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گزارش و درسهایی از زلزله سندای ژاپن
زمینلــرزه ســندای  ۲۰۱۱زلزل ـهای اســت ،کــه  ۱۱مــارس  ۲۰۱۱بــه بــزرگای  8/9درجــه
درمقیــاس ریشــتر ســاعت  ۱۴و  ۴۶دقیقــه بــه وقــت محلــی در نزدیکــی ســندای در اســتان
میاگــی در شــمال شــرقی ژاپــن رخ داد .مرکــز ســطحی زمینلــرزه در  ۱۳۰کیلومتــری شــرق
شــبه جزیــره اوشــیکا ناحیــه توکوهــو بــا عمــق کانونــی  ۲۴کیلومتــر گــزارش شــده اســت.
زمینلــرزه باعــث شــد در تمامــی مناطــق ســاحلی ژاپــن در کنــار اقیانــوس آرام هشــدار
ســونامی و درخواســت تخلیــه ایــن مناطــق اعــام شــود ،ایــن هشــدار حداقــل در  ۲۰منطقــه
ســاحلی دیگــر در آمریــکای جنوبــی و آمریــکای شــمالی نیــز اعــام گردیــد.
ایــن زمیــن لــرزه امــواج ســونامی بــه ارتفــاع  ۱۵متــر در ژاپــن و امــواج کوچکتــری در
کشــورهای دیگــر ایجــاد کــرد بیــش از  ۱۸هــزار نفــر در ایــن ســونامی جــان خــود را از دســت
دادنــد کــه پیکــر  ۲۵۳۱نفرشــان هرگــز پیــدا نشدهاســت .در تاریــخ اول آوریــل ،دولــت ژاپــن
نــام رســمی «زمینلــرزه بــزرگ شــرق ژاپــن» را بــر ایــن فاجعــه نهــاد و بانــک جهانــی در
ســال  2012در گزارشــی بــرای بررســی درسهــای آموختــه شــده از ایــن زلزلــه ،از عنــوان
«فاجعــه عظیــم» بــرای ایــن رویــداد اســتفاده کــرد .ایــن زمینلــرزه خســارات بســیار زیــادی
شــامل تخریــب شــدید جادههــا و راهآهــن و ایجــاد آتشســوزی در برخــی مناطــق را بــر ژاپــن
وارد کردهاســت .ادامــه ...
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دکتر حبیب دانش منش
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس

دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی تنهـا متولـی نظـام آمـوزش
مهـارت تخصصی اسـت کـه زیر نظـر وزارت علـوم ،تحقیقات و
فنـاوری فعالیت مینمایـد .هدف دانشـگاه جامع فراهـم آوردن
شـرایط مشـارکت صنایـع ،سـازمانها و دسـتگاههای اجرایی و
خدماتیخصوصـی و غیردولتـی جهـت آموزش نیروی انسـانی
متخصـص و ماهـر مـورد نیـاز بخشهـای مختلـف اقتصـادی
اجتماعـی و فرهنگـی کشـور بـه نحوی کـه دانـش آموختگان
بتواننـد دانـش و مهـارت الزم را جهت ورود به بازار کسـب وکار
اخـذ نمایند.
در این میان دانشـگاه جامع علمی کاربردی واحد اسـتان فارس
نیـز از سـال  1375فعالیـت خـود را آغـاز نموده اسـت .در حال
ی بـا دارا بـودن  35مرکز آموزشـي در
حاضـر ایـن واحد اسـتان 
سراسـر اسـتان ،بیـش از  10هزار دانشـجو در مقطـع کاردانی و
کارشناسـی ناپیوسـته و بیش از  2هزار مدرس ،نقش به سـزایی
در آمـوزش و تربیـت نیروهـای متخصص و کارآفرین در سـطح
اسـتان به عهده دارد .شـایان ذکر اسـت که اغلب مراکز فوق در
جـوار صنایع بزرگ و مراکز خدماتی تأسـیس شـده و امکانات و
پتانسـیل ویژهای در جهت برآوردن نیازهای آموزشـی تخصصی
دارا میباشند.
در راسـتای شناخت بیشتر دانشگاه علمی کاربردی واحد فارس
و زمینههـای مختلـف آن بـه سـراغ دکتـر حبیـب دانشمنش
رئیـس دانشـگاه جامع علمی کاربـردی واحد فـارس رفتیم و از
وی سـؤاالتی را در ایـن زمینـه جویا شـدیم کـه در ادامه تقدیم
حضورتـان میگردد.
دکتـر دانـش منـش ،ابتـدا در رابطه با مقاطع تحصیلـی و نحوه
پذیـرش در دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی گفـت :مقاطـع
تحصیلی در دانشگاه از دوره کاردانی آغاز و تا مقطع کارشناسی
در چهـار گروه آموزشـی صنعت ،کشـاورزی ،مدیریت و خدمات
اجتماعـی و فرهنـگ و هنر ادامـه مییابد.
وی افـزود :در حـال حاضـر ایـن دانشـگاه در مقاطـع کاردانی و
کارشناسـی بـدون آزمون و از طریق سـازمان سـنجش آموزش
کشـور و در هر سـال طی دو نوبت مهرماه و بهمن ماه دانشـجو
میپذیـرد .همچنیـن همـواره آموزشهـای تکپودمـان و تـک
درس نیـز بـه عنوان منعطفترین و عملیتریـن راههای آموزش
و تربیـت نیـروی انسـانی کارآمـد و ماهـر مورد نیـاز بخشهای
مختلـف ،توسـط دانشـگاه براسـاس نیـاز سـازمانها ،صنایـع و
مراکـز خدماتـی برگـزار میگردد.
رئیـس دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی در رابطـه بـا عمـده
روشهای پذیرش دانشـجو در مقاطع مختلف آموزشـی در این
دانشـگاه ایـن گونه توضیـح داد:
ی و کاردانی
شـیوه پذیرش دانشـجو در دورههای کاردانیحرفـها 
فنـی بر حسـب شـرط معـدل ،ارتبـاط بین نـوع مـدرک دیپلم
با رشـته انتخابی کاردانی ،سـهمیههای شـاغل و آزاد میباشـد
و داوطلبـان بـا توجه بـه عالقهمندی و تناسـب رشـته ،انتخاب
رشـته نمـوده و بعـد از پذیـرشو اعلام نتایج توسـط سـازمان
سـنجش جهـت ثبت نـام بـه مراکـز علمـی کاربـردی مراجعه
مینمایند.
دورههای کارشناسـی حرفهای و مهندسـی فنـاوری نیز همانند
دوره کاردانـی میباشـد .شـیوه آموزش این دورهها نیز براسـاس
نظـام واحـدی اسـت و دانشـجویان پـس از گذرانـدن واحدهای
مشـخص شـده در هر رشـته موفق بـه دریافت مـدرک مربوطه
میشـوند و دورههـای آموزشـی دانشـگاه در قالـب چهـار گروه
آموزشـی  -1صنعـت  -2مدیریـت و خدمـات اجتماعـی -3
کشـاورزی  -4فرهنـگ و هنـر بهصـورت دورههای ترمـی در دو
مقطـع تحصیلـی کاردانی و کارشناسـی ارائه میشـود.
وی در رابطـه بـا امـور مدرسـان و جـذب اسـاتید ایـن گونـه
ح نمود که :در این دانشـگاه مدرسـان بهصورت آموزشـی
تصریـ 
و یـا خبـره  /تجربی جذب شـده و فعالیت مینمایند .مدرسـان
آموزشـی کـه بـرای تدریـس دروس تئـوری جـذب میشـوند،
ی مـدرک تحصیلـی دکتـری و یـا کارشناسـی ارشـد بـوده
دارا 
کـه پـس از طـی فرآیند جـذب و بررسـی صالحیـت عمومی و
تخصصی آنها ،کد مدرسـی برای ایشـان صادر شـده و مشغول
بـه تدریـس میگردند.
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دانشگاه امروز  ،پویا و کارآفرین
وی ادامـه داد :در ایـن میـان مدرسـان تجربـی  /خبـره ،فـارغ از
مـدرک تحصیلـی مـی بایسـت دارای سـابقه طوالنی در رشـته
خـود و دارای تجربـه عملـی و اجرایـی باشـند .در ایـن حالـت
مدرسـان تنها جهـت تدریس دروس عملـی و کارگاهی فعالیت
مینمایندکه بیشـتر در حوزه صنعت ،فرهنگ و هنر میباشـند.
دکتـر دانـش منـش افـزود :در حال حاضـر واحد اسـتان فارس
دارای بیش از  2000مدرس فعال شـامل مدرسـان آموزشـی و
تجربـی  /خبـره میباشـد .بـا توجـه به ماهیـت دانشـگاه جامع
علمـی کاربـردی و مأموریـت واحـد اسـتانی فـارس مبنـی بـر
آمـوزش متقاضیـان بهصورت مهارتی ،مدرسـان خبـره  /تجربی
در ایـن راه میتواننـد کمـک مؤثری باشـند.
وی در رابطـه بـا حوزهی روابط بین الملل دانشـگاه جامع علمی
کاربردی اسـتان فـارس به موارد ذیل اشـاره نمود:
 -1جـذب دانشـجوی خارجـی و آمـوزش آنهـا متناسـب بـا
مأموریـت دانشـگاه
 -2برگـزاری کارگاههـای آموزشـی بـا اسـتفاده از مدرسـان
دانشـگاههای علمـی کاربـردی آلمـان و اتریـش جهـت ارتقای
توانمنـدی مدرسـان و مراکـز آموزشـی
 -3دعـوت از اسـتادان دانشـگاههای معتبـر دنیـا جهـت بازدید
از کارگاههـای مراکـز آموزشـی بـه منظور ارتقاء سـطح عملکرد
آ نها
 -4ایجاد تعامل با دانشـگاههای علمی کاربردی سـایر کشـورها
جهت ارتقاء سـطح کیفی مراکز آموزشـی.
وی تصریـح کرد :الزم به ذکر اسـت مرکز علمـی کاربردی خانه
کارگر شـیراز و السـتیک دنا بـه عنوان مراکز بیـن الملل جهت
جـذب دانشـجوی خارجـی انتخـاب شـدهاند .همچنیـن ایـن
واحد اسـتانی تاکنون  2کارگاه آموزشـی با حضور پروفسورهای
آلمانـی به صورت حضـوری و  5کارگاه بصورت ویدئو کنفرانس
برگزار نموده اسـت.
دکتـر دانـش منـش در رابطـه بـا امـور فرهنگـی دانشـگاه و
دسـتاوردهای آن گفـت :حـوزه فرهنگـی دانشـگاه وظیفـه
سـاماندهي و بسترسـازي فعاليتهـاي فرهنگـي تربيتـي
دانشجويان را برعهده دارد و براي ايجاد خالقيت ،نشاط علمي و
شـادابي در دانشـجويان تالش ميکند .شایان ذکر است کلیهی
دانشـجويان و بهويـژه دانشـجويان جديدالـورود میتواننـد در
اجـراي کلیـهی برنامههای اين حـوزه همكاري نمـوده و ایدهها
و توانمنديهـاي خـود را بـكار گيرنـد.
از مهمتریـن افتخـارات کسـب شـده در حـوزه فرهنگـی و
دانشـجویی میتـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد:
کسب عنوان استان فرهنگی برتر کشوردر چند سال متوالیکسـب افتخـارات متعـدد (بیـش از  50عنـوان) در جشـنوارهقـرآن و عتـرت دانشـگاه در ادوار مختلـف برگـزاری
کسـب عناوین متعدد (بیش از  30عنوان) در جشـنواره دروندانشـگاهی و ملی حرکت
کسب افتخارات متعدد ورزشی در سالهای مختلف انتخـاب بـه عنـوان اسـتان اول در  3سـال متوالـی در زمینـهفعالیتهـای سـتاد شـاهد و ایثارگـر
از جملـه اهداف کالن دانشـگاه در این حوزه انجام پژوهشهای
کاربـردی ،تدویـن دانش فنی و انتقال فنـاوری ،ارتباط با صنعت
و انجـام مـوارد ذیـل جهت انجام رسـالت اصلی خـود به عنوان
یک دانشـگاه نسـل سـوم و کارآفرین میباشد.
دکتـر دانشمنـش ضمن اذعـان ایـن موضوع اینگونـه توضیح
داد:
در ایـن راسـتا واحد اسـتان فارس در  12اردیبهشـت ماه سـال
 ،1398همزمـان بـا روز بزرگداشـت مقـام معلـم و گردهمایـی
رؤسـای واحدهای اسـتانی و با حضور ریاسـت محترم دانشـگاه
جنـاب آقـای دکتـر امیـد و هیئـت رئیسـه محتـرم دانشـگاه،
مجتمـع کارآفرینـی و نـوآوری (کارنـو) واحـد اسـتان را افتتاح
نمـود .این مجتمع با اسـتفاده از امکانات زیر خدمـات مورد نیاز
نـوآوران و کارآفرینـان را ارائـه مینمایـد.
هدف از ارائه مشـاوره شـغلی و کارآفرینی؛ توسعه دانش ،تبدیل
ایـده بـه یک فعالیت شـغلی پایدار ،کمـک به حفـظ و پایداری
فعالیتهـای نوپـای کارآفرینـی در صحنـه رقابـت اقتصـادی

و توسـعه فعالیتهـای دانـش محـور در واحدهـای صنعتـی و
خدماتـی اسـت .همچنیـن ارائـه خدمـات مشـاورهای در زمینه
آمـوزش کسـب و کار ،کاریابـی ،تدویـن طرحهـای اشـتغال و
کارآفرینـی ،حقوقـی ،بازاریابی و فروش ،مالی و سـرمایه گذاری،
تهیه منابع سـرمایه گـذاری و هر خدمت دیگری کـه در ارتباط
با مسـیر توسـعه کسـب و کار و کارآفرینی قابل تعریف باشـد را
شـامل میشـود .
دکتـر دانـش منـش زمینههـای ارائـه خدمـات مشـاورهای که
شـامل مراحـل تبدیـل ایـده بـه محصـول میباشـد را در نکات
زیـر خالصـه کرد:
 ایده یابی نحوه نگارش طرح کسب و کار جدید راهنمای ثبت شرکت و ثبت برند مشاوره توسعه و بهبود کسب و کار داخلی و بین المللی مشاوره تأمین و آموزش منابع انسانی مشاوره امور مالی و حسابداری مشاوره بازاریابی و تبلیغات آشـنایی بـا شـتاب دهنـده هـا ،مراکز رشـد ،مراکز نـوآوری وشـرکتهای دانـش بنیان
هـم اکنـون در محـل مجتمـع کارآفرینـی و نـوآوری دانشـگاه
(کارنـو) در واحـد اسـتان فـارس دفتر کلینیک مشـاوره شـغلی
و کارآفرینـی فعـال میباشـد و بـه مراجعهکننـدگان خدمـات
مشـاورهای ارائـه مینمایـد.
وی در رابطه با شتابدهنده کارنو این گونه توضیح داد:
در کل شتاب دهندهها مراکزی هستند که با برگزاری دورهُهای
فشـرده حمایتی ،آموزشـی و همچنین سـرمایه گذاری بر روی
کسـب و کارهـای نوپـا بـا حـذف موانع موجـود ،راه رسـیدن به
موفقیـت و پیشـرفت ایده پـردازان و فناوران را برای رسـیدن به
ک شـتابدهنده
مقصـد هموارتر میکنند .بهطورکلی فعالیت ی 
را میتـوان درمراحـل مشـارکت مالی بـا اسـتارتآپها ،تعیین
برنامه زمانی مشـخص جهت اسـتارت آپهـا ،تعیین منتورهای
حرفـهای جهـت آمـوزش و هدایت اسـتارت آپهـا خالص ه کرد
وی افزود :در این راسـتا شـتابدهنده کارنو مسـتقر در مجتمع
کارآفرینـی و نـوآوری دانشـگاه بـا همـکاری مراکـز نـوآوری در
جـوار مراکز آموزشـی علمـی کاربردی اسـتان ،خدمـات فوق را
در اختیـار تیمهـای اسـتارتاپی متشـکل از حداقـل یـک نفر از
دانشـجویان ،اسـاتید و دانش آموختگان دانشگاه قرار خواهد داد.
وی در پایـان گفـت :دانشـگاه جامـع علمی-کاربـردی از سـال
 1396در راسـتای توسـعه مسـیر کسـب و کار ،تجاری سازی و
انتقال فناوری و با هدف تقویت امور پژوهشـی و ترویج و اشـاعه
فرهنگ نوآوری و توسـعه کسـب و کار دانش بنیـان در مراکز با
عقـد تفاهـم نامه بـا وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،نسـبت به
صدور مجوز تأسـیس مراکز نوآوری تخصصـی در مراکز آموزش
علمی-کاربردی کشـور اقدام نموده اسـت.
وی افـزود :بنـا بـه بیانات مقام معظم رهبـری در اهمیت مهارت
آمـوزی ،یکـی از کارهـای دیگـر هـم کـه بـه عهـده مسـئولین
دولتـی اسـت ،توسـعه مهـارت اسـت .ما به علـم احتیـاج داریم
امـا بـه پنجـه کارآمد هم احتیـاج داریـم .کار بدون علـم کم اثر
اسـت و علـم بـدون کار بی اثر اسـت.
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فیشینگ چیست و چگونه با آن مقابله کنیم

فیشــینگ  Phishingیــک روش مخــرب بــرای دسترســی به
اطالعــات بانکــی افــراد و ســرقت امــوال ایشــان اســت .هکرهــا
درســالهای اخیــر تالشهــای زیــادی بــرای بــه ســرقت بــردن
موجــودی حســابهای کاربــران اینترنــت کردهانــد.
امــروزه اســتفاده از اینترنــت در زندگــی همــه مــا بــه امــری
رایــج تبدیــل شــده و بســیاری از کارهــای دشــوار گذشــته را
ســاده کــرده اســت .اســتفاده از اینترنــت بــه همــان میــزان
کــه از منــزل خــارج میشــویم و بــه شــعب بانــک مراجعــه
میکنیــم ،ممکــن اســت خطــر آفریــن باشــد .بنابرایــن
بــا رعایــت نــکات ایمنــی میتوانیــد خطــرات احتمالــی
حملههــای فیشــینگی را کاهــش دهیــد.
انواع مختلف فیشینگ کدام است؟
فیشــینگ انــواع مختلفــی دارد کــه بــه روشهــای مختلــف
تــاش میکنــد بــه اطالعــات بانکــی شــما دســت یابــد ،برخی
از معروفتریــن روشهــای فیشــینگ عبــارت انــد از:
فیشینگ با ایمیلهای فریبنده
در ایــن روش از حملههــای فیشــینگ ،شــخص کالهبــردار
بــا ارســال ایمیلهــای فریبنــده بــه قربانیانــش میکوشــد
بــا بیــان دالیــل مجــاب کننــده مخاطبــان را بــه وارد کــردن
اطالعــات بانکــی خــود وادار کنــد.
ممکــن اســت ایمیــل بــه ظاهــر از طــرف بانــک شــما ،یــک
شــرکت معتبــر و یــا حتــی بانــک مرکــزی ارســال شــود و از
شــما درخواســت کنــد ظــرف زمــان معینــی اطالعــات بانکــی
خــود را ارســال کنیــد .متأســفانه بارهــا افــرادی فریــب ایــن
حمــات فیشــینگ را خوردهانــد.
نکتــه :سیســتم مالــی و بانکــی هی ـچگاه از طریــق ایمیــل از
شــما درخواســت نمیکنــد اطالعــات بانکیتــان را بــرای آنهــا
ارســال کنیــد ،شــما حتــی مجــاز بــه اعــام رمــز بانکــی خــود
بــه کارکنــان بانــک هــم نیســتید.
فیشینگ تلفنی
هکرهــا در ایــن روش از طریــق تلفــن بــا طعمههــای خــود
ارتبــاط برقــرار میکننــد و ضمــن اینکه خــود را نماینــده بانک،
شــرکت معتبــر و یــا ســازمانی کــه شــما میشناســید معرفــی
میکننــد از شــما میخواهنــد جهــت دریافــت جایــزه خــود
اطالعــات بانکــی خــود را در اختیــار ایشــان قــرار دهیــد.
نکتــه :بــرای واریــز هــر گونــه وجــه بــه حســاب شــما اعــم از
جایــزه ،پــاداش و مزایــا نیــازی بــه اعــام رمــز بانکــی شــما
نخواهــد بــود .بــرای مقابلــه بــا هکرهــا و حمــات فیشــینگ
ایــن نکتــه را فرامــوش نکنیــد.
طراحی صفحهای نظیر درگاه پرداخت بانک
شــخص هکــر در ایــن روش صفحـهای مشــابه درگاه پرداخــت
آنالیــن بانکهــا طراحــی میکنــد و بــا قــرار دادن ایــن صفحــه
جعلــی در فروشــگاههای صــوری و بــا ارائــه پیشــنهادهای
وسوســه کننــده خریــد ســعی میکنــد شــما را وادار کنــد وارد
صفحــه پرداخــت جعلــی کــه طراحــی کــرده شــوید و وجــه
انتقــال دهیــد.
بــه محــض ورود بــه ایــن صفحــه جعلــی و ارائــه اطالعــات
بانکــی اطالعــات شــما بــه صــورت خــودکار بــرای هکر ارســال
میشــود و او قــادر خواهــد بــود حســاب شــما را خالــی کنــد.
امنتریــن درگاه پرداخــت ،درگاه پرداخــت بانــک مرکــزی

بــه آدرس الکترونیکــی  https://xxx.shaparak.irاســت و
در کنــار آن حتمــا بایــد نــام یکــی از  pspهــا (شــرکتهای
پرداخــت الکترونیــک) مطــرح درج شــده باشــد.
نکتــه :بهتریــن روش مقابلــه بــا ایــن نــوع از حملههــای
فیشــینگ دقــت بــه  URLدرگاه پرداخــت اســت .اســتفاده
از سیســتمهای انتقــال وجــه معتبــر ماننــد پیپینــگ هــم
میتوانــد مفیــد باشــد .هــر کــدام از ســایتهای بانکهــا
از آدرس مشــخصی بــرای درگاه پرداخــت خــود اســتفاده
میکننــد هــر آدرس دیگــری میتوانــد نشــانه یــک حملــه
فیشــینگ باشــد.
درگاههــای پرداخــت بانکهــا از کدهــای امنیتــی باضریــب
اطمینــان بــاال اســتفاده میکننــد و اغلــب در آدرس ســایت
عبــارت  https ://قابــل مشــاهده خواهــد بــود .همچنیــن
پیشــنهاد میشــود حتمــاً اطالعــات خــود را در ســایتهایی
وارد نماییــد کــه آدرس آنهــا بــا  httpsشــروع میشــود .البتــه
توجــه بــه ایــن موضــوع نیــز اهمیــت دارد کــه نمیتــوان گفت
همــه ســایتهای اســتفاده کننــد از  httpsامــن هســتند .زیــرا
بــا وجــود گواهیهــای امنیتــی رایــگان کــه احــراز هویــت
بــرای دریافــت آنهــا صــورت نمیگیــرد ،اصالــت و تصدیــق
ایــن موضــوع نیــز تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه اســت.
فیشینگ با دستگاههای  POSو  ATMتقلبی
برخــی کالهبــرداران بــا اســتفاده از  POSو  ATMتقلبــی
کارتهــای بانکــی طعمههــای خــود را کپــی کــرده و بــه
بهانــه فــروش محصــول و کاال رمــز عبــور آنهــا را میپرســند
و ســپس بــه راحتــی حســاب بانکــی افــراد را خالــی میکننــد.
نکتــه :بهتــر اســت هیــچ گاه رمــز عبــور خــود را در اختیــار
فروشــندگان قــرار ندهیــد .بــا پیشــرفت تکنولــوژی شــیوههای
پرداخــت متنوعــی در اختیــار شــما قــرار گرفتــه کــه بــا کمک
آن میتوانیــد اســتفاده از  POSو  ATMرا بــه میــزان قابــل
توجهــی کاهــش دهید .دریافــت دســتگاههای  POSاختصاصی
توســط شــرکتها و ســازمانها هــم میتوانــد بــه جلــب
اعتمــاد بیشــتر مشــتریان کمــک کنــد.
ربات تلگرام و فیشینگ
رباتهــای تلگــرام ایــن روزهــا بــه بســیاری از کارهــای مــا
ســرعت بخشــیدهاند ،شــرکتهای معتبــر فینتــک هــم
در ایــن خصــوص خدمــات خوبــی را ارائــه میدهنــد کــه
گزارشگیــری انتقــال وجــوه را ســادهتر کــرده اســت .امــا بــه
هــر روی تلگــرام بســتر مناســبی بــرای انتقــال وجــه نیســت و
دیــده شــده بــه بهانــه انتقــال وجــه اطالعــات بانکــی افــراد از
ایــن طریــق ســرقت شــده اســت.
دور زدن فیلترهای ضد فیشینگ
مجرمــان ســایبری کــه اقــدام بــه فعالیــت فیشــینگ میکنند
بــا اســتفاده از عکــس بــه جــای متــن توانســتهاند تــا در
فیلترهــای ضــد فیشــینگ بــه منظــور شناســایی متنهایــی
کــه عمومـاً در ایمیلهــای حــاوی آدرسهــای جعلــی و بــدون
هویــت یافــت میشــوند ،اختــال ایجــاد کننــد کــه باعــث
میشــود تــا سیســتم نتوانــد فیشــینگ را تشــخیص دهــد و
کاربــر در خطــر فیشــر باشــد.
فیشینگازطریقکدهایدستوری
فیشــینگ صرفــاً بــه حــوزه فضــای ســایبری و درگاههــای
پرداخــت الکترونیکــی محــدود نیســت؛ فیشــینگ از طریــق
کدهــای دســتوری یــا تلفــن یکــی از انــواع محبــوب فیشــینگ
در میــان مجرمــان ســایبری اســت کــه بــا وجــود کاهــش
قربانــی در دنیــا بــر اســاس آمارهــای پلیــس فتــا بــه دلیــل
محبوبیــت کدهــای دســتوری در ایــران دارای رشــد فزاینــدهای
اســت.
ایــن نــوع از فیشــینگ شــامل پیامی از ســوی بانک ،شــرکتها
و یــا حتــی جوایــزی اســت کــه ادعــا میکنــد بایــد بــا
شــمارهگیری و تمــاس بــا یــک کــد ســتاره مربــع نســبت بــه
رفــع مشــکل بانکــی یــا دریافــت جایــزه اقــدام کنیــد امــا در
همــان لحظــه اطالعــات کارت بانکــی فــرد از جملــه شــماره
حســاب و رمــز دوم درخواســت میشــود کــه در صــورت ارائــه

یتوانــد تــا بــه ســرعت
ایــن اطالعــات توســط کاربــر ،فیشــر م 
حســاب فــرد مــورد نظــر را تخلیــه و از آن برداشــت وجــه
غیرمجــاز داشــته باشــد.
تلگــرام بســتر مناســبی بــرای انتقــال وجــه نیســت و دیــده
شــده بــه بهانــه انتقــال وجــه اطالعــات بانکــی افــراد از ایــن
طریــق ســرقت شــده اســت.
فیشینگ با پاپ آپ
یکــی از انــواع حملههــای موفــق پــاپ آپ کــه موفقیــت
چشــمگیری داشــته اســت ،ارجــاع قربانــی بــه صفحــه اصلــی
بانکهــای معتبــر و ســپس بازشــدن یــک صفحــه پــاپ آپ
بــه عنــوان درگاه اســت کــه کاربــر را دچــار اطمینــان خاطــر
میکنــد کــه صفحــه درگاه اصلــی اســت ،امــا در حالــی کــه
کاربــر اطالعــات حســاس خــود را وارد میکنــد و در نهایــت
قربانــی خواهــد بــود.
فیشینگ با وای فای عمومی
دوقلوهــای شــر یــا  Evil Twinsاز جملــه روشهــای راحــت
بــرای دســتیابی فیشــرها بــه اطالعــات اســت؛ در حقیقــت
فیشــر بــا ارائــه یــک شــبکه وای فــای عمومــی و رایــگان در
مکانهــای معتبــر مثــل کافــی شــاپ ،هتــل و غیــره میتوانــد
نســبت بــه برداشــت اطالعــات کاربــری کــه بــه ایــن شــبکه
عمومــی متصــل میشــود ،اقــدام کنــد؛ همیــن مســئله باعــث
شــده تــا مســئولین نظارتــی از جملــه پلیــس فتــا نســبت بــه
اســتفاده از وای فــای عمومــی بــدون هویــت هشــدار دهند چرا
کــه ممکــن اســت اطالعات حســاس از جملــه اطالعــات بانکی
فــرد توســط صاحــب وای فــای عمومــی دچــار ســرقت شــود.
روش های کاربردی در مقابله با فیشینگ
بــا توجــه بــه مــواردی کــه مطــرح شــد ،راه هایــی در مــورد
مقابلــه و جلوگیــری از گیــر افتــادن در دام فیشــرها وجــود دارد
کــه از میــان آنهــا میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره داشــت:
توجــه بــه آدرس ســایت و بررســی کامــل آن جهــت
تشــخیص اصالــت
عــدم ارســال اطالعــات از طریــق پیامــک ،ایمیــل و … ،بــه
افــراد یــا برنامــه هایــی کــه از اصالــت آنهــا اطمینــان نداریــد.
اســـتفاده از آنتــــی ویــــروسهای بــا قابلیـــت
Web Protection
عدم توجه به ایمیلهای دریافتی در پوشه Spam

مطالعــه و کســب اطالعــات در مــورد ســاختار و روشهــای
حمــات فیشــینگ
تغییــر ســریع اطالعــات چنانچــه احتمــال میدهیــد
فیشــینگ صــورت گرفتــه اســت.
دقــت بســیار بــاال در مواجهــه بــا ایمیلهــا ،پیامکهــا و
پیامهــا و حتــی تماسهــای جعلــی
در نهایــت آخریــن توصیــه ،بــرای جلوگیــری از حمــات
فیشــینگ ایــن اســت کــه ،همیشــه قــوه ی اعتمــاد خــود
را کنتــرل کنیــد ،ممکــن اســت علمیتریــن روش بــه نظــر
نرســد ،امــا در نهایــت شــما بایــد بــه آنچــه کــه گفته میشــود
توجــه کنیــد .اگــر احســاس کردیــد کــه چیــزی در ایــن میــان
اشــتباه بــود و یــا اگــر نتوانســتید در خصــوص آن توضیحــی
بدهیــد و یــا حتــی اگــر چیــزی خیلــی خــوب بــه نظــر
میرســید ،بهتــر اســت از آن دوری کنیــد.
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آسیب شناسی توسعه گردشگری روستایی در استان فارس
دکتر محسن عامری
مدرس دانشگاه در رشته مدیریت جهانگردی و هتل داری
گردشــگري روســتايي بــه واســطه پيوندهــا و تعامالتــي کــه بــا
محيــط زيســت و جاذبههــاي طبيعــي ،تاریخــی ،مذهبــی و
جوامــع محلــي بــر قــرار ميکنــد ،پيامدهــاي قابــل توجهــي
در ابعــاد مثبــت و منفــي از خــود در محيطهــاي انســاني و
طبيعــي بــر جــاي ميگــذارد .از جملــه ايــن پيامدهــا ،تأثيــر
رواج گردشــگري بــر پايــداري جوامــع محلــي اســت ،پيامــدي
کــه اگــر چــه ظواهــر آن تــا حــدودي مشــخص اســت؛ امــا
چارچوبهــاي روش شــناختي محــدودي در ايــن حــوزه
ارائــه شــده اســت .از جملــه ايــن پیامدهــا کــه در قالــب انــواع
مدلهــا بیــان گردیــده اســت ،شــاخص رنجش داكســي اســت.
داکســی در طــي مطالعــات خــود بــه مدلــي دســت يافــت كــه
در آن بــه رفتارهــا و واكنشهــاي جامعـهی محلــي نســبت بــه
گردشــگران پرداختــه اســت .طبــق نظــر وي جوامــع میزبــان
چهــار مرحلــه را در طــي مواجــه بــا پديــده گردشــگري تجربــه
مينماينــد كــه بــه ترتيــب عبارتنــد از :خشــنودی ،بیتفاوتــی،
رنجــش و خصومــت (تعــارض) .رابطــه مثبتــي ميــان توســعه
گردشــگري و نگــرش منفــي جامعــه محلــي نســبت بــه
گردشــگران و گردشــگري وجــود دارد :نگــرش منفــي جامعــه
محلــي در اثــر افزايــش اثــرات منفــي توســعه گردشــگري ،بــا
حركــت بــه ســمت مراحــل بــاالي مــدل افزایــش مییابــد.
معمــوالً مقاصــد در مواجهــه بــا گردشــگري عكسالعملهــاي
تقريبــاً يكســاني از خــود نشــان ميدهنــد .هــر چنــد
ويژگيهــاي مقاصــد ،شــدت و تركيــب عوامــل خارجــي و بازار
گردشــگران ،امــكان تغييــر در پيشفرضهــا و انتظــارات را
ممكــن ميســازد ،امــا آنچــه مســلم اســت ايــن كــه تركيــب
ويژگيهــاي درونــي مقاصــد و نــوع و ميــزان اثــرات ناشــي از
گردشــگری؛كه خــود تابعــي از بــازار و تقاضــاي گردشــگري
ميباشــد ،عوامــل اصلــي در تغييــر جایــگاه مقاصــد در حركــت
بــر روي مراحــل مختلــف در مــدل شــاخص رنجــش داكســی
میباشــد .از طــرف ديگــر اثــرات گردشــگري را ميتــوان بــا

مديريــت و برنامهريــزي منابــع و بــه كارگيــري صحيــح آنهــا
از طريــق اعمــال راهبردهــاي مناســب در حوزههــاي مختلــف
و در ادامــه برنامههــاي عملياتــي متناســب بــا حوزههــاي
راهبــردي ،مديريــت نمــود.
مناطــق روســتايي اســتان فــارس بــه دليــل تنــوع طبیعــی
و زیســتی نســبي و شــرايط جغرافيايــي در ســالهاي اخيــر
تعــداد قابــل توجهــی از گردشــگران را بــه خــود جذب نمــوده و
ايــن امــر پيامدهايــي را در ابعــاد اقتصــادي ،اجتماعي و زيســت
محيطــي در ايــن روســتاها ايجــاد کــرده اســت .روســتاهای
فــارس بــه دلیــل برخــورداری از منابــع طبیعــی و بکــر بــوم
گردشــگری ،آثــار تاریخــی و بافــت بــا ارزش ،آداب و رســوم،
صنایــع دســتی بومــی و محصــوالت محلــی میتواننــد نقــش
موثــری را در توســعه گردشــگری اســتان ایفــا نموده و بــا ایجاد
زمینههــای اشــتغال موجــب تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتــی
شو ند .
بــا توجــه و نــگاه دقیــق بــه آنچــه کــه در ســالیان گذشــته در
اکوسیســتم کســب و کارهــای گردشــگری روســتایی اســتان
رخ داده ،میتــوان تشــخیص داد حرکــت قطــار توســعه
گردشــگری اســتان در ریلگــذاری صحیــح و در راســتای
دســتیابی بــه اهــداف توســعه پایــدار گردشــگری نمیباشــد.
در تعــداد قابــل توجهــی از روســتاهای گردشــگرپذیر اســتان
روابــط جامعــه ميزبــان و گردشــگران تجــاري شــده و منافــع
اقتصــادي و مناســبات تجــاري بــه عنوان اصل و ســاير مســائل
از جملــه حفــظ منابــع منطقــه در فــرع قــرار گرفتــه اســت.
در زمانهايــي خــاص ،منــازل روســتايي بــدون بهســازي و
آمادهســازي بــه گردشــگران اجــاره داده ميشــوند و در
ايــن ايــام خيــل عظيمــي از گردشــگران بــدون توجــه بــه
پيامدهــاي اجتماعــي فرهنگــي و زيســت محيطي ،وارد روســتا
ميشــوند و حتــي شـبها در داخــل روســتاها بــه چــادرزدن و
پرســه زدن در روســتاها ميپردازنــد .بــه طــور كلــي ميتــوان

گفــت در اغلــب ايــام گردشــگرپذيري ايــن روســتاها بــا عــدم
تطابــق عرضــه و تقاضــا مواجــه هســتند و برنامــهاي بــراي
آگاهســازي گردشــگران و ســاكنان در خصــوص نحــوه تعامــل
و توجــه متقابــل بــه يكديگــر تعريــف نشــده اســت .در مجموع
ايــن مناطــق ظرفيــت پذيــرش اجتماعــي ايــن تعدادگردشــگر
را بــا ايــن سيســتم بازديــد و مديريــت ندارنــد و در صــورت
عــدم برنامهريــزي و مديريــت صحيــح در كوتــاه مــدت و
ميــان مــدت صدمــات جبــران ناپذيــري بــه مقاصــد و آینــده
آنهــا وارد خواهــد شــد و در نهایــت بــر اســاس شــاخص
رنجــش داکســی بــه مرحلــه تعــارض و خصومت میــان جامعه
میزبــان و گردشــگر خواهیــم رســید .لــذا بــه نظــر میرســد
بایســتی بــا توجــه بــه ويژگيهــا و نيازهــاي مناطــق روســتایی
اســتان ،بایــد بــا اتخــاذ و تركيــب حوزههــاي راهبــردي
مناســب در بازاريابــي محصــوالت گردشــگری ،توجــه بــه موارد
زيســت محيطــي ،اقتصــادي ،اجتماعــي و فرهنگــي ،آمــوزش
منابــع انســاني در اولويــت قــرار گیــرد .ايــن حوزههــاي
راهبــردي مقاصــد گردشــگری روســتایی اســتان كــه
از ويژگيهايــي ماننــد عــدم تعــادل عرضــه و تقاضــاي
گردشــگري ،عــدم برنامهريــزي مــدون ،عــدم آمــوزش ســاكنان
و گردشــگران ،حساســيتهاي اجتماعــي و فرهنگــي ،تــورم
قيمــت زميــن و تعارضــات ميــان ســاكنان برخــوردار اســت و
مــا را بــه ســوي مديريــت پايــدار مقصــد هدايــت خواهــد نمود.
تحقــق ایــن مهــم جــز بــا همــکاری و همراهــی همــه جانبــه
تمــام نهادهــای متولــی توســعه گردشــگری اســتان از جملــه
اســتانداری فــارس ،اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی
و گردشــگری ،بنیــاد مســکن انقــاب اســامی ،ســازمان جهاد
کشــاورزی ،اداره کل حفاظــت محیــط زیســت ،اداره کل منابــع
طبیعــی و آبخیــزداری ،اداره کل راه و شــهر و ســازی ،صــدا و
ســیمای مرکــز اســتان ،اصحــاب رســانه و در نهایــت بخــش
خصوصــی فعــال در گردشــگری اســتان میســر نخواهــد بــود.

پانل های پیش ساخته نوین
امــروزه انــواع گســتردهایی از روشهــای مــدرن ساختوســاز
و تکنیکهــا توســعه یافتهانــد کــه بــه طــور کامــل باعــث
تغییــر رفتــار صنعــت ســاخت و ســاز نســبت به گذشــته شــده
توســاز
اســت .ایــن تغییــرات شــگفت انگیــز در علــم ساخ 
تحــوالت بیشــتری را در ایــن بخــش بــه همــراه خواهــد
داشــت مدرنتریــن شــیوههای ساختوســاز بــا هــدف
کاهــش اتــاف وقــت و هزینــه در کشــورهای توســعه یافتــه
بــا نام (MMC (modern methods of construction
در حــال اجــرا می باشــند و نظر مهندســین بســیاری را به خود
جلــب کــرده اســت ایــن شــیوهها شــامل فنــاوری دیوارهــای
دوجــداره ،پانلهــای پوششــی پیــش ســاخته ،روکــش
پانلهــای پیــش ســاخته ،عایــق کاری بتنــی و دیــوار کــف و
بتنــی ماژولهــای حجمــی ســه بعــدی نیــز میباشــد.
فناوری دیوارهای دوجداره:

دیــوار دوجــداره دیــواری اســت کــه از دو بخــش تشــکیل
میشــود و در میــان دو قســمت دیــوار فضــای خالــی وجــود
دارد کــه بــا مصالــح عایــق پــر میشــود و بــرای اتصــال
دوجــداره دیــوار از قالبهــای مخصــوص اســتفاده میشــود
وظیفــهی ایــن دیــوار جلوگیــری از انتقــال حــرارت صــوت
و رطوبــت بــوده کــه بدیــن منظــور در فضــای خالــی از
پلی اســتیرین ،پشــم شیشــه ،پشــم ســنگ اســتفاده میشــود
ایــن سیســتم ســاخت و ســاز ســریعتر و اقتصادیتــر از
روشهــای معمــول اســت ایــن روش عمدتــأ در زمینــه بــا
ســاخت طبقههــای پیــش ســاخته بــکار مــیرود.
کشــور انگلســتان از جملــه کشــورهایی اســت کــه دولــت

و شــرکتهای انــرژی کمــک هزینههایــی بــرای ســاخت
دیوارهــای دوجــداره کــه در بســیاری مــوارد باعــث بهبــود
راندمــان انــرژی و کاهــش صــورت حســاب گردشــی میگــردد
را در اختیــار خانوارهــای بــا درآمــد کــم و آســیبپذیر قــرار
میدهنــد.
سیســتم پانلهای پیشساخته:

ایــن متــد ســاخت و ســاز شــامل تولیــد طبقــه و دیــوار هــر
بخــش اســت بــرای ایــن کار کارخانههــا و امکانــات جداگانهایی
الزم اســت هنگامــی کــه واحدهــای پانــل طبــق مشــخصات و
الزامــات طراحــی و ســاخته مــی شــوند آنهــا را بــه محــل
ســاخت و ســاز بــرده و مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد ایــن
روش بــرای فعالیتهــای تکــراری در پروژههــای ســاختمانی
بســیار مناســب اســت.
پانلهــای تولیــد شــده دارای تمــام مــوارد ســاختمانی ماننــد
پنجرههــا درهــا و  ...میباشــد همچنیــن بــرای ســاختمانها
پانلهــای پاکتــی را ارائــه میدهنــد کــه دارای عایــق و روکــش
تزئینــی اســت کــه توســط کارخانجــات تعبیــه شــده اســت و
میتوانــد بــه عنــوان عناصــر تحمــل بــار ســاختمان نیــز مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد قابــل بــه ذکــر اســت کــه ایــن نــوع
پانلهــا بــر روی ســازههای پیــش ســاخته و منحصــر بــه
خودشــان قابــل اجــرا هســتند.
ماژو لهای حجمی ســه بعدی :

همانطــور کــه از نــام ایــن محصــول پیداســت ســاخت و ســاز
حجمــی ســه بعــدی شــامل ســاخت واحدهــای ســه بعــدی

بــه صــورت مــاژول اســت کــه در ســایت خــارج اســتفاده
میشــود حمــل و نقــل ایــن ماژولهــا میتوانــد بــه اشــکال
یــا روشهــای متفاوتــی صــورت گیــرد کــه شــامل خــود ســازه
اصلــی یــا یــک واحــد تکمیــل شــده بــا تمــام اجــزای داخلــی
و خارجــی و خدمــات نصــب شــده داخــل آن باشــد کــه در
نهایــت تنهــا قســمت باقــی مانــده مونتــاژ مــاژول هاســت.
کارخانــه ،ســاخت واحدهــای مختلفــی را در همــان محصول به
ارمغــان مـیآورد و کیفیــت آنهــا را در کل حفــظ میکنــد از
ایــن رو ایــن روش بــرای پروژههــای تکــراری مناســب اســت به
طــوری کــه امــکان جمــع اوری ســریع محصــوالت را داراســت.
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گزارش و درسهایی از زلزله سندای ژاپن

...ادامه صفحه اول
در حــدود  4/4میلیــون خانــوار در شــمال شــرقی ژاپــن بــدون
بــرق و  1/4میلیــون نفــر بدون آب ماندنــد .تعــدادی از ژنراتورها
الکتریکــی از کار افتادهانــد و حداقــل ســه راکتــور هســتهای در
پــی انباشــته شــدن گاز هیــدروژن منفجــر شــدهاند .تمــام
مناطــق در شــعاع  ۲۰کیلومتــری نیــروگاه هســتهای شــماره
یــک فوکوشــیما و ده کیلومتــری نیــروگاه هســتهای شــماره دو
فوکوشــیما کــه متعلــق به شــرکت بــرق توکیو هســتند تخلیه
شــد .ارزیابیهــای اولیــه توســط مرکــز بینالمللــی ایــر بیمــه
محلهــای تخریــب شــده را تنهــا  14/5تــا  34/6میلیــارد دالر
بــرآورد کــرد .بانــک مرکــزی ژاپــن در تاریــخ  ۱۴مــارس ۲۰۱۱
مبلــغ  ۱۸۳میلیــارد دالر را بــرای عادیســازی وضعیــت بــازار
بــه سیســتم بانکــی ایــن کشــور تزریــق کردهاســت .شــدت
زلزلــه در اســتان میاگــی  ۷درجــه در مقیــاس شــیندو ،اســتان
فوکوشــیما ،اســتان ایباراکــی ،اســتان توچیگــی  ۶درجــه قوی،
اســتان ســایتاما ،اســتان چیبــا ،اســتان ایواتــه و اســتان گونمــا
 ۶درجــه ضعیــف و در توکیــو  ۵درجــه قــوی بــوده اســت .بعد
از وقــوع زمینلــرزه بــه مــدت چندیــن ســاعت تمامــی پروازهــا
از فــرودگاه بینالمللــی ناریتــا و فــرودگاه هانـهدا متوقــف شــد.
برآوردهــا نشــان میدهــد زمینلــرزه توهوکــو قویتریــن
زمینلــرزه در ژاپــن و پنجمیــن در جهــان از زمــان آغــاز
ثبــت شــدت زلزلههــا از  ۱۹۰۰میــادی عنــوان شدهاســت.
نائوتــو کان ،نخســت وزیــر ژاپــن اعــام کــرد« :پــس از پایــان
جنــگ جهانــی دوم در طــی  ۶۵ســال گذشــته ایــن بدتریــن و
ســختترین بحــران ژاپــن اســت».
سونامی
پــس از وقــوع زمینلــرزه بــه ســرعت اقدامــات جهــت
مقابلــه بــا ســونامی در ژاپــن و  ۲۰کشــور دیگــر حاشــیه
اقیانــوس آرام شــمالی و جنوبــی از جملــه آمریــکای
شــمالی و شــیلی آغــاز شــد.
در ژاپــن باالتریــن درجــه هشــدار خطــر ســونامی اعــام
شــد و توســط بلندگوهــا و رادیــو و تلویزیــون از مــردم
خواســته شــد کــه بــه ســرعت نواحــی نزدیــک دریــا را
تخلیــه کــرده و بــه نواحــی بلنــد پنــاه ببرنــد .ارتفــاع
ســونامی  ۱۰متــر پیــش بینــی شــدهبود .اثــرات کشــنده
و مخــرب ســونامی بســیار بیشــتر از زمینلــرزه در نظــر
گرفتــه شدهاســت.
تصاویــر پــس از ســونامی شــهر مینامیســانریکو نشــان
میدهــد کــه حتــی آثــاری از وجــود شــهر باقــی نماندهاســت.
در شــهر ریکوزنتاکاتــا تــا طبقــه ســوم ســاختمانها بــه زیــر
آب فــرو رفتنــد .طبــق ارزیابــی کارشــناس ایــن احتمــال وجود
دارد کــه ســونامی در ایــن شــهر بیــن  ۱۵تــا  ۲۰متــر ارتفــاع
داشتهاســت.
 4شــهر میاکــو در اســتان ایواتــه قب ً
ال تجربه ســونامی را داشــته
اســت و خاکریــزی بــه ارتفــاع  ۱۰متــر بــرای مقابله با ســونامی
در ایــن شــهر ســاخته شــدهبود .خرابــی شــهر نشــان دهنــده
اینســت کــه ارتفــاع ایــن ســونامی در ایــن ناحیــه از  ۱۰متــر
نیــز بیشــتر بودهاســت.
خسارات و تلفات سونامی
پــس از ســونامی بیشــترین میزان تلفــات و خســارات مربوط در
ســه اســتان ایواتــه ،اســتان میاگی و اســتان فوکوشــیما گزارش
شدهاســت .احتمــاالً باالتریــن تعــداد تلفــات در اثــر ســونامی
متعلــق بــه دو شــهر اوتســوچی ،ایواتــه و مینامیســانریکو،
میاگــی میباشــد.
استان ایواته
در شــهر اوتســوچی ،ایواتــه (جمعیــت قبــل از ســونامی
 ۱۵،۲۵۶نفــر) بعــد از ســونامی بســیاری از مــردم شــهر کــه
خــود شــهردار نیــز در میــان آنهاســت ،مفقــود شــدهاند .در
شــهر یامــادا ،ایواتــه حــدود  ۷۲۰۰خانــه بطــور کامــل ویــران
شــدند .شــهر ریکوزنتاکاتــا هشــتاد درصــد شــهر ویــران شــد.

در کاماایشــی در حــدود  ۴۰۰خانــه و تعــداد بســیاری ماشــین
توســط ســونامی در آب جــاری شــدند .شــهر اوفوناتــو در حدود
 ۳۶۰۰خانــه ویــران شــد .شــهر میاکــو در حــدود  ۱۵دقیقــه
پــس از زلزلــه ســونامی بــه ایــن شــهر رســید و خســارات بــه
شــهر شــدید بودهاســت.
استانمیاگی
شــهر مینامیســانریکو ،میاگــی ارتفــاع ســونامی در ایــن شــهر
 ۱۵متــر ثبــت شــده و شــهر بطــور کامــل ویــران شدهاســت.
جمعیــت ایــن شــهر قبــل از وقــوع ســونامی  ۱۷،۸۰۰نفــر
بودهاســت کــه بســیاری از اهالــی شــهر در اثــر ســونامی مفقود
شــدند .شــهر هیگاشیماتسوشــیما تعــداد مفقــود شــدگان
بســیار زیــاد اســت .یــک ســاعت بعــد از زمینلــرزه در ســاعت
 ۱۵:۵۵دقیقــه ،امــواج ســونامی بــه فــرودگاه ســندای رســید و
ترمینــال فــرودگاه تــا طبقــه دوم بــه زیــر آب رفــت .در شــهر
اونــاگاوا تعــداد بســیاری مفقــود شــدند .همچنیــن در دو شــهر
کسـننوما و ایشــینوماکی خســارت و تلفــات ســونامی بســیار
شــدید بــودهاســت.
استانفوکوشیما

در ســه شــهر ســوماً ،ایواکــی و مینامــی خســارت وارده بســیار
گســترده بــودهاســت.
نیروگاههایاتمی

پــس از یــک انفجــار هیدروژنــی در رآکتــور شــماره  ۲مــواد

رادیواکتیــو بــه بیــرون راه یافــت .نائوتــو کان ،نخســت وزیــر
ژاپــن ،صبــح سهشــنبه ( ۱۵مــارس  ۲۴ /اســفند) وقــوع ایــن
انفجــار را تأییــد کــرد.
عــاوه بــر ایــن رآکتــور  ۴نیــز دچــار آتــش ســوزی شــد،
ولــی مقامــات امنیــت اتمــی ژاپــن گفتنــد کــه توانســتهاند
آتشســوزی را مهــار کننــد .رآکتــور  ۴را پیــش از وقــوع
زمینلــرزه بــه منظــور تعمیــرات ،روز جمعــه خامــوش کــرده
بودنــد .از نظــر مســئوالن ایــن تأسیســات ،میلههــای ســوختی
ایــن رآکتــور عامــل خطــری جدیــد نخواهنــد بــود.
افزایشتشعشعاترادیواکتیو
در پــی حادثــه هســتهای نیــروگاه فوکوشــیما ،میــزان
تشعشــعات رادیواکتیــو در محــدوده ایــن تأسیســات رو بــه
افزایــش گذاشتهاســت .یوکیــو ادانــو ،ســخنگوی دولــت ژاپــن،
هشــدار داد و گفــت« :مــا در ایــن لحظــه از چنــان میزانــی از
تشعشــعات صحبــت میکنیــم کــه میتوانــد بــه ســامتی
انســان آســیب برســاند».
تائوتــو کان ،نخس ـتوزیر ژاپــن ســخنگوی دولــت افــزود ،بــه
ســاکنانی کــه بهرغــم دســتور نقــل مــکان هنــوز در خانههــای
خــود ماندهانــد ،اکیــدا ً توصیــه میشــود در و پنجــرهی
خانههــای خــود را بســته نــگاه دارنــد .بــه دســتور دولــت تــا
شــعاع  ۳۰کیلومتــری محــدودهی هوایــی نیــروگاه فوکوشــیما
پــرواز هــر هواپیمایــی ممنــوع اعــام شدهاســت.

تأثیر بر صنعت جهانگردی ژاپن

بــه دنبــال انعــکاس اخبــار مربــوط بــه زمیــن لــرزه و حادثــه
اتمــی فوکوشــیما در جهــان تعــداد جهانگردانــی کــه وارد ژاپن
شــدهاند ،در مــاه مــارس نســبت بــه ســال قبــل  50/3درصــد
کاهــش نشــان میدهــد کــه از ســال  ۱۹۶۱کمتریــن تعــداد
بــه شــمار میآیــد.
درسهایی از زلزله سندای
همانطــور کــه در مطالــب پیشــین اشــاره شــد زلزلــه ســندای
و تبعــات آن یــک فاجعــه بــزرگ بــرای مــردم ژاپــن بــود.
زلزلــه و تبعــات ناشــی از آن ماننــد ســونامی ،آتــش ســوزی،
انفجــار نیــروگاه فوکوشــیما و نشــت مــواد رادیــو اکتیــو خــارج
از نیــروگاه بــرای ملــت ژاپــن مصیبــت و درد برزگــی بــود امــا
ایــن مــردم ،ســرفراز از این مشــکل و تبعــات ناشــی از آن بیرون
آمدنــد .در ایــن فاجعــه طبیعی هیــچ گاه ژاپنیها از کشــورهای
دیگــر کمــک نخواســتند و خود بــر این مشــکالت فائــق آمدند
ایــن مــردم گفتنــد کــه خــود بایــد بــر ایــن مصیبــت و فاجعــه
طبیعــی پیروز شــوند .غــارت و دزدی و ســرقت امــوال پدیدهای
اســت کــه در تمــام دنیــا و پــس از بحرانهــا و فجایــع طبیعــی
از مــردم بحــران و مصیبــت زده صــورت میگیــرد توســط
افــرادی غیــر بومــی کــه بــه ظاهــر بــرای کمــک آمدهانــد بــه
صــورت کــم یــا زیــاد شــیوع دارد.
بــا توجــه بــه آمــار ،درکشــور ژاپــن پدیــده غــارت پــس از زلزله
ســندای در حــد صفــر بــوده ،ایــن موضــوع شــاید فقــط در
ژاپــن اتفــاق افتــاده اســت .اســکان موقــت مــردم ســانحه دیده
بیشــتر در ورزشــگاهها و مــدارس انجــام میگرفــت.
هــر فــرد یــا خانــوادهای گوشـهای را بــرای خــود در نظــر
گرفتــه بــود و مــزر خــود بــا دیگــری را بــا پارچههــای
پــرده ماننــد جــدا کــرده بــود و کســی بــه محــدوده
دیگــری تعــرض نمیکــرد .در تلوزیــون و در تمــام دنیــا
تصاویــر جالبــی مخابــره شــد.
دولــت ژاپــن بیــن ســانحه دیــدگان ســوپ توزیــع
میکــرد .همــه در صــف میایســتادند تــا یــک کاســه
ســوپ بگیرند،کســی جلــو نمــیزد ،کســی دیگــری را
هــل نمــیداد و جالبتــر اینکــه هیــچ کــس طلــب
کاســه ســوپی اضافــه نمیکــرد چــرا کــه بــه حــق
خــود قانــع بــود و میدانســت فــرد دیگــر هــم طلــب
کاســهای ســوپ اضافــه نمیکنــد و همــه بــه حــق
خــود قانــع بودنــد .پــس از انفجــار نیــروگاه فوکوشــیما و
نشــت مــواد رادیــو اکتیــو مهندســان پیر و بازنشســته نیــروگاه
اعــام کردنــد کــه بــرای بررســی وضعیــت بــه وجــود آمــده در
نیــروگاه حاضرنــد بــه بازبینــی تجهیزات آســیب دیــده بپردازند
تــا مهندســان جــوان تحــت تشعشــات حاصــل از انفجــار قــرار
نگیرنــد  ،بــرای آنکــه آنهــا بــر ایــن بــاور بودنــد کــه «مــا عمر
خــود ســپری کردهایــم امــا کشــور احتیــاج بــه نیــروی جــوان
دارد و مــا جوانهــا را در معــرض تشعشــعات نیــرو گاه قــرار
نمیدهیــم» .از ســویی دیگــر بــه علــت نشــت مــوارد رادیــو
اکتیــو نیــروگاه فوکوشــیما شــایع شــده بود کــه میوه و ســبزی
جــات مــورد مصــرف در توکیــو بــه مــواد رادیــو اکتیــو آلــوده
شــده و مــردم از خریــد میــوه و ســبزی امتنــاع میکردنــد.
همــه جهانیــان دیدنــد کــه نخســت وزیــر ژاپــن در تلوزیــون
ظاهــر شــد و جلــو دیــد همــگان مقــداری کاهــو خــورد و بــه
مــردم اطمینــان داد کــه آلودگــی میــوه و ســبزیجات توکیــو
بــه مــواد رادیــو اکتیــو صحــت نــدارد .مــردم از ایــن بــه بعــد
خریــد میــوه و ســبزی را از ســر گرفتند .دولــت و مــردم ژاپن از
یــک امتحــان بــزرگ ســربلند بیــرون آمدنــد آنهــا به ســرعت
شــروع بــه بازســازی انبــوه خرابیهــا کردنــد و ســعی کردنــد با
توجــه بــه ناراحتیهــای روحــی ناشــی از دســت دادن عزیــزان
و اموالشــان بــه ســرعت بــه زندگــی عــادی و طبیعــی خــود
بازگردنــد .آنهــا نشــان دادنــد کــه ملتــی متحــد و بــا برنامــه
کالن و جمــع گــرا هســتند و هیچــگاه منافــع جمــع را با منافع
فــرد عــوض نمیکننــد .ایــن رمــز موفقیــت ژاپنیهاســت.
آفریــن بــر ایــن ملــت بــزرگ...
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معرفی مجازی سازی دسکتاپ ()VDI
شاهین جوانمردی

مقد مه

مجــازی ســازی ( )Virtualizationفراینــد ایجــاد نســخهای
مجــازی از نرمافــزار و ســختافزار (ســرور ،اســتوریج ،
تجهیــزات شــبکه و  )...میباشــد .ایــن فراینــد را میتــوان
بــه عنــوان مؤثرتریــن راه بــرای کاهــش هزینههــای دنیــای
فنــاوری اطالعــات دانســت بــه طوریکــه در تمــام ســطوح
کارایــی و بهــرهوری دنیــای فنــاوری اطالعــات را افزایــش
میدهــد.
از یــک دیــدگاه الیــهی ،کامپیوترهــای نســل جدیــد از  ۴الیــه

زیــر تشــکیل شــدهاند :سیســتم عامــل ،ســختافزار ،داده،
نرمافــزار .معمــوالً ایــن  ۴الیــه بــه هــم وابســتهاند .منظــور
ایــن اســت کــه اگــر در ســخت افــزار مشــکلی ایجــاد شــد
در سیســتم عامــل هــم اشــکال ایجــاد میگــردد بــه طــور
مثــال بــا ســوختن هــارد کامپیوتــر اطالعــات و سیســتم
عامــل از بیــن مـیرود یــا بــا ســوختن پــاور کامپیوتر سیســتم
دیگــر روشــن نمیشــود .در مجازیســازی ســعی میکنیــم
کــه ایــن مشــکالت را بــر طــرف کنیــم .بــه اینصــورت کــه

مشــکل وابســتگی بیــن الیههــا را از بیــن میبریــم .بــه
بیان دیگر ،مجـازیســـازی پیونـــد دهنـده میـان سـختافـزار
و سیســـتم عامـــل اســـت و بـــه شـــما اجـــازه میدهد چند
نرمافــزار کاربــردی و سیســتم عامــل را بــر روی یــک سیســتم
فیزیکــی پیادهســازی کنیــد بـــه نحـــوی کــه باعث بهــرهوری
در هزینـههـای سـختافـزار و نـرمافـزار و همچنـین اسـتفاده
بهینـــه از تمـــامی منـــابع سیســتمی ،کاهش هزینه و کاهش
مصــرف انــرژی شــود.

مزایای مجازیسازی
• صرفه جویی در هزینههای مستقیم و غیر مستقیم
• پاییــن آمــدن هزینههــای نگهــداری و نیــروی انســانی،
 Coolingو Powering
• دسترس پذیری باال ()High Availability

• اســتفاده بهینــه از منابــع ســختافزاری ســازمان و باالبــردن
بهــرهوری
• تجمیــع ســرویسهای ســازمان در یــک یــا چنــد ســرور ،کــه
باعــث ایجــاد مدیریــت متمرکــز و امنیــت بــاال میشــود

 -1مجازیسازی سرور
مجازیســازی ســرور یعنــی مســتقل کــردن ســرویس
دهندههــای نرمافــزاری و سیســتم عاملهــا از ســختافزار
یــک ســرور ،بــه عبــارت دیگــر راه انــدازی یــک ســرویس و
یــا سیســتم عامــل بــر روی یــک بســتر واســطه .در حقیقــت
مجــازی ســازی ســرور عبــارت اســت از راهــکار و روشــی کــه
ســبب میشــود چندیــن سیســتم عامــل کاربــر بــه شــکل
همزمــان روی یــک میزبــان ســخت افــزاری قــرار گیــرد.
بــه شــکل غالــب کار مجازیســازی توســط یــک نرمافــزار
صــورت گرفتــه و ســبب اجــرای برنامــه کاربــردی بــر روی
ســختافزارهای متفاوتــی کــه وجــود فیزیکــی ندارنــد را
امکان پذیر میکند.

مــورد نظــر خــود را در سیســتم خــود دیــده و آن را اجــرا نماید.
کاربــر میتوانــد هــم در یــک شــبکه داخلــی بــوده و یــا بــا
اتصــال بــه اینترنــت بــه نرمافــزار مــورد نظــر خــود دسترســی
پیــدا کنــد .در ایــن روش نرمافزارهــای کاربــردی در میــزکار
هــر سیســتم قــرار نــدارد و تنهــا بــر روی یــک ســرور نصــب
میگــردد و بــرای اجــرای آن نیــازی بــه نصــب آن در تــک
تــک سیســتمهای کاربــری نیســت

 -2مجازیسازی شبکه
مجازیســازی شــبکه ( )Network Virtualizationجــزء
روشهایــی اســت کــه بــه تازگــی در دنیــای فــنآوری وارد
شــده اســت .مجازیســازی شــبکه را در واقــع روشــی جهــت
جداســازی منابــع شــبکه و منابــع محاســباتی همیــن طــور
واگــذاری آن بــه یــک شــبکه مجــازی دانســت کــه ایــن
کار جهــت یکســان کــردن چندیــن شــبکه مجــازی قابــل
برنامهریــزی و مســتقل صــورت میگیــرد .در ایــن حالــت
ازمجــازی ســازی شــبکه تمامــی ســخت افزارهــا و هــم چنیــن
نرمافزارهــای درون یــک شــبکه مجــازی شــکل میگیــرد.
نــوع دیگــری از مجازیســازی شــبکه بــه ایــن شــکل کار
میکننــد کــه بخشهــای مختلــف مجــزا شــده شــبکه بــه
وســیله یــک بخــش فیزیکــی معلــوم بــه اشــتراک گذاشــته
میشــود.
مجــازی ســازی شــبکه را میتــوان بــه ایجــاد شــبکههای
مجــازی داخــل یــک ســرور عنــوان کــرد کــه میتوانــد باعــث
ایجــاد ارتبــاط سیســتمهای مجــازی بــا یکدیگر شــود و شــکل
یــک جامعــه امنیتــی مجــازی( )virtual security zoneرا
ایجــاد کنــد.
 -3مجازی سازی برنامهها
مجازیســازی برنامههــا بــه ایــن معنــی اســت کــه هــر یــک
از نســخهها از هــر نــوع نــرم افــزاری بــا توجــه بــه وینــدوز در
یکــی از ســرورهای اصلــی نصــب شــده و چناچه کاربــری به آن
نیــاز پیــدا کــرد میتوانــد از راه یــک رابــط محلــی نــرم افــزار

 -4مجازیسازی دسکتاپ ( )VDI
مجازیســازی دســکتاپ یا Virtual Desktop Infrastructure
بــه اختصــار  VDIنامیــده میشــود .در واقــع در ایــن روش

مجــازی ســازی ،میتــوان بــه کاربــران فــارغ از اینکــه
از چــه دســتگاه و یــا سیســتم عاملــی اســتفاده میکننــد

(رایانــه ،تیــن کالینــت ،زیروکالینــت ،موبایــل ،تبلــت و  ...بــا
انــواع سیســتم عاملهــا :وینــدوز ،لینوکــس ،اندرویــد و )...از
طریــق بســتر شــبکه ( )LAN ,WAN ,Internetدسترســی به
دســکتاپ مخصــوص بــه خودشــان را بدهیــم ،در واقــع فــارغ از
نــوع دســتگاهی کــه یــک کاربــر دارد میتوانیــم تجربــه ی کار
بــا یــک رایانــه بــا انــواع سیســتم عاملهــا را بــه وی بدهیــم.
ایــن روش ،سیســتم عامل کامپیوترهای شــخصی را از ماشــین
فیزیکــی جــدا میکنــد و ماشــین مجــازی حاصــل را ،بــه جای
اینکــه روی هــارد دیســک کامپیوتــر کاربــر ذخیره کنــد ،روی
یــک ســرور مرکــزی ذخیــره میکنــد بنابرایــن وقتــی کاربــران
در حــال کار بــا ماشــین خودشــان هســتند ،همــه برنامههــا
و عملیــات پردازشــی و دادههــای اســتفاده شــده توســط آنــان
روی ســرور مرکــزی اجــرا و نگهــداری میشــود.

• تســریع در پیــاده ســازی ســرویسهای مختلــف و ایجــاد
ســریع ســرویسهای جدیــد در جهــت افزایــش کســب و کار
• یکپارچه سازی منابع سختافزاری سازمان
کاربــران بــا اســتفاده از پروتکلهــای  PCoverIPبــه کامپیوتــر
خــود دسترســی خواهنــد داشــت  .VDIبــا ارائــه تمــام
قابلیتهــای موجــود در یــک کامپیوتــر ،مزایــای جدیــد و قابل
قبولــی ارائــه میدهــد کــه بــا آن میتــوان قابلیــت مدیریــت
کــردن ،کارآیــی و امنیــت کامپیوترهــای شــخصی کاربــران را
افزایــش داد VDI .بیــش از اینکــه یــک محصــول باشــد ،یــک
ف ـنآوری اســت.
در حقیقــت در ایــن روش ،سیســتمها بــه جــای یــک کیــس
کامپیوتــری کــه دارای پردازنــده ،رم و هــارد دیســک بــا قابلیت
و هزینــه بــاال هســتند از یــک تیــن کالینــت ()Thin Client
اســتفاده کــرده کــه اوالً فاقــد هارد دیســک بــوده و ثانیـاً دارای
پردازنــده و رم معمولــی هســتند کــه در نتیجــه بســیار ارزان
قیمــت میباشــند .شــایان ذکــر اســت کــه وظایــف پردازشــی
و اجــرای سیســتم عامــل و نــرم افزارهــا توســط ســرورها در
دیتاســنتر انجــام شــده و ایــن تیــن کالینتهــا تنهــا ارتبــاط
بیــن کاربــر و ســرورهای دیتــا ســنتر را برقــرار میکننــد.
نحــوه عملکــرد ایــن راهــکار محبــوب بدیــن صــورت
اســت کــه:
 -۱سیســتم عامــل مــورد نیــاز کاربــر در ســمت ســرور نصــب
میشــود بــا یکــی از حالتهــای:
• نصب و اختصاص یک سیستم عامل به یک کاربرخاص.
• نصــب و اختصــاص یــک سیســتم عامل ســرور بــرای گروهی
از کاربــران و اختصــاص یــک دســکتاپ از آن سیســتم عامــل
بــه هــر کاربــر.
• نصــب یــک سیســتم عامــل و انــواع برنامههــای کاربــردی و
تنظیمــات مــورد نظــر و قــرار دادن آن بــه عنــوان یــک الگــو
و اختصاص یک کپی از آن به هر کاربر.
 -۲از طریــق بســتر شــبکه LAN , WAN , Internet
دسترســی بــه ســرور مذکــور را بــرای کاربــران فراهــم میکنیم
 -۳متناســب بــا نیــاز کاربــر و سیاســتهای ســازمان
پیکربنــدی ســرور مذکــور و همچنیــن سیســتم عامــل کاربــر
انجــام میشــود
 -۴متناســب بــا پهنــای بانــد شــبکه موجــود و همچنیــن نیــاز
کاربــر ،کیفیــت تصویــر بهینهســازی میشــود.
 -۵کاربــر از هــر دســتگاهی میتوانــد از دســکتاپ خــود
اســتفاده کنــد!
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( )Thin Clientیـا زیـرو کالینـت ( )Zero Clientبه سـرور
مرکـزی متصـل شـده و صفحـه دسـکتاپ مجـازی خـود را
مالحظـه مینمایـد و میتواند بـه راحتی با آن بـه کارهای خود
بپـردازد .ایـن روش از جنبههـای گوناگونـی برای یک سـازمان
و اداره سـودمند میباشـد .زیـرا بـا ایـن روش هزینههـای زیـاد
مدیریـت کـردن کامپیوتـر حـذف شـده و مقـدار هزینـهای که
بابت سـختافزار باید صرف شـود به طـور طبیعی کمتر خواهد
شـد .زیـرا بـرای اسـتفاده از هـر کابر نیـاز به یک تیـن کالینت
میباشـد کـه دارای قیمـت پایینتـری نسـب بـه یک دسـتگاه
پی سـی میباشـد.

7

عامـل باشـد .بـه ایـن معنـی کـه میتواند یـک سیسـتم عامل
محلی داشـته باشـد یـا اینکه بـرای بوت شـدن کام ً
ال وابسـته
به سـرور باشـد .انـواع سیسـتمعاملهای ویندوز مایکروسـافت،
توزیعهـای لینوکـس و یونیکـس را میتـوان بـر روی تیـن
کالینتهـا نصـب و اجـرا نمـود

در گذشـته هـر فرد به یک سیسـتم کامل کامپیوتر دسترسـی
نداشـت ،یـک کامپیوتر مرکـزی و قوی بـه نـام Mainframe
وجـود داشـت و سـایر دسـتگاههای متصـل بـه آن بـدون هـر
گونـه سـی پـی یو و یـا قـدرت پردازشـی بودند و تمامـی کارها
روی سیسـتم کامپیوتـر مرکـزی صـورت میگرفـت .بنابرایـن
مدیریـت کـردن این بخـش راحتتـر بود .امـا با گذشـت زمان
و ایجـاد کامپیوترهـای شـخصی دیگـر مدیریت کـردن هر یک
از سیسـتمها کار دشـواری بـود ،بنابرایـن محققـان بـه دنبـال
راهکارهـای نویـن بـا روشهـای مدرنتـری از جملـه مجـازی
سـازی دسـکتاپ ایـن مشـکالت را رفـع کننـد .مجازی سـازی
دسـکتاپ یا به عبارت دیگـر  Desktop Virtualizationدر
واقع تشـکیل شـده از چندین سـرور قوی میباشـد که بر روی
آن سیسـتم عامـل نصب شـده و بـه ازای هر کابر یک سیسـتم
عامـل نصـب میگـردد .پـردازش ایـن بخـش توسـط سـرور با
قـدرت زیـادی صـورت میگیرد.
در ایـن بخـش کاربـر با اسـتفاده از یـک ترمینال تیـن کالینت

تین کالینت چیست؟
تیـن کالینت به انگلیسـی ( )Thin Clientیک رایانهای کوچک
و آمـاده بـرای شـبکههای رایانهای اسـت که در عین اسـتفاده از
کمتریـن منابع سـختافزاری ،باالترین کارایی و امنیـت را برای
شـبکههای رایانهای به همـراه میآورد.
تیـن کالینـت میتوانـد دارای سیسـتم عامـل یا فاقد سیسـتم

مزایای اســتفاده از مجازی سازی دسکتاپ
 -۱کاهش دادن پهنای باند مورد استفاده شبکه
 -۲کاهش هزینههای خرید و نصب سخت افزار
 -۳آســانی در ارتقــا نــرم افزارهــا و همیــن طــور ســهولت در
ارتقــا ســخت افزارهــای مجــازی
 -۴امــکان ایجــاد مدیریــت بهتــر و کاهش بــار کاری مدیریتی

بــه دلیــل مدیریــت متمرکز
 -۵افزایــش امنیــت و آســانی در دسترســی بــه وســیله جمــع
آوری و یکپارچــه ســازی دادههــا
 -۶ایجــاد یــک محیــط کار یکپارچــه جهــت کاربران بــه دلیل
جــدا شــدن سیســتم عامــل و برنامههــای کاربــردی از ســخت
افزار

 -۷امکان پاسخ سریع به درخواست و مشکالت کاربران
 -۸استفاده مناسب و مؤثر از منابع
 -۹بهــره بــرداری بهینــه از بخشهــای ســخت افــزاری (ســی
پــی یــو ،دیســک ،حافظــه و بــرق) و بهکارگیــری بهتــر آنهــا
 -۱۰اعمــال رمزگــذاری و ایجــاد محدودیــت جهــت کاربــران
جهــت مواقــع اســتفاده غیــر مجــاز از سیســتم

معایب دسک مجازیسازی
 -1کاربرانـی وجـود دارنـد کـه نیـاز بـه مجموعـه متفاوتـی از
نرمافزارهـا و تنظیمـات خاص دارند که نتیجتاً نیـاز به Image
متفاوتـی خواهند داشـت کـه الزم اسـت آزادی عمـل در نصب
نـرم افزارهـا بـه آنهـا داده شـود و ایـن خـود سـرعت مصـرف
حافظـه سـرور  VDIرا افزایـش میدهـد.
 VDI -2نیـاز بـه سـرمایهگذاری کالنـی بـرای سـرورها و
حافظههایی با کارایی باالو زیرسـاخت شـبکه دارد .هزینه نهایی
این طرح ممکن اسـت از هزینه تهیه کامپیوتر شـخصی به ازای

هـر کاربـر (و یا ارتقای سـخت افزاری) بیشـتر شـود.
 -3تهیه یک یا چند سـرور بـزرگ به جای کامپیوترهای پخش
شـده در سـطح سـازمان که به تدریـج تهیه و ارتقـا مییابند به
سـرمایهگذاری اولیه بیشـتری نیاز دارد .اگر یک سـرور Down
شـود کاربرانـی که از آن سـرویس میگیرند عم ً
ال قـادر به انجام
هیـچ کاری نمی باشـند ،امـا اگر یـک کامپیوتر  Downشـود
فقـط یک کاربـر تحت تاثیر قـرار میگیرد .لذا میبایسـت اصل
افزونگـی ( )Redundancyدر تهیـه سـرورها در نظـر گرفته
شود.

 -4سرپرسـتان شبکه الزم اسـت توانمندیها و محدودیتهای
 VDIرا بیاموزنـد .تطبیـق بـا کاربرانی کـه نیاز به نـرم افزارهای
کاربـردی خـاص و یـا تنظیمـات شـخصی دارنـد موجـب تکثر
 Imageهـا خواهـد شـد کـه مدیریـت آن را مشـکلتر از
مدیریـت سیسـتم عاملهـای تک تـک کاربـران خواهـد کرد.
 -5مشـکالت سـمت سـرور میتوانـد بـر چندیـن کاربـر تاثیر
بگـذارد بـه همین دلیـل ایده خوبی اسـت که چند سـرور برای
افزونگی وجود داشـته باشـد.
 -6مقاومت کاربران در برابر از دست دادن برخی امکانات

نمونه ای از تین کالینت
تیـن کالینتهـا فاقـد هـر گونـه قطعـه مکانیکـی ماننـد هارد
دیسـک و فـن میباشـند؛ لـذا نگهـداری آنهـا آسـانتر اسـت
و بـه صـرف وقـت و هزینـه کمتـری نیـاز دارد .این دسـتگاهها
نسـبت به رایانههای شـخصی حـرارت کمتـری تولید میکنند؛
لـذا بـرای محیطهـای صنعتی یـا محیطهـای گرم مناسـبتر
هسـتند .همچنین به دلیـل کوچکی و حجم کـم ،فضای کمی
اشـغال میکنـد .تین کالینـت توان مصرفی بسـیار کمی حدود
 ۳۰وات (بسـته به نوع) دارد؛ بنابراین اسـتفاده از این دستگاه در
سـازمانهایی کـه تعداد زیـادی رایانـه را به خدمـت میگیرند،
بسـیار مقرون بـه صرفه خواهـد بود.

نکاتی شگفت انگیز درباره هواپیما
چــرخ هــای هواپیمــا بــرای روبــه رو شــدن بــا ســختترین
شــرایط طراحــی شــده اند
آنهـا میتواننـد تـا  38تـن بـار وزن را تحمـل کننـد و پیش از
 500بـار بـا سـرعت  273کیلومتر بر سـاعت با زمیـن برخورد
کننـد :بـدون نیاز بـه حتی یک روکـش .چرخها با فشـار 1380
کیلـو پاسـکال باد شـدهاند کـه  6برابر میزان فشـاری اسـت که
بـرای پـر کـردن السـتیک ماشـینها اسـتفاده میگـردد .برای
تعویـض نیـز کافی اسـت همانند ماشـین ،هواپیما را به وسـیله
جک بلنـد کنند.
هواپیماها برای مواجهه با رعد و برق طراحی شدهاند
ایـن اتفـاق معمـوال رخ میدهـد و آنهـا میتواننـد رعـد و برق
را تحمـل کننـد .آمارها نشـان میدهند که برخـورد رعد و برق
بـا هواپیمـا ،سـالی یـک بـار یا هر هـزار سـاعت یک مرتبـه رخ
میدهـد.
از سـال  1963میلادی به بعـد ،تاکنون هیـچ هواپیمایی بر اثر
اصابت رعد و برق سـقوط نکرده اسـت .مهندسـان این وسـایل
را بـه گونـهای طراحـی میکنند که بار الکترونیک ناشـی از رعد
و بـرق ،از هواپیمـا عبـور کرده و بـدون رخ دادن هیـچ حادثهای
بـه خارج انتقـال یابد.
با یــک موتور هم میتوان به پرواز ادامه داد

مـردم عـادی معمـوالً اینگونـه تصـور میکننـد که یـک موتور
میتوانـد تنها نیمـی از بار پرواز را به دوش بکشـد .این طرز فکر
درسـت نیسـت و آنهـا میتواننـد بـدون موتـور دوم نیز بـه راه

خـود ادامـه دهنـد .ادامه دادن بـا یک موتور ،مصرف سـوخت را
افزایـش خواهـد داد و بٌـرد هواپیما را نیز کاهـش میدهد .با این
حـال ،پرندههـای آهنین برای چنین شـرایطی آماده هسـتند.
تمامـی هواپیماهایـی کـه بـه نقـاط دور پـرواز میکننـد (بـه
خصـوص آنهایی کـه از اقیانوسها و مناطـق غیرمعمول مانند
قطبهـا عبـور مینمایند) بایـد از سـوی اداره هوانـوردی فدرال
بـرای معیـار ( ETOPSفاصلـهای کـه هواپیمـا میتوانـد با یک
موتـور طـی کند) مجـوز دریافت کرده باشـند .به عنـوان مثال،
یکـی از محصـوالت بوئینـگ توانسـته گواهـی  330_ETPSرا
دریافـت کند.
عـدد ذکـر شـده اسـت ،بـه این معناسـت کـه وسـیله میتواند
 330کیلومتـر را بـا یک موتور طی نمایـد .دیگر حقیقت جالب
دربـاره هواپیمـا این اسـت که آنها میتوانند با توجه به نسـبت
پـرواز خـود ،حتی بـدون موتور نیز مسـافت زیـادی را بپیمایند.
بـه عنـوان مثال ،مهندسـی هوانـوردی دقیق بوئینـگ  ،747به
وسـیله ایـن امـکان را میدهد کـه بتوانـد در هر هزار پـا ارتفاع،
 3/2کیلومتر را به این شـکل پرواز کند مسـافتی که برای سـالم
رسـاندن مسـافران به زمیـن ،کافی به نظر میرسـد.
حفرههــای کوچــک درون پنجــره هواپیماهــا چــه
کاربــردی دارنــد؟
آنهـا به تنظیم فشـار کابیـن کمک میکنند .بیشـتر پنجرهها
با اسـتفاده از سـه الیه آکریلیک سـاخته میشوند.
پنـل بیرونی همانند چیـزی که ما انتظـار داریم ،عناصر مختلف را
نگه داشـته و فشـار داخل کابین را خفظ میکند .اگر اتفاقی برای
ایـن الیـه رخ دهد ،پنل دوم به عنـوان محافظ حمل میکند.

حفرههـای کوچکـی کـه در پنجره داخلـی قرار دارند .فشـار هوا
را تنظیـم میکننـد .بـه همیـن دلیل پنـل دوم تا زمانـی که به
آن نیـازی نباشـد ،کاری انجـام نمیدهد و سـالم باقـی میماند.
چــرا غذاهــای توزیــع شــده در هواپیمــا تــا ایــن حــد
بــدون طعــم هســتند؟
بـا وجـود آن کـه خوراکیهـای مـورد بحـث مـا خـوش طعـم
نیسـتند ،اما این مسـئله هیچ ربطی به مواد غذایی و نوع پخت
ندارد .تحقیقاتی که در سـال  2015میالدی انجام گرفت ،نشان
داد کـه محیـط درونـی هواپیمـا ،طعـم و بـوی غذاهـا را تغییر
میدهـد و باعـث میشـود کـه شـیرینی آنهـا کمتر احسـاس
شـود و مـزه شـوری افزایش یابد .هوای خشـک بازیافتـی درون
هواپیمـا نیز نمیتواند این مسـئله را حل کنـد و رطوبت پایین،
تأثیـر خود را بـر طعـم خوراکیها خواهد گذاشـت.
بر اسـاس نتایج پژوهشهای سـال  2010میالدی ،هنگامی که
در هـوا قـرار داریـم ،تشـخیص طعم شـور از شـیرین  30درصد
سـختتر خواهد شد.
هواپیمــا در هوا رد پا به جا میگذارد
خطـوط سـفیدی که شـما در هوا مشـاهده میکنید ،با نـام (ابر
خـط) یـا ( )Contrailsشـناخته میشـوند .موتـور هواپیمـا در
فراینـد اشـتعال ،مقـداری بخار آب رهـا میکنند.
هنگامـی کـه بخار وارد اتمسـفر سـرد میشـود ،خطوط سـفید
شـکل میگیـرد کـه با نـام رد پـای هواپیما شـناخته میشـود.
ایـن فراینـد ،همانند بخارهایی اسـت که هنگام نفس کشـیدن
در هـوای سـرد مشـاهده میکنیم.
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مدیر یا رهبر
ادبیــات مدیریــت مــدرن ،میــان تعریــف «مدیــر» و «رهبــر»
تفــاوت قائــل شــده و در حالــی کــه ایــن تعاریــف مــورد توجــه
بســیاری قــرار گرفتــه اســت ،بســیاری نیــز اســاس تفــاوت
آن را زیــر ســؤال بردهانــد .در ادامــه بــه  18مــوردی اشــاره
میکنیــم کــه میتوانــد تفــاوت مدیــر و رهبــر را بــه خوبــی
مشــخص کنــد.
 -1مدیــر بــر «وظیفــه» متمرکــز اســت و رهبــر بــر
« چشــما ند ا ز »
یــک مدیــر ،وظایــف و چارچوبهــا را بــرای افــراد تعییــن
میکنــد و خــود بــر کارهــا نظــارت دارد .یــک رهبــر میکوشــد
چشــم انــداز و اســتراتژی ســازمان را بــرای پیروانــش شــفاف
ســازد و آنهــا را در همــان مســیر هدایــت کنــد.
 -2مدیــر «عکــس العمــل» نشــان میدهــد ،مدیــر پیشبینــی
میکنــد
مدیــر بــر اســاس دســتورالعملهای ســازمان ،همــه چیــز را
از قبــل برنامهریــزی میکنــد و میتوانــد بــر اجــرای آنهــا
نظــارت داشــته باشــد .یــک رهبــر قــوی ،تغییــرات را پیــش
بینــی میکنــد .مدیــر بــر اســاس دســتورالعملهای ســازمان،
همــه چیــز را از قبــل برنامهریــزی میکنــد و میتوانــد
بــر اجــرای آنهــا نظــارت داشــته باشــد .یــک رهبــر قــوی،
تغییــرات را پیــش بینــی میکنــد و از قبــل ،خــود و تیـماش را
بــرای رویارویــی بــا تغییــرات آمــاده میکنــد.

موظفانــد تــا اتمــام آن تــاش داشــته باشــند .رهبــر امــا بــه
طــور مــداوم در صحنــه اســت ،آن قــدر تــاش میکنــد ،بــاال
و پاییــن میکنــد تــا مطمئــن شــود همــه چیــز بــه بهتریــن
نحــو بــه کار خــود ادامــه میدهــد.
 -7رهبــر الهــام بخــش «تغییــر» اســت ،مدیــر «تحــوالت» را
مدیریــت میکنــد
مدیــر بــر کار و اجــرای تغییــرات ضــروری نظــارت میکنــد.
رهبــر تغییــر و تحــوالت را پایهگــذاری میکنــد و الهــام
بخــش تغییــر در ســازمان اســت.
 -8رهبــری مســتلزم «بینــش» اســت و مدیریــت نیازمنــد
«سرســختی»
یــک مدیــر خــوب ،ملــزم بــه انجــام کاری اســت که بــه اهدافی
مشــخص منجــر میشــود و در ایــن مســیر بایــد سرســخت و
در تصمیمــات قاطــع باشــد .رهبر نیــاز دارد آن چــه پیش روی
کســب و کارش قــرار خواهــد گرفــت را پیشبینــی کنــد .پــس
رهبــر هدفگــذاری میکنــد.
 -9رهبــری نیازمنــد «تصــورات» اســت و مدیریــت نیازمنــد
«جزئیــات»
مدیــر بایــد چشــمانداز را درک کنــد و تیــم را بــرای انجــام
کارهــای مشــخص و ضــروری بــه حرکــت در آورد تــا

 -3مدیران «زیر دست» دارند و رهبران «پیرو»
مدیــر ،گــروه ثابــت خــود را دارد کــه ارتباطــش بــا
آنهــا در قالــب ســمتها تعریــف شــده اســت.
آنهــا معمــوالً نگــران از دســت دادن پســت و مقــام
خــود هســتند .رهبــران به پــرورش افــراد تیــم برای
تبدیــل شــدن بــه رهبــران آینــده تــاش میکننــد.
آنهــا شــاخصهای کلیــدی را مشــخص میکننــد
تــا پیــروان بتواننــد در پیشــبرد اهــداف ،مفید عمل
کنند .

 -5مدیــران مســئولیتها را «انتقــال» میدهنــد ،رهبــران
مســئولیتها را «میپذیرنــد»
مدیرانــی هســتند کــه میخواهنــد روی ایدههــای جدیــد
کار کننــد امــا زمانــی کــه مدیــر بــاال دســتی شــان ســر زده
از راه میرســد و میپرســد چــه خبــر؟! هیــچ آگاهــی از
برنامــه و ایــده ندارنــد .ایــن اتفــاق هرگــز بــرای یــک رهبــر
رخ نمیدهــد .رهبــران مســئولیتها را میپذیرنــد ،خــود
در میــان انجــام آن قــرار دارنــد و همــواره خــود را عضــوی از
تیم شان میدانند.
 -6مدیـران کار را تمــام میکننــد رهبـران کار را بــه «بهتریــن»
نحــو بــه پایــان میرســانند
بــرای مدیــر کاری در جایــی شــروع میشــود و در نقطــهای
بــه پایــان میرســد .مدیــر در ســاعت مقــرر خــودش میآیــد
و مــیرود ،حتــی وقتــی کار تمــام نشــده اســت و کارکنــان

 -13رهبــر «الهــام بخــش اعتمــاد» اســت و مدیــر بــر
«کنتــرل» تکیــه دارد
مدیــر بــا «حفــظ کنتــرل بــر افــراد» میخواهــد کــه بــه افــراد
بــرای توســعه پتانســیلها و بــروز اســتعدادها کمــک کنــد .این
کنتــرل میتوانــد اعتمــاد مــورد نیــاز را کمرنــگ ســازد و در
نهایــت منجــر بــه نتیجــه مطلوب نگــردد.
رهبــر کســی اســت کــه الهــام بخــش دیگــران اســت ،بــه آنها
انگیــزه میدهــد تــا بهتریــن باشــند و میدانــد در راهــی کــه
میرونــد چگونــه گامهــا و فاصلههــای مناســبی بــرای افــراد
تیــم تنظیــم کند.
 -14رهبــر میپرســد «چــرا» و «چــه چیــزی» در حالــی کــه
مدیــر میپرســد «چطــور » و «چــه موقــع»؟
وقتــی یــک مدیــر میپرســد «چگونــه» و «چــه
وقــت» ،فقــط میخواهــد اطمینــان یابــد کــه آیــا
کارکنــان طبــق برنامــه پیــش رفتهانــد یــا خیــر.
رهبــر میپرســد چــرا ایــن اتفاقــات رخ داد؟ و ایــن
یعنــی بــه چالــش کشــیدن خــود و دیگــران.
 -15رهبــر یــک «تحولگــر و مدیــر یــک
«معاملهگــر» اســت
رویکــرد یــک مدیــر در مقابــل زیردســتانش،
معاملــهای اســت بــه ایــن معنــی کــه در برابــر
حقــوق دریافتیشــان ،بــه دنبــال گرفتــن حداکثــر
خدمــات از آنهــا هســتند .یــک رهبــر فراتــر از
اینهــا میاندیشــد .او بــه دنبــال برطــرف کــردن
نیازهــای پیروانــش در ســطوح باالتــر اســت.

 -4مدیـران اعضــای گــروه را «مدیریــت» میکننــد
و رهب ـران ،یــک «تیــم» ایجــاد میکننــد
هــر فــرد از اعضــای گــروه ،تــا زمانــی کــه در گــروه
قــرار دارد بایــد بــه وظایفــش ،همانطــور کــه
تعییــن شــده ،عمــل کنــد و در صــورت تــرک گــروه ،مدیــر بــه
راحتــی فــرد دیگــری را جایگزیــن او خواهــد کــرد .رهبرماننــد
کارگــردان یــک نمایــش اســت .او میدانــد هــر فــرد صرفــاً
یکــی از اعضــای گــروه نیســت بلکــه یــک مهــره کلیــدی برای
اجــرا و ارتقــاء سیســتم اســت و در حالــی کــه خــود را یکــی از
همــان اعضــاء میدانــد ،بــرای تــک تــک آنهــا ارزش قائــل
اســت.

یــک مدیــر آن چــه را کــه پیــش از ایــن پایهریــزی شــده
اســت ،اداره میکنــد .او فــردی اســت کــه بــه جــای چشــم
دوختــن بــه افقهــای دوردســت ،بــه خطــوط تعییــن شــده
مینگــرد.
اگــر بــا کســانی مواجــه شــدید کــه هــر روز بــه جــای ایــن
کــه از خــود بپرســند «چــرا ایــن کار را میکنــم؟» میپرســند
«دارم چــه میکنــم؟» ،بدانیــد آنهــا دارای قــدرت رهبــری
هســتند .رهبــر کســی اســت کــه ایدههــای تــازه بــه همــراه
دارد تــا ســازمان را از لحــاظ تفکــری جلوتــر بــرد.

چشـماندازی کــه رهبــر پایهگــذاری کــرده را بــه مرحلــه اجــرا
در آورد .یــک رهبــر بــزرگ ،چشــم اندازهایــش را بــه کمــک
تصوراتــش شــکل میدهــد .او «میبینــد» آن چــه را کــه
«میتوانــد بشــود».
 -10رهبــری نیازمنــد «تفکــر انتزاعــی» اســت و مدیریــت
نیازمنــد «دادههــای واقعــی»
یــک مدیــر قــادر اســت بــا دادههــای واقعــی کار کنــد و آنها را
تجزیــه و تحلیــل کنــد تــا نتایــج مطلــوب به دســت آیــد .تفکر
انتزاعــی رهبــر را قــادر میســازد میــان اطالعــات بــه ظاهــر
نامرتبــط ،الگویــی ببینــد و ارتباطــی برقــرار ســازد .ایــن توانایی
بســیار کار ســاز اســت؛ بــه خصــوص زمانــی کــه ســازمانی در
فرآینــد تصویرســازی دوبــاره از خــود قــرار گرفتــه اســت.
 -11رهبــری بایــد توانایــی «بیــان» و مدیریــت بایــد توانایــی
«تفســیر» داشــته باشــد
یــک مدیــر خــوب بایــد بتوانــد دیدگاههــای بیــان شــده را
بســته بــه شــرایط تیــم و قــدرت درک آنهــا ،تفســیر کنــد.
یــک رهبــر خــوب میتوانــد چشــم انــداز و بینــش خــود را
بــا جزئیــات کامــل توضیــح دهــد تــا ســازمانش آنهــا را دنبال
کنــد.
 -12رهبر «بدعت گذاری» و مدیر «اداره» میکند

 -16مدیــران «اســتخدام» میشــوند ،رهبــران
«انتخــاب» میشــوند
بــرای داشــتن قــدرت الزم ،بــه مدیــر مقــام و پســت داده
میشــود تــا زیردســتان دســتورات او را اجــرا کننــد .رهبــران
را افــراد انتخــاب میکننــد تــا پیــرو او باشــند ،جــدا از ایــن
کــه چــه حقوقــی میگیرنــد یــا بــرای چــه کاری اســتخدام
شــدهاند .بــه همیــن دلیــل اســت کــه رهبــران در عمــل
نفــوذ بیشــتری نســبت بــه مدیرانــی دارنــد کــه از اهــرم قدرت
اســتفاده میکننــد.
 -17رهبــران بــه دنبــال «فرصــت» هســتند ،مدیــران از
«ریســک» گریــزان
دیــدگاه کار کــردن در محــدوده وظایــف ،انعطافپذیــری
مدیــران را از بیــن میبــرد و آنهــا را ریســک گریــز میکنــد.
رهبــر بــه اهــداف بلنــد مــدت میاندیشــد ،بنابرایــن از
ایدههــای جدیــد اســتقبال میکنــد .رهبــران همیشــه بــه
دنبــال فرصتهــای بهتــر بــرای ســازمان و اعضــای تیــم شــان
هســتند.
 -18رهبـران بــه «رشــد و شــکوفایی» مــی اندیشــند و مدیـران
بــه «حفــظ و پایـداری»
مدیــران ســعی دارنــد بــا انجــام و اتمــام وظایــف ،موقعیــت
کنونــی را حفــظ کننــد .در نتیجــه مدیــران بــا تغییر وفــق پیدا
میکننــد .نــگاه رهبــران ،رو بــه رشــد و افقهــای روشــن بــرای
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چگونه در  ۵گام استعداد خود را پیدا کنید
اول از همه باید بر سر یک موضوع با هم توافق کنیم.
اصالً اســتعداد چیست؟
لطفاً استعداد را با کارهایی که شعبده بازها انجام میدهند ،اشتباه نگیرید .کارهایی مانند چیزهایی که دیوید کاپرفیلد انجام میدهد.
اســتعداد بــه معنــای بهتریــن عملکــرد در کاری اســت کــه توانایـیاش را داریــم امــا موضــوع همیــن اســت .تشــخیص مهارتهــا و ناتواناییهــای شــما همــان چیــزی اســت کــه اهمیــت دارد و احتماال
دنبالــش هســتید .مثــا مهربــان بــودن میتوانــد یــک اســتعداد باشــد .امــا خــوب ایــن ویژگــی چیــزی نیســت کــه بتــوان در مســابقات اســتعدادیابی بــه نمایــش گذاشــت و داوران دربــاره آن رأی
بدهــد .در واقــع میخواهــم ذهنتــان را کمــی از آنچــه دربــاره اســتعدادیابی تــا بــه حــال شــنیدهاید دور کنیــد .زیــرا ایــن روزهــا آن چیزهایــی کــه دربــاره اســتعداد شــنیده میشــود ،مهارتهــای
دهــن پرکــن و مبالغــه آمیــزی اســت کــه اتفاقـاً اصـ ً
ا بــه معنــای اســتعداد در معنــای عــام آن نیســت ماننــد والدینــی کــه کودکانشــان را بــرای شــرکت در مســابقات موســیقی آمــاده میکننــد در
حالــی کــه شــاید کــودک آنهــا اصــا عالقــه و اســتعداد نواختــن ســاز را نداشــته باشــد .پــس اگــر میخواهیــد واقعـاً قــدم در دنیــای ناشــناخته وجودتــان و ســرزمین تواناییهــای خــود گام برداریــد
تمــام دانســتههای خــود را بــه دور انداختــه بــا ذهنــی بــاز ایــن مقالــه را کــه راهــکاری بــرای کشــف اســتعدادهای پنهانتــان اســت ،پیــدا کنــد.
خوب شروع میکنیم:

به کودکــی خود برگردید
خیلــی کــم پیــش میآیــد کــه عالیــق و اســتعدادهای
دوران کودکــی ،بــه شــغلهای مــا در آینــده تبدیــل شــوند
امــا هنــوز هــم دیــر نشــده .اگــر میخواهیــد واقع ـاً پــی بــه
اســتعداد خــود ببریــد ،دوران کودکــی خــود را بازســازی کنید
و ببینیــد آن روزهــا واقعــاا ً چــه چیزهایــی را دوســت داشــتید.
یــادآوری بــا بازیهــای دوران کودکــی ،ســرنخهای بســیار
خوبــی بــرای کشــف احساســات واقعــی شــما هســتند.
پــس ســعی کنیــد ســر نــخ هایــی از دوران کودکــی خــود بــه
دســت بیاوریــد .بــه یــاد بیاوریــد چــه کتابهایــی دوســت

داشــتید و چــه نــوع موســیقیهایی گــوش میدادیــد .آیــا
همیشــه غــرق در نقاشــی کــردن بودیــد یــا عشــق فیلــم
دیــدن و تحلیــل کــردن شــخصیت داســتانهای فیلــم؟ یــک
تــور گردشــگری بــرای خودتــان راه بیندازیــد و در درون خــود
ســفر کنیــد ،همانگونــه کــه در گردشــگری بــه همــه جــا
نــگاه میاندازیــد و زیباییهــا را بــا دوربیــن عکاســی ثبــت
میکنیــد ،بــه گذشــته خــود برگردیــد ،خودتــان را واکاوی
کنیــد و بــه جســت و جوگــری بپردازیــد .ایــن روش یکــی از
بهتریــن راههایــی اســت کــه شــما میتوانیــد پــی بــه عالقــه
و مهمتــر از آن اســتعداد خــود ببریــد.

از ترکیب تجربه هایتان شــاهکار بســازید
همیشــه دوســت داشــتید در زندگــی بعدیتــان یــک نقــاش
باشــید امــا االن بــه وکالــت مشــغولید؟ فکــرش را میکنیــد
کــه ای کاش زمــان میتوانســت بــه عقــب برگــردد امــا خبــر
خــوب! هیــچ وقــت دیــر نیســت.
چــون بــا قــدری خالقیــت میتوانیــد اســتعداد و عالقــه
ذاتیتــان را بــا تجربههایــی کــه بــه دســت آوردهایــد تلفیــق
کنیــد و هنــر جاودانــه ای از خــود بــه یــادگار بگذاریــد .بــرای
مثــال اگــر وکالــت میکنیــد و مدتهــا پروندههــای جنایــی
را بــه عهــده گرفتهایــد ،میتوانیــد طراحــی صحنههــای

از دوســتان خود کمک بخواهید
دوستان صادق آینههای روی شما هستند.
بازخوردهــای دوســتان و نزدیکانتــان بینهایــت میتوانــد
شــما را در مســیر کشــف اســتعدادتان و نبــوغ شــما کمکتــان
کنــد .خــوب شــاید بپرســید ،چرا؟ زیــرا وقتــی شــما در کاری
مهــارت داریــد و آن را بــه ســادگی و بــا ســرعت عمــل باالیــی
انجــام میدهیــد ،بــه اشــتباه فکــر میکنیــد دیگــران نیــز
ایــن چنیــن عمــل میکنیــد .بــه عنــوان مثــال دوســتانتان
همیشــه بــرای آرایــش موهایشــان بــه شــما مراجعــه

جنایــی را در رمانهــای مربــوط بــه ایــن ژانــر انجــام دهیــد.
یــک نکتــه ،مانــدن در منطقــه امــن همیشــه کســل کننــده
اســت .امــا وقتــی شــما شــروع بــه کشــف اســتعداد ذاتــی
خــود میکنیــد و عالقههایتــان را در امــور روزانهتــان وارد
میکنیــد ،مقادیــر زیــادی هیجــان ،خالقیــت و حــس خوبــی
بــه زندگیتــان وارد میشــود .چــه چیــزی بهتــر از ایــن؟
تــازه اینهــا کمتریــن نــکات مثبــت کشــف اســتعدادهای
شماســت .روزی را تصــور کنیــد کــه شــما مــدام در حــال
توســعه و پــرورش اســتعدادتان بــوده و عــاوه بــر خودتــان،
دیگــران نیــز از آن بهــره میبرنــد.

میکننــد ،زیــرا معتقدنــد شــما از بهترین آرایشــگرهای شــهر
نیــز ماهرتــر عمــل میکنیــد امــا شــما پیــش خودتــان فکــر
میکنیــد کار بــه ایــن ســادگی اســتعداد نمیخواهــد یــا
اینکــه گمــان میکنیــد دیگــران هــم مثــل شــما میتواننــد
بــه راحتــی از پســش بربیاینــد .امــا نــه! اشــتباه نکنیــد .شــما
میتوانیــد .زیــرا اســتعدادش را داریــد.
پــس ایــن بــار اگــر کســی بــرای انجــام کاری شــما را انتخــاب
کــرد ،کمــی تأمــل کنیــد ،شــاید همــان کاری اســت کــه باید
بــه آن بچســبید و شــاید آن اســتعداد ذاتــی شــما اســت.

دوست داشــتید همیشه جای چه کســانی باشید
تمــام انســانها الگوهایــی دارنــد کــه دوســت دارنــد حتــی
اگــر یــک روز هــم شــده میتوانســتند جــای آنهــا باشــند.
بایــد چرخــی در ذهنتــان بزنیــد و ببینیــد چــه موقعیتهــا
چــه شــغلها و چــه انســانهایی بودهانــد کــه شــما همیشــه
دوســت داریــد جــای آنهــا باشــید.
چــه کســانی در طــول تاریــخ یــا عصــر حاضــر یــا حتــی
نزدیکانتــان هســتند کــه وقتــی بــه آنهــا نــگاه میکنیــد
نزدیــک اســت قلبتــان از جــا کنــده شــود؟

مثــ ً
ا کســی دوســت دارد ماننــد نویســندهای باشــد کــه
همیشــه کتابهایــش را میخوانــد .یــا دیگــری دوســت دارد
ماننــد دانشــمندان از صبــح علــی الطلــوع تــا نیمــه شــب در
حــال تحقیــق ،مطالعــه و پژوهــش باشــد.
خــوب مشــخص اســت چنیــن شــخصی کــه در رویــای
دانشــمند بــودن ســپری میکنــد ،بــه احتمــال زیــاد اســتعداد
آن را دارد ،زیــرا انســانها جــذب چیزهایــی میشــوند کــه
توانایـیاش را دارنــد و مهمتــر از آن اینکــه اســتعداد شــما از
ردیابــی مســیر عالقههــای شــما مشــخص میشــود.
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چرا مطالعات ژئوتکنیک؟
مهندس مازیار مهرآور
فوق لیســانس مهندسی عمران خاک و پی

پایــگاه خبــری  :۱۲۵ترکیدگــی لوله اصلی آب ســاختمان ســه
طبقــه را درنیــاوران تخریــب کــرد و موجــب تخلیــه  ۵۰واحــد
مســکونی در نیاوران شــد.
در پــی تمــاس ســاکنان یــک ســاختمان بــا ســامانه  ۱۲۵و
ابــراز نگرانــی و اضطــراب از ریــزش ســاختمان و نشســت زمین
در خیابــان نیــاوران ،خیابــان صادقــی قمــی ،خیابــان بــوکان،
کوچــه مرجــان ،ســتادفرماندهی آتش نشــانی تهــران ،نیروهای
عملیــات  ۴ایســتگاه  ۶ ، ۶۴و دو گــروه امــداد و نجــات ایــن

ایســتگاهها را ســاعت  ۴:۵۰بامــداد امــروز چهارشــنبه بــه محل
حادثــه اعــزام کــرد.
براســاس گــزارش ایــن حادثــه ،بــا ترکیدگــی لولــه اصلــی آب
در خیابــان نیــاوران بخشــی از کوچــه مرجــان نشســت کــرده
و طبقــه همکــف یــک ســاختمان ســه طبقــه نیــز تخریــب
شــده اســت و دو زن نیــز در زیــر آوار گرفتــار شــده بودنــد
کــه بالفاصلــه توســط نجاتگــران آتــش نشــانی از زیــر آوار
بیــرون کشــیده شــده و تحویــل امدادگــران اورژانــس شــدند.

در ایــن حادثــه همچنیــن  ۳طبقــه دیگــر ســاختمان در حــال
ریــزش اســت و بــه ســاختمان  ۵طبقــه مجــاور ایــن ملــک
نیــز خســاراتی وارد شــده اســت کــه نیروهــای عملیــات آتــش
نشــانی بــرای ایمنســازی و جلوگیــری از خطــرات دیگــر ،بــه
تخلیــه ســاختمان و انتقــال ســاکنان بــه بیــرون اقــدام کردهاند
کــه  ۵۰واحــد مســکونی و  ۱۵۰نفــراز ســاکنان محــل را ترک و
در خــارج از ســاختمان بــه ســر میبرنــد.

ماجرای پروژه ای که به خاک سیاه نشست /وقتی ساختمان بهزیستی پاتوق معتادان میشود
ســاختمان بهزیســتی شهرســتان پلدختــر کــه علیرغــم هزینــه هنگفــت بــرای تکمیــل بــر روی خــاک دســتی بنــا شــده بــود پــس از دوســال بهرهبــرداری نشســت کــرد تــا بــه دلیل عــدم ایمنــی تخلیه
و تبدیــل بــه پاتوقــی بــرای معتادان شــود.

همــه حــوادث بــاال نشــان دهنــده عــدم بررســی و پیشبینــی
الزم در خصــوص مخاطــرات زمیــن شــناختی یــک ســاختگاه
را دارد ،احتمــاالً همــه مــا ایــن ضــر المثــل را شــنیدهایم کــه
میگویــد خانــه از پــای بســت ویــران اســت ایــن ضــرب المثل
قدیمــی اشــاره بــه تأثیــر انجــام مطالعــات ژئونکنیکــی دارد
بطــوری کــه قبــل از احــداث هــر پــروژه عمرانــی الزم اســت به
دقــت ارزیابیهــای زیرســطحی ســاختگاه انجــام شــود.
ایــن ارزیابیهــا مــوارد مختلفــی را شــامل میشــود کــه بطــور

خالصــه میتــوان بــه بعضــی از آنهــا اشــاره نمــود:
محاســبه ضرایــب فیزیکــی و مکانیکــی (مقاومــت برشــی)
خــاک یــا ســنگ و پــی یــک ســاختمان و تعییــن ضرایــب
فشــار جانبــی خــاک بطــوری کــه بتــوان بــا تمهیــدات واحیانـاً
بــا طراحیهــای الزم از وقــوع ریــزش ترانشــههای خــاک و
بــه تبــع آن خطــر ریــزش ســاختمانهای مجــاور در یــک
گودبــرداری جلوگیــری بــه عمــل آورد.
پیــش بینــی نــوع تیــپ زمین بــر اســاس میــزان ســرعت موج

برشــی و ارائــه ظرفیتهــای باربــری.
الزم بــه ذکــر میباشــد هزینههــای انجــام مطالعــات
ژئوتکنیکــی بــرای پروژههــای مســکونی چیــزی در حــدود
 0/01مبلــغ ســرمایه گــذاری میباشــد و جالــب اینجاســت
بــا داشــتن ضرایبــی کــه در مــورد آخــر ذکــر گردیــد بــه دلیل
طراحــی بهینــه ســاختمان معمــوال چنــد برابــر هزینــه انجــام
شــده ایــن مطالعــات بازگشــت ســرمایه خواهیــم داشــت.
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فقر شهری ،از گذشته تا به امروز

بــرای مدتهــا فقــر بــه عنــوان ویژگــی «طبیعــی» کــه در
بخشــی از اجتمــاع وجــود دارد ،در نظــر گرفتــه میشــد.
تنهــا پــس از انقــاب صنعتــی و فرآیندهــای شهریشــدن
کارگــران پــس از آن بــود کــه کــه فقــر تبدیــل بــه یک مســئله
اجتماعــی و سیاســی بــرای جوامــع شــد .ایــن امــر ابتــدا در
شــهرهای انگلســتان اتفــاق افتــاد و پــس از آن بــه دیگــر نقــاط
جهــان نیــز بــه تدریــج انتقــال پیــدا کــرد .اهمیــت ایــن امــر تا
حــدی بــود کــه گرچــه همچنــان بخــش بزرگــی از جمعیــت
فقیــر در روســتاها حضــور داشــتند ،ولیکــن ،تمرکــز بســیاری
از دانشــمندان و سیاســتمداران بــر پدیــده فقــر شــهری
معطــوف شــد ( .)2010 Galsterهمچنیــن ،تنهــا در بافــت و
بســتر شــهر بــود کــه مفهــوم فقــر مطلــق و نســبی با توجــه به
اســتانداردهای جهانــی میتوانســت مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد
(.)2014 ,Lloyd-Jones, & Rakodi

اولیــن پژوهــش جامعــی کــه در رابطــه بــا فقــر شــهر صــورت
پذیرفــت ،تحقیقــی بــود کــه چارلــز بــوت در بیــن ســالهای
 1886تــا  1903انجــام داد .بــوت بــرای اولیــن بــار نقشـههایی
از خیابانهــای لنــدن تولیــد کــرد کــه نشــانگر میــزان فقــر
شــهری بــود.
مطالعــات او نشــان داد کــه فقــر شــهری در نتیجــه حاکــم
شــدن نوعــی ســازوکار اجتماعــی در شــهر اســت کــه از میــزان
حقــوق ماهانــه افــراد سرچشــمه میگیــرد ،ولــی مکانــی از
شــهر کــه افــراد در آن زندگــی میکننــد ،ایــن شــرایط را بــرای
آنهــا دشــوارتر میکنــد .ایــن رویکــرد کــه بــه عنــوان تئــوری
«بینظمــی اجتماعــی» شــناخته میشــد ،تــا مدتهــا
در پژوهشهــای افــراد دیگــر نیــز ماننــد مکنــزی ،پــارک و
بــورگاس بهعنــوان مبنــای مطالعــه فقــر شــهری قــرار گرفــت.
پــس از ایــن رویکــرد ،دو نــگاه دیگــر در رابطــه بــا فقــر شــهری

مــد نظــر پژوهشــگران قــرار گرفــت .رویکــرد اول کــه پاســخ
بــه مســئله فقــر شــهری را در تــاش بــرای ارتقــاء وضعیــت
اقتصــادی و مدنیــت افــراد در نظــر میگرفــت .ایــن رویکــرد
فقــر شــهری را نتیجــه حضــور افــراد فقیــر در بــازار و محــات
کارگــری میدانــد و بــر نقــش فضــا بــه عنــوان بــرون رفــت از
فضــای فقــر تاکیــد دارد ( .)2013 ,PAUGAMد ّومیــن رویکرد،
عوامــل مرتبــط با گسســتگی فضایــی و اجتماعــی را بــه عنوان
بزرگتریــن چالــش فقــر شــهری در نظــر میگیــرد و نقــش
اقتصــاد را کمتــر مــورد توجــه قــرار میدهــد و در آن نقــش
مســتقیم فضــا و مکانــی کــه افــراد در آن زندگــی میکننــد
در کانــون توجــه قــرار گرفتــه اســت (,Ghezzi & Mingione
.)2007

بــا ایــن وجــود ،بــه نظــر میرســد در جهــان امــروز مفهــوم
فقــر شــهری در حــال تغییــر شــکل میباشــد .در واقــع ،بــا
توجــه بــه بحرانهــای پیـشروی جوامــع بشــری کــه از جملــه
مهمتریــن آنهــا بحــران اقتصــاد ،انــرژی و محیــط زیســت
میباشــد.
شــاهد آن هســتیم کــه جابجاییهــای جمعیتــی قابلتوجهــی
در شــهرها درحــال رخ دادن اســت کــه عمــده آنهــا
مهاجرتهــای روســتا بــه شــهر میباشــد .در همیــن حــال،
ایــن افزایــش ناگهانــی جمعیت شــهرها بــدون در نظــر گرفتن
زیرســاختها و امکانــات شــهری بهطــور برنامهریــزی شــده
رخ میدهــد .نتیجت ـاً میتــوان بیــان کــرد کــه شــاهد روبــرو
شــدن بــا جمعیتــی محــروم خواهیــم بــود کــه بهطــور
گســترده در حــال تغییــر مفهــوم فقــر شــهری خواهــد بــود.
در کنــار ایــن موضــوع ،درهــم آمیختــه شــدن فقــر شــهری بــا
مفهــوم کیفیــت زندگــی شــهری کــه بــه دو صــورت عینــی و
ذهنــی تعریــف میشــود و مفاهیــم مرتبــط دیگــری از جملــه

رفــاه و بهزیســتی ذهنــی نیــز بــا آن گــره خــورده اســت ،بــه
تغییــر ماهیــت آن کمــک کردهانــد.
اهمیــت توجــه بــه ایــن مفهــوم نویــن از فقــر شــهری زمانــی
دوچنــدان خواهــد شــد کــه مشــخص شــود ایــن جوامــع
محــروم مهاجــر ،کمتریــن اشــتراک از نظــر نــژادی ،قومیتــی
و فرهنگــی را بــا یکدیگــر دارا میباشــند .بــه عبــارت دیگــر،
عــاوه بــر مفهــوم فقــر ،شــکلگیری انســجام اجتماعــی
در درون ایــن ســکونتگاههای انســانی نیــز از جملــه عوامــل
بحــرانزا خواهــد بــود.
بنابرایــن میتــوان بیــان کــرد ،کــه مفهــوم نویــن فقــر شــهری،
عــاوه بــر مقولههــای گسســتگی اجتماعــی ،اقتصــادی و
فضایــی بــا بحــران پیوســتگی اجتماعی نیــز در چالشــی جدی
قــرار گرفتــه اســت .کنــش و اثرگــذاری هــر یــک از ایــن چهــار
عامــل بــر یکدیگــر موجــب شــده اســت کــه درک مقولــه فقــر
شــهری تبدیــل بــه موضوعــی پیچیــده شــود چــرا کــه دیگــر
تنهــا شــرایط اقتصــادی نمیتوانــد بهعنــوان معیــاری بــرای
فقیــر بــودن افــراد در متــن و حاشــیه شــهرها تلقــی شــود و
مدیــران و متخصصــان شــهری بــا یــک سلســله از مســیرهای
عینــی و ذهنــی مواجــه خواهنــد شــد کــه هــر یــک برآینــد
عوامــل و زیرعاملهــای متعــدد خواهنــد بــود.
در مجمــوع و بــا توجــه بــه نــکات گفتــه شــده ،میتــوان
بیــان کــرد کــه مطالعــه بــر روی مفهــوم فقر شــهری بایســتی
بــه صــورت تخصصــی بــر زیرشــاخصها ،مســیرها و هریــک
از عوامــل شــکلدهنده آن بهطــور مجــزا صــورت پذیــرد .بــه
بیــان دیگــر ،بــا توجــه بــه تعــدد و پیچیــده شــدن ایــن مفهوم
در وضعیــت موجــود آن ،کنتــرل همــه عوامــل مرتبــط بــا آن
در هــر شــهر امــری دشــوار اســت کــه ایــن امــر ضــرورت
بخشــینگری و نــگاه تخصصــی بــه آن را نشــان میدهــد.

 ۷راه غلبه بر استرس
غلبــه بــر اســترس راههــای متفاوتــی دارد .اســترس امــروزه بــه یکــی از بزرگتریــن مشــکالت و بیمــاری جوامــع توســعه یافتــه و در حــال توســعه تبدیــل شــده اســت .افراد شــاغل در محــل کار خــود و یا
حتــی بانــوان خانـهدار در منــزل خــود در طــول روز بارهــا بــا فشــارهای عصبــی و اســترس درگیــر هســتند .راههــای فراوانــی توســط کارشناســان بــه منظــور مقابلــه بــا اضطــراب و اســترس معرفــی شــده
اســت .امــا در ایــن مطلــب قصــد داریــم تــا شــما را بــا راههــای ســاده و آســان بــرای مقابلــه بــا اســترس آشــنا کنیــم.
بر روی صندلی خود نشسته و چشمانتان را ببندید

یک لغت که برای شما آرامش بخش است

ســعی کنیــد تــا خــود را در مــکان مــورد عالقهتــان تصــور
کنیــد .تصــور کنیــد کــه در یــک ســفر هســتید و االن در کنار
ســاحل دراز کشــیدهاید و از آفتــاب لــذت میبریــد .هرچقــدر
بهتــر و بیشــتر بتوانیــد آن فضــای مــورد عالقــه را در ذهــن
خــود تصــور کنیــد ،بــدن و سیســتم عصبــی شــما احســاس
راحتــی بیشــتری میکنــد.

لغاتــی ماننــد :نــام خــدا ،صلــح و یــا غشــق را کــه بــرای شــما
آرامــش بخــش اســت را بــه آرامــی و پشــت ســر هــم بــه زبــان
بیاورید.ایــن حرکــت آرامشــی ذهنــی عجیبــی را برای شــما به
ارمغــان خواهــد آورد.
ســعی کنیــد هــر اتفــاق خوبــی کــه در زندگــی بــرای شــما رخ
داده اســت را بــه خاطــر آوریــد.
الزم نیســت کــه ایــن اتفــاق یــک حادثــه بــزرگ باشــد .هــر
تغییــر یــا حرکــت مثبــت در زندگــی شــما یــک گام رو به جلو
بــوده اســت و بــا یــادآوری آن شــما حــس خوبی پیــدا خواهید
کــرد و بــه کمــک آن میتوانیــد از فشــارهای وارده کــم کنیــد.

از خــوردن غ ـذا بــا عجلــه یــا بــه صــورت ایســتاده پرهیــز
کنیــد
ســعی کنیــد  ۱۰الــی  ۱۵دقیقــه بــرای غــذا خــوردن وقــت
گذاشــته و قبــل از خــوردن غــذا آن را بــو کــرده و هــر لقمــه را
چندیــن بــار بجویــد .ســعی کنیــد تــا آنجــا کــه ممکــن اســت
مــزه غــذا را درک کنیــد و ایــن حرکــت حالتــی از آرامــش را به
مغــز شــما خواهد بخشــید.

سعی کنید که نفس عمیق بکشید
بــا تمــام تــوان هــوا را تنفــس کــرده و ســپس بــه طــور
کامــل آن را خــارج کنیــد .مغــز و سیســتم عصبــی انســان از

دریافــت حجــم بیشــتری از اکســیژن احســاس خوبــی کــرده و
هورمونهایــی مثــل آدرنالیــن را در خــون پخــش میکننــد.
ایــن هورمــون بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا بــر اســترس و
احســاس ناراحتــی خــود غلبــه کنیــد.
ســعی کنیــد تــا در مکانــی راحــت بــه اســتراحتی کوتــاه
بپردازیــد
یــک بالــش را بــه زیــر ســر خــود و یــک بالــش را در میــان
دوپــای خــود قــرار داده و بــه آرامــی چشــمان خــود را ببندیــد.
ســعی کنیــد نفسهــای عمیــق بکشــید و بــرای مدتــی بــه
خــواب برویــد .در روزهایــی کــه هــوای شــهر مناســب اســت
ســعی کنیــد تــا مدتــی را بــه راه رفتــن اختصــاص دهیــد
بــا آرامــش و کمتریــن ســرعت ممکــن حرکــت کــرده و ســعی
کنیــد هــر قــدم خــود را حــس کنیــد .بــه اطــراف خــود دقــت
کنیــد و ســعی کنیــد تــا هــر صــدا یــا حرکتــی را بشــنوید و
ببینید .
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