افتاده 
و به خوراکی شیرین نیاز دارید. یا چیپس 
و پفک طعم لذیــذی دارند. وقتی هم که 
دارید فوتبال می بینید از بس اســترس و 
هیجــان دارید یک کیلو تخمــه را راحت 

تمام می کنید. 
بهتــر اســت حواس خــود را پــرت کنید. 
به چیــز دیگری فکر کنیــد. همانطور که 
بارهــا انجام کارهای خــوب و مثبت را در 
زندگی به تأخیر انداخته اید، بیایید این بار 
مصــرف خوراکی های مضر را به دفعه ی 
بعد موکول کنید. راهکارهای زیادی برای 

مدیریت استرس وجود دارند:
قدم زدن یا دویدن

یوگا
مدیتیشین
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 دوســتان عزیــز می خواهیــم به ســراغ 
تیم سازی برویم و شــما عزیزان در ادامه 

جواب این سواالت را خواهید گرفت: 
چرا تیم سازی مهم است؟

چطور یک تیم خوب بسازید؟
نقش آموزش در تیم چیست؟

چطور به تیم تان انگیزه بدهید؟
»پله«  فوتبالیست نامی برزیلی، می گوید: 
»هیچ فــردی به طور انفــرادی نمی تواند 
یک بازی را ببرد.« کسب و کار هم درست 
مانند فوتبال، یک کار تیمی اســت که در 
آن هــر نفر مهــارت مشــخصی دارد، در 
جایگاه خاصی که مهارتش به کار می آید، 
قــرار می گیــرد و همــه برای رســیدن به 
 یک هدف مشــخص با یکدیگر همکاری 
می کنند. به نقــل از مجله »فوربز« بیش 
از 50 درصد استارت آپ ها در آمریکا بعد 
از پنج سال شکســت می خورند که دلیل 
اصلــی آن عدم وجود تیمــی هماهنگ و 
ســاختار یافته است. برای تیم سازی چند 

قدم مهم باید برداشت:

اول: مشــخص کنید چه می خواهید و در 
ازای آن چه بهایی می پردازید؟

 اینکه یک کســب و کار نوپا هســتید و به 
دنبال شــریک می گردید یا در ســازمان 
بزرگ به دنبال جذب نیرو هســتید، فرقی 
نــدارد در هر حال شــما بایــد در مورد آن 
شغل به طور شفاف به متقاضیان توضیح 
دهید. یعنی شرح وظایف، ساعات کاری، 
مهارت هایی که باید داشــته باشند و همه 
آن چیــزی کــه از آنها انتظــار دارید، باید 
مشــخص کنید. از طرف دیگر مشخص 
کنیــد در ازای آن، چــه مزایایی را در نظر 
گرفته اید؟ هر آنچه از درصد سهام، حقوق 
ثابت پورســانت، حق مأموریت، امکانات 
ســخت افزاری و نرم افزاری، تشویق ها، 
امکان پیشــرفت کاری و.... را که در نظر 

گرفته اید، دقیقا مشخص کنید.
دوم:ابتدا شرح وظایف را مشخص کنید 
برای این کار چارت ســازمانی را ترســیم 
گهی  کنید و  مهارت های دوم اینکه کجا آ

را منتشر کنید؟ 

گهــی بایــد خاصه،  اطاعــات درون آ
جــذاب و شــفاف باشــد. شــرکتتان را به 
بهترین شکل ممکن )با صداقت، ولی به 
شــکلی عالی( معرفی کنید. اگر یک برند 
مطرح هســتید، به آن اشــاره کنید و اگر 
شــرکتی کوچک و بــا محیطی صمیمی، 
امــن و آرام هســتید، همــان را به عنوان 
مزیت شرکتتان بیان کنید. سپس شرایط 
کار مانند شــرح وظایف، ســاعات کاری، 
محــل شــرکت و همیــن طــور حقوق و 
مزایــای مــادی و معنوی و تمــام نکات 
مثبت مجموعه تان را بیان کنید، ســپس 
 شــرایط مورد نیــاز متقاضی مانند ســن و 
مهارت ها و مدارک مورد نیاز را مشــخص 
کنید. در مورد اینکه برای اســتخدام کجا 
تبلیغ کنیــد، بایــد بگویم معمــواًل اولین 
جایی که خیلــی ها به آن رجوع می کنند، 
آشــنایان و نزدیکان است؛ شــاید به این 
دلیل که به آنها اعتماد داشته و دوستشان 
دارند. امــا این کار معمــواًل نتیجه خوبی 
نخواهــد داشــت، زیرا مثل ایــن می ماند 

تیم سازی هوشمندانه
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بــه اعضــای تیــم اعتمــاد داریــد، اما از 
شــش دروازه بان، ســه مهاجم و دو وزنه 
 بردار تشکیل شده باشــد و این تیم قطعه 
 بازنــده خواهد بــود! خوشــبختانه با ورود 
شبکه های اجتماعی استخدام آسان شده 
اســت و شما می توانید به وب سایت ها و 
صفحات شــبکه های مجازی که مربوط 
به کاریابی اســت، مراجعه کنید و یا حتی 
گهی  در صفحات اطاع  رسانی خودتان آ
 استخدام را منتشر کنید. یک نمونه موفق، 
»مجموعــه هتــل های بــزرگ ماریوت« 
است که در اینستاگرام صفحه ای مربوط 
به استخدام دارد و با بیش از 1/2 میلیون 
دنبال کننده، بســیار فعال است. بسیاری 
از برندهــای مشــهور دیگــر نیــز ارزش 
شبکه های اجتماعی را در برقراری ارتباط 
با مخاطب می دانند. ولی به شــما توصیه 
می کنند در کنار آن، از ســایر روش های 
جــذب نیرو نیز اســتفاده کنیــد؛ از جمله 
رجوع به اطرافیان و درخواســت از آن ها 
گهی در  بــرای معرفی افراد قابــل، درج آ
مجات و روزنامه های پرتیراژ، استفاده از 
وب ســایت های کاریابی، جست وجو در 
شــبکه های کاری ماننــد لینکدین، درج 
گهی در صفحــات مربوط به کاریابی در  آ
شــبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام، 
چاپ تراکت های استخدامی و پخش در 
محــل هایی مانند دانشــگاه ها و محافل 
عمومی، اســتفاده از شرکت های واسطه 

دارای نیروی کار پیمانی و.... 
سوم: با صبر و دقت انتخاب کنید

گهی )که بهتر است حداقل   پس از درج آ
یک ماه قبل از شــروع کار منتشــر شود( 
حــدود دو هفته الی یک مــاه را به انجام 
مصاحبه ها و بررســی متقاضیان اســت 
اختصاص دهید. در این مرحله باید صبور 
باشــید، با روی گشــاده و رفتاری عالی با 
افرادی که تماس می گیرند، ارتباط برقرار 
کــرده و رزومه ها را با دقت بررســی کنید. 

رزومه های بررســی شــده را به دو دسته 
افــراد »حتمی« و افراد »شــاید« تقســیم 
بندی کنیــد. اول به دســته »حتمی« ها 
رجوع کنید و با آنهــا مصاحبه کنید و اگر 
نیاز شد، »شــاید« ها را نیز برای مصاحبه 
دعوت کنید. در جلســه مصاحبــه، تمام 
جزئیات کار را به متقاضیان بگویید و تمام 
شرایط درخواســتی آنها را نیز جویا شوید. 
همیــن طور مطمئن شــوید مهارت های 
الزم برای فعالیت مورد نظر شــما را دارند 
و حتــی در صــورت لزوم از آن ها تســت 

بگیرید.
چهــارم: از همان روز اول آموزش دادن را 

شروع کنید 
یک کســب و کار زمانی رشد می کند که 
تک تک اعضای آن رشــد کنند. آموزش 
به پرســنل، عــاوه بر اینکــه کیفیت کار 
آن هــا را ارتقاء می بخشــد، بــه آن ها با 
نشــان دادن اهمیتی که برای ســازمان 
دارند، انگیزه می دهــد، آموزش اعضای 
تیم کســب و کارتان را به دو دسته فنی و 
عمومی تقســیم کنید. آموزش های فنی 
 شــامل مطالعه و شــرکت در کاس ها و 
برنامه های آموزشــی پیرامون تخصصی 
مشــغول  آن  در  فــرد  هــر  کــه  اســت 
 اســت و آموزش هــای عمومــی شــامل 
سرفصل هایی است که به ارتقاء فرهنگ 
 ســازمانی و دانش عمومی افــراد کمک 
 ، 5s ،مــی کند؛ ماننــد اصول بهداشــت
روابــط عمومی و... این آمــوزش ها، هم 
می تواند توسط اعضای فعلی تیم به دیگر 
اعضا داده شود و هم توسط سازمان های 

آموزشی دیگر.
پنجم: همواره انگیزه تیم را باال نگه دارید
بازدهــی تیمــی کــه اعضایی بــا انگیزه 
دارد،بسیار باالســت. حتمًا در کتاب ها یا 
فیلم های تاریخی به داســتان نبردهایی 
 برخورده اید که دو لشــکر مقابل هم صف 
مــی کشــند و فرمانــده هــر کــدام یک 
سخنرانی انگیزشــی فوق العاده می کند 

و یکــی از مهمترین عوامــل پیروزی هم 
همیــن اســت. دلیــل هم واضح اســت؛ 
افراد با انگیزه تاش بیشــتری می کنند. 
هرچــه اعضای تیم بیشــتر تاش  کنند، 
بــه موفقیــت در کســب و کار نزدیک تــر 
می شــوید؛ پس یک سیســتم انگیزشــی 
راه انــدازی کنیــد کــه دارای دو دســته 
 تکنیک انگیزشــی مادی و معنوی است. 
تکنیــک های انگیزشــی مادی شــامل 
ثابت پرداخت پورســانت،  افزایش حقوق 
 پــاداش از ســود ســازمان، جوایــز نقدی 
دوره ای، هدایــای نقدی در مناســبت ها 
و... است. تکنیک های انگیزش معنوی 
شــامل تقدیــر از پرســنل برتــر، انتخاب 
کارمنــدان نمونــه ماه و معرفــی عمومی 
 آنهــا، امــکان ارتقــای شــغلی، برگزاری 
جشــن هــای ســازمانی در مناســبت ها 
سپردن مســئولیت پروژه های مختلف به 
پرسنل  و... است. البته دقت کنید سیستم 
انگیزشی یا تنبیهی سازمان را به سیستم 
ارزیابی گره بزنید. می توانید یک سیســتم 
جامع ارزیابی طراحی کنید و برای افراد با 
توجه به امتیازشان پاداش یا تنبیه در نظر 
بگیرید؛ تنها کافی است شاخصه هایی را 
در مورد موضوعات مختلف شرکت مانند 
کیفیــت کار، نظم و انضبــاط و ... تعریف 
کنید و برای هر شــاخصه به طور ماهیانه 

به هر نفر از اعضا امتیاز دهید.
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وقتی جنگل ها به ثبت جهانی می رســد، نگاه جهانی را به خود معطوف می کند که پروژه های مطالعاتی و اعتبارات 
خاصی برای آن در نظر گرفته می شود اما به این معنا نیست که وقتی به ثبت جهانی رسید، مشکل جنگل های ایران 
حل می شــود.به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، »جنگل های هیرکانی ایران در میراث جهانی یونسکو 
ثبت شــد«؛ خبری که جمعه 14 تیرماه اعام شــد و بسیاری از فعاالن محیط زیســت را خوشحال کرد زیرا پس از 
حدود 13 سال تاش فعاالن محیط زیست و مسئوالن سازمان حفاظت از محیط زیست باالخره کارشناسان اتحادیه 
بین المللی حفاظت از طبیعت جنگل های هیرکانی را به عنوان دومین میراث طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی 
یونســکو به ثبت رســاندند. جنگل های هیرکانی پس از کویر لوت دومین اثر طبیعی مربوط به ایران هســتند که در 

فهرست میراث طبیعی جهان ثبت شدند. 
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39 گونه پرنــده و 5۸ گونه پســتاندار ازجمله 

یوزپلنگ معروف ایــران و ببر مازندران در 
این جنگل ها شناسایی شده اند. همچنین 
این جنگل ها از نظر پوشش گیاهی بسیار 
غنی هستند، به طوری که بیش از 3200 
گونــه گیاهی در این جنگل هــا قرار دارند 
و حتی بســیاری از گونه هــای آن تاکنون 

شناسایی نشده است.
از ثبــت جهانــی جنگل هــای هیرکانــی 

خوشحال  باشیم یا ناراحت؟ 
)سهیل اوالدزاد( فعال محیط زیست:چه 
کســی متولــی اصلی رســیدگی بــه این 
موضــوع اســت.« هم اکنــون ســازمان 
جنگل ها، سازمان حفاظت محیط زیست، 
جهــاد کشــاورزی و بنیــاد مســکن جزء 
دســتگاه های متولی جنگل ها به شــمار 
می آیند که ســازمان محیط زیســت فقط 
مســئولیت حفظ و نگهداری از 10درصد 
جنگل ها را برعهده دارد. سوال اینجاست 
در ثبت جهانی یونسکو محل دفع زباله ها 
و پسماند در جنگل چه می شود؟ رسیدگی 
در  موجــود  رودخانه هــای  پاکســازی  و 
جنگل های هیرکانی که بسیار آلوده است 
و گونه های ماهی بســیاری کــه به دلیل 
آلودگی بیش ازحد رودخانه ها در این منطقه 
از بین رفته با چه کسی است؟ روستاهایی 

که متر به مترشان به فروش رفته است در 
کجای این ثبــت جهانی جای می گیرند؟ 
چه نهادی بــه آفرودهایی کــه به منطقه 
جنگل های هیرکانی وارد می شود و بستر 
جنگل را نابود می کنند، هشدار می دهد؟ 
سازمان یونسکو همانگونه که جنگل های 
هیرکانی ایــران را به عنوان دومین میراث 
طبیعی ایران در فهرســت میراث جهانی 
ثبت کرد به همان سادگی هم می تواند این 
میراث را از لیســت خارج کند. هم اکنون 
فقط محدوده غربی هیرکانی در فهرست 
میــراث جهانی یونســکو به ثبــت جهانی 
رسیده و بخش عمده مناطق هیرکانی در 
این بخش ثبت نشــده است، زیرا تاکنون 
بخش عظیمی از جنگل های این منطقه 
را نابــود کرده ایــم و عامل انســانی از هر 
طرف به رشته جنگل های هیرکانی حمله 

کرده است.«

این جنگل ها با وســعتی حدود دومیلیون 
هکتار از آستارا در شــمال استان گیان 
آغاز می شــود و تا گلی داغ در شرق استان 
گلســتان ادامه دارد و اســم خود را از نام 
قدیم گرگان بــه ارث برده اند. پراکندگی و 
پهنــه جنگل های هیرکانی چهار اســتان 
کشور را در برگرفته است، به طوری که در 
جنوب دریای خــزر از مازندران تا گیان، 
گرگان و ارســباران، جنگل های هیرکانی 
قرار گرفته اند. این جنگل ها به دلیل قدمت 
تاریخــی گیاهان آن کــه از بازمانده های 
عصر یخبندان هستند از ارزش و اهمیت 
ملــی و جهانــی بســیاری برخوردارند و از 
سال ها پیش تاکنون در انتظار ثبت جهانی 
بودند. این جنگل هــا از دهه های قبل به 
دلیل تغییرکاربری، توسعه ناپایدار، دخالت 
و دســت اندازی انسان به طبیعت جنگل ، 
ویاسازی  و  غیرمجاز  ساخت وســازهای 
بی رویــه  توســعه  و  آتش ســوزی  انبــوه، 
کشاورزی، برداشت غیرمجاز و غیرقانونی 
از منابع طبیعــی و جنگل ها و ورود آفرود 
و طبیعت گــردان با موانع بســیاری برای 
ثبــت مواجه بــود، به طوری که ایــران از 
ســال 2001 ثبت جنگل های هیرکانی را 
در زمــره آثار جهانی یونســکو مطرح کرد 
و از ســال 2007 به طور رســمی و جدی 
پیگیر و خواستار ثبت جهانی این جنگل ها 
در ســازمان یونسکو شــد، این جنگل ها 
ذخیره گاه زیســت کره زمین هستند که از 
این پس با ثبت جهانی شــان در یونســکو 
بودجه و اعتبار مســتقل، تجهیز امکانات 
و توجه ویــژه برای حفاظت از این مناطق 
بــه ایران اختصاص می یابــد، البته برخی 
فعاالن محیط زیست معتقدند در صورتی 
که ایران نتواند براســاس اســتانداردهای 
جهانــی از این مناطق حفاظــت کند این 
میــراث طبیعــی از لیســت جهانی خارج 
خواهد شــد. جنگل های هیرکانی دارای 
پوشــش گیاهی و جانوری غنی و بســیار 
منحصربه فردی هســتند که تاکنون 5۸ 
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همانطور که پاها قلب دوم انسان هستند 
الســتیک ها نیز قلــب دوم ماشــین ها 
محســوب می شــوند و بهترین خودروها 
بــدون الســتیک هیــچ کارایــی خاصی 
ندارند. گذشــته از این، الستیک ها نقش 
مهمی در کیفیت رانندگی و ایمنی خودرو 
دارند. بنابراین مراقبت و دقت در سامت 

الســتیک خــودرو یکی از مــواردی 
اســت که رانندگان باید همواره به 

آن دقت کنند.
الســتیک ها به دلیــل مواد 

اســتفاده شده در آنها تاریخ 
انقضاء دارند. اگرچه اغلب 
راننــدگان به طور تجربی 
)برای مثال هر 2 ســال 
یک بار( اقدام به تعویض 
 الســتیک خــودرو خود 
مــی کنند اما آیــا راهی 
علمی تر برای تشخیص 
طول عمر الســتیک ها 
آیــا طول  نــدارد؟  وجود 
عمــر الســتیک تیوبلس 

با یک الســتیک معمولی 
یافتن  بــرای  ندارد؟  تفاوت 

پاسخ این سواالت بهتر است 
تا انتهای این مطلب با ما همراه 

باشید.
طول عمر الستیک شما چقدر است؟

هــر راننــده ماهــری مــی داند کــه اگر 
 عمق آج الســتیک خــودرو کمتر از یک 
سانتی متر باشد، الستیک فرسوده شده و 
زمان تعویض آن فرا رسیده است. اگرچه 
همین نکته تا حد زیادی تکلیف شــما را 
روشن می کند اما سوالی که ذهن بیشتر 
 خریــداران الســتیک را به خود مشــغول 
می کند این اســت که الستیک جدیدی 
که برای خودروی خــود خریده اند چقدر 

عمر می کند؟ 
تشــخیص طول عمــر دقیق الســتیک 
خودرو تقریبا غیر ممکن اســت. عمر هر 
الســتیکی به نوع رانندگی راننده، شرایط 
آب و هوایــی، وضعیــت جــاده، میــزان 
فشار روی الســتیک ها و از همه مهمتر 

کیفیت مواد ســازنده آن وابســته اســت. 
با وجود آنکه برخی ســازندگان الســتیک 
خودرو با اطمینــان از کیفیت محصوالت 
خود گارانتی مســافت )برای مثال 100 یا 
50 کیلومتــر برای عمر مفید الســتیک( 
را به مشــتریان می دهند امــا این اعداد 
نمی توانند همیشــه درست باشند. چراکه 
بهترین الستیک ها اگر در زیر خودرویی 

قرار گیرند که بد رانده می شــود ممکن از 
بیش از 30 هزار کیلومتر عمر نکنند.

بهرحال اگر از الســتیک خودرو به خوبی 
نگهداری شــود و نوع رانندگی نیز آسیبی 
به الستیک ها وارد نکند احتمااًل یک تایر 
باکیفیــت باید حدود 100 هــزار کیلومتر 
عمر کند و این عدد با میانگین کارکرد 25 
هزار کیلومتر در سال برای خودرو معادل 

3 تا 4 سال خواهد بود.
تفاوت الســتیک تیوبلس و 

معمولی :
با  تیوبلــس  ســاختار الســتیک 
تفــاوت  معمولــی  الســتیک 
زیادی نــدارد و عمــده تفاوت 
آن در عایــق بنــدی جــداره 
در  اســت.  آن   داخلــی 
تیوبلــس  هــای  الســتیک 
بخــش داخلــی با الیــه ای 
از بوتیــل عایــق بنــدی می 
عبــور  از  مانــع  کــه  شــود 
بــه بیرون  تایر   هوای داخــل 
می شــود. در نتیجه الستیک 
تیوبلــس دیگر نیازی به تیوب و 
فلپ دور چرخ ندارد. دیگر تفاوت 
با الســتیک  تیوبلــس  الســتیک 
معمولی واکنش آنهــا در هنگام وارد 
شــدن میخ بــه بدنه تایر اســت. در یک 
الســتیک معمولی وارد شدن میخ به بدنه 
موجب خارج شــدن هــوای داخل تیوب 

خواهد شد. 
ایــن در حالی اســت کــه بافاصله پس 
از ورود میــخ بــه تایر تیوبلــس اطراف آن 
آب بندی می شــود و بدنه خــود میخ نیز 
به عنــوان مانعی برای خــروج هوا عمل 
مــی کنــد. بنابرایــن واضح اســت طول 
عمر الســتیک تیوبلس بیش از الستیک 

معمولی خواهد بود.

چگونه از الستیک خودرو خود مراقبت کنیم؟
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41 پیشنهاد مطالعه  شاسی خودرو چیست و 

انواع آن ؟
افزون بر ایــن، عمر تاج و دیــواره جابنی 
تایرهــای تیوبلــس بیــش از مــدل های 
معمولی اســت و به دلیل عــدم انفجار در 
هنگام پنچری از ایمنی بیشــتری هم در 

هنگام رانندگی برخوردارند.
چگونه طول عمر الســتیک خودرو را زیاد 

کنیم؟
عاوه بــر رانندگــی عوامــل دیگری هم 
هستند که در طول عمر الستیک خودرو 
تأثیــر قابــل توجهــی دارند. ایــن عوامل 

عبارتند از:
تنظیم بودن فشــار باد تایرهــا: تغییر دما 
در طــول ســال موجــب تغییر فشــار باد 
 الســتیک خودرو ها می شــود. بر اساس 
انــدازه گیری هــای آزمایشــگاهی هر 5 
درجــه کاهش دما موجــب psi1 کاهش 
فشار هوا خواهد شــد. بنابراین، الستیک 
هــر خودرو در هر ماه 1 تا 2 واحد از هوای 
خود را از دســت می دهد و این افت فشار 
در ماه های گرم ســال بیشتر خواهد بود. 
به یاد داشــته باشید که اندازه گیری فشار 
هوا باید در حالت ســرد )پس از 3 ساعت 
 توقف خــودرو یــا دمای 35 درجــه برای 
الستیک ها( انجام گیرد، در غیر این صورت 

 فشار باد الستیک خودرو به صورت دقیق 
اندازه گیری نمی شود.

باالنس تایرها: لــرزش فرمان در هنگام 
رانندگی نشانه باالنس نبودن تایرهای جلو 
و احســاس لرزش در صندلی های عقب 
نیز نشــانه باالنس نبــودن تایرهای عقب 
اســت. باالنس نبــودن به معنــای توزیع 
ناهمگن وزن تایر و متعلقات چرخ اســت 
و در بلنــد مدت موجب خرابی ســاییدگی 
الســتیک از طرفین، خرابــی، جلوبندی 
 و اشــکاالتی در سیســتم تعلیــق خودرو 

می شود.
تنظیم بودن چرخ ها: اگر چرخ ها نسبت 
بــه محور خــودرو به طور کامــل عمود و 
همگــی در یک راســتا نباشــند به خوبی 
 گردش نمــی کنند. ایــن موضوع موجب 
مــی شــود تــا بخشــی از انرژی خــودرو 
هدر رفتــه و مصرف ســوخت باالتر رود. 
 همچنین به دلیل وارد شدن فشار بیشتر به 

الستیک ها عمر آنها کمتر می شود.
جابجایی الســتیک ها: الســتیک های 
خــودرو بایــد هر ۸ تــا 10 هــزار کیلومتر 
معمــواًل  شــوند.  تعویــض  یکدیگــر   بــا 
از  ســریعتر  جلویــی  هــای   الســتیک 
الستیک های عقب سابیده می شوند زیرا 
وظیفه چرخش خــودرو را بر عهده دارند. 

از ایــن رو، باید پس از مدتــی جای آنها را 
تغییر داد تا تمام الستیک ها به یک اندازه 

عمر کنند.
تمیــز کردن آج الســتیک هــا: آج های 
الســتیک خــودرو باید عــاری از هر گونه 
جسم برنده مانند میخ، تراشه های فلزی، 
شیشــه و حتی شن باشــد. با وجود آنکه 
الســتیک هــای تیوبلس در برابــر میخ و 
اشــیاء نوک تیز مقاوم هستند اما بهرحال 
 وارد شــدن اشــیای نــوک تیــز نامتعارف 
می تواند موجب نشتی هوای تایر به بیرون 

شود.
خرید الســتیک بــا کیفیت: خریــد لوازم 
یدکی و الســتیک بــا کیفیــت اگرچه در 
نــگاه اول کمی هزینه بیشــتری به شــما 
تحمیل می کند، اما در دراز مدت نســبت 
به محصوالت تقلبی بیشــتر به فکر جیب 

شما خواهند بود. 
در واقــع عملکرد اجــزای مختلف خودرو 
کامــًا بــه هــم وابســته اســت و خرید 
یــک قطعــه یدکــی بــی کیفیــت عمًا 
موجــب اختــال در عملکــرد صحیــح 
 ســایر بخش هــا و در نتیجــه خرابی آنها 
می شــود. بنابراین توصیه مــی کنیم که 
کیفیت الســتیک و لوازم یدکی مورد نیاز 

خود را فدای هزینه نکنید.
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بــرای تولید يك تن كاغذ بایــد 18 درخت 
قطع شود. برای تهیه کاغذ مورد نیاز ایران 
باید ســاالنه حداقل 14 میلیــون درخت 

قطع گردد!
بر اســاس آمارهای منتشــر شــده سرانه 
 11 ساالنه  ما  كشور  در  كاغذ  مصرف 
كیلوگرم است کــه با احتساب 70 میلیون 
جمعیت ايران، ساالنه حدود770 میلیون 
كیلوگرم ) 770 هــزار تــن ( كاغذ درايران 

مصرف مي شود.
و با توجه به اینکه برای تولید يك تن كاغذ 
باید 18 درخت قطع شود. برای تهیه کاغذ 
مورد نیاز ایــران باید ســاالنه حداقل 14 

میلیون درخت قطع گردد.
تا بــه حال شــده از خودتان بپرســید این 
همــه کاغذي کــه هرروز به شــکل هاي 
مختلف؛ از روزنامه و دفتر و کتاب گرفته، 
تا دســتمال کاغذي و بســته بندي هاي 
جور واجور، در دسترســمان است از کجا 
و چطور تأمین مي شود؟ و تا به حال شده 
به حجم درخت هایي که به خاطر مصارف 
بي دلیل ما قطع مي شــود و ضربه اي که 

به اکوسیستم زده مي شود، فکر کنید؟ 
اینجا زمین اســت، همان ســیاره اي که 
خاطرات و سرگذشتمان در آن رقم خورده. 
همان جا که روي آن متولد شــدیم، رشد 
کردیم، بزرگ شدیم، درس خواندیم، براي 
هــر لحظه زندگي نقشــه کشــیدیم، فکر 
کردیم و براي فرزندانمان برنامه ریختیم. 

زمین همین جایي اســت که قرار اســت 
ســال هاي سال و شــاید قرن هاي قرن 
خانه نسل هاي بعد از ما باشد و آن ها هم 
بر همین خاکي زندگــي کنند و در همین 
هوا تنفس کنند و از همین منابع زیســت 
محیطي استفاده کنند که ما مي کنیم. اما 

ایــن خانه بزرگ مــا، احتیاج به محافظت 
دارد آن هــم از طرف همه مــا. تا به حال 
شــده از خودتان بپرسید این همه کاغذي 
کــه هــرروز به شــکل هاي مختلــف؛ از 
روزنامه و دفتر و کتاب گرفته، تا دســتمال 
کاغذي و بسته بندي هاي جور واجور، در 
دسترسمان اســت از کجا و چطور تأمین 

مي شود؟
ایــن روزها دیگر کمتر بــه ارزش و تقدس 

درخت ها توجه مي شود. 
مي گویند اوضاع مان در تولید کاغذ خوب 
نیست اما مصرف مان خیلي زیاد و گاهي 
هم غیر منطقي اســت. مي گویند ساالنه 
بیش از یک میلیون و 500 هزار تن کاغذ 
در کشور مصرف مي شود. مي گویند براي 
تولیــد هر ُتن کاغذ بایــد 17 اصله درخت 
را قطــع کرد و این یعني قطع ســاالنه 25 
میلیــون و 500 هزار اصله درخت. عاوه 
بر این در فرآینــد تولید آن نیز حدود 400 
هــزار لیتــر آب و 4 هــزار کیلــووات برق 

مصرف مي شود. 
مــي گویند بیــش از نیمــي از زباله هاي 
خشــکي را که تولید مي شــود کاغذهاي 

قابل بازیافت تشکیل مي دهد. 
مــي گویند بــرآورد جهاني این اســت که 
بشــر، محیــط زیســت را تا ســال 2050 
 تخریــب مــي کنــد و خیلــي از مــا هــم 
مي دانیم اما... باالخره باید از جایي شروع 
کــرد چرا که مصــرف روزافــزون کاغذ در 
کشور، ایجاد فشار بیش از حد بر جنگل ها 
و محیط زیســت را به دنبال دارد و از بین 
رفتن درختان جنگل نیز مساوي با آلودگي 
هوا، فرسایش خاک و هزاران تأثیر مخرب 

دیگر بر محیط  زیست است.
از آنجــا کــه كاغذ های باطله بــه عنوان 

محسوب سازي  كاغذ  صنايع  اولیه   ماده 
 مي شــود لــذا بازیافت کاغذهــای باطله 
 مــی توانــد ســبب جلوگیــری از مصرف 
بهتر  احیاي  و  درختــان  چوب  رويه  بي 
فضاي سبز، تقويت بنیه اقتصــادیكشور 
براي  خارج  به  ارز  صدور  از  جلوگیري  و 
تهیه خمیر كاغذ، كاهش آلودگي حاصل 
توســط  چوب  از  كاغذ  خمیر  تهیه   از 
کارخانه ها، صرفه جويي در انرژي کاستن 
حجــم زباله هــای دفن شــد ه در زمین، 
آوري  كاهش هزينه ها در سیستم جمع 
مراحل  در  پرسنل  تعداد  كاهش  زبالــه، 

جمع آوري و دفع و ... شود.
اولیــن و مهمترين گام براي دستیابي به 
در  تفكیك  بازيافت،  منسجم  برنامه  يك 
مهمترين  از  كه  ازآنجا  باشد.  مي  مبدٔا 
عناصر تشكیل دهنده ضایعــات کاغــذ و 
مراكز علمی، آمـوزشي و ... مي باشــند، 
توجه به بازيابي و استفاده مجدد كاغذ در 
برخوردار  ای  ویــژه  اهمیت  از  ايناماكن 

است.
لذا پیشــنهاد می شــود در دانشــگاه ها، 
هــا،  كتابخانه  اداري،  دفاتر  مــدارس، 
چاپخانــه هــا، مراکــز انتشاراتــی و . . . 
باشد  مي  كاغذ  آنها  ضایعــات  عمده   كه 
ســطل های ويژه ای در اتاق ها، راهروها 
 و ... برای جمع آوری کاغذهای باطله قرار 
داد ه شود.همچنین به مســئوالن محترم 
 شهرداری   پیشنهاد   می شود   تدابیر الزم برای 
جمع آوری کاغذ های باطله در طول سال 
به خصــوص در این ایام که به مناســبت 
نزدیک شــدن به ســال جدیــد، نظافت 

منازل شروع شده است فراهم آورند.
آری، کاغذ زباله نیست آن را دور نریزیم.

به کوشش علی پرهیز

کاغذ زباله نیست!!!
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43 قصه شب یلدا و ننه سرما

یکی بود یکی نبود
زیر گنبد کبود

ننه سرما ، سوت و کور و بی صدا
پشت ابرای سیاه

روی بوم آسمون نشسته بود
ننه سرما چاقالو
بد ادای غرغرو

ُدَشِکش ابر سیاه، لحافش ابر سفید
ننه سرما ُنه ماه از سال می خوابید

وقتی که بیدار میشد
پا میشد تنهایی دست به کار می شد

ورد می خوند، جادو میکرد
هاا میکرد ، هوو میکرد

هاا میکرد ابر سیاه پیدا میشد
هوو میکرد، باد می اومد، سرما می شد

بشنوید از اون پایین
توی کوه، روی زمین

کاغا غار میزدند غار، غار، غار می زدند
توی ده جار می زدندجار، جار، جار میزدند

ننه سرما اومده تیک و تیک و تیک 
سرده هوا

درها رو محکم کنین، سرما نیاد تو خونه ها
کرسی ها رو علم کنین

منقل ها رو روشن کنین
لحاِف کرسی پهن کنین

شب های چله بزرگ
شب های زوزه ی گرگ
ننه سرما ورد می خوند

سنگ هارو یخ می زد و می ترکوند
می نشست چاره ی چمباره می کرد

لحا ف پنبه ای شو پاره می کرد
پنبه ها رو مشت مشت پایین می ریخت

رو زمین گوله گوله گوله برف می بارید
منقل ها روشن می شد
کرسی ها علم می شد

شب یلدا می رسید، 
تو خونه مون غوغا می شد

میوه های رنگ وارنگ

همه جور، از همه رنگ
پسته و آجیل شور

همه چیز، از همه جور
شب یلدا همگی بیدار می موندیم

میوه و آجیل می خوردیم
شعرای قشنگ می خوندیم

شب های چله کوچیک
شب های تخمه شکستن، چیک و چیک

شب های قصه های قشنگ قشنگ
قصه های رنگ به رنگ

قصه ی دیو و پری
قصه ی خروس زری
قصه ی بز روی بوم

قصه دختر شاه پریون
کم کمک زمستون هم سر می اومد

ننه سرما اون باال با دلخوری
زار و زار گریه می کرد

مثل ابرای بهار گریه می کرد
 صدای پــای بهار یــواش یــواش نزدیک 

می شد
ننه سرما اون باال بوی بهار رو می شنید

دست می برد به گردنش
 زنجیــر مرواریــدش رو مــی کشــید، پاره 

می کرد
همه مرواریداش

زیبــا  و  اون دهکــده ی کوچیــک   روی 
می بارید

اما از، مروارید م
کاری از پیش نمی رفت

صدای پای بهار
دیگه نزدیک شده بود

سبزه ها از زیر خاک سر میزدن
آسمون غرومب غرومب صدا میکرد

باد و بارون همه جا غوغا میکرد
بعدش هم خورشید خانوم در می اومد

ننه سرما خوابالو
کوله بارو بر میداشت

سر به صحرا می گذاشت

همه ی مردم ده شاد می شدن
از غم آزاد می شدن

زن و مرد و بچه و پیر و جوون
دست به دست هم دادن

همگی شادی کنون
میزدن، میرقصیدن

ای باهار، آهای باهار
اومدی، خوش اومدی صفا آوردی 

خیلی وقته که همه منتظریم
همگی چشم به دریم

که بهار از راه بیاد، ازون ور دنیا بیاد
غنچه ها باز بشن
همه ی مردم ده

دست به دست هم بدن
مشغول کار بشن
بازم بهار شد آدما

شد فصل کشت گندما
عید اومد و عید اومد

سکه و سیب و سنبل
سبزه و سنجد و گل

اسفند دونه دونه
اسفند سی و سه دونه

باز بوی خوب پونه
عطر گل بابونه

نه چک زدیم نه چونه
بهار اومد به خونه
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بی شک یکی از شاخص هایی که از طریق آن می توان به قدرت فیلمسازی یک کارگردان پی برد تنوع ژانری آثار اوست. این شاخص 
 نشــان می دهد کارگردان به شــیوه و ســبکی در روایت خود دســت یافته که می تواند نگاه خود نســبت به موضوعات مختلف را در 
 فیلــم هایش تزریق کند. شــاید بــا همین تحلیل و البته با نگاهی بلند پروازانه نیما جاویدی  به ســراغ تجربــه ای متفاوت از کارهای 
قبلی اش رفت و فضای فیلمســازی اش را شــاید برای همیشه تغییر داد.»ملبورن« اولین ســاخته بلند سینمایی نیما جاویدی، اثری 
متوسط از دسته درام های اجتماعی بود که مانند فیلم های هم دوره خود با حداقلی ترین ارزش بصری، راهی سینماها شد. هر چند 
»ملبورن« نشانه هایی از توانمندی جاویدی در غافلگیر کردن بیننده و بازی گرفتن از گروه بازیگری داشت اما هیچ کس انتظار نداشت 

فیلمی بعدی او کاری پرتحرک و خوش ساخت مانند »سرخ پوست« باشد.
در ســینمایی که تمام فضا را ناله های بی ثمر درام های اجتماعی و قهقه های جاهلی فیلم فارســی های مدرن پر کرده است حضور 
فیلمی مانند »سرخ پوست« غنیمتی است که باید قدر دانست. حداقل در زمینه تنوع ژانری و موضوعی که در سینمای ما به حداقلی 
ترین شکل آن اکتفا می شود. اثری که عاوه بر مزیت تمایز می تواند بیننده را 100 دقیقه بدون آن که روی صندلی این پا و آن پا کند 
و با نگاه عاجزانه به ساعت چشم انتظار تیتراژ پایانی باشد، پای فیلم نگه دارد. دلیل این کشش و جذابیت را می توان مسائل تکنیکال 
ضرباهنگ مناسب اثر دانست. مهمترین مزیت »سرخ پوست« این است که در روایت داستان به شدت بر مبنای تصویر عمل می کند.  
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بخشــی از ایــن موفقیت به دلیــل دکوپاژ 
دقیق و میزانســنی اســت که جاویدی به 
کار گرفته اســت. نکته ای که باعث بهتر 
دیده شــدن  این مزیت شده، فیلمبرداری 
 فــوق العــاده هومــن بهمنــش اســت. 
تصویر برداری چشم نواز با خلق تصاویری 
با دمای رنگی سرد کامًا در خدمت حال 
و هوای یک زنداِن در حال تخلیه اســت. 
با وجود  حرکات زیــاد دوربین هیچ حس 
مبهمــی در تصاویر وجود ندارد و تحرکات 
آن قدر نرم و حساب شده انجام شده است 
که اساسًا به چشم نمی آید. فیلمبرداری و 
نورپردازی اثر کامًا با منطق احساســات 
شــخصیت ها و موقعیت های داســتانی 
هماهنــگ اســت و بیننــده را غــرق در 
دنیــای فیلم می کند. بــه جرأت می توان 
گفت فیلمبرداری سرخ پوست بهترین اثر 
بهمنش است و به حق هیچ چیز کم ندارد. 
طبیعی است که وقتی فیلمنامه نویس به 
یک ســینمای قصه گو بــا جهان خاص 
خــود روی می آورد و به دنبال الگوی های 
کلیشه ای و اثبات شده قبل نیست، نقشی 
به نوید محمدزاده پیشــنهاد می شــود که 
کامــًا می تواند توانایی های تازه ای را از او 

نمایان کند.
محمدزاده نشــان می دهد که قدرت بازی 
او فراتر از یک بازی بیرونی و کامًا آزادانه 
اســت و در این فیلم در نقش یک سرگرد 
درون گــرا با بازی کامًا کنترل شــده نیز 
می تواند خود را به اثبات برساند. فیلم پس 
از فضا ســازی اولیه اش به موقع شــروع 
می شــود و مخاطب کامًا می داند که چه 
ســرنخی را باید دنبال کند. سرگرد نعمت 
جاهــد )با بازی نویــد محمــدزاده( که از 
عهده اداره کردن زندانش به خوبی بر آمده 
اســت، به تازگی ترفیع گرفته و به ریاست 

شهربانی منصوب شده است. اما در طی 
روند انتقال زندانیانــش به زندان دیگر، با 
خبر می شــود که یکی از آنها ناپدید شــده 
است. همزمانی شنیدن خبر ترفیع و خبر 
گریختن یکی از زندانی ها، موجب  می شود 
که وارد دنیای فیلم شویم تا ببینیم سرگرد 
جاهد بــا موقعیتی که در آن قــرار گرفته 
است چه می کند؟ شخصیت آرام و جدی 
او در کنار ذکاوتی که دارد، باعث می شود 
کــه دنبال کردنش برای ما جذاب شــود. 
نه تنها ســرگرد بلکه زندانی رقیب او یعنی 
احمد ســرخ پوســت، با وجودی که او را 
نمی بینیم، از زبان دیگران باهوش معرفی 
می شــود و به نظر می رسد ســرگرد برای 
گیر انداختن او کار دشواری را دارد. تقابل 
دو شــخصیت با هوش، بستری را فراهم 
می کند که ارتباطمان با فیلم قطع نشود و 
همواره  منتظر اقدام های غیر منتظره ای 

از سوی هریک باشیم.
در سکانسی مهم شاهد هستیم که دختِر 
احمد سرخ پوســت ناپدیده شده و سرگرد 
او را در یکی از ســلول های زندان می یابد. 
سرگرد به ناگاه با فریاد سعی دارد از دختر 
اعتــراف بگیرد که در یــک لحظه متوجه 
اقدام ناشــیانه خود می شود. گویی باز هم 
تضادی در وجود ســرگرد اســت که مدام 
گاه  بیــن خودآ بزرگتر می شــود. تضادی 
گاه شــخصیتش. او بــه ظاهر  و ناخــود آ
می خواهد هر طور شده سرخ پوست را به 
دست بیاورد اما هرچه زمان می گذرد، وجه 
گاهش هوشیار تر می شود.  انسانی ناخودآ
کمی بعدتر در همین سکانس به ناگاه دِر 
زندان به روی سرگرد بسته شده و این بسته 
شدِن در، عاوه بر اینکه حس اسیر بودن 
را برای چند لحظه در وجود سرگرد ایجاد 
می کند، حسی از وجود احمد سرخ پوست 

را هم در فضا القاء می سازد. گویی با وجود 
اینکه  سرخ پوست را نمی بینیم اما او همه 
جا حضــور دارد و جاویدی با انتخاب عدم 
نمایش سرخ پوست تا آخرین لحظه، تأثیر 
این شخصیت را چندین برابر کرده است. 
به طوری که وقتی در نمای النگ شات، 
ســرگرد در فضای خالی راهــروی زندان، 
روی زمین افتاده است، کامًا استیصالش 
را در این مسیر می بینیم و مدام این سوال 
در ذهنمــان نقش می بندد که آیا او موفق 

می شود؟
جاویــدی، موفــق می شــود، درام جذاب 
و نفس گیــرش را با یک پایــان زیبا ببندد. 
پایانی که شــبیه هیچ کلیشه ای نیست و 
بیش از سایر قســمت های فیلم بیننده را 
غافلگیر می کند و بــه او ثابت می کند که 
احمد و جاهد شــبیه هم هســتند و تمام 
ایــن ماراتــون عجیب وغریــب، یک جور 
بازی قــدرت میان دو مــرد باهوش بوده 
است. همچنین اســتفاده درسِت فیلم از 
موسیقی، بسیار به آن کمک کرده است. 
موســیقی رامیــن کوشــا برای پــر کردن 
خٔاهای فیلمنامه یا بیش از حد هیجانی 
کردن فیلم نیست، بلکه دقیقًا لحظاتی از 
آن اســتفاده می شود که به فضا سازی راز 
آلود فیلم کمک کند و هر بار فصل  تازه ای 

از قصه را به ما یاد آور  شود.
در  اســتاندارد  اثــری  پوســت«  »ســرخ 
سینمای ایران است که به خوبی از عنصر 
تعلیــق در روایــت قصه اســتفاده کرده و 
در بخش هــای  فنی نیز اثری ارزشــمند 
 محســوب می شود. شــاید اگر فیلمنامه 
می توانست جزئیات بیشتری داشته باشد 
 و مخصوصًا در پایان بندی وضعیت بهتری 
می داشــت، می شد که »سرخ پوست« را 

بیش از این ارزشمند دانست. 

نگاهی به فیلم »سرخ پوست« ساخته نیما جاویدی
به کوشِش امیر عبداللهی عضو کانون منتقدان انجمن هنرهای نمایشی
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زن جــوان نفــس عمیقي کشــید و گفت: 
بچه که بودم پدرم ســر رفیق بــازي به دام 
مــواد مخدر افتاد و چون مي ترســید مادرم 
تنهایش بگذارد با ترفنــد و حیله گري، بعد 
از مدتي او را هم معتاد کرد. با این وضعیت 
و اعتیــاد پــدر و مادرم هزینه هــاي زندگي 

سرسام آور شده بود.

چهارمین داستان به درخواست معاونت اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی 
مرتبط با مرز روانشناختی با محتوای انتظامی

داستان های تلخ زندگی یک زن!
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47 پــدرم مانده بود چکار کنــد و براي همین 

هم به خرده فروشــي مواد مخدر کشــیده 
شــد. کار به جایي رســید که مادرم هم در 
کمتر از یك سال خرده فروش مواد مخدر 
شد و دست آخر هم پلیس هردویشان را با 

مقداري مواد مخدر دستگیر کرد. 
به زندان که افتادند روزگار من سیاه تر شد. 
مدتي خانه مادر بزرگم رفتم و خیلي سختي 
کشــیدم. مادرم که از حبس آزاد شد، ترك 
کــرده بــود و حالش بــد نبــود. مي گفت 
پشــت میله هاي زندان ســرش به سنگ 
زمانه خورده اســت و  دیگر نمي خواهد به 
زندگي با پدرم ادامه بدهد.تقاضاي طاق 
 داد و پــدرم بــي هیــچ دغدغــه و نگراني 
خواســته اش را پذیرفت. این بي تفاوتي او 

حرص مادرم را بیشتر در مي آورد. 
اشــك مــي ریخــت و مــي گفت:»فکر 
منگنــه  در  کــه  را  پــدرت  کــردم  مــي 
بگــذارم غیرتــي مي شــود و بــه خودش 
کــرده  هایــي  اشــتباه  چــه  آیــد   مــي 
ولــي او ... . «  بعــد از جدایي مــادرم، ما 
 زندگــي جدیــدي آغــاز کردیم. او ســرکار 
مي رفت و مي گفــت نباید باري بر دوش 
کسي باشــیم. چند سالي گذشت. من قد 
کشــیده بــودم و آرزوهاي قشــنگي براي 
آینــده ام داشــتم. برایم خواســتگار آمد. 
 مادرم مــي گفت هنوز دهانت بوي شــیر 
انتخــاب همســرنباید  مــي دهــد  و در 
 عجلــه کني. اما من مي خواســتم هر چه 
سریع تر سر و سامان بگیرم و جلوي فامیل 
و آشنایان ثابت کنم آن قدرها هم که آنها 
فکر مي کنند بدبخت و بیچاره نیســتیم.
با وجود مخالفــت مــادرم ازدواج کردم و 
متأسفانه بي احترامي هایم به زني که بعد از 
شکست سنگین زندگي اش، از جان برایم 
مایه گذاشــته بود تا درس بخوانم و براي 
خودم کسي بشوم شروع شد. شخصیتش 
را خرد مي کردم و به حســابش نمي آوردم 
و این رفتارهایم باعث شــد شــوهرم نیز از 
مــادرم بي حســاب بشــود و احترامش را 

 نگه ندارد.بیچــاره مادرم، حرص و جوش 
مــي خــورد و مــي گفت:دختر جــان در 
دوران عقــد حد و حدود نگه دار و این قدر 
 خودت را خرد نکن و ... .اما گوشم بدهکار 
حرف هایــش نبود. فکر مــي کردم چون 
ازدواج کرده ام ، بزرگ شده ام و نیازي به 
وکیل وصي نــدارم. ازدواج غلط با جواني 
که هیچ تعهدي به من نداشت در کمتر از 
یك سال و در همان دوران عقد به طاق 

انجامید. 
این شکســت ســنگین هم مــرا خرد کرد 
و هم کمر مادرم را شکســت. ما از شــهر 
خودمان راهي مشهد شدیم تا جلوي چشم 
اقوام و آشــنایان نباشیم.مادرم با وجود آن 
که خیلي از دستم دلگیر بود باز هم به من 
امید مي داد و مي گفت نگران نباش، آدم 
باید از شکســت ها و اشتباه هاي خودش 
درس بگیرد و تجربه بیاموزد. افسوس که 
من از این شکست، درس نگرفتم و دوباره 

اشتباه کردم. 
در فضاي مجازي با پســري دوست شدم 
و او بــا وعده و وعیدهایــش مرا خام کرد.
حــرف از ازدواج و روزهاي قشــنگ با هم 
بودن مان مــي زد. به او اعتمــاد کردم و 
در اولین قرار ماقات دســتش را خواندم 
و فهمیدم همه گفته هایش دروغ است و 

براي همین هم فرار کردم.
البته او یــك باردیگر هم  بعد از این ماجرا 
در فضــاي مجازي مزاحمم شــد و وقتي 
پلیــس موضوع را پي گیري کرد حســاب 
کار دســتش آمد که حســاب و کتابي هم 
هســت. از ایــن همه ندانم کاري خســته 
و درمانــده شــده ام و خــوب شــد که مرا 
به مرکز مشــاوره آرامش پلیس خراســان 
 رضــوي معرفي کردنــد. امیــدوارم بتوانم 
اشــتباه هــاي گذشــته را جبــران کنم و 
بــراي مادرم دختري کنم و یارش باشــم. 
 چــه مهــارت هایي را بــه فرزنــدان  خود 
مي آموزیم: دکتر » ســید مجید موسوي 
راد« مشاور خانواده و مدرس مهارت هاي 

زندگي در بــاره این ماجرا مــي گوید: اگر 
دریک جمله بخواهیم این ماجرا را توضیح 
دهیم اینگونه اســت: شــرایط کنونی این 

خانم جوان، نتیجه اعتیاد است.
 رئیس مرکز مشاوره آرامش پلیس خراسان 
 رضــوي افــزود: بــا یک ســوال شــروع 
می کنیم: فرزندانی که در زندگی شــاهد 
اعتیاد والدین خود هستند، چه مهارتهایی 
را می آموزند؟ چه تجارب آموزنده ای را در 
ذهن خود ثبت می کنند؟ چه راهبردهای 
خــود  والدیــن  از  را  آمیــزی   موفقیــت 
می آموزند؟ شاید بتوان گفت هیچ و دیگر 
هیچ. اینجاســت که شــاید بتــوان گفت 
شرایط این نوجوان محصول زندگی والدین 
اوســت. البته انســان با توجه به قدرت و 
توانایی ذهنی و جسمانی خود قادر به عبور 
از همه مشکات و سختی ها می باشد و 
آن هم به مدد تجربه، دقت، تیزهوشــی، 
برنامه ریــزی و آینده نگری اســت. البته 
سوالی هم از این خانم جوان داریم: شما 
که می گفتی همه چیز را می دانم! اکنون 

چرا شرایط اینگونه است؟
اینجاست که این نتیجه حاصل می شود 
کــه اگر احســاس مــی کنیم در شــرایط 
ســختی هســتیم از وجــود مشــاوران و 
روانشناســان متعهد و متخصص بهرمند 
شــویم. این نیاز به مشــاوره فقط مختص 
افراد خاص نیســت، بلکــه گاهی اوقات 
همه افراد در شرایط سختی قرار می گیرند 

که نیاز به مشاوره مشهود است.
دکتر »ســید مجید موســوي راد« گفت: 
برخــي از افراد، مشــاوره را مختص افراد 
مشــکل دار می دانند که ایــن جمله ای 

کامًا غلط است. 
همــه افــراد به مشــاوره نیاز دارنــد و این 
موضــوع در آیــات و روایات اســامي نیز 
مــورد تأکید قرار گرفته اســت. فراگرفتن 
خــود  صبــوری،  همچــون  مهارتهایــی 
کنترلــی، حــل مســأله و تصمیــم گیری 
همگی ابزارهای انتخاب صحیح هستند.
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صنعت  یبرا کروبیضد م یاهیگ مریپل یبوم دیتول .1
 یبند بسته

 یرهایتا تیدوام باالتر و مصرف سوخت کمتر؛ مز .2
 یگرافن

 یبرا افیبا استفاده از نانوال یپوست مصنوع دیتول .3
 زخم امیالت

آب  ریکاهش تبخ تیبا قابل تیساخت نانوکامپوز .4
 اهانیگ

 یاستخوان، محققان مصالح ساختمانبا الهام از  .5
 کردند دیتول یرا به کمک چاپ سه بعد یمریپل

 یسلول سوخت هیبه ماده اول کیپالست لیتبد .6
 یدروژنیه

 نیگزیدر کوکاکوال جا یکاغذ یبند بسته یفناور .7
 شود یم کیپالست

را از  کیوتیب یمقاوم به آنت یها یکه باکتر یمریساخت پل .8
 برد یم نیب

با  میتانیت دیترین هیپا نینو یها تینانوکامپوزساخت  .9
 نانو یاز فناور یریگ بهره

 دیتول یبرا نیرز یو نوع یبعد چاپ سه یاستفاده از فناور .11
 یا شهیساختار ش

 ها یمحافظت از بدنه کشت ینانوپوشش ضدخزه برا .11
و  نیرنگ، رز شگاهیدر نما” سبز“نانوپوشش  یفناور یمعرف .12

 یصنعت یها پوشش
به  کیولوژیب یانتقال داروها یبرا یمرینانومحفظه پلساخت  .13

 سلول
 لینفت از آب با تبد یآور جمع یساخت نانوجاذب برا .14
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