«مهندسی ارزش»

رویکرد فعالیتهای

اخیر شرکت رهاورد
سازندگی آزادگان
صفحاﺕ  4و 5

دکت ــر علیرض ــا عباس ــیانفر مدیرعام ــل هلدین ــگ اقتص ــادی و خودکفای ــی آزادگان در ی ــک نشس ــت ه ــم اندیش ــی ب ــا حض ــور هی ــات مدی ــره،
مدیرعام ــل و مدی ــران اجرای ــی ش ــرکت ره ــاورد س ــازندگی آزادگان ،مه ــم تری ــن اقدام ــات ای ــن ش ــرکت در س ــال ه ــای اخی ــر را تش ــریح ک ــرد.
دکت ــر عباس ــیانفر ،در ای ــن نشس ــت ه ــم اندیش ــی ضم ــن تبیی ــن برخ ــی از دس ــتاوردهای س ــال ه ــای اخی ــر ش ــرکت ره ــاورد س ــازندگی آزادگان،
بـــر ضـــرورت توســـعه همـــکاری هـــای فـــی مابیـــن ایـــن شـــرکت و ســـایر شـــرکت هـــای زیرمجموعـــه هلدینـــگ اقتصـــادی و خودکفایـــی
آزادگان ،تاکیـــد کـــرد.
مشروﺡ در صفحات  2و ۳

داستانعکس:
پــروژه ۱68واحــدی ﻃــرﺡ اقــداﻡ
ملــیمسـکﻦمهرشهرزاهدان
■ مﺘـــﺮاژ ﺯمﻴـــﻦ 200,25 :مﺘـــﺮ مﺮﺑـــع
■ ﺯیﺮﺑنـــا 210,22:مﺘـــﺮ مﺮﺑـــع
■ مﺤﻮﻃﻪ ﺳاﺯﻯ 21000 :مﺘـــﺮ مﺮﺑـــع
■ ﺗﻌﺪاﺩ ﺑﻠﻮﻙ 21 :ﺑﻠﻮﻙ
■ ﺁﻏاﺯ پﺮﻭژه :اﻧﺘﻬاﻯ ﺳاﻝ 1398
■ پایاﻥ پﺮﻭژه :اﻧﺘﻬــاﻯ ﺳــاﻝ 1400

وژیه
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دکتر عباسیانفر مدیرعامل هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان تاکید کرد:

عملکرد شرکت رهاورد سازندگی آزادگان
به هیچ عنوان قابل مقایسه با گذشته نیست
اشاره:
دکتـر علیرضا عباسـیانفر مدیرعامـل هلدینگ اقتصـادی و خودکفایی آزادگان
در یـک نشسـت هـم اندیشـی بـا حضـور هیـات مدیـره ،مدیرعامـل و مدیران
اجرایـی شـرکت رهـاورد سـازندگی آزادگان ،مهم تریـن اقدامات این شـرکت
در سـال های اخیـر را تشـریح کرد.
دکتـر عباسـیانفر ،در ایـن نشسـت هـم اندیشـی ضمـن تبییـن برخـی از

عالقه ای به مقایسه عملکرد ندارم
مدیرعامل هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان ،با بیان اینکه «بنده اساسا
عالقه ای به مقایسه عملکرد ندارم» ،خاطرنشان ساخت :به همین دلیل است که
در طول  12سال حضور در هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان و سه سال
مدیرعاملی این هلدینگ ،هیچ گاه عملکرد خود را با مدیریت پیشین مقایسه
نکرده ام؛ چراکه اعتقاد دارم انسان اگر کارش را درست انجام دهد و تحولی شکل
بگیرد ،به صورت طبیعی اثر خود را نشان می دهد.
وی ،با تصریح این نکته که «اساسا امکان مقایسه فعالیت سال های اخیر
شرکت با گذشته وجود ندارد» ،تاکید کرد :این شرکت در گذشته هیچ گونه
فعالیتی نداشت که بخواهیم عملکرد فعلی شرکت را با آن مقایسه کنیم.
دکتر عباسیانفر ،به موفقیت ها و دستاوردهای سال های اخیر شرکت
رهاورد سازندگی آزادگان اشاره و این موفقیت ها و دستاوردها را حاصل
سیاستگذاریهای مناسب هیات مدیره و همچنین مدیریت پیشرو و پویای
مدیرعامل شرکت توصیف کرد و گفت :هیات مدیره شرکت رسا از بهترین هیات
مدیره های شرکت های زیرمجموعه هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان
هستند و مدیریت عالی این عزیزان در کنار جوانی ،پویایی و روحیه کار گروهی
آقای گالب کش مدیرعامل شرکت ،باعث شده است تا رسا به موفقیت ها و
دستاوردهای سال های اخیر دست پیدا کند.
دکتر عباسیانفر با بیان اینکه «حدود  40سال است که از نزدیک با برخی از
افرادی که در حال حاضر هیات مدیره شرکت رهاورد سازندگی آزادگان هستند،
آشنایی و رفاقت دارم» ،تصریح کرد :به محض انتخاب به عنوان مدیرعامل
هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان و با توجه به اینکه اطالع داشتم که
شرکت رسا اصال اوضاع مناسبی ندارد ،از این عزیزان خواهش کردم که در هیات
مدیره این شرکت حضور داشته باشند و با رفع مشکالت نسبت به فعال سازی
آن ،سیاستگذاری داشته باشند .با استقرار هیات مدیره جدید بار مسئولیت من در

دسـتاوردهای سـال های اخیر شـرکت رهـاورد سـازندگی آزادگان ،بر ضرورت
توسـعه همکاری های فی مابین این شـرکت و سـایر شـرکت هـای زیرمجموعه
هلدینـگ اقتصـادی و خودکفایـی آزادگان ،تاکیـد کرد.
بـه گفتـه مدیرعامـل هلدینـگ اقتصـادی و خودکفایـی آزادگان ،عملکـرد
شـرکت رهـاورد سـازندگی آزادگان در سـال های اخیر بسـیار مناسـب و مثبت
بـوده اسـت و بـه هیـچ عنـوان قابل مقایسـه با گذشـته نیسـت.

شرکت بسیار سبک شد.
به گفته وی ،نقطه قوت شرکت رهاورد سازندگی آزادگان در مرحله اول
هیات مدیره آن است.
وی ،افزود :در کنار این هیات مدیره ،مدیرعاملی جوان ،پرتالش و ریسکپذیر
انتخاب شد که توانست اقدامات بسیار ارزشمندی و توسعه ای داشته باشد و
امروز صحبت از دستیابی به  1300میلیارد تومان پروژه در شرکت می کند که
واقعا تحسین برانگیز است.
مدیرعامل هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان ،تصریح کرد :با زحمات
آقای گالب کش در شرکت رسا ،این شرکت روند توسعه ای و استاندارسازی
فعالیت های خود را آغاز کرد که امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.
دکتر عباسیانفر ،با بیان اینکه «قدمت شرکت رهاورد سازندگی آزادگان مساوی
قدمت شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان است» ،افزود :براین اساس شرکت رسا
قدیمی ترین شرکت هلدینگ خودکفایی محسوب می شود و مرحوم ابوترابی نگاه
و عالقه ویژه ای نسبت به این شرکت داشت و شخصا نیز نام آنرا انتخاب کردند.
در شرکت رسا هیچ گونه زیرساختی وجود نداشت
مدیرعامل هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان ،به توسعه هماهنگ
و متناسب شرکت های این هلدینگ اشاره کرد و گفت :کلیه شرکت های
زیرمجموعه گروه در این سه سال با هدایت هیات مدیره های خود ،حرکت رو
به رشد و توسعه ای داشته اند و شرکت رهاورد سازندگی آزادگان نیز در همین
راستا حرکت کرده است .وقتی همه شرکت ها هلدینگ در این سه سال در مسیر
توسعه یافتگی حرکت کرده اند ،اقدام بامعنایی است و سیاستگذاری متوازن و
استاندارد را نشان می دهد.
وی ،افزود :اگر باقی شرکت های زیرمجموعه گروه در این سه سال اخیر
فعالیتهای خود را توسعه می دادند و شرکت رسا در این مسیر حرکت نمی کرد،
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به معنی این بود که اقدامات و سیاستگذاری های ما اشتباه بوده است ولی وقتی همه
در مسیر رشد و پیشرفت گام برداشته اند ،یعنی در مسیر درست حرکت کرده ایم.
دکتر عباسیانفر نوع توسعه یافتگی شرکت رهاورد سازندگی آزادگان در
سه سال اخیر را متفاوت با باقی شرکت های زیرمجموعه هلدینگ اقتصادی و
خودکفایی آزادگان توصیف کرد و گفت :حوزه فعالیت شرکت رسا با سایر شرکت
های زیرمجموعه گروه متفاوت است .سایر شرکت های گروه در حوزه صنایع
غذایی و دارویی فعالیت می کنند و شرکت رسا متفاوت با بقیه شرکت ها در حوزه
عمرانی و ساختمانی فعالیت می کند.
وی ،ادامه داد :باقی شرکت های زیرمجموعه هلدینگ اقتصادی و خودکفایی
آزادگان مانند «اسب زین کرده بودند» و ما فقط به آنها سرعت دادیم ،اما در شرکت
رسا هیچ گونه زیرساختی وجود نداشت و هیچ گونه تجهیزات و ماشینآالت
عمرانی و ساختمانی (به عنوان عنصر اصلی توسعه فعالیت های شرکتهای
ساختمانی) ،وجود نداشت .به همین دلیل است که تاکید می کنم نمیتوان عملکرد
سال های اخیر شرکت را با گذشته مقایسه کرد.
ایجاد هم افزایی رویکرد اصلی فعالیت در هلدینگ است
مدیرعامل هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان ،به روند توسعه این هلدینگ در
سه سال گذشته پرداخت و گفت :در این سه سال در بسیاری از برنامه های توسعه ای
به واقع ریسک کردیم و هیات مدیره نیز حمایت کردند که جای قدردانی دارد.
وی افزود :اقدامات بسیاری در این مدت برای توسعه فعالیت های شرکت های
گروه انجام گرفت و سعی کردیم تا فرهنگ حاکم بر این شرکت ها را تغییر دهیم
و نسبت به ایجاد هماهنگی بیشتر بین آنها اقدام کنیم.
دکتر عباسیانفر ،فرهنگ حاکم بر گروه صنعتی مینو را «فرهنگ دولتی» توصیف
کرد و خاطرنشان ساخت :فعالیت بدون دغدغه و آرام از مهم ترین مشخصات این
فرهنگ است و با اقدامات پرشتاب خیلی همراه نیست.
این فعال صنعتی ،ایجاد هم افزایی را رویکرد اصلی فعالیت در هلدینگ
اقتصادی و خودکفایی آزادگان عنوان کرد و گفت :در این سه سال تالش کردیم
همکاری های بین بخشی را افزایش دهیم و بدنه ناهمراه را همراه کنیم .برای این
منظور نیز از ابزارهای تشویقی و تنبیهی مختلف استفاده کردیم.
وی ادامه داد :زمانی که هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان را تحویل
گرفتیم مجموع ارزش معامالتی هلدینگ حدود  1000میلیارد تومان بود .این رقم
در حال حاضر به حدود  100هزار میلیارد تومان رسیده است.
مدیرعامل هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان ،با تصریح اینکه «کارها
شروع شده اما به پایان نرسیده است» ،افزود :در این سه سال 6 ،شرکت جدید
(قند ،آب معدنی ،روغن و )..را به هلدینگ اضافه کردیم؛ خطوط تولید بیسکوئیت
ساقه طالیی را توسعه و درحال بروزرسانی خطوط قدیمی هستیم.
این فعال صنعتی گفت :روند توسعه ای هلدینگ با روند منظم و آهنگ
مشخصی در جریان است و همه منتظر شنیدن اخبار جدید از خرید شرکتهای
جدید و یا توسعه خطوط تولید شرکت های فعلی هستند.
وی ،با بیان اینکه «دو سال پیش کسی فکرش را نمیکرد ما توسعه فعالیتهای
خود را به بیرون از مجموعه مینو گسترش دهیم» ،خاطرنشان ساخت :زمانی که
بحث خرید کارخانه روغن را مطرح کردیم ،ایرادات بسیاری از ما گرفتند و عنوان
می شد که این اقدام سودده نیست و کشور با مازاد تولید روغن مواجه است .اما
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ما این کار را انجام دادیم و در حال حاضر شاهدیم که با افزایش چهار برابری
سرمایه در این کارخانه مواجهیم و با همه مشکالت ارزی که با آن مواجه بودیم
این کارخانه در سال گذشته  14میلیارد سوددهی داشت .درحالی که ما فقط
50درصد پول خرید کارخانه را پرداخت کرده ایم.
دکتر عباسیانفر ،ادامه داد :در کارخانه قند فسا هم همینگونه بود .این کارخانه را
با همه مشکالتی که داشت ،خریدیم و اعالم کردیم اگر عرضه انجام کار را داشته
باشیم می توانیم مشکالت آنرا حل کنیم و ضمن باال بردن ارزش افزوده کارخانه
همچنین آن را به سوددهی برسانیم.
وی افزود :کارخانه قند فسا روزگاری قلب تپنده این شهر بوده است و همه
مسئوالن شهرستان درگیر آن بودند و همه مردم شهرستان از رکود کارخانه ناراحت
بودند و خواهان فعالیت مجددش بودند .ما در شرایط بسیار خاصی با مالکان
کارخانه مذاکره و آنرا خریداری کردیم و با حل مشکالت مربوطه ،یک ماه پس از
خرید فرایند تولید را آغاز کردیم.
دستور پرداخت مطالبات شرکت رسا داده شد
مدیرعامل هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان ،در ادامه به مطالبات شرکت
رهاورد سازندگی آزادگان از شرکت های زیر مجموعه هلدینگ اشاره کرد و
گفت :از این مطالبات اطالع دارم و دستور دادم که پرداخت شوند؛ اما همانگونه
که اشاره شد باید همه شرکت های گروه در مسیر تعامل و هم افزایی حرکت کنند
تا در این راستا شاهد توسعه مجموعه گروه باشیم.
وی ،افزود« :تعامل و هم افزایی» رویکرد و رکن اصلی فعالیت های هلدینگ
اقتصادی و خودکفایی آزادگان است و همه باید خود را با این رویکرد سازگار کنیم.
دکتر عباسیانفر ،تاکید کرد :اولویت اجرای پروژه های عمرانی و ساختمانی
هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان با شرکت رهاورد سازندگی آزادگان است
و من این را بارها اعالم کرده ام .اما با توجه به اینکه برخی از شرکت های گروه
دارای سهام دار غیر هستند ضرورت دارد که رسا در راستای جذب پروژه های
این شرکت ها ،قدرت رقابت پذیری خود را افزایش دهد.
وی ،تاکید کرد :این اطمینان را به مجموعه شرکت رهاورد سازندگی آزادگان
می دهم که اگر بتوانند قدرت رقابت پذیری خود را افزایش دهند ،در جذب و
اجرای پروژه های گروه من منتظر هیچ شرکت دیگری نمی مانم و با تمام وجود
از شرکت رسا حمایت می کنم و کار را جلو می برم.
مدیرعامل هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان ،در پایان ضمن تشکر
و قدردانی از همه کارکنان مجموعه شرکت رهاورد سازندگی آزادگان ،توسعه
فعالیت های سال های اخیر این شرکت را حاصل تعهد ،پشتکار و شایستگی های
فنی و اجرایی ایشان توصیف کرد و حمایت همه جانبه هیات مدیره و مدیرعامل
شرکت از کارکنان را خواستار شد.
الزم به ذکر است ،در این نشست هم اندیشی همچنین دکتر رضایی ،دکتر
میرشکار و مهندس حیدری به ترتیب رئیس ،نائب رئیس و عضو هیات مدیره
و همچنین دکتر گالب کش مدیرعامل شرکت به بیان نقطه نظرات خود پیرامون
مباحث مطروحه پرداختند.
گفتنی است ،در ابتدای این نشست نیز معاونین و مدیران بخش های مختلف
شرکت رسا مهم ترین وظایف ،ماموریت ها و فعالیت های حوزه های مربوطه
را تشریح کردند.

گفت و گوی وژیه

4

دکتر گالب کش مدیرعامل شرکت تاکید کرد

«مهندسی ارزش» رویکرد فعالیت سالهای اخیر
شرکت رهاورد سازندگی آزادگان

اشاره:
مدیرعامـــل شـــرکت رهـــاورد ســـازندگی آزادگان(رســـا) ،رویکـــرد
«مهندس ــی ارزش» را ب ــه عن ــوان رویک ــرد فعالی ــت ه ــای ای ــن ش ــرکت
در ســـال هـــای اخیـــر عنـــوان کـــرد و بـــا بیـــان اینکـــه «شـــرکت رســـا
بـــا انتخـــاب و بـــه کارگیـــری ایـــن رویکـــرد موفـــق شـــد نســـبت
هزینهه ــای اجرای ــی را در مقایس ــه ب ــا گذش ــته ب ــه نح ــو چش ــم گی ــری
کاه ــش ده ــد» ،خاطرنش ــان س ــاخت :اس ــتفاده از تکنی ــک ه ــای مختل ــف
«مهندســـی ارزش» بـــه مـــا کمـــک کـــرد تـــا یـــک سیســـتم اصولـــی
و ســـازمان یافتـــه بـــه کار بگیریـــم کـــه بـــر اســـاس آن کارکردهـــای

تاریخچه مهندسی ارزش
مدیرعامــل شــرکت رهــاورد ســازندگی آزادگان(رســا) ،بــه تاریخچــه مهندســی ارزش
اشــاره کــرد و گفــت :تحلیــل ارزش بــه صــورت یــک روش فنــی ویــژه ،در ســالهای
پــس از جنــگ جهانــی دوم صــورت گرفــت .کار طراحــی و تدویــن ایــن روش به دســتور
معــاون فنــی بخــش خریدهــای شــرکت جنــرال الکتریــک آغــاز شــد .وی معتقــد بــود کــه
برخــی از مــواد و مصالــح و طرحهــای جایگزیــن ،کــه بهطــور ضــروری و بــه علــت
کمبودهــای زمــان جنــگ بــه کار گرفتــه میشــدند دارای عملکــرد بهتــر بــا هزینــه کمتــر
هســتند .بــه دســتور او در داخــل شــرکت و بــه منظــور ارتقــای کارایــی تولیــد از طریــق
تأمیــن مــواد ،مصالــح و روشهــای جایگزیــن بــرای مــواد و مصالــح پرهزینــه ،کوشــش
همهجانب ـهای بــه عمــل آمــد.
وی ،افــزود :در ســال  ۱۹۴۷ایــن وظیفــه برعهــده مهنــدس ارشــد شــرکت جنــرال
الکتریــک نهــاده شــد .وی در مــورد روشهــا و فنــون موجــود بــه پژوهــش پرداخــت و
از برخــی روشهــای مرســوم بــه صــورت تلفیقــی بــا روش مرحلــه بــه مرحلــه خویــش
بــرای تحلیــل ارزش بهــره گرفــت .مهنــدس ارشــد شــرکت جنــرال الکتریــک کــه مبتکــر
و بنیانگــذار مهندســی ارزش بهشــمار م ـیرود ،یــک روش رســمی را بــه اجــرا درآورد
کــه در جریــان آن چندیــن گــروه از کارکنــان شــرکت ،عملکــرد محصــوالت تولیــدی
شــرکت جنــرال الکتریــک را بررســی میکردنــد .آنــان بــه اتــکای روشهــای خــاق
گروهــی و بــدون افــت کارایــی محصــول ،تغییراتــی در محصــوالت شــرکت بــه وجــود
آوردنــد و هزینههــای تولیــد را کاهــش دادنــد.
دکتر گالب کش ،تصریح کرد :روش «تحلیل ارزش» به عنوان یک استاندارد در شرکت

شـــرکت در جهـــت رســـیدن بـــه عملکردهایـــی واقعـــی و مناســـب بـــا
هزینـــه هـــای انـــدک ،عملیاتـــی شـــوند.
دکتــر محمــد گالب کــش ،سیســتم مهندســی ارزش را سیســتمی
کارکردگــرا توصیــف کــرد و تصریــح کــرد :بــا اســتفاده از رویکــرد
«مهندســی ارزش» یــا «آنالیــز ارزش» ،رونــد تولیــد کاال و خدمــات را در
شــرکت رســا بازبینــی و مــوارد غیرضــروری را حــذف کردیــم.
بــه گفتــه وی ،بــه کارگیــری سیســتم و رویکــرد «مهندســی ارزش»
بــه ویــژه در بخــش طراحــی و مهندســی بــه نســبت ســایر بخــش هــا از
کارآیــی بیشــتری برخــوردار بــوده اســت.

جنرال الکتریک پذیرفته شد و به تدریج شرکتهای دیگر و برخی سازمانهای دولتی نیز
این روش جدید را به عنوان ابزاری برای کاستن از هزینههای خود به کار بستند .نتیجه این
شد که روش و تکنیک «مهندس ارزش» به وجود آمد.
تعریف مهندسی ارزش
مدیرعامل شرکت رهاورد سازندگی آزادگان(رسا) ،مهندسی ارزش را روشی نوین و
اصولی توصیف کرد که می تواند هزینه های غیر ضروری را شناسایی نماید.
وی افــزود :هزینــه هــای غیــر ضــروری تاثیــری بــر افزایــش کیفیــت و دوام کاال
نداشــته و بــر رای و نظــر مشــتری نیــز موثــر نخواهــد بــود.
دکتر گالب کش ،با بیان اینکه «ارزش تابعی از هزینه است» ،تصریح کرد :به همین دلیل
میتواند با بهبود عملکرد یا کاهش هزینه ،افزایش یابد .براین اساس هرچه تابع با هزینه
کمتری عمل کند ارزش باالتر می رود.
به گفته وی ،مهندسی ارزش یک روش سیستماتیک برای بهبود ارزش کاال ،محصوالت
یا خدمات از طریق بررسی عملکرد است.
مدیرعامل شرکت رسا ،تاکید کرد :مهندسی ارزش یک فرآیند فوقالعاده است که باعث
ایجاد تغییرات کامل در طراحی جایگزین ،مواد جایگزین ،دوام و ایمنی ،فرآیند تولید و
آزمایش میشود.
وی ،افزود :مهندسی ارزش یک رویکرد سیستماتیک با هدف دستیابی به عملکردهای
مطلوب یک محصول ،یک فرآیند ،یک سیستم یا خدمات با حداقل هزینه کلی است ،بدون
اینکه به هیچ وجه بر کیفیت ،قابلیت اطمینان ،عملکرد و ایمنی تاثیرگذار باشد.

گفت و گوی وژیه
مدیرعامل شرکت رهاورد سازندگی آزادگان ،با تاکید بر اینکه «بنای کار در مهندسی
ارزش ،خالقیت است» ،افزود :تمامی کارکردها نیز در جهت به وجود آمدن موقعیت های
مناسب برای تیمی است که به عنوان متخصص و با کمک خالقیت های خود در جهت
اصالح و طراحی نوین سیستم در حال فعالیت هستند.
وی ،از «تهیه اطالعات»؛ «ایده پردازی خالقانه»؛ «تحلیل نمودن راه حل ها و تعیین
راه حل مناسب»؛ «آزمودن راه حل نهایی»؛ «اجرایی کردن طرح» و «تحلیل نتایج اجرایی و
اصالح آن ها» به عنوان مراحل مهندسی ارزش نام برد.
مدیرعامل شرکت رسا ،گفت :مهندسی ارزش یک روش موثر برای کاهش هزینهها،
افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت است .این میتواند برای سختافزار و نرمافزار ،توسعه،
تولید ،مشخصات ،استانداردها ،الزامات قراردادی و دیگر مستندات برنامه و طراحی و
ساخت تجهیزات اعمال شود.
دکتر گالب کش ،با بیان اینکه «مهندسی ارزش تجزیه و تحلیل توابع یک برنامه ،پروژه،
سیستم ،محصول ،تجهیزات و خدمات ،به منظور بهبود و ارتقاء عملکرد است» ،افزود :از
آنجا که هزینهها قابلاندازهگیری هستند ،کاهش هزینه اغلب به عنوان یکی از مهم ترین
معیارها برای کاربرد مهندسی ارزش درنظر گرفته میشود و در واقع در وهله اول به آن
پرداخته میشود .با این حال ،هدف واقعی این رویکرد ،بهبود ارزش است و این ممکن
است منجر به کاهش هزینه فوری شود.
مهندسی ارزش در صنعت ساخت و ساز
دکتر گالب کش ،به مختصات و ویژگی های مهندسی ارزش در صنعت ساخت و ساز
پرداخت و گفت :در این بخش هدف مهندسی ارزش آن است که با یک فعالیت سازمان
یافته ،فعالیت های یک پروژه را در تمامی مراحل از قبیل طراحی ،اجرا و بهره برداری و
درنهایت نگهداری و پشتیبانی تحلیل و بررسی کند.
وی ،افزود :تمامی این تحلیل ها مطابق با خالقیت ها و تجربه های متخصصین و
کارشناسان در بررسی عملکرد تجهیزات و پروسه های اجرایی می باشد تا بتوانند با
کمترین میزان هزینه به بهترین کارکرد دست یافته و کیفیت را ارتقاء دهند.
به گفته وی ،روش سیستماتیکی که در مهندسی ارزش برای طراحی و اجرای پروژههای
ساخت و ساز به کار گرفته می شود ،حل مسائل با روش هایی خالقانه می باشد.
مدیرعامل شرکت رسا ،تصریح کرد :در صنعت ساخت و ساز مهندسی ارزش به عنوان
یکی از راهکارهای مناسب به منظور شناسایی فرصت های بهبود در طراحی و اجرای
پروژه های مربوطه به کار گرفته می شود .با به کارگیری تکنیک مهندسی ارزش این امکان
فراهم می شود تا در قالبی نظام مند و گروهی و با یک دید خالق ،ابعاد مختلف یک پروژه
ساخت و ساز بررسی و در نهایت ظرفیت های بهبود کیفیت ،کاهش هزینه و کاهش زمان
اجرا شناسایی شوند.

5
فواید مهندسی ارزش
مدیرعامـل شـرکت رهـاورد سـازندگی آزادگان ،بـه مزایـای بهـره منـدی از تکنیـک
مهندسـی ارزش در صنعت سـاخت و سـاز اشـاره کرد و گفت :مهندسـی ارزش میتواند
حداقـل تـا  ۲۰درصـد یـا بیشـتر از هزینههای سـاخت در مقایسـه بـا دیگر روشهـا بکاهد.
وی ،افـزود :یکـی از نشـانههای مهندسـی ارزش ،اشـتراک ایدههـای خالقانـه بـرای
شناسـایی راهحلهـای جایگزیـن بـرای یـک پـروژه ساختوسـاز بهتـر اسـت .ایـن امـر
اغلـب منجـر بـه تـدارک کیفیـت باالتـر ،مـواد بـا دوام بیشـتر و زمانبنـدی پروژه تسـریع
میشـود .پروژههـای ساختوسـاز کـه از مهندسـی ارزش اسـتفاده میکنند دارای ریسـک
پایینتـر بـرای تاخیرهـای پروژه هسـتند.
دکتر گالب کش ،با بیان اینکه «حفظ استانداردهای کیفیت ،پایه و اساس مهندسی
ارزش است» ،خاطرنشان ساخت :فعاالن صنعت ساخت و ساز که میخواهند اطمینان
حاصل کنند پروژه آنها با باالترین استانداردهای کیفیت ساخته می شود ،از این اصل
مهندسی استفاده می کنند.
کاربرد مهندسي ارزش در بهبود پروژه هاي ساخت و ساز
مدیرعامل شرکت رسا ،به کاربرد مهندسي ارزش در بهبود طراحي پروژه هاي
ساختوساز اشاره کرد و با بیان اینکه «کيفيت طراحي ساختمان تاثير بسزايي در افزايش
ارزش ساختمان دارد و کارفرمايان سعي در افزايش ساختمان از طريق بهبود طراحي دارند»،
افزود :براي نيل به اين هدف دو روش پيش روي هر کارفرماست .روش نخست ،انتخاب
مشاور با صالحيت براي طراحي و واگذاري مسئوليت طراحي به آن و روش دوم ،توليد
گزينه هاي متعدد طراحي ،از طريق روش هايي همچون مهندسي ارزش است .روش دوم،
توليد گزينه هاي بهتر را با توجه به نيازهاي خاص کارفرما و با تمرکز بر حلقه هاي مفقوده
ارزش و تفکر گروهي امکان پذير مي کند.
دکتر گالب کش ،با بیان اینکه «مهندسی ارزش در پروژه های ساختمانی ،حرکتی نو
در عرصه ساخت و ساز تلقی می شود» ،از انتخاب این رویکرد به عنوان رویکرد اصلی
فعالیت های شرکت رهاورد سازندگی آزادگان در سال های اخیر نام برد و گفت :با استفاده
از سیستم مهندسی ارزش در طراحی و ساخت پروژه های اجرایی ،به ارتقاء موثر کیفیت
و کاهش هزینه در اجرای پروژه های مذکور دست یافتیم.
وی با تاکید بر اینکه «مهندسی ارزش در صنعت ساخت و ساز ،راهکاری مدیریتی و
دیدگاهی خالق است» ،تصریح کرد :شرکت رهاورد سازندگی آزادگان درسال های اخیر
از سیستم مهندسی ارزش به عنوان ابزاری نیرومند برای بهبود در سه عامل کلیدی هزینه،
زمان اجرا و کیفیت فنی ساخت ،در رویه طراحی و بعد از طراحی پروژه های اجرایی
بهره برده است.

▼ پروژه  384واحدی طرح اقدام ملی مسکن-شهرستان ساوه

وگتفگ
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مدیرعامل شرکت صنعتی مینو خرمدره عنوان کرد

کارخانه تولیدی و صنعتی رسا به مثابه

شرکتی تازه تاسیس در مجموعه گروه صنعتی مینو است
اشاره:
مدیرعامـل شـرکت صنعتـی مینو خرمـدره ،معتقد اسـت که دسـتاوردها و
پیشـرفت های شـرکت رهاورد سـازندگی آزادگان در دور اخیـر فعالیت ،برای
مجموعـه گـروه صنعتی مینـو باعث افتخار اسـت.
مهنـدس محمـد تقـی قلندرلکـی ،بـا بیـان اینکـه «گـروه صنعتـی مینو از
کارخانه تولیدی و صنعتی رسا به مثابه شرکتی
تازه تاسیس در مجموعه هلدینگ
مدیرعامل شرکت صنعتی مینو خرمدره ،به اقدام توسعه ای شرکت رهاورد سازندگی
آزادگان در راه اندازی کارخانه تولیدی و صنعتی رسا اشاره کرد و گفت :راه اندازی این
کارخانه توسط شرکت رسا ،یک اقدام بسیار مثبت برای مجموعه هلدینگ اقتصادی و
خودکفایی آزادگان به شمار می رود و به این معنی است که شرکتی تازه تاسیس به
مجموعه هلدینگ اضافه شده است.
وی ،در پاسخ به این سوال که «راه اندازی کارخانه تولیدی و صنعتی رسا چه کمکی
میتواند به شرکت صنعتی مینو خرمدره در پیشبرد فعالیت هایش داشته باشد؟» ،گفت:
اگرچه حوزه کاری شرکت صنعتی مینو خرمدره و شرکت رهاورد سازندگی آزادگان با
یکدیگر متفاوت است ،اما محصوالت کارخانه تولیدی و صنعتی رسا می تواند در توسعه و
پیشبرد امور عمرانی و ساختمانی شرکت مینو به کار گرفته و مورد بهره برداری قرار گیرد.
مهندس قلندرلکی ،تاکید کرد :تولیدات کارخانه تولیدی و صنعتی رسا می تواند در
راستای پاسخ دهی به نیازهای عمرانی و ساختمانی شرکت صنعتی مینو خرمدره ،به کار
گرفته شوند.
وی ،با بیان اینکه «ظرفیت بسیار گسترده ای به منظور استفاده از تولیدات کارخانه
تولیدی و صنعتی رسا در استان مرکزی و به خصوص شهرستان های اطراف این کارخانه
وجود دارد» ،تصریح کرد :عالوه بر این ،شرکت رهاورد سازندگی آزادگان در حال حاضر
پروژه های ساختمانی بسیار بزرگی در سراسر کشور در دست اجرا دارد که می تواند از
تولیدات کارخانه تولیدی و صنعتی رسا در این پروژه ها ،استفاده کند.
مدیرعامل شرکت صنعتی مینو خرمدره ،ادامه داد :در کنار پروژه های ساختمانی
مذکور ،همچنین با راه اندازی کارخانه تولیدی و صنعتی رسا این ظرفیت بکر ایجاد شد تا
در پیشبرد پروژه های عمرانی و ساختمانی شرکت های زیرمجموعه هلدینگ اقتصادی و
خودکفایی آزادگان نیز تولیدات این کارخانه مورد بهره برداری قرار گیرند.
ارزیابی فعالیت های شرکت رسا در سال 99
مهندس قلندرلکی ،در ادامه در پاسخ به سوالی ،به ارزیابی فعالیت های شرکت

پیشـرفت هـای سـال هـای اخیـر شـرکت رسـا بسـیار خوشـحال اسـت»
خاطرنشـان سـاخت :شـرکت رهـاورد سـازندگی آزادگان را از خودمـان
میدانیـم و بـه عنـوان یکی از شـرکت هـای زیرمجموعـه هلدینـگ اقتصادی
و خودکفایـی آزادگان ،از دسـتاوردها و پیشـرفت هـای سـال هـای اخیـر این
شـرکت بسـیار خوشـحالیم.
رسا در سال  99در همکاری با شرکت صنعتی مینو خرمدره پرداخت و خاطرنشان
ساخت :شرکت صنعتی مینو خرمدره در سال گذشته به منظور توسعه فعالیت های خود
همکاریهای گسترده ای با شرکت رهاورد سازندگی آزادگان داشت و ظرفیت های فنی
و اجرایی شرکت رسا در چند پروژه مورد بهره برداری مقتضی قرار گرفت.
وی افـزود :یکـی از ایـن همـکاری ها مربـوط به یـک کار کارگـزاری در اصفهان بود
کـه بـا تلاش هـای شـرکت رهـاورد سـازندگی آزادگان و عنایـت پـروردگار بـه قیمت
خوبـی بـه فـروش رسـید و از این جهت بسـیار قدردان شـرکت رسـا هسـتیم و رضایت
کامـل داریم.
مهندس قلندرلکی ،از توسعه خط تولید بیسکوئیت شرکت صنعتی مینو خرمدره
بهعنوان یکی دیگر از پروژه های در دست اجرای شرکت رسا در همکاری با شرکت
متبوع خود نام برد و به ارائه راهکارهایی به منظور تسریع در عملیات اجرایی این پروژه
پرداخت و گفت :کاهش بروکراسی در تامین مصالح مورد نیاز و تجهیز کارگاه ،یکی از
موانع اصلی تسریع در اجرای این پروژه محسوب می شود.
مدیرعامـل شـرکت صنعتـی مینـو خرمـدره ،افـزود :بـا توجـه بـه اینکـه در فرآینـد
اجرایـی پـروژه ،پیش بینی شـده اسـت کـه تامین مصالـح و تجهیـز کارگاه در نامه نگاری
بـا تهـران انجام شـود ،بـه همین دلیـل با بروکراسـی مواجه مـی شـود و در نهایت کندی
عملیـات اجرایـی را به همـراه دارد.
وی ،تاکیـد کـرد :بـرای رفـع ایـن مشـکل مـی بایسـت کـه سرپرسـت کارگاه دارای
تنخـواه مناسـبی باشـد و از ایـن تنخـواه بـرای تامیـن وسـائل و تجهیـزات مـورد نیـاز
اسـتفاده کنـد .سرپرسـت کارگاه در حـال حاضـر بـرای هـر وسـیله مـورد نیـاز ،بایـد با
تهـران نامـه نـگاری کنـد و این مسـاله باعث می شـود تـا عملیـات اجرایی پـروژه بعضا
به کنـدی پیـش رود.
مهنـدس قلندرلکـی ،در پایـان خاطرنشـان سـاخت :بـه جـز موانعـی که بروکراسـی
مذکـور بعضـا بـه وجود می آورد در سـایر مـوارد از عملکرد شـرکت رهاورد سـازندگی
آزادگان بسـیار رضایـت داریـم و بـه عنوان یکی از شـرکت هـای خانواده بـزرگ مینو از
دسـتاوردها و پیشـرفت های این شـرکت در دور اخیر فعالیت بسـیار خوشـحال هسـتیم
و باعـث افتخار اسـت.
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شرکت رهاورد سازندگی آزادگان
در مسیر تحول و توسعه
اشاره:
مدیـر حراسـت هلدینگ اقتصـادی و خودکفایـی آزادگان ،با تاکیـد بر اینکه
«شـرکت رهاورد سـازندگی آزادگان در دور اخیر فعالیت مسـیر تحول و توسـعه
گام برمـی دارد» از تیـم مدیریتـی شـرکت خصوصـا دکتـر محمـد گالب کـش
مدیرعامـل آن بـه عنـوان یکـی از مهـم تریـن دالیـل این مهم نـام برد.
حسـین مـراد ،بـا بیـان این مطلـب تصریح کـرد :بـا ورود دکتـر گالب کش
گردش مالی مناسب
شرکت رسا
مدیر حراسـت هلدینگ
اقتصادی و خودکفـــــایی
آزادگان ،بـا بیـان اینکــــه
«فعالیــــــتهای شـرکت
رهـاورد سـازندگی آزادگان
در دور اخیـر فعالیــــت از
جنبه های مختلـف در حال
توسـعه و پیشـرفت اسـت»،
خاطرنشـان سـاخت :یکـی
از مصادیـق مشـخص ایـن
توسـعه و پیشرفت در درآمد
و گردش مالی شـرکت رسـا
نمـود پیـدا کـرده اسـت و
بـه خوبـی مـی تـوان رونـد
توسعهای شـرکت را از سال
 97بـه بعـد در ایـن بخـش
مشـاهده کرد.
وی ،ابـراز امیـدواری کـرد کـه رونـد توسـعه ای
شـرکت رهـاورد سـازندگی آزادگان در آینـده نیز تداوم
داشـته باشد.
ضرورت نگهداری از ماشین آالت ساختمانی
در مکانی مناسب
ایـن مقـام مسـئول در هلدینـگ اقتصـادی و
خودکفایـی آزادگان ،بـا بیـان اینکـه «شـرکت رهـاورد
سـازندگی آزادگان بـا جایـگاه شایسـته اش در صنعـت
ساختوسـاز کشـور همچنان فاصلـه دارد» ،افـزود :اگر
شـرکت رسـا بخواهـد خـود را بـه عنـوان معتبرترین و
یکـی از شـرکت هـای بسـیار موفـق کشـور در بخـش
سـاختمانی مطـرح کنـد ،نیـاز دارد کـه در بخـش
تجهیـزات و ماشـین آالت عمرانـی و سـاختمانی رونـد
توسـعه ای خـود را بـا سـرعت بیشـتری تـداوم ببخشـد.
وی ،افـزود :ضـرورت دارد شـرکت رهـاورد
سـازندگی آزادگان در راسـتای نگهـداری از تجهیـزات
و ماشـین آالت عمرانـی و سـاختمانی خـود و بـه
روزرسـانی آنهـا ،محیـط هـا و مـکان هـای مناسـبی را
پیـش بینـی کند تـا از ایـن طریـق بتواند نظـارت بهتری
بـر آنهـا داشـته باشـد.
مـراد ،بـا بیـان اینکه «فضـای خالی کارخانـه تولیدی

بـه شـرکت رسـا شـاهد تحول مشـهود و شـگرفی در این شـرکت بـوده ایم که
توانسـته بـا تکیـه بـر کارگروهی و نیـروی جوانـی ،گام هـای بسـیار بزرگی در
مسـیر توسـعه و پیشـرفت شـرکت بردارد و شـرکت رسـا را به پویایی برسـاند.
وی ،افـزود :دکتـر گالب کـش یکـی از مدیـران ارشـد بسـیار خـوش نـام
هلدینـگ اقتصـادی و خودکفایـی آزادگان محسـوب مـی شـود و مجموعـه از
ایشـان بسـیار راضی اسـت.
تکمیــــــل ایـن زنجیـره
برداشـت .امیـدوارم کـه در
آینده نزدیک شـاهد شـکل
گیـری سـایر حلقـه هـای
زنجیـره مذکـور باشـیم.
مـراد ،تصریـح کـرد:
تدبیـر در راســـــــــتای
راهانـــــــدازی کارخانـه
تولیدی و صنعتــــی رسـا
تدبیـر بسـیار ارزشـمندی
محســــــــوب میشـود
و امیـدوارم کـه بتوانـد بـه
اهـداف توسـعه ای مـورد
نظـر دسـت یابـد.

و صنعتـی رسـا مـی توانـد به عنـوان یکـی از مکانهای
نگهـداری از تجهیـزات و ماشـین آالت عمرانـی و
سـاختمانی شـرکت رهـاورد سـازندگی آزادگان بـه کار
گرفتـه شـود» ،تصریـح کـرد :علاوه بـر فضـای خالـی
ایـن کارخانـه بایـد محیـط ها و مـکان های دیگـری نیز
بـرای نگهـداری از تجهیـزات و ماشـین آالت عمرانـی
و سـاختمانی شـرکت رسـا پیـش بینـی شـود تا بـه تبع
آن بسـتر بـرای پیشـبرد برنامـه هـای توسـعه ای در این
بخـش بیـش از پیـش فراهم شـود.
راه اندازی کارخانه تولیدی و صنعتی رسا،
اقدام بسیار ارزشمندی است
مدیـر حراسـت هلدینـگ اقتصـادی و خودکفایـی
آزادگان ،راه انـدازی کارخانـه تولیـدی و صنعتـی رسـا
(مشـتمل بـر خطـوط تولیـد بلـوک هـای سـقفی پلـی
اسـتایرن ،تیرچـه صنعتـی و پروفیـل  )CRPرا اقـدام
بسـیار ارزشـمندی توصیـف کرد کـه از جانب شـرکت
رهـاورد سـازندگی آزادگان عملیاتـی شـده اسـت.
وی ،در این زمینه خاطرنشـان سـاخت :بـا راهاندازی
کارخانـه تولیـدی و صنعتـی رسـا یکـی دیگـر از
حلقههـای زنجیـره تامیـن کاال و خدمـات در شـرکت
رسـا شـکل گرفت و این شـرکت گام بلندی در راستای

رعایت موارد مرتبط با
ایمنی نیروی کار بسیار
بهتر از گذشته شده
است
ایـن مقـام مسـئول در هلدینـگ اقتصـادی و
خودکفایـی آزادگان ،نیـروی انسـانی سـالم و توانمنـد
را محـور توسـعه پایـدار توصیـف کـرد و گفـت :پیـش
از ایـن در شـرکت رهـاورد سـازندگی آزادگان شـاهد
بودیـم کـه مـوارد مرتبـط بـا  HSEدر کارگاه هـا و
پـروژه هـای اجرایـی بسـیار محـدود رعایـت میشـد؛
خوشـبختانه بازدیدهایـی که اخیرا از برخـی از کارگاهها
و پروژههـای اجرایـی شـرکت رسـا داشـتهام نشـان
میدهـد کـه اقدامـات توسـعه ای شـرکت در این بخش
نیـز بسـیار مشـهود اسـت و شـاهد رعایـت بسـیاری
از مـوارد مرتبـط بـا ایمنـی و سلامت نیـروی کار در
کارگاههـا و پـروژه هـا هسـتیم.
وی ،افـزود :کـم کاری هـای گذشـته در زمینه ایمنی
و سلامت نیـروی کار درحـال حاضـر در کارگاه هـا و
پـروژه هـای اجرایی شـرکت رسـا بـه سـرعت در حال
جبـران اسـت و اقدامـات بسـیار مناسـبی بـرای ایـن
منظـور انجـام شـده و یـا در دسـت انجام اسـت.
مـراد ،در پایـان تصریـح کـرد :همواره شـنیده ایم که
«حادثـه خبـر نمـی دهـد و در یک لحظه رخ مـی دهد»؛
بـر ایـن اسـاس الزم اسـت کـه از قبـل بـرای مقابلـه با
حـوادث ناشـی از کار و پیشـگری از اینگونـه حـوادث،
اقدامات پیشـگیرانه الزم را داشـته باشـیم.
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آشنایی با

 ۱۰توصیه سالمتی برای پس از چهل سالگی
اشاره:
رعایـــت برخـــی نـــکات پـــس از چهـــل ســـالگی میتوانـــد در رونـــد
ســـامتی شـــما مؤثـــر باشـــد .میانســـالی زمانـــی مناســـب اســـت تـــا شـــما بـــه
 -۱صبحانه منبع انرژی است
اگـر عالقـه زیـادی بـه خـوردن صبحانـه ندارید؛ بـا این
عـادت ناسـالم خداحافظـی کنیـد .زمـان بنـدی وعدههـای
غذایـی بـرای رونـد متابولیسـم مهـم اسـت .بهتریـن کاری
کـه میتوانیـد انجـام دهیـد ،تأمیـن انـرژی بدن بـا خوردن
صبحانـه اسـت .ایـن کار باعـث میشـود تـا در طـول روز
تمرکز بیشـتری داشـته و هوشـیارتر باشـید .توصیه میشود
تـا صبحانـه را بـه تأخیـر نیندازید.
 -۲وعدههای غذایی زیاد
برای حفظ انرژی بدن و استفاده بهینه از آن باید در
طول روز به شکلی مداوم غذا بخورید .کارشناسان پیشنهاد
میکنند هر  ۴الی  ۶ساعت پس از صبحانه غذا بخورید .این
کار میتواند به چربی سوزی کمک کند .همچنین باید میان
وعدههایی که مصرف میکنید ،سالم باشند؛ به مانند سیب و
یا ساالد .بهتر است وعده شام را زود بخورید؛ چرا که تأخیر
در آن سبب میشود تا چربی سوزی در شب با فرا رسیدن
زمان خواب به تأخیر بیفتد.
ن ها
 -۳پروتئین و آنتی اکسیدا 
مـواد مغـذی بـرای حفـظ تـوده عضالنـی و سـاخت آن
بـا افزایش سـن ضـروری هسـتند؛ همچنانکه بـرای تحریک
رونـد چربـی سـوزی ضـروری بـه نظـر میرسـند .بـرای
اطمینـان از اسـتحکام تـوده عضالنـی ،اطمینـان از داشـتن
 ۲۰تـا  ۳۰گـرم پروتئیـن در هـر وعـده غذایـی بسـیار مهم
اسـت .آنتـی اکسـیدانها بـه منظـور پیشـگیری و مقابلـه با
مشـکالتی کـه ممکـن اسـت ایجـاد شـود مانند آسـیبهای
پوسـتی یـا حتـی برخـی از انـواع سـرطان مهـم هسـتند .با
مصـرف مواد غذایـی مانند میوهها ،سـبزیجات ،آجیـل ،لوبیا
میـزان مناسـبی از پروتئیـن را دریافـت کنیـد.
 -۴کافئینها
زمـان آن رسـیده اسـت تـا مصـرف محرکهـا را کاهش
دهیـد .یـک فنجان در روز کافی اسـت .کافئیـن بیش از حد
ممکـن اسـت سـبب بـی خوابـی و هیجـان شـود؛ زمانی که
بـه عنـوان یـک راه حل سـریع بـرای کاهش انـرژی به جای
اسـتفاده از غـذای کامـل مصـرف میشـود ،در واقـع سـبب

ارزیابـــی ایـــن مســـاله بپردازیـــد کـــه چـــه چیزهایـــی در بـــدن شـــما خـــوب
پیـــش مـــیرود و یـــا برعکـــس .در ایـــن گـــزارش قصـــد داریـــم تـــا برخـــی از
نـــکات مفیـــد در ایـــن خصـــوص را یـــادآوری کنیـــم:

میشـود تا بدن از فرصت سـوخت گیری مناسـب به شـکل
صحیح محروم شـود.
 -۵فیبر
از فوایـد فیبرهـا بـرای سلامتی میتـوان بـه کاهـش
کلسـترول و قنـد خـون و کمـک بـه عملکرد منظـم رودهها
و جلوگیـری از یبوسـت اشـاره کرد .بیـش از  ۳۰گرم در روز
فیبـر بخوریـد .ایـن مـاده در سـیبها و غلات کامـل یافت
میشـود .با داشـتن یـک رژیم غذایی سرشـار از فیبر سـعی
کنیـد تـا مایعات بـه میزان هشـت فنجان در روز بنوشـید و
بـه غذاهایـی کـه شـامل کالـری زیـادی هسـتند ،در صورت
اضافـه وزن توجـه کنید.
 -۶ایمنی قلب شما
هرچـه سـریعتر بـه سلامتی قلب خـود اولویـت بدهید،
بهتـر خواهـد بود ،چرا که پیشـگیری ،مؤثرترین کاری اسـت
کـه میتوانیـد آن را انجـام دهیـد .روی غذاهـای سرشـار از
فیبـر بـا کلسـترول پایین متمرکز شـوید تا قلب شـما سـالم
بمانـد .بـه دنبـال روغنهـا و چربیهـای سـالم بگردیـد و از
گوشـتهای فـرآوری شـده خـودداری کنیـد .تمرینهـای
قلبـی و قدرتـی میتوانـد بـه کاهـش خطرات کمـک کند.
 -۷به چشمان خود توجه کنید
وقتـی بـه چهل سـالگی میرسـیم ،چشـمان مـا توانایی
تمرکـز نزدیـک را از دسـت میدهند .پـس از مدتها تمرکز
روی صفحههـای دیجیتال ،ممکن اسـت احسـاس خسـتگی
و سـردرد داشـته باشـیم .ممکـن اسـت بـه عینـک مطالعـه
یـا لنزهـای تماسـی چنـد کانونـی نیاز داشـته باشـید .شـما
بایـد از چشـمان خـود در برابر آفتـاب محافظت کنیـد ،زیرا
اشـعه مـاوراء بنفـش ممکـن اسـت بـه چشـم شـما آسـیب
برسـاند؛ همیشـه مطمئن شـوید کـه مرتباً به چشـمان خود
اسـتراحت میدهیـد ،خصوصـاً اگر به دلیل نشسـتن طوالنی
در مقابـل صفحـه رایانه از «خسـتگی چشـم دیجیتالی» رنج
میبریـد.
 - ۸استرس
ناراحتـی و فشـارهای کوچکـی کـه هـر روز متحمـل

میشـویم ،میتوانـد منجـر بـه اسـترس آزار دهنـده قلـب
شـود .هـر روز صبح به مـدت  ۱۰دقیقه آرامش و مدیتیشـن
میتوانـد بـه شـما کمـک کنـد تـا بهتـر بـا آنچـه در پیـش
روی شـما قـرار دارد ،روبرو شـوید .مطالعات صـورت گرفته،
فوایـد یـوگا را در مـورد ضربـان قلب ،فشـار خون و سلامت
روان تأییـد کـرده انـد .تمرینات آرامـش بخشـی مانند یوگا
و مدیتیشـن سـبب تخلیـه بـدن از انرژیهای منفی شـده و
فشـارها و تنشهـا را از بیـن میبـرد.
 - ۹بخوابید
هـر شـب بـه انـدازه کافـی بخوابیـد .شـما بـه هفـت تـا
هشـت سـاعت خـواب نیـاز داریـد .خواب بـه بهبـود حافظه
و خلـق و خـو کمـک کـرده؛ همچنانکه بـه رهایـی از تنش،
نگرانـی و احساسـات منفـی کمـک میکنـد .خـواب بـرای
تقویـت ایمنـی بـدن و کاهش التهابات در راسـتای سلامت
بـدن کمـک میکنـد امـا کمبـود خـواب میتوانـد رونـد
متابولیسـم را ُکنـد کـرده و منجـر بـه مختـل کردن سـاعت
داخلـی بدن شـود ،این مسـئله بـر تعادل هورمونـی و چربی
سـوزی تأثیـر میگـذارد.
 - ۱۰ورزش
نیـازی بـه کنـار گذاشـتن تمرینـات مـورد عالقـه خـود
نیسـت امـا شـما بایـد در ایـن سـن ،آنهـا را تنظیـم کنید.
شـما نیـازی نداریـد تـا سـاعتهای طوالنـی ورزش کنیـد.
پنـج روز در هفتـه بـه مـدت  ۳۰دقیقـه در روز «راه رفتـن
سـریع» را امتحـان کنید .کارشناسـان میگوینـد  ۷۵دقیقه
ورزش در هفتـه کافـی اسـت.
فوایـد ورزش بسـیار اسـت ،زیـرا تمرینـات قدرتـی
و مقاومتـی بـه تقویـت و تقویـت تـوده عضالنـی ،حفـظ
اسـتخوانها و افزایـش تراکـم اسـتخوان کمـک میکننـد.
شـنا درد عضلات و مفاصـل را تسـکین میدهـد و تمرینات
انعطـاف پذیـری ،احتمـال شکسـتگی ،پارگـی و کشـیدگی
عضلات را کاهـش میدهـد .پـس آن ورزشـی را کـه بـرای
شـما مفیـد اسـت ،انتخـاب کنیـد و از آن لـذت ببریـد.
منبع:
پایگاه القبس
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اشاره:
هم ه ما تجرب ه استرس را در مراحلی از زندگیمان داشتهایم .کنفرانس دادن جلوی
تعداد زیادی از افراد ،مالقات دیگران برای اولین بار و امتحان از جمله مسائلی هستند که
باعث بروز استرس در ما میشوند.
تجرب ه کمی استرس شاید بتواند محرک ما برای تالش بیشتر و داشتن عملکردی بهتر
باشد ،اما گاهی اوقات سطح استرس بیشتر از حالت طبیعی میشود و میتواند روی
سالمت روحی و جسمی تأثیرات منفی بگذارد .یک مطالعه نشان داد که  ۳۳درصد
از افراد بزرگسال گزارش کردهاند که دچار استرس بیش از حد هستند .در این مطلب
تصمیم داریم شما را با عالئم استرس آشنا کنیم.
 .۱جوش و آکنه
آکنه یکی از واضحترین و رایجترین عالئم استرس است .بعضی از افراد عادت دارند زمانی که دچار
استرس زیادی هستند ،صورت خود را زیاد لمس کنند .این موضوع میتواند باعث پخش شدن باکتری
و شکلگیری جوش و آکنه شود .چندین مطالعه هم به این نتیجه رسیدهاند که جوش ممکن است با
سطح باالی استرس در ارتباط باشد.
یک مطالعه به بررسی شدت استرس  ۲۲فرد قبل و بعد از امتحان پرداخت .نتایج این مطالعه نشان
داد که بین سطح استرس ناشی از امتحان و شدت آکنه ارتباط وجود دارد.
در یک مطالع ه دیگر روی  ۹۴نوجوان نشان داده شد که بین سطح باالتر استرس و آکنههای بدتر،
بهویژه در پسران ارتباط وجود داشت .جوش علل بالقوهی دیگری هم دارد که از جملهی آنها میتوانیم
به تغییرات هورمونی ،باکتری ،تولید چربی اضافی و مسدود شدن منافذ اشاره کنیم.
 .۲سردرد
بسیاری از مطالعات به این نتیجه رسیدهاند که استرس میتواند منجر به سردرد شود .یک مطالعه روی
 ۲۶۷فرد مبتال به سردرد مزمن به این نتیجه رسید که در تقریبا  ۴۵درصد موارد ،موقعیتهای استرسزا در
ابتال به سردرد مزمن نقش داشتند .یک مطالع ه بزرگمقیاس نشان داد که افزایش شدت استرس با افزایش
روزهایی که شرکتکنندگان در هر ماه سردرد را تجربه میکردند ،در ارتباط بود.
یک مطالع ه دیگر روی سربازان به این نتیجه رسید که این افراد زمانی که استرس داشتند ،سردرد
را تجربه میکردند .استرس دومین محرک رایج سردرد است .سایر محرکهای رایج شامل کمخوابی،
مصرف الکل و کمآبی بدن میشوند.
 .۳درد مزمن
تجرب ه درد مزمن میتواند نتیجه افزایش سطح استرس باشد .یک مطالعه که روی  ۳۷نوجوان مبتال
به بیماری سلول داسیشکل انجام شد ،نشان داد که افزایش استرس در روز با بیشتر شدن درد در همان
روز در ارتباط بود.
سایر مطالعات نشان دادهاند که افزایش سطح هورمون استرس به نام کورتیزول ممکن
است با درد مزمن ارتباط داشته باشد .برای مثال ،یک مطالعه به بررسی  ۱۶فرد مبتال به
کمردرد مزمن پرداخت .این مطالعه به این نتیجه رسید که سطح هورمون کورتیزول
در بدن افرادی که درد مزمن داشتند ،بیشتر بود.
یک مطالعهی دیگر روی افراد مبتال به درد مزمن نشان داد که این افراد
سطح باالتری از هورمون کورتیزول را داشتند که این موضوع
از عالئم استرس طوالنیمدت است.
توجه داشته باشید که این مطالعات به
رابطهی بین استرس و درد مزمن پرداختهاند
و سایر عوامل مؤثر در این زمینه را بررسی
نکردهاند .عالوه بر این ،مشخص نیست که
استرس باعث درد مزمن میشود یا درد
مزمن باعث استرس.
 .۴مریضی مداوم
مریض بودن مکرر میتواند از عالئم
استرس باشد .استرس ممکن است روی

سیستم ایمنی بدن تأثیر منفی بگذارد و شما را بیشتر مستعد ابتال به عفونتها کند .در یک مطالعه ۶۱ ،فرد
بزرگسال واکسن آنفوالنزا زدند .سیستم ایمنی افرادی که استرس مزمن داشتند ،واکنش ضعیفتری به
واکسن نشان داد .این مسأله نشان میدهد که استرس ممکن است باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن شود.
در یک مطالع ه دیگر ۲۳۵ ،فرد بزرگسال به دو گروه افراد دارای استرس زیاد و افراد دارای استرس
کم تقسیم شدند .افرادی که استرس زیادی داشتند ،در مقایسه با افراد دارای استرس کم ۷۰ ،درصد بیشتر
دچار عفونتهای تنفسی شدند .بهطور مشابه ،یک بررسی روی  ۲۷مطالعه نشان داد که استرس با افزایش
احتمال ابتال به عفونتهای تنفسی در ارتباط بود.
بـه مطالعات انسـانی بیشـتری بـرای پی بردن بـه رابطهی پیچیده بین اسـترس و سیسـتم ایمنی نیاز
اسـت .هرچنـد زمانـی کـه صحبت از سلامت سیسـتم ایمنی میشـود ،اسـترس فقـط یکـی از عوامل
تأثیرگذار بر آن اسـت.
ضعیف شدن سیستم ایمنی میتواند در نتیجهی داشتن رژیم غذایی نامناسب ،نداشتن فعالیت بدنی
و ابتال به بعضی از اختالالت مثل سرطان خون (لوسمی یا لوکمیا) باشد.
 .۵کاهش انرژی و بیخوابی
کم شدن سطح انرژی و بیخوابی میتوانند از عالئم استرس طوالنیمدت باشند .بهطور مثال ،یک
مطالعه روی بیش از  ۲هزار نفر به این نتیجه رسید که خستگی بهشدت با افزایش سطح استرس در ارتباط
است .استرس ممکن است خواب را مختل کند و باعث بیخوابی و در نتیجه کاهش سطح انرژی شود.
یک مطالع ه کوچک به این نتیجه رسید که استرس کاری با افزایش خوابآلودگی و بیقراری در زمان
خواب در ارتباط است .یک مطالعهی دیگر روی بیش از  ۲هزار نفر به این نتیجه رسید که بیشتر قرار
گرفتن در موقعیتهای استرسزا با افزایش احتمال ابتال به بیخوابی ارتباط داشت.
مطالعات این ارتباط را نشان میدهند ،اما تأثیر سایر عوامل مهم در این زمینه را نادیده میگیرند.
به مطالعات بیشتری الزم است تا بتوانیم بهطور قطعی ادعا کنیم استرس میتواند مستقیما باعث کاهش
سطح انرژی شود.
عوامل دیگری که ممکن است در کاهش سطح انرژی نقش داشته باشند شامل افت قند خون ،داشتن
رژیم غذایی نامناسب یا ابتال به کمکاری تیروئید میشوند.
 .۶مشکالت گوارشی
مشکالت گوارشی مثل اسهال و یبوست هم میتوانند از عالئم استرس محسوب شوند .برای مثال،
یک مطالعه به بررسی بیش از  ۲هزار کودک پرداخت که در معرض موقعیتهای استرسزا بودند .نتایج
نشان داد که احتمال ابتال به یبوست در این کودکان بیشتر بود.
استرس ممکن است افرادی که دچار اختالالت گوارشی مثل بیماری رودهی التهابی ( )IBDهستند
را تحت تأثیر قرار دهد .در یک مطالعه نشان داده شد که تجربهی استرس زیاد روزانه با افزایش مشکالت
گوارشی در  ۱۸۱خانم مبتال به بیماری التهابی روده در ارتباط بود.
عالوه بر این ،یک تحلیل روی  ۱۸مطالعه که نقش استرس روی بیماری التهابی روده را بررسی کرده
بودند به این نتیجه رسید که بین استرس و عالئم گوارشی ارتباط وجود دارد .با این حال به مطالعات
بیشتری برای پی بردن به نحوه اثرگذاری استرس روی دستگاه گوارشی نیاز است.
در نظر داشته باشید که بسیاری از عوامل دیگر از جمله رژیم غذایی ،کمآبی بدن ،سطح فعالیت بدنی،
عفونت یا مصرف بعضی از داروها هم میتوانند باعث مشکالت گوارشی شوند.
 .۷تغییر در اشتها
افزایش یا کاهش اشتها از جمله رایجترین عالئم استرس محسوب میشود .ممکن است متوجه شده
باشید که زمانی که استرس دارید ،هیچ اشتهایی ندارید یا اشتهایتان بیشتر میشود.
یک مطالعه روی دانشجویان به این نتیجه رسید که  ۸۱درصد از دانشجویان گزارش کردند
که زمانی که استرس دارند ،دچار تغییر در اشتها میشوند .از این تعداد ۶۲ ،درصد از افراد
افزایش اشتها و  ۳۸درصد هم کاهش اشتها را تجربه کردند.
در یک مطالعه روی  ۱۲۹نفر نشان داده شد که مواجهه با استرس با غذا خوردن
بدون احساس گرسنگی در ارتباط بود .تغییر در اشتها زمانی که استرس دارید ممکن
است روی وزنتان هم تأثیر بگذارد .برای مثال ،یک مطالعه روی بیش از هزار نفر به این
نتیجه رسید که استرس با افزایش وزن در افراد مبتال به چاقی
مفرط ارتباط داشت.
اگرچه این مطالعات نشان میدهند که بین استرس و
تغییر در اشتها یا وزن ارتباط وجود دارد ،با این حال به
تحقیقات بیشتری در این زمینه نیاز است .از جمله سایر
علل احتمالی تغییر اشتها میتوانیم به مصرف بعضی از داروها،
تغییرات هورمونی یا مشکالت روانی اشاره کنیم.
منبع:
خبرگزاری صدا و سیما
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شش تکنیک ساده برای
تشویق کارکنان به همکاری
آیا همکاری کارکنان برای شما یک ارزش است؟» این سوال را از رهبر هر
سازمانی که بپرسید ،جواب میدهد بله .اما اگر بپرسید «آیا استراتژیهای شما برای
افزایش همکاری موفق بوده؟» ،احتماال جواب متفاوتی خواهید شنید.
در ادامه شش تکنیک آموزشی که به رهبران و کارکنان کمک میکند به خوبی
در کنار هم کار کنند ،از یکدیگر یاد بگیرند و عوامل روانشناختیای را که مانع از
یادگیری و همکاری میشوند از سر راه خود بردارند.
تکنیک اول :به کارمندها گوش کردن را بیاموزید ،نه حرف زدن را
در دنیـای کسـبوکار ،توانایـی در ارائـه خود ،یک ارزش محسـوب میشـود .تمام فکر
و ذکـر کارکنـان ایـن اسـت کـه در تعاملات و برخوردهـا تصویر خوبـی از خودشـان ارائه
دهنـد .مثلا «چطـور در جلسـه ،نظـرم را مطـرح کنـم؟» خیلیها حتـی کلی هزینـه میکنند
تـا تکنیکهـای سـخنرانی را یـاد بگیرنـد .این بـا توجه بـه ماهیـت رقابتی سـازمانها کامال
قابـل درک اسـت امـا هزینـه دارد .طبـق تحقیقـات من« ،بیشـتر اوقـات ،وقتی یـک نفر دارد
صحبـت میکنـد ،مـا بـه جـای آنکـه گـوش کنیـم ،منتظریـم و داریـم آمـاده میشـویم کـه
نوبـت مـا شـود تـا صحبت کنیـم ».و هرچـه در نردبـان سـازمان باالتر باشـیم ،ایـن میل در
ما بیشـتر میشـود.
مـا در گـوش دادن شکسـت میخوریـم چـون نگـران عملکرد خودمـان هسـتیم یا فکر
میکنیـم ایـده مـا بهتـر از بقیـه اسـت .در نتیجـه ،دچـار درگیریهایـی میشـویم کـه کامال
قابـل جلوگیـری هسـتند ،فرصتهـای ادامـه گفتوگـو را از دسـت میدهیـم ،کسـانی کـه
صدایشـان شـنیده نشـده را منـزوی میکنیـم و باعـث کاهـش اثربخشـی تیمی میشـویم.
امـــا وقتـــی گـــوش میدهیـــم ،خودخواهـــی مـــا فروکـــش میکنـــد و بـــه همـــه
فضـــا میدهیـــم کـــه موقعیـــت و همدیگـــر را درک کننـــد و روی ماموریـــت تمرکـــز
کننـــد.
تکنیک دوم :به کارمندها همدردی را آموزش دهید
بـه آخرینبـاری کـه بـا همکارتـان درگیـر شـدید فکـر کنیـد .طبـق تحقیقـات مـن ،بـه
احتمـال زیـاد حـس میکردیـد کـه او یـا بیمالحظـه اسـت یـا کمهـوش .شـنیدن دیـدگاه
کسـی کـه بـا او مخالفیـم کار آسـانی نیسـت ،امـا اگـر بـا هـدف درک تفاوتهایمـان بـا
موقعیـت برخـورد کنیـم ،نتیجـه بهتـری میگیریـم.
در یــک تعامــل موفــق ،هــر یــک از طرفیــن فــرض را بــر ایــن میگــذارد کــه طــرف
مقابلــش ،صرفنظــر از پیشــینه یــا جایگاهــش ،کامــا بامالحظــه و هوشــمند اســت .ایــن
نگــرش باعــث میشــود طرفیــن بخواهنــد بداننــد کــه چــرا دیدگاههایشــان متفــاوت
اســت و ایــن کمــک میکنــد گفتوگــوی ســازندهای داشــته باشــند .قضــاوت جــای
خــود را بــه کنجــکاوی میدهــد و طرفیــن میبیننــد کــه دیــدگاه بقیــه هــم مثــل دیــدگاه
آنهــا ارزشــمند اســت .یــک تاکتیــک ســاده را بــا هــم بررســی میکنیــم:
تکنیک سوم :دریافت و ارائه بازخورد باید عادی شود
یــک تعامــل ،وقتــی خــوب اســت کــه در آن بازخــورد رد و بــدل شــود ،البتــه از در
نفــوذ وارد شــوید ،نــه قــدرت.
 .۱توضیــح دهیــد کــه خیلیهــا از بازخــورد دادن و بازخــورد گرفتــن ،بیزارنــد و ایــن
کامــا شــایع اســت .ســپس دربــاره چالشهــا و مقاومــت در برابــر بازخــورد صحبــت
کنیــد تــا شــرکتکنندهها بداننــد تنهــا نیســتند.
 .۲یکــی از مشــکالت بازخوردهــا ایــن اســت کــه معمــوال خیلــی کلــی هســتند.
بازخــورد بایــد مســتقیم ،دقیــق و کاربــردی باشــد .ابتــدا رفتــاری را کــه جــواب داده یــا
نــداده ،شناســایی کنیــد .تاثیــر آن روی خودتــان و بقیــه را شــرح دهیــد.
 .۳بازخورد درباره بازخورد .در این تمرین ،یکی از اعضا درباره موضوعی بازخورد
میدهد .سپس بقیه شرکتکنندهها سعی میکنند بازخورد او را اصالح کنند .مثال اگر او گفته
باشد« :تو همیشه کارها را دیر تحویل میدهی» ،بقیه اعضا ممکن است این جمله را پیشنهاد
کنند که دقیقتر است« :در سه ماه گذشته ،سهبار کارهایت را دیر تحویل دادی».
این تمرین مهم است چون حتی وقتی به مقاومت در برابر بازخورد غلبه میکنیم ،باز هم
ممکن است نتوانیم دقیق یا مستقیما بازخورد دهیم.
 .۴بهجــای رد یــا قضــاوت ایــده دیگــران ،از کلمــات «بلــه» یــا «بهعــاوه» اســتفاده

کنیــد و ســپس نظــر خــود را بگوییــد تــا او بدانــد کــه ایــده شــما ،در ادامــه و تاییــد ایــده
اوســت .از «امــا» کمتــر اســتفاده کنیــد.
 .۵این تکنیکها را در جلسات واقعی و در حضور یک مربی تمرین کنید .او میتواند
خطاهای شما را اصالح کند.
تکنیک چهارم :به کارکنان ،رهبری و «پیروی» را بیاموزید
«چطور به یک رهبر تاثیرگذار تبدیل شویم؟» در حوزه مدیریت ،چه در تئوری و چه در
عمل ،توجه زیادی به این سوال شده .اما کسی به این سوال جواب نداده که «چطور پیروی
کنیم؟» ،درحالیکه این هم یک مهارت مهم است .من پس از مصاحبهای با امریکن اکسپرس،
فهمیدم که در این شرکت ،کسانی تعامل کردن را خوب بلدند که هم در پیروی کردن مهارت
دارند و هم در رهبری سازمانی .در واقع آنها میدانند کی رهبری کنند و کی پیروی .در سال
 ۲۰۱۸در تایلند ،گروهی از فوتبالیستها در غاری گیر افتادند و برای نجات آنها کمپینی
تشکیل شد ،با حضور مهندسان ،کارشناسان ناسا ،زمینشناسان ،پزشکان و مقامات محلی.
یک روز یکی از مهندسان ایدهای را مطرح کرد .مهندس ارشد ،به جای رد ایده ،دربارهاش
فکر کرد .پس از بررسی آن ،اجرایش کردند و در نتیجه ،از یک فاجعه جلوگیری شد .اما در
این مواقع ،باید اختیار را به فرد دیگری بدهیم و این برای خیلیها سخت است.
تکنیک پنجم :شفاف و ملموس ،صحبت کنید
در پیکسار ،این تکنیک ساده را تمرین میکردند :از یکی از شرکتکنندهها خواسته میشد
که درباره چیزی که میخواهد به اعضای تیم بگوید فکر کند و از خودش بپرسد« :میخواهم
با این صحبتها ،به چه چیزی برسم؟» سپس به او زمان میدادند تا درباره پیامی که قصد
داشت برساند فکر کند .پس از آنکه صحبتش تمام میشد ،بقیه اعضا میگفتند که آیا از نظر
آنها ،پیام او شفاف و هدفمند بوده یا نه .مخاطبها باید بدانند هدف از یک گفتوگو چیست.
تکنیک ششم :به کارمندها تعامل برد-برد را آموزش دهید
مـا وقتـی در حـال تعامـل بـا دیگـران هسـتیم ،بهنـدرت بـه راهحـل دلخـواه میرسـیم.
بـرای رسـیدن بـه راهحلـی کـه هـر دو طـرف از آن راضـی باشـند ،بایـد عالیـق یکدیگر را
شناسـایی کنیـد .مـن گاهـی دانشـجویان را بـه گروههـای دونفـره تقسـیم میکنـم و از آنها
میخواهـم یـک پرتقـال را بـا هـم تقسـیم کننـد .در گـوش یکـی از طرفیـن میگویـم کـه
«فـرض کـن پرتقـال را میخواهـی تـا آبمیـوه بگیـری ».بـه آن یکـی میگویـم« :فـرض کن
پوسـتش را میخواهـی تـا بـا آن کیـک درسـت کنـی ».ایـن دو ،چـون از عالیـق و نیازهای
هـم خبـر ندارنـد و حتـی بـرای فهمیـدن آن ،هیـچ تالشـی نمیکننـد ،احتمـاال کارشـان به
دعـوا میکشـد .یـا شـاید در نهایـت تصمیـم بگیرنـد پرتقـال را نصـف کننـد .بعضیها هم
کال بیخیـال میشـوند چـون تمـام پرتقـال را میخواهنـد .غافـل از آنکه ،اگر از هم سـوال
میکردنـد ،هـر دو بـه خواسـته خـود میرسـیدند .یکـی پرتقـال را میگرفـت و آن یکـی
پوسـتش را .تعامالتـی موفـق هسـتند که طرفیـن ،نیاز و منافع شـخصی یکدیگر را بشناسـند
و بداننـد کـه طـرف مقابـل ،چطـور میتوانـد در حـل مسـاله کمـک کند.
سخن آخر:
چون این تکنیکها تا حدی بههم وابستهاند ،بهتر است کارمندها همه آنها را یاد بگیرند
و دائما تمرین کنند .رهبرانی که از عدم همکاری کارکنان خسته شدهاند میتوانند با پرسیدن
یک سوال ساده ،شروع کنند« :امروز برای تشویق کارکنان به همکاری چه کردهام؟»
نویسندهFrancesca Gino :
مترجم :مریم مرادخانی
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چه بخوریم و چه بنوشیم
اگر میخواهید از سنگ کلیه جلوگیری کنید ،آنچه میخورید و مینوشید بهاندازه آنچه نباید
بخورید و بنوشید مهم است .در اینجا چند قانون مهم ذکر شده است که باید بهخاطر بسپارید.
هیدراته بمانید
مایعات ،بهویژه آب ،به رقیق شدن مواد شیمیایی تشکیلدهنده سنگ کمک میکنند .سعی کنید
حداقل  12لیوان آب در روز بنوشید.
میزان مصرف مرکبات را باال ببرید
مرکبات و آب آنها میتواند به کاهش یا جلوگیری از تشکیل سنگ در اثر سیترات طبیعی
کمک کند .منابع خوب مرکبات شامل لیمو ،پرتقال و گریپفروت است.

رژیم غذایی گیاهی ممکن است ایده آل باشد
اکسالیت را عاقالنه بخورید .غذاهای حاوی این ماده شیمیایی ممکن است احتمال تشکیل
سنگ کلیه را افزایش دهد .اگر قب ً
ال سنگ کلیه داشتهاید ،ممکن است مایل باشید اکسالیت را بهطور
کامل در رژیم خود کاهش داده یا از آن حذف کنید.
اگر میخواهید از سنگ کلیه جلوگیری نمایید ،با پزشک خود مشورت کنید تا محدودیت این
غذاها را کافی تشخیص دهد .اگر غذاهای حاوی اکسالیت میخورید ،همیشه با آنها منبع کلسیم
بخورید یا بنوشید .این به شما کمک میکند تا اکسالیت در حین هضم و قبل از رسیدن به کلیهها،
به کلسیم متصل شود .غذاهای حاوی اکسالیت شامل :شکالت ،چغندر ،آجیل ،چای ،ریواس،
اسفناج ،چغندر برگی و سیبزمینیهای شیرین.
نوشابه ننوشید
از نوشیدن نوشابه پرهیز
کنید .نوشابــــــه سرشار از
فسفات است ،ماده شیمیایی
دیگری که میتـــواند باعث
تشکیل سنگ کلیه شود.

مقدار زیادی کلسیم و
ویتامین  Dبخورید
اگر میزان کلسیم دریافتی
شما کم باشد ،ممکن است
سطح اکسالیت افزایش یابد.
مصرف قند اضافه شده
ترجیح داده میشود کلسیم
را کاهش داده یا حذف
خود را از طریق غذا دریافت
نمایید
کنید ،نه از مکملها ،زیرا
قندهــای اضافــه شــده،
اینها با تشکیل سنگ کلیه در
قندهــــــا و شــربتهایی
ارتباط هستند.
هســتند کــه بــه غذاهــا و
منابع خوب کلسیم
نوشــیدنیهای فـــــرآوری
شامل شیر ،ماست ،پنیر لور
شــده اضافــه میشــوند.
(محلی) و انواع دیگر پنیرها
ســاکارز اضافــه شــده و
است .منابع گیـــــاهی
آشنایی با رژیم سنگ کلیه
فروکتــوز اضافــه شــده
کلســیم شامل حبوبات،
ممکــن اســت خطــر
توفو با کلسیم تنظیـــم
ابتــا بــه ســنگ کلیــه را
شده ،سبزیجـــات سبز
افزایــش دهــد.
تیره ،آجیــــــل ،دانهها
بــه مقــدار قنــدی
و شیره چغندر که بیشتر
کــه میخوریـــــد ،در
شکر آن را گرفته باشند،
غذاهـــــای فــرآوری
(شیره سیـــاه) میباشد.
شــده ،ماننــد کیــــک،
اگر طعــم شیر گاو را
میــوه ،نوشــــیدنیهای
دوست ندارید ،یا اگـــر
سنگ کلیه همچنین میتواند در اثر تجمع اسیداوریک ایجاد
اشاره:
غیرالکلــی و آبمیوههــا
با شما سازگــار نیست،
گردد .تجمع اسیداوریک در اثر متابولیسم پروتئین به وجود
اگر میخواهید از سنگ کلیه جلوگیری کنید ،آنچه
توجــه داشــته باشــید.
شیر بدون الکتوز ،شیر
میآید .دستگاه ادراری شما برای دفع مواد جامد طراحی نشده
میخورید و مینوشید بهاندازه آنچه نباید بخورید و بنوشید مهم
ســــایر نامهــای شــکر
سویا غنی شده یا شیر بز
است ،بنابراین جای تعجب نیست که دفع سنگ کلیه بسیار
است .سنگ کلیه از چند طریق ایجاد میشود .کلسیم میتواند
اضافــه شــده معمــول
را امتحان کنید .همچنین
دردناک باشد .خوشبختانه معمو ًال میتوان از طریق رژیم غذایی
با مواد شیمیایی مانند اکسالیت یا فسفر در ادرار ترکیب شود.
شــامل شــربت ذرت،
اطمینان حاصل نمایید که
از آنها اجتناب نمود.
اگر این مواد بسیار غلیظ شده و جامد شوند ،این اتفاق میافتد.
فروکتــوز متبلــور ،عســل،
هر روز غذاهای حاوی
شــربت برنــج قهــوهای و
ویتامین  Dزیادی داشته
باشید .ویتامین  Dبه بدن کمک میکند کلسیم بیشتری جذب کند .بسیاری از غذاها با این ویتامین شــکر نیشــکر اســت.
غنی میشوند .همچنین در ماهیهای چرب مانند ماهی آزاد ،زرده تخممرغ و پنیر یافت میشود.
نکاتی برای رژیم سنگ کلیه
داشتن سنگ کلیه ،خطر ابتال به آن را دوباره افزایش میدهد مگر اینکه به طور فعال در
غذا و نوشیدنی هایی که در رژیم سنگ کلیه باید محدود شود
پیشگیری از آن تالش کنید .این به معنای مصرف داروهایی است که برای این منظور به شما تجویز
نمک را محدود کنید
سطح باالی سدیم در بدن میتواند باعث تجمع کلسیم در ادرار شود .از افزودن نمک به شده و مراقب آنچه میخورید و مینوشید ،باشید.
اگر در حال حاضر سنگ دارید ،پزشک آزمایشهای تشخیصی را برای تعیین نوع شما انجام
غذا خودداری کنید و برچسب روی مواد غذایی فرآوری شده را بررسی کنید تا ببینید چه مقدار
میدهد .سپس آنها یک برنامه غذایی خاص مانند رژیم  DASHرا برای شما تجویز میکنند.
سدیم دارند.
فستفودها میتوانند سرشار از سدیم بوده ،البته غذاهای معمولی رستوران نیز میتوانند حاوی نکاتی که به شما کمک میکنند عبارتند از:
◄ روزانه حداقل دوازده لیوان آب بنوشید؛
سدیم باشند .در صورت امکان ،به آنچه در یک منو سفارش میدهید ،بخواهید تا نمکی اضافه
◄ آب مرکبات مانند آبپرتقال بنوشید؛
نگردد .همچنین ،آنچه را مینوشید ،یادداشت کنید .برخی از آبمیوههای سبزیجات سرشار از
◄ در هر وعده غذایی ،حداقل سه بار در روز ،یک غذای غنی از کلسیم بخورید؛
سدیم هستند.
◄ مصرف پروتئین حیوانی را محدود کنید؛
◄ نمک ،شکر اضافه شده و محصوالت حاوی شربت ذرت با فروکتوز باال را کمتر بخورید؛
مصرف پروتئین حیوانی را کاهش دهید
◄ از خوردن غذاها و نوشیدنیهای سرشار از اکسالیت و فسفاتها خودداری نمایید؛
بسیاری از منابع پروتئین مانند گوشت قرمز ،مرغ ،ماکیان ،ماهی و تخممرغ میزان اسیداوریک
◄ از خوردن و نوشیدن هر چیزی که باعث کمبود آب بدن شما میشود مانند الکل خودداری کنید.
شما را افزایش میدهد .خوردن مقدار زیادی پروتئین همچنین ماده شیمیایی درون ادرار به نام
سیترات را کاهش میدهد.
نتیجه
کار سیترات جلوگیری از تشکیل سنگ کلیه است .از گزینههای جایگزین پروتئین حیوانی
سنگ کلیه به طور معمول یک وضعیت دردناک است .خوشبختانه رژیم غذایی میتواند ابزاری مؤثر
میتوان به کینوآ ،توفو (خمیر سویا که سفید و پنیر مانند است) ،حموس (خوراک خمیر مانندی
از نخود پخته و کوبیده و سیر و غیره) ،دانههای چیا و ماست یونانی اشاره کرد .ازآنجاکه پروتئین در مدیریت و پیشگیری از سنگ کلیه باشد .هیدراته ماندن و پرهیز از مصرف برخی غذاها که نمک و
قند زیادی دارند و جفت شدن کلسیم با غذاهای غنی از اکسالیت از عناصر مهم رژیم سنگ کلیه است.
برای سالمت کلی مهم میباشد ،در مورد مقدار مصرف روزانه خود با پزشک خود بحث کنید.

غذاهایی که باید بخورید و غذاهایی که
باید از آنها اجتناب کنید
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