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سر مقالــه

علیرغم بهبودهای صورت گرفته و پیشرفتهای چشمگیر در صنعت روشنایی،
متأسفانه هر از چند گاهی شاهد حوادث ناگواری هستیم که در بخشی از
صنعت روشنایی کشور رخ می دهد که از اهمیت بسیار باالیی برخوردار
است .نمونه این حوادث برق گرفتگی نوجوانی در چند ماه پیش هنگام بازی
در پارک الله تهران ناشی از تماس دست به پایه چراغ بوده که موجب
مرگ این نوجوان گردید .بدنبال آن مسئولین شهرداری را به این فکر
واداشت که برای این موضوع چاره ای بیاندیشند لذا پس از مطالعه به این
نتیجه رسیدند که پایه های سیمانی را جایگزین پایه های فلزی کنند .این امر
اتفاق افتاد و پایه های سیمانی جایگزین شد.
در باز دید میدانی که اینجانب از این پارک داشتم در قسمتهائی از پارک
پایه های جدید را مشاهده نمودم و چند عکس نیز گرفتم ( عکس روی جلد
فصلنامه و همین صفحه از این پایه هاست) .سؤال اینجاست با توجه به اینکه
بارها و بارها از اینگونه اتفاق ها رخ داده و جان بچه ها و نوجوان ها که
برای بازی و تفریح به پارک می روند بخطر افتاده چرا صنعت روشنایی
برای این مهم چاره اندیشی نکرده و این موضوع مورد غفلت واقع شده
است.
نکته حائز اهمیت آنست که صنعت چراغ های روشنایی برقی در ایران با
تکیه بر پیشینه نسبتا طوالنی خود در بین صنایع کشور و حائز شرایط بودن
متخصصین کشور که از توانمندی علمی و فنی مطلوبی برخوردار هستند
قادر است این مشکل را حل و از تکرار اینگونه حوادث و مشابه جلوگیری
کرده و طرح هائی را ارائه کند که الاقل پایه هائی که باید در مناطق
مرطوب و پارکی بکار گرفته شود بنوعی عایق باشد و این اتفاقها نیافتد.
فی المثال قسمتهای پائینی پایه های سیمانی و بخشهای باالیی فلزی باشد.
من در امر تولید اصال تخصص ندارم و قصد ورود به مسائل فنی را هم ندارم
و پیشنهاد فوق صرفا ناشی از یک فکر است.
ایمان دارم که صنعت چراغهای روشنایی برقی با اتکا به منابع ارزشمند
باالخص مدیران ارشد و مهندسین مجرب خود با انجام اصالحات ،این
مشکل را حل و دیگر شاهد اینگونه حوادث ناگوار نباشیم.
مجید احمدی نیا
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خالصه گزارش جلسات و مصوبات هیأت مديره انجمن از تاريخ  99/60/13لغايت 99/69/16
99/69/16

( جلسات بصورت مجازی واز طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد)
 -1بدنبال تبلیغات گسترده یک شرکت تولید کننده المپ و چراغ (غیر عضو انجمن ) در رادیو تلویزیون یکی از
شرکتهای عضو انجمن چراغها و المپهای این شرکت را آزمایش نموده و در نتیجه هیچکدام از این تولیدات
استانداردهای الزم را پاس ننموده و از انجمن درخواست گردید که به هرطریق موضوع با شرکت مربوطه مطرح و
تذکرات الزم داده شود .هیأت مدیره مقرر داشت طی صدور نامه ای مراتب به شرکت مذکور اطالع رسانی گردد و
ضمن ارائه توضیحات ،یادآوری گردد که شایسته است درج مشخصات نوری و الکتریکی شامل شار نوری چراغ،
بهره نوری؛ ضریب توان ،طول عمر و  ...در تبلیغات رسانه ای و بر روی کارتن ،جعبه و بروشور محصوالت تولیدی
با محصول تولیدی واقعیت داشته باشد لذا شرکت مورد اشاره در پاسخ عنو ان نموده که تولیدات بر اساس
استانداردهای اجباری و تشویقی است و قبل از ارائه به بازار تحت آزمون های کنترل کیفی سخت گیرانه ای قرار می
گیرد ولی تمامی توان خود را در راستای اجرای صحیح استانداردها در تولید کاال ،مصروف داشته و با بکارگیری
اقدامات پیشگیرانه از وقوع مغایرت های احتمالی در این خصوص جلوگیری خواهد شد.
 -2هیأت مدیره مقرر داشت طی صدور نامه ای از وزارت کار به منظور برگزاری مجمع یا عدم برگزاری بجهت
کرونا کسب تکلیف گردد.
لذا بدنبال درخواست کتبی از وزارت کار پاسخ دریافتی مبنی بر معتبر بودن فعالیت هیأت مدیره تا پایان آذر ماه سال
جاری تمدید و احتماال تا پایان سال بوده در صورت تصمیم دیگر مراتب اطالع رسانی می گردد.
 -3پیشنهاد حذف تعرفه واردات اجزاء و قطعات چراغ ،که تولید آن در داخل وجود دارد در یکی از جلسات هیأت
مدیره مطرح و مقرر گردید که موضوع در کارگروه تعرفه گمرک انجمن مطرح گردد (زیرا با سوء استفاده از این
تعرفه ها چراغ کامل وارد کشور می شود).
لذا موضوع در این کار گروه مطرح گردید و متعاقب آن موافق و مخالف هائی داشت که حذف آن مورد تایید واقع
نشد و لی مقرر گردید که طی صدور نامه ای به وزارت صنایع ،درخواست گردد که دستور به کنترل مبادی ورودی
جهت واردات اجزاء و قطعات از طریق تعرفه های  495044 – 495042 – 495041داده شود  .در پاسخ وزارت
صنایع طی صدور نامه ای به مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک جمهوری اسالمی ایران از این اداره
در خواست نموده که کنترل های الزم مبنی بر بد اظهاری برخی از وارد کنندگان در کد تعرفه های فوق صورت
پذیرفته و از نتیجه این وزارتخانه را مطلع نمایند.
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اخبــار انجمن
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اخبــار انجمن
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منابع نوري و صنعت روشنايي (بخش ششم)

به دلیل آنکه  LEDطیف رنگ کاملی را شامل نمیشود ،میبایست توجه ویژه ای به کیفیت رنگ و قابلیتهای
نمود رنگ آن مبذول گردد .در غیر اینصورت نتیجه طراحی روشنایی ممکن است رنگ نورهای مرئی متفاوت
باشد.

شکل  .1دمای رنگ بیانگر آن است که یک منبع نوری به عنوان گرم ،خنثی یا سرد شناخته میشود.
دمای رنگ یک  LEDتوسط پیک آبی و زرد در طیف رنگی مشخص میگردد.

شکل  .2آرایه  LEDبا رنگ نورهای مختلف برای هر دیود در نتیجه کنترل ضعیف رنگ.

زمانیکه  LEDها تولید گردیده اند ،حاصل این فرآیند منابع نوری با دماهای رنگ متفاوت میباشد .در این راستا،
دیاگرام رنگ  CIE 1931به جهت ایجاد یک ساختار شبکه ای( )Binning Structureمورد استفاده قرار
میگیرد .به عنوان مثال دیودهایی که مشخصات رنگ یکسانی را به اشتراک میگذارند در یک گروه واقع شده اند.
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فصلنامه داخلي شماره  24پاییز 99

انجمن صنفي سازندگان چراغهاي روشنائي برقي در ايران

تأمین کنندگان  ،LEDمحدوده های متفاوتی از تغییرات مشخصات را به سازندگان چراغ پیشنهاد میدهند.
محدودههای کوچکتر تغییرات به معنای قیمتهای بیشتر است .برخی از این سیستمها که مربوط به حساسیت
گیرندههای عصبی رنگ چشم انسان از طریق یک مدل میباشند به عنوان بیضی های  Mac Adamشناخته
میشوند .این بیضی ها بر روی ساختار شبکه ای( )Binning Structureدر دیاگرام رنگ نگاشته میشوند و
سایز آنها مربوط به تلرانس رنگ  LEDاست .سایز بیضیها در گامهایی اندازه گیری میشود .گامهای بیشتر،
تلرانسهای بزرگتر را به همراه داشته و تشخیص تفاوت در رنگ را آسانتر مینماید .به صورت کلی یک بیضی با
 3گام به عنوان تلرانس رنگ خوبی لحاظ میشود.

شکل  .3سایز بیضی های  Mac Adamبراساس تغییر رنگ  LEDهای درون هر بیضی تغییر میکند.
بیضی بزرگتر بیانگر تغییرات بیشتر و یکنواختی کمتر است.

مرجع:
[1] Glamox Luxo Lighting. (2015, November 24). Ten Things you should know about LED [Online].
Available: www.glamox.com/upload/2013/09/20/gmo_singlepages.pdf
محمد جواد کالنی
صنایع روشنایی جهان نور
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منابع نوري و صنعت روشنايي (بخش هفتم)
از آنجایی که  LEDطیف رنگ کاملی را شامل نمیشود ،نمود رنگ مناسب منابع نوري  LEDممکن است یک چالش
باشد .با این حال تنوع زیادي از  LEDها با قابلیتهاي نمود رنگ بسیار زیاد موجود میباشد.منابع نوري بسته به رنگ
موجود در نور منتشر شده از منبع  ،رنگها را به صورت متفاوتی تأویل مینمایند .به عنوان مثال درصورتیکه نور منتشر شده
شامل طول موج قرمز رنگ نباشد ،رنگهاي قرمز تحت این نور خاکستري به نظر خواهند رسید .این تأثیر را با شاخص نمود
رنگ CRI ،یا  Raنمایش میدهیم Ra .مقدار متوسط قابلیت منبع نور به منظور نمود هشت رنگ استاندارد براساس مقیاس
از  0تا  000است که  000بهترین است .براي کاربریهاي داخلی Ra ،برابر با  00خوب لحاظ میگردد LED .ها ممکن
است شامل طول موج قرمز کمتري باشند که سبب نمود ضعیف رنگ قرمز شوند .با بهره گیري از مواد ویژه در هنگام تولید
 LEDاین مشکل قابل رفع است .بنابراین ممکن است  LEDاندیس  Raتا  59را به خود اختصاص دهد .درغیر اینصورت
میبایست توجهی ویژه به مقادیر  Raآنها پرداخته شود.

شکل  .1درحالیکه نور خورشید و منابع نوری هالوژن و متال هالید طیف کاملی را پوشش میدهند ،المپهای سدیم ،تیوبهای
های سفید سرد رنگ آبی بیشتری را در خود . LEDها منحنی های توزیع توان متغیری را شامل میشوند  LEDفلورسنت و
دارند ،درحالیکه سفید گرم رنگ زرد و قرمز بیشتری را دربر میگیرد.
: [1] Glamox Luxo Lighting. (2015, November 24). Ten Things you should know about LED [Online]. Available:مرجع
www.glamox.com/upload/2013/09/20/gmo_singlepages.pdf
محمد جواد كالني  -صنایع روشنایي جهان نور

()8

فصلنامه داخلي شماره  24پاییز 99

انجمن صنفي سازندگان چراغهاي روشنائي برقي در ايران

بايد ها و نبايدها درصنعت روشنايي
و نورپردازي کشور

وضعیت فعلی صنعت روشنایی و نورپردازی در کشور
به گفته مهندس حنیفی که خود دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت ایران است و بیش از  42سال حضور در صنعت
روشنایی و نورپردازی و فعالیت در زمینه تجهیزات مرتبط با روشنایی را تجربه نموده است ،نورپردازی موضوع جامعی است
که تمام تجهیزات و کارهایی که می توان با نور انجام داد را شامل می شود .به این ترتیب وضعیت کشور در مقایسه با
کشورهای اطراف بسیار خوب است و متخصصان داخلی در این زمینه مهارت های خوبی را کسب نموده اند .مهندسان
داخلی همگام با علم روز دنیا از توانمندی استفاده از نرم افزارها ،تکنیک ها و ابزارهای مختلف برای ایجاد طرح های
خالقانه و انجام محاسبات روشنایی با نرم افزارهای روز دنیا برخوردار هستند .با این وجود ما تولیدکننده ی فناوری نیستیم
چرا که تولید فناوری نیازمند ابزارها و تخصص هایی است که در دسترس متخصصان داخل کشور نیست .ما تولیدکننده
المان های مهم نوری یا قطعه ال ای دی نیستیم ،اما این قطعات را خریداری می کنیم تا در ساخت و تولید چراغ از آن
استفاده کنیم و آن را در اختیار مصرف کننده ی داخلی برای کاربری های روشنایی و نورپردازی قرار دهیم.
رییس انجمن روشنایی و نورپردازی ایرانیان اعتقاد دارد مهندسان ،کارشناسان و طراحان سیستم های روشنایی در کشور از
وضعیت و توانمندی علمی و فنی مطلوبی برخوردار هستند و همین موضوع باعث شده است ایران در زمینه بهره برداری و
تکنیک های مرتبط با طراحی به رشد و توسعه بسیار خوب و قابل قبول در منطقه ،دست یابد.
فرصت های شغلی و سرمایه گذاری در صنعت روشنایی و نورپردازی
مهندس محمدفرید حنیفی که خود عضویت در کمیسیون های تدوین استانداردهای ملی ایران ،راه اندازی آزمایشگاه تست
المپ و چراغ و بر رسی کیفیت و مشخصات فنی در این زمینه را تجربه نموده است ،اعتقاد دارد فرصت های شغلی بسیار
زیادی در زمینه نورپردازی و صنعت روشنایی در کشور وجود دارد و کسانی که از دانش روشنایی و نورپردازی در برخوردار
هستند به طور قطع بازار خوبی پیش روی خود می بینند .وی در ادامه می گوید :این دانش اکنون به عنوان یک شاخه و
گرایش بین رشته ای می تواند در رشته های معماری و مهندسی برق مورد توجه عالقمندان قرار گیرد .صنعت روشنایی با
توجه به نگرش های جدیدی که در جامعه وجود دارد ،یک صنعت قابل توسعه است .تولید چراغ متناسب با نیازهای مختلف
و تولید المپ و وسایل جانبی دیگر روز به روز در حال دگرگونی ،افزایش و توسعه است .البته صنعت روشنایی و نورپردازی
هم مانند هر صنعت دیگری چالش هایی پیش روی خود دارد .از این چالش ها می توان به وجود سبک های سنتی در
روشنایی و نورپردازی اشاره کرد .این سبک ها بیشتر به وسیله کسانی اجرا می شود که از دانش آکادمیک برخوردار نیستند.
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برخی از اشخاص که در کار ساختمان سازی هستند به روشنایی داخلی و نورپردازی نمای ساختمان ها اهمیت نمی دهند و
با به کارگیری یک برقکار معمولی که تخصصی در زمینه نورپردازی ندارد ،به زیبایی نمای ساختمان ها در شب آسیب وارد
می کنند و عالوه بر ایجاد آلودگی نوری با استفاده از تجهیزات نامرغوب و قطعات نامناسب که پس از مدت کوتاهی ایراد
پیدا کرده و نمای بدی ایجاد می کنند ،برای مالکان آینده ساختمان مشکل ایجاد می نمایند .رییس انجمن روشنایی و
نورپردازی ایرانیان مع تقد است :چالش اصلی در دوره گذار از استادکاری به سمت کار فنی و صحیح رخ میدهد که چند سالی
است در زمینه صنعت روشنایی هم اتفاق افتاده است .استادکاران یا باید با آموزش های الزم دانش انجام صحیح کار را فرا
بگیرند یا میدان را برای اشخاص ماهر و کسانی که تخصص دارند باز بگذارند تا کارها به شکل موثر و مفید انجام شود.
نبود تجربه ،تخصص و مهارت الزم و مناسب در این زمینه عالوه بر آسیب جدی به محیط زیست و ایجاد آلودگی های
نوری در موضوع مهمی مانند مصرف انرژی نیز چالش ایجاد می کند .گاهی می توان با استفاده از دانش و تجربه به جای
استفاده از یک برج نور با مصرف باالی انرژی الکتریکی ،با انجام یک کار ساده ،به نور مطلوب دست پیدا کرد.
دانشگاه و ضرورت های صنعت روشنایی و نورپردازی
مهندس حنیفی که در برخی از دانشگاه ها به ارائه دروس و دوره های مرتبط با روشنایی و نورپردازی می پردازد ،به ضرورت
وجود درس و سرفصل خاصی در این زمینه اشاره دارد .باید تالش کنیم همان طور که در رشته ی مهندسی برق و معماری
درس هایی با عنوان تاسیسات الکتریکی ارائه می شود ،عنوانی هم به صورت خاص به روشنایی و نورپردازی اختصاص یابد
و برای ارائه آن هم به تربیت استاد بپردازیم تا با آموزش دانشجویان ،مشکالت این حوزه در آینده کمتر شود .شاید کشور ما
در حال حاضر از ظرفیت کافی برای ا یجاد رشته ی تخصصی نورپردازی برخوردار نباشد یا ضرورتی برای تربیت دانشجو در
مقطع دکترا برای گرایش نورپردازی و روشنایی وجود نداشته باشد .اما بی شک نیازمند تربیت نیرو در مقطع کاردانی و بعد در
مقطع کارشناسی برای تامین نیروی مورد نیاز آینده جامعه خواهیم بود .شاید در حال حاضر یک دانش آموخته ی رشته ی
معماری یا مهندسی برق اگر از اطالعات کافی در این زمینه برخوردار باشد ،بتواند نیازهای فعلی جامعه را برطرف کند .این
فعال حوزه ی روشنایی و نورپردازی در زمینه ی صنعت ساخت تجهیزات روشنایی در کشور ،نقش دانشگاه ها را بسیار کم
رنگ می بیند و می گوید :شما باید تولیدکننده ی دانش فنی باشید تا بتوانید از دانشگاه بهره مند شوید .ما در کشور
تولیدکننده دانش فنی نیستیم .اگر دانشگاه بخواهد در این زمینه ورود پیدا کند باید در دانش بسیار پیچیده نیمه هادی ها،
افزایش راندمان و بهره وری و ساخت ا ل ای دی ها فعالیت کند و با ثبت اختراع و تولید انبوه آن از طریق صنعت ،در
بازارهای جهانی گام بگذارد ،موضوعی که در حال حاضر به نظر نمی رسد در برنامه ی دانشگاه و صنعت باشد .در حال
حاضر دانشگاه ها به برگزاری سمینارها و همایش هایی در زمینه ی فناوری های نورپردازی بسنده کرده اند.
اصالح سیستم روشنایی گذرگاه ها
آن چه تاکنون در روشنایی و نورپردازی رخ داده است ،بی گمان بیشتر از روش های سنتی بهره برده است و با ورود فناوری
های نوین نیازمند بازنگری خواهد بود .بنابر این در گام نخست باید از این پس به نورپردازی و روشنایی علمی روی آورد و
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در گام های بعدی اصالح سیستم های قدیمی را بر حسب ضرورت در دستور کار قرار داد .البته یکی از ضرورت ها اصالح
نورپردازی فضاهای بیرونی است که آلودگی های نوری ناشی از اجراهای نادرست سبب آسیب های جدی به شهروندان و
محیط زیست می شود و در برخی موارد بحث امنیت شهروندان را به خطر می اندازد .به نظر می رسد سازمان های متولی
مختلف مانند سازمان استاندارد ،شهرداری ها ،شرکت های توزیع نیروی برق و سازمان نظام مهندسی که به طور گسترده در
زمینه اجرا و نظارت بر نورپردازی ها ،شرکت دارند باید پیشگام این موضوع باشند.
رییس انجمن روشنایی و نورپردازی ایرانیان در مورد سازمان متولی اصالح روشنایی گذرگاه های شهری می گوید :این
موضوع سال هاست که از طریق شرکت توانیر در حال پیگیری است و نخستین شیوه نامه ها نزدیک به  02سال پیش
نوشته شده است و در همان زمان برای کاهش شدت روشنایی خیابانها سیستم های  4چراغ در پایه های روشنایی خیابانی
به  0چراغ تبدیل شد .اما باید به این نکته توجه شود که در حال حاضر بدون اندازه گیری شدت نور بر اساس استانداردهای
تعریف شده هیچ حرکتی نباید انجام داد .کاهش مقدار نور با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی به همان اندازه
خطرناک می نماید که افزایش شدت روشنایی با هدف تامین روشنایی خطرآفرین است .دوربین های ویژه ای در این زمینه
طراحی شده است که در فاصله  02متری و در جایگاه چشم راننده قرار می گیرد و می تواند میزان برگشت نور به چشم
راننده را اندازه گیری نماید و با وضعیت استاندارد مطابق با ماتریس روشنایی بین پایه های چراغ ها و منابع نور مطابقت
دهد .ما در گذشته با دعوت آستان قدس رضوی و شرکت برق منطقه ای خراسان برای اصالح روشنایی یکی از گذرگاه های
ورودی به حرم مطهر حضرت امام رضا(ع) اندازه گیری شدت نور را انجام دادیم که  02برابر میزان استاندارد ،درخشندگی
وجود داشت و با عث خیرگی چشم راننده می شد و خوشبختانه در همان زمان اصالح الزم صورت گرفت و پس از آن هم
سعی شد ،سیستم های روشنایی با محاسبات مهندسی انجام شود و با بازرسی فنی ،میزان شدت روشنایی اندازه گیری شود.
در حال حاضر هم اگر قرار باشد اصالحی در ساختار روشنایی انجام شود نباید فقط با هدف کاهش مصرف صورت پذیرد و به
نقص یا ضعف در سیستم روشنایی مورد نیاز برای راننده و عابر پیاده منجر شود.
رییس انجمن روشنایی و نورپردازی ایرانیان در پایان تاکید نمود شناسایی ضرورت های آینده و نقص های موجود خواهد
توانست زمینه را برای ایجاد شرایط مطلوب فراهم کند و استفاده از توان متخصصان داخلی ،ضمن ایجاد فرصت های شغلی
جدید به اهمیت توجه به این گرایش تخصصی توسط نهادهای مختلف به ویژه دانشگاه ها برای برنامه ریزی آموزشی جهت
تربیت نیروی مورد نیاز این بخش منجر خواهد شد.
منبع  :نشریه امواج برتر شماره 79
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دوازده راه براي کنترل احساسات در محل
کار

 -1کمی قدم بزنید تا عصبانیتتان فروکش کند
در طی یک جلسه کاری ،وقتی کسی از سبک مدیریت یا بخش تحت اداره شما ایراد می گیرد عصبانی
نشوید ،وقتی می بینید که در صدد خشمگین شدن هستید خود را از محل دور کنید.
 -2قبل از نشان دادن هرگونه واکنش توضیح بخواهید
با پرسیدن سوال های مختلف وقت را بگذرانید می توانید از صحبت های دیگران استفاده کرده و سؤاالتی
از آنها بپرسید با این کار به آن فرد زمان می دهید که اشتباه خود را تصحیح کند.
 -3از قانون  11ثانیه ای استفاده کنید
هیچ عکس العملی نشان ندهید .اگر می بینید که در یک جلسه کاری پشت تلفن می خواهید کنترل خشمتان
را از دست بدهید با خود تا شماره  11بشمارید تا از عصبانی شدن تان جلوگیری شود.

 -4با کسی که می تواند آرامتان کند حرف بزنید
همیشه کسی را برای درد دل کردن و تکیه کردن داشته باشید ،چه داخل و چه خارج از محل کار ،در این
مواقع سعی کنید که با او بیرون رفته و کمی صحبت کنید.
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 -5برای از بین بردن عصبانبت تان ورزش کنید
اجازه ندهید که تصویر کاریتان با عصبانی شدن و از دست رفتن کنترل تان مخدوش شود .در این موقع
ورزش کمک بسیار خوبی است .به باشگاه بروید و کمی ورزش کنید مطمعنا" همه چیز را فراموش خواهید
کرد.
 -6ببینید چه چیز باعث عصبانیتتان می شود
آگاه باشید که در چه موقعیت هایی کنترل خود را از دست داده و عصبانی می شوید وقتی فهمیدید که چه
چیز منجر به عصبانیت تان می شود در صدد جلوگیری از ایجاد چنین موقعیت ها بر آیید.
 -7همکارانتان را بشناسید
ببینید رفتار هر کدام از همکارانتان چه عالئمی دارد .ممکن است خیلی از حرف های آنها که برای شما مثل
انتقاد می ماند ،در واقع حکم شوخی داشته باشد.
 -8واکنش افراد دیگر را پیش بینی کنید
زمانی که می خواهید کار جدیدی را در اداره انجام دهید ،واکنش و عکس العمل همکاران تان را پیش بینی
کنید .با این کار می توانید بهتر با انتقادات و ایرادهای آنها پس از انجام کار کنار بیایید.
 -9خود را برای حفظ آرامش آماده کنید
زمانی که می خواهید سخنرانی انجام دهید خود را برای هر نوع سوال و انتقادی آماده کنید.
 -01قبل از نوشتن هر ایمیل نا محترمانه کمی صبر کنید
هیچگاه به دیگران بی احترامی نکنید ،حتی اگر حق با شما باشد آسان است که اجازه بدهیم ابرهای تیره
جلوی قضا وت مان را بگیرد قبل از ارسال هر ایمیل نامحترمانه در پاسخ به انتقادات سایرین یک روز صبر
کنید.
 -00در پایان هر روز خشم تان را دور بیاندازید
یاد بگیرید که با ترک اداره  ،عصبانیت های خود را نیز دور بریزید .بعد از کار به کارهایی بپردازید که به آن
عالقه داشته و لذت می برید .با دوستانتان بیرون بروید یا تلویزیون تماشا کنید.
 01برای طغیان های عصبانی خود عذر خواهی کنید
با وجود اینکه قصد بدی نداشته اید  ،درست نیست که جلسات اداری را با عصبانیت ترک کنید ،اگر در حین
جلسه ،عصبانیت تان باعث شده که به کسی بی احترامی کنید ،از او معذرت بخواهید.
مدیران خوب با شخصیت های استوار ،احساساتی قوی نیز دارند ،این به این معنی نیست که می توانید
اجازه بدهید احساسات تان برشما غلبه کنند .قضاوتهایتان را تیره کرده و ایجاد مشکل کنند.
مأخذ :سايت برترينها
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چالش هاي پیش روي صنعت
روشنايي و نورپردازي

علی توانایی جبارزاده ،موسسه هم اندیشان شرق روشن
(کانون روشنایی و نورپردازی شرق)

زمان زیادی از اختراع نخستین منابع نوری ساخت دست بشر می گذرد .انسان بطور ذاتی نور را با تمام وجود دوست دارد و سعی می کند هر روز
بیشتر و بیشتر محیط خود را غرق نور کند .اختراعات مختلف به کمک بشر آمده اند تا نور را هر چه بیشتر و کم هزینه تر در اختیار او بگذارند .پس
از اختراع نخستین المپ الکترونیکی ،دنیای نور دگرگون شد و رشد صنعت نور و نورپردازی شتاب تازه ای گرفت .شهرهایی که در گذشته با
نورهای سوسو زنان و از حال رفته ،خالق داستان های هزار و یک شب بودند ،تبدیل به شهرهایی روشن و مدرن شدند که دیگر به سختی می شد
در آنها به تاریکی فکر کرد .پیشتر ،از آسیب های این فناوری گفته ایم ،اما در واقع ،چطور می بایست به این صنعت -که در کشور ما مورد غفلت
واقع می شود -نگریست؟
جامعه ایران امروز با انبوهی از دانش آموختگان رو به رو است .آمار باالی قبولی دانشگاه ها ،ظرفیت باالی نظام آموزشی و بیکاری دانش
آموختگان ،به خوبی مشهود هستند .گاهی اوقات اشخاصی را می بینیم که در زمینه هایی که حتی نام شان برای ما نامانوس است تحصیالت عالیه
کسب کرده اند یا انبوهی از دانشجویان را که با اعتماد به نام یک رشته در ان رشته دانش آموخته شده اند ،با این وجود ظرفیت بازارکار پیش روی
این دانش آموختگان بسیار بسیار کمتر از ظرفیت خروجی دانشگاه ها است .متاسفانه ،با وجود تمام این مشکالت ،هنوز جای خالی رشته هایی
کاربردی مثل رشته های مرتبط به نور ،روشنایی و نورپردازی خالی است و حتی واحدهای درسی کمی به این مباحث اختصاص داده می شود ،این
ضعف بسیار آسیب زا است ،چرا که بر اساس آمار ،حجم بزرگی از انرژی الکتریکی کشور صرف تامین مصارف روشنایی می شود .شاید نخستین
چیزی که به ذهن یک مهندس برق خطور میکند ،لزوم استفاده از فناوری های نوین به جهت کاهش مصرف انرژی الکتریکی منابع نوری است،
بله  ،این مهم است ،اما  ! ...اما برخالف تصور غالب ،مهندسی روشنایی بسیار فراتر از این ها به افزایش بازده در سیستم های روشنایی می پردازد.
مهندسی روشنایی یک تخصص کامل است .اگر چه کاهش مصرف انرژی المپ ها باعث کاهش مصرف انرژی الکتریکی در کل کشور
می شود ،اما بیشتر وقت ها حجم زیادی از این انرژی ،نه تنها صرف تامین روشنایی مورد نیاز نمی شود ،بلکه باعث بروز آسیب نیز می شود .یعنی
در واقع ما انرژی الکتریکی را صرف تولید نوری میکنیم که به ما آسیب می زند .در این شرایط چرا به استفاده بهینه از آن نیاندیشیم؟
از طرفی هزینه خرید منابع نوری با کیفیت ،باال است -که در واقع با وجود قیمت باال بازده ریالی باالتری دارند – پس باید قبل از اقدام به خرید
یک محصول روشنایی ،به این بیاندیشیم که چگونه ،با صرف کمترین هزینه و با نگاه به بهره وری انرژی به یک روشنایی کاربردی ،آرامش بخش
و سالم دست پیدا کنیم .این جا است که اهمیت تخصصی به نام مهندسی روشنایی مشخص می شود.
باید خاطر نشان کرد که کی فیت روشنایی چیزی فراتر از مقدار روشنایی است .وقتی شما یک منبع نور مصنوعی را به کار می گیرید ،از این منبع
توقعاتی دارید و به خودی خود این منبع نیز تبعاتی را به شما تحمیل می کند .پیشتر در خصوص شاخص های کیفی نور به اختصار صحبت کرده
ایم .یک منبع نور می تواند ر نگ ها را با کیفیت متفاوتی نشان دهد .می تواند عالوه بر تامین روشنایی ،باعث ایجاد خیرگی (خواسته یا ناخواسته)
شود .می تواند بر زیبایی محیط تاثیر (مثبت یا منفی) بگذارد .می تواند باعث تاثیرات (مثبت یا منفی) بر سالمت جسمی و روحی شخص یا محیط
زیست شود .افزون بر اینها ،می تواند به شبکه توزیع انرژی الکتریکی آسیب هایی را تحمیل نماید .بازده پایین ،ایجاد و تزریق اختالالت هارمونیک
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به شبکه ،مصرف بیش از حد توان راکتیو و  ...حتی ممکن است از منظر ایمنی خطرناک باشد! باعث برق گرفتگی ،بروز آتش سوزی و یا بروز
جراحات و حتی صدمات زیستی شود .در واقع هر منبع نور ،با تمام نقاط ضعف و قوتش ،همیشه بد یا خوب نیست! این هنر و فن نورپرداز است که
بتواند هر منبع نوری را در موقعیت مناسب خود به کارگیری کند.
مهندسی روشنایی هنر استفاده از مناسب ترین تجهیزات ،با کمترین هزینه ،به جهت رسیدن به بهترین کیفیت روشنایی است.

مشکل دیگر پیش روی صنعت نور ،نبود نظارت کافی (از نظر کمی یا کیفی) است .البته به خودی خود وقتی مباحث آکادمیک نور هنوز جدی
گرفته نمی شوند ،کمتر می توان از ناظران پروژه انتظار نظارت موثر داشت .هر چند در چند سال اخیر تسلط ناظران بر مباحث نور بسیار بیشتر شده
و در بعضی سازمان ها میتوان رد پای اساتید حوزه نور را در واحدهای نظارت دید ،اما به صورت نسبی ،هنوز به مقدار قابل مالحظه ای از نیاز کشور
عقب هستیم .همچنین با وجود پیشرفت های قابل مالحظه ای که در حوزه ی تولید المپ و چراغ داشته ایم ،بسیاری از تولیدکنندگان حوزه ی
نور ،در دوراهی ورود به مدرنیزه کردن تولید مانده اند .بسیاری از واحدهای تولید چراغ ،از دو نقطه نظر فنی و زیبایی شناختی ،نیازمند حضور
نیروهای تازه نفس و کاربلد در واحدهای خود می باشند .چرا که محصوالت روشنایی مدرن ،هم از نظر استفاده از منابع نوری نوین ،مانند
LEDها ،رشد چشم گیری داشته و دارند و هم از نقطه نظر زیبایی شناختی و فنون مرتبط به ساخت و تولید دچار دگرگونی شده اند .این در حالی
است که بدون شک حوزه ی تولید منابع نور ،نیاز کشور است و با کمی مالحظات ،امکان صادرات بسیاری از تولیدات کارخانجات داخل کشور به
کشورهای همسایه و حتی اروپا و کشورهای دوردست وجود دارد .پس چه بهتر که با تمرکز به این حوزه و ترجمه و تولید دانش روز ،اقدام به
کارآفرینی و افزایش درآمد غیرنفتی کشور نماییم .چرا که بسیاری از علوم روز این حوزه به راحتی در دسترس است و فقط نیازمند توجه بیشتر
دانشگاه ها ،مراکز علمی و نشریات کشور هستند.
در کنار رشد سطح علمی تولیدکنندگان ،مهندسان نور ،ناظران پروژه و حتی مردم عادی ،عنصر پایه ای دیگر مورد نیاز ،تجهیز دانشگاه ها و
سازمان های علمی به تجهیزات اندازه گیری نور و تست چراغ است .در سالهای اخیر سازمان استاندارد اقدام به ترجمه و تدوین استانداردهای
مطرح دنیا در حوزه نور نموده است ،اما به دلیل کمبود تجهیزات تست و اندازه گیری و انحصاری بودن این تجهیزات به بعضی دانشگاه های
پایتخت و کارخانجات بزرگ ،امکان اجباری بودن استانداردهای نور فراهم نشده است و این استانداردها بیشتر جنبه تشویقی و تبلیغاتی
داشته اند .اگرچه بعضی از ناظران آگاه پروژه سخت گیری های خوبی در دریافت تأییدیه های فنی چراغ دارند ،لیکن هنوز این نظارت به صورت
عمومی رواج پیدا نکرده است و بسیاری از مصرف کنندگان به دلیل نداشتن اطالعات کافی و نبود اهرم استاندارد در رد یا تایید یک چراغ ،رو به
چراغ های بی کیفیت می آورند که خود باعث تحمیل بار سنگین اقتصادی بر دوش جامعه می شود.
رشد صنعت روشنایی و نورپردازی و امکان ارائه هر چه بهتر محصوالت روشنایی در حوزه داخلی و صادرات ،یک واقعیت دست یافتنی است که
نیازمند همکاری چند جانبه دانشگاه ها ،پژوهشکده ها ،سازمان های دولتی ،نشریات و موسسات و شرکت های خصوصی است.

ملزومات و مواد خام روشنایی که با پرداخت های ارزی وارد می شوند ،لیکن به دلیل نداشتن فاکتورهای استاندارد یک چراغ ،به زودی مستهلک
می شوند .از این رو می بایست هر چه بیشتر به تامین و تولید تجهیزات تست چراغ و اندازه گیری نور پرداخت ،تا برای استارت آپ های این حوزه
– که نقش به سزایی در رشد و بالندگی این صنعت خواهند داشت -امکان رشد بیشتری فراهم باشد.
با این که وظیفه ی وزارت علوم ،دانشگاه ها و سازمان فنی و حرفه ای تمرکز بیشتر به این حوزه و تربیت مهندسانی در حوزه های «مهندسی
روشنایی»« ،طراحی نورپردازی»« ،طراحی چراغ»« ،فیزیک نور»  ،و همین طور تجهیز آزمایشگاه های نور است -که این امر نیاز آینده کشور را
برطرف خواهد کرد و باعث کارآفرینی م وثر خواهد شد ،اما تا زمان دستیابی به این مهم ،وظیفه ی رسانه ها ،شرکت ها و موسسات خصوصی ،رواج
هر چه بیشتر دانش نورپردازی و روشنایی است .مساله مهمی که در کشورهای پیشرفته اروپایی نیز مورد توجه است و وظیفه تربیت این نیروها به
صورت خصوصی به شرکت ها و موسسات خصوصی واگذار می شود.
منبع :نشریه امواج برتر شماره 79
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چهره هاي ماندگار مديريت

پیکان احمد و محمود

( محمود خیامی)
خطوط تولید نخستین خودروی ایرانی  32اردیبهشت 6231به راه افتاد
روزی که دو برادر مشهدی به دفتررضا نیازمند ،معاون اقتصاد و مؤسس «سازمان مدیریت صنعتی» و « گسترش و نوسازی صنایع
ایران» رفتند و از او تقاضای « پروانه ساخت اتومبیل» کردند ،شاید کمتر کسی تصور می کرد ایده جسورانه برادران خیامی تبدیل به
یکی از بزرگترین کارخانه های اتومبیل سازی خاورمیانه شود .احمد و محمود که از کودکی عاشق ماشین بودند ،کار خود را از ماشین
شویی در مشهد آغاز کردند و در ادامه کارواش و تعمیر گاه پدر که یادگار دوران حضور بلشویک ها در ایران بود ،به محلی برای
تمرین ماشین سازی آنان تبدیل شد که آنجا هر ماشینی را تعمیر می کردند .آنها آنقدر در کارشان حرفه ای بودند که بعد از مدتی
تعمیر گاه را از پدر اجاره کردند و فصل جدیدی در زندگی شان آغاز شد .کسب و کار برادران خیامی که سکه می شود ،به تهران می
روند تا « پمپ زیر شویی اتومبیل» بخرند اما عالوه بر پمپها ،نمایندگی شرکت «ثابت پاسال» در خراسان برای فروش اتومبیل های
استودبیکر ،الستیک جنرال و لوازم سرویس اتومبیل را هم می گیرند و به مشهد بر می گردند .مقارن با کودتای  82مرداد ،2338
ورق زندگی برادران خیامی هم بر می گردد؛ احمد که در مشهد به عنوان هوادار جبهه ملی شناخته می شد و در جریان ملی شدن
صنعت نفت «کلوپ مصدق» را به راه انداخته بود ،به تهران فرار می کند و نمایندگی مرسدس بنز را از برادران سود آور که نماینده
این شرکت آلمانی در ایران بودند و همچنین نمایندگی جیپ را برای مشهد می گیرد.
رونق کسب وکار احمد ،او را در تهران ماندگار می کند و زیر پله پاساژ صفا در کوچه ناظم االطبا می شود سکوی پرتاب او در صنعت
اتومبیل ایران.
در این مقطع احمد در تهران و محمود از مشهد به پیش فروش شاسی های اتوبوس مرسدس بنز می پردازند و کارشان آنقدر
گسترده می شود که احمد به مغازه بزرگی در خیابان اکباتان تهران نقل مکان می کند و نمایندگی الستیک های کنتینانتال و دنا و
بعضی قطعات دیگر را هم می گیرد .او اکنون دیگر به تحقیق رؤیای دیرینه اش یعنی خودروسازی می اندیشد ،به همین خاطر در گام
نخست برای ساخت اتاق اتوبوس ،قطعه زمینی بین جاده مخصوص و اتوبان کرج خرید ،در تابستان « 2332شرکت سهامی
کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال »را با سرمایه ای نزدیک به 211میلیون ریال ثبت کرد و تقاضای اجازه ساخت اتوبوس و مینی
بوس را هم نوشت .د ر نهایت احمد اجازه ساخت اتوبوسهایی که شاسی هایش را مرسدس بنز می داد و به «ال پی» معروف بودند ،از
وزارت صنایع دریافت کرد و محمود را برای مدیریت کارخانه به تهران آورد تا تولید اتوبوس در ایران از اسفند  2338کلید بخورد.
تولید اتوبوس در ایران ادامه داشت تا اینکه در پاییز  2333نخستین ایده های ساخت اتومبیل سواری ،در زمانه ای که دولت حمایت
ویژه ای از بخش خصوصی می کرد و عالیخانی در قامت وزیر اقتصاد طرح های توسعه صنعتی را با حمایت سرمایه گذاران خصوصی
جدید پیش می برد ،شکل گرفت؛ شاه که به شیراز آمده بود تا از نمایشگاه کارخانه های صنعتی این شهر دیدن کند ،وقتی به غرفه
ایران ناسیونال رسید ،از اینکه « نمی توانیم اتومبیل سواری تولید کنیم» اظهار تأسف کرد ،اما احمد همانجا قول داد دو ساله تولید«
اتومبیل های سواری مناسب اقتصاد و راه های ایران با دست کم  33تا  31در صد ساخت داخل » را آغاز کند .او برای تامین قطعات
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پس از رایزنی های بسیار در اروپا ،در انگلستان با «روتس» رئیس کارخانجات هیلمن ،که در
آن مقطع اوضاع مساعدی هم نداشت ،دیدار می کند و با او به توافق می رسد .هیلمن که در
حال ساخت اتومبیلی به نام «» Arowبود ،اتاق «پیکان» را به سلیقه احمد و با اقتباس وی
از بنز  052طراحی کرد و خط تولید آن در  02اردیبهشت  6231با حضور شاه و فرح افتتاح
شد و فعالیت خود را با تولید روزانه  62دستگاه اتومبیل سواری و  7دستگاه اتوبوس و کامیون
آغاز کرد.
با توسعه فعالیت های ایران ناسیونال مدل های مختلف کار ،لوکس ،جوانان ،استیشن و وانت
و اتوبوس در مدل های اتوبوس  220شهری ،بیابانی و سوپر لوکس و مینی بوس و
آمبوالنس تولید شد که در سال  6251به حدود  89هزار دستگاه پیکان رسید و فعالیت
برادران خیامی تا جایی گسترش یافت که کارخانه هایی در مشهد و زنجان راه اندازی کردند.

(احمد خیامی)
نیازمندکه معاون عالیخانی در وزارت اقتصاد بود ،خاطرات خود از روز افتتاح کارخانه ایران ناسیونال را اینگونه روایت می کند؛«
خیامی  2عدد از اتومبیل ها را گذاشته بود در سطحی باالتر از زمین .اتومبیل ها با نورا فکن می چرخیدند و زیبایی اتومبیل ساخت
ایران را نشان می دادند .یاد آن آلمانی افتادم که می گفت ایران نمی تواند تا  65سال دیگر حتی این ستاره اتومبیل بنز را هم
بسازد» 7 .سال بعد ایران ناسیونال با انتشار گزارشی شگفتی همه را برانگیخت؛ آنها در سال  52اعالم کردند سرمایه شرکت به 578
میلیون و  605هزار دالر رسیده ؛ موضوعی که شاید کمتر کسی فکرش را می کرد محصول یک شرکت شکست خورده انگلیسی،
اینگونه بتواند جایش را در میان ایرانی ها باز کند .این موضوع نشان می داد جدایی احمد و محمود در اواخر سال  56هم نتوانسته
تأثیر منفی برفعالیت شرکت بگذارد و محمود که حاال دیگر مالک مطلق ایران ناسیونال بود ،توانست کار شرکت را توسعه دهد تا
جایی که حتی به صادرات پیکان به کشورهای همسایه و اروپای شرقی هم رسید.در این میان یکی از خاطراتی که از نخستین سال
های تولید پیکان در ذهن ایرانیان همچنان به یادگار مانده ،ترانه معروف «تولدت مبارک» است؛ ترانه ه ای که به ابتکار محمود برای
جشن رونمایی از «پیکان  »38توسط انوشیروان روحانی و با شعری از پرویز خطیبی و نوذر پرنگ اجرا شد.
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نکاتي براي روشنايي مناسب در خانه

کریدور
 -1در طول دیوار و همین طور باالی پله ها چراغ های ساده ای قرار دهید تا سقف روشن دیده شود.
 -2راه پله ها باید کامال" روشن باشند و هیچ گونه تاریکی وجود نداشته باشد.
 -3اگر می خواهید راه پله جلوه ای مدرن تر داشته باشد روی هر پله یک چراغ نور افکن قرار دهید.
 -4چراغ اصلی باید باالی پله قرار گیرد.
آشپزخانه
 -1اگر چراغ آشپزخانه تان از نوع چراغ های معمولی آویزان است ولی می خواهید قسمت دیگری را روشن
کند ،از سیم بلندتری استفاده کنید و با قرار دادن یک قالب در باالی آن قسمت چراغ را به آنجا منتقل کنید.
 -2به جای استفاده از یک المپ معمولی در وسط سقف ،از چراغ هایی استفاده کنید که دو یا سه المپ دارند و
آنها را در فاصله ی دور از هم قراردهید تا نور بیشتری در آشپزخانه جریان پیدا کند.
 -3المپ های فلورسنت کوچک در قسمت های مختلف دیوارها می تواند به روشنایی آشپزخانه کمک کند.
 -4بهتر است رنگ دیوارها و سقف آشپزخانه را سفید یا صورتی مات انتخاب کنید.
 -5چراغ هایی را در سقف قرار دهید که نور را به سمت پایین می فرستند و می توانند دقیقا" نقطه ی مورد نظر
را روشن کنند.
اتاق نشیمن
 -1چراغ های رومیزی را در قسمت های مختلف اتاق ،روی قفسه ها و میزها قرار دهید چون نور آنها اتاق را
جادار ولی راحت و گرم نشان می دهد.
 -2دقت کنید که نور اصلی اتاق می تواند با ایجاد سایه از جذابیت اتاق کم کند .می توانید از نوری با ولتاژ کم
استفاده کنید تا نور اصلی اتاق بیش از حد جلب توجه نکند.
 -3چراغی را در پشت مبل قرار دهید.
 -4اگر دوست دارید جوی رومانتیک به وجود آورید از نور شومینه یا شمع استفاده کنید.
 -5هنگام مطالعه المپی را در باال یا پشت یا کنار صندلیتان قرار دهید.
 -6اگر می خواهید تلویزیون تماشا کنید و نور آفتابی که به اتاق می تابد بیش از اندازه زیاد است ،المپی را در
دو طرف یا در پشت تلویزیون بگذارید.
 -7هرگز در تاریکی مطلق تلویزیون نگاه نکنید ،چون تمرکز یا دنبال کردن تصاویر بر چشم هایتان فشار می
آورد.
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اتاق خواب
 -1مهمترین نور اتاق خواب به چراغ کنار تختتان مربوط می شود چون هم برای تماشای تلویزیون و هم برای
مطالعه به کار می رود .مثال" می توانید نور را طوری تنظیم کنید که به باالی تخت بتابد ،یا از المپ های رومیزی
استفاده کنید.
 -2میز آرایش باید از دو طرف روشن شود تا سایه ای روبروی صورتتان قرار نگیرد.
 -3در کمد لباس خود چراغ های تنگستن یا فلورسنت نصب کنید.
 -4در اتاق خواب از شمع استفاده نکنید ،مگر در صورتی که مطمئن باشید در مدتی که شمع روشن است
خوابتان نمی برد.
 -5المپ های اتاق خواب کودک فقط باید روی دیوار یا سقف قرار بگیرد چون چراغ روی میز به راحتی واژگون
می شود.
حمام
 -1نور حمام باید ولتاژ پایین داشته باشد و کل دیوارها را روشن کند.
 -2در اطراف آینه ی حمام یک ردیف المپ قرار دهید .با این کار از هر طرف نور مساوی به حمام می تابد.
 -3اگر نور حمام بیش از حد کم باشد برای دیدن خودتان در آینه با مشکل مواجه خواهید شد پس در تعیین
میزان نور دقت کنید.

برگرفته از  :سایت برترینها
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حرف هاي تنهايي

وقتی از بودا پرسیدند بزرگترین اشتباهی که در زندگی مرتکب می شویم چیه؟ گفت بزرگترین اشتباه این
است که فکر کنید زمان دارید.


 میانگین عمر انسان  87ساله 87/3 .سال از زندگی خواب هستیم ،تقریباً یک سوم از زندگی در
زمان رایگان اما گران قیمته صرفش کنی و وقتی از دستت رفت دیگه بر نمیگردد.

حالیکه  33درصد ما دغدغه خوب خوابیدن دارد 03/5 ،سال از زندگیمون رو صرف کار می کنیم در
حالیکه  53درصدمون می خوان کارشون رو ترک کنن.


 ما  9سال صرف تلویزیون و شبکه های اجتماعی می کنیم 6 ،سال صرف کارهای خونه 4 ،سال صرف
زمان باارزشتر از پوله .همیشه میشه پول بیشتری در بیاوریم اما هرگز نمیشه زمان بیشتری بخریم.

خوردن و آشامیدن 3/5 ،سال صرف تحصیالت 8/5 ،سال صرف تمیز کاری و آرایش 8/5 ،سال خرید،
 0/5سال صرف مراقبت از بچه و  0/3سال صرف عبور و مرور.


 استیو جابز میگه  :زمان شما محدوده پس زندگی خودتونو بکنید نه زندگی کس دیگری رو
این طوریه که  9سال برای خودمون میمونه ،چطور سپریش می کنیم؟

ارزش این ثانیه ها از پول و دالر بیشتره چون همیشه میشه درآورد اما زمان بیشتری نه



برای درک ارزش یک سال از دانش آموزی بپرسید که درس رو پاس نکرده برای درک ارزش یک ماه
از مادری بپرسید که فرزندش رو در ماه آخر از دست داده



برای درک ارزش یک هفته از ویراستار هفته نامه آنالین بپرسید ،برای درک ارزش یک ساعت از
زوجی بپرسید در رابطه راه دورند ،برای درک ارزش یک دقیقه از کسی بپرسید که از اتوبوس  ،قطار یا
هواپیم ا جامانده ،برای درک ارزش یک ثانیه از کسی بپرسید که تصادفی از بیخ گوشش رد شده ،برای
درک یک میلی ثانیه از کسی بپرسید که در المپیک نفر دوم شده.



ما فکر میکنیم این مردم هستند که وقتمون رو هدر میدن ،اما این ما هستیم که اجازه این کار رو به
آنها میدیم.
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