پیشگفتار

سالی که گذشت و سالی که خواهد آمد

سال  95با همه فرازها و فرودها در حال خاتمه است ،سالی
که برای شرکتهای اورندپیشرو و گروه رایزکو از دید نگارنده
سالی پربار تلقی می گردد.
سال  95که اولین سال پس از برجام بود و محدودیتهای
تحمیلی بین المللی از صنعت خودرو بطور محسوسی کاهش
یافت.
در این فرصت ایجاد شده رهبری هوشمندانه شرکت با اقداماتی
که از قبل طرحریزی شده بود ،مشارکت های خارجی و داخلی
را برای توسعه بیشتر و پایدارکردن کسب و کار به انجام
رسانیدند که می توان به مشارکت های خارجی مانند جوینت
ونچر ( )Joint Ventureبا شرکت های فرانسوی ریموند،
مکاپالست و فروشیا اشاره کرد.
در داخل نیز حضور در سهامداران عمده گروه بهمن و ورود
به سومین قطب خودروسازی کشور از مهمترین این رویدادها
می باشد .شرکت اورند به عنوان بزرگترین شرکت گروه رایزکو،
در سال جاری شاهد موفقیت های زیادی بود ،من جمله؛ اخذ
جایزه تندیس تعالی منابع انسانی که تاکنون هیچ یک از
شرکت های قطعه ساز صنعت خودرو به این مهم نائل نشده
بودند.
در آبان ماه سال  95با تغییر ساختاری در شرکت اورند،
رویکرد چابک سازی جاری گردید تا شرکت بتواند تولید و
توسعه خود را با سرعت طی نماید.
از رویدادهای داخلی مهم دیگر انتخاب مدیرعامل به عنوان
مدیر برگزیده از سوی کنگره مدیریت جهادی نشانه تالش
خستگی ناپذیر و بی وقفه مدیریت شرکت و هماهنگی،
یکپارچگی و همدلی کلیه کارکنان می باشد.
با توجه به تحوالت جهان و تهدیدات جدیدی که در سال
 2017در مقابل پیشرفت و توسعه کشور عزیزمان رخ داده
است ،به نظر می رسد که سال پیش رو  ،1396سالی توام با
چالش و فراز و نشیب های زیادی خواهد بود.
در سال جدید الزم است عزم ها را جزم کرده و برای حضور
در رقابت های بزرگ آماده شویم ،آمادگی برای ورود به عرصه

الزم را جهت رسیدن به اهداف تعالی در خود ایجاد نماییم و با تغییری کمال
گرا به استقبال سال جدید برویم.
در پایان ضمن تبریک آغاز سال نو به خانواده بزرگ رایزکو ،امیدوارم سال 96
را سالی بسازیم پر از مهر و عشق؛ عشق به طبیعت و موجودات خداوند و آرزو
کنیم که امسال متحول شویم به رسم طبیعت تا بتوانیم در عصر تکنولوژی
محیط زیستی سالم را برای خود و دیگران بسازیم و در این مسیر سبز از
مجموعه رایزکو ،اورندپیشرو پیشقدم در تحقق این بار است و شعار ما به جامعه
خود این است؛ “آسمان آبی  ....هدیه ما”
یا مقلب ،قلب ما در دست توست

یا محول ،حال ما سرمست توست

کن تو تدبیری که در لیل و نهار

حال قلب ما شود همچون بهار

های تالش و رقابت از خود ما شروع می شود ،تغییر بسوی
تعالی را از خود آغاز نماییم ،همانگونه که طبیعت با فرمان
خداوند متعال تحول می یابد ،ما نیز الزم است شایستگی های
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گزارشات

شکلگیری دومین جوینت ونچر قطعه سازی ایران
و فرانسه /ایران به زنجیره تامین رنو و پژو پیوست

بودیم و می توانیم بگوییم فرانسوی ها در پسابرجام در صنعت خودروی

ایران پیش رو بوده اند.

او ادامه داد :نکته ای که در قراردادهای خودرویی امضا شده میان

خودروسازان ایرانی و فرانسوی مطرح بوده ،موضوع عمق بخشیدن به
ساخت قطعات داخل و صادرات این تولیدات بوده است.

دکتر آهنی با اشاره به ویژگی مثبت جوینت ونچر راز و مکاپالست،
تصریح کرد :یکی از نقاط قوت قرارداد امروز کمک به تولید قطعات

خودرو با استاندارهای باال در داخل کشور است .همچنین شرط صادرات

 ۳۰درصدی در این قرارداد ،امکان استفاده از قطعات ساخت داخل ایران
را در زنجیره تامین خودروسازان اروپایی فراهم می کند.

سفیر ایران در فرانسه تاکید کرد :در قرارداد امروز موضوع صادرات قطعات
به عنوانبندی از این قرارداد در نظر گرفته شده ،که بسیار حائز اهمیت
بوده و میتواند به افزایش کیفیت قطعات تولید داخل بیانجامد.

قرارداد ایجاد جوینت ونچر مشترک میان رایزکو و مکاپالست فرانسه

ایران پایگاه صادراتی مکاپالست میشود

درصدی برای یک قرارداد قطعه سازی به اجرا درخواهد آمد.

کرد :این شرکت در زمینه تولید قطعات پالستیکی داخلی ،خارجی و

در حالی در پاریس به امضا رسید که برای اولین بار شرط صادرات ۳۰

پیر بوله مدیرعامل شرکت مکاپالست در مراسم امضای این قرارداد اعالم

به گزارش ایسنا ،در این مراسم که با حضور علی آهنی ،سفیر ایران در

موتور خودرو فعالیت میکند و در تالش هستیم تا از طریق مشارکت با

مدیره رایزکو گفت :قرارداد شکل گرفته میان رایزکو و مکاپالست برای

باشیم.

فرانسه برگزار شد ،جناب آقای دکتر حمیدرضا صمدی ،رییس هیات

تولید قطعات موتور و قطعات تزیینی خودرو است که برای اولین بار شرط

 ۳۰درصد صادرات محصوالت تولیدی در نظر گرفته شده است.

طرف ایرانی حضور موثری در صنعت خودرو و قطعهسازی ایران داشته
او با اشاره به زیرساختهای مناسب و قابل توجه صنعت قطعه سازی

ایران در منطقه خاورمیانه گفت :در سالهای گذشته از طریق همکاری

ایشان ادامه دادند :مکاپالست یکی از قطعهسازان بزرگ فرانسه و از تامین

با شرکتهای پژو و رنو قطعات تولیدی این مجموعه به ایران صادر

جناب آقای دکتر صمدی با بیان اینکه برای اولین بار در متن یک قرارداد

سرمایهگذاری مستقیم ،ایران را به یکی از پایگاههای صادراتی خود

شده ،گفت :قراردادن این شرط خواسته ما بوده چرا که قرار نیست

پیر بوله با بیان اینکه صنعت قطعه سازی ایران از منابع انسانی بسیار

جغرافیایی ایران ،فرامرزی بوده است.

بررسیهای صورت گرفته تصمیم گرفتیم از طریق همکاری با گروه

کنندگان تک سورس برخی از قطعات این دو خودروساز است.

قطعه سازی به صادرات حداقل  ۳۰درصد از محصوالت تولیدی اشاره

فعالیت ما در داخل مرزهای ایران محدود شود .نگاه ما به دلیل موقعیت

میشد ،اما در شرایط فعلی و با لغو تحریمها تالش کردهایم تا از طریق
تبدیل کنیم.

توانمند نسبت به دیگر کشورهای منطقه برخوردار است ،افزود :با
رایزکو و سرمایه گذاری مشترک در زمینه تولید قطعات حضور گسترده ای

رییس هیات مدیره رایزکو در پاسخ به اینکه با این قرارداد قطعه سازان
ایرانی مستقیماً به زنجیره تامین رنو و پژو سیتروئن وصل خواهند شد،

در ایران داشته باشیم.

رنو حضور داشتند و بر اینکه با حضور مکاپالست در ایران سرعت فعالیت

انحصاری ساخت ،بالغ بر  ٣٠درصد از قطعات تولیدی در ایران ،از طریق

بیان کرد :در گردهمایی کوچکی که امروز برگزار شد ،مدیران ارشد پژو و

این رو شرکت افزایش خواهد داشت ،تاکید داشتند .بنابراین ما به راحتی

به زنجیره تامین پژو و رنو متصل خواهیم شد.
راه توسعه قطعهسازی ایران باز شد

او گفت :بر اساس این قرارداد عالوه بر انتقال دانش فنی و تکنولوژی
شبکه جهانی تامین شرکت های پژو ،رنو و دیگر خودروسازان همکار با
مکاپالست به دیگر کشورها صادر خواهد شد.

این قطعهساز فرانسوی تصریح کرد :یکی از نکات مهم این قرارداد سرعت

دکتر آهنی سفیر ایران در فرانسه نیز در این مراسم با ابراز خوشحالی از

اجرای آن است و در سال  ٢٠١٧برنامه های تولید قطعات آغاز و همزمان

ما شاهد پیشرفت های خوبی در صنعت خودرو با مشارکت فرانسوی ها

به نقل از سایت خبری خودرو کار

اینکه روابط ایران و فرانسه در مسیر خوبی قرار گرفته است ،اظهار کرد:
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هدفگذاری های صادراتی نیز دنبال خواهد شد.

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﻠﻢ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 1395

گزارشات

ایجاد مرکز اهداکنندگان سلولهای بنیادی خونساز در مؤسسه خیریه
با همکاری گـــروه بهـمن و مؤسسه محک صورت گرفت :

با همکاری گروه بهمن (شرکتهای بهمن موتور و بهمن دیزل) و مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان «محک» ثبت پنج هزار نمونه
اولیه جهت مرکز اهداکنندگان سلولهای بنیادی خونساز در محک انجام میشود.
به گزارش خبرنگار خودروکار؛ بیمارستان «محک» به عنوان تنها بیمارستان فوقتخصصی سرطان اطفال در ایران که توسط مؤسسه خیریه محک
ساخته و اداره میشود و دارای یکی از مجهزترین آزمایشگاههای تخصصی مولکولی میباشد ،قصد دارد مرکز اهداکنندگان سلولهای بنیادی خونساز
را در محک با تعداد اولیه  5هزار نمونه در یک سال (سال  )96راهاندازی کند .با توجه به این موضوع گروه بهمن در نظر دارد در راستای مسئولیت
اجتماعی ،هزینه آزمایش اولیه این  5هزار نمونه را تأمین کند.
در همین راستا تفاهمنامهای میان گروه بهمن و مؤسسه خیریه «محک» به امضا رسید و مقرر شد تا گروه بهمن هزینه آزمایش HLA Typing
برای پنج هزار نمونه جهت ایجاد مرکز اهداکنندگان سلولهای بنیادی خونساز را با تمرکز بر درمان سرطان اطفال از طریق اختصاص مبلغی ثابت از
فروش خودروهایش تأمین کند.
این پروژه که نتیجه پیوند اهداف یک سازمان مردمنهاد با بخش خصوصی است با هدف تأمین سلولهای بنیادی خونساز برای بیماران نیازمند به
پیوند به خصوص کودکان مبتال به سرطان آغاز شد.
گفتنی است حضور داشتن محک در شبکه ملی و جهانی اهداکنندگان سلولهای بنیادی خونساز در آینده باعث خواهد شد که بسیاری از کودکان

نیازمند پیوند که قادر به تأمین نمونه از میان اقوام خود نبوده و بعضاً به خریداری نمونه از بانکهای جهانی اقدام میکردند ،مشکلشان مرتفع شود.

براساس این تفاهمنامه تالش میشود تا یکی از مراکز اهداکنندگان سلولهای بنیادی خونساز ایران در محک شکل گیرد و با استفاده از ظرفیت
جامعه مدنی ایران ،امکان استفاده رایگان برای نیازمندان به پیوند فراهم شود .تا عالوه بر دریافتکنندگان ،اهداکنندگان نیز بتوانند با اهدای مشارکت
ارزشمند خود ،نوع جدیدی از اندیشه واالی کمک به همنوع را تجربه کنند.
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انتخاب جناب آقای دکتر حمیدرضا صمدی به عنوان
مدیر برگزیده بخش خصوصی در همایش مدیریت جهادی

-بهنظرشمامدیریتجهادییکسبکاستیایکرویکردمقطعی؟

با عنایت به تعریف مدیریت جهادی که مطرح گردید به روشنی مشخص

است که مدیریت جهادی در بازه زمان و مکان و شخص نمی گنجد و
قطعاً یک سبک مدیریتی که می بایست همواره مدنظر مدیران ارشد

باشدو با تالش و با رویکردی که می توانیم همه محدودیت ها را مرتفع

کنیم و به سوی افق های جدید حرکت کنیم و این سبک مدیریتی را به

فرهنگ تبدیل نماییم.

بهنظرشمامدیریتجهادیازچهابعادومولفههاییتشکیلشدهاست؟• تکیه بر سرمایه های انسانی :بزرگترین سرمایه و مولفه اصلی خود را
سرمایه های انسانی متعهد و خالق دانستن

• تکیه بر علم :تالش در جهت باالبردن سطح دانش در راستای انجام
بهینه کارها و مسئولیت ها

سومین همایش ملی مدیریت جهادی عصر دوشنبه هجدهم بهمن با

•خلوص نیت :انجام کار با نیت خالص و در اصطالح انجام کار با درنظر

سردار حسین سالمی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ،عالءالدین

• احساس مسئولیت و خدمت به مردم :پرهیز از کار بی کیفیت و تالش

مسئولین کشوری و لشگری در سالن همایشهای صداوسیما برگزار شد.

• رعایت تقوا :صیانت ،نگهداری و حفظ امانت در همه جنبه ها و

است که وقتی موانع را مقابل خود میبیند ،با اعتقاد به خدا و اعتماد به

• وجدان کاری :استفاده از تمام پتانسیل در جهت انجام بهتر و کاملتر

فرمانده کل سپاه گفت :دشمنان جهانی صف کشیده اند تا از تبدیل شدن

• جهاد کاری :پرهیز از کسالت ،کمکارى و چابک سازی فعالیت ها با

مسیر خود را برای قوی شدن میپیماید.

 -راهکارهای تقویت و ترویج فرهنگ مدیریت جهادی در کشور

حضور حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی،

گرفتن رضای حق تعالی

بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و جمعی از

در جهت انجام درست و صحیح مسئولیت و ارتقا کیفیت

تولیت آستان قدس رضوی در این همایش گفت :مدیر جهادی مدیری

بزرگداشت پاکی و صداقت

مردم و تکیه بر توان داخلی آنها را رفع کند ،در ادامه این مراسم جانشین

امور محوله

ما به یک قطب قدرت در جهان جدید جلوگیری کنند اما ملت ایران

توجه به اهداف

در این مراسم از جناب آقای دکتر صمدی با عنوان مدیر جهادی برگزیده

در بین مدیران و مسئولین کشور چیست؟

در ادامه مصاحبه ایشان را در این خصوص خواهیم خواهد.

فرهنگ ،موارد زیر می تواند به پرورش ،تقویت و ترویج فرهنگ مدیریت

بخش خصوصی با اهدای لوح تقدیر و نشان ،تقدیر به عمل آمد.

نظر به توجه و تاکید رهبر معظم انقالب به مدیریت جهادی و ترویج این

 -مدیریت جهادی از منظر شما چگونه تعریف می شود؟

جهادی بیانجامد:

“ كسي كه مي خواهد بماند بايد مبارزه كند وكسي كه دست از مبارزه

• حفظ و پرورش روحیه خدمت به مردم به صورت خالصانه

ماندن ندارد”.

• رعایت کامل قوانین و مقررات در هر شرایط و تالش جهت توسعه اخالق

در خط مشی شرکت اورندپیشرو آمده است؛

• توجه و توکل به خدا در کلیه امور و خود را مکلف به تالش دانستن

بردارد ،آن هم در جهاني كه هستي انسان بستگي به مبارزه دارد استحقاق

• پرهیز از فساد و کم کاری در امور محوله و مسئولیت ها

علم و هنر رهبری و کنترل فعالیت های دسته جمعی ،مبتنی بر مبارزه
نه صرفاً در عرصه نظامی بلکه در تمامی عرصه های علمی ،سیاسی،

حرفه ای

•عدم دخالت سودجویانه در امور دیگران و رقابت سالم در محیط کار

و رفع موانعی که در رسیدن به آن وجود دارد .مدیریت جهادی ،مدیریتی

• خدمت به محرومان و مستضعفان و تالش در جهت محرومیت زدایی و

اشرافیت مسیر رشد و تعالی را در جهان کنونی در راه سعادت بشری

•داشتن روحیه وحدت ،همدلی و همکاري با دیگران به خصوص همکاران

اقتصادی ،فرهنگی و  ...جهت نیل به اهداف راهبردی و کالن یک سیستم

• داشتن روحیه ایثار و از خودگذشتگی و دگردوستی

چالش گرا و مبارزه جو و رقابتی است که با سبک ساده زیستی و بدور

فقرزدایی به عنوان یک هدف معنوی اصیل

می پیماید.

و ایجاد دلبستگی سازمانی و ملی.
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گزارشات

گزارش ممیزی گرید  +Aسازه گستر:

 95/11/13در خطوط تولید شرکت اورندپیشرو حضور یافتند .پس
از بررسی و انجام تست های متعدد ،اثبات گردید منشاء ایرادات در
خصوص پمپ های بنزین ارسالی به شرکت زامیاد در بهمن ماه سال
جاری مربوط به قطعات شرکت اورند پیشرو نمی باشد.
تهیه و تنظیم :احمد حقی واحد خدمات پس از فروش

گزارش اخـــذ ،تجـــدید و تمـــدید شش استاندارد
ISO10002، ISO10004،ISO10015وISO 14001
 OHSAS 18001وHSE
در راستای ارزیابی برای تمدید گواهینامه  +Aشرکت سازه گستر،
ممیزی گرید در حوزه های مختلف از جمله لجستیک ،کیفیت و ...
برگزار گردید.
به همین منظور ارزیابی کیفی و لجستیکی مطابق با الزامات شرکت
سازه گستر در روزهای  23و  24آذرماه و ارزیابی واحد فناوری اطالعات
در تاریخ  4بهمن ماه  95با همکاری واحدهای مرتبط و با همراهی
واحد تضمین کیفیت صورت پذیرفت.
با توجه به اعالم نتیجه توسط ارزیابان محترم در جلسه اختتامیه
مغایرتی مشاهده نشد و ارزیابی مثبت عنوان گردید.

تهیه و تنظیم :سحر قربان پور واحد تضمین کیفیت

آغاز معاینات ادواری کارکنان

در راستای برنامه های ارتقاء ،حفظ سالمت و پیشگیری از بیماریهای
شغلی ،معاینات ادواری پرسنل کلیه سایتها ،مجتمع مسکونی اورند،
حراست  17هکتاری و پرسنل اورند در دفتر مرکزی در بهمن ماه سال
جاری مطابق برنامه ساالنه واحد  HSEانجام گردید.
در این معاینات آزمایشات خون ،شنوایی سنجی ،تست ریه ،بینایی
سنجی و معاینات تکمیلی براساس مشاغل افراد در هر حوزه صورت
میگیرد تا پرسنل از وضعیت سالمت خود آگاه شده و در صورت اعالم
هرگونه مشکل توسط واحد  ،HSEپرسنل ملزم به پیگیری و اقدامات
ارجاعی جهت درمان می باشند.

تهیه و تنظیم :میثم بیاتی واحد ایمنی و بهداشت

حضور نمایندگان شرکت زامیاد در خطوط شرکت
اورند پیشرو

طی هماهنگی های صورت گرفته نمایندگان شرکت زامیاد مورخ
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با تالش تیمی همکاران محترم در حوزه های مختلف در روز بیستم
بهمن ماه  ،95برای اولین بار شش استاندارد در یک ممیزی به شرح
ذیل از شرکت  TUV Intercertاخذ گردید.
 “ :ISO 10002مدیریت رضایت مشتری و رسیدگی به شکایات” در
حوزه خدمات پس از فروش و فروش (اخذ استاندارد)
 “ :ISO 10004مدیریت پایش و اندازه گیری رضایت مشتری” در
حوزه خدمات پس از فروش و فروش (اخذ استاندارد)
 “ :ISO 10015مدیریت آموزش” در حوزه منابع انسانی (تجدید
استاندارد)
 “ :ISO 14001مدیریت زیست محیطی” در حوزه منابع انسانی
(ممیزی مراقبتی و تمدید استاندارد)
 :“OHSAS 18001مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی” در حوزه
منابع انسانی (ممیزی مراقبتی و تمدید استاندارد)
“ :HSEمدیریت بهداشت  ،ایمنی و محیط زیست” در حوزه منابع
انسانی (اخذ استاندارد)
بدینوسیله ضمن تبریک این موفقیت به خانواده بزرگ اورند از تالش
جمعی همکاران در حوزه های سرمایه های انسانی ،خدمات پس از
فروش ،فروش و تیم تضمین کیفیت تشکر و قدردانی می گردد.
الزم به ذکر است این اقدام با توجه به طرح ریزی صورت گرفته
مدیریت محترم در ابتدای سال  95در خصوص تجمیع استاندارد ها
با هدف کاهش هزینه های مالی ،کاهش تعداد ممیزی ها و تمرکز و
یکپارچگی سیستمی صورت گرفت و در ادامه این استراتژی اتخاذ شده
دور دوم تجمیع و یکپارچه سازی استاندارد ها با یک  CBدیگر در
سال  96نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

تهیه و تنظیم :سحر قربان پور واحد تضمین کیفیت
5

گزارشات

افتتاح و راه اندازی
سیســتم تصـفیه
فاضالب بهـداشتی
با حضور مـدیر کل
سازمـان حفاظـت
و محیــط زیسـت
اسـتان تهـران در
روز ملی هوای پاک

همه جوامع هم به صورت جامد و هم به صورت مایع فضوالت تولید میکنند .بخش مایع این فضوالت ،فاضالب

نامیده می شود .درواقع فاضالب انسانی اساساً آب مصرفی است که در نتیجه کاربردهای مختلف آلوده شده
است .فاضالب از  99/9%آب تشکیل شده است و تصفیه فاضالب مجموعه فرایندهایی است که موجب پاالیش
و کاهش آلودگی فاضالب میگردد .فاضالب از نظر منابع تولیدکننده به دو دسته فاضالب بهداشتی (فاضالب
تولیدی منازل مسکونی ،مجتمع های تجاری ،بیمارستان ها و  )...و فاضالب های صنعتی (فاضالب تولیدی
مراکز صنعتی و تولیدی) تقسیم می شود .هدف نهایی تصفیه فاضالب حفاظت محیط زیست است به نحوی که
با اصول بهداشت عمومی و مسائل اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی هماهنگ باشد.
در حال حاضر فاضالب های انسانی سهم بزرگی در آلودگی محیط زیست در تمام نقاط دنیا دارند .این فاضالب
ها به علت دارا بودن مواد آلی محلول و همچنین انواع مختلف پاتوژن ها و بیماری های واگیردار ،در اثر تخلیه
به محیط زیست می توانند موجب تولید بوی نامطبوع و کاهش شدید در اکسیژن محلول موجود در آبهای
سطحی و همچنین انتشار بیماریهای واگیردار گردند .مطابق با قوانین محیط زیست ایران ،تخلیه فاضالب های

انسانی ،مستقیماً و بدون انجام عملیات تصفیه به منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع می باشد.

شرکت اورندپیشرو در راستای خط مشی سازمان و پیشگیری از آلودگیهای زیستمحیطی اقدام به نصب
سیستم تصفیه فاضالب انسانی در سایت های  2و  4نموده است تا به راحتی بتواند استاندارد پساب خروجی
جهت آبیاری فضای سبز ،مصوب سازمان محیط زیست ایران را دریافت کند.
سیستم تصفیه فاضالب انسانی سایت های  2و  4با ظرفیت های به ترتیب  25و  15متر مکعب در روز ،در 29
دیماه مصادف با روز ملی هوای پاک با حضور مدیر کل سازمان حفاظت و محیط زیست استان تهران جناب
آقای دکتر ناصر مهردادی به همراه تنی چند از مسئوالن بلندپایه شرکت اورند پیشرو افتتاح و راه اندازی
گردید.
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تهیه و تنظیم :میثم بیاتی واحد ایمنی و بهداشت
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مدیریتی  -مقاله

موانع رشد اخالق حرفهاي در بنگاهها

 - 1فقدان نگرش راهبردي به اخالق حرفهاي

اخالق حرفهاي در نگرش راهبردي ،مسئوليتپذيري سازمان در قبال
حقوق همه عناصر محيطي اعم از داخلي و خارجي است که نقشي

راهبردي در موفقيت معطوف به آينده سازمان دارد .نگرش غيرراهبردي،
تصوري ناقص ،نارسا و حداقلگرايانه از اخالق حرفهاي است که جامعيت

را از آن ميستاند و آن را به سطح مسئوليت اخالقي فرد در شغل پايين

ميآورد .در اين صورت رويکرد مديريت منابع انساني به اخالق حرفهاي،

جايگزين رويکرد راهبردي ميشود.

 - 2تحويلينگري

عالقه درسي و تحصيلي خود ،مثال به فناوري تاکيد ميکند و با نگرش

يک بعدي ،تنها واحدهاي خاصي از سازمان را ميبينند و به آنها توجه

ميکنند و از ساير واحدها غفلت ميورزد .تحويلينگري نگرش يک بعدي
و تحويل و تقليل يک پديده چند وجهي و چند ضلعي به يک وجه يا ضلع

آن و تحويل يک شکل به جزئي از آن و تحويل يک پديدار به مقطعي
از تاريخ آن است .موالنا در داستان معروف فيل و مردمان در تاريکي،
بخوبي جز ،نگري و عاجز ماندن از شناخت کلي و درست فيل را به تصوير

کشيده است.

تحويلينگري در سازمان باعث رشد سرطاني يک جنبه و يک ضلع و

تحويلينگري را بزرگترين بيماري شناختي دانستهاند که همه آحاد مردم و

بويژه پژوهشگران و مديران به آن دچار ميشوند .تحويلينگري عمدهترين
مانع رشداخالقي سازمانهاست .مهندسي که به سمت مديرعامل يک

شرکت برگزيده ميشود اگر از دام تحويلينگري نرهد ،براساس سابقه و
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رکود ديگر جنبهها و اضالع ميشود .بويژه اگر کساني که بر کرسيهاي

تصميمگيري راهبردي سازمان تکيه زدهاند چنين نگرشي داشته باشند

وضع بسيار خطرناک خواهد شد .از آنجا که تحويلينگري مانع ديدن
جامع مشکالت ميشود ،مهارت تشخيص و حل مسئله را دچار انحراف
7

مدیریتی  -مقاله

ميکند .داشتن تفکر تحويلينگري باعث تصميمسازي و تصميمگيري

اصيل به حساب ميآيد .معلوم نيست تقسيمبندي مشتريان به معمولي،

راه درمان تحويلينگري ،ترويج الگوهاي ميان رشتهاي براي کشف و

 - 4فقدان انگيزش

غيراخالقي در حل مشکالت اخالقي سازمان ميشود.

مهم و بسيار مهم ( )VIPمصداق تبعيض نباشد.

حل مسائل و افزايش مهارت تفکر سيستمي است .نداشتن مهارت تفکر

انگيزش و اخالق همبستگي دارند .فقدان انگيزش مانع از ترويج اخالق

استراتژيستها و نه کساني که نگرش عملياتي دارند ،به سمتهاي

بين ميبرد ،زيرا توجيه بسياري از مديران و افراد جامعه براي اعمال

سيستمي خطر تحويلينگري را افزايش ميدهد .عالوه بر آن انتصاب
گ شدن تفکر تحويلينگري موثر باشد.
راهبردي ميتواند در کم رن 

 - 3فرافکني

در سازمان ميشود ،نتايج غيراخالقي دارد و انگيزه اخالقي بودن را از

غيراخالقيشان اين است که جامعه و انسانها اخالقي نيستند .رابينز،
انگيزه را نتيجه عمل متقابل بين شخص و وضعيت ميداند .بدين جهت

فرافکني ،ناديده گرفتن نقش خود و تاکيد شديد بر نقش عوامل محيطي

است که انگيزه در افراد متفاوت است .انگيزه ،آمادگي اعمال نهايت تالش

خوب گرفتم و وقتي نمره نامطلوب ميگيرد ميگويد معلم به من نمره

شخصي است .تاکيد سازمان بر عوامل بيروني انگيزه بسيار زيانبار است

است .دانشآموزي که وقتي نمره خوب ميگيرد ميگويد خودم نمره
بد داد دچار فرافکني شده است .اين حالت ،پارادکس “من به شرط

او” را پديد ميآورد ،در اين حالت شخص يا سازمان ،اخالقي بودن
خود را منوط و مشروط بر اخالقي بودن ديگران يا ديگر سازمانها

ميکند .ميتوان حدس زد که با چنين نگرشي ،هيچ اقدام مطلوب و

موثري صورت نخواهد گرفت .نبايد مسئوليتهاي اخالقي را متوقف

بر اخالقيبودن ديگران کرد .مشتريان حتي اگر خود اخالقي نباشند

براي دستيابي به اهداف سازماني مشروط به توان ارضاي برخي نيازهاي
زيرا عوامل بيروني (مانند پاداشهاي مستمر) در نقطهاي از اثر ميافتند،
اما انگيزههاي دروني همواره موثر هستند.

به تعبير اسپينوزا :انگيزه بيروني معلول محرکهاي بيروني است اما انگيزه

دروني حاصل بصيرت دروني است.

 - 5نارضايتي شغلي

رضايت شغلي ،احساسها و نگرشهايي است که هر کس به شغل

انتظار دارند که سازمان با آنها برخورد اخالقي داشته باشد .بنابراين هر

خود دارد .تعهد سازماني اما ،نگرش و احساسهاي کارکنان درباره کل

مشتري مداري ابزار انگار و نه اصيل

نه از مقررات و خطمشيها و رويههاي قانوني .اگر روزآمد باشيم ،اگر ياد

فرد و هر سازماني بايد تغيير و تحول و اخالقي بودن را خود آغاز کند.

سازمان است .تلقي جديد از امنيت شغلي ،ريشه آن را از درون ميداند

مشتريمداري ابزارانگار يعني نگاه کردن به مشتري به عنوان ابزار سود.

بگيريم و خوب عمل کنيم ،اگر در تخصص و کار خود اعتبار و ارزش

ابزار پايين ميآورد .با اين نگرش ،اگر سودي در کار نباشد يا احتمال

کوششي مستمر داشته باشيم ،براي خود امنيت شغلي ايجاد کردهايم.

چنين نگاهي نوعي تحويلينگري است که مشتري را تا سطح يک

زياني متصور باشد ،بنگاه نيز خود را ملزم به پایبندی به حقوق مشتري

نميداند ،در حالي که در مشتريمداري اصيل ،مشتري از حقوق اصيل

بيابيم و اگر به امور شرکت آگاه باشيم و اگر براي ارائه کاري با ارزش،

 - 6فقدان مهارت تصميمگيري

برخوردار است که رعايت آنها در گرو سود و زيان شرکت نيست .در اين

حالت مشتريمداري انگيزه دروني دارد و منوط به هيچ چشمداشتني

نيست؛ مانند احترام والدين به فرزند يک طرفه است.

در تلقي ابزارانگارانه نسبت به مشتري ،نگرش سيستمي وجود ندارد ،زيرا

گاه توجه به مشتري ،به قيمت عدم توجه به کارکنان صورت ميگيرد ،در
حالي که رضايت مشتري بدون رضايت کارکنان حاصل نميآيد .در حوزه

اخالق ،قاعده ظروف به هم پيوسته جاري است .ناديده گرفتن حقوق
کارکنان اثر منفي خود را بر عدم رعايت حقوق مشتري از سوي کارکنان
خواهد گذاشت .اعتماد به مشتري ،زيان نرساندن به او ،سرعت در تحويل

بموقع و بيعيب کاال و ارائه خدمات ،قيمت پايين همراه با کيفيت باال،
حفظ حريم شخصي افراد و رازداري و امانتداري ،تنوع کاال و خدمات،

ارائه خدمات در همه مراحل قبل و بعد از فروش و صراحت و صداقت

يعني داشتن رفتار اخالقي از نوع قاطعانه ،همگي از وجود مشتري مداري

8

مديريت هنر تصميمگيري است .ضعف در تصميمگيري باعث بروز رفتار

غيراخالقي در سازمان ميشود .تصميمگيري فرآيندي است محصول
الگوهاي مواجهه با مشکل ،تبديل مشکل به مسئله و حل اثربخش مسئله.
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مدیریتی  -مقاله

تصميمگيري اخالقي به شش اصل وفادار است :اعتماد ،کرامت انساني،

پايدار و فراگير محيط به بنگاه را ايجاد ميکند .از تصميمهاي سليقهاي

نسبت به ديگران .تصميم اخالقي تصميمي عقاليي است چون تصميم

مسئوليتپذيري بخشها و مجموعهها را در پي دارد ،رابطه صف و ستاد

يعني نسبي بودن و هيجاني بودن.

 - 9موانع فيزيکي و رواني محيط کار

مسئوليتپذيري ،انصاف ،پایبندی به منش شهروندي و مراقبت و توجه

اخالقي “مطلقا صحيح” نيست ،زيرا در عمل ممکن نيست .عقاليي بودن

و تبعيضآميز ميکاهد ،شايسته ساالري را تحقق ميبخشد ،استقالل و
را تشکيل ميبخشد و زمينه ايجاد تحول در عين ثبات را فراهم ميآورد.

فرهنگ سازماني ضعيف ،الگوي مديريت غيرمشارکتي ،فقدان نگرش

در بسياري موارد ،زمين سازمان همچون شورهزاري است که سنبل

اطالعاتي و تحليل و شتابزدگي ،همگي از موانع تصميمگيريهاي اخالقي

هنگامي که نور و گرما و سرما و ارگونومي صندلي و رايانه مثال يک

سيستمي و هوش هيجاني و مهارتهاي تشخيص و حل مسئله و فقر
در سازمان است.

 - 7بالتکليفي يا تعارضات اخالقي

برنميآورد و نميتوان انتظار بروز فکر و عمل اخالقي را در آن داشت.
تحويلدار بانک مناسب نيست ،چگونه ميتوان انتظار داشت که تقاضاي

شمار فراوان مشتريان را پاسخ گويد .احداث مدرسه در کنار بزرگراه،

از عمدهترين موانع رشد اخالقحرفهاي در سازمان بالتکليفي سازماني

استفاده از دستگاه نوار قلب فرسوده در يک بيمارستان و نظاير آن نيز

يعني وضعيتي که فرد يا سازمان با دو راههاي مواجه ميشود و راه سومي

فشارهاي فيزيکي تاثير منفي بيشتري دارد .تغيير سمت مسئولين و

است .پيچيدهترين وضعيت بالتکلیفي اخالقي ،تعارضات اخالقي است،

از مصاديق زمين شورهزار است که اشاره شد .اعمال فشارهاي رواني از
تبعات ناشي از آن به دليل خودمحوري و نه برنامهمحوري ،نمونهاي از

نمييابد و هر دو راه نيز غيراخالقياند .بنابراين تعارض اخالقي عبارت
است از رفتاري که انجام آن از جهتي اخالقاً زشت و ترک آن از جهت

اين فشارهاست .تعارض صف و ستاد و يا مديران سطوح پايين و مديران

وظيفه سازماني باشد نيز نارواست .بدين ترتيب اگر فرد راست بگويد بايد

 - 10لقمه انگاري بجاي امانت انگاري

ديگر نارواست .افشاي راز زشت است اما اگر رازداري متضمن خيانت به
رازي را افشا کند ،افشاي راز خالف قانون است .اگر رازداري کند بايد

حقيقت را کتمان کند ،کتمان حقيقت نيز عملي غيراخالقي است.

ارشد نمونه ديگري است.

تلقي مدير يا هر يک از کارکنان به آنچه در اختيار اوست تاثير ژرفي

در رفتار اخالقي او دارد .در کسب و کار ،اموالي در اختيار افراد قرار

ما در بيشتر تعارضات اخالقي دچار بن بست موهوم “يا” شدهايم .اين

ميگيرد تا در آن دخل و تصرف و از آن استفاده کنند .اين بهرهبرداري

راه حل منحصر است ،اخراج نيروهاي مازاد يا ضرر شرکت ،در مورد ديگر

که سبب افزايش پيشبيني رفتار فرد و سازمان ميشود و به اعتماد

نگاه ،خود نوعي تحويلينگري است .در تعديل نيروي انساني فکر ميکنيم

يا بايد راست گفت يا راز نگهداشت .دنبال راه سوم نميرويم در حالي

بايد بهينه و توام با بهرهوري باشد .امانتداري مثل مسئوليتپذيري است

آفريني ميانجامد .فرد امانتدار در مفهوم اخالقي کلمه ،پيشبينيپذير

که مديريت ،هنر جستجوي راه سوم در مواجهه با بن بست موهوم است.

است و ميتوان به او اعتماد کرد .ارتباط با او آسان است و افراد در برابر

از نظر مطلوبيت بررسي و وزندهي کرد ،راهحلهاي مطلوب را آزمود و

امانتانگاري است .امانتانگاري جهانبيني خاصي است که فرد نسبت

بايد ابعاد تعارض را تحليل کرد ،تمامي راه حلهاي سوم را يافت ،آنها را
مطلوبترين آنها را انتخاب کرد.

 - 8فقدان نظامهاي جامع و اخالقي

او بالتکليف نيستند .امانتداري يک الگوي رفتار اخالقي است و فرزند
به هستي مييابد .در اين حالت او تمام عناصر محيط داخلي و خارجي

شرکت را به عنوان امانت به حساب ميآورد .سهامداران صاحبان امانت

فقدان نظامهاي جامع و اخالقي در زمينههاي مختلف نظير جذب

هستند و سرمايه خود را نزد مديران و سازمان به امانت گذاشتهاند.

ارتقاء ،اطالعرساني ،نظارت و ارزيابي از جمله موانع رشد اخالقي در

شرکت است .کاهش کيفيت و عدم اطالعرساني به مشتري خيانت به

و استخدام ،پرداخت حقوق و مزايا و پاداش و تشويق ،انتصاب و
سازمانهاست .نظاممند کردن همه امور مانع رفتارهاي سليقهاي و

موردي و وجود آیيننامههاي پراکنده ميشود .صرف وجود قانون و
آئيننام ه در افزايش پيشبينيپذيري ،که عامل مهم اعتمادسازي و
موفقيت سازمان است ،کافي نيست بلکه نظاممند ساختن سبب ميشود
ن چنان تقويت شوند که امکان دور زدن قانون کاهش يابد.
قانو 

نظاممندسازي سازمان و تعبيه نظامهاي جامع در همه شئون ،عالوه

بر آنکه نرخ پيشبينيپذيري سازمان را افزايش ميدهد ،اعتماد راسخ،
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اعتماد مشتري به شرکت به معناي امانت سپردن حقوق مشتري نزد

امانت در کسب و کار است .کم فروشي مصداق آن است .اعتبار و نشان

تجاري شرکت امانت است .کارکنان شرکت امانت هستند .ابزار و امکانات

نزد کارکنان امانت است .در چنين تحليلي ،مفهوم امانتداري به مفهوم

بهرهوري نزديک ميشود .دغدغه بهرهبرداري ميتواند بر دغدغه اخالقي
امانتداري استوار شود .کسي که امانت انگاري ندارد دغدغه حفظ اموال
عمومي و استفاده بهينه و بهرهوري امکانات و اختيار را ندارد.

تهیه و تنظیم :ندا یاوری واحد سرمایه های انسانی هولدینگ
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مدیریتی  -حکایت

دو انتخاب در هر روز!
جري مدير يك رستوران است .او هميشه در حالت روحي خوبي به سر

مي برد .هنگامي كه شخصي از او مي پرسد كه چگونه اين روحيه را

حفظ مي كند ،معموال پاسخ مي دهد« :اگر من كمي بهتر از اين بودم

دوقلو ميشدم ».هنگامي كه او محل كارش را تغيير مي دهد بسياري از

پيشخدمتهاي رستوران نيز كارشان را ترك مي كنند تا بتوانند با او از

رستوراني به رستوران ديگر همكاري داشته باشند .چرا؟!
براي اينكه جري ذاتاً يك فرد روحيهدهنده است .اگر كارمندي روز بدي
داشته باشد ،جري هميشه هست تا به او بگويد كه چگونه به جنبه مثبت

اوضاع نگاه كند.

مشاهده اين سبك رفتار واقعاً كنجكاوي مرا تحريك كرد ،بنابراين يك

روز به سراغ او رفتم و پرسيدم« :من نمي فهمم! هيچكس نمي تواند

هميشه آدم مثبتي باشد .تو چطور اينكار را مي كني؟!»

جري پاسخ داد« :هر روز صبح كه از خواب بيدار ميشوم به خودم مي

گويم ،امروز دو انتخاب دارم؛ مي توانم در حالت روحي خوبي باشم و يا

ميتوانم حالت روحي بد را برگزينم .من هميشه حالت روحي خوب را
انتخاب مي كنم ،هر وقت كه اتفاق بدي رخ مي دهد ،مي توانم انتخاب

كنم كه نقش قرباني را بازي كنم يا انتخاب كنم كه از آن رويداد درسي

بگيرم ،هر وقت كه شخصي براي شكايت نزد من مي آيد ،مي توانم
انتخاب كنم كه شكايت او را بپذيرم و يا انتخاب كنم كه روي مثبت

زندگي را مورد توجه قرار دهم ،من هميشه روي مثبت زندگي را انتخاب

مي كنم».

من اعتراض كردم « :اما اين كار هميشه به اين سادگي نيست».

جري گفت« :همينطور است .كل زندگي انتخابكردن است .وقتي شما

همه موضوعات اضافي و دست و پاگير را كنار مي گذاريد ،هر موقعيتي،

موقعيت انتخاب و تصميمگيري است .شما ميتوانيد انتخاب كنيد كه

چگونه به موقعيتها واكنش نشان دهيد .شما انتخاب مي كنيد كه افراد
چطور حالت روحي شما را تحت تاثير قرار دهند .شما انتخاب ميكنيد

كه در حالت روحي خوب يا بدي باشيد .اين انتخاب شماست كه چطور

زندگي كنيد».

چند سال بعد ،من آگاه شدم كه جري تصادفاً كاري انجام داده است كه
هرگز در صنعت رستوران داري نبايد انجام داد ،او درب پشتي رستورانش

را باز گذاشته بود.

و بعد  ....صبح هنگام ،او با سه مرد سارق روبرو شد .آنها چه مي خواستند؟

درحاليكه او داشت گاوصندوق را باز مي كرد به علت عصبيشدن دستش

لرزيد و تعادلش را از دست داد .دزدان وحشت كرده و به او شليك كردند.
خوشبختانه ،جري را سريعاً پيدا كردند و به بيمارستان رساندند .پس
10

از  18ساعت جراحي و هفتهها مراقبتهاي ويژه ،جري از بيمارستان
ترخيص شد ،در حاليكه بخشهايي از گلولهها هنوز در بدنش وجود

داشت .من جري را شش ماه پس از آن واقعه ديدم .هنگامي كه از او

پرسيدم كه چطور است؟

پاسخ داد« :اگر من اندكي بهتر بودم دوقلو مي شدم .مي خواهي جاي

گلوله را ببيني؟!»

من از ديدن زخمهاي او امتناع كردم ،اما از او پرسيدم هنگامي كه سرقت

اتفاق افتاد ،در فكرت چه مي گذشت؟

جري پاسخ داد« :اولين چيزي كه از فكرم گذشت اين بود كه بايد درب
پشت را مي بستم .بعد ،هنگامي كه آنها به من شليك كردند همانطور كه

روي زمين افتاده بودم ،به خاطر آوردم كه دو انتخاب دارم :مي توانستم

انتخاب كنم كه زنده بمانم يا بميرم! من انتخاب كردم كه زنده بمانم».

پرسيدم « :نترسيده بودي؟»

جري ادامه داد« :كادر پزشكي عالي بودند .آنها مرتباً به من مي گفتند

كه خوب خواهم شد .اما وقتي كه مرا به سوي اتاق اورژانس ميبردند و

من در چهره دكترها و پرستارها وضعيت را ميديدم ،واقعا ترسيده بودم.
من از چشمان آنها ميخواندم كه اين مرد مردني است ،مي دانستم كه

بايد كاري كنم».

پرسيدم« :چكار كردي؟»

جري گفت« :خوب ،آنجا يك پرستار تنومند بود كه با صداي بلند از من

مي پرسيد آيا به چيزي حساسيت دارم يا نه؟ من پاسخ دادم ،بله .دكترها
و پرستاران ناگهان دست از كار كشيدند و منتظر پاسخ من شدند ،يك

نفس عميق كشيدم و پاسخ دادم ،گلوله! در حاليكه آنها ميخنديدند
گفتم ،من انتخاب كردم كه زنده بمانم .لطفاً مرا مثل يك آدم زنده عمل
كنيد نه مثل مرده ها!»

به لطف مهارت دكترها و البته به خاطر طرز فكر حيرت انگيزش ،جري
زنده ماند.

من از او آموختم كه هر روز شما اين انتخاب را داريد كه از زندگي خود

لذت ببريد و يا از آن متنفر باشيد .طرز فكر تنها چيزي است كه واقعا مال
شماست و هيچكس نمي تواند آنرا كنترل كرده و يا از شما بگيرد .بنابراين،

اگر بتوانيد از آن محافظت كنيد ،ساير امور زندگي سادهتر مي شوند.
نتیجه گیری:

انتخابهاي ما و طرز تفكري كه به انتخاب نهايي منجر مي شود ،ميتواند

ديد ما را نسبت به جهان هستي تغيير دهد ،پس مثبت اندیش باشیم و

درست انتخاب کنیم!

تهیه و تنظیم :ندا یاوری واحد سرمایه های انسانی هولدینگ
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مدیریتی

 12نکــته مهــم
جهت مقابــــله با
ایـــمیلهای جعلی
و هرزنامه

بدلیل آسیبپذیری جدی کاربران از طریق ایمیل ها و جهت افزایش

به شکل زیر خواهد بود:

اشاره شده است:

میرسد ولی آدرس ایمیل فرستنده از دامنه “ ”secure.comاست که

آگاهی ،در این مقاله به نکاتی جهت مقابله با ایمیلهای جعلی و هرزنامه

این ایمیل با نام فرستنده “ ”My Bankارسال شده که به نظر معتبر

امروزه ایمیلهای جعلی و هرزنامه ها بیش از پیش فراگیر شده اند،

مربوط به بانک مدنظر نیست .پس به جای توجه به نام فرستنده به

از سال  ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۴بوده ایم .شرکتها در دنیا بابت این ایمیلهای

 Outlookنام فرستنده رو به جای آدرس ایمیل نشان می دهند.

مطابق آمارهای موجود ،ما شاهد افزایش  ۱۶۲درصدی این ایمیل ها

جعلی متحمل  ۴۵میلیارد دالر هزینه شده اند و بیشتر از نصف کاربران
اینترنت حداقل روزانه یک ایمیل جعلی دریافت میکنند.

آدرس ایمیل فرستنده توجه کنید .چون اکثر برنامههای مرور ایمیل مثل

نکته  :۲به اسم لینکهای متن ایمیل اعتماد نکنید

معموالً ایمیل های جعلی شامل لینک هایی هستند که به نظر کامال

بهترین دفاع مقابل این ایمیل های جعلی پیشگیری از آنها پیش از

معتبر به نظر می رسند (مثل ورود به صفحه تغییر گذر واژه) ،اما شما را

شرکتهای مختلف چه راهکاری را برای پیشگیری از ایمیلهای جعلی

نخواهد داشت .پس روی این لینک ها کلیک نکنید؛ اگر هم کنجکاو

رسیدن به کاربران با متدهای مختلف می باشد ،متاسفانه فارغ از اینکه

در پیش می گیرند ،در نهایت بسیاری از این ایمیلها راه خود را به

 Inboxکاربران پیدا میکنند.

جایی هدایت می کنند که به احتمال زیاد عواقب خوبی برایتان به دنبال

بودید فقط نشانگر موس را بر روی آن نگه دارید تا ببینید که لینک
نمایش داده شده به کجا اشاره می نماید تا از معتبر بودن و یا معتبر

این ایمیلها آنقدر طبیعی به نظر میرسند که  ۹۷درصد کاربران از

نبودن آن مطمئن گردید.

نکته  :۱به نام فرستنده اعتماد نکنید

به عنوان مثال ،آدرس  ib.sb24.comرو تحلیل میکنیم .از سمت

تشخیص آنها برنمیآیند ،اینجاست که آموزش اهمیت پیدا میکند.

نکته  :۳به آدرسهای دامنه توجه کنید

یکی از روشهای مشهور در ارسال ایمیل های جعلی ،استفاده از نامهای

راست که این آدرس رو بررسی کنیم ،دومین بخش یعنی  sb24متعلق

ایمیل از نام “ ”My Bankبه عنوان فرستنده استفاده کند ،این ایمیل

بانک سامان است) و بخش سوم یعنی  ibبخشی از سایت این شرکت

آشنا و معتبر به عنوان فرستنده ایمیل است .فرض کنید که فرستنده
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به شرکتی است که این دامنه رو ثبت کرده است (که در این مثال
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مدیریتی

است که سرویس خاصی ارائه می دهد (که در این مثال اینترنت بانک
است) .تا اینجا همه چیز صحیح است .حاال به این آدرس توجه کنید؛

 .sb24.secure.comشاید در نظر اول  sb24برای ما آشنا به نظر

• Unauthorized login attempt
این ایمیلها شما رو به جایی هدایت میکنند که به احتمال زیاد اطالعات
شخصی و گذرواژه هاتون رو از دست میدهید ،پس لطفاً در قبال این

رسیده و به ایمیلی که از این آدرس آمده اعتماد کنیم و اگه داخل ایمیل

ایمیلها بسیار بادقت و هوشمندانه پیش بروید.

فرستنده ایمیل جعلی افتادهایم ،چون بخش دوم از سمت راست این

شاید این نکته تکراری به نظر برسد ولی اهمیت باالیی دارد ،اگه ایمیلی

لینکی به این آدرس بود ،روی آن کلیک کنیم ،اما اینجاست که در دام

ایمیل  secure.comاست و هیچ ارتباطی به  sb24یا بانک سامان
ندارد.

نکته  :۴به سالم ابتدای ایمیل توجه کنید

نکته  :9به هیچ عنوان فایلهای پیوست رو باز نکنید

از شخصی ناشناس دریافت کردید که فایل پیوست داشت ،یا حتی اگر

هم آن شخص رو میشناختید ولی منتظر ایمیلی از طرفش نبودید،
فایل پیوست را با دقت بیشتری باز نمایید و حتماً مطمئن شوید الاقل

اگه شرکت ،بانک یا شخص معتبری با شما مکاتبه کند ،به احتمال ۱۰۰

آنتیویروس سیستم شما غیرفعال نمی باشد ،زیرا عواقب این کار جبران

عباراتی مثل زیر بود ،به آن اعتماد نکنید.

نکته  :10به امضای نویسنده توجه کنید

درصد نام شما را می داند ،پس اگر ایمیلی دریافت کردید که شروع آن با

• مشتری عزیز

ناپذیر است .

ایمیل هایی که از طرف افراد معتبر فرستاده می شوند دارای امضای

• دریافت کننده محترم

مشخص و اطالعات کامل می باشند ،پس اگه ایمیلی رسمی از طرف یک

• Dear Sir/Madam

آن ایمیل اعتماد نکنید.

• مخاطب گرامی

• Valued Customer

نکته  :۵اطالعات شخصی را فاش نکنید

شخص به ظاهر معتبر دریافت کردید که امضا جامع و کامل نداشت ،به

نکته  :11به همه ایمیلها مشکوک باشید

شما هم به همه ایمیلهایی که انتظار دریافت شان را ندارید مشکوک

اهمیتی ندارد که یک ایمیل چقدر معتبر به نظر برسد! اطالعات شخصی

باشید و اگه نکتهای دیدید که به نظر درست نمیآمد ،آن ایمیل رو بی

که این اطالعات را از طریق ایمیل از شما بپرسد.

نکته  :12از ایمیل سازمانی جهت ثبت نام در سایتهای
غیررسمی استفاده ننمایید.

خود را فاش نکنید .بانک شما شماره حساب شما را دارد ،پس نیازی ندارد

نکته : 6اغوا نشوید

از قدیم گفتند؛ که اگه پیشنهادی زیادی اغوا کننده بود ،یعنی یک جای

درنگ پاک و یا ارسال کننده آن را بالک نمایید.

کار مشکل دارد .این ضربالمثل در مورد ایمیلهای جعلی خیلی زیاد
صدق می کند؛ پس اگه ایمیلی از شخص ناشناسی دریافت کردید که

وعده چنین و چنان به شما داد ،به آن اعتماد نکنید.

نکته  :۷فریب بخت آزماییهای دروغین رو نخورید

چند وقت پیش ایمیلی به دست من رسید که مژده از برنده شدن
توی یک بختآزمایی رو می داد ،ولی من اص ً
ال در هیچ سایتی جهت

بختآزمایی شرکت نکرده بودم ! پس شما هم انتظار برنده شدن در قبال
کاری که نکرده اید رو نداشته باشید .تقریباً همه ایمیلهایی که به شما

با توجه به درخواست بیشترسایتها جهت ثبت ایمیل شما به عنوان

نکته  :8مراقب ایمیلهای با موضوعهای اضطراری باشید

ایمیل سازمانی در سایتهای غیرمعتبر و یا غیرسازمانی استفاده ننمایید،

وعده برنده شدن در یک بخت آزمایی رو میدهند ،جعلی هستند.

یکی از روشهای معمول فریب کاربران با ایمیلهای جعلی ،استفاده از
موضوعات با مضمون اضطراری بودن یک امر هستند ،مانند:

• هشدار!!! گذر واژه شما در حال انقراض است.

• خطر  ...شخصی با نام کاربری شما به اینترنت بانک شما ورود کرد.

ثبتنام در سایت و یا جهت ارسال اطالع رسانیها ،حتی االمکان از
این موضوع عالوه بر دردسترس قرار گرفتن ایمیل سازمانی شما در

دیتابیسهای تبلیغاتی ،خوراک خوبی جهت هکرها نیز خواهد بود.

تهیه و تنظیم :مهرداد کاکاوند واحد زیرساخت و امنیت

• Account has been suspended
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توليد و مديريت ضايعات (قسمت دوم)
 - 1-2فاز تغيير در سطح آگاهي كاركنان

تغيير در سطح آگاهي كاركنان مستلزم تغيير در طرز تفكر سنتي
مديريت و ترويج ديدگاههاي جديد در سازمان ميباشد .بطور مثال،
در توليد سنتي ،تمركز بر توليد انبوه حجمهاي باالي محصول موجب
محدودسازي قابليت انعطاف سيستم توليد ميگردد .اين در حالي است

كه در شكلهاي نوين توليد مانند توليد ناب ،اين محدوديت بايد بهنحو
موثري از ميان برداشتهشود.

5S - 2 - 2

 استانداردسازي ( :)Seiketsuتميز بودن و مرتب بودن محيط و ابزاركار بطور مستمر.

نظم و مشاركت نيروي كار ( :)Shitsukeنظم كاركنان ،پيروي ازدستورالعملها و رويههای كاري و استفاده از آموزشهاي ضمن كار براي

ترويج مفاهيم چهارگانه قبلي ميان كليه كاركنان و مشاركت آنها در
فعاليتهاي مورد نظر.

بهبود در روش  5Sميتواند با درنظر گرفتن هريك از عناصر  ،4Mاعمال

گردد ،اين امر بوسيله انجام همه فعاليتهاي  5Sبايكديگر و يا انجام

 5Sدر واقع مبنايي براي يك برنامه بهبود فراگير به شمار ميرود .در
اين روش بر مشاركت فراگير كاركنان تاكيد گرديده و از مراحل بهبود،
اطمينان حاصل ميگردد ،همچنين در اين شيوه ،مسير حركت به سمت
بهبود هميشه واضح و شفاف ميباشد 5S ،شامل موارد زير است:

 سازماندهي ( :)Seiriچيدمان مناسبتر اقالم موردنياز در كارگاه وتفكيك اقالم ضروري از اقالم غيرضروري.

 نظمدهي ( :)Seitonاستقرار تسهيالت با اولويتبندي در محلهايمناسب و مرتب نگهداشتن محيط كار.

 نظافت ( :)Seisoتميزكردن محيط و ابزار كار توسط شاغل در تماميردههاي شغلي.

جداگانه هريك از آنها ميسر است.

 - 3 - 2توليد پيوسته

توليد پيوسته به مفهوم توليد يك محصول در زمان مشخص و از طريق

فرآيندهاي متفاوت ميباشد كه طبق ترتيب مناسبي پشت سرهم انجام

ميشوند .سرعت توليد در اين سيستم زياد بوده و كاهش موجوديهاي

حين فرآيند و كاهش ضايعات از ويژگيهاي آن است .از سوي ديگر ،در
اينگونه سيستمها ،استفاده از كاركنان با مهارتهاي مختلف ،با توجه به

ترتيب توالي ماشينها و ابزارآالت ميسر ميباشد .در جدول ( ،)1فهرستي
از ويژگيها در دو سيستم توليد دستهاي و پيوسته با يكديگر مقايسه

شدهاند.

جدول  - 1ويژگيهاي سيستمهاي توليد پيوسته و دستهاي

 JIT - 4 - 2براي عمليات و دستورالعملهاي استاندارد

 JITدربرگيرنده كليه جنبههاي توليد ميباشد و برحصول اطمينان
از قابليت دسترسي به كيفيت موردنياز با كميت مشخص و دقيق در

زمان و مكان معين متمركز است .اين روش موجب ترغيب سازمان به
حذف ضايعات ميگردد .اين امر بويژه در زماني صورت ميپذيرد كه

ضايعات همه فعاليتهايي را در برگيرد كه ارزش افزوده ايجاد نمينمايند.
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 JITشامل مجموعهاي از تكنيكهاي ساخت و توليد ميباشد كه با
زمانهاي انتظار خط توليد و سفارش و خريد و سطوح موجودي در

هر مرحله از فرآيند در ارتباطند .در اين ميان استراتژيهايي نيز روش

مزبور را پشتيباني مينمايند كه برخي از آنها عبارتند از طراحي استقرار
تسهيالت ،طراحي محصول ،برنامهريزي و زمانبندي توليد ،جريان مواد،
زنجيره تامين و جنبههاي انساني سيستم توليد.
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فنی مهندسی  -مقاله

اصوالً  JITمبتني بر عناصر زير ميباشد:

 -كاهش سطوح موجودي؛

 كاهش موجودي حين فرآيند (محصوالت نيمهساخته)؛ -كاهش زمانهاي راهاندازي ماشين آالت؛

 -كاهش زمانهاي انتظار در خطوط توليد؛

 كاهش قطعات اسقاطي و دوبارهكاريها؛ -آسانسازي فرآيندها؛

 -بهبود كيفيت محصول؛

 -بهبود نگهداري پيشگيرانه تجهيزات؛

 بهبود سيستمهاي ارتباطي در داخل بخشهاي مختلف و مابين آنها؛ و -بهبود اثربخشي كلي كارخانه.

عامل شتابدهنده سيستم  ،JITاستانداردسازي عمليات و دستورالعملها
ميباشد .اين امر به مفهوم توليد سريع در پايينترين سطح ضايعات

با استفاده از رويهها و روشهاي كارا ميباشد .ذكر اين نكته حائز

اهميت است كه  JITنه تنها با عمليات توليدي در ارتباط است ،بلكه

دستورالعملها و تكميل گزارشات و فرمها را نيز بعنوان بخشي از فرآيند

كلي ،دربرميگيرد .در  JITچنين فرض ميشود كه منشاء ضايعات تنها
در قسمت سختافزاري و فني عمليات وجود ندارد ،بلكه در بخشهاي

نرمافزاري عمليات نيز ممكن است موجود باشد.

چرخه اجرا:

براي به فعل درآوردن آنچه تاكنون گفته شد ،وجود يك چرخه ديگر نيز
ضروري بهنظر ميرسد .اين چرخه ،چرخه اجرا ناميده ميشود و در واقع،

همان چرخه  PDCAميباشد (شكل  .)4براي تحقق اهداف هر يك

از فعاليتهاي اين چرخه ،سازمان و كاركنان آن ميبايست فعاليتهاي

اجرايي را بهطور منظم و سيستماتيك انجام دهند.
چرخه  PDCAشامل مراحل زير است:

 -برنامهريزي ( :)Pتعيين و تعريف برنامه جهت دستيابي به اهداف.

 -اقدام ( :)Dآزمون برنامههاي تعريف شده بوسيله اجراي يك طرح

آزمايشي.

 -بررسي ( :)Cبررسي تحقق نتايج مطلوب توسط آزمايشهاي انجام

شده.

 -اقدام اصالحي ( :)Aدرصورت حصول نتايج مطلوب آزمايشها ،ترميم

آنها به سطح كل سازمان.

درصورت عدم تحقق اهداف ،بررسي داليل عدم موفقيت و راههاي اصالح

و بهبود در قدمهاي بعدي صورت می پذيرد .اين امر خود نيازمند تكرار
چرخه  PDCAميباشد و يا حتي فراتر از آن ،نيازمند برگشت به عقب
و آزمون مجدد نتايج حاصل از چرخههاي ديگر ،يعني چرخههاي روش
و پژوهش ميباشد.
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شكل  4-چرخه اجرا

 :QCعاملی برای تلفيق  IMIو :TQM

با آنكه مدل ارائه شده از اهميت خاصي برخوردار ميباشد ،ولي بهنظر

ميرسد بكارگيري و اجراي آن نيازمند استفاده از ظرفيتهاي بيشتري
از سازمان ،بويژه نيروي انساني آن ميباشد .در مؤسسات ژاپني ،مكانيزم

و ساختار اصلي كه براي اجراي برنامههاي بهبود در راستای نظامهای

مديريت کيفيت فراگير ( )TQMمورد استفاده قرار ميگيرد ،چرخه

كيفيت ميباشد .چرخههاي كيفيت شامل نيروهاي فعالي ميباشند كه
وظيفه به فعل درآوردن استراتژيهاي سازماني را برعهده دارند .اين افراد

در قالب يك برنامه بهبود كيفيت نظير هوشين كانري و يا گسترش
خطيمشي كيفيت ،فعاليتهاي اجرايي بهبود را پشتيباني ميكنند.

در چرخههاي كيفيت ،كاركنان از بخشهاي مختلف سازمان مشاركت

دارند و موجب انتقال اطالعات بهبود كيفيت به كليه كاركنان در همه

سطوح ميگردند .ركن اصلي چرخههاي كيفيت ،استفاده از تكنيكهاي

كنترلكيفيت براي حل مشكالت و مسائل ميباشد .اين تكنيكها
شامل ابزارهاي مقدماتي كنترلكيفيت ميباشند كه عبارتند از برگههاي

بازبيني ،نمودارهاي پارتو ،نمودارهاي علت و معلول ،نمودارهاي كنترل،
نمودارهاي وابستگي بين عوامل و هيستوگرامها .البته استفاده از ساير
ابزارهايآماري نظير احتماالت ،تحليل همبستگي ،تحليل رگرسيون،

تحليل واريانس ،طراحي آزمايشها و آزمون قابليت اطمينان نيز از نظر
كمي براي تحليل علمي مشكالت و مسايل مفيد ميباشند .با توجه به

آنچه گفته شد ،مدل  IMIقابل توسعه بوده و می توان آنرا با روشهای
مورد اشاره تلفيق نمود .بعنوان مثال ،پيشنهاد ارائه شده در شکل (،)5
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فنی مهندسی  -مقاله

در واقع يک مدل جامع برای بهبود مستمر مديريت ضايعات می باشد

در مجموع ،در اين مقاله يك مدل جامع داراي چرخه های متصل بهم

که در شکل مشخص است ،ابزارهای کنترلکيفيت ،ساير ابزارهای آماری

هريك از چرخههاي مدل پيشنهادی در ارتباط و اثرگذاري متقابل با

که کليه مباحث مطرح شده در اين مقاله را شامل می گردد .همانگونه
و روش های پيشرفته بهبود مستمر مانند شش سيگما از چرخه های

کيفيت پشتيبانی می نمايند و حرکت چرخه کيفيت موجب حرکت
چرخه اجرا در مدل  IMIمی گردد که اين امر خود موجب حرکت
ساير چرخه های مدل مزبور می گردد .الزم به توضيح است که در مدل

پيشنهادی شکل ( ،)5دو چرخه اجرا وجود دارد .چرخه اول همان چرخه

اجرا در  IMIاست و چرخه دوم ،چرخه ای است که موجب بهبود مستمر
فعاليتهای چرخه کيفيت میگردد .در هرحال ،اجراي برنامههاي بهبود

ارائه شد که هدف آن بهبودمستمر مديريت ضايعات می باشد .در واقع

يكديگر می باشند .درگيري چرخهها با يكديگر بهگونهاي صورت
ميپذيرد كه فعاليتهاي بهبودمستمر بطور سيستماتيك تعريف شده،

ارزيابي شده و اجرا ميگردند .مدل پيشنهادي از اي 
ن نظر حائز اهميت
ميباشد كه موجب ميگردد سازمانها آنرا باتوجه به نيازهاي ويژه خود
مورد استفاده قرار دهند ،ضمن آنكه نسبت به اعمال بهبود مستمر نيز

اطمينان حاصل مينمايند .بطور کلی مزيت مهم مدل پيشنهادی ،حصول

اطمينان از بكارگيري همه نيروهاي الزم براي فرآيند بهبود ميباشد .اين

مقولهاي است كه ميبايست توسط روشهاي تيمي به انجام برسد و اين

امر باتوجه به موارد زير صورت ميپذيرد:

توصيه مينمايد ،چرا که روشهاي تيمي موجب افزايش تعهد كاركنان و

چرخه پژوهش).

مقاله نيز استفاده از روشهاي تيمي و مشاركت كاركنان را در اين زمينه
احتمال موفقيت برنامههاي بهبود ميگردند.

 -نياز به تعريف سيستماتيك از مسائل ،مشكالت و محدوديتها (بوسيله

 نياز به ارزيابي و استفاده از روشها و رويههاي متفاوت براي دستيابيبه اهداف (بوسيله چرخه روش).

 -نياز به برنامهريزي دقيق و شفاف چگونگي پيادهسازي و اجراي

روشهاي انتخابي در سازمان و تعيين منابع و اقدامات ضروري براي
تحقق واقعي اهداف اجرايي (بوسيله چرخه اجرا).

 نياز به استفاده از روشهای تيمی و مشارکت کارکنان از کليه سطوحسازمانی (بوسيله چرخه های کيفيت).

 نياز به پشتيبانی چرخه های کيفيت (بوسيله روشهايی مانند ابزارهایمقدماتی کنترل کيفيت و ساير ابزارهای آماری).
شكل 5-مدل جامع پيشنهادی برای کنترل و بهبود مستمر مديريت ضايعات

نتيجه گيری:

 -نياز به بهبود مستمر فعاليتهای چرخه های کيفيت (بوسيله PDCA

يا شش سيگما).

آنچه در اين مقاله ارائه گرديد ،مجموعهاي از چرخههاي مختلف بود كه
با حركت آنها ،مجموعه فعاليتهاي يك موسسه دچار تحول گرديده و

ضايعات احتمالي ،كنترل ،ريشهيابي و حذف ميگردند .با مطالعه نحوه

بهكارگيري تكنيكها و روشهاي بهبود كيفيت توسط ژاپنيها ،چنين

بهنظر ميرسد كه موفقيت كامل و تضمين شده برنامههاي مزبور مستلزم

تلفيق روشهاي مورداستفاده و بهكارگيري سيستماتيك آنها ميباشد.
استفاده منحصر بهفرد و موردي از تكنيكهاي بهبود ممكن است به

موفقيتهاي ناچيزي بيانجامد ،ولي در بلندمدت منجر به شكست شده و
موجبات نااميدي سازمانها را فراهم ميآورند .تنها بوسيله تركيب مناسب

روشهاي مزبور است كه سازمانها قادر به كاهش ضايعات نهتنها درون

فرآيند توليد ،بلكه در خارج از آن نيز ميباشند .موفقيت در برنامههاي

بهبود تنها از طريق پشتكار و تعهد كليه كاركنان مشاركتكننده در
برنامه كاهش ضايعات ميسر است.

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﻠﻢ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 1395

تهیه و تنظیم :نوشین گلشنی مهر واحد برنامه ریزی
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فنی مهندسی  -تازه های تکنولوژی

اسفنج پلیمری
برای ترمیم
و جایگزینی
ستون فقرات

دانشمندان موفق به ساخت مادهی جدید پلیمری شدند .این پلیمر

از طریق بریدگی کوچکی در پشت یا ناحیهی گردن به وسیلهی میلهی

صورت سهبعدی برای جایگزینی قسمتهای آسیب دیده ستون فقرات

تیتانیوم بسیار گران قیمت و پرهزینه است .این روش جدید ترمیم ستون

اسفنجی نسبت به نمونههای مشابهی که در آنها از اجزای چاپ شده به

استفاده میشود متفاوت بوده و به جای اینکه به عنوان جایگزینی برای

قابل اتساعی از جنس تیتانیوم است که البته به دلیل به کار بردن فلز

فقرات میتواند سادگی دسترسی و زمان بازگشت کوتاه روش بهرهگیری

استخوان جداشده یا شکسته عمل کند رشد استخوان در محل مورد نظر

از میل ه تیتانیومی را با قیمت ارزانتر از روش باز کردن قفسه سینه همراه

به گزارش جی پالس ،به عبارت دیگر اسفنج پلیمری کنونی داربستی

در بیماران بکاهد.

سلولهای استخوانی باقیمانده در محل کمک کند تا با رشد خود در

ایجاد میکنند و سپس هیدروژل پلیمری را به درون حفره استخوانی

را تسهیل میکند.

متخلخل ،زیست سازگار و زیست تخریبپذیر است که میتواند به

محلی که استخوان به واسط ه سرطان یا دیگر بیماریها از آن جا جدا
شده است ،مشکالت بیماران را به حداقل ممکن برساند.

کند تا ضمن سادهتر کردن کار برای پزشکان رنج ناشی از بیماری را نیز
در این روش پزشکان به سادگی برش کوچکی در گردن یا کمر فرد بیمار

تزریق میکنند ،مشابه روش بهرهگیری از میله تیتانیومی پلیمر تزریق
شده ،مایعات موجود در محل زخم را جذب میکند و با بزرگشدن

گاهی از اوقات – به هر دلیل بیولوژیکی– سرطان با گسترش خود از روی

خود محل شکاف و بریدگی استخوان را پر میکند .پزشکان نیز نحوه

سرطان میکند که به این متاستاز سرطان میگویند .این پدیده باعث

قفسی که از پیش منبسط شده است کنترل میکنند .میتوانید این روش

تومور اصلی به سمت بافتهای دیگر حرکت کرده و آنها را هم دچار

بزرگشدن و رشد این پلیمر در بدن را در هر جهت با قراردادن آن در

میشود تا پزشکان مجبور به بریدن و خارج کردن بافت آلوده شوند که

را این طور تصور کنید که چارچوبی از جنس چوب نحو ه پرشدن بتن را

احتمال آسیب به اعصاب میشود.
معموالً برای انجام چنین جراحیهایی پزشکان از بازکردن حفر ه سینه،

دقیقه طول میکشد که فرایند پخت یا همان سخت شدن پلیمر به اتمام

برسد و پس از آن اندام مصنوعی درون بدن ساخته شده است! پس از

است که در چنین روشی زمان بازیابی و بهبود بیمار نیز طوالنی بوده و

درون این پلیمر موجب سخت شدن و تقویت هرچه بیشتر آن میشود.

این مورد به ویژه برای ستون فقرات منجر به خالی شدن آن منطقه و

جراحی را آغاز میکنند تا به ستون فقرات دسترسی پیدا کنند ،بدیهی
احتمال ایجاد مشکالت در حین یا پس از عمل جراحی نیز بسیار زیاد

است .روش جایگزینی که برای چنین روش پرخطری وجود دارد ،ورود
16

درون خود شکل میدهد .با واردشدن این پلیمر به درون بدن  ۵تا ۱۰

طی این مرحله بافت استخوان بدن کار خود را آغاز میکند و با نفوذ به

تهیه و تنظیم :محمود گودگزی واحد کنترل کیفیت
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فنی مهندسی -خودروهای برتر
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مزدا  ۳در مدل  ۲۰۱۷از یک موتور درون خطی  2،0لیتری بهره

سیستمهای ایمنی مزدا  ۳دوباره ارزیابی شدند و امکانات ایمنی نظیر

می برد که توان خروجی این موتور  ۱۵۵اسببخار در  ۶۰۰۰دور بر

سیستم پیشرفته تشخیص نقطهکور ،سیستم پیشرفته و بروز ترمز،

است .شتاب این خودرو  ۷۵ثانیه در  ۰تا  ۱۰۰است .مزدا  ۳جدید

عابران پیاده به این خودرو اضافه شد .همچنین کابین عایق بندی بهتری

دقیقه و گشتاور تولیدی آن  ۱۵۰نیوتن بر متر در  ۴۰۰۰دور بر دقیقه
همچنین قادر به رسیدن به بیشترین سرعت  ۱۳۰مایل بر ثانیه است.

سنسور مادون قرمز جهت جلوگیری از برخورد با جلو ،سیستم تشخیص

داشته است و صدا در داخل این خودرو کاهش پیدا کرده است.

برای انتقال این قدرت از گیربکس دستی  ۶سرعته یا اتومات بهره می برد.

همچنین در مزدا  ۳جدید از سیستم جدید  G-Vectoringاستفاده

جدید است .مهمترین بروزرسانیها در خودروی مزدا  ۳مدل ۲۰۱۷

است که سبب بهبود کنترل شاسی خودرو می گردد.

از مزایای مزدا  ۳ظاهر طراحی بهروزشده و تجهیزات داخل و خارجی

شامل یک پنجره مشبک جسورانه ،نورپردازی جدید و (در نسخه هاچ

بک پنج درب) سپر عقب دوباره طراحی شده است.
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شده است که هماهنگ کننده دریچه گاز ،فرمان و حتی سیستم تعلیق

تهیه و تنظیم  :بهزاد محمدی واحد طرح و برنامه

17

خانوادگی  -سالمتی

کاهشوزن

مییابد ،غذاهای بسیارخوب و مطلوبی هستند.

ارزش غذایی سوپها و آشها

سبزیها :بیشتر سوپها و آشها حاوی مقدار زیادی سبزی هستند.
مجموع کالری سوپها و آشها به مواد تشکیلدهنده آنها بستگی دارد

اما بهطور متوسط هر فنجان سوپ یا آش بین  50تا  100کالری انرژی

دارد .البته این مقدار کالری در آشهایی که در آنها پیازداغ یا نعناداغ

فراوان ریخته میشود ،بسیار باالتر است.

هرچند سب زیهایپخت هشده طی فرآیند پخت برخی ویتامینهای خود
را از دست میدهند اما حاوی فیبر بسیار باالیی هستند و فیبر میتواند

به حرکات دودی دستگاه گوارش و دفع بهتربخصوص در افراد مبتال به

یبوست کمک کند.

هویج :بیشتر سوپها حاوی هویج هستند .هویج عالوه بر اینکه حاوی

بتاکاروتن یا پیشساز ویتامین Aاست دارای ویتامینهای  B,C,D,Eنیز
هست و باعث افزایش مقاومت بدن در مقابل بیماریهای عفونی میشود.

ی کننده ب ه شمار میآید که نقش
پیاز :یکی از بهترین مواد ضدعفون 
ضد میکروبی آن به اثبات رسیده است .عالوه بر این پیاز یک منبع

خوب منگنز است و این ماده معدنی یک ضددرد طبیعی محسوب

کدام نوع سوپ میتواند باعث کاهش وزن شود؟

کاهش وزن و الغرشدن با سوپ یکی از ترفندهای الغری است که

میشود بنابراین مصرف پیاز در سوپ به کاهش دردهای عضالنی هنگام

سرماخوردگی کمک میکند.

طرفداران بسیاری دارد ،اما باید بدانید که هر نوع سوپی نمیتواند شما را
الغر کرده و موجب کاهش وزنتان شود .با ما همراه شوید تا مشخصات
یک سوپ مناسب برای کاهش وزن را بدانید.

کاهش وزن با سوپ:

شدهنده اشتها توصیه شود
شغذا و کاه 
سوپی میتواند ب ه عنوان پی 
که مملو از سبزیجات باشد و از گروه کربوهیدراتها و گوشتها در آن
ن که سوپ باید کامال رقیق و آبکی باشد.
استفاده نشده باشد .ضمن ای 

ن که حجم زیادی از معده را اشغال میکند
چنین سوپی میتواند ضمن ای 

گوشت :برخی از سوپها و آشها هم دارای گوشت مرغ یا گوشت قرمز

کالری کمی وارد بدن کرده و جلوی اشتها را برای مصرف غذای اصلی بگیرد.

هستند و عالوه بر ویتامین و موادمعدنی ،پروتئین نیز دارند ،پروتئین

غذاهای گرم فصل تبدیل کرده است .پخت سوپها سابقهای دیرینه دارد
و تقریباً به دوران باستان برمیگردد .سوپها و آشها بهدلیل داشتن

غالت :غالت موجود در آشها مانند جو ،جو دوسر ،گندم و ...نیز منگنز

باالیی دارند .مواد غذایی این گروه تامینکننده انرژی بدن و حاوی فیبر،

سبزیجات ،گوشتها و غالت ،لبنیات مثل ماست ،شیر و کشک که در

حبوبات :در گروه گوشتها قرار دارند زیرا از نظر پروتئین غنی هستند.

سرمای هوای این روزها ،انواع سوپ و آش را به یکی از لذتبخشترین

مواد غذایی مختلف از جمله گروه کربوهیدراتها مانند بلغور ،برنج ،جو،

برخی آشها و سوپها میریزند ،یک غذای کامل محسوب میشود .از
این رو انواع سوپها و آشها در زمان بیماری که بیمار اشتهای کمی برای
غذا خوردن دارد یا توان جویدن سایر غذاها را ندارد و برای تقویت سیستم

ایمنی بدن در فصول سرد سال که شیوع آنفلوآنزا و سرماخوردگی افزایش
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گوشت به بازسازی سیستم ایمنی کمک میکند.

ویتامینهای گروه  Bو پروتئین هستند.

حبوبات مقاومت بدن را در برابر بیماریها افــزایـش مـیدهنـد .افرادی

که  2بار یا بیشتر در هفته از حبوبات استفاده میکنند کمتر به سرطان روده
بزرگ ،پروستات ،بیماریهای قلبی ـ عروقی و دیابت نوع  2مبتال میشوند.

تهیه و تنظیم :کارگروه خانوادگی؛ معصومه حقیقی
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خانوادگی  -همسرداری

معجزه گفتن جمالت طالیی

رابطه زن و مرد در زندگی زناشویی ممکن است با پستی

و بلندیهایی مواجه باشد ،ولی شما میتوانید با جمالت
طالیی زیر زندگی زناشوییتان را دگرگون کنید:

من از تو حمایت میکنم

شاید ندانید ،اما مهم است که به همسر خود بفهمانید که

از او حمایت میکنید .طبق مطالعات منتشر شده در مجله
شخصیت و روانشناسی اجتماعی ،حمایت کالمی و اشارات
غیرکالمی در رابطه ،به همسرتان حس امنیت میبخشد که

منجر به پایهریزی اعتماد و صمیمیت میشود .این مطالعات
نشان داد حمایت دلسوزانه زوجین نسبت به شخصیت و

ارزشهای یکدیگر موجب بهبود کیفیت رابطه آنها میگردد.

دوستت دارم

گفتن جمله دوستت دارم ،سنگ بنای هر رابطهایی را
میسازد .با این وجود ،هنگامی که این رابطه پایهریزی شد
به مرور زمان ،جمله دوستت دارم تبدیل به عادت شده و

بیشتر شبیه واژههایی از اعماق وجود است تا حرفهای

احساسات درونی خود را با شما در میان بگذارد .چنانچه یکی از رفتارهای شما

رابطه آنها بیش از  ۱تا  ۵سال دوام آورده ،جمله دوستت

تحقیقات روانشناسی حاکی از آن است که اکثر افراد از این مشخصه حیاتی،

تکرار این جمله با افزیش سالهای رابطه به طرز چشمگیری

و گوش دادن به نگرانیهای طرف مقابل بسیار دشوار است و همین امر ارتباط
موثر را تقریباً غیرممکن میسازد.

طرفین شود.

بحث و عدم توافق بخشهای جداناپذیر هر رابطهایی هستند .با این وجود،

همه ما اشتباه میکنیم ،اما پذیرش اشتباه برای برخی دشوار

ل نشده فشار بیش از حدی را بر توان جسمی و روحی وارد کرده
مکرر و ح 

اصلی بلوغ است .با گفتن جمله متاسفم در مواقع لزوم ،نه

دستیابی به تعادل و آرامش پس از بحثها از اهمیت ویژهایی برخوردار است.

رابطه پایهگذاری کردهاید .مطالعهایی که در مجله روانشناسی

روانشناسان همواره بر اهمیت کمی دلگرمی در روز با گفتن روز خوبی داشته

تقویت اعتماد متقابل بین طرفین میگردد .روابط سالم بر

اینکه همسرتان هر کجا که باشید حامی شماست ،حس قدرت و انرژی مضاعفی

احساسات را با من در میان بگذار

روح را افزایش میدهد اما از طرف دیگر یک رابطه ناسالم ،زندگی را به مصیبت

تکراری .طبق بررسیهای یوگو ،بیش از نیمی از زوجها ،که

طرف مقابل را آزار داد ،به حرفهای طرف مقابل داستان نیز گوش دهید.

دارم را اساس حرفهای روزانه خود قرار دادهاند .البته تعداد

ارتباط موثر ،بیبهرهاند .از منظر اکثر مردم کنارگذاشتن نقطه نظرهای خودشان

کاهش مییابد .اگرچه گفتن دوستت دارم امری طبیعی

است ،اما باید و میتواند موجب تغییر در کیفیت روابط

بعدا ً این مشکل را حل میکنیم

متاسفم

مدیریت این عدم توافقها سرانجام یک رابطه را به تصویر میکشد .کشمکشهای

است .پذیرش اشتباه و قبول مسئولیت کارها از نشانههای

و میتواند سالمت و حس رضایت از زندگی را تحلیل ببرد .به همین دلیل

تنها همچون فردی بالغ رفتار نمودهاید ،بلکه اعتماد را در

روز خوبی داشته باشی!

به چاپ رسید نشان داد ،عذرخواهی ،بیش از انکار ،موجب

باشی و دعای خیر تاکید میکنند .دنیای بیرون میتواند خشن باشد و آگاهی از

پایه احترام متقابل ،اعتماد و ارتباط موثر بنا شد ه است.

را در برابر نبردهای زندگی به شما و او میبخشد .در نتیجه ،رابطه سالم ،سالمت

زوجهای پرمشغله اغلب گفتگوی مختصری درباره مسائل

تبدیل میکند.

روزمره و تعهدات معمول با یکدیگر دارند و از گفتگوهای

سطحی اجتناب میکنند .یکدیگر را ترغیب کنید تا همسرتان
ﺷﻤﺎره ﭼﻬﻠﻢ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 1395

تهیه و تنظیم :کارگروه خانوادگی؛ معصومه حقیقی
19

خانوادگی  -فرزند پروری

آموزش آداب غذاخوردن به کودکان

میهمانیرفتن برای خانوادههایی که بچه کوچک دارند شاید یکی از

به استثنای به پرواز درآوردن تکههای غذا ،سعی کنید در این شبها

ناخوشایندی نشان دهند.

گاهی سر میز شام پاستا میخورند ولی آخر کار در سرتاسر خانه تکههای

سختترین کارها باشد ،زیرا بچهها ممکن است در میهمانیها رفتارهای
قراردادهایی به نام شبهای «باآداب» و «بیآداب» وضع کنید !!

زیاد به کارهای آنها ایراد نگیرید .گاهی جلوی تلویزیون پیتزا میخورند و

پاستا مشاهده میشوند .به بچهها اجازه دهید از هر قاشق و چنگالی که

اید ه این کار ساد ه است :بیشتر شبها مثل همیشه دور هم شام بخورید،

دوست دارند استفاده کنند و هم ه سعی کنید راحت باشید.

و تشریفات باشند.

شود و بچهها عاشق تمرین آداب می شوند.

مثل هر خانواده دیگری ،حدود  ۹۰درصد سفرههای شامتان بدون مراسم

فرایند آموزش آداب مهمانی رفتن کودکان به یک تفریح خوب تبدیل می

اما برای یادگیری آداب مهمانی رفتن کودکان چیزی در حدود یکبار در

وقتی برای شام به منزل دوستان و مهمانی می روید ،فقط به آرامی به

این وعدهی غذا یک تمرین است ،و نونهاالن برای یادگیری یک نوع رفتار،

میشوند که چگونه باید رفتار کنند .آنها بدون ایراد و اشکال نیستند

هفته ،در حالت «با آداب» سرسفره بنشینید.

بچهها بگویید :االن موقعیت «با آداب» است و خودشان بالفاصله متوجه

به تمرین نیاز دارند .در این وعدهها با حالت رسمی سر میز بنشینید.

(البته مسئله این نیست) ولی کمکم اهمیت رعایت آداب در موقعیتهای

و حتی در مورد گفتوگوهای سرسفره نیز تمرین کنید .تا زمانی که
غذاخوردن همه کام ً
ال تمام شود سرسفره بنشینید و آداب مربوط به

وقتش آرام باشند و در مواقع مناسب شلوغ کنند و این میتواند یکی از
نتایج تجربیات لذتبخش شما برای تربیت کودکانتان مخصوصاً در مورد

قاشق و چنگال را سر سفره بچینید .به آرامی و مؤدبانه غذا بخورید

مهمانی را تمرین کنید.

سایر شبها برای بچهها شبهای «بی آداب» هستند و آنها میتوانند
کام ً
ال مثل بچههای سهساله رفتار کنند.
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اجتماعی را با تفریح میآموزند و همچنین یاد میگیرند که چگونه به
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وسایلی که هرگز شسته نمیشوند ،اما باید بشویید!!

همه افراد به بهداشت و پاکیزگی آشپزخانه و سرویس بهداشتی اهمیت

تمیز کردن کیف دستی به جنس آن بستگی دارد؛ اما بیشتر آنها را

نگرفته اند .درست است که باید آشپزخانه و سرویس بهداشتی را تمیز

شما پارچهای است ،بهترین گزینه خشکشویی است.

میدهند؛ اما جاهایی هم وجود دارند که در محدوده بهداشتی شما جای
نگه دارید؛ اما بسیاری از اشیاء در اطرافتان وجود دارند که هرگز آنها را

نمی شویید و کامال آلوده هستند .در ادامه به برخی از آنها اشاره کرده و

راهحلی برای تمیزکردن هرکدام ارائه خواهیم کرد:

گوشی همراه

میتوان با دستمال مرطوب یا آب و صابون تمیز کرد .اگر جنس کیف

بندهای کفش

بندهای کفشها نزدیک زمین هستند و آلودگیها و کثیفی های خیابان
بر روی آن ها مینشیند .طبق یک تحقیق ،کفشها و بندهای کفش

ها میلیونها ریزسازهوار مانند ویروسها و تکیاختهها را در خود جای
دادهاند.

گوشی همراه در همهجا همراه شما است ،بر روی میزها و پیشخوانهای
مراکز عمومی گذاشته میشود و معموالً گرم است؛ همین موضوع باعث

چگونه بند کفش را تمیز کنیم؟

همراه شما آهنربای میکروب و آلودگی است .صفحه شیشهای صاف و

لباسهایتان را می شویید ،آن ها را نیز در ماشین لباسشویی بگذارید.

چگونه گوشی همراه را تمیز کنیم؟

لباسشویی بپیچد ،این امر در مورد ماشینهای نیمهخودکار صدق میکند.

ایجاد زمینهای مناسب برای باکتریها و میکروبها می شود .گوشی

صیقلی آن در واقع انتقالدهنده میکروب ها است.

بندهای کفش خود را داخل آب داغ و صابون بگذارید یا زمانی که

به خاطر داشته باشید که بند کفش ممکن است به دور همزن ماشین

برای تمیزکردن گوشی همراه دستمالهای ضدعفونیکننده یا پدهای

برای جلوگیری از این اتفاق ،آن ها را داخل روبالشی یا جوراب بگذارید.

دستمال بکشید .سپس تا زمانی که نم دستمال بر روی آن خشک شود،

از کیبورد کامپیوتر گرفته تا کلیدهای در خانه ،اگر موضوع کلید است،
مطمئناً به میکروب آلوده است .اگر شما هم جزو اکثریت هستید ،احتماال

الکلی بهترین گزینه محسوب می شوند .گوشی خود را خاموش کرده و

گوشی را روشن نکنید.

کیف دستی

کلیدها

هیچگاه کلیدهای خود را نمی شویید .طبق یک گزارش ،یک کیبورد

کیفدستی شما نیز همهجا همراه شما است و هر روز حداقل چندبار

معمولی  5برابر بیشتر از یک توالت فرنگی عمومی باکتری دارد.

یک شرکت سرویسبهداشتی در بریتانیا ،یک کیفیدستی معمولی از

برای تمیزکردن کلیدها و کیبورد خود کافی است چند ضربه با دستمال

در مکانهای عمومی مورد استفاده قرار میگیرد .طبق یک گزارش از

سرویسبهداشتی یک اداره معمولی کثیفتر و آلودهتر است .بخشهای

آلودهتر کیف دستی بخش دستگیره و ته کیف است.
چگونه کیف دستی را تمیز کنیم؟
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روز
شمار
دی
بهمن
اسفند

 3دی؛ روز ثبت احوال:

با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور سوم دی ماه به عنوان روز ثبت احوال در تقویم رسمی کشور وارد شد،

در واقع در این روز در سال  1297اولین شناسنامه ایرانی صادر شد.

 5دی؛ روز ملی ایمنی:

زمين لرزه ها توسط فرآيندهاي بنيادين و قدرتمند زمين شناختي که خارج از حيطه کنترل ما هستند ،به
ي آيند ،اين فرآيندها نسبتاً غيرقابل پيش بيني هستند .روز پنجم دی ماه مصادف با واقعه زلزله بم در
وجود م 
تقویم رسمی کشور روز ملی ایمنی در برابر زلزله نامگذاری شدهاست.

 1بهمن؛ زادروز فردوسی:

اول بهمن ماه روزی بود که فرزندی از ایران زمین در دیار خراسان و در روستای پاژ قدم به عرصه گیتی نهاد

تا کاری کند کارستان؛ داستان او از زمانی آغاز شد که پاژ لبخند زد و ایران شکفت.

او افق نگاهش را به دوردست کشاند و شکوفایی فرهنگ و زبان پارسی را نشانه گرفت .آن روز که اول بهمن

 319و درست در آغازین روزهای زمستان بود ،بهار را نوید داد و روزها و سالهایی که ایران بدان افتخار خواهد

کرد.

آن روز درخت تنومند زبان پارسی به شکوفه نشست ،برگ و بار داد و در روزگاری که “شاهنامه” پدید آمد؛
زبان پارسی و فرهنگ ایران اسالمی به قامت ایستاد .در روزگاری که می رفت تاریخ ایران موزه نشین شود،

دفتر تاریخ ایران و ایرانی را گشود تا نشانی از “بودن” و “ماندن” ما را گواه باشد.

در روزگاری که “من” ها حمکرانی می کرد او از “یزدان” گفت و “خداوند” و سراسر شاهنامهاش نشانی از حس

توحیدجویی و یکتاطلبی او دارد.
 6بهمن؛ روز جهانی گمرک:

ثبت روز جهانی گمرک با تأکیدات رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران در ضمیمه تقویم سال 1394

تصویب شد که براین اساس  6بهمن (برابر با  26ژانویه) در تقویم رسمی کشور به عنوان روز جهانی گمرک

ثبت گردید.

 8دی؛ روش صنعت پتروشیمی:

امسال هشتم دیماه برای نخستین بار به عنوان روز صنعت پتروشیمی در تقویم رسمی کشور ثبت شد .به
گزارش شانا به نقل از روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشمی ایران ،صنعت پتروشیمی کشور با راه اندازی

پتروشیمی مرودشت در سال  ١٣٤٢در کشور پایه گذاری شد ،این مجتمع در ابتدا به عنوان زیر مجموعه
وزارت صنعت وقت کار خود را آغاز کرد؛ اما با توجه به وابستگی صنعت پتروشیمی به خوراک تامینی وزارت
نفت با تاسیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان زیر مجموعه شرکت نفت ،مدیریت صنعت پتروشیمی

به وزارت نفت منتقل شد.
 15بهمن؛ روز پرستار:

به پاس رشادت ها و ازخودگذشتگی های حضرت زینب (س) در کربال ،روز تولد این بانوی بزرگوار برابر با 5
جمادی االول در تقویم کشورمان به نام روز پرستار ثبت شده که امسال این روز خجسته و گرامیداشت روز

پرستار در  15بهمن برگزار گردید.
 19بهمن؛ روز نیروی هوایی:

یکی از گامهای بلندی که در جریان انقالب موجب ریشه کن ساختن حکومت پهلوی شد ،حرکت متهورانه

نظامیان نیروی هوایی در  19بهمن  1357بود .در  19بهمن سال  ،57به دنبال شایعات کودتای ارتش ،نظامیان
فداکار و متعهد نیروی هوایی به ملت پیوسته و با حضور در محضر رهبر انقالب ،سندی از حماسه و ایمان را به

ثبت رساندند .این روز ،نقطه عطفی در تاریخ انقالب و ارتش بود و طلیعه خجسته پیوند ارتش با ملت مسلمان
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و انقالبی به وضوح آشکار گشت.

به پاس این رشادت 19 ،بهمن در تقویم کشورمان با نام روز نیروی هوایی ثبت شده است.

 5اسفند؛سالروز تولد خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس:

خواجه نصیرالدین محمد بن حسن جهرودی طوسی مشهور به خواجه نصیر الدین طوسی در تاریخ  ۱۵جمادی االول

سال  ۵۹۸هجری قمری در طوس والدت یافته است .او به تحصیل دانش عالقه زیادی داشت و از دوران جوانی در
علوم ریاضی و نجوم و حکمت سرآمد شد و از دانشمندان معروف زمان خود گردید .طوسی یکی از سرشناس ترین

و با نفوذترین چهره های تاریخ اسالمی است .علوم دینی و علوم عملی را زیر نظر پدرش و منطق و حکمت را نزد
خالویش بابا افضل ایوبی کاشانی آموخت .تحصیالتش را در نیشابور به اتمام رسانید و در آنجا به عنوان دانشمندی

برجسته شهرت یافت .خواجه نصیر الدین طوسی را دسته ای از دانشوران خاتم فالسفه و گروهی او را عقل حادی
عشر (یازدهم) نام نهاده اند .عالمه حلی که یکی از شاگردان خواجه نصیر الدین طوسی می باشد درباره استادش

چنین می نویسد :خواجه نصیر الدین طوسی افضل عصر ما بود و از علوم عقلیه و نقلیه مصنفات بسیار داشت.

به همین منظور روز تولد این فیلسوف بزرگ را روز مهندس نامگذاری نموده اند که این روز را به تمامی مهندسان

عزیز تبریک عرض می نمایم.

 14اسفند؛ روز احسان و نیکوکاری:

انسان دوستی یا نیکوکاری (به انگلیسی)Philanthropy :به اعمال یا اوقافی گویند که در راه اهداف بشردوستانه
و برای مقاصد نیکوکاری انجام شده باشد.

از سال  1369هر سال در اسفند ماه و در آستانه عید نوروز و بهار طبیعت  ،مردم مهربان و نیکوکار کشور ما همزمان
با هفته احسان و نیکوکاری در  14اسفند در همایشی عظیم که تبلور نوع دوستی ،نیکوکاری و مهرورزی آنان است
دست های پر محبت و عاطفه خویش را بر سر خانواده های نیازمند و کودکانشان می کشند.

 8مارس؛ روز جهانی زن:

ساالنه میلیونها تن زن و مرد در اقصی نقاط جهان در روز هشتم مارس با ترتیب اجتماعات و گردهمایی ها این روز

را گرامی میدارند.هشتم مارس روزی است که زنان جهان بدون توجه به گرایشات مختلف فکری ،عقیدتی،نژادی و
 ...به یادآوری موفقیت ها و دستاوردهای شان می پردازند.

انتخاب روز هشتم مارس به عنوان روز زن بخاطر مبارزۀ زنان کارگر فابریکه نساجی کتان در سال  1857میالدی
در شهر نیویورک آمریکا بر می گردد.شرایط کاری سخت و غیر انسانی با دستمزد کم کارگران زن در اوایل قرن

بیستم که همراه با مردان در کشور های صنعتی وارد فابریکات و بازار کاری شده بودند آنان را وادار به مبارزه علیه
این بی عدالتی به شکل سازمان یافته و منظم نمود .در اين روز كارگران نساجى زن در يك كارخانه بزرگ پوشاك

براى اعتراض عليه شرايط بسيار سخت كارى و وضعيت اقتصادي شان دست به اعتصاب زدند .خاطره اين اعتصاب

براى كارگران فابریکۀ نساجى باقى ماند .نارضايتى عمومى ازاين شرايط براى زنان كارگر ادامه داشت.در حقیقت،
این روز مجالی است برای نگاه کردن به گذشته در مسیر تالش ها ،منازعه ها و فعالیت های پیشین ،و بیشتر برای
نگریستن در راستای حرکت های پیش رو برای باز کردن راه در جهت شکوفایی استعدادها و فرصت هایی که در

انتظار نسل آینده زنان است.

در کشور عزیزمان ایران،روز تولد حضرت فاطمه زهرا (س) در  20جمادیالثانی به عنوان روز زن و همچنین روز

مادر گرامی داشته میشود.

 25اسفند؛ روز بزرگداشت پروین اعتصامی:

رخشنده اعتصامی معروف به پروین اعتصامی (  )۱۳۲۰ -۱۲۸۵شاعرایرانی است که ازاو به عنوان«مشهورترین

شاعرزن یران»یادمیشود .به پاس زحمات فراوان پروین اعتصامی در زمینه شعر معاصر ایران و سبک شعر مناظرهای،

روز بیست و پنجم اسفندماه ( ۱۶مارس) ،روز بزرگداشت این شاعر نامگذاری شده است.
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آشناییباشغلپرستاریبهمناسبت 15بهمن( 5جمادی
االول) سالروز والدت حضرت زینت (س) و روز پرستار :
پرستار ،فردی که در زمینه اصول علمی و مهارتهای حرفهای مراقبت،
درمان و آموزش بیماران تحصیل کرده و در آن مهارت داشته باشد.

پرستار عضوی از تیم درمانی در بیمارستانها و درمانگاهها می باشد .در
قدیم شاید داشتن تحصیالت دانشگاهی برای پرستار ضروری نبود ولی

امروزه پرستاران باید مدرک معتبر دانشگاهی داشته باشند.

پرستار وضعیت بیماران را کنترل کرده و مطابق با نظرات پزشکان از آنها
مراقبت می کند ،او به بیماران و همراهانشان اطالعات الزم را داده و آنها

را در مورد نحوه برخورد با بیماری و مراقبت از بیمار راهنمایی می کند.

پرستارانی که پستهای مدیریتی و سرپرستی دارند ،مسئولیت هایی

از قبیل نظارت و کنترل کارهای گروه پرستاری ،شناسایی و بررسی

مشکالت بخش پرستاری و خدمات آنها و  ...را برعهده دارند.

پرستار باید مهارت ارتباطی خوب ،اخالق مناسب ،درک باال و صبر زیادی

داشته باشد ،همچنین باید بتواند فشارهای کاری را تحمل کرده و آرامش

خود را تحت هر شرایطی حفظ کند .باید دلسوز و مهربان بوده و با
بیماران همدردی کند.

• آرامسازي محيط فيزيكي ،كنترل دما و نور ،سر و صداي محيط و ساير

عوامل محيطي و تامين شرايط استراحت به آرامش بيمار

• کنترل و نظارت بر کار واحد پرستاری و برنامهریزی شیفت های کاری

ساعت کاری پرستار به صورت تماموقت است .البته گاهی باید به

(از وظایف سرپرستار)

او نیز در بیمارستان ها ،کلینیک ها ،سایر مراکز درمانی و گاهی مراکز

• مهارت ارتباطی خوب

صورت شیفتی در شبها و روزهای تعطیل هم سرکار باشد .محل کار

نگهداری سالمندان و کودکان می باشد .شرایط محیطکار پرستاران
با هم متفاوت است .به عنوان مثال پرستاری که در بخش کودکان

بیمارستان کار می کند با پرستاری که در بخش اورژانس مشغول به
کار است ،بسیار متفاوت است.

مهارت و دانش مورد نیاز
• شنونده خوبی بودن

• عالقه و تمایل قلبی برای کمک به دیگران

• کار تیمی همراه با استفاده از قدرت ابتکار خود
• توان ذهنی و جسمی مناسب

در ادامه اطالعات کاملی در مورد وظایف ،دانش و مهارت مورد نیاز،

• مهارت های عملی خوب

میزان درآمد پرستار و برخی از پرستاران معروف ارائه می شود.

• توانایی جلب اعتماد بیماران

تحصیالت الزم و نحوه ورود به شغل ،بازار کار و فرصت های شغلی و
وظایف پرستار

• ثبت مشخصات بیمار در پرونده های پزشکی او و گزارشات پرستاری

• صبر و همدردی

• توانایی تصمیم گیری درست و سریع در شرایط بحرانی
• توانایی حفظ آرامش هنگام فشار کاری زیاد

• بررسی منظم وضعیت بیماران از جمله گرفتن دمای بدن ،اندازهگیری

• مهارت مدیریت زمان و سازماندهی

• کمک به پزشکان و سایر تیم درمان

اگر مراقبت از دیگران را دوست داشته و به دنبال شغلی متنوع هستید،

فشار خون و کنترل وضعیت تنفسی آنها

• دادن داروی بیماران مطابق با دستور پزشک

• مهربان و دلسوز بودن

این شغل برای شما مناسب است.

• انجام تزریقات ،تزریق خون ،تمیزکردن و پانسمان زخمها

تحصیالت الزم و نحوه ورود به شغل پرستاری

• احترام به بیماران و رعایت حقوق آنها

این افراد می توانند در رشته پرستاری در مقاطع مختلف کارشناسی،

• استفاده از تجهیزات و دستگاههای پیشرفته پزشکی
• همکاری با بخشهای مختلف بیمارستان
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مهم می باشد به طوری که برای احراز پست هایی مانند سرپرستار،

پرستار بخش های ویژه و  ...داشتن تجربه از شرایط الزم و اساسی است.
فرصتهای شغلی و بازارکار پرستاری

پرستار می تواند در بیمارستان ها ،درمانگاه ها ،مراکز درمانی ،مراکز

نگهداری سالمندان و کودکان دولتی و خصوصی کار کند .شرایط

محیط کار پرستار بستگی به نوع مسئولیت و بخشهای بیمارستان و
مراکز درمانی که در آن مشغول میباشد ،دارد مثال یک پرستار که در

بخش اورژانس و یا پایگاه اورژانس بیمارستان کار می کند یا پرستاری
که در بخش اطفال بیمارستان یا بخش داخلی و جراحی و یا ICU

و  CCUو یا اطاق عمل از نظر شرایط محیط کار با هم تفاوت دارند.

پرستار می تواند در بیمارستان براساس سطح تحصیالت ( کارشناسی،
کارشناسی ارشد ،دکتری ) و سابقه کار ،در پستهای پرستار شیفت،

سر پرستار ،سوپروایزر بالینی ،سوپروایزر کنترل عفونت ،سوپروایزر

آموزشی و ریاست پرستاری بیمارستان مشغول به کار شود ،همچنین
می تواند به صورت پرستار خصوصی در منازل بیماران کار کند.

در ایران با این که پرستاران جایگاه واقعی خود را نیافتهاند و در چند
سال اخیر نیز با تعداد قابل توجهی فارغالتحصیل رشته پرستاری از

دانشگاه آزاد و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی
روبرو بودهایم ،اما هنوز مراکز بهداشتی -درمانی به پرستارانی متخصص،
مجرب و توانمند نیازمندند و در واقع بازار کار برای فارغالتحصیل خوب

این رشته وجود دارد.

برخی از کارشناسان این شغل را از لحاظ سختی کار در رده دوم
مشاغل قرار داده اند .پرستاران با بیماران مختلف جسمانی و روانی

سر و کار داشته و در معرض بیماریهای مختلف نیز قرار دارند .وجود
فشارکاری ،ساعتهای کار طوالنی ،استرس باال و کم بودن حقوق و

مزایا نیز از مشکالت دیگر این شغل می باشد .اما به نقل از برخی
پرستاران شور و شعف سالمتی یک بیمار حسی است که در هیچ شغل

دیگری وجود ندارد و این برای آنها کافی است.

وضعیت استخدام این شغل در برخی کشورهای جهان

آمریکا – پیشبینیها نشان میدهد میزان استخدام پرستاران بین سال

های 2010تا  ،2020رشد  26درصدی خواهد داشت ،در حالی که
متوسط این رشد برای همه مشاغل  14درصد می باشد.

استرالیا  -در بازه زمانی  5سال گذشته میزان استخدام در این شغل
رشد  27.4درصدی داشته و رشد بسیار سریع درآینده برای آن پیش

بینی می شود.

سختی کاری که دارند ،نیست .در بیمارستان های خصوصی معموال
حقوق بیشتری نسبت به بیمارستان های دولتی به پرستاران داده

میشود .برخی گفتههای حاکی از آن است که درآمد پرستار و پزشک
بیمارستان اختالف فاحشی با هم دارند که شاید خیلی عادالنه نباشد.

از طرفی در مقایسه ،درآمد پرستار در ایران با سایر کشورها بسیار
متفاوت و کمتر می باشد که گاهی باعث مهاجرت پرستاران به خارج

از کشور شده است.

درآمد پرستار در برخی از کشورهای جهان

آمریکا :متوسط درآمد ساالنه پرستاران  64.690دالر (برای همه
مشاغل 33.480دالر) در سال  2010و مطابق با آخرین آمارها در سال

 66.150 ،2013دالر بوده است.

استرالیا :متوسط درآمد ساالنه پرستاران 57.600دالر (قبل از کسر
مالیات) می باشد.

انگلستان :متوسط درآمد ساالنه این شغل برای افراد تازهکار بین32.000

تا 42.000دالر ،افراد با تجربه و مسئول تیم پرستاری بین39.000

تا 61.000دالر و برای پرستاران مشاور بین 58.000تا 102.000دالر

می باشد.

شخصیت های مناسب این شغل

در یک انتخاب شغل صحیح و درست ،عوامل مختلفی از جمله ویژگی

های شخصیتی ،ارزشها ،عالیق ،مهارتها ،شرایط خانوادگی ،شرایط
جامعه و  ...برای هر فرد باید در نظر گرفته شوند .یکی از مهمترین این

عوامل ویژگیهای شخصیتی می باشد .شناخت درست شخصیت هر
فرد فرآیندی پیچیده و محتاج به تخصص و زمان کافی است .البته هر

فردی ویژگی های منحصربه فرد خود را دارد ،حتی افرادی که به نوعی
تیپ شخصیتی مشابه دارند ،باز هم در برخی موارد با یکدیگر متفاوت

هستند.

به طور کلی همیشه افراد موفقی از تیپهای شخصیتی مختلف در
تمام مشاغل هستند و نمی توان دقیقا اعالم کرد که فقط تیپ های
شخصیتی خاصی هستند که در این شغل موفق می شوند .اما طی
تحقیقاتی که صورت گرفته تیپ های شخصیتی ای که برای این شغل

معرفی می شوند ،عموما این کار را بیشتر پسندیده و رضایت شغلی

بیشتری در آن داشته اند.

برخی از پرستاران معروف

فلورانس نایتینگل :پرستار و ریاضیدان و آماردان بزرگ انگلیسی و

بنیانگذار حرفه پرستاری مدرن

فاطمه توانایی :اولین زن پرستار ایران

درآمد پرستار

در خصوص میزان حقوق و درآمد پرستار در کشور آمار دقیقی در
دسترس نمی باشد .حقوق پرستاران در بیشتر موارد متناسب با
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مرتضی حسن پور فرد خراشاد :اولین پرستار مرد دارنده مدرک

دانشگاهی پرستاری در ایران و از پژوهشگران حوزه پرستاری
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ماهی رنگین کمان و دوستانش

ماهی رنگین کمان و دوستانش توی کالس نشسته بودند .خانم هشت

های خیلی بزرگی هم دارد».

پا ،آموزگار ماهی ها گفت « :بچه ها امروز دوست تازهای به کالس ما

خانم هشت پا گفت « :چه جالب! به به! دوست تازهمان هم آمد .سپس

میآید که اسمش فرشته است ،او و خانواده اش تازه از آبهای غربی

فرشته را نزدیک خود آورد و گفت « :بچه ها این فرشته است» .

به اینجا آمده اند ».ماهی پفی در حالی که باله هایش را تکان می داد،

فرشته به همه سالم کرد.

گفت « :من هم قب ً
ال آنجا زندگی کرده ام».

خانم هشت پا به او گفت « :فرشته جان اگر ممکن است از جایی که

خانم هشت پا گفت « :چه خوب! من تا به حال آنجا را ندیده ام و

آمدی ،بیشتر برای بچه ها بگو» .

خیلی دوست دارم درباره اش بیشتر بدانم ،ماهی پفی ممکن است

فرشته گفت « :جایی که من بودم با اینجا خیلی فرق ندارد ،به جز

برای ما تعریف کنی؟»

اینکه آب های آنجا سبزرنگ و رویایی است .خیلی هم شفاف و تمیز».

ماهی پفی گفت « :آنجا خیلی عجیب و غریب است .رنگ آب ارغوانی

ماهی رنگین کمان به فرشته گفت « :ولی من فکر میکردم آب آنجا

و پر از گیاهان خیلی بزرگی است که تا سطح آب رشد کرده اند ،سنگ

ارغوانی است! »
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فرشته گفت« :نه اینطور نیست ».در همین لحظه همه ماهیها با

مروارید زیبایی تبدیل می شود .اما پیدا کردن مروارید خیلی سخت

ناراحتی به ماهی پفی برگشتند .ماهی پفی فریاد زد « :منظورم این

است .من حتی یک دانه هم پیدا نکردم».

بود که وقتی خورشید در آن جا غروب می کند ،آب ارغوانی می شود».

ماهی پفی زود گفت « :اما من یکی پیدا کرده ام!»

خانم هشت پا با مهربانی به ماهی پفی گفت « :عیبی ندارد ،من هم

ماهی رنگین کمان با شیطنت گفت « :شاید هم یک دروغ بزرگ

مثل تو ،داستان های عجیب را دوست دارم» .

بوده!» همه ماهی ها مطمئن بودند که ماهی پفی مرواریدی پیدا

بعد از ناهار همه ماهیها به طرف کشتی غرق شده رفتند تا در کنار

نکرده و هیچ وقت به سرزمین صدف ها نرفته است.

آن بازی کنند .زردک به ماهی پفی گفت « :برای فرشته تعریف کن

ماهی پفی با ناراحتی فریاد زد « :ولی من واقعاً به آنجا رفته ام».

که کشتی چه جوری غرق شده ».همه ماهی ها دور ماهی پفی جمع

در همین لحظه خانم هشت پا با مهربانی گفت « :بچه ها بس کنید.

شدند و یک صدا با هم گفتند « :زود باش! تعریف کن».

وقتی ماهی پفی می گوید به آنجا رفتهام ،پس حتماً رفته است».

ماهی پفی گفت « :شبی تاریک و طوفانی بود .کشتی بار سنگینی را

بعد خانم هشتپا از شاگردانش خواست تا هر کس مرواریدی دارد،

با خودش میبرد .برای ادامه مسیر ،ناخدا میبایست از بار آن کم کند،

فردا آن را به کالس بیاورد.

پس فرمان داد»...

فردای آن روز ماهی پفی گفت « :خانم معلم ،من یک مروارید

ناگهان فرشته با هیجان گفت « :بارهای روی عرشه را به دریا

آورده ام».

بیندازید!» بعد با خجالت رو به ماهی پفی کرد « :معذرت می خواهم

هیچ کدام از ماهی ها حرف او را باور نکردند .اما وقتی ماهی پفی

که حرفت را قطع کردم ،آخر من اینجای داستان را دوست دارم».

مروارید را جلوی چشم آن ها گرفت ،همه گفتند « :وای چقدر

ماهی رنگین کمان در حالی که تعجب کرده بود از فرشته پرسید« :

می درخشد.

یعنی تو هم این داستان را شنیده ای؟ »

« خیلی هم بزرگ است»

فرشته گفت « :بله ،این داستان معروفی در مورد کشتی غرق شدهای

« تو واقعاً یک مروارید پیدا کرده ای».

است که به صخره های پروانه در دوردست برخورد کرده است ».زردک

فرشته هم به ماهی پفی گفت « :این زیباترین مرواریدی است که تا به

از ماهی پفی پرسید « :ولی تو گفته بودی که این داستان همینجا

حال دیده ام! تو تنها ماهی هستی که بیش از اندازه از چیزی تعریف

اتفاق افتاده!»

می کنی!»

مروارید گفت « :اما اینجا که صخره ندارد ،پس حرف فرشته درست

ماهی پفی خندید و گفت « :بله همین طور است».

است».

فرشته گفت « :من کتاب جالبی درباره داستانهای دریایی دارم که

دم تیغی گفت « :به نظر من هم همین طور است ».ماهی رنگین

می توانیم با هم بخوانیم».

کمان از ماهی پفی پرسید « :راستش را بگو ،آیا داستان خیالی برای

ماهی پفی گفت « :همان کتابی که در آن ،داستان کشتی غرق شده

ما تعریف کرده ای؟»

آمده؟ من آن را میلیون ها بار خوانده ام! اما با این حال دوست دارم

در همین لحظه زنگ کالس زده شد و ماهی پفی ،خوشحال ،زودتر

با تو دوباره آن را بخوانم».

از همه و با عجله به طرف کالس شنا کرد .خانم هشتپا در کالس
بعداز ظهر گفت « :بچه های من! درس امروز در مورد سرزمین صدف
هاست .تا حاال کسی از شما به این سرزمین زیبا و جالب رفته؟»
فرشته گفت « :بله ،من رفتم».

• بچه های عزیز مقطع ابتدایی لطف ًا نتیجه اخالقی که از این
داستان گرفتید و بنویسید و تا  15فروردین  96به دفتر

ماهنامه ارسال کنید ،به دو نفر از بهترین پاسخ ها جوایزی به

رسم یادبود اهدا می شود.

ماهی پفی گفت « :من هم همینطور!»
خانم هشت پا گفت « :عالیه! خب من می خواهم در مورد آن جا
بیشتر بدانم .فرشته تو اول بگو».
فرشته گفت « :در آن جا به هر طرف که نگاه می کنی پر از صدف
است .اگر حتی یک شن خیلی ریز داخل صدف بیفتد ،بعد از مدتی به
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جزیره قشـــم

جزیره قشم بزرگترین جزیره خلیج فارس و جزو استان هرمزگان محسوب
میشود که از طبیعتی شگفتانگیز و پیچیده برخوردار می باشد.

غار نمک

دوستداران طبیعت؛ جاذبه های طبیعی این جزیره را عجایب هفتگانه
می خوانند و عقیده دارند در پهنهای  1400کیلومتر مربعی ،وجود
چنین طبیعتی تنها با واژه “بی نظیر” قابل توصیف است.
جزیره قشم عالوه بر برخورداری از ویژگی های طبیعی ،از موقعیت
خاص استراتژیک در صحنه سیاست نیز برخوردار است.
دیدنی ها و جاذبه های گردشگری جزیره قشم به سه گروه اصلی
تقسیم می شود:

گروه  - 1جاذبه های طبیعی برای دوستداران طبیعت ،محیط زیست،
تفریحات ورزشی ساحلی و دریایی ،پژوهشگران علوم زمین ،محققان
علوم جانور شناسی و …

گروه  - 2جاذبه های فرهنگی برای دوستداران هنر ،فرهنگ ،آداب

و رسوم بومی سنتی

گروه  - 3جاذبه های تجاری مناسب برای خرید از بازارهای سنتی

و مدرن

جاذبه های طبیعی قشم

28

در فاصله  90کیلومتری شهر قشم ،در بخش انتهایی جنوب غربی

جزیره (تقریباً به موازات ساحل جنوبی) کوه گنبدی شکل به ارتفاع
 237متر از سطح دریا غار نمک قرار دارد.
وجود رگههای سفید نمک بر بدنه این کوه از دور منظره ای جالب و
دیدنی را نمایان می سازد .
فاصله دهانه غار نمک از جاده همجوار ساحل دریا حدود  2کیلومتر
است که توصیه می شود با پای پیاده پیموده شود .درون غار نمک به
ویژه در اعماق آن ،تاریک است و برای مشاهده استاالکیتهای بلورین
نمک نیاز به چراغ قوه پرنور است .سقف غار نمک را قندیل های
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مرمرین و بلورین در اشکال مختلف پوشش داده اند و منظره ای بدیع

مجسمه های طبیعی را در شکل های گوناگون و عجیب در سراسر

به وجود آورده اند.

جزیره می توان مشاهده کرد.

جریان آب نمک در کف غار نیز از منظره های دلپذیر غارهای نمکی
جزیره قشم است.

جنگل دریایی حرا ()HARRA

رطوبت هوای جزیره و نفوذ آب در غارها سبب فروچکیدن آب نمک اشباع
شده بر بدنه قندیل ها می شود و شکل آن را پیوسته تغییر می دهد.
از دل کوه نمکدان یک جریان آب زیر زمینی دائمی می جوشد و راه را
به خارج می گشاید که پس از حل کردن نمک در مسیر حرکت خود
به صورت چشمه نمک در دامنه کوه ظاهر می شود و در گودال مقابل
خود حوضچه ای طبیعی به رنگ سفید به وجود می آورد .منظره این
حوضچه از دور همچون برف زمستانی دیدنی است .این چشمه در تمام
طول سال جریان دارد.
نمک های غار نمک از بهترین نوع نمک سرسفره شناخته شده است و

زیستگاه امن پرندگان مناطق گرمسیری درخت حرا که نام علمی

در ترکیب آن عناصر دیگری همچون منیزیم وجود دارد به همین دلیل

آن به حکیم و فیلسوف ایرانی ابوعلی سینا ()Avicenna Marina

می تواند به عنوان نمک طبی به ویژه برای مصرف ورزشکاران حرفه ای

نسبت داده می شود ،درختانی در اندازه های  3تا  6متر با شاخ و برگ

به صورت کپسول مصرف شود.

سبز روشن هستند .درخت حرا آب شورزی است که هنگام مد آب دریا

باقی ماندن و تنفس در داخل غار نمک قشم می تواند به بهبود بیماران

تا گلوگاه در آب فرو می رود .با خاصیت تصفیهای که در پوست درخت

مبتال به آسم و ناراحتی های تنفسی کمک کند.

حرا وجود دارد ،بخش شیرین آب دریا را جذب و نمک آن را دفع می

کوه ها و تندیس های قشم

کند .درخت حرا در حقیقت یک کارخانه آب شیرین کن طبیعی و
خدادادی است.
در تنگه خوران ،بین جزیره قشم و بخشی از استان هرمزگان ( فاصله
بین شمال جزیره قشم و بندر خمیر) جنگل حرا در گستره ای معادل
 200کیلومتر مربع پدید آمده که از تنوع زیستی باالیی برخوردار است.
جنگل حرا به دلیل مساعد بودن شرایط اکولوژی ،زیستگاهی امن برای
پرندگان مهاجر همچون حواصیل بزرگ ،اگرت بزرگ ،اگرت ساحلی،
حواصیل هندی ،کفچه نوک تیز ،سلیم خاکستری ،گیالنشاه ،کاکائی و
… .از مناطق گرمسیری است.

در جزیره قشم کوه های کم ارتفاع و شگفتانگیز بسیاری وجود دارد

انجیر معابد یا درخت سبز یا درخت لول ( LOOLیا لور)

که از تحوالت دورانی و فروکش آب و بیرون آمدن این کوه ها از دل
آب حکایت می کند .سطح این کوه ها را الیه های مرجانی ،اسفنجی
و دو کفهای ها پوشانده اند که این امر موجب حفاظت خاک های نرم
شیست و مارن زیر سطح مرجانی شده است .در اثر فعل و انفعاالت
طبیعی ،وزش باد ،طوفان های باران زا ،نمادها و تندیس های دیدنی و
زیبایی در سراسر جزیره پدید آمده است که جزیره قشم و جزایر اطراف
آن را از دیگر جزایر خلیج فارس متمایز و شگفت انگیز می نماید .این
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از رستنیهای شگفتانگیز مناطق حاره ،مخصوصاً جزایر خلیج فارس،

غار خربس از غارهای دریایی است که بر اثر گرداب و تخلیه ماسهها از

درخت همیشه سبز ،درخت لور (معروف به انجیر معابد) است که تاجی

حفره سنگها به وجود آمده ،اما در دوره های پیش از اسالم مردمان

بزرگ با ریشههای هوایی متعدد دارد ،میوه رسیده نارنجی رنگ درخت

با افزودن بر وسعت غار خربس در بخشهای تاالر میانی و دهلیزهای

لور مطبوع و خوراکی است.

انشعابی به احتمال زیاد از آن برای پناهگاه و یا نیایشگاه استفاده

یکی از زیباترین درخت لور در تم سینتی ( منطقه توریان) قرار دارد

کردهاند.

و در نزدیکی آن بقعهای دیدنی با طرح معماری کهن به نام زیارت پیر
واقع شده است.

حیات وحش دریایی

به طور کلی  11گونه خرچنگ از سه خانواده در جزیره قشم وجود

چاه های تل آب یا طال

در  76کیلومتری شهر قشم و در 30کیلومتری شمال فرودگاه

بین المللی قشم چاههای طال قرار دارد .در روستای الفت قبل از همه،
بادگیرهای منازل روستایی چشم مشتاقان دیدار از قشــــم را به خود

جلب می نماید .پس از آن به محض ورود به الفت و در جوار قلعه
دارد .آبهای جزیره قشم از انواع ماهی غنی است .الکپشت سبز در

نادری حلقههای چاه آب متعدد در داخل گودال دامنه کوه به چشم

آبهای جزیره های قشم ،هنگام و الرک و همچنین در تنگه خوران و

می خورد که حکایت از تکنولوژی ذخیره آب پارسیان جزیرهنشین عهد

شرق الفت دیده می شود .ساحل شنی در شرق کانی در قسمت جنوب

هخامنشی و دوره زرتشتیان دارد .چون تکنولوژی چاهکنی و قنات تا

شرقی یک مکان دلخواه برای الکپشت های دریایی است .دولفین

آنجا که روشن است خاص گبریان و زرتشتیان بوده است.

بینی بطری نیز از عمده پستانداران منطقه است.

در باالی چاه های طال دو اثر تاریخی برج دیدهبانی بازمانده از قرن

جاذبه های فرهنگی قشم

غار خربز (خربس )Xarbez

هفدهم وجود دارد .اما بیش از همه بادگیرهای خانه های روستای الفت
در دو جبهه خیرهکننده است .این آثار از نظر فناوری تهویه هوا در نقاط
گرمسیری در نوع خود بی نظیرند.
گفته می شود تعداد چاه های طال به تعداد روزهای کبیسه یک سال
شمسی  366حلقه بوده و درگذشته در هر روز از سال درپوش یکی از
آنها را باز و از آن استفاده می کردند .بعضی به غلط و به دلیل ارزش
باالی آب در جزیره واژه طال را به آن اطالق میکنند در حالیکه صحیح
آن تال= تل او =  TAL EAUتل آب و ((او)) به معنی آب (به زبان
پارسی قدیم و فرانسه امروزی) است.

سدهای ساسانی و هخامنشی

در قشم آب شیرین برای نوشیدن انسان ،حیوان و گل و گیاه ارزش حیاتی

به فاصله  12کیلومتری قشم در کنار جاده جنوبی ،غار خربس بر سینه

دارد .از ایام قدیم با ساخت سد در تنگهها ،راهها و دره ها ،آب های شیرین

کوهی مشرف به دریا و دشت میانکاسه قرار دارد.

فصل بارانی را جمع آوری و به تدریج به مصرف شرب و کشت می رساندند.
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سرگرمی و اجتماعی   -گردشگری

سد پی پشت:

در تپه کولغان در  5/2تا  3کیلومتری شمال غربی شهر قشم و در

در نزدیکی روستای پیپشت و در  37کیلومتری شهر قشم و 28
کیلومتری فرودگاه بین المللی قشم در شمال جزیره قرار دارد .در
مدخل تنگه ،تاسیسات تقسیم آب این سد تاریخی از دوره ساسانی به
چشم می خورد.

سد گوران:

سر راه جاده درگهان ،زرتشتیان به پرستش خداوند می پرداختند و از
کوچههای این شهر منظره دریای پارس چشم ها را نوازش و دل ها را
آرامش می داده است.

ماهیگیری تفریحی

در  78کیلومتری شهر قشم و در کنار روستای گوران در نزدیکی جاده
طبل -باسعیدو قرار دارد .سنگ بنای اولیه سد به دوران گوران (گبران

با توجه به تنوع و کثرت ماهی در خلیج فارس که حدود سیصد کیلومتر
یا زرتشتیان) و هخامنشیان مربوط می شود.

سایر آثار تاریخی و باستانی قشم

در جزیره قشم آثار تاریخی حاکی از تمدن و شهرنشینی دوران وجود دارد.
وجود لوحه ای به خط کوفی در یک مسجد قدیمی داخل جزیره
موسوم به گوشه (مشهور به شیخ برخ) حاکی از آن است که این مسجد
در سال  244ه.ق تعمیر شده است و قبل از آن آتشکده بوده است.

قلعه قشم :

ساحل در جزیره قشم و همجواری با سه جزیره دارای سواحل متعدد
مرجانی ماهیگیری در تمامی فصول سال مهیا است ،می توان از ساحل
و یا در قایق و برقراری تورهای مختلف ماهیگیری در مکان های مختلف
برای صید ماهی اقدام نمود .همچنین با وجود مناطق متعدد مرجانی
میتوان در عمقهای کم به شکار ماهی با تفنگ زیر آبی نیز پرداخت.

جاذبه های تجاری قشم

بازارها و مراکز خرید شهر قشم به شرح زیر می باشند:
بازار قدیم قشم :

بازار سنتی قشم از قدیم فعال بوده و امروز همچنان نقش عمده ای در

عرضه انواع محصوالت دارند ،این بازار در مرکز شهر و در نزدیکی اسکله
سنگی (شهید ذاکری) قرار دارد.

مجتمع های تجاری :

در سال های اخیر بازارهای جدیدی بصورت مجتمع نیز به وجود
آمده اند از جمله :
بازار ستاره ،بازار بزرگ فردوسی ،بازار پردیس ،بازار خلیج فارس ،بازار مرجان

سایر مجتمع های قشم :
قبل از سلطنت شاه عباس توسط پرتغالی ها به عنوان دژ نظامی و
اعمال حاکمیت و تسلط و کنترل ترافیک دریایی منطقه هرمز و خلیج
فارس ساخته شده است.

بازار راه ابریشم ،مجتمع اداری مسکونی خورشید ،مجتمع تجاری
پاسارگاد ،بازارچه امام قلی خان
تهیه و تنظیم :کارگروه سرگرمی و اجتماعی ماهنامه ،ندا یاوری

نیایشگاه ناهید:
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سرگرمی و اجتماعی   -روانشناسی

تست روانشناسی

چقدر مثبت اندیش هستید؟

 - 1آیا تابحال برای نسل های بعدی نگران شده و فکر کرده اید که پنجاه
سال دیگر به چه شکلی خواهد بود؟

الف) بیشتر اوقات ب) به تدریج ج) معموالً

 - 2اگر ناخواسته آینه ای را بشکنید ،چقدر نگران می شوید که برایتان
بدشانسی رخ بدهد؟

الف) به شدن نگران می شوم ب) نگران نمی شوم ج) تاحدودی نگران

می شوم

 - 3وقتی در کاری شرکت می کنید ،آیا انتظار دارید که در آن کار
موفق شوید؟

الف) همیشه اینگونه نیستم ب) بله ،معموال در انتظار برد و موفق شدن

هستم

ج) دوست دارم همیشه موفق شوم ،اما می دانم که گاهی اوقات نمی توانم

 - 4آیا وقتی شکست می خورید باز هم به آن فکر می کنید و برایش
افسوس می خورید؟

الف) هرگز ب) تقریبا همیشه ج) گاهی اوقات و به ندرت

 - 5آیا معتقدید در دنیا برای هرکسی یک همسر و نیمه گمشده ایده آلی

وجود دارد که روزی از راه می رسد؟
32

الف) فقط در داستان چنین چیزی وجود دارد ب) بله
ج) برای بعضی افراد وجود دارد نه برای همه

 - 6نیمه پر لیوان را می بینید یا نیمه خالی آن را؟
الف) نیمه خالی ب) نیمه پر ج) هیچ کدام

 - 7این جمله را چگونه کامل می کنید :اگر همان ابتدا موفق نشدی ....

الف) دیگر سراغ آن کار نرو ب) بار دیگر امتحان کن ج) تالش کن،

تالش کن و باز هم تالش کن

 - 8آیا فکر می کنید می توانید به اهدافتان در زندگی برسید؟
الف) بعضی اوقات این گونه فکر می کنم ب) بله ج) معموال

 - 9آیا معتقدید هرکسی در زندگی اشت به نوعی خوش شانسی و

خوش بختی دارد؟

الف) مخالفم ب) موافقم ج) تا حدودی موافقم

 - 10بعد از یک مشکل ،چقدر طول می کشد تا به زندگی عادی تان
بازگردید؟

الف) مدت زیادی طول می کشد ب) تقریبا زود ج) به سرعت

 - 11آیا هنگام ناراحتی خوابتان مختل می شود؟
الف) همیشه ب) به ندرت ج) گاهی اوقات

 - 12وقتی بخواهید تصمیم مهمی بگیرید ،چقدر به تصمیتان
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سرگرمی و اجتماعی   -روانشناسی

مطمئن هستید؟

 - 26آیا معتقدید هر عمل مثبت بازتاب مثبت و هر عمل منفی بازتابی

الف) خیلی مطمئن نیستم ب) معموال کامال مطمئنم ج) کمی نگران

منفی دارد؟

 - 13اگر آنفوالنزای شدیدی بگیرید ،آیا به دکتر مراجعه می کنید؟

 - 27وقتی در یک قرعه کشی شرکت می کنید ،آیا امیدی به برنده

 - 14آیا معتقدید نباید آینده را پیش بینی کنید که مبادا ناامید شوید؟

الف) خیر ب) بله ،در غیر اینصورت در قرعه کشی شرکت نمی کردم

 - 15آیا از لحاظ مالی احساس امنیت می کنید؟

 - 28آیا معتقدید شکست مقدمه پیروزی است؟

 - 16آیا معتقدید اگر یک در بسته شود ،در دیگری باز می شود؟

نیست.

مسئله هستم

الف) معموال می روم ب) خیر ج) به ندرت می روم
الف) بله ب) خیر ج) گاهی اوقات

الف) خیر ب) بله ج) بیشتر اوقات

الف) خیر ب) بله ج) امیدوارم اما مطمئن نیستم
شدن دارید؟

ج)امید دارم اما سعی می کنم واقع بین باشم

الف) خیر ،به خصوص در دنیای پیچیده امروزی چنین چیزی حتمی

الف) خیر ،زندگی آنقدرها هم ساده نیست .ب) بله ج) گاهی اوقات

ب) بله ،همیشه بعد از شکست پیروزی هست ،به همین دلیل ما هنوز

الف)متاسفانه ب) معموال بله ج) مطمئن نیستم

ج) مطمئن نیستم ،گاهی درست است و گاهی نادرست.

 - 17آیا فکر می کنید دوستانتان هرگز به شما پشت نمی کنند؟

زنده هستیم و امید به زندگی داریم.

 - 18معتقدید بعد از هر آسانی سختی است یا بعد از هر سختی آسانی؟

 - 29اگر در یک جزیره دورافتاده گیر کنید ،برای خودتان چقدر شانس

ج) هردو ،زندگی پر از باالو پایین است.

الف) امیدی به نجات و زنده ماندن نخواهم داشت.

الف) بعد از هر آسانی ،سختی است .ب) بعد از هر سختی ،آسانی است

نجات می بینید؟

 - 19چقدر طول می کشد تا از کسی که او را ناراحت کرده اید،

ب) سعی می کنم با افرادی که می توانند مرا نجات دهند ارتباط قلبی و

الف) زیاد طول نمی کشد .ب) بالفاصله عذرخواهی می کنم ج) مدتی

ج) سعی می کنم به بهترین ها امید داشته باشیم.

 - 20کدامیک از این جمالت دیدگاه شما را به زندگی نشان می دهند؟

و امید دارید که مقدار پول زیادی برنده شوید؟

عذرخواهی کنید؟

طول می کشد تا با خودم کنار بیایم و بعد بتوانم عذرخواهی کنم.

الف) مرغ همسایه غاز است .ب) پشت ابرها آسمان نقره ای و درخشان است.

ج) آن سوی رنگین کمان ،پروانه ها در پروازند.

تلپاتی برقرار کنم تا بیایند و مرا نجات دهند.

 - 30چندوقت یکبار به عنوان شرکت کننده تلویزیون شرکت می کنید
الف) هرگز ب) همیشه ج) گاهی اوقات

 - 21آیا امیدوارید تا سن خیلی باال زنده بمانید؟
الف) مطمئن نیستم ب) بله ج) بله ،امیدوارم

 - 22آیا معتقدید شکست بعدی در آینده ای نزدیک انتظار شما را می

کشد؟

الف) شکست های بزرگ اتفاق نمی افتند ،ما خودمان آنها را می سازیم.

ب) بله

ج) خیر

 - 23آیا حاضرید وام بزرگی را بردارید که اقساط سنگین و بلندمدتی

دارد؟

الف) شاید ،اما به شدت نگران اقساط خواهم بود ب) بله ج) بله ،اما

اکنون برای محاسبه امتیازتان به هر پاسخ ب ،دو امتیاز -پاسخ ج ،یک

 - 24آیا معتقدید خبرهای بد همیشه سه تا هستند؟
الف) معموالً اینگونه است .ب) اگر اینگونه باشد پس خبرهای خوب هم

• نتیجه تست را در شماره آتی ماهنامه خواهید خواند.

کمی نگران اقساط خواهم بود.

سه تا هستند .ج) به ندرت

امتیاز بدهید و برای پاسخ های الف هیچ امتیازی در نظر نگیرید.

تهیه و تنظیم :کارگروه سرگرمی و اجتماعی ،نازنین خدابنده لو-
مریم محمدی -بنفشه اشرفی

 - 25آیا از سفر با هواپیما می ترسید؟
الف) بله ب) خیر ج) گاهی اوقات
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افتخارات اورند   -سرگرمی

افتخارات اورند

همکار ارجمند جناب آقای محمد راجی کسب مقام سوم مسابقه طراحان
آگهیهای برتر روزنامههای سراسری کشور را به شما تبریک گفته و
امیدواریم شاهد موفقیتهای روزافزونتان باشیم.

صدسال پیش که لولهکشی آب تصفیه

در هشتمین جشنواره ملی بهرهوری که نشان از توانمندی و شایستگی
جنابعالی دارد را به شما تبریک گفته و امیدواریم شاهد موفقیتهای

از طرف خانواده هولدینگ راز
زیرآب ،در خانههای قدیمی تا کمتر از

همکار ارجمند جناب آقای صادق آزادفالح انتخاب شما به عنوان داور

روزافزونتان باشیم.

از طرف خانواده هولدینگ راز

ضرب المثل زیرآب زدن:

شده نبود ،معنی داشت.

زیرآب در انتهای مخزن آبخانهها
بوده که برای خالیکردن آب ،آن را باز

میکردند.

این زیرآب به چاهی راه داشت و روش

بازکردن زیرآب این بود که کسی درون

حوض میرفت و زیرآب را باز میکرد تا
لجن ته حوض از زیرآب به چاه برود و

آب پاکیزه شود.

در همان زمان وقتی با کسی دشمنی

داشتند ،برای اینکه به او ضربه بزنند
زیرآب حوض خانهاش را باز میکردند تا
همه آب تمیزی را که در حوض دارد از

دست بدهد.

«زیرآبم را زدهاند».

صاحبخانه وقتی خبردار میشد خیلی این اصطالح که زیرآبش را زدند به معنی بدگویی کردن پشت سر کسی برای اینکه فرد را در چشم مافوق بد
ناراحت میشد چون بی آب میماند.
کنند ،ریشه از همین کار دارد که چندان دور از ذهن هم نبوده است.
این فرد آزرده به دوستانش میگفت:
34

تهیه و تنظیم :کارگروه سرگرمی و اجتماعی ،ندا یاوری
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سرگرمی  -جدول

جدول کلمات متقاطع
افقی :

 - 3ضروری  -خوردنی متعجب  -باران بهاری - 4گریز حیوان  -ورود

 - 1شمشیر انگلیسی  -از مصالح ساختمانی  -افول کردن ،مقابل طلوع

 - 2مطلب درسی  -ناب  ،قح  -محصول آب و صابون  - 3از اجسام
بلوری شکل  -همت گماشتن  -کوشش کردن در کاری  -قدرت وتوان

جراًت  - 4متضاد مردودی،مقابل مردودی  -یاری کردن  - 5خود راًی-
واحد شمارش کاغذ  -تکــرار حرف بیست وشش  -میدانی در تهـــران
 - 6تکیه دادن  -نفس مکــیشمیش  -شمـــای بیگانه  -جنبـــش
 - 7ستارگان  -چسبناک  -آهنگ  - 8سایبان  -پسوند شباهت  -اثر از
نیما یوشیچ  - 9از البسه زمستانی  -تکرار حرف  -درج کردن  - 10واقع
شدن  -دارای خالهای سیاه و سفید  -کشیش  -سودای ناله  - 11رنگ
بهاری -هزارو صد ویازده  -نوعی کالغ  - 12مزه  -به وارونه  -فرشته -

درهم  -استخوان پاشنه پا  -گهواره بچه  - 5رکاب ،رکاب و تسمه -
سازمان فضایی ،سازمان فضا نوردی آمریکا -وتر کمان  -نیمه دیوانه
 - 6نام پهلوانی در شاهنامه  -حرف دوازدهم یونانی  -ریشه
 - 7حیرت  -بخشنده  -خرید و فروش  -درد و الم  - 8آکنده و پر -
سیمرغ  -وسیله آهار زدن لباس  - 9طناب میان ستون فقرات  ،مغزه
تیره  -ابوالبشر -غذای شب  -نفی عرب  - 10آرزوها  -بادام  -ابزار
 - 11یار زنجیر  -اما -روزی  -خانه بی پنجره  - 12ستوار  -ریگستان -
پاداش عمل  -مادر عرب  - 13نار  -نوعی از مار که دم ندارد -نوعی پخت
برنج  - 14دست نخورده  -خواب  -شهر کردنشین  -آبکی  - 15نت
چهارم  -تردید -عناد  -مخفف نگاه .

نفس خسته  - 13گل وخاک  -سر پرستار -ضمیر داخلی  - 14برابر
و مساوی -رشته باریک  -مورچه  -شاه تره  - 15از تابلو های خوان
میره  -رغبت

عمودی:

 - 1پایان نامه  -رقیق نیست ،مقابل رقیق  -میان  -پول ژاپن
- 2دیرینه تر،قدیمی تر -چرب زبانی  -اثری از پاتریک زوسکیند
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جهت شرکت در قرعه کشی ،جدول حل شده را تا تاریخ
 96/01/15به دبیرخانه ماهنامه تحویل دهید ،به  3نفر از برندگان
به قید قرعه جوایزی اهدا می گردد.
تهیه و تنظیم :کارگروه سرگرمی و اجتماعی ،بنفشه اشرفی
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رویدادهای اورند

(اردیبهشت )95

(خرداد )95

(خرداد )95

(خرداد )95

(خرداد )95
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بازدید نمایندگان شرکتهای فولکس
واگن و پژو از اورند پیشرو

بازدید مدیران شرکت ریموند فرانسه
از اورند پیشرو

حضور اورند در نمایشگاه صنعت قطعه
سازی در پاریس

اخذ نشان شایستگی  3ستاره در
جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری

بازدید دانشجویان دانشکده و
پژوهشگاه پلیمر از اورند پیشرو
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رویدادهای اورند

(خرداد )95

(خرداد )95

(خرداد )95

حضور جناب آقای دکتر صمدی در
هشتمین دوره تجلیل از راه یافتگان
دانشگاه در مقطع تحصیالت تکمیلی
و دکترا

برگزاری مراسم تقدیر از مدرسین
داخلی

برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت
روز جهانی کارگر

(تیر )95

ارزیابی موفقیت آمیز اورند پیشرو
توسط فولکس واگن

(تیر )95

برگزاری ضیافت افطارخانواده
اورند پیشرو

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﻠﻢ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 1395

37

رویدادهای اورند

(تیر )95

بازدید شرکت CSIایتالیا از
اورند پیشرو

(مرداد )95

بازدید خادمان حرم مطهر امام هشتم
حضرت علی بن موسی الرضا (ع) از
اورند پیشرو

(مرداد )95

بازدید خبرنگاران ژاپنی از
اورندپیشرو

(شهریور )95

بازدید نمایندگان کروز و ساپکو از
اورندپیشرو

(شهریور )95

برگزاری مراسم نوزدهمین سالروز
تولد شرکت اورند پیشرو و هشتمین
مجمع صندوق قرض الحسنه

38
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رویدادهای اورند

(شهریور )95

برگزاری مراسم تقدیر از
دانش آموزان و دانشجویان ممتاز

(شهریور )95

حضور اورند در نمایشگاه
اتومکانیکای آلمان

(مهر )95

ارزیابی موفقیت آمیز شرکت
اورندپیشرو در جایزه تعالی
منابع انسانی

(مهر )95

(مهر )95

بازدید نمایندگان بهمن دیزل از
اورند با محوریت فروش

اعزام همکاران همراه خانواده به
مشهد مقدس
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رویدادهای اورند

(مهر )95

اعزام همکاران به کربالی معلی

(مهر )95

کسب نشان برتر جایزه تعالی
منابع انسانی

(آبان )95

تاسیس جوینت ونچر رایزکو -کروز
و فروشیا برای تولید سیستمهای
آالیندگی خودرو

(آبان )95

ممیزی شرکت اورند پیشرو بر اساس
الزامات شرکت پژو فرانسه

(آبان )95

40

هم اندیشی پرسنل با حضور معاونین
و مدیران
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رویدادهای اورند

(آبان )95

(آذر )95

(آذر )95

(آذر )95

(دی )95

حضور شرکت اورند در نمایشگاه
تخصصی جمهوری اسالمی ایران-رم
ایتالیا

برگزاری برنامه اهداء خون

کسب گرید  +Aارزیابی کیفیت
سازه گستر

بازدید مدیر عامل محیط زیست
افتتاحیه فاضالب

برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت
دهه فجر
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رویدادهای اورند

(بهمن )95

انجام معاینات ادواری کارکنان

(بهمن )95

اخذ ،تجدید و تمدید شش استاندارد
ISO 10002 ،ISO 10004
 ISO 14001وISO 10015
 HSEوOHSAS 18001

(بهمن )95

انتخاب جناب آقای دکتر صمدی
بعنوان مدیر برگزیده بخش خصوصی
در همایش مدیریت جهادی

(بهمن )95

بازدید نمایندگان شرکت پژو از
اورندپیشرو

(اسفند )95

42

امضاء قرارداد مشترک رایزکو و
مکاپالست فرانسه
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همکار ارزشمدار

نتیجه مسابقه پیامکی شماره :8

سوال مسابقه :تنبیهات قابل اعمال برای
فردی که برای دومین بار مرتکب تخلفات

درجه  2می شود ،کدامیـک از مـوارد زیر
می باشد؟

 - 1عدم پرداخت تمام یا بخشی از پاداشها
یا تسهیالت تا شش ماه

 - 2تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به
پستهای باالتر تا یکسال و اخذ تعهد به عدم

تکرار تخلف

 - 3اخطار کتبی و توبیخ با درج در پرونده

 - 4بسته به شرایط موجود و نظر کمیته

انضباطی گزینه های  1و  2اعمال خواهد شد.
پاسخ صحیح گزینه  4بود.

تعداد کل شرکت کنندگان 56 :نفر
تعداد پاسخ های درست 40 :نفر

تعداد پاسخ های نادرست 16 :نفر

اسامی کسانی که پاسخ درست داده اند،
( 2پیامک بدون نام ارسال شده است):

اسامی کسانی که به قید قرعه برنده شدند:

خانم زهرا عسگرخانی از واحد تولید (سایتچهار)-آقای مهدی محمدزاده از واحد تولید
(مجموعه سازی باک)

مسابقه پیامکی شماره :9

سوال مسابقه :حداکثر زمان مجاز جهت

استفاده از فرجه  15دقیقه ای ورود در یک
ماه کاری ،چه مدت می باشد؟
 - 1نامحدود مطابق با تعداد روزهای کاری
(روزی  15دقیقه)

 - 3دو ساعت و سی دقیقه
 - 4چهار ساعت
جهت آگاهی از پاسخ درست می توانید به آییننامه قوانین و مقررات سازمانی مراجعه فرمایید.

لطفاً عدد گزینه موردنظر را به همراه نام و نام خانوادگی حداکثر تا تاریخ  96/01/15به شماره
 300072160ارسال فرمایید ،به دو نفر از کسانی که پاسخ درست را ارسال نمایند به قید قرعه
جوایزی اهدا می گردد.

 - 2بستگی به نظر مافوق و با تایید ایشان
محدودیت مشخص می شود.
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تهیه و تنظیم :کارگروه اورندی ماهنامه
43

مناسبتها

44
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