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هفته اول خرداد1399

پاسخی به مطلب منتشره در سایت تحلیلی عصر امروز

ســازمان انرژی اتمی ایران در پاســخ به مطلبی با عنوان «خسارتبارترین
دولت در انقالب اســامی» که  27اردیبهشــتماه در سایت تحلیلی عصر
امروز منتشــر شــد ،در راســتاي تنویر افکار عمومی نکاتی به شرح زیر
منتشر كرد:
برخی مواقع ممکن اســت مطلبــی بهانــدازهاي غیرحرفــهای و ناآگاهانه مطرح
شــود که برای رد آن نیازی به اســتدالل و ارائه اســناد و مدارک نباشــد .در نوشته
سراســر مشــحون از اشــتباه و خدای ناکرده از روی عمد و غرض سیاســی مطالبی
مطرحشــده که در اینجا صرفاً بخش مرتبط با این ســازمان مورد اشاره قرار میگیرد
تا تنویری باشــد بر افکار عمومی ملتی که حق دارند اطالعات درست و واقعی به آنها
داده شود.
و بعد اینکه بخشــی از ماشینهای سانتریفیوژ که در ارائه ارقام هزینههای تولیدی
آن در این نوشــتار مبالغه زیادی شــده است ،بهرغم ادعای طرحشده با دلسوزی و در
وضعیت خوبی نگهداری میشــوند که در چندین نوبت به رؤیت اصحاب رسانه رسیده
و در گزارشهای آنان انعکاس داده شده است.
کارخانه و راکتور آبســنگین که بدون تشخیص درست و بهطور غلط مورد اشاره

دریافت رایگان فايل کتاب
«سیر تکاملی انرژی اتمی در ایران»

انتشــارات پژوهشگاه علوم و فنون
هستهای اقدام به انتشار کتاب «سیر
تکاملی انرژی اتمی در ایران» نوشته
مرحوم دکتر احمد نخلی نموده است.
عالقهمندان میتوانند با مراجعه به
پورتال انتشــارات پژوهشگاه فایل
الکترونیکی این اثــر ماندگار را به
صورت رایگان دریافت كنند.
در این کتاب که سال پيش منتشر شد،
به دالیل ایجاد و نحوه تشــکیل سازمان
انرژی اتمی از دوران قبل از انقالب اسالمی
ایران و بعد از آن پرداخته است.

روز قدس
گرامی باد

قرارگرفته ،در وضعیت بســیار خوبی قرار دارند .کارخانــه با حداکثر ظرفیت در حال
تولیــد بوده و محصــوالت آن عالوه بر تأمین نیازهای تحقیقاتی و داروئی کشــور ،به
خارج صادر میشود.
راکتــور آب ســنگين نیز تجهیزاتی که در گذشــته نداشــته اســت ،مانند مدار
ثانویــه ،اتــاق فرمان ،ماشــین ســوخت گــذاری و غیــره را نصب کرده و کشــور
بهطــور همزمان ،امــکان تکمیــل راکتور قدیمــی و نیــز توانایی ســاخت راکتور
مدرنشده را دارد .ضمن اینکه بازديد نمایندگان رسانههای کشور در خردادماه 1398
پاســخ روشــنی به یک ابهامزدایی از اين ادعا بود که قلب راکتور اراک از ســیمان پُر
نشده اســت .هرچند بارها و بارها تکرار این موضوع توسط رسانهها نتوانسته برخی را
که احتماالً اغراض سیاسی دارند ،متقاعد كند.
اما اینکه گفته شــده اســت فردو و نطنز غیرفعال شــدهاند را بــه صدها گزارش
خبرنگارانــی کــه از این دو مجتمــع بازدید داشــتهاند ،واگذار میکنیــم و باالخره
اینکه گفتهاند دانشــمندان هستهای اخراج شدهاند .ســازمان بارها از مدعیان چنین
ادعاهایی درخواســت ارائه اطالعات و اســامی نموده اســت که البتــه هیچوقت ارائه
نشده است.
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یادداشت
بغیر حساب

نشریه داخلی سازمان انرژی اتمی ایران  |  اداره کل دیپلماسی عمومی و اطالعرسانی

حتماً شــما هم مثل من بارها شنیدهاید که یک
مسئله ممکن است فرمولهای مختلفی داشته باشد!...
و به همین مناسبت روشهای اثبات یک قضیه هم
میتواند متفاوت باشد...
یک ریاضیــدان بــرای اثبات خــود از یکراه
طوالنی کمک میگیرد و یک ریاضیدان دیگر روش
کوتاهتری را برمیگزیند و جالب اینکه نتیجه در هر
دو یکسان است...
یک کارگردان متنی را با مدل خود روی صحنه
میبرد و کارگردان دیگــری با فرمول و مدل دیگر
همان متن را روی صحنه میبرد؛ طوری که در هر
اجرا عدهای شگفتزده میشوند و روی پا میایستند
و برای کارگردان محبوبشان دست میزنند...
اص ً
ال دنیا ،دنیــای فرمولهای مختلف و راههای
مختلف برای رســیدن اســت ...آنقــدر که برای
هرکســی راهی مخصوص خودش وجــود دارد! و
در همیــن میانه من ریاضیدانی را میشناســم که
فرمولهای عجیبی دارد!
کارگردانی که نمیشود او را حدس زد و همیشه
برگ برندهای برای شگفتزده کردن تماشاچیانش
دارد...
آقای کارگردان عزیزم!
خدا جان خالق و شگفتانگیز!
من که خوب میدانم معنای «بغیرحســاب» در
منطق تو یعنی شگفتانگیز!
یعنی طــوری همهچیــز را میگردانــی که نه
میتوانم حدس بزنم ،نه میتوانم حیرت نکنم!
یعنی همه فرمولها را هم که بلد باشــم ،تو با
فرمول و روش و منطق خودت چنان میبخشیام
کــه بینیاز شــوم و هرگز نبینم از کدام ســمت،
خورشید به تاریکیام تابیده است که هیچ سایهای
ندارم!...
خدای کارگردان! مرا بگردان به سمت خودت
درست شبیه آفتابگردانها
مرا بگردان به سمت روشنی و نور ...و از جایی که
فکر نمیکنم کاسه تنهاییام را باوجودت پر کن...
که خودت گفتهای:
«و اهلل یرزق من یشاء بغیر حساب(»...سوره نور؛ آیه )38

شمــــاره
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گرمای داخل خودرو کروناویروس را از بین میبرد

هرســاله با گرم شــدن هوا و ایجاد گرمای زیاد
داخــل خودرو با اتفاقات جانی و مالی بســیاری
روبهرو هستیم؛ اما در سال جاری نهتنها از گرمای
ایجادشــده از نور خورشــید بر خودرو ناراحت
نیســتم ،بلکه این گرما عاملــی در از بین بردن
کروناویروس ،عامل بیماری کووید  19شده است.
بــر اســاس نتایج پژوهش منتشرشــده در نشــریه
نیوانگلند ،مدتزمان زندهماندن کروناویروس بر سطوح
متفاوت اســت و گفتهشــده بر روی سطوح مقوایی 24
ساعت ،سطوح پالســتیک و استیل بیش از  3روز و در
دمای اتاق چند روز باقی میماند .البته باید توجه داشت
این نتایج بر اســاس دمای تقریباً  22درجه سانتیگراد
ارائهشده است و ویروسها در دمای باالتر زودتر از بین
میرونــد .براي نمونه دمای  54درجه ســانتیگراد 20
دقیقه زمان برای از بین بردن  99/99درصد ویروسها
الزم دارد .این میزان در دمای  65درجه ســانتیگراد و
باالتر فقط پنج دقیقه است و میتوان برای لباسها این
میزان را با خشککنها تنظیم کرد.
خودروهــا نیز میتوانند عامل مفیدی برای کشــتن
ویروس روی برخی مواد باشــند .دانشــمندان دانشگاه
جورجیا ســالها در مورد رهانکــردن بچهها ،حیوانات
خانگی یا لوازم الکترونیکی در خودروها هشــدار دادند؛

امــا در حــال حاضر آن را روشــی بــرای از بین بردن
کروناویروس جدید میدانند.
پنجرههای شفاف خودرو در برابر اشعه موج خورشید
کمی گرم میشوند و در صورت باقیماندن طوالنیمدت
در آفتــاب ،مواد تیــره رنگ داخل خودرو (داشــبورد،
صندلیها و اشــیاي دیگر) بهطــور قابلتوجهی گرم و
ســپس هوا از طریق فرایندهای انتقال همرفت هدایت
میشــود .این اشیا اشــعه مادونقرمز (انرژی گرمایی)
ساطع میکنند و این اثر «گلخانهای» خودرو در از بین
بردن کروناویروس مفید است.
میزان گرما و مدتزمان آزمایششده در این پژوهش،
 10دقیقه در دمــای  19درجه فارنهایت 20 ،دقیقه در
دمای  29درجه فارنهایت 30 ،دقیقه در دمای  34درجه
فارنهایت 60 ،دقیقه در دمای  43درجه فارنهایت ،یک تا
دو ساعت در دمای  45تا  50درجه فارنهایت ،دو تا چهار
ساعت در دمای  50تا  55درجه فارنهایت بوده است.
پژوهشــگران ،بــر اســاس نتایــج ایــن پژوهــش
پیشــنهادکردند بهترین روش بــرای ضدعفونی کردن
ماســک ،قــراردادن آن داخل خودرو قرارگرفته شــده
در آفتاب اســت .همچنین آنها هشــدار دادند که این
روش فقط برای ابزارهایی که به گرما حســاس نیستند
منبع :ایسنا
کاربردی است.

سالروزآزادسازیخرمشهرگرامیباد
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خرده روایتهای خالقیت

کافی است یکبار از روی يک متن بخوانيد
تا همه آن را از حفظ شــويد؟ بهترين نمرهها
را در دانشــگاه میگیرید و هميشــه الگوی
همســن و ســالهایتان بوديد؟ در بهترين
دانشگاه کشــور درس میخوانید و باالترين
رتبهها را در آزمون ورودی کســب کرديد؟
اما آيا لزوم ًا آدم خالقی هم هستيد؟ خالقيت
چه فرقی با هــوش دارد و آيا ویژگیهایی که
در حال حاضر داريد ،میتواند آينده شــما را
در زمينه کســبوکارهای نوآور تأمین کند؟
تورنس ازجمله مهمترین روانشناسانی است
که به بررســی خالقيت پرداخته و پرسشنامه
خالقيت او يکی از مهمترین آزمونها در زمينه
سنجش اســت .او خالقيت را بهعنوان «نوعی
مسئلهگشــايی» تعريف میکند و مینويسد:
«تفکر ِخالق مختصر عبارت اســت از فرايند
حسکردن مسائل يا کاســتیهای موجود در
اطالعات ،فرضيهســازی درباره حل مسائل و
رفع کاســتیها ،ارزيابی و آزمودن فرضيهها،
بازنگری و بازآزمايی آنها و ســرانجام انتقال
نتايج به ديگران».
تقریب ًا در هیچکــدام از تعاريفی که برای
خالقيت ارائه میشــود ،هــوش در وهله اول
قــرار نمیگیرد و باهــوش بــودن لزوم ًا به
معنای خالق بودن نيســت؛ اما در اينجا اين
پرســش مهم پيش میآید که اگر باهوشها
لزوم ًا خالق نيســتند ،پس افــراد خالق چه
ویژگیهایی دارند و چطــور میتوان آنها را
شناخت.
خالقها...
استثناها را میبینند.
شگفتزده میشوند.
خيالپرداز هستند و گاهی وظایفشان را
پشت گوش میاندازند.
ایدههای بســياری دارند که ممکن است
خيلی از آنها هیچوقت به مرحله عمل نرسد.
با ایدهها و مفاهيم مختلف بازی میکنند.
احتماالت جديد را در نظر میگیرند.
گروه خودشان را تشکيل میدهند.
ایدههای عجیبوغریب و گاهی سردرگم
کنندهای را مطرح میکنند.
میپرسند چه میشود اگر...
نياز به کسب مهارت در يک حوزه خاص را
زير سؤال میبرند.
ایدههای زيادی دارند ،ولی خيلی وقتها
اجرايی نمیشوند.
بــودن در جمع افراد خــاق را ترجيح
میدهند ،ولی اغلب تنها کار میکنند.
شوخیهای ديوانهواری میکنند.

پروژههای زيادی برای خودشــان تعريف
میکنند که معموالً همهشان به پايان نمیرسند.
مستقل و غيرمعمولی هستند.
هميشه در حال يادگيری هستند.
از خلقکردن لذت میبرند.
میتوانند فیالبداهه چيزی را خلق کنند.
نوآور و ایدهپرداز هستند.
مهــارت زيادی در ارائــه ایدههای بکر و
ناگهانی دارند.
به غریزهشان اعتماد میکنند.
به احتماالت موجود بسنده نمیکنند.
به نمره اهميــت نمیدهند و از آن انگيزه
نمیگیرند.
فردگرا و متفاوت از همســن و ساالنشان
هستند.
باهوشها...
پرســشهای پیشبینینشــدهای مطرح
میکنند.
کنجکاو هستند.
انتخاب میکنند که ذهنشــان را مشغول
چه کاری نگهدارند.
ایدههای پيچيده و انتزاعی دارند.
میداننــد ،بدون اينکه تالش زيادی کرده
باشند.
در مسائل مختلف عميق میشوند.
باالتر از ســطح همکالسیها و همسن و
سالهايشان هستند.
احساســات و نظرات خود را به شيوههای
مختلف بيان میکنند.
درسها را از قبل بلد هستند.
برای اينکه کام ً
ال موضوعی را ياد بگيرند،
بايد يک تا سه بار تکرارش کنند.
ایدههای پيچيدهای دارند.
ترجيــح میدهند دوســتانی باهوش و

همسطح خود داشته باشند.
شــوخیهای پيچيــده و انتزاعی خلق
میکنند.
از تکاليــف و پروژههای درســی فراتر
میروند.
ميل و اشتياق زيادی برای يادگيری دارند.
هميشه در حال يادگيری هستند.
از اينکه خودشــان چيزی را یاد بگيرند،
لذت میبرند.
اطالعاتــی را که دارند ،مورد بررســی و
بازبينی قرار میدهند.
يک کارشناس بالقوه هستند.
خوب حدس میزنند و استنباط میکنند.
دست به پیشبینی میزنند و مشاهداتشان
را به هم ربط میدهند.
خود سرزنشگر هستند.
به نمره اهميــت نمیدهند و از آن انگيزه
نمیگیرند.
روشنفکر هستند
سختکوشها...
جوابها را حفظ میکنند.
مشتاق يادگيری هستند.
دقيق هستند.
به ایدههای پيشرفته فکر میکنند.
برای رسيدن به موفقيت به سختی تالش
میکنند.
با جزئيات به پرسشها جواب میدهند.
نفر اول گروه يا کالس هستند.
با اشــتياق و عالقه به پرســشها جواب
میدهند.
موضوعــات مختلف را در ســطح بااليی
میفهمند.
از بــودن در گروه همســاالن خود لذت
میبرند.
شــوخیهای پيچيده و انتزاعی را درک
میکنند.
تکاليــف و وظايفشــان را بهموقع انجام
میدهند.
گيرايی بااليی دارند.
دقيق هستند و عملکردی عالی دارند.
اغلب از حضور در مدرسه لذت میبرند.
اطالعــات جديــد را به ســرعت جذب
میکنند.
يک تکنسين بالقوه هستند.
به خوبی مطالب را حفظ میکنند.
بسيار هوشيار و مراقب هستند.
از يادگيری لذت میبرند.
نمرات باال میگیرند.
افرادی توانمند هستند.

حدیث
امروز (عید فطر) روزی
است که خداوند آن را
برای شما عید قرار داد
و شما را نیز شایسته آن
ساخت؛ پس به یاد خدا
باشید تا او نیز به یاد
شما باشد.
امام علی (ع)
کتابمنالیحضرهالفقیه
ج،۱ص۵۱۷

باورهای مدیریتی

 10مهارت نرم که هر کارفرمایی
به دنبال آن است
کار تیمی

بازخورد
آیا میتوانید به دیگران بازخوردهای
سازنده بدهید و بازخوردهایی را که
دیگران به شما میدهند ،بپذیرید؟

آیا میتوانید عضوی از تیم باشید
و باعث تقویت تیمی بشوید که در
حال حاضر وجود دارد؟

صبر

مسئولیتپذیری
مسئولیت
پذیرشمسئولیت
آمادگیپذیرش
آیا آماده
دارید؟
اشتباهتانرارادارید؟
اشتباهتان

آیا میتوانید مفاهیم فنی را با صبر
و حوصله ،ساده و به طور خالصه
توضیح دهید؟

سازماندهی

میل و اشیاق
آیا میل و اشتیاق الزم برای یادگیری
تکنولوژیهای جدید را دارید؟

آیا میتوانید چندین پروژه را وقتی
تحت فشار هستید ،کنترل کنید؟

گوش کردن

انعطافپذیری

آیا آماده هستید چیزهایی را
که اشتباه شنیدهاید یا دچار
سوءبرداشت شدهاید ،مشخص کنید؟

در مقابل حوادثی که از کنترلتان خارج
است ،چه واکنشی نشان میدهید؟

تمرکز

کریس گاردنر ،کارآفرین و میلیاردر
اهل ایاالت متحده آمریکا که
در دهه  ۱۹۸۰بیخانمان بود
«هرگز اجازه ندهید که کسی بگوید از
عهده انجام کاری بر نمیآیید .حتی
به من هم چنین اجازهای ندهید».

آیا آماده هستید که تمرکز الزم را
روی کارتان بگذارید و زمانتان را
وقف انجام آن کنید؟

ارتباط
آیا میتوانید با موفقیت درباره تاخیر
پیشآمده به مشتریها توضیح بدهید
و تصمیمهای تیمی را برای مدیرتان
توجیه کنید؟
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عکس هفته

هفتهنامه ارتباط در ويرايش و تلخيص
آزاد است.
مطالب 
نشـریه ارتباط آماده دریافت اخبار،
گزارش ،مقاالت ،تصاویر ،یادداشـت
و انتقادات و پیشـنهادات همکاران و
مدیران صنعت هسـتهای میباشـد.
راههـای ارتباطـی بـا دفتـر نشـریه:
Ertebat@aeoi.org.ir
مستقیم88221242������������������������������:
داخلی6344 �������������������������������������������:

پویشکمکمومنانه

