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 رویکردهای زیست محیطی سیمان هرمزگان
      تاریخچه سیمان

         پنجره ای رو به ساخت بتن های قوی تر
              هفت توصیه برای اینکه در پاییز چاق نشوید

ین هزینه سفر کنیم؟                     چگونه با کم�ت

سیمان و محیط زیست
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ستون فقرات اقتصاد مقاومتی

مشکالتی که وجود دارد اوالً با گفنت و حرف زدن 

حل منی شود؛ اقدام و ابتکار و عمل الزم است. 

اقتصادی  مجموعه ی  مشکالِت  حّل [  ]راه  ثانیاً 

ستون  کرد؛  پیدا  باید  کشور  درون  در  را  کشور 

فقرات هم عبارت است از تولید؛ ستون فقرات 

عبارت  کردیم،  عرض  ما  که  مقاومتی  اقتصاد 

است از تقویت تولید داخلی؛ اگر این کار تحقق 

پیدا کرد و همت ها متوجه به این مسئله شد، 

ارزش  کار  می شود؛  حل  به تدریج  کار  مسائِل 

اشتغال  می کند؛  پیدا  ارزش  کارگر  می کند؛  پیدا 

عمومی می شود؛ بی کاری که یک معضلی است 

در جامعه، به تدریج کم می شود و از بین می رود. 

اساس کار، مسئله ی تولید است.

بیانات در دیدار جمعى از کارگران رسارس کشور، 

1394/02/09
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سـخن اول

خدا را شاکریم که باز هم توفیقی نصیب شد تا از این دریچه به دیدار شما نائل شویم. دیداری که 
هر چه می گذرد رنگ وبوی زیباتری به خود می گیرد  و رفاقت هرچه قدیمی تر،  بهتر.

فصل ها تغییر می کنند و این منحصر به طبیعت نیست. ما هم در دوازدهمین شماره تصمیم گرفتیم 
با تغییراتی خدمت شما برسیم. فصل جدید ما، فصل یکدلی و همرنگی است؛ فصل تالش و کوشش 

و اقدام و عمل.
تهیه مطالب  کارخانه  و همچنین  در  بی شائبه شما  و کوشش های  انعکاس تالش  ما همچنان   رسم  

آموزنده و سرگرم کننده است تا بتوانیم به نیازهای شما بهتر پاسخ گوییم.
از  فراغت  برای  کار سخت روزانه ی شما، روزنه ای  کنار  در  تا  باشیم  این است موفق شده  ما  امید 

خستگی و مشغله های روزانه تان باشیم.
در طول این چند شماره، آنچه که بر ما آشکار بوده نظر لطف و همکاری شما در بهتر شدن روند 
آفرینی های شما و خانواده تان همواره نقطه طالیی و درخشنده  افتخار  نشریه است؛اخبار تالش و 

نشریه داخلی سیمان هرمزگان بوده اید.
این نشریه پیش روی شما قرار دارد حاصل حمایت های شماست؛  از  امروز دوازدهمین شماره  اگر 
حمایتی که همواره با ارسال نقطه نظرات و اخبار و آثار خود، آن را از ما دریغ نکرده اید و روز به روز 
نقش شما در تهیه و آماده سازی این نشریه پررنگ تر شده است. این را ما نمی گوییم بلکه صفحات 
نشریه و استقبال شما از آن می گوید. اما انتظار ما این است که بیش از گذشته دست یاری خود را به 

سوی ما دراز کنید چرا که می خواهیم همانی باشیم که شما می خواهید و می خوانید.
حال در ادامه این راه تصمیم گرفته ایم تا هر فصل با یک نشریه پربارتر و وزین تر در خدمت شما 
باشیم. در واقع به جای ماهنامه  در قالب فصل نامه خدمت شما می رسیم؛ هر چند طوالنی شدن 
دیدار برای ما سخت است و عالقه مان این است که زود به زود دیدارمان تازه شود اما برای تحفه ای 

گران بارتر سعی مان را مضاعف کرده ایم.
باز مانند گذشته، ما را از نظرات خود محروم نکنید. شما رسانه ی ما باشید تا ما رسانه ی شما؛ با 
ما اخبار محیط کار و استان را مرور کنید و آنچه را از تغذیه، سالمت، دانش، اصول همسرداری و 
خانواده مداری و... که می خواهید در سبک زندگی تان داشته باشید به شما تقدیم خواهیم کرد. باشد 

که فصل نامه ما مانند گذشته فصل جدیدی در حال و هوای بندر خمیر باشد.
فصل جدید، شروعی دوباره است...

فصل یکدلی 
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 فصلنامه داخیل سیمان هرمزگان
 شمـاره دوازدهم
 تابستان 1395
 آدرس دف�ت مرکزی:

داماد - باالتر از میدان مینا   تهران - خیابان م�ی
 خیابان بهروز - پالک 37
 کدپس�ت : 1911773186
 آدرس کارخانه:

 استان هرمزگان - شهرستان بندر خم�ی
 کیلوم�ت 4 جاده بندر لنگه
 شماره تلفن تهران: 021-22904985
0763-3222302-4 :  شماره تلفن بندر خم�ی
 نمابر تهران: 021-22259802
07630763-3223083-4 :  نمابر بندر خم�ی
: ن�ت  درگاه این�ت
www.hormozgancement.com 
ونییک:  پست الک�ت
info@hormozgancement.com 
 مدیر مسئول: جعفر رحمان زاده

: مصطفی بابا�ی  رسدب�ی
 دب�ی تحریریه: عطااله باباپور

 عکاس: محمد محمد امی�ن 
 تحریریه:
ن تشکر، بابک خالقی، سعید خا�ن پور  حس�ی
مصطفی رفیعی
ا فرخ رو  با تشکر از همکاری می�ت
 تولید محتوا و طراحی گرافیک: استودیو ه�ن نو
www.newartstudio.ir 
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اخـبار سـیمان هرمـزگان

سیمان هرمزگان نایب قهرمان والیبال جام رمضان شد

سیمان هرمزگان به دیدار پایا�ن مسابقات والیبال جام رمضان سعود کرد.
کت سیمان هرمزگان: در این دوره از بازی ها که با هشت تیم آغاز شده بود در پایان بازی ها   ن الملل رسش به گزارش روابط عمومی و امور ب�ی
تیم های سیمان هرمزگان و بدر بندرخم�ی به فینال راه یافتند که در یک بازی سخت و نفس گ�ی با امتیازهای نزدیک به هم، تیم بدر 
بندرخم�ی توانست سیمان هرمزگان را شکست دهد و مقام قهرما�ن این دوره را از آن خود کند و تیم سیمان هرمزگان و تیم گوین در 

سکوی دوم و سوم ایستادند.

کسب رتبه دوم مسابقات قرانی شهرستان بندر خمیر

از محاسن اخالقی خانواده بزرگ سیمان هرمزگان  یکی  با قرآن  انس 
نصیب  قرآنی  مسابقات  زمینه  در  مختلفی  افتخارات  همواره  است. 
دوستان گرامی مان شده است. در این زمینه فرزندان شما نیز نه تنها 
در عرصه های تحصیل علم، بلکه در آموختن قرآن نیز پیشتاز و ممتاز 
اند.  پنجمین دوره از مسابقات ترتیل قرآن کریم مانند گذشته  بوده 
با حضور گرم قاریان قرآن کریم برگزار شد که سبحان برآورده، فرزند 

همکار گرامی حسن برآورده، حائز رتبه دوم از این مسابقات گردید. 
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همایش تجلیل از صنعتگران و معدکاران 
نمونه استان هرمزگان با حضور و مشارکت 
حداکثری جامعه صنعت و معدن استان 
علمیه خواهران شهرستان  در سالن حوزه 

بندرعباس برگزار گردید. 
ــت  ــش بزرگداش ــمی در همای ــل قاس خلی
روز صنعــت و معــدن در اســتان هرمــزگان 
بــا اشــاره بــه برنامــه هــای دولــت و اســتان 
جهــت راه انــدازی واحدهــای راکــد در 
ــازمان در  ــت: س ــان داش ــاری  بی ــال ج س
ــاد  ــای اقتص ــت ه ــرای سیاس ــتای اج راس
مقاومتــی دولــت و وزارت متبــوع، در قالب 
کارگــروه هــای تســهیل، رفع موانــع تولید و 
رونــق تولیــد اقــدام بــه برگزاری 114 جلســه 
ســتاد تســهیل با هــزار و 20مصوبه از ســال 

گذشــته کــرده اســت.
وی با اظهار اینکه کسب رتبه سوم کشوری 
طی سال 94 در کارگروه تسهیل و رفع موانع 
تولید ماحصل تالش های مسئوالن استانی 
در هرمزگان است، عنوان کرد: با توجه به 
برنامه های آتی و تعیین 25 درصدی سهم 
ریزی  برنامه  بانکی،  تسهیالت  از  صنعت 
جهت راه اندازی 205 واحد راکد در دستور 

کار این سازمان قرار دارد.
ــکالت  ــی از مش ــرد: یک ــان ک وی خاطرنش

ــت  ــا برداش ــه ب ــته مقابل ــای گذش ــال ه س
هــای غیرمجــاز در معــادن بــود کــه در 
ــر  ــت غی ــا برداش ــه ب ــته مقابل ــال گذش س
ــی در اســتان هرمــزگان  مجــاز مــواد معدن

ــت. ــده اس ــدید ش تش
و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئیــس 
تجــارت هرمــزگان همچنیــن از مراحــل 
ــن  ــای ش ــدوده ه ــاماندهی مح ــی س نهای
ــه ای در اســتان هرمــزگان  و ماســه رودخان
خبــر داد و افــزود: در دوران پســابرجام 
ــالم  ــره ای اع ــدی و ک ــذاران هن ســرمایه گ
آمادگــی بــرای ســرمایه گــذاری بــر روی 

معــادن اســتان هرمــزگان داشــته انــد.
در ادامــه احمــد مــرادی گفــت: نــرخ 
مطلــوب  هرمــزگان  اســتان  در  بیــکاری 
ــتانی  ــد اس ــئوالن ارش ــد مس ــت و بای نیس

چــاره اندیشــی کننــد.
نماینــده مــردم هرمــزگان در مجلــس 
پشــتیبانی  و  حمایــت  داشــت:  بیــان 
ــا  ــد راهگش ــی توان ــس م ــدگان مجل نماین
باشــد، قــوه مجریــه و قــوه مقننــه بــا 
همــکاری هــم مشــکالت را از پیــش پــای 
ــس  ــدگان مجل ــد. نماین ــران بردارن صنعتگ

ــد. ــت بیاین ــک دول ــه کم ــد ب بای
ــع کوچــک مســتقر  ــزود: صنای ــرادی اف م

از  بخشــی  صنعتــی  هــای  شــهرک  در 
مشــکالت حــوزه صنعــت و معــدن اســت. 
اگــر واقعیــت هــا را ببینیــم و نــگاه مــان را 
ــم  ــر دهی ــتغال و کار تغیی ــه اش ــبت ب نس
ــود. ــی ش ــع م ــکالت مرتف ــیاری از مش بس

ــاالی  ــکاری ب ــرخ بی ــه ن ــان اینک ــا بی وی ب
30درصــد اســت، اظهــار داشــت: نــرخ 
ــول  ــل قب ــزگان قاب ــتان هرم ــکاری در اس بی
نیســت، اگــر فقــط بــه معــادن اشــاره 
کنیــم ظرفیــت هــای باالیــی داریــم، گیــر 

ــت. ــا اس ــاور م ــاد ب ــدم اعتم کار در ع
در ادامــه حجــت االســالم ســیدمصطفی 
روز  بزرگداشــت  همایــش  در  ذوالقــدر 
صنعــت و معــدن هرمــزگان بیــان داشــت: 
ــاورزان را در  ــران و کش ــت کارگ ــی زحم وقت
گرمــای اســتان هرمــزگان مــی بینیــم متوجه 
ــوق  ــا و حق ــت ه ــا در پرداخ ــی ه ناعدالت

مــی شــویم.
نماینــده مردم شــرق هرمــزگان در مجلس 
عنــوان کــرد: بانک هــا در حــوزه صنعــت، 

کشــاورزی و اقتصــاد کوتاهــی مــی کنند.
شــایان ذکــر اســت در پایــان  از 19 واحــد 
نمونــه صنعتــی و معدنــی بــا اهــداء لــوح 

تقدیــر و تندیــس تجلیــل بعمــل آمــد..

آیین گرامیداشت روز صنعت و معدن در هرمزگان برگزار شد 
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شــاید شــما نــام پروتــکل “USSD” را شــنیده باشــید. ایــن پروتــکل کــه بــا نــام  “کــد ســریع” نیــز در میــان کاربــران شــناخته شــد 
ــکل، در  ــن پروت ــد. ای ــدا کنی ــر روی گوشــی خــود، دسترســی پی ــه ب ــه اطالعــات پای ــا ب ــکان را بدهــد ت ــن ام ــد ای اســت، می توان

اصــل بــرای گوشــی هایی بــا فنــاوری رادیویــی GSM ســاخته شــد، امــا پــس از مدتــی، تعــدادی 
ــتند از آن  ــز توانس ــد نی ــز کار می کنن ــی CDMA نی ــاوری رادیوی ــا فن ــه ب ــی هایی ک از گوش

اســتفاده نماینــد.
مــا قصــد داریــم 7 کــد USSD را بــه شــما معرفــی نماییــم کــه بــا اســتفاده از 

ــر روی گوشــی خــود دسترســی  ــی ب ــات مختلف ــه اطالع ــد ب آن هــا، می توانی
داشــته باشــید.

 
شــماره گیری  طریــق  از   FIELD MODE بــه  دسترســی   -۱

*۳۰ ۰۱ #۱۲ ۳ ۴۵ #*
وارد صفحــه تمــاس شــوید و کــد *#12345#3001* را شــماره 
ایــن  در  برویــد.   Field Mode فضــای  بــه  تــا  کنیــد  گیــری 
بخــش، شــما می توانیــد اطالعاتــی در خصــوص شــبکه های 
داخلــی یــا شــبکه هایی کــه در اطــراف شــما قــرار گرفته انــد 
ــر ایــن، اگــر در مکانــی قــرار داریــد  را بدســت آوریــد. عــالوه ب
ــن بســیار  ــق اپراتورهــای تلف ــی از طری ــه ســیگنال های دریافت ک
ــرای  ضعیــف اســت، می توانیــد راه کارهایــی را در ایــن حالــت ب
افزایــش میــزان دریافــت ســیگنال ها توســط دکل هــای تلفــن 

ــن قابلیــت، در  ــه ای ــر اســت ک ــد. شــایان ذک همــراه انجــام دهی
ایــران قابــل دسترســی نیســت و در تســت های انجــام شــده، 

ــد. ــل نش ــه ای حاص نتیج
 

۲- دسترسی GENERAL MODE با شماره گیری
*#۰*# 

ــا ایــن روش شــما  ایــن ویژگــی، بــر روی گوشــی های اندوریــدی کاربــرد دارد. ب
می توانیــد برخــی امکانــات ابتدایــی را بــر روی تلفــن هوشــمند خــود، در یــک فضــای 

جدیــد و ســاده در دســترس داشــته و از آن اســتفاده نماییــد. کارهایــی ماننــد تغییــر رنــگ 
صفحــه نمایــش، فعالســازی دوربیــن، ویبــره و … را بــا انتخــاب گزینه هایــی کــه بــه نمایــش در 
می آینــد، انتخــاب کــرده و از ایــن قابلیت هــا بهــره ببریــد و یــا حتــی گوشــی خــود را تســت کنیــد.

 
۳- نمایش IMEI با شماره گیری #۰۶#*

IMEI یــک شــماره منحصــر بــه فــرد اســت و در هــر تلفــن هوشــمند، بــا دیگــری متفــاوت خواهــد بــود. شــاید کاربــران در طــول 
اســتفاده از موبایــل، نیــاز چندانــی بــرای دانســتن ایــن شــماره نداشــته باشــند امــا در برخــی نقــاط، شــرکت های ســرویس دهنــده 

شــبکه های ارتباطــی، از ایــن کــد بــرای ثبــت نــام دســتگاه شــما در لیســت خــود اســتفاده می کننــد.

هفــت ُکــد کـه اطالعات مخفی 
تلفـن هوشمندتان را آشـکار می سازد 

برنامه نویسان، اغلب مسیرهای مخفی برای دسترسی به برخی اطالعات مهم را در برنامه خود 
قرار می دهند تا اینکه در زمان به وقوع پیوستن اشکال، بتوانند به سرعت آن ایرادات را رفع 
نمایند. دسترسی به این مسیرهای مخفی که تنها خود برنامه نویس از آن آگاه است، تنها از 
طریق وارد کردن کد امنیتی امکان پذیر است. این شیوه، از زمان ابداع تلفن همراه تاکنون، به 

همین منوال دنبال می شود.



 ۴- چک کردن انتقال تماس با شماره گیری 
*#۶۷#

در زمان هایــی کــه مشــغول کار مهمــی هســتید و نمی توانیــد بــه تماس هــا پاســخ گو باشــید، قــادر هســتید آن هــا را بــه 
شــماره ای دیگــر انتقــال دهیــد. گزارشــات در خصــوص شــماره ای کــه تماس هــا روی آن دایــورت می شــود، بــا شــماره گیــری کــد 
بــاال در اختیــار شــــما قــرار خواهــد گرفــت. در گوشــی هایی بــا سیســتم عامــل iOS، بــرای تغییــر شــماره مقصــد، وارد تنظیمــات 
شــوید و در قســمت Phone، گزینــه Call Forwarding را انتخــاب نماییــد. بــر روی گوشــی های اندرویــد )البتــه بســته بــه نســخه 
سیســتم عامــل و مــدل گوشــی، ممکــن اســت متفــاوت باشــد( وارد برنامــه Phone شــده و آیکــون “بیشــتر” )همــان ســه نقطــه 
ــا انتخــاب Call وارد More Setting شــده و Call Forwarding را فعــال کــرده و شــماره مــورد  ــد. ب ــر هــم( را انتخــاب نمایی زی

نظــر را در لیســت اضافــه کنیــد.
 

۵- فعال کردن حالت انتظار تماس با شماره گیری
*۴۳# 

ــه  ــد ب ــن اســت در برخــی شــرایط، نتوانی ممک
هنــگام زنــگ زدن تلفــن در همــان لحظــه 
ــازی  ــا فعال س ــد. ب ــخ دهی ــه آن پاس ب
ــا  ــه ب ــخصی ک ــه ش ــت، ب ــن حال ای
شــما تمــاس می گیــرد، اعــالم 
منتظــر  بایــد  کــه  می شــود 
بمانــد. شــخص در صــورت 
صبــر  می توانــد  تمایــل 
بــه  شــما  تــا  کنــد 
تماســش پاســخ دهیــد.

تنظیمــات  ۶- منــو 
شــماره  بــا  ســریع 

*#۷۳۵۳# گیــری 
بایــد  ابتــدا  در 
اشــاره داشــته باشیم 
کــه ایــن کــد فقــط 
بــر روی گوشــی های 
گلکســی  سامســونگ 
بــا  اجراســت.  قابــل 
می توانیــد  روش،  ایــن 
بــا انتخــاب هــر گزینــه 
جداگانــه،  صــورت  بــه 
ــک  ــتگاه تان را چ ــات دس امکان
ــی،  ــن ویژگ ــر ای ــه نظ ــد. ب کنی
ــمند،  ــن هوش ــد تلف ــان خری در زم
بســیار کار آمــد خواهــد بــود و کمــک 
ــودن اجــزا  ــادی در تشــخیص ســالم ب زی
ــی  ــوص وقت ــه خص ــد ب ــی می کن ــی گوش اصل
ــرده را  ــک تلفــن هوشــمند کارک ــد ی ــه قصــد خری ک

باشــید. داشــته 
 

۷- دسترسی به اطالعات FIRMWARE با شماره گیری #۱۲۳۴#*
بــاز هــم بایــد اشــاره کنیــم کــه ایــن کــد تنهــا بــر روی گوشــی های سامســونگ گلکســی قابلیــت اجــرا دارد. بــه هــر حــال، بــا 

اســتفاده از ایــن کــد، قــادر هســتید اطالعاتــی در خصــوص Firmwork نصــب شــده بــر روی گوشــی را مشــاهده کنیــد
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11
ه 

فح
 ص

   
95

ن 
ستا

تاب
  1

2 
ره

مـا
 ش

ن 
زگا

رم
 ه

ان
یم

 س
لی

اخ
ه د

نام
صل

 ف

تاریخ علم سیمان
قــرون 18 و 19 زمــان کشــف بســیاری از پدیده هــا بــود و توجــه 
ــمندان  ــط دانش ــی توس ــی و طبیع ــای علم ــه پدیده ه ــادی ب زی
و محققیــن می شــد. یکــی از پدیده هایــی کــه مــورد توجــه 
ــه  ــود. از جمل ــا ب ــدن مالت ه ــخت ش ــرش و س ــود گی ــادی ب زی
ــال  ــه در س ــود ک ــا ب ــی مالت ه ــواص هیدورلیک ــواد، خ ــن م ای
گردیــد.  کشــف  انگلیســی  اســمیتون«  »جــان  توســط   1756
ــاک رس،  ــود در خ ــات موج ــم ترکیب ــواص مه ــه خ ــرده ب نامب
ــات  ــن ترکیب ــدن ای ــخت ش ــت س ــک و خاصی ــرش هیدرولی گی
پــی بــرد. ایــن اکتشــاف در پــی تحقیقــات او بــرای ربــودن 
جایــزه مســابقه ای بــود کــه تحــت عنــوان بهتریــن مــالت جهــت 
تجدیــد بنــای »فانــوس دریایــی ادی اســتون« مطــرح شــده بــود 
ــن  ــه بهتری ــد ک ــه ش ــود متوج ــات خ ــی تحقیق ــمیتون ط و اس
ــه  ــد ک ــت می آی ــه دس ــک ب ــنگ آه ــی س ــن نوع ــالت از پخت م
در آن مخلــوط ســنگ، مقــداری خــاک رس نیــز وجــود داشــته 
باشــد. دنبــال کــردن ایــن کشــف توســط آقایــان هیگینــز و پارکــر 
ســرنخ اکتشــافات بعــدی بــود تــا اینکــه اولیــن اقــدام بشــر در 
ــی از ســنگ آهــک و خــاک رس  ــوط مصنوع ــه مخل ــه تهی زمین
بــرای تهیــه ســیمان آبــی بــه نــام آقــای ویکــت فرانســوی ثبــت 
شــد. امــا نهایتــاً افتخــار نهایــی نصیــب آجرچیــن انگلیســی بــه 
نــام جــوزف اســپیدین شــد. او موفــق شــد از پختــن مخلوطــی 
از ســنگ آهــک و خــاک رس )بــه نســبت متفــاوت و بــه 
صــورت دوغــاب( در درجــه حــرارت بــاال بــه نوعــی آهــک آبــی 
فوق العــاده جالــب دســت یابــد کــه نــام آن را ســیمان پرتلنــد 
گذاشــت و در 21 اکتبــر 1824 ســیمان ســاخته شــده خــود را بــه 

ژوزف اسپدین، مخترع سیمان اولیه

کارخانه های قدیم تولید سیمان

"سمنتوم" رومی  لغت  از  که  واژه ایست  "سمنت"  یا  سیمان 
گرفته شده و قدمت آن به پیش از میالد می رسد. مصرف آن 
در ساختمان پانتئون شهر رُم واقع در ایتالیا که مربوط به 27 
قبل از میالد است، دیده شده است. در ساختمان گنبد این 
بنا که 43 متر قطر دارد، مخلوطی از خرده سنگ و آهک پخته 

به کار رفته است.
نفر  یک  به  است  مربوط  امروز  به شکل  ولی کشف سیمان 
بنای انگلیسی بنام ژوزف اسپدین که از پختن آهک و خاک 
رس در حرارت باال و آسیاب کردن آن موفق شد ابتدایی ترین 
نوع سیمان را کشف نموده و آن را در تاریخ 21 اکتبر 1824 
به نام خود در انگلستان ثبت نماید و نام محصول به دست 
آمده را سیمان پرتلند گذاشت. علت این نامگذاری همان طور 
که گفته شد آن است که سیمان از سمنتوم رومی گرفته شده 
است و پرتلند نام جزیره ایست در انگلستان که رنگ سیمان 
پس از سخت شدن به رنگ سنگ های ساحلی این جزیره در 
برای  سیمان  دنبال  به  را  پرتلند  نام  دلیل  همین  به  می آید، 
آن انتخاب نموده اند. البته قبل از ژوزف اسپدین، اشخاص 
سنگ  و  رس  خاک  پختن  از  انگلستان  و  فرانسه  در  دیگری 
کار  هیچکدام  ولی  آوردند  دست  به  مشابهی  مصالح  آهک 
نرساندند،  ثبت  به  را  خود  محصول  و  نکرده  دنبال  را  خود 
اوایل  در  را  که سیمان  بود  نخستین شخصی  اسپدین  ژوزف 
قرن نوزدهم در انگلستان به ثبت رسانده و آن را ابتدا برای 

ساخت فانوس دریایی مورد استفاده قرار داد.



ــد.  ــر از جــرج چهــارم دریافــت کن ــوح تقدی ثبــت رســانده و ل
ــگ  ــاد رن ــی زی ــذاری هوشــیارانه شــباهت خیل ــن نامگ ــت ای عل
ــره پرتلنــد انگلیــس  ــا نوعــی ســنگ آهــک موجــود در جزی آن ب
اســت. ســیمان ســاخته شــده او واقعــاً بهتــر و عالی تــر از 
تمــام ســیمان های قبلــی بــوده و دارای مقاومــت بیشــتری 
بــود. بــه همیــن علــت از آن در ســاخت پارلمــان جدیــد 
ــا 1852 طــول کشــید، اســتفاده  ــه از ســال 1840 ت انگلســتان ک
گردیــد. بدیــن ترتیــب بشــر وارد عصــر تولیــد صنعتــی ســیمان 
شــد و بــرای اولیــن بــار در تاریــخ صنعتــی، نخســتین مؤسســه 
اســتاندارد تولیــد توســط تولیدکننــدگان ســیمان در کشــور 
آلمــان بــه وجــود آمــد؛ لــذا ســیمان اولیــن محصــول صنعتــی 
اســت کــه دارای اســتاندارد تولیــد شــده اســت. تولیــد صنعتــی 
ســیمان پرتلنــد از اوایــل قــرن 19 بــا کوره هــای دارای 5تــن 
ــزی  ــای آهک پ ــه کوره ه ــبیه ب ــالً ش ــه کام ــه ک ــت در هفت ظرفی
ــرای  ــا افزایــش تقاضــا ب ــه مــرور هماهنــگ ب ــوده شــروع و ب ب
ایــن کاالی معجزه گــر ابداعاتــی در ســاختمان کوره هــا و نحــوة 
تولیــد صــورت گرفــت. باالخــره بــا ابــداع کوره هــای دوار، قــدم 
عظیمــی در جهــت پاســخگویی بــه بــازار مصــرف برداشــته شــد. 
ثمــره 80 ســال کار و اســتفاده از تکنولــوژی دوار ســیمان منتهــی 
ــر در روز  ــن کلینک ــت 100٫000 ت ــا ظرفی ــی ب ــاخت کوره های ــه س ب
شــده اســت. اکنــون هــزاران کــوره در کلیــه نقــاط دنیــا هــر جــا 
ــد،  ــته باش ــود داش ــاک رس وج ــک و خ ــنگ آه ــادن س ــه مع ک

ــه تولیــد ســیمان اســت. مشــغول ب

تاریخ تولید سیمان در ایران
ــاب شــده  ــران ب اینکــه از چــه تاریخــی مصــرف ســیمان در ای
اســت چنــدان مشــخص نیســت ولــی آنچــه کــه مســلم اســت 
ــه از  ــت ک ــوده اس ــگان ب ــط بیگان ــران توس ــه ای ــیمان ب ورود س
ــفارتخانه ها و  ــاها و س ــر کلیس ــی نظی ــاختن بناهای ــرای س آن ب
ــرن 14  ــا شــروع ق ــدری اســتفاده شــده اســت. ب تاسیســات بن
هجــری شمســی ســرعت گســترش کارهــای زیربنایــی، همزمــان 
بــا تحــوالت صنعتــی جهانــی آنچنــان گســترده اســت کــه 
ــوی  ــاختمانی جواب گ ــنتی س ــوالت س ــت محص ــت و کمی کیفی
ــن  ــداث راه آه ــروع اح ــا ش ــاً ب ــت و خصوص ــوده اس ــا نب نیازه
از ســیمان جهــت ســاختمان  اســتفاده  سراســری ضــرورت 
ــت. از  ــوس تر گش ــالً محس ــتگاه ها کام ــا و ایس ــا و تونل ه پل ه
آنجایــی کــه ســیمان کاالیــی ارزان قیمــت و ســنگین وزن اســت 
و مصــرف آن وقتــی مقــرون بــه صرفــه اســت کــه محــل تولیــد 
و مصــرف، حتی االمــکان نزدیــک بــه یکدیگــر باشــند، لــذا پــس 
از مدتــی کــه ســیمان وارد می شــد تصمیــم بــر ایــن شــد کــه بــا 
توجــه بــه وفــور مــواد اولیــه ســیمان در ایــران، از محــل عوایــد 
حاصــل از قنــد و شــکر اقــدام بــه تاســیس یــک کارخانــه 
ــم  ــن تصمی ــال 1310 ای ــود. در س ــیمان بش ــه( س ــی )روزان 100تن

شــروع بــه عمــل شــده و مطالعــات اولیــه زمین شناســی منجــر 
ــران آن  ــوب ته ــری جن ــع در 7 کیلومت ــی واق ــاب محل ــه انتخ ب
زمــان و در کنــار کــوه بی بی شــهربانو گردیــد. کار احــداث ایــن 
واحــد بــا ســرمایه 8 میلیــون ریالــی در بهمن مــاه 1312 بــه پایــان 
رســیده و بالفاصلــه بهره بــرداری از آن آغــاز گردیــد. )تقریبــاً 50 
ســال پــس از ژاپــن، 60 ســال پــس از آمریــکا، 70 ســال پــس از 
آلمــان و 100 ســال بعــد از انگلیــس(. بــا گذشــت زمــان و فزونــی 
تقاضــا بــرای ایــن محصــول، نیــاز بــه کارخانه هــای دیگــر 
ــری  ــه دیگ ــخ 1314 کارخان ــذا در تاری ــد. ل ــکار ش ــوم و آش معل
بــا ظرفیــت روزانــه 200 تــن خریــداری و در ســال 1315 در 
جــوار کارخانــه قبلــی عملیــات ســاختمانی آن شــروع و در ســال 
ــه  ــرداری از واحــد دوم آغــاز شــد. شــاید لزومــی ب 1316 بهره ب
ــواص  ــیمان و خ ــی س ــر بنای ــی ه ــن اصل ــه رک ــدارد ک ــن ن گفت
معجزه آســای آن می باشــد و هیــچ ســازه و بنایــی بــدون وجــود 

ســیمان قابــل تصــور هــم نیســت.

انواع سیمان
: P.C - TYPE I ) سیمان پرتلند نوع ۱ ) سیمان پرتلند معمولی

در مواردی به کار می رود که هیچ گونه خواص ویژه مانند سایر 
انواع سیمان مورد نظر نیست.

: ) P.C - TYPE II ( ۲ سیمان پرتلند نوع
برای استفاده عمومی و نیز استفاده ویژه در مواردی که گرمای 

هیدراتاسیون متوسط مورد نظر است.

:) P.C - TYPE III ( ۳ سیمان پرتلند نوع
برای استفاده در مواقعی که مقاومت های باال در کوتاه مدت 

مورد نظر است.

: ) P.C - TYPE V ( ۵ سیمان پرتلند نوع
در مواقعی که مقاومت زیاد در مقابل سولفات ها مورد نظر 

باشد استفاده می شود.

: ) WHITE CEMENT ( سیمان سفید
بــرای اســتفاده در ســطح ســاختمان هــا و مواقعــی کــه 
اســتفاده از ســیمان هــای بــدون رنــگ بــا مقاومــت هــای بــاال 
مــورد نیــاز باشــد. از ایــن ســیمان در تولیــد انــواع ســیمان هــای 

رنگــی اســتفاده مــی شــود.

: ) SR. SLAG CEMENT (: سیمان سرباره ای ضد سولفات
ــا  ــل ســولفات ه ــت متوســط در مقاب ــه مقاوم در مواقعــی ک
و یــا حــرارت هیدراتــا ســیون متوســط مــورد نظــر اســت، 

ــردد. ــی گ ــتفاده م اس
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: ) P.P.CEMENT ( سیمان پرتلند - پوزوالنی
در ســاختمان هــای بتنــی معمولــی و بیشــتر در مــواردی 
کــه مقاومــت متوســط در مقابــل ســولفات هــا و حــرارت 
هیدراتاســیون متوســط مــورد نظــر باشــد اســتفاده مــی شــود.

 :) P.K.Z.CEMENT ( سیمان پرتلند - آهکی
ــه  ــه مــواردی ک ــن در کلی ــه مــالت و بت ــوع ســیمان در تهی ــن ن ای
ســیمان پرتلنــد نــوع 1 بــه کار مــی رود قابــل اســتفاده اســت. دوام 
بتــن را در برابــر یــخ زدن، آب شــدن و امــالح یــخ زا و عوامــل 

شــیمیایی بهبــود مــی دهــد.

: ) MASONRY CEMENT ( سیمان بنائی
برای استفاده در مواقعی که مالت بنائی با مقاومت های کمتر 

از سیمان پرتلند نوع 1 مورد نیاز است.

 : ) ۴۵۰ RF CEMENT ( ۴۵۰ سیمان نسوز
و  اتصــال هیدروکســیلی  بــا   Al2O3 %40 از  بیــش  حــاوی 
ــاده  ــوان م ــه عن ــرف ب ــرای مص ــات، ب ــیم آلومین ــای کلس فازه

نســوز در صنایــع حرارتــی اســتفاده مــی شــود.

: ) ۵۰۰ RF CEMENT ( ۵۰۰ سیمان نسوز
و  هیدروکســیلی  اتصــال  بــا   Al2O3  %70 از  بیــش  حــاوی 
ــا  ــوز ب ــاده نس ــوان م ــه عن ــرف ب ــرای مص ــای CA,CA2 ب فازه
 CO.H2 درصــد خلــوص بــاال در صنایــع حرارتــی و آتمســفرهای

ــی رود. ــه کار م ب

 :) ۵۵۰ RF CEMENT ( ۵۵۰ سیمان نسوز
حاوی بیش از Al2O3 %80 با اتصال هیدروکسیلی و آلومینات 
خواص  و  نسوزندگی  دارای  اصلی،  ترکیب  عنوان  به  کلسیم 
آتمسفرهای  مانند  نسوز  ویژه  کاربردهای  و  باال  ترمومکانیکی 

احیاء هیدروژن.

سیمان های چاه نفت:
این سیمان ها برای درزگیری چاه های نفت به کار می روند. 
و  دماها  برابر  در  و  بوده  دیرگیر  ها  سیمان  نوع  این  عمده 
در  است  ممکن  سیمان  این  باشند.  می  مقاوم  باال  فشارهای 

حفره چاه های آب و فاضالب نیز به مصرف برسد.

سیمان های پرتلند ضد آب: 
این سیمان به رنگ سفید، خاکستری تولید می شود. این نوع 
سیمان، انتقال مویینه آب را تحت فشار ناچیز یا بدون فشار، 

کاهش می دهد ولی جلوی انتقال بخار آب را نمی گیرد.

سیمان های با گیرش تنظیم شده:
سیمان با گیرش تنظیم شده به گونه ای کنترل و ساخته می 
شود که می تواند بتنی با زمان های گیرش از چند دقیقه تا یک 

ساعت تولید کند.

سیمان های رنگی:
این سیمان ها بیشتر جنبه تزئینی و آرایشی دارند و در نماسازی 

سیمانی و تولید بتن نمادار به مصرف می رسند.
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برای  مصرف  بازار  ایجاد  منظور  به 
توان  می  کشور،  سیمان  مازاد  تولیدات 
جدیدی  محصول  قالب  در  را  سیمان 
آسفالت  جایگزین   )  RCC( به  موسوم 

مصرفی در صنعت راهسازی کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه 
معدنی  صنایع  و  معادن  نوسازی  و 
عامل  مدیر  هاشم پور،  مرتضی  ایران، 
این  تایید  با  صنعت  احداث  شرکت 
کنونی  شرایط  در  داشت:  اظهار  طرح 
زیرساخت  و  ساز  و  ساخت  بخش  که 
به  سیمان  اند،  مواجه شده  رکود  با  ها 
عنوان یک محصول مادر، دچار کاهش 
مصرف شده است و از حدود 80 میلیون 
تن سیمان ساالنه - که توسط حدود 101 
خط تولید سیمان حاصل می شود- تنها 
حدود 58 میلیون تن مصرف یا صادر می 
شود و درنتیجه، بیش از 20 میلیون مازاد 
ضرورت  دلیل،  همین  به  داریم.  تولید 
این  برای  دارد زمینه مصارف جدیدی را 

محصول فراهم کنیم.
وی ادامه داد: بهترین راهکار برای خروج 
شرکت های تولیدکننده سیمان از رکود، 
برنامه  در  آسفالت  با  سیمان  جایگزینی 
بودن  آمیز  موفقیت  است.  راهسازی 
سیمان  از  استفاده  پایلوت  طرح  اجرای 
از  مختلف  مناطق  در  آسفالت  جای  به 
جمله استان های گیالن و کردستان توسط 

وزارت راه و شهرسازی تایید شده است.

صنعت  احداث  شرکت  عامل  مدیر 
به  سیمان  از  استفاده  کرد:  خاطرنشان 
مزایایی  از  ها،  جاده  در  آسفالت  جای 
سیمان«،  بودن  تر  »ارزان  همچون 
»ماندگاری و دوام بیشتر« و نیز »کاهش 
آلودگی زیست محیطی« برخوردار است.

وی همچنین افزود: عاله بر راهکار اول 
)جایگزینی سیمان با آسفالت(، استفاده 
ساخت  در  فوالد  جای  به  سیمان  از 
افزایش  باعث  تواند  می  هم  سازها  و 
و  داخلی  بازارهای  در  سیمان  مصارف 

رونق این صنعت شود.
ساخت  اینکه  به  اشاره  با  پور  هاشم 
کارخانه های تولید سیمان و واگذاری آن 
به بخش خصوصی پس از بهره برداری، 
شرکت  اصلی  های  رسالت  جمله  از 
احداث صنعت به شمار می رود، تصریح 
توسعه علم  با  این شرکت همگام  کرد: 
و فناوری، »کیفی سازی، تنوع تولید و 
در  افزاری  و مغز  افزاری  نرم  اقدامات 
برنامه های خود  را جزو  تولید سیمان« 
بارز  های  نمونه  از  که  است  داده  قرار 
آن، آموزش فنی، مهندسی و تخصصی 
نیروی فعال کارخانجات سیمان در هفته 
گذشته با مشارکت شرکت معتبر اف ال 

اسمیت بود.
نامه  تفاهم  انعقاد  داد:.  ادامه  وی 
افزایش  برای  شرکت  این  با  همکاری 
اقدامات  جمله  از  داخل،  ساخت  توان 

ســیمان را کف خیابان ها بریزید!
اخیر شرکت احداث صنعت بود که در 
راستای فرمایشات مقام معظم رهبری 
در زمینه اقتصاد مقاومتی و بومی سازی 
به شمار می رود. از این رو، می توانیم 
بزرگ  خانواده  در  را  پایداری  و  ثبات 

سیمان برقرار سازیم.

RCC چیست؟
RCC یا بتن فشرده غلتکی، یکی از انواع 
به میزان کم آب  با توجه  که  بتن است 
سیال  چندان  آن،  تهیه  در  نیاز  مورد 
به  آن  تراکم  عملیات  روانی  و  نبوده 
چرخ  و  فلزی  سنگین  غلتک های  وسیله 

الستیکی انجام می شود.
جایگزین   )RCC( غلتکی  فشرده  بتن 
مناسبی برای آسفالت است. این نوع بتن 
از هزینه کمتر و استحکام باالتری نسبت 
به آسفالت برخوردار است. ویژگی دیگر 
این بتن، صاف بودن کامل و گرم نشدن 

در برابر گرمای باال است.
از جمله موارد مصرف این بتن در فرودگاه 
ها، تاسیسات نظامی، پارکینگ ها، انبارها، 

خیابان ها و تقاطع ها است.
 )RCC( غلتکی  فشرده  بتن  از  استفاده 
می تواند مشکالت رایج در آسفالت های 
این  پایین  ببرد. هزینه  بین  از  معمولی را 
نوع بتن موجب شده است تا مهندسان، 
صاحبان صنایع و مدیران بخش عمرانی به 
سمت استفاده از این نوع بتن جذب شوند.
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ــی  ــم تحقیقات ــواری و تی ــه شهس روزب
راز  متعــدد  آزمایشــات  انجــام  بــا  او 

اســتحکام بتــن را کشــف کردنــد.
ایرانــی  محقــق  شهســواری  روزبــه 
ــواد  ــته م ــکا در رش ــس آمری ــگاه رای دانش
بــه همــراه هــم تیمــی خــود نیــگ ژانــگ 
بــا تحلیــل بیــش از 600 مــدل از ماتریکس 
داخلــی بتــن متوجــه شــدند کــه ذرات 
همــان  یــا  هــا  حفــره  و   portlandite
فضاهــای خالــی در اســتقامت بتــن نقش 

ــد. ــی کنن ــا م ــی را ایف ــیار مهم بس
او  تحقیقاتــی  تیــم  و  شهســواری 
بــه دنبــال ســاخت هیــدرات ســیمان 
موســوم بــه هیــدرات ســیلیکات کلســیم 
قابلیــت  بــا  بتــن  قلــب  در   )C-S-H(
ســازگاری بیشــتر نســبت بــه مولکــول 
هــا بودنــد و متوجــه شــدند در حالیکــه 
بتــن ممکــن اســت در مقیــاس ماکــرو 
ــزم  ــا مکانی ــد ام ــر برس ــه نظ ــکننده ب ش
شــکننده انعطــاف پذیــر آن در مقیــاس 
ــود. ــی ش ــن م ــت بت ــث مقاوم ــو باع نان

شهســواری گفــت: هیــدارت ســیلیکات 
کلســیم بــه عنــوان کوچــک تریــن بلــوک 
ســازنده در بتــن محســوب مــی شــود و 
قصــد داریــم کــه بــه ویژگــی بیشــتر آن 
ــی ببریــم و آن را در راســتای اهــداف  پ

خــود کنتــرل کنیــم.
بــه  می تــوان  آن  ســازی  مــدل  بــا 
چگونگــی تعامــل مولکــول هــا، ســاختار 
آن در مقیــاس نانــو، ضعــف هــا و میــزان 
شــکنندگی آن پــی بــرد. از ایــن رو انجــام 
ــیلیکات  ــدرات س ــر روی هی ــات ب تحقیق
کلســیم بــه دلیــل مقیــاس آن بــه وســیله 

ــت. ــخت اس ــیار س ــش بس آزمای
شهســواری و هــم تیمــی او بــه مطالعه 
ــی  ــای تصادف ــره ه ــل حف ــر روی تعام ب

هــوا یــا ذرات تصادفــی portlandite در 
هیدارت ســیلیکات کلســیم در آزمایشــگاه 
رایــس و تاثیــر آن بــر روی ویژگــی هــای 
مکانیکــی قــدرت، ســختی و ســفتی آن 
پرداختنــد و همچنیــن تاثیــر آن را بــر روی 
ــترش  ــا گس ــرک ه ــه در ت ــی ک ــره های حف

پیــدا مــی کننــد، بررســی کردنــد.
عــالوه بــر هیــدرات ســیلیکات کلســیم، 
ذرات portlandite محصــول دیگــری از 
هیداتاســیون ســیمان هســتند کــه در 
مقایســه بــا هیــدرات ســیلیکات کلســیم 

ــوند. ــد می ش ــری تولی ــر کمت در مقادی
ایــن محقــق ایرانــی در ادامــه گفــت: به 
دلیــل اینکــه ذرات portlandite دارای 
ســاختار بلــوری متنــوع و ویژگــی هــای 
ــه هیــدرات  مکانیکــی بیشــتری نســبت ب
و  بــودن  اســت،  کلســیم  ســیلیکات 
بســزایی  تاثیــر  می توانــد  آن  توزیــع 
هیــدرات  مکانیکــی  ویژگی هــای  در 

ســیلیکات کلســیم داشــته باشــد.
ایــن تیــم تحقیقاتــی بــا اســتفاده از 
شــبیه ســازی دینامیــک مولکولــی متوجه 
شــدند کــه شــکاف هــا تمایــل دارنــد از 
رویکــرد مقاومــت حداقــل تبعیــت کننــد 
ــا ذرات  ــا نانوحفــره هــا ی ــه مســیر ی و ب
آن  بــا  و  می شــوند  وارد   portlandite

هــا تالقــی پیــدا مــی کننــد.
حفــره هــا و ذرات بــا تغییــر دادن شــکل 
هندســی یــک تــرک، انــرژی آن را مــی 
گیرنــد. شهســواری گفــت این امــر احتماال 

بــه مقاومــت کل بتــن کمــک مــی کنــد.
ــت:  ــان گف ــی در پای ــق ایران ــن محق ای
ــار  ــن ب ــرای اولی ــا ب ــات م ــج تحقیق نتای
گویــای شــواهد جدیــدی از مکانیــزم 
شــکنندگی انعطــاف پذیــر در هیــدرات 
دهنــده  نشــان  کــه  اســت  ســیمان 

دانـش

ــا ســاختار بلــوری و فلــزات  ــی ب آلیاژهای
ــت. ــوار اس ــش خ چک

و  تــرک  گســترش  اینکــه  دلیــل  بــه 
ــزم  ــت، مکانی ــی اس ــی ذات ــدرت ویژگ ق
ــرل  ــو کنت ــاس نان ــکل در مقی ــر ش تغیی
ــد  ــا می توان ــق م ــج تحقی ــود. نتای می ش
بــر روی ویژگــی هــای مکانیکــی بتــن 
ــذارد و  ــر بگ ــر تاثی ــزرگ ت ــس ب در مقای
فرصــت هــای جدیدتــری را بــرای تبدیــل 
هیــدرات ســیمان شــکننده بــه مــاده ای 

انعطــاف پذیــر ایجــاد می کنــد. 
شهســواری معتقــد اســت، ایــن یافتــه 
ــدرن در  ــی م ــر روی مهندس ــد ب می توان
زیرســاختارهای بتــن بــادوام و دیگــر 
ــذارد. ــر بگ ــده تاثی ــواد شــکننده پیچی م

نشــریه  در  تحقیــق  ایــن  نتیجــه 
 Mechanics and Physics of Solids

اســت. شــده  منتشــر 

ساخت  به  رو  پنجره ای 
بتن های قوی تر

محـقق ایرانــی 

راز اسـتحکام بتن را کشـف کرد



موفقـیت

 چهار كلید موفقیت شغلی چهار كلید موفقیت شغلی

تخـصـص 
عبارت است از توانایی شما در به کار بستن استعدادتان آن هم در قسمتی حیاتی که برای کمپانی 

شما یا مشتریان تان ارزشمند است. انتخاب این قسمت که در چه زمینه ای تخصص داشته باشید در 
موفقیت بلندمدت شما بسیار را تعیین کننده است. شما در چه زمینه ای تخصص و مهارت دارید؟

موفقیت  کلید  چهار 
می تواند شما  که  دارد  شغلی وجود 

کند،  تبدیل  ارزش تری  با  شخص  به  را 
و  می کنند  عرضه  مؤثرتر  را  شما  توانایی های 

شما را در حرفه خود با سرعت بیشتر به موفقیت 
برساند. این چهار کلید عبارتند از: 

تخصص
 تمایز

تقسیم بندی 
تمرکز
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عبارت است از اینکه چگونه در یك یا چند زمینه که تخصص 
دارید یا کارایی شما بهتر است، برتری خود را نشان دهید. توانایی 
شما در متمایز کردن خود براساس کیفیت کار باال بسیار مهم و 
باید  کانون فعالیت شغلی شماست. همان طور که یك سازمان 
حداقل در یك زمینه برتری داشته باشد تا رونق الزم را پیدا کند، 
شما هم به عنوان یك فرد باید حداقل در یك زمینه کاری برتر 
باشید. اگر از کارفرما یا کارمندان شما درباره شما بپرسند:»برتری او 
در چه زمینه ای است؟« آنها چه جوابی در مورد شما خواهند داد؟ 
در کدام قسمت کار، شما برجسته هستید؟ چه کاری را بهتر از 
هر کسی انجام می دهید؟ چه کاری را اگر شما انجام دهید سود 

زیادی نصیب سازمان شما می شود؟
تا  نکرده اید  مشخص  را  زمینه  یك  خود  حرفه  در  تاکنون  اگر 
و  خود  توانایی  به  کنید.  اقدام  زودتر  باشید،  بهترین  آن  در 
احتیاجات سازمان و مشتریان خود توجه داشته باشید؛ چگونه 
تبدیل  برای  شما  نقشه  باشد؟  می توانست  چگونه  باشد؟  باید 
شدن به فردی برجسته در حرفه خود چیست؟ و چگونه میزان 
برتری خود را چه از نظر دانش و چه از نظر مهارت در یك زمینه 
برای  را  استاندارد شما  اندازه گیری،  این  اندازه می گیرید؟  کاری 
کارایی نشان می دهد. بهترین بودن، در یك زمینه مهم از شغل 
و حرفه شما بیشتر از هر چیزی به پیشرفت شما کمك می کند.

مشخص  در  شما  توانایی  از  است  عبارت 
بیشتری  سود  که  سازمان هایی  و  افراد  کردن 
صورت  این  به  کار  نحوه  دارند.  شما  برای 
مهم ترین  واضح،  به طور  شما  که  است 
جلب  برای  و  مشخص  را  خود  مشتریان 
رضایت این گروه خاص از مشتریان تصمیم 

گیری می کنید.
اغلب شما می توانید خط مشی شغلی خود 
را با توجه به نیاز مشتریان مهم برای ساختن 

آینده تغییر دهید.

تمــــــــایز

تمــــــــــرکز
عبــارت اســت از توانایــی شــما در تمرکــز ذهنــی بــرای روی 

خدماتــی کــه بــرای آن شــخص یــا ســازمان اهمیــت دارد.
ایــن چهــار اســتراتژی )تخصــص، تمایــز، تقســیم بندی و تمرکــز( نقطــه کانونــی 
حیاتــی بــرای رســیدن بــه دســت آوردهای فوق العاده در ســازمان و حرفه شماســت.

از خــود بپرســید:» کــدام مهــارت اســت کــه اگــر آن را در خــود تقویــت کنیــد 
ــه  ــه ب ــذارد؟ پاســخی ک ــه جــا می گ ــه شــما ب ــت را در حرف ــر مثب بیشــترین اث
ایــن ســؤال می دهیــد را بــه عنــوان یــك هــدف بنویســید و بــرای آن یــك 
ــرای خــود طــرح و نقشــه داشــته  ــن کنید.ب ضرب العجــل تعیی
باشــید و بــرای رســیدن بــه هــدف، پرتــالش باشــید تــا 

بــر آن نایــل شــوید. 
ایــن کلیــد واقعــی رســیدن بــه 
ــت شــغلی اســت. موفقی

تقســــیم بندی
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انتصابات 
مهندس طباطبایی  مدیر کارخانه

مهندس حسن نیک پی  مدیر تولید
مهندس مهدی گودرزی  رئیس بهره برداری خط یک تولید

مهندس حسین احمدی  رئیس طرح ها و نظارت
مهندس مصطفی ناظری  رئیس کنترل و برنامه ریزی تعمیرات 
مهندس محمد محمدی نسب  سرپرست آزمایشگاه الکترونیک

مجید ابراهیمی  مسئول حراست پرسنل

والدت فرزند
اسحاق راز جوان – پسر)ماجد(

جالل محمدی – پسر)آراد(
حمید محمودی – دختر)حلیا(

مصطفی صابری – دختر

ازدواج
علی حصار

وفات 
احمد مالحی الفتی )برادر(

شیرزاد بازیار )خواهر(
حسن نیک پی )پدر(

احمد منصوری نژاد درگوری)پسر(
سهراب کوهی نژاد بر اثر تصادف )پرسنل(

کامران رنجبر )خواهر و داماد و خواهر زاده ها(

غم و شادی
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گفـتگو

 متولد چه سالی هستید و از کی و چگونه وارد شرکت 
شدید ؟

 1334- در تاریخ 77/10/17 وارد کارخانه شدم

 درکدام قسمت مشغول به كار هستید؟ 
 انتظامات؛سرشیفت

 سخت ترین تجربه كاری و بهترین تجربه كاریتان چه بوده 
است؟

 با آدم های خالف کار درگیری داشتیم – بهترین تجربه کار 
با هم کارهای پرسنل انتظامات 

 چه آرزویی – مربوط به این كار – دارید و به نظرتان چند 
درصد به آن رسیده اید و یا نزدیک آن هستید؟

 حال که من در شرف بازنشستگی هستند

کنید  برقرار  تعادل  خانواده  و  كار  میان  توانید  می  آیا   
مهمترین تجربیات و راهکارهایتان چه بوده است؟

 خیر؛ اگر بلیط مثال بعضی از آقایان برای من گرفته می شد 
بله می توانستیم تعادل برقرار کنم 

كاری  مسائل  پیرامون  مسئولین  با  حرفی  بخواهید  اگر   
داشته باشید چیست؟ 

سمت رسشیف�ت را دوست دارم
گفتگو با  محمد زمینی زاده

 به قسمت انتظامات بیشتر رسیدگی کنند.
 آینده شرکت از نگاه شما بعنوان عضوی که در رشد موسسه 

نقش داشتید چیست؟
 امیدوارم رشد بیشتری کند

 اگر در این قسمت نبودید دوست داشتید چه سمتی داشته 
باشید؟ 

 من سمت سرشیفتی را دوست دارم

 اگر در این شغل نبودید دوست داشتید چه كاری انجام 
دهید؟

 کار انتظامات چون تجربه از قبل داشتم و از شغلم راضی 
بودم 

 حرف آخر
 امیدوارم این شرکت روز به روز پیشرفت چشم گیری داشته 
باشد و مسئولین محترم به قسمت انتظامات مثل قسمتهای 
دیگر نظر لطف هم داشته باشند در آخر ای کاش زودتراز اینها  
این نوع فرمهای در اختیار پرسنل می گذاشتند تا نظرات خود 
را مکتوب می کردند در آخر آرزوی موفقیت برای تمام دست 

اندرکاران را از خداوند متعال دارم.



20
ه 

فح
 ص

   
95

ن 
ستا

تاب
  1

2 
ره

مـا
 ش

ن 
زگا

رم
 ه

ان
یم

 س
لی

اخ
ه د

نام
صل

 ف

اگر چه کلیه ها، عضوهای کوچکی هستند ، ولی از وظایف 
حیاتی زیادی از جمله تصفیه نمودن مواد زاید و مایعات اضافی 
بدن  عمومی  سالمتی  حفظ  در  که  دارند  عهده  به  را  خون  از 
موثر است. بیماری شدید کلیه، ممکن است منجر به نارسایی 
برای  کلیه  پیوند  یا  دیالیز  با  درمان  نیازمند  که  شود،  آن  کامل 
جلوگیری از مرگ است . اگر چه درمانهای موثری برای بسیاری 
که  دانند  نمی  هنوز  مردم  ولی  دارد  وجود  کلیه  بیماریهای  از 

بیماریهای کلیه قابل پیشگیری اند.

ده عامل اصلی بیماری كلیه
معموالً دو علت مهم برای نارسایی کلیه ها) یا مرحله نهایی 
بیماری کلیه( دیابت) دیابت نوع 2 یا دیابت بزرگساالن( و فشار 
خون باال وجود دارد. زمانی که این دو بیماری با درمان مراقبت 
پیشگیری  توانند  می  آنها  با  مرتبط  کلیه  های  بیماری  شوند، 
برای  زیادی  موثر  داروهای  یابد.  کاهش  شان  یا سرعت  شوند 
تغییرات  براین،  عالوه  دارند.  وجود  باال  خون  فشار  درمان 
سالمت بخش در شیوه زندگی، مانند کم نمودن وزن و ورزش 
آن  از  پیشگیری  حتی  و  باال  خون  فشار  از  مراقبت  در  مرتب 
از  دیابتی  بیماران  در  خون  قند  بر  دقیق  نظارت  است.  موثر 

کرونر  بیماری  کلیه،  بیماری  مانند  مشکالت  سایر 
قلب وسکته پیشگیری می کند. زمانی که بیماران 
دیابتی، همزمان به فشار خون باال مبتال شوند، 
داروهای خاصی که بازدارنده های آنزیم تبدیل 
کننده آنژیوتنسین نامیده می شوند، برای حفظ 
اصلی  علت  سومین  موثرند.  ها  کلیه  عملکرد 

گلومرولونفریت)  کلیه  بیماری  نهایی  مرحله 
بیماریی که به واحدهای تصفیه کننده 

کلیه بنام گلومرول ، آسیب می 
رساند( است . در بسیاری از 

حاالت، علت این بیماری 
اما   ، است  ناشناخته 

موارد ممکن  برخی  در 
یا  باشد  ارثی  است 

عفونت  اثر  در 
آمده  وجود  به 

باشد.
از  برخی 

شامل  بگذارند  اثر  کلیه  بر  است  ممکن  که  دیگری  بیماریهای 
شوند.  می  ارثی،  بیماریهای  و  کلیوی  های  سنگ  ها،  عفونت 
مواد  مصرف  یا  درد  ضد  های  قرص  اندازه  از  بیش  استفاده 
مخدر مانند هروئین می تواند به کلیه ها صدمه بزند . برخی از 
این بیماریها قابل درمان هستند. برخی موارد، درمان می تواند 

سرعت پیشرفت بیماری را کاهش و طول عمر را افزایش دهد.
مرحله نهایی بیماری کلیه زمانی رخ می دهد که حدود 90 درصد 
از عملکرد کلیه از بین برود. افراد مبتال به نارسایی کلیه ممکن 
است دچارتهوع، استفراغ، ضعف، خستگی، گیجی، مشکل در 
تمرکز و از دست دادن اشتها شوند، نارسایی کلیوی با آزمایش 

خون و ادرار قابل پیشگیری است.

نشانه های هشداردهنده بیماری های كلیوی و دستگاه ادراری
۱-  فشار خون باال

۲-  پیدایش خون با پروتئین در ادرار.
۳- آزمایش کراتینین خون، باالتر از 1/2 میلی گرم در دسی لیتر 
در زنان و 1/4 میلی گرم در دسی لیتر در مردان)کراتینین ماده 
دفعی است که توسط کلیه های سالم از خون خارج می شود.( 
است  ممکن  خون  در  کراتینی  سطوح   ، کلیوی  بیماریهای  در 

افزایش یابد.
۴- تکرار ادرار به ویژه در شب .

۵- مشکل در ادرار کردن یا ادرار درد آور.
به  پاها  و  دست ها  تورم  چشم ها،  در  تورم   -۶

ویژه در کودکان

درباره بیماری های كلیه بیشتر بدانیم

ســالمت
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8۶هزارنفر مبتال به بیماری های كلیوی در کشور 



خـانواده

از  می شود  موجب  واقعی  عشق  یک 
زندگی مان لذت بیشتری ببریم.

شما  احساسات  و  عقاید  زیر  جمالت   
با  میکنند.  بیان  را  همسرتان  مورد  در 
هر جمله تا چه میزان موافق یا مخالف 
هستید؟ همسر شما در این آزمون »او« 
نامیده شده است. به هر جمله با توجه 

به راهنمای زیر امتیاز دهید...

کامــالً مخالفــم=1      تقریبــاً مخالفم=2 
کمــی مخالفــم=3     کمــی موافقــم=4 
تقریباً موافقم=5      کامـالً  موافقم=6                

۱- هــر کاری انجــام  بدهــم، بــا حضــور 
ــت. ــش اس او لذت بخ

۲- بــه شــخص ایده آلــی کــه همیشــه در 
ذهنــم داشــتم بســیار شــبیه اســت.

کــه  خوش شانســم  بســیار  مــن   -۳
هســتم. او  همســر 

۴- زمانــی کــه بــا او نیســتم دوســت دارم 
کنــار من باشــد.

۵- ازدواج مــن بــا او بــه زندگــی ام هــدف 
و جهــت داده اســت.

۶- به کارم بیشتر از او فکر می کنم.
۷-  اگــر قــرار باشــد از او جــدا شــوم بــه 

شــدت افســرده می شــوم.
8- اگــر بــا او آشــنا نمی شــدم به ســادگی 

فــرد دیگــری را بــه جــای او می یافتم.
9- ارتبــاط مــن بــا او بــه زندگــی ام ارزش 

داده اســت.
۱۰- به او نیازی ندارم.

۱۱- او را با تمام وجودم می خواهم.

۱۲- به او بسیار وابسته ام.
۱۳- بــه خــودم می بالــم کــه چنیــن 

دارم. همســری 
۱۴- می خواهــم همســرم بــه مــن اعتماد 

داشــته باشد.
۱۵- زمــان زیــادی را در حــال فکــر کــردن 

ــم. ــه او می گذران ب
بگویــد:  مــن  بــه  می خواهــم   -۱۶

دارم. دوســتت 
ــا او احســاس امنیــت  ۱۷- در ارتباطــم ب

می کنــم.
۱8- همسرم فرد مرموزی است.

فکــر  مســاله  ایــن  بــه  ۱9-  معمــوال 
می کنــم کــه آیــا همســرم بــه مــن اهمیت 

می دهــد؟
ای  می کنــم  آرزو  اوقــات  گاهــی   -۲۰
کاش تــا ایــن انــدازه بــه همســرم اهمیــت 

نمــی دادم.
۲۱- آن قدر که من نگران همسـرم هسـتم 
او نگـران مـن نیسـت و این مسـاله مـرا آزار 

می دهـد.
۲۲- درک کــردن او برایــم بســیار دشــوار 

اســت.
۲۳- معمــوال مکالماتــی را کــه دوســت 
در  باشــم  داشــته  همســرم  بــا  دارم 

می بینــم. رویاهایــم 
۲۴- معمــوال ســعی می کنــم قبــل از 
این کــه بــا همســرم صحبــت کنــم همــه 

ــم. ــاده کن ــم آم ــا را در ذهن حرف ه
۲۵- همســرم آن قــدر کــه مــن نیــاز دارم 

بــه مــن توجــه نمی کنــد.
ــف  ــس مخال ــا جن ــرم ب ــر همس ۲۶- اگ

ارتبــاط صمیمانــه ای داشــته باشــد ناراحت 
می شــوم.

۲۷- نیــاز مــن بــه همســرم بیــش از نیــاز 
او بــه مــن اســت.

۲8- علــت بســیاری از افســردگی ها و 
اســترس های مــن همســرم اســت.

۲9- ارتبــاط مــن بــا او ارتباطــی باثبــات و 
ــت. ــش اس رضایت بخ

۳۰- مــن و همســرم اختالفــات کمــی بــا 
یکدیگــر داریــم.

۳۱- نگرانــم کــه عشــق و محبــت او را از 
دســت بدهــم.

 
استقالل از اساسی ترین اركان موفقیت 

در عشق است
 جهت تعیین امتیاز این آزمون در قدم 
اول امتیاز   جمالت 30،29،25،17،10،8،6 
هر  برای  دهید؛  تغییر  ترتیب  این  به  را 
داده اید  یک  امتیاز  آن  به  که  جمله ای 
عدد شش، برای جمله ای که به آن امتیاز 
دو داده اید عدد پنج و به همین ترتیب 
چهار  جای  به  چهار،  عدد  سه  جای  به 
عدد سه، به جای پنج عدد دو و به جای 

شش عدد یک را بگذارید.
مجموع امتیاز شانزده جمله اول بیانگر 
امتیازات  مجموع  و  احساسی  استقالل 
امنیت  عدم  بیانگر     31 تا   17 جمالت 
زمینه  در  میانه  حد  است.  احساسی 
استقالل احساسی در این آزمون 71 و برای 

عدم امنیت احساسی 38 است.
بیش از سه دهه است که روان شناسان 
در تالش برای کشف اسرار عشق هستند 

چقدر عاشق همسرتان هستید؟



و جهت تسهیل در این امر تعداد بی شماری 
که  کرده اند  طراحی  را  روان شناسی  آزمون 
بررسی  مورد  مختلف  جهات  از  را  عشق 
قرار می دهند. آزمون حاضر به دو مقوله 
می پردازد:   عشق  موضوع  در  اساسی 

وابستگی و امنیت.

از  استقالل  روان شناسان  اعتقاد  به 
عشق  در  موفقیت  ارکان  اساسی ترین 
به  می تواند  امنیت  احساس  و  است 
بسیاری  ببخشد.  دوام  عاشقانه  ارتباط 
خود  زندگی  خوشحالی  و  لذت  افراد 
با  رابطه  در  امنیت  احساس  گرو  در  را 
عشق  یک  طبیعتا  می دانند.  همسرشان 
کارهایمان  از  می شود  موجب  واقعی 
زمانی  کاری  هر  و  ببریم  بیشتری  لذت 
لذت بخش تر می شود که آن را با همسری 
که عمیقا عاشقش هستیم انجام دهیم، 
احساسات عاشقانه ما را به جهتی سوق 
را  بیشتری  زمان  بخواهیم  که  می دهند 
عاشق  واقع  در  بگذرانیم.  همسرمان  با 
معشوق  گرو حضور  در  را  خود  هستی 
حدی  که  این جاست  واقعیت  می داند. 
دارد  رابطه ای وجود  هر  در  وابستگی  از 
حتی افرادی که چندان احساس وابستگی 
هستند  خودکفا  و  ندارند  همسرشان  به 
نیز معموال بخشی از خوشحالی خود را 
در گرو ارتباط موفق و امن با همسرشان 
نگاه  از  معموال  افرادی  چنین  می دانند. 
اطرافیان کامال مستقل هستند و واقعیت 
با  آنها  ارتباط  اگر  که  این جاست  نیز 
به  ناچار  که  برسد  جایی  به  همسرشان 
جدید  زندگی  شروع  برای  باشند  جدایی 
مشکالت  با  متفاوت  شرایط  به  عادت  و 

کمتری مواجه می شوند.
امتیاز شما در دسته وابستگی، وضعیت 
شما در ارتباط با همسرتان را نمایان می کند. 
در  کرده اند  ازدواج  که  زوج هایی  معموال 
مقایسه با زوجینی که هنوز نامزد بوده و 
امتیاز  هستند  ازدواج  ابتدایی  مراحل  در 
باالتری کسب می کنند. امتیاز باالتر در این 
دسته به طور مستقیم با احساس تعهد 
و رضایت بیشتر از ارتباط زناشویی همراه 
دسته  این  در  که  افرادی  معموال  است. 
امتیازی باالتر از حد میانه کسب می کنند 
و  بوده  خوشحال تر  همسرشان  کنار  در 
بیش از سایرین برای باقی ماندن در این 

ارتباط و بهبود آن تالش می کنند.
مساله ای  امنیت  احساس  عدم  اما 
وابستگی  از  پیچیده تر  کمی  که  است 
ارتباطی  اعتقاد محققان هیچ  به  است. 

امنیت  احساس  عدم  و  وابستگی  میان 
افراد  است  ممکن  یعنی  ندارد.  وجود 
وابسته در ارتباط با همسرشان احساس 
امنیت نداشته باشند اما با این وجود باز 

هم به همسرشان وابسته می مانند.
عوامل  دلیل  به  امنیت  عدم  احساس 
مختلفی ایجاد می شود شامل: نوع رابطه، 
احساس طرف مقابل به رابطه و احساس 
متقابل طرفین به رابطه و یکدیگر. معموال 
طرفین  آن  در  که  است  ارتباطی  ازدواج 
بیش از هر ارتباط دیگری احساس امنیت 
می کنند و هر رابطه ای غیر از آن چنین 
نمی دهد.  طرفین  به  را  امنیتی  احساس 
همچنین هر چه رابطه ای بیشتر پیشرفت 
کرده و احساس تعهد بیشتری بین طرفین 
ایجاد  شود احساس امنیت در رابطه نیز 
تقویت می شود. عامل مهم دیگری که در 
دارد  مهمی  نقش  امنیت  احساس  ایجاد 
رابطه است.  به  احساسات طرف مقابل 
انجام  روابطی  روی  بسیاری  تحقیقات 
گرفته که در آن یکی از زوجین از رابطه 
احساس رضایت نمی کند، تقریبا در تمام 
موارد مورد آزمایش زوجین احساس تعهد 
کمتری نسبت به یکدیگر داشته و حتی هر 
می کردند  گمان  خود  با  طرفین  از  کدام 
برای خود  مناسب تری  که می توانند زوج 
بیابند. اگر شما در دسته عدم احساس 
باید  کرده اید  کسب  باالیی  امتیاز  امنیت 
به این نکته آگاه باشید که شما در درون 
خودتان احساس می کنید که همسرتان به 
با شما آن قدر که شما اهمیت  ارتباطش 
همین  به  و  نمی دهد  اهمیت  می دهید 
ارتباطتان  از  که  دارید  حق  شما  دلیل 

احساس امنیت نکنید.
عوامل  از  دیگر  یکی  روان شناسان 
در  را  امنیت  احساس  عدم  ایجادکننده 
خالصه  طور  به  یافته اند.  وابستگی ها 
بزرگسالی  در  ما  روابط  که  گفت  می توان 
دوران  در  ما  وابستگی های  تحت تاثیر 
در  ما  اگر  است.  والدینمان  به  کودکی 
دوران کودکی از احساس عشق والدینمان 
نسبت به خود مطمئن نبـــوده باشــیم 
احـــتمال این که در بزرگسالی با همسرمان 
با مشــکل  امنیت  احساس  زمینه  در  نیز 

مواجه شــویم بیشتر می شود.
افــرادی  چنیــن  معتقدنــد  محققــان 
وابســتگی های  انــواع  بــه  معمــــــوالً 
عاطفــی گرفتارنــد و در بیشــتر روابطی که 
برقــرار می کنند احســاس آرامــش و امنیت 
ندارنــد. بــه بیــان خالصه تــر امتیــاز بــاالی 
ــت  ــاس امنی ــدم احس ــته ع ــما در دس ش

ســه تفســیر کلــی دارد: اول این کــه شــاید 
شــما بــه تازگــی وارد ایــن ارتبــاط شــده اید 
و هنــوز شــناخت کافی از طــرف مقابلتان 
نداریــد، چنیــن احساســی در مراحــل 
ــاط طبیعــی اســت و  ــک ارتب ابتدایــی ی
بســیاری از افــرادی کــه هنــوز در مرحلــه 
نامــزدی هســتند و یــا انــدک مدتــی بعــد 
طبیعــی  کرده انــد  ازدواج  آشــنایی  از 
اســت. بــرای رفــع این مســاله بایــد ارتباط 
شــما کمــی بیشــتر پیــش رفتــه و عمیق تــر 
شــود. اگــر وضعیــت شــما چنیــن اســت 
جــای هیچ گونــه نگرانــی نیســت و بــا 
گذشــت زمــان هنگامــی کــه از همســرتان 
مطمئن تــر شــوید احســاس عــدم امنیــت 
نیــز جــای خــود را بــه آرامــش و احســاس 
امنیــت می دهــد. شــاید شــما بســیار بــه 
و حتــی  باشــید  همســرتان عالقه منــد 
عاشــق او شــده باشــید امــا هنــوز آن طور 
کنــارش احســاس  کــه می خواهیــد در 
احســاس  یــا  باشــید  نداشــته  آرامــش 
ــد  ــاز داری ــتری نی ــت بیش ــه امنی ــد ب کنی
نگــران نباشــید کمــی صبــر کنید بــه زودی 

مشــکلتان برطــرف خواهــد شــد.
دوم احساس عدم امنیت شما شاید به 
دلیل شک و تردید همسرتان به رابطه اش 
با شما باشد. این مشکل راه حل ساده ای 
ندارد اما می توانید واضح و خیلی راحت 
با همسرتان صحبت کنید. به یاد داشته 
باشید حقیقت همیشه بهترین است پس 
حقیقت  شما  با  بخواهید  همسرتان  از 
گونه  هر  بدون  بگذارد،  میان  در  را 
مورد  در  همسرتان  از  واهمه ای  و  ترس 
بخواهید  اگر  کنید.  سوال  احساساتش 
مشکلتان  تنها  نه  کنید  پنهان  را  حقیقت 
حل نمی شود بلکه ارتباطتان نیز هیچ گونه 

پیشرفتی نخواهد کرد.
امنیت  احساس  عدم  دلیل  سومین 
موجب  که  شماست  گذشته  تجربیات 
می شود شما در بیشتر مواقع در ارتباط با 
همسرتان احساس رضایت ناشی از امنیت 
این صورت  در  باشید.  نداشته  آرامش  و 
نیز ابتدا باید با یک مشاور صحبت کنید 
تا به شما کمک کند بتوانید کمی از تلخی 
خاطراتی که اکنون این مشکل را در شما 
با  بکاهد. سپس می توانید  ایجاد کرده اند 
می تواند  نیز  او  کنید  صحبت  همسرتان 
نقش مهمی را در حل این مشکل ایفا کند. 
مشکل  این  از  همسرتان  که  صورتی  در 
آگاهی یابد می تواند با ایجاد اندکی تغییر 
تا شما احساس  در رفتارش موجب شود 

امنیت بیشتری از ارتباطتان داشته باشید.
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ایـران گـردی

هرسال، یک 
فرش رنگی و 

خاکی در جزیره 
پهن می شود و 

گردشگران زیادی 
جذب می کند.

ــره  ــن جزی ای
را تــا قبــل از 
مــرگ ببینید!

جزیره هرمز در جنوب ایران هنوز 
آن  بیشتر  که  دارد  بکری  جاذبه های 
رنگی اش  کوه های  و  ها  خاک  با  را 
هر  را  جزیره  این  می شناسند. 
گردشگر داخلی و خارجی باید تا قبل 

از مرگ ببیند.

که  هست  کوچک  آنقدر  جزیره  این 
را  اش  دیدنی  فضاهای  همه  بتوانی 
کار زمان  این  ببینی ولی  پیاده بروی و 
جزیره  از  گردشگری  نقشه  و  برد  می 
از  بتوان  که  نیست  زیاد  آنقدر  هرمز 

موزه دکتر احمد نادعلیان )نقاش و مجسمه ساز(

جزیره هرمز را به خاک های رنگینش 
می شناسند. اگر به بندرعباس رفتید به 
بندرگاه بروید و همان جا بلیت جزیره 
بخرید.  مناسبی  قیمت  به  را  هرمز 
سمت  به  شناورها  زوج،  ساعت های 
جزیره حرکت می کنند البته اگر مسافر 
باید  به حد کفایت آمده باشد وگرنه 
زنانی  تا  منتظر شوید  را  ساعتی  یک 
با چادر رنگی و مردانی که روز کاری 
خود را در بندرعباس گذرانده اند، وارد 

شناور شوند. 

دید.  را  جزیره  دیدنی  مناطق  آن  روی 
های  ریزی  برنامه  در  جزیره  این  اصال 
گردشگری جایی ندارد که بخواهند برایش 
نقشه گردشگری بکشند تنها اطالعاتی که 
با  ای  دفترچه  کرد  پیدا  آن  از  توان  می 
است  آن  گردشگری  های  جاذبه  معرفی 
که همان اطالعات را میتوان در اینترنت 
مردم  از  کرد.برخی  پیدا  و  نیز جستجو 
محلی این جزیره از آنجا که تمام خاکش 
می  شناسند  می  دستشان  کف  مثل  را 

توانند شما را راهنمایی کنند .

در جزیره هرمز 
خاک های رنگی 
بسیاری وجود 
دارد که یکی از 

شگفتی های آن به 
شمار می آید.
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جزیره  این  در  باشید  نداشته  توقع 
با لندکروز و خودروی پیکاب جابه جا 
همه  دارید  دوست  اگر  شوید. 
و  وانت  همان  سوار  ببنید  را  جزیره 
استقبالتان  به  که  نیسان هایی شوید 
می توانید  فاصله  این  در  می آید. 
شناور،  از  شدن  پیاده  از  پس 
این  ببینید.  هم  را  پرتغالی ها  قلعه 
قلعه های  زیباترین  از  یکی  قلعه 
زندان های  آن  در  که  است  سنگی 
مخوف تک نفره، شکنجه ها و حتی 
را  رنگی و صنعتی جزیره  سنگ های 

یک جا باهم دارد.   

قلعه پرتغالی ها

از تماشای دلفین های 
خلیج فارس، غافل 

نشوید.

غیر از قلعه پرتغالی ها از راهنما بخواهید حتما شما را با 
الهه نمک آشنا کند. پیاده شوید و رودخانه نمکی را طی 
کنید تا برسید به سرچشمه آن که غار نمکی با قندیل های 
سفیدرنگ است. پس از آن بازهم راهتان را ادامه دهید 
نشان  به شما  که  کوهی سبزرنگ  ببینید.  را  نمک  الهه  تا 
می دهد نمک فقط سفید رنگ نیست. نمک سرخ و سبز و 

آبی هم در بین این سنگ های شور پیدا می شود.   
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اخـبار اسـتان

آب شیرین کن در بندرخمیر راه اندازی می شود
اندازی آب  بندر خمیر اظهار کرد:با راه  سرپرست فرمانداری 
و  سیمان  کارخانه  مصرفی  ،آب  خمیر  بندر  شهر  کن  شیرین 
تعدادی از روستاها این شهرستان را تامین می کند و می تواند 

نیاز شهرستان را به استحصار آب های زیر زمینی مرتفع کند.
محمد مالیی، سرپرست فرمانداری شهرستان بندر خمیر  در 
خصوص خشکسالی اخیر و کمبود آب در شهرستان گفت :جهت 
انجام  پیگیری های  با  از کشاورزان  و حمایت  رفع خشکسالی 
شده و هماهنگی با دستگاه های مربوطه در واقع احداث آب 

شیرین کن در شهرستان بندر خمیر با ظرفیتی باال شروع شده 
است و امید است با تکمیل این آب شیرین کن بتوانیم قسمتی 

از مشکل خشکسالی و محرومیت آب را برطرف کنیم.
سرپرست فرمانداری بندر خمیر اظهار کرد: این آب شیرین کن 
عالوه بر آب شهر بندر خمیر ، کارخانه سیمان و تعدادی از روستاها 
این شهرستان را تامین می کند و می تواند نیاز ما را به استحصار آب 
های زیر زمینی را مرتفع کند همچنین باعث می شود کشاورزان ما 
در منطقه کهورستان با استفاده و جایگزینی این آب شیرین کن و 

استفاده از آب سطحی سفره های زیر زمینی حفظ شود.

پرچم حرم امام رضا)ع( وارد شهرستان بندر خمیر شد
بن موسی  علی  ایام والدت  با  و همزمان  امسال  تابستان  در 
الرضا مردم همیشه در صحنه شهرستان بندر خمیر از پرچم 

حرم مطهر امام هشتم استقبال با شکوهی کردند.

کاروان خادمین حرم مطهر در قالب طرح زیر سایه خورشید 
متشکل از 9 نفر وارد هرمزگان شدند و این تعداد به سه گروه 
تقسیم شده و گروهی به شرق و گروهی در مرکز و گروهی هم 

به غرب استان اعزام شدند.
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افتتاح پروژه های شهرداری با اعتبار ۲۴ میلیارد ریال 
در بندر خمیر

 24 ریالی  ارزش  به  بندر خمیر  پروژه های شهرداری شهرستان 
میلیارد افتتاح شد.

شهرستان  شهرداری  های  پروژه  افتتاح  شاهد  امسال  تابستان 
بندر خمیر به ارزش ریالی 24 میلیارد بودیم.

با  ریال  میلیارد   24 ارزش  به  شهرداری  پروژه های  افتتاح 
االسالم  فقیه حجت  ولی  نماینده  و  فرماندار شهرستان  حضور 
و  سنت  اهل  جمعه  امام  و  شهردار   ، جهانگیری  المسلمین  و 
شهرستان  معتمدین  از  جمعی  و  ادارات  مسئوالن  از  تعدادی 

صورت گرفت.

در  بندرخمیر  رویدر  شهرستان  فرهنگی – هنری  مجتمع 
هفته دولت با حضور مقامات کشوری و استانی افتتاح شد

ارشاد  اداره فرهنگ و  دکتر علیرضا درویش نژاد، مدیرکل 
اسالمی استان هرمزگان درجمع خبرنگاران با گرامیداشت یاد 
وخاطره شهیدان رجایی و باهنر وهفته دولت،اظهارداشت: 
گسترش  هدف  بندرخمیربا  رویدر  هنری  فرهنگی  مجتمع 
فضاهای فرهنگی درمناطق کمتر برخورداراحداث شده وبه 
دلیل مرکزیت شهر رویدر بسیاری ازبخش ها، روستاها و 

مناطق می توانند از این فضای فرهنگی بهره مند شوند.
گفت:مجتمع  پروژه،  این  مشخصات  خصوص  در  وی 
فرهنگی هنری شهر رویدر دارای 552 متر زیر بنا و ساخت 
آن از سال 1388 توسط اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان 
با اعتباری افزون بر هفت میلیارد و 500 میلیون ریال انجام 

شده است.
درویــش نــژاد اضافــه کــرد : ایــن مجتمــع دارای فضاهــای 
کاربــری همچــون ســالن آمفــی تئاتــر، گالــری و نمایشــگاه ، 
کالس هــای آموزشــی ، کتابخانــه ، اتــاق جلســات ،بخــش 
ــه ،  ــی ، اطالعــات ، تلفن خان ــه و بایگان مدیریــت، دبیرخان

آبدارخانــه ، نمازخانــه مــی باشــد.
الزم بــه ذکــر اســت، عــالوه بــر پــروژه مجتمــع فرهنگــی 
– هنــری شــهر رویــدر ، افتتــاح هنرســتان هنرهــای زیبــای 
ــروژه هــای فرهنگــی اســت کــه  ــز از دیگــر پ ــاس نی بندرعب
در هفتــه دولــت در بخــش فرهنــگ هرمــزگان افتتــاح شــد.

افتتاح مجتمع فرهنگی هنری شهر رویدر بندرخمیر در هفته دولت
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۴۲۵-I سیمان پرتلند تیپ
سیمان تیپ)I( برای مصارف عمومی در جایی که مشخصات ویژه ای برای سیمان یا بتن در نظر نباشد، به کار برده می شود. به 
عنوان مثال نفوذ سولفات از خاك یا آب و یا آنجا که گرمای هیدراسیون در اثر گیرش بتن مسأله ساز می شود. این تیپ سیمان عمدتاً 
در ساخت پیاده روها و گذرگاه ها، تهیه بتن مسلح، کارهای ساختمانی، پل سازی، راه آهن، تانك و مخازن آب، فاضالب ها، کانال 

کشی ها و واحدهای ساختمانی، به کار می رود. مشخصات شیمیایی و فیزیکی این سیمان به شرح زیر است:

])Fe2O3×0.65(+)Al2O3×1.18(+)SiO2×2.8([/CaO×100=LSF
)SO3×2.852(-)Fe2O3×1.43(-)Al2O3×6.718(-)SiO2×7.6(-)CaO×4.071(=C3S

)C3S×0.754(-)SiO2×2.867(=C2S
)Fe2O3×1.692(-)Al2O3×2.65(=C3A

Fe2O3×3.043(=C4AF
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سیمان پرتلند تیپ 
 II

آب های  در  که غلظت سولفات  آنجا  و  برده می شود  کار  به  دارد،  آرام سولفات وجود  نفوذ  احتمال  زمانی که  تیپ سیمان  این 
زیرزمینی از حد معمول اندکی باالتر است، همچون ساختار زه کشی عمل می کند.

 )II( گرمای کمتری تولید می کند. با این گرمای معتدل هیدراسیون، سیمان تیپ )I( معموالً در مقایسه با تیپ )II( سیمان تیپ
می تواند در حجم زیادی مورد استفاده قرار گیرد، از قبیل ساخت پایه های پل ها، مرزبندی ها و سدبندی ها. کیفیت مطلوب این 
سیمان به نوعی است که حتی کارکردن با آن در هوای گرم نیز باعث کاهش دما می گردد. مشخصات شیمیایی و فیزیکی این سیمان 

به شرح زیر است:

])Fe2O3×0.65(+)Al2O3×1.18(+)SiO2×2.8([/CaO×100=LSF
)SO3×2.852(-)Fe2O3×1.43(-)Al2O3×6.718(-)SiO2×7.6(-)CaO×4.071(=C3S

)C3S×0.754(-)SiO2×2.867(=C2S
)Fe2O3×1.692(-)Al2O3×2.65(=C3A

)Fe2O3×3.043(=C4AF
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سیمان پرتلند پوزوالنی

  این سیمان متشکل است از مخلوط کامل و یکنواخت سیمان پرتلند و پوزوالن که با روش پودرکردن هم زمان کلینکر سیمان 
پرتلند، پوزوالن و سنگ گچ در یك آسیاب و یا سایش جداگانه پوزوالن و سنگ گچ و اختالط آن با سیمان پرتلند و یا ترکیبی از 
دو روش فوق )در ایران معموالً از روش اول( به دست می آید. انواع سیمان پرتلند آمیخته با پوزوالن های طبیعی به دو گروه زیر 

طبقه بندی می شود.
 در این نوع سیمان ماده پوزوالنی حداقل 5 و حداکثر 15 درصد وزنی سیمان پرتلند پوزوالنی را تشکیل می دهد. این نوع سیمان 

برای مصارف عمومی در ساخت مالت یا بتن به  کار می رود.  

 ])Fe2O3×0.65(+)Al2O3×1.18(+)SiO2×2.8([/CaO×100=LSF
)SO3×2.852(-)Fe2O3×1.43(-)Al2O3×6.718(-)SiO2×7.6(-)CaO×4.071(=C3S

)C3S×0.754(-)SiO2×2.867(=C2S
)Fe2O3×1.692(-)Al2O3×2.65(=C3A

)Fe2O3×3.043(=C4AF
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سیمان آنچنان با محیط زیست غریبه نیست، هر چند طراوت 
و لطافت آن را ندارد و برخی از مواقع به جنگ با طبیعت هم 
ثابت  ما  کارخانه ما چیز دیگری است.  اما مشی و روش  می رود 
کرده ایم که می توان سیمان را در دل طبیعت و محیط زیست به کار 
گرفت، اما نه تنها به آن ضربه نزد بلکه درصدد تقویت آن نیز بود.

سیمان هرمزگان با الهام از اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران، حفاظت محیط زیست را در قالب یك مسئولیت 
شرعی و اخالقی، سرلوحه برنامه های خویش قرار داده و با این باور 
مبادرت به استفاده از خدمات مشاور زیست محیطی مدیرعامل و 
تشکیل جلسات مستمر کمیته تخصصی حفاظت محیط زیست در 
کارخانه با حضور مدیریت محترم  عامل و تمامی مدیران ذیربط 

نموده است. 
اصالحی  اقدامات  بیست گانه  برنامه های  اجرای  با  تردید  بدون 
واحد  این  می رود  امید  هرمزگان،  سیمان  شرکت  زیست محیطی 
بزرگ صنعتی مستقر در سواحل خلیج فارس ایران به عنوان واحدی 
برتر و دوستدار محیط زیست جلوه گر شود. بدیهی است عامل 
اساسی در شکل گیری چنین تفکری اعتقاد راسخ مدیران و همکاران 
در مدیریت زیست محیطی کارخانه به موازات اهداف صنعتی و 
هماهنگی با برنامه های دست یابی به ظرفیت اسمی و تولید پاك 

می باشد.
بدین وسیله برخی از برنامه های موردنظر که در جلسات کمیته 
و  ارشد  مسئولین  مدیریت  با  کارخانه  زیست  محیط  حفاظت 
همکاری صمیمانه تمامی همکاران اجرا گردیده و یا مراحل تکمیلی 

خویش را طی می نماید به شرح ذیل اشاره می گردد:
سیستم  اصالح  و  الولتور  جایگزینی  پروژه های  پیاده سازی   •

UNIDO خنك کنندگی گریت کولر با همکاری سازمان
• تشکیل کمیته تخصصی حفاظت محیط زیست کارخانه با حضور 
مسئولین شرکت  و هدایت برنامه ها توسط مشاور زیست محیطی 

شرکت .
• اجرای مالحظات مندرج در ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه 

جمهوری اسالمی ایران در راستای تحقق اهداف صنعتی.
• تــالش در جهــت اســتمرار کســب امتیــازات ISO14000 و 
OHSAS 18000  کــه عمدتــاً مرتبــط بــا اهــداف زیســت محیطی 

شــرکت می باشــد.
• اجرای پروژه آب شیرین کن با هزینه گزاف با انگیزه حفظ پایداری 

زیست بوم خشکی منطقه کهورستان که سالها قبل با انتقال آب 
می  تامین  را  کارخانه   مختلف  چاههای خریداری شده مصارف 

نماید. 
• اجرای پروژه های مشترك تحقیقاتی زیست محیطی با همکاری 
وضعیت  بررسی  نظیر  استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره 
پایداری مانگروها و حفاظت از گونه نادر خرس سیاه در زیستگاه 

های جنوبی کشور.
• تدوین برنامه جامع مدیریت زیست  محیطی کارخانه و معادن 

 )EMP,EMS( مربوطه
• اجرای پروژه های اصالحی در عملکرد الکتروفیلترها به گونه ای که 
خروجی دودکش ها ارقام بسیار پایین تر از استانداردهای مصوب 

سازمان حفاظت محیط زیست را تامین خواهد نمود.
• اجرای برنامه اصالح الگوی مصرف  و بهینه سازی مصرف انرژی 

به منظور دستیابی به اهداف ایده آل شرکت.
پایش  به شبکه  اتصال  و   Online Monitoring  پروژه اجرای   •

فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست.
اراضی  ساالنه  توسعه  و  سبز  فضای  به  عرصه   %25 تحقق   •

بالمعارض کارخانه.
• اجرای پروژه های آبیاری تحت فشار با انگیزه صرفه جویی در 

مصرف آب.
اجرای  بمنظور  علمی  ریزی  برنامه  و  پیگیری  شناسی،  آسیب   •
سامانه HSE و تقلیل تدریجی عدم انطباق های مرتبط با بخش 
محیط زیست، ایمنی و بهداشت کارخانه با استفاده از مشاورین 

صاحب نظر.
کارخانه  بهداشتی  فاضالب  تصفیه  سیستم  وضعیت  اصالح   •
و تامین استانداردهای مصوب و بهره گیری از پساب حاصله در 

جهت آبیاری فضای سبز کارخانه.
• تدوین و اجرای برنامه جامع آموزشی زیست محیطی شرکت 
بصورت پنج ساله و با معیار نفر ساعت روز در سطوح مختلف 
مدیران، کارگزان و جوامع محل همجوار با همکاری اداره کل محیط 

زیست استان.
• پیگیری و اجرای پروژه تصفیه فاضالب مجموعه مهمانسرا در 
شهر بندر خمیر بمنظور استفاده از پساب حاصله و صرفه جویی 

در مصرف آب.

محـیط زیسـت
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از آنجا که در این روزها گشت و گذار در شهرها هم بیشتر می 
شود بهتر است با خوردن مواد غذایی مناسب آثار منفی گرما بر 

بدن را کمرنگ کنیم.
معموال کم آبی اولین مشکلی است که با عالیم مختلفی مانند 
دما  رفتن  باال  با  اما  گیرد  می  را  گریبانمان  سرگیجه  و  سردرد 
بهتر است چه تغییرهایی در عادت های غذایی  مان بدهیم تا 

مشکالت به حداقل ممکن برسند؟
 

تا می توانید آب بنوشید اما آب خنک، نه بسیار سرد: 

بررسی ها نشان داده اند آب خنک بیشتر از آب یخ به رفع تشنگی 
کمک می کند و باعث می شود بیشتر آب بخورید. البته اگر تمایلی 

به نوشیدن آب ندارید می توانید آبمیوه خانگی میل کنید.
 

آبلیمو را فراموش نکنید:

در میان آبمیوه های سنتی آبلیمو مناسب ترین است زیرا هم 
بنابراین نوشیدن یک  امالح.  به بدن می رساند و هم  مایعات 
لیوان شربت آبلیمو همراه خاکشیر به رفع کم آبی کمک می کند.

 
آبدوغ خیار بخورید: 

از آنجا که در روزهای گرم همراه آب مقدار زیادی امالح نیز از 
بدن دفع می شود چه بهتر که با مصرف خوراکی ای مغذی و 
آبداری مثل آبدوغ خیار امالح از دست رفته تان را جبران کنید.

 
منابع ویتامین C را در رژیم غذایی تان بگنجانید: 

خوردن مرکبات،میوه ها و سبزیجات مملو از ویتامینc  نظیر 
کیوی و انواع توت ها، کلم و گوجه فرنگی به بازتوانی بدن بعد 

از یک روز گرم کمک می کند.

 میوه های کم قند میل کنید: 

تــا مــی توانیــد میــوه هــای آبــدار و بــا قنــد کــم را در میــان 
وعــده هایتــان بگنجانیــد، میــوه هایــی ماننــد ســیب، زردآلــو، 

هلــو، گالبــی، آنانــاس، انبــه، تــوت فرنگــی و طالبــی.
 

همراه غذایتان ساالد و ماست بخورید: 

ــر در آن  ــوص اگ ــه خص ــی ب ــذای اصل ــا غ ــاالد ب ــوردن س خ
ســبزی هایــی ماننــد کاهــو، خیــار و گوجــه فرنگــی باشــد، 
بســیار مفیــد اســت. ماســت و دوغ هــم از همــراه غذاهایــی 
هســتند کــه بــه دلیــل طبیعــت ســرد و مــواد معدنــی بســیاری 
کــه دارنــد، مصرفشــان در روزهــای گــرم تابســتان توصیــه مــی 

شــود.
 

مصرف روغن را به حداقل برسانید: 

تــا مــی توانیــد میــزان روغــن مصرفــی در طبــخ غــذا را کــم و 
بــه جــای روش هایــی نظیــر ســرخ کــردن، از روش هایــی ماننــد 
کبــاب اســتفاده کنیــد تــا میــزان حــرارت دیــدن غــذا در روغــن 

بــه حداقــل ممکــن برســد.
 

وعده های غذایی تان را سبک کنید: 

در روزهــای گــرم وعــده هــای غذایــی تــان را ســبک میــل کنید 
و بــه خصــوص در وعــده صبحانــه میــوه را نیــز بگنجانید.

 
مواد غذایی قندی را کمتر مصرف کنید: 

ــه  ــان را ب ــدرات روزانه ت ــت کربوهی ــزان دریاف ــد می ــعی کنی س
ــی  ــد باالی ــه قن ــی ک حداقــل برســانید و از خــوردن مــواد غذای

ــد. ــد، خــودداری کنی دارن

با رعایت این موارد، با هوای گرم کنار بیاییدبا این موارد با تابستان کنار بیایید

ســالمت
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                            آبــــــــی                                                      

آبــی نشــان دهنــده حقیقــت، دانایــی، 
خــود  از  آرامــش،  ابدیــت،  بهشــت، 
ریایــی  بــی  و  وفــاداری  گذشــتگی، 
اســت. چــه نشــانه هــای خوبــی درســته؟ 
شــاید تمایــل داریــد کــه احساســات 
ــد،  ــی کنی ــود را بررس ــای خ ــزه ه و انگی
ــه  ــتید گریخت ــه هس ــرزمینی ک ــن س از ای
ــتجو  ــدی را جس ــای جدی ــرزمین ه و س
ــدی را کســب  ــات جدی ــا تجربی ــد، ی کنی
ــگ در رویاهــای  ــن رن ــد. حضــور ای کنی
شــما نشــان دهنــده ســالمت فکــر و 
ــا راهنمــای درون  ــاط شــما ب ذهــن، ارتب
و خــوش بینــی نســبت بــه آینــده اســت.

                    قهـــــــــوه ای                                                     

رنــگ قهــوه ای در رویاهــا دنیادوســتی، 
خانــواده،  ســعادت  عمــل،  اهــل 

آســایش جســمی و محافظــه کاری شــما 
را نشــان مــی دهــد. قهــوه ای نشــان 
دهنــده زمیــن اســت و شــاید نشــانه 
ایــن باشــد کــه مــی خواهیــد بــه اصــل 
و ریشــه خودتــان بــاز گردیــد. زنانــی 
ــگ  ــه رن ــا ب ــگ رویاهایشــان دائم ــه رن ک
قهــوه ای اســت ) بــه عنــوان مثــال رنــگ 
زمیــن زیــر پاهــا و یــا رنــگ چشــم هــای 
شــخص مــورد عالقــه( حــس داشــتن 
ــرد و  ــد ک ــه خواهن ــقف را تجرب ــک س ی
آمادگــی تشــکیل خانــواده و یــک زندگــی 

ــد. ــی کنن ــدا م ــی را پی خانوادگ

                      ســـــــــــیاه                                                     

ــر  ــی، ضمی ــمبل گمنام ــیاه س ــگ س رن
ــوگواری،  ــا، س ــر، معم ــودآگاه، خط ناخ
عــدم پذیــرش و حتــی نفــرت اســت. 
ســیاهی از شــما دعــوت مــی کنــد تــا در 
ــد  ــر ناخــودآگاه خــود شــیرجه بزنی ضمی
بدســت  خودتــان  از  بهتــری  درک  تــا 
بیاوریــد. شــاید ایــن رنــگ نشــان دهنده 
دنیــای  در  فقــدان عشــق و حمایــت 
واقعــی شــما باشــد. رنــگ ســیاه نشــان 
دهنــده فرصــت هــا نیــز مــی باشــد. اگر 
ــذت بخــش شــما  ــای ل ــر روی ــیاهی ب س
ســایه افکنــده باشــد مــی توانــد دال بــر 
معنویــت پنهــان و خصوصیــات معنوی 
ــیطانی  ــه ش ــیاه همیش ــگ س ــد. رن باش
نیســت مــی توانــد نــور و روشــنایی نیــز 

باشــد.

                     سرخــــــــابـی                                                     

رنــگ مــورد عالقــه مــن! ایــن رنــگ 
ــده  ــان دهن ــش نش ــغ بودن ــم جی علیرغ
مراقبــه و ارتبــاط شــما بــا معنویــات 
مــی  اگــر رویاهــای ســرخابی  اســت. 
از  را  قدیمــی  و  کهنــه  افــکار  بینیــد 
تربیــت حــذف مــی کنیــد و بــه تغییــرات 
جدیــد و تــازه خــوش آمــد مــی گوییــد. 
ــز در  ــی نی ــات احساس ــا ثب ــگ ب ــن رن ای

ارتبــاط اســت.

                    خاکســـــــتری                                                     

تــرس،  دهنــده  نشــان  خاکســتری 
ــی  ــی مزاج ــردگی، دمدم ــت، افس وحش
ــن نشــانه هــا  و پریشــانی اســت. اوه ای
ــه  ــد هســتند. شــاید شــمایی ک ــی ب خیل
ــد در  ــی بینی خــواب هــای خاکســتری م

ی درباره شمــا می گــوید؟ ز رنــگ رویاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــایتان چــه چــ�ی و  سیاه  می بینید  که  رویاهایی  آیا 
سفیداند یا رنگی؟ شاید هم رنگین کمانی. 
آیا می دانید رنگ ها نیز در رویاها مفهوم 
خاص خودشان را دارند؟ دفعه بعد که 
به سرزمین رویاهایتان رفتید حواستان به 
رنگ ها باشد تا به مفهومی که در پس 

این رنگ هاست پی ببرید.
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زندگــی واقعــی خــود دچــار ناهماهنگــی 
شــده باشــید. اگــر بخواهیــم جنبــه 
رنــگ  بگیریــم  نظــر  در  را  آن  مثبــت 
خاکســتری ســمبل فردیــت شماســت یــا 
ــی در  ــک دوراه ــر ی ــت ب ــه دالل ــن ک ای

زندگــی دارد.

                      ســـــــــــبز                                                     

مثبت،  تغییر  یک  دهنده  نشان  سبز 
امید،  درمان،  باروری،  رشد،  سالمت، 
آرامش، قدرت و متانت است. این رنگ 
پیش  جلو  به  فقط  گوید  می  شما  به 
انجام  را  می خواهید  که  کاری  و  بروید 
در  تجربگی  بی  از  استعاره  سبز  دهید. 
بعضی جنبه های زندگی دارد. همچنین 
رنگ سمبلیک تالش برای بدست آوردن 
رنگ  منفی  جنبه  است.  فردی  استقالل 
سبز به حرص و طمع و حسادت بر می 
گردد. در اسالم اعتقاد بر این است که 
یکی  این  و  است  سرسبز  مکانی  بهشت 
سبز  رنگ  از  گسترده  استفاده  دالیل  از 
در فرهنگ اسالمی است. سبز همچنین 
به خاطر رابطه اش با طبیعت به عنوان 
تجدید  و  حاصلخیزی  اصالح،  نماد 
می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  نیز  حیاط 
امروزه گروه های سیاسی از رنگ سبز به 
عنوان نمادی از حفاظت محیط زیست 

و عدالت اجتماعی بهره می گیرند.

                       صـــــــورتی                                                    

عشق،  دهنده  نشان  صورتی  رویاهای 
است.  مهربانی  و  عالقه  شادی،  لذت، 
از طرفی رنگ صورتی ضعف و نارسایی 
می  نشان  نیز  را  عشق  در  بهخصوص 
دهد. وقتی با بی قراری از خواب های 
صورتی می پرید به خاطر دست و پنجه 
نرم کردن با مسئله وابستگی یا مشکالتی 

است که با خانواده دارید.

                        قرمـــــــز                                                     

انــرژی،  رنــگ قرمــز تعییــن کننــده 
زور، قــدرت، اشــتیاق شــدید، عــداوت، 
نیــرو، اشــتیاق و انگیــزه مــی باشــد. 
ــزرگ  ــر ب ــک دردس ــو ی ــه ت ــه ک ــل این مث
قرمــز  رنــگ  درســته؟  باشــی  افتــاده 

بســیار  معنــوی  و  احساســی  معانــی 
معانــی  ایــن  تمــام  و  دارد  عمیقــی 
بســتگی بــه مضمــون خــواب شــما دارد. 
آیــا در خــواب دریــای قرمــز طوفــان مــی 
بینیــد؟ شــاید مســائلی در زندگــی باعــث 
عصابنیــت شــما شــده اســت. وقتــی 
خــواب قرمــز مــی بینیــد حتمــا قبــل 
ــر  ــد تعبی ــد بای ــی بکنی ــه حرکت ــن ک از ای

خوابتــان را جســتجو کنیــد.

                             زرد                                                     

رنــگ  بــه  خوشــایندی  خــواب  اگــر 
زرد ببینیــد نشــان دهنــده قــوه درک، 
و  تــوازن  شــادی،  مهــارت،  انــرژی، 
ــر  ــر اگ ــی دیگ ــت. از طرف ــت اس فضیل
خوابتــان ناخوشــایند باشــد رنــگ زرد 
در آن نشــانه فریــب، رســوایی، خیانــت، 
بزدلــی و بیمــاری است.شــاید در عالــم 
بیــداری از یــک تصمیــم گیــری هــراس 
داریــد یــا ایــن کــه نمی توانیــد در مــورد 
ــن  ــرای ای ــوید. ب ــل ش ــی وارد عم خاص
ــاز  ــد نی ــه داری ــران را راضــی نگ ــه دیگ ک
ــاز  ــه نی ــت نســبت ب آن هــا را در ارجعی
خودتــان قــرار مــی دهیــد. رنــگ زرد 
رنــگ خالقیــت نیــز هســت بنابرایــن 
داشــته  خالقــی  ایــده  اســت  ممکــن 
ــروز  ــه زودی ب ــه قــرار اســت ب باشــید ک

داده شــود.

ی درباره شمــا می گــوید؟ ز رنــگ رویاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــایتان چــه چــ�ی
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شدن  کوتاه  است.  رو  پیش  پاییز  فصل 
روزها، کاهش نور آفتاب، افسردگی فصلی 
و خنک شدن هوا این میل را ایجاد می کند 
که زیر پتو بخزیم و گرمای داخل منزل را 
به همه چیز ترجیح دهیم. اما هنوز هوا 
آن قدرها سرد نشده است که پیاده روی و 
ورزش در هوای آزاد سخت شود. همچنان 
می توانید به پارک ها و فضاهای سبز بروید و 
یک دل سیر بدوید یا ورزش کنید. البته در عین 
حال نباید از تغذیه ی سالم غافل بمانید. چون 
کاهش فعالیت بدنی به بهانه ی سرما و مصرف غذاهای 
چرب و سنگین می تواند در عرض چند هفته شما را چاق 
کند. بنابراین الزم است که تا قبل از رسیدن روزهای 
خیلی سرد تالش کنید در این فصل وزن خود 
از چاقی زمستانی  و  داشته  نگه  ثابت  را 
با  تا  باشید  با ما  نیز جلوگیری کنید. 
چند توصیه ی ساده برای پیشگیری 
آشنا  بیشتر  پاییزه  چاقی  از 

شوید.

در خصوص سالمتی تان اهمال 
نکنید

 National Eating محققان 
Disorders Association بررسی هایی 
انجام داده و به این نتیجه رسیده اند 
که افتادن در دام عادت های غلط یعنی میل به 
خوردن زیاد و کاهش فعالیت های بدن در فصل پاییز بیش از 
فصل های دیگر است. اما اینکه خودتان را برای خواب زمستانی 
آماده کنید راه حل مناسبی برای گذراندن فصل سرما نیست. با میل 
به لم دادن روی مبل بعد از روز کاری مبارزه کنید. البته کار چندان 
ساده ای نیست چون بالفاصله بعد از تعطیل شدن شب فرا می 
رسد و میل به استراحت بر هر حس دیگری غلبه می کند. اما اگر 
می خواهید پاییز را بدون چند کیلو اضافه وزن سر کنید بهتر است 
ترک باشگاه نکنید، پیاده روی را ادامه دهید و اگر می توانید بین روز 

استخر نیز بروید.

مواد غذایی مقوی پاییزه را دریابید
از  سرشار  و  رنگی  سبزیجات  و  ها  میوه  فصل  پاییز  فصل 
چغندر،  کدوتنبل،  ای،  دلمه  فلفل  سیب،  مانند  ویتامین 
بروکلی، گل کلم، شلغم، هویج فرنگی، مرکبات و غیره است. 
هر یک از این میوه ها و سبزیجات مخزنی از ویتامین ها و مواد 

معدنی هستند
صفای پاییز به نوشیدنی های داغ، غذاهای خوشمزه، لباس های 
گرم، آتش شومینه و اگر حالش را داشتید میل و کاموا است. همین 
صفای پاییزی هم اگر حواستان نباشد شما را کامالً بی تحرک کرده و 
چاقتان می کند. به ویژه اینکه شب های بلند را به هله هوله خوری 
و تماشای تلویزیون بپردازید. نتایج پژوهشی که در وزارت کشاورزی 
آمریکا انجام شده است نشان می دهد که فست فودها و غذاهای 
سرخ کردنی باید با اعتدال مصرف شود. اما اگر مصرف همین مواد 
تغذیه ی سالم و مصرف سبزیجات فوق  بگذرد  از حد  غذایی 
العاده ی این فصل مغفول واقع می شوند. خوردن غذای مقوی به 
معنای خوردن کله پاچه و غذاهای چرب نیست. بهتر است خالق 
بوده و سبزیجاتی مانند انواع کلم ها، کدو تنبل و انواع میوه های 

سرشار از ویتامین C این فصل را در الویت برنامه ی غذایی 
خود قرار دهید.
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خوب بخورید
 Society for Science and the نتایج پژوهشی که
Public انجام داده است نشان می دهد پاییز پرکالری 
ترین فصل سال است. شب های بلند میل به مصرف هله 
هوله ها، اسنک های چرب، شیرینیجات و کیک و غیره را 
در فصل پاییز و گذار به زمستان افزایش می دهد. توصیه 
می کنیم به جای مصرف چیپس و سس های چرب و غیره 
که ارزش غذایی باالیی نیز ندارند آستین ها را باال بزنید. 
اگر عاشق چیپس هستید برای خودتان سیب زمینی تنوری 
خانگی تهیه کنید. هوموس خانگی نیز به خوبی سیرتان 
می کند و مقوی است. به جای نوشیدنی های شیرین و 
پرکالری آب را دریابید؛ چون به میزان کافی با مصرف مواد 
غذایی دیگر کالری دریافت می کنید. بنابراین نیازی به 

افزایش میزان آن با مصرف نوشابه ها و غیره ندارید.

آب بخورید تا با گرسنگی كاذب مقابله شود
در اغلب موارد که در یخچال یا کابینت ها را به دنبال 
خوراکی از جا می کنید تشنه تان است نه گرسنه! اگر در 
هر وعده ی غذایی به میزان کافی غذا بخورید نباید به 
دنبال ریزه خواری باشید. برای مقابله با این مشکل آب 
و مایعات سالم بیشتری مصرف کنید. نتایج پژوهشی 
که در دانشگاه Tennessee انجام شده است نشان می 
دهد که حفظ آب بدن می تواند با گرسنگی و میل به 
پرخوری مقابله کند. یک فنجان چای سبز به همراه هل 
و دارچین و نعنای تازه برای گرم شدن، تأمین آب بدن، 
تقویت سیستم ایمنی بدنتان و کمک به تناسب اندامتان 
فوق العاده است. سعی کنید همیشه یک بطری آب دم 
دستتان باشد و جرعه جرعه میل کنید. همین کار ساده 
شما را از ریزه خواری بین وعده های غذایی حفظ می کند.

محصوالت فصلی را دریابید
فصل پاییز فصل میوه ها و سبزیجات رنگی و سرشار 

از ویتامین مانند سیب، فلفل دلمه ای، کدوتنبل، 
چغندر، بروکلی، گل کلم، شلغم، هویج فرنگی، 
مرکبات و غیره است. هر یک از این میوه ها و 
سبزیجات مخزنی از ویتامین ها و مواد معدنی 
نکنید.  هستند. به غذاهای همیشگی بسنده 
غذاهای تازه را امتحان کنید. خالق باشید؛ به 

عنوان مثال از کدو حلوایی در تهیه ی سوپ 
و خورش و غیره استفاده کنید. گل کلم را 

صرفاً برای ترشی نگه ندارید و از 

آن در کنار مرغ 
استفاده  غیره  و 

اینکه  خالصه  کنید. 
خودتان را از سبزیجات 

این فصل  العاده ی  فوق 
محروم نکنید.

افزایش وزن ناشی از تعطیالت را جدی بگیرید
که  دهد  می  نشان  شده  انجام  پژوهشی های  نتایج 
اکثر افراد در تعطیالت وزن اضافه می کنند. یک سری 
از محققان روی 195 مرد و زن شرکت کننده به مدت 6 
ماه بررسی کرده و متوجه شدند در روزهای تعطیل 

700 گرم بیشتر وزن اضافه کرده اند.
اگرچه این میزان چندان زیاد به نظر نمی رسد اما 
محققان بر این عقیده هستند وزن اضافه شده در 
تعطیالت و مسافرت به سختی کم می شود. بدون 

بروز  نیز خطر  دانید که داشتن اضافه وزن  شک می 
باال، افسردگی  بیماری های قلبی عروقی، فشار خون 
و دیابت را افزایش می دهد. بنابراین الزم است که در 
روزهای تعطیل این فصل فعال تر باشید و به بهانه ی 
تعطیالت و استراحت به تغذیه ی نامناسب و بی تحرکی 

رو نیاورید.

مانند اجدادتان غذا بخورید
برخی از متخصصان بر این باور هستند که اجداد ما 
گوشت  آن ها  داشته اند.  سالم تر  مراتب  به  تغذیه ای 
حیواناتی را مصرف می کردند که به طور طبیعی و سالم 
تغذیه کرده بودند. حتی میوه ها و سبزیجات مصرفی 

آن ها بسیار سالم تر و طبیعی تر از دوره ی ما بوده. بنابراین 
توصیه می کنیم برای کنترل اشتهایتان از مصرف مواد 
غذایی تهیه شده از آرد سفید، پاستاها، شیرینی جات و 
غذاهای سرخ کردنی و فراوری شده بپرهیزید. تا حد امکان 
از میوه ها و سبزیجات تازه و ارگانیک استفاده کرده و 

پروتئین های کم چرب را در 
الویت قرار دهید.
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تابستان و همچنین هوای خوب  ایام 
پاییز زمان مناسبی برای گذشت و گذار 
های  فرصت  هرمزگان  استان  است. 
کرده  ایجاد  ایام  این  برای  را  بسیاری 
های  استان  از  نباید  همچنین  است، 
اطراف و همچنین نقاط زیارتی سیاحتی 

دیگر ایران غفلت کنیم.
خود  مخارج  و  خرج  گذار  و  گشت 
از  استفاده  با  توان  می  اما  دارد  را 

راهکارهایی یک سفر ارزان داشت:

1گروهی سفر کنید. می توانید با 
یا هزینه  از تخفیف ها و  سفر گروهی 
های کمتر بهره مند شوید: هزینه کمتری 
برای اجاره اتاق و یا هتل بپردازید و یا 
در بلیط هواپیما و یا یک بازی خاص، 
تخفیف بگیرید. البته باید قبل از سفر، 
به  خواهید  می  که  تفریحاتی  مورد  در 

توافق برسید.

اگر  کنید.  اجاره  اتاق  یا  2خانه 
دوست یا آشنایی در شهر یا کشور مورد 
نظر دارید و خانه ای برای اجاره دارد، 
بهتر است به جای هتل، به نزد او بروید. 
البته سایت های اینترنتی اجاره منزل نیز 
وجود دارند که بهتر است قبل از اجاره، 
از امن بودن منزل و قابل اطمینان بودن 

موجر، اطمینان حاصل کنید.

اتومبیل؟  یا  و  قطار  3هواپیما، 
همه راه های حمل و نقل را بررسی کنید 
و بر سر هزینه ها، راحتی و زمان سفر 
در  برسید.  توافق  به  یک  هر  مورد  در 
یا  از قطار و  بهتر است  سفرهای کوتاه 

اتومبیل استفاده کنید.

ین هزینه سفر کنیم؟ چگونه با کم�ت

4هزینه ها در زمان های اوج سفر 
بسیار بیشتر از حالت عادی است.

وبالگ  بخوانید.  اینترنتی  های   5
های اینترنتی و برخی سایت ها معموال 
تجربه  حتی  و  قیمت  ارزان  های  مکان 
می دهند  ارائه  شما  به  را  خود  شخصی 
داده  که  مختلفی  نظرات  اساس  بر  و 
می شود، برنامه مناسبی برای سفر خود 

بچینید.

6 تور به مسافرت بروید. توری را 
انتخاب کنید که امکانات غذایی و رفاهی 
ارائه  با هزینه مناسب به شما  بهتری را 
های  هزینه  دیگر  کار  این  با  دهد.  می 

اضافی پرداخت نخواهید کرد.
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جـدول
پس از حل جدول با استفاده از حروف 
از سه  که  بسازید  را  عبارتی  نارنجی رنگ 
رخدادی  به  و  است  شده  تشکیل  کلمه 
می پردازد که در روز 13 آبان اتفاق افتاده 

است.
 

افقی: 
وزیر  نام  فرصت طلب–  و  1-زیرک 

باتدبیر ناصرالدین شاه
ابزار–  خاک–  تقویت کننده   –2

فراموشکار
3– فروغ – از حروف الفبا

کارگردانان  از  کوشش–  و  تالش   –4
معنی  به  بخوانید  که  برعکس  هالیوود– 

رنج است– میوه خوب
5– امپراطوری باستانی- عضو پُرکار بدن 

– معموالً به اعمال حج اطالق می شود
از  روپوش–  برای  بود  پارچه ای   –6

کارخانه جات معروف بیسکویت
خوشبختی–  پرنده  عصبی–  پرش   –7

یکی از کلیدهای پُرکاربرد رایانه

مقام  در  رضا)ع(  حضرت  جایگاه   –8
امامت– منزل گزیدن

9– سرسختی– سرد نیست– خالص
10– نامی ایرانی برای پسران–  در جریان 
فتنه سبز، مقام معظم رهبری به نقش 

..... بی بصیرت پرداختند
نوعی  یازده–  و  یکصد  سردسیر–   –11

پخت برنج
نامی  درندگان–  از  عربی–  ضمیر   –12

دخترانه – سرای مهر و کینه
13– اصطالحی در شطرنج – مومنین به 

آن مشهورند
14– نماز– فلزی که زنگ نمی زند- آزرم

هندی–  معروف  شاعر  تاگور  نام   –15
پرچم

عمودی :
1– از آثار تاریخی آفریقایی و از عجایب 

هفت گانه
از   – بی آزار  حشره  کوتاه–  منقار   –2

مصالح ساختمانی – برتر و ارجمند
است  درازمدت   – نیست  نزدیک   –3

15    14    13    12    11    10    9      8      7      6     5      4      3      2     1

     1

      2

      3

      4

     5

      6

      7

      8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

15

و  توان   – اول  در  اضافی  حرف  یک  با 
طاقت

دشمنی  پی  در  کره ای–  اتومبیل   –4
بودن– از حروف انگلیسی

5– خوش و خرم– برگه  راهنمای کاالی 
خریداری شده به انگلیسی

سازمان  غذای  و  بهداشت  سازمان   –6
ملل– کرشمه– نام ترکی

نهان زایان–  تولید  وسیله  پیامبری–   –7
بعد از غذا می خورند

سرخ موی–  زن  آفریقایی–  کشوری   –8
یگانه

از  امت–  جمع  شیمی–  در  مبحثی   –9
جنس آهن

صورت غذای  چیز–  هر  آخر   –10
پیروز  و  مبارز  آزادی خواه  رستوران– 

آفریقای جنوبی
11–فرشتگان– صدا و نغمه

12– پول ژاپن– نسخه برداری– توضیح
13– پخته نیست– سولفات مس– سال 

ترکی
روم–  سفاک  امپراطور  صدمه–   –14

وارد شد – ضمیر سوم
15– همان ترم مدارس است
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امام حسین)ع( فرزند رسول خدا)ص( یکی 
از سروران جوانان اهل بهشت و از اهل 
کریم  قرآن  در  که  است1  پیامبر)ع(  بیت 
بر  مودت2  آیه  با  دوستی شان  و  محبت 
که  وقتی  است.  شده  واجب  مسلمین 
آیه شریفه »... ُقْل ال أَْسأَُلُکْم َعَلْیِه أَْجًرا 
َة ِفی اْلُقْربَی َوَمْن یَْقَتِرْف َحَسَنًة  ِإال اْلَمَودَّ
َشُکوٌر«  َغُفوٌر  اللََّه  ِإنَّ  ُحْسًنا  ِفیَها  َلُه  نَِزْد 
شد:  سؤال  خدا)ص(  رسول  از  شد،  نازل 
این خویشاوندان شما کیست که محبت 
آنان بر ما واجب شده است؟  و دوستی 
رسول الله)ص( فرمود: علی، فاطمه و دو 

فرزند او)حسن و حسین(.3

و نیز احادیثی از رسول خدا)ص( از طریق 
اهل سنت نقل شده که بر این محبت و 
روایات  این  از  یکی  دارند.  تأکید  دوستی 
با  که مشتمل بر جمالت متعددی است 
جمله »من مات علی حب آل محمد مات 
شهیدا« آغاز می شود و به جمله »أال و من 
مات علی بغض آل محمد مات کافراً و من 
مات علی بغضهم لم یشم رائحه الجنه« 

به پایان می رسد.4

در کتاب های معتبر اهل سنت آمده که 
رسول خدا)ص( فرمود: قسم به آن کسی که 
جان محمد در دست اوست، هیچ کس 

با ما اهل بیت دشمنی نمی کند مگر اینکه 
خدا او را وارد جهنم کند.5

از  سنت  اهل  مفسرین  از  یکی  آلوسی 
این حدیث این نتیجه را می گیرد که محبت 
اهل بیت بر تمام مسلمانان فرض است.6 
و به همین دلیل امام شافعی عقیده خود 
را در باره اهل بیت این گونه ابراز می کند:

یا اهل بیت رسول الله حبکم
فرض من الله فی القرآن انزله

کفاکم من عظیم القدر انکم
من لم یصل علیکم ال صالت له7

)ع( از دیدگاه اهل سنت ز  جایگاه امام حس�ی
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ــت  ــدا! محب ــول خ ــت رس ــل بی )ای اه
ــرآن فــرض  ــد در ق شــما از طــرف خداون
ــرای شــما  ــن عظمــت ب شــده اســت و ای
کافــی اســت کــه هــر کــه در نمــاز بر شــما 

ــازش باطــل اســت( درود نفرســتد نم

مــراد شــافعی ایــن اســت کــه در تشــهد 
ــر  ــتادن ب ــوات فرس ــه صل ــای یومی نمازه
اهــل بیــت کــه امــام حســین یکــی از آنها 
اســت فــرض و واجــب اســت و اگــر ایــن 
صلــوات فرســتاده نشــود نمــاز، نمــاز 

ــود. نخواهــد ب

و بــر طبــق حدیــث رســول خــدا)ص( 
ــان عایشــه  ــح مســلم از زب ــه در صحی ک
همســر پیامبــر نقــل شــده اســت، امــام 
حســین)ع( از مصادیــق بــارز اهــل بیــت به 
ــد: روزی  ــه می گوی ــد، عایش ــمار می آی ش
ــن  ــن طلوعی ــح بی ــالم)ص( صب ــر اس پیامب
جامــه ای را کــه از پشــم ســیاه بافته شــده 
بــود بــر خــود انداخــت، در ایــن هنــگام 
ــدا او  ــول خ ــد و رس ــی آم ــن عل ــن ب حس
را زیــر جامــه کنــار خــود بــرد، لحظــه ای 
بعــد حســین آمــد او نیــز زیــر جامــه کنار 
ــه  ــس از آن فاطم رســول خــدا رفــت و پ
ــر  ــم زی ــد، او ه ــدا آم ــول خ ــر رس دخت
جامــه رفــت و ســپس علــی آمــد و بــا آنان 
در زیــر جامــه یکجــا شــد. در ایــن زمــان 
ــُه  ــُد اللَّ ــا یُِری ــود: »ِإنََّم ــدا فرم ــول خ رس
ِلُیْذِهــَب َعْنُکــُم الرِّْجــَس أَْهــَل اْلَبْیــِت 

ــزاب/33(.8 ــْم تَْطِهیًرا«)اح َرُک َویَُطهِّ

کتاب هــای  و  حاکــم  مســتدرک  در 
دیگــر اهــل ســنت نیــز از زبــان ام ســلمه 
نقــل شــده  پیامبــر)ص(  دیگــر  همســر 
اســت کــه زمانــی کــه ایــن آیــه در خانــه 

ــر)ص(  ــد پیامب ــازل گردی ــر ن ــر پیامب ــن ب م
علــی، فاطمــه، حســن و حســین را در 
زیــر کســاء جمــع کردنــد و فرمودنــد: 
ــلمه  ــی« ام س ــل بیت ــؤالء اه ــم ه »الله
ــا مــن از  ــد: مــن عــرض کــردم آی می گوی
اهــل بیــت نیســتم، فرمودنــد: تــو اهــل 
ــل  ــان اه ــتی و این ــر هس ــا خی ــی و ب من

ــتند.9 ــن هس ــت م بی

ایــن  صحــت  می گویــد:  رازی  فخــر 
روایــت بیــن اهــل تفســیر و حدیــث 

متفــق علیــه اســت.10

از طــرف دیگــر امــام حســین)ع( نــه تنهــا 
فرزنــد بلکــه پســر رســول خــدا)ص( اســت. 
ــه را  ــه شــریفه مباهل امــام فخــر رازی آی
دلیــل قاطــع بــر ایــن مطلــب گرفتــه کــه 
حســن و حســین دو پســر رســول خــدا)ص( 
ــتور  ــه دس ــه ب ــی ک ــرا هنگام ــتند؛ زی هس
مباهلــه  در  کــه  شــدند  مأمــور  خــدا 
ــر)ص(  ــد، پیامب ــوت کنن ــان را دع پسران ش
حســن و حســین را دعــوت کــرد و بــا خود 
آورد. بنابرایــن واجــب اســت کــه آن دو 

ــر باشــند.11 پســران پیامب

فخــر رازی کــه یکــی از علمــای برجســته 
اهــل ســنت اســت در بــاره شــدت تعلــق 
اهــل بیــت بــا پیامبــر اســالم می گویــد که 
ــن نیســت کــه بیــن فاطمــه،  شــکی در ای
علــی، حســن و حســین و بیــن پیامبــر)ص( 
تعلــق شــدیدی وجــود داشــته و واجــب 
اســت کــه آنــان اولیــن مصــداق آل محمد 
باشــند و ســپس در ذیــل آیــه مــودت 
پیامبــر  کــه  نیســت  شــکی  می گویــد: 
اســالم)ص( فاطمــه و علــی و حســن و 
حســین را دوســت داشــتند، بنابرایــن مثل 

همیــن محبــت و دوســتی بــا آنــان بر همه 
ــوُه  ــات »َواتَِّبُع ــت و آی ــب اس ــت واج ام
َلَعلَُّکــْم تَْهَتُدوَن«)اعــراف/158( و »ُقْل ِإْن 
ــُم  ــی یُْحِبْبُک ــَه َفاتَِّبُعوِن ــوَن اللَّ ــْم تُِحبُّ ُکْنُت
اللَّــُه«)آل عمــران/31( و»َلَقــْد َکاَن َلُکــْم 
ــِه أُْســَوٌة َحَســَنٌة«)احزاب21(  ِفی رَُســوِل اللَّ
دلیــل بــر ایــن مطلــب اســت و در ادامــه 
ــهد  ــان تش ــه در پای ــی ک ــد: دعای می گوی
نمــاز خوانــده می شــود کــه عبــارت اســت 
از »اللهــم صــل علــی محمــد و علــی آل 
محمــد و ارحــم محمــد و آل محمــد« 
ــاره  ــه درب ــت ک ــی اس ــس بزرگ ــم ب تعظی
احــدی غیــر از آنــان وجــود نــدارد و تمــام 
ــتی  ــه دوس ــن دارد ک ــر ای ــت ب ــا دالل اینه
و محبــت آل محمــد واجــب اســت و 
ــذا امــام شــافعی گفتــه اســت کــه: ان  ل
ــهدان  ــد فلیش ــب آل محم ــا ح کان رفض

ــی رافضــی12 الثقــالن أن

امام  فرزندش  اسالم)ص(  پیامبر  اینکه 
می داشتند،  دوست  بسیار  را  حسین)ع( 
در احادیثی که در کتاب های اهل سنت 
پیامبر  است،  شده  منعکس  شده،  نقل 
اسالم)ص( امام حسین)ع( را به حدی دوست 
او را می بوسید و  داشت که مدام دهن 
از  من  و  است  من  از  حسین  می گفت: 
حسینم.13 در حدیث دیگری آمده است 
که روزی حسین با بچه ها بازی می کرد در 
این هنگام رسول الله)ص( آمد، او را در بغل 
گرفت و سپس یک دست خود را زیر چانه 
او گذاشت و با دست دیگر از قفای سر 
او گرفت و سرش را بلند کرد و دهانش را 
بر دهن او گذاشت و گفت: حسین از من 
است و من از حسینم، خداوند بیامرزد آن 
کسی را که حسین را دوست داشته باشد.14

ــل  ــران نق ــره و دیگ ــی هری ــق اب از طری
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ــجد  ــل مس ــین داخ ــه روزی حس ــده ک ش
رســول  بغــل  بــه  را  خــودش  و  شــد 
خــدا)ص( انداخــت و انگشــتان خــود را 
داخــل محاســن رســول خــدا کــرد، در ایــن 
هنــگام رســول خــدا)ص( دهــن خــود را بــر 
دهــن او گذاشــت و فرمــود: خدایــا! مــن 
حســین را دوســت دارم و تــو هــم او را و 
هــر کــه او را دوســت دارد دوســت بــدار. 
ابــو هریــره می گویــد: بعــد از اینکــه 
هــر گاه حســین را می دیــدم، اشــک از 

چشــمانم جــاری می شــد.15

از رسـول خـدا)ص( نقـل شـده اسـت کـه 
فرمود: »من احب الحسـن و الحسین فقد 
احبنـی و مـن ابغضهمـا فقـد ابغضنـی«؛ 
هر که حسـن و حسـین را دوسـت داشـته 
باشـد در حقیقـت مـرا دوسـت دارد و هـر 
کـه با آنان دشـمنی کنـد در حقیقت با من 

دشـمنی کرده اسـت.16

با تمام این روایات و مطالبی که از طریق 
اهل سنت در باره اهل بیت و به خصوص 
امام حسین)ع( مبنی بر مقام و جایگاه او 
در نزد رسول خدا)ص( و محبت و دوستی 
آن حضرت و وجوب این محبت بر امت 
اسالمی نقل شده، وقتی به صفحات تاریخ 
رجوع شود، مشاهده می شود که بیشترین 
و بدترین ظلم بر اهل بیت رسول خدا)ص( 
روا داشته شده است. از میان این ظلم ها 
بر  معاویه  بن  یزید  طرف  از  که  ظلمی 
فرزند رسول الله)ص( حضرت امام حسین)ع( 
انجام گرفت، در تاریخ بشریت نظیر آن 
وجود ندارد و در آینده هم چنین ظلمی 
که  آنانی  زیرا  بود؛  نخواهد  شدنی  واقع 
امت  از  و  می دانستند  مسلمان  را  خود 
رسول خدا)ص( به شمار می آمدند، به نام 

اسالم، فرزند و پسر پیامبر خود شان را 
همراه با یاران او به بدترین و بیرحمانه ترین 
وضع کشتند و اطفال و زنان خانواده پاک 
پیامبر)ص( را به نام کافر و طاغی اسیر کرده 
و در شهرها در منظر مردم گشتانده و در 
مجالس یزید و عبیدالله بن زیاد آنان را 
از نظر جسمی و روحی مورد آزار و اذیت 

قرار دادند.

این واقعه تاریخی غیر قابل انکار است 
خود  اندک  یاران  با  حسین)ع(  امام  که 
بن  یزید  توسط  وجه  مظلومانه ترین  به 
معاویه، در راه خدا و حفظ دین اسالم 
هجری   61 سال  عاشورا  روز  و  کربال  در 
به شهادت رسیده و خانواده پاک او که 
خانواده پیامبر)ص( بود با ظالمانه ترین وجه 
به اسارت گرفته شدند. بنابراین برای یک 
و  قرآن  راستین  پیرو  و  واقعی  مسلمان 
سنت، با توجه به آیات و روایاتی که نقل 
شد کافی است که نسبت به واقعه عاشورا 
اندوهگین و ماتم زده باشد و بدون شک 
بی تفاوتی نسبت به آن دلیل بر بی مباالتی 
خدا)ص(  پیامبر  و  خدا  دستور  به  نسبت 
امام  کسی  نیست  ممکن  زیرا  است، 
بیت  اهل  و  قربی  عنوان  به  را  حسین)ع( 
پیامبر)ص( دوست داشته باشد، اما واقعه 
کربال و عاشورا او را غمگین و ماتم زده 
نگرداند و نیز ممکن نیست کسی مسلمان 
باشد، اما قیام امام حسین)ع( را در برابر 
به  اسالم  دشمنان  و  ظلم  و  انحراف 
عنوان قیام ناب الهی در قالب مجالس 

و عزاداری گرامی ندارد.
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میخواهــم تنهــا باشــم . مــرا تنهــا بگــذار .  وقتــی کــه کــودکان 
بزرگتــر مــی شــوند ، عالقــه ی آنهــا بــرای تنهــا مانــدن بیشــتر 
ــا ســیزده ســاله گاهــی اوقــات دوســت  ــودکان ده ت میشــود . ک
ــا کــودکان دوازده ، ســیزده ســاله وقــت  ــد ام ــد تنهــا بمانن دارن

بســیاری را در تنهایــی بــه ســر مــی برنــد.
ــا  ــودن آنه ــتقل ب ــردن و مس ــد ک ــل رش ــی ، حاص ــن دگرگون ای
ــی  ــاز م ــکل س ــت را مش ــن حال ــن ای ــر والدی ــی اکث ــت ، ول اس
داننــد : )) وقتــی دختــرم تنهــا در اتاقــش می مانــد ، بــه نظــرم 
کار درســتی نمــی کنــد. او دوســت نــدارد در کنــار مــا باشــد. ((

والدیــن در خاطــرات خــود ، فرزنــد خردسالشــان را می بیننــد 
کــه چطــور عــادت داشــت همــه جــا دنبــال آنهــا باشــد و چقــدر 
ــا  ــار آنه ــارش باشــند و در کن ــش در کن دوســت داشــت والدین
ــرد و از خــود مــی پرســند : ))  ــت می ک احســاس شــادی و امنی

چــرا حــاال او می خواهــد بیشــتر اوقــات تنهــا باشــد. ((
بچــه هــا معمــوال بــه اتــاق خــود مــی رونــد و در را می بندنــد 
؛ چــون می خواهنــد در یــک محیــط آرام و بــدون ســر و صــدا 
ــگ  ــه آهن ــد ، ب ــاب می خوانن ــده ای کت ــند. ع ــش برس ــه آرام ب
هــای مختلــف گــوش می کننــد ، نقاشــی می کشــند یــا کارت 
بــازی می کننــد یــا بــا رایانــه کار می کننــد و یــا بــا دوســت خــود 

، تلفنــی صحبــت می کننــد و بــه ایــن ترتیــب بــا تنهــا مانــدن از 
فشــار عصبــی و ســر و صــدای خواهــر و بــرادر کوچکترشــان و 

ــد. ــه دور می مانن ــای خان ــدن در کاره ــهیم ش س
از  تــا  بماننــد  تنهــا  می خواهنــد  هــا  بچــه  اوقــات  اکثــر 
دســتورهای بزرگترهــا ایمــن باشــند. بعــد از ســپری کــردن یــک 
روز ســخت بــا معلمــان و مربیــان متعــدد ، پرســش هــا و 

خواســته هــای والدیــن برایشــان عــذاب آور اســت.
ــوی  ــودک جل ــی ک ــا ، وقت ــواده ه ــی از خان ــوال در بعض معم
چشــم والدیــن خــود باشــد ، وظایــف زیــادی بــه او محــول مــی 
شــود : )) حــاال کــه بــه آشــپزخانه آمــدی ، میشــود میــز غــذا را 
آمــاده کنــی (( ، )) ســارا را ببــر بیــرون بــازی کنــد (( ، )) بــه مــن 

کمــک کــن تــا اتــاق را مرتــب کنیــم ((.
بدیــن صــورت فرزندتــان یــاد مــی گیــرد کــه اگــر در اتــاق خــودش 
بمانــد ، کمتــر بــه او امــر و نهــی مــی شــود و مجبــور نیســت کار 
ــن کــه کــودک  ــل ای ــر اوقــات ، دلی اضافــی انجــام دهــد و در اکث
ــد از  ــه میخواه ــت ک ــن اس ــد ، ای ــدا می کن ــه ج ــودش را از بقی خ
مشــکالتی کــه برایش پیــش آمــده ، فرار کند.ممکــن اســت در ارتباط 
بــا دوســتان یــا در درس هایــش مشــکل دارد ، شــاید هــم بــرای دور 
بــودن از اختــالف هــای خانوادگــی ، تنهایــی را ترجیــح مــی دهــد.

به حریم شخصی کودک تان 
احترام بگذارید

به حریم شخصی کودک تان 
احترام بگذارید
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البتــه تنهایــی موقتــا او را از مشــکالت 
ــد در  ــن بای خــالص مــی کنــد امــا والدی
ایــن نشــانه دقیــق باشــند کــه آیــا اثــری 
 ، اشــتهایی  بــی  ماننــد  افســردگی  از 
پرخوابــی ، انزواطلبــی ، ماتــم گرفتــن ، 
ناراحتــی و خشــم در او دیــده می شــود 

یــا خیــر؟
 اگــر از ایــن موضــوع ناراحــت هســتید 
کــه فرزندتــان بیــش از انــدازه تنهایــی 
را ترجیــح می دهــد ، دربــاره ی نگرانــی 

ــد. ــا او حــرف بزنی خــود ب
ممکــن اســت کــه او از روی عــادت 
بــه اتاقــش مــی رود ، امــکان دارد بــا 
ایــن  نگــران  شــما  کــه  ایــن  دانســتن 
موضــوع هســتید ، ایــن عــادت خــود را 

تغییــر دهــد.
شــاید متوجــه شــوید کــه او در مدرســه 
دادن  انجــام  از  یــا  و  دارد  مشــکالتی 
یــا  می بــرد  رنــج  خانــه  در  تکالیفــش 
اینکــه حــس می کنــد زیــر بــار فشــار 
ــرار  ــی ق ــوای خانوادگ ــا دع ــئولیت ی مس

گرفتــه اســت.
روانــی  فشــار  از  کنیــد  کوشــش 
فرزندتــان  بــه   ، بکاهیــد  فرزندانتــان 
بگوییــد کــه در انجــام تکالیــف مدرســه 
در صــورت   ، کمــک می کنیــد  او  بــه 
لــزوم برایــش معلــم خصوصــی بگیریــد 
ــید و  ــته باش ــری از او داش ــع کمت ، توق
مرتــب او را تشــویق کــرده و مــورد توجــه 

ــد. ــرار دهی ق
تــا وقتــی کــه فرزندتــان مــدت زمانــی را 
ــه  ــد ، ب ــی ســر می کن ــه تنهای ــاق ب در ات
ــد  حریــم خصوصــی او احتــرام بگذاری
و اگــر صــالح دیدیــد بــا رفتــن از خانــه و 

ایجــاد ســکوت بــه او کمــک کنیــد.
خانــواده  خانــواده  افــراد  دیگــر  از 
زمــان  مــدت  بــرای  کنیــد  خواهــش 
ــبانه  ــد و در ش ــی از او دور بمانن کوتاه
بــه حــال خــودش  را  و  ، مدتــی  روز 
بگذاریــد. اگــر بــا خواهــر و بــرادرش در 
یــک اتــاق زندگــی می کننــد ، طــوری 
برنامــه ریــزی کنیــد کــه او مدتــی را تنهــا 
ــاق  ــد در ات ــه او اجــازه دهی ــا ب ــد ی بمان

ــد. ــا باش ــودش تنه ــا خ ــری ب دیگ
ــزی  ــه ری ــه ای برنام ــه گون ــما ب ــر ش اگ
ــم خصوصــی  ــان حری ــه فرزندت ــد ک کنی
مناســبی داشــته باشــد ، طبیعــی اســت 
ــود را  ــت خ ــمتی از وق ــم قس ــه او ه ک
بــرای هماهنگــی بــا اعضــای خانــواده بــه 

ــد داد. ــاص خواه ــما اختص ش
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خرمالوها
شاعر: نوشین نوری



49
ه 

فح
ص

   
 9

5 
ان

ست
تاب

  1
2 

ره
مـا

 ش
ن 

زگا
رم

 ه
ان

یم
 س

لی
اخ

ه د
نام

صل
 ف

انه
دک

کو
به فیل و خرگوش کمک کن تا با عبور از 
جاهای مشّخص شده به دهکده شان برسند.
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از عدد 1 شروع کن و شماره ها رو با خط ادامه بده تا عکس 
بُزی کامل بشه.
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مرغ،االغ،اردک،گوسفند،گربهدرمزرعهزندگیمیکنند
اّمانقاشپایآنهارااشتباهکشیده.

توخوبنگاهکنوبعدبگوپاهایآنهاکدامند

کدامسایهبرایاینگربهاست؟



مدرسـه

اثربخــش  مطالعــه ای  داشــتن  بــرای 
نوشــتن نــکات مهــم در حیــن خوانــدن 
ــرای مــرور مطالــب،  ــا ب ضــروری اســت ت
دوبــاره الزم نباشــد کتــاب خوانــده شــود 
ــاه از روی یادداشــت های  ــی کوت و در زمان

ــرد. ــرور ک ــوان م ــب را بت ــود، مطال خ
و  مهــم  بخــش  یادداشــت برداری،   
حســاس از مطالعــه اســت کــه بایــد بــه آن 
ــت  توجهــی خــاص داشــت؛ چــون موفقی
دانش آمــوزان را تــا حــدود زیــادی تضمیــن 
خواهــد کــرد و مــدت زمــان الزم بــرای 
یادگیــری را کاهــش خواهــد داد. خوانــدن 
بــدون یادداشــت برداری یــک علــت مهــم 

ــت. ــی اس فراموش
 

۱- خواندن بدون نوشتن: 
همان طــور کــه اشــاره شــد ایــن روش 
مطالعــه نادرســت اســت. مطالعــه فرآیندی 
ــن  ــه ای ــرای نیــل ب ــا اســت و ب فعــال و پوی
ــرای  ــود ب ــواس خ ــام ح ــد از تم ــدف بای ه
درک صحیــح مطالــب اســتفاده کــرد. بایــد 
بــا چشــمان خــود مطالــب را خوانــد، بایــد 
در زمــان مــورد نیــاز مطالــب را بلنــد بلنــد 
ادا کــرد و نــکات مهــم را یادداشــت کــرد 
ــر  ــا مطلــب مــورد مطالعــه درگی ــا هــم ب ت
ــه  ــه جانب ــال و هم ــوری فع ــده و حض ش
در یادگیــری داشــت و هــم در هنــگام 

نیــاز، خصوصــاً قبــل از امتحــان، بتــوان از 
ــی ســریع  ــرد و خیل روی نوشــته ها مــرور ک
مطالــب مهــم را مجــدداً بــه خاطــر ســپرد.

۲- خط کشیدن زیر نکات مهم: 
ایــن روش شــاید نســبت بــه روش قبلــی 
بــرای  کاملــی  روش  ولــی  باشــد  بهتــر 
ــن روش،  ــه در ای ــرا ک ــت چ ــه نیس مطالع
بعضــی افــراد بــه جــای آنکــه تمرکــز و 
ــب  ــری و درک مطال ــر روی یادگی ــه ب توج
داشــته باشــند ذهنشــان بــه خــط کشــیدن 
می شــود.  معطــوف  مهــم  نــکات  روی 
حداقــل روش صحیــح خــط کشــیدن زیــر 
نــکات مهــم اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه 
ابتــدا مطالــب را بخواننــد و مفهــوم را 
کامــال درک کننــد و ســپس زیــر نــکات 
ــاب  ــه در کت ــه آنک ــند ن ــط بکش ــم خ مه
دنبــال نــکات مهــم بگردنــد تــا زیــر آن 

ــند. ــط بکش خ
 

۳- حاشیه نویسی: 
ایــن روش نســبت بــه دو روش قبلــی بهتــر 
اســت ولــی بــاز هــم روشــی مناســب بــرای 
کتــب  خوانــدن  و  مطالــب  عمیــق  درک 
درســی نیســت ولــی می توانــد بــرای یادگیــری 
مطالبــی کــه از اهمیــت چندانــی برخــوردار 

نیســتند مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

بهتر درس بخوانید
 روش ها و تکنیک های مطالعه
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 ۴- خالصه نویسی: 
را  مطالــب  دانش آمــوز  روش  ایــن  در 
می خوانــد و آنچــه را درک کــرده اســت 
دفتــری  روی  بــر  خالصــه  به صــورت 
یادداشــت می کنــد کــه ایــن روش بــرای 
ــای  ــت و از روش ه ــب اس ــه مناس مطالع
قبلــی بهتــر اســت، چــرا کــه در ایــن روش 
ســپس  کــرده،  درک  را  مطالــب  ابتــدا 
ــم  ــاز ه ــا ب ــد ام ــت می کن ــا را یادداش آنه

بهتریــن روش بــرای خوانــدن نیســت.
 

۵- كلیدبرداری: 
کلیدبــرداری روشــی بســیار مناســب بــرای 
ــت.  ــم اس ــکات مه ــتن ن ــدن و نوش خوان
ــس از درک  ــوز پ ــش آم ــن روش دان در ای
ــم  ــکات مه ــدی ن ــورت کلی ــب، به ص مطل
را یادداشــت می کنــد و در واقــع کلمــه 
و  راحت تریــن  و  کوتاه تریــن  کلیــدی، 
بهتریــن و پرمعنی تریــن کلمــه ای اســت 
کــه بــا دیــدن آن، مفهــوم جملــه تداعــی 

شــده و بــه خاطــر آورده می شــود.
 

۶-  خالقیت و طرح شبکه ای مغز: 
ایــن روش بهتریــن شــیوه بــرای یادگیــری 
خصوصــاً فراگیــری مطالــب درســی اســت. 
را  مطالــب  دانش آمــوز  روش  ایــن  در 
می خوانــد، پــس از درک حقیقــی آنهــا 
نــکات مهــم را بــه زبــان خــود) و نــه 

ــورت  ــی ( و به ص ــالت کتاب ــورت جم به ص
ســپس  و  می کنــد  یادداشــت  کلیــدی 
کلمــات کلیــدی را بــر روی طــرح شــبکه ای 
مغــز می نویســد )در واقــع نوشــته های 
ممکــن  شــکل  بهتریــن  بــه  را  خــود 
ســازماندهی کــرده و نــکات اصلــی و فرعــی 
را مشــخص می کنــد( تــا دفعــات بعــد 
ــط  ــاب، فق ــی کت ــاره خوان ــای دوب ــه ج ب
بــه طــرح شــبکه ای تولیــد شــده مراجعــه 
ــدن کلمــات کلیــدی نوشــته  ــا دی کــرده و ب
ــر روی طــرح شــبکه ای مغــز آنهــا  شــده ب
را خیلــی ســریع مــرور کنــد. ایــن روش 
درصــد موفقیــت تحصیلــی دانش آمــوزان 
را تــا حــدود بســیار زیــادی افزایــش داده و 
ــد و  ــدن را بســیار آســان می کن درس خوان
ــد. ــش می ده ــز افزای ــب را نی ــازده مطال ب
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مائده آذر

حنیف حقگو

ارمیا درساره

آوا مرادیهلنا مدارائی فرد 

مصلح مالئی  پلی

شایان احمدی

فرحناز نریمانی

گلهـای
اولدبستان

گلهـای
پیشدبستانی

یسنا آژیراک

رضا صادقی

اسماعیل میری

راحیل درجدرمهسا راز جوان

محمدعلی محمدی لشتغانی

پویا حسینی

فاطمه بزمالون

علی صادقی 

دانیال درآیشسعید دربه

اشکان فاضلی

وانیا اسالمیمهتاب دربه

بهسا مالئی پلی

پویان پرخاری

عدنا ساحلی زادگان

حنانه زاهدی

حمیدرضا  یگانه

فرناز معتمد

تقدیر از دانش آموزان ممتاز و موفق خانواده بزرگ سیمان هرمزگان
فرزندان تان مانند شما اهل کوشش و تالش هستند و در عرصه تحصیل می درخشند و این مایه سربلندی شما و خانواده بزرگ 

ما است که چنین افتخارهایی را در همه مقاطع تحصیلی مشاهده می کنیم.
به امید آنکه هر روز موفق تر و سربلند تر باشند.
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محمد درتاجمحمد صدیق صادقی امیرمحمد باستیشادمهر باقری نیاعلی پاالشعرفان امیری

زینب منصوری نژاد

حیان تراز 

حدیث آمونیا

سارینا بازگیر منوجانی

محمد درآینده

فائزه دربه

زینب لشتغانی پور

حنیف کوه نشینی

پرنیا کرمی

سیده ثنا موسوی

محمد آسال

فاطمه درداب 

درنا شیخ

الیاء ابراهیم مظفری 

آیسا شاعری

سما طاهری مسجد

عماد کوه رو

عارفه بروسان

سارینا جهاندیده 

ام البنین صادق نژاد

سارا محمدی

شعیب جعفری

عدنان آمونیا 

ستاره بدخش

گلهـای
دومدبستان

هومن ساحلی زادگان

مهشاد ابراهیمی    

محمدعرفان فرج زاده سبحان برآوردهمحمدامین آسریسناردیس باقری فرسیما قاسمیمهنا بدرود 

امیرحسین هاشمی پور

گلهـای
سومدبستان

محمد سخندان
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مهدی زمانی

سیده الهه حسینی

پریا بافتی

فرناز منصوری

مومنه روز روزی

گلهـای
چهارمدبستان

امیرحسین باللی شهواری

شیدا باغبان 

حدیث رحیمی تنگ دهوئی

امیرمحمد ستایش

مهال عالی شوندی

نیکا  باقری

فرناز درتنی

احمد بزمالون

حمیدرضا داودی حموله 

دیانا درآیش

مبین آبادفر

ساجده آذریون

فاطمه آذرخش

مریم آذر 

محمد روشن

مانی مالئی پلی

زهرا استایی

آناهید محمد درختی

مهال زیرک

هما پرتابیان

فاطمه رحیمی

نیما بازگیر منوجانی

فرهاد زیرکوهی

زهرا ابراهیم مظفری

محمدامین جوذری

حسنا حقگو 

مهال توفیقی

هستی جاشویی دریایی

نیما آمونیا 

سیدامیرعلی فرجامی

راحیل ساحلی زادگان

محمد راز جوان

سارینا احمد پور

منال زارعی

فرشته فروزنده

امیرعلی خدمتیان 
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ثریا ساربانی

حمید نیک پی

علی نادری

سمیه دانائی فر

گلهـای
پنجمدبستان

عبداله آساره

حدیث راهبر

پریا رخشدر

امیرعباس باقری زاده

محمدرضا طاهری مسجد 

ستایش در دور

فاطمه محمدی

شایان اس افزون

پرنیا شهبازی

آیلین طیبی 

زهرا تجلی

امیرحسین معماری

محمدجواد مریدی

مونا کهورستانی

حسام الدین محمدی

اسماء پالسی زاده

سیدحسین حسینی

زهرا ساحلی زادگان

علی دربه 

فاطمه درافتاده

امیرحسین جعفری خورگوئی 

محمد صالحی پور

شهین باغبان

امیرحسین غالم زاده

آالء مخلصی

دیانا شیخ

میثم مالئی پلی

مهسا روئین

افشین آبادفر

آرمیتا درغال

زهرا جمالی

محسن محمد نژاد

سیدعلی هاشمی نسب 

سوگند موال بیگی

سجاد درداب

علی اصغر مرادی

حنانه پرنیان
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شیوا آسوده

محمدامین محمودی لشتغانی

مهیار بازماندگان

گلهـای
ششمدبستان

احمد آژیراک

فاطمه آسال

سراج الدین رحیمی

مرضیه افشاری کیا

نگین جوکاری

کسرا گورابجیری

مهرشاد ابراهیمی

سهیل دریا

سیده اسماء فرجامی

بهنود مالئی پلی

سونیا جهاندیده

نسترن رنجبر 

محمدحسین فرهادی

مهدی بازیار

سنا زارع پور

عرشیا ابراهیم مظفری

سید محمدمهدی موسوی

محدثه آسریس

فرجام رستمی

ملینا سلطانی نژاد

مهدی برترانگ 

زهرا میری

بنیامین عطاری

محمدرضا داودی حموله 

سعید رازجوان

کیمیا بدخش

علی پاک نژاد 

مریم منصوری

زهرا زمانی

آرین شاعری 

محمد جمالی

امیر منصور طهماسی پور

فاطمه یگانه 

علیرضا بلده

یسرا مسیح زاده

بهاره سوری 

ارشیا رشیدی

محمد جمالی
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سارینا طاهری مسجد 

نگار ستایش 

معین امیری

اسماء ادکیا )18٫31(

زینب تک روزی )18٫5(

ایمان تراز )20(

فاطمه معتمد )20(

ستاره دیندارلو

پوریا آزادی

مهسا بازماندگان

گلهـای
کالسهفتم

دنیا درآیش )19٫17(

امیرحسین سنجی )18٫75(

کیانا  کمالی )19٫38(

سبحان کیانی فر

عالیه کوه رو 

مینا درآینده

شکیال مرادی میرشکاری )19٫90(

بنیامین رحیمی خمیری )17٫33(

هانیه افشاری کیا )19٫71(

عرفان استائی )17٫48(

مریم جوذری

مهدی صالحی پور

علیرضا صادق نژاد

رضا سخندان )19٫40(

پرهام پرخاری )18٫50(

آیدا احمدی )19٫79(

محمد روز روزی )18٫26(

فاطمه توسل

رضا فرج زاده

نوح ساحلی زادگان

سمانه عبداله پور )19٫79(

بهزاد پاشی شهریاری )19٫62(

علیرضا فرج زاده )18٫33(

محمد اسمعیلی خمیری )17٫88(

محدثه زاهدی

مهرشاد عزیزیان

محمدرضا ساحلی زادگان

نوش آفرین اسدی بخوانی )19٫71(

سینا درداب )19٫36(

عماد چمنی )19٫50(

آذین احمدی )19٫71(
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حسن بزمالون )17٫45(مصطفی درخواه )18٫83(

صفیه برآورده )18٫36( سیده آیدا حسینی نزاد
مقام اول علمی استان )20(

دلنیا پاالش )19٫57(

سید امیرحسین حسینی نزاد
 تیزهوشان )19٫58(

مینا درخواه )19٫76(

شایان علی نیا )18٫55( محمد فالحی )19٫90(

سوده ساحلی زادگان )19٫12(

علی محمدی )19٫74(محمد سعید منصوری )19٫86(

تینا درآینده )19٫5(

ضیاء الدین دانائی فر )19٫76(

گلهـای
کالسنهم

کاظم زاهدی )19٫98(

سارا عبداله پور )20(

محمد تکرودی )19٫93(

معصومه باللی شهواری )19٫2(

متین رشیدی )19٫45(

فاطمه باقری زاده )19٫24(

بهنام رستمی

فریما  حسنی زاده )17٫45(

ایمان علیرضایی )19٫88(

محدثه بدرود )19٫75(

نیما باقری )17٫79(

سانیا شاعری )19٫78(

محمدجواد خدمتیان )19٫50(

پدرام پرخاری )19٫93(

شعیب مرادپور )18٫5(

مریم روشن )19٫45(

آرش میری )19٫60(

فاطمه گل پارسا )19٫52(

محمدصفا آذر )18٫86(

پریا کرمی )18٫71(

پوریا شهبازی )19٫98(

گلهـای
کالسهشتم

مریم کهورستانی )18٫50(

سامان شاعری )18( 

مریم شوریده گان )19٫19(

یوسف کوه نشینی )18٫2(

فرح زیرکوهی  )17٫48(



61
ه 

فح
ص

   
 9

5 
ان

ست
تاب

  1
2 

ره
مـا

 ش
ن 

زگا
رم

 ه
ان

یم
 س

لی
اخ

ه د
نام

صل
 ف

مائده آذریون 
پیش دانشگاهی- 19٫35

رویا حسینی )19٫75(راحیل اسمعیلی خمیری )18٫61(محمدرسول بزمالون )18(

علی قطبی )19٫86(عفان ساحلی زادگان )19(محمدامین بروسان )18٫45( پوریا بافتی )18٫48(ابوافضل پالسی زاده)18٫50( علی آبادفر )18٫52(

گلهـای
سومدبیرستان

محمدامیر مالئی )17٫6(محمد آسوده )19٫94( محمدسعید محمدنژاد )18٫95(مریم دخداد )16٫88( حسانه پرتابیان )19٫87(

آیدا عالی شوندی )17٫26(

گلهـای
اولدبیرستان

محمد زیرک )17٫83(حدیث حقگو )19٫31( فاطمه درتاج )17٫93(

گلهـای
دومدبیرستان

تالش، امید، حرکت
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داسـتان

»ای  گفت:  خود  با  دانا  مردی  روزی 
خودش  جواب  خودش  بعد  دانا«  مرد 
را داد: »جانم عزیزم؟« مرد دانا گفت: 
به  را  خود  عمر  تمام  »سال هاست 
را  مردم  و  داده ای  اختصاص  دانایی 
نگذاشتی لختی درجهل بمانند. هرگز به 
خویشتِن خویش نرسیده ای. برای تأمین 
در  پارت تایم  صورت  به  زندگی  مخارج 
غیرانتفاعی  و  خصوصی  مؤسسه های 
کرده ای.  تدریس  30روز«  در  »دانایی 
پوستی  و  کرده  سپید  موی  راه  این  در 
چروکانده ای. به آینه نگاه کردی؟ داغون 
شدی. آیا بهتر نیست کمی به خود آیی 
و به سر وضع خود برسی؟ با این افکار 
لختی در خود فرو رفت و تصمیم گرفت 
برای شروع، کفشی نیکو و زیبا تهیه کند. 
حق الدانایی  و  رفت  کفاش ها  بازار  به 
2ماهش را برای کفشی بسیار گران قیمت 
هزینه کرد. در راه برگشت، دید مجلس 
بزم و عیش و نوشی درخانه ای برپاست 
و میزبان، عابران را برای صرف شربت و 

شیرینی و ساندیس دعوت می کند.
مردم،  تمامی  همچون  نیز  دانا  مرد 
شمرده،  غنیمت  را  ویژه  شرایط  این 
هل  با  و  درآورد  پا  از  را  کفش هایش 
شد.  خانه  داخل  مردم  جمیع  دادن 
ِرند،  دزدی  که  دریافت  بازگشت  موقع 
یک لنگه کفش را به سرقت برده است. 
سخت برآشفت، با مشت بر زمین کوبید 
و هر آنچه در اطرف بود را، حواله دزد 

شیاد کرد که در این لحظه ناگهان تصویر 
دچار نقص فنی شده و تصاویر آهسته 
پخش شد. مرد دانا که لنگه کفش را بر 
فرو  خود  در  لختی  باز  دید،  رفته  باد 
چگونه  را  نقصان  که  اندیشید  و  رفت 
جبران توان کرد؟ با خود گفت: »ای مرد 
مار  »زهر  داد:  را  خودش  جواب  دانا!« 
و مرد دانا! ببند دهنتو! فقط بلدی فک 
بزنی. ُعرضه نداشتی یه کفشو نگه داری. 

بی خرد! خاموش شو و هیچ مگو.«
دانا  مرد  نداشت.  اعصاب  حقیقتا 
خاموش شد اما قبل از خاموشی فیوزش 
هرحال  به   سوخت.  و  کرد  اتصالی 
تصمیم گرفت برای رفع نقصان از کفاش 
شهر بخواهد لنگه کفشی برایش بدوزد. 
حاال کفاش را می گویید نشسته از چپ، 
لنگه  دوخت  باالی  قیمت  از  داشت 
افزایش قیمت هر بشکه  به دلیل  کفش 
را  دانا  مرد  می گفت،  شمال  برنت  نفت 
می گویید، ایستاده از چپ، آتش خشمش 
مرد  علی  ای حال  می کشید.  زبانه  داشت 
دانا کفش را تحویل کفاش داد و او نیز 
وعده داد با دریافت مبلغی زیاد، ظرف 

دو روز لنگه کفشی بدوزد.
به  دانا  مرد  رسید.  فرا  موعود  روز 
پشت  در  که  کفاش  کرد.  مراجعه  کفاش 
بود  بسیار  دم  و  دود  مشغول  مغازه 
کفاش ها  جامعه  به  اگه  جسارتا  )البته 
برنمی خوره( از این مراجعت نابهنگام مرد 
اینارو دودقیقه  دانا سخت برآشفت. کال 
برمی آشفتند.«  »سخت  می کردی  ولشون 
»ای  گفت:  و  کرد  دانا  مرد  به  رو  کفاش 
مرد دانا! ما را چیز گیر آورده ای؟« مرد دانا 
گفت: »نه، چطور؟ چیزی شده عزیزم؟« 
کفاش گفت: »گیر آوردی دیگه برادر. مگه 
لنگه کفش  یه  با  رو  غالمت  روز  همون 
نفرستادی که به من بگه، لنگه کفشت پیدا 
منم  بدوزی؟  نیست  نیازی  دیگه  شده، 
پولی رو که داده بودی، پس دادم بهش« 
مرد دانا این را که شنید، هنوز لختی در 
خود فرو نرفته، سکته خفیفی زد و حتی 

فرصت نکرد سخت برآشوبد.

ــد  ــوش ش ــا خام ــرد دان ــک:... م فلش ب
ــی  ــوزش اتصال ــل از خاموشــی فی امــا قب
کــرد و ســوخت. بــه  هرحــال تصمیــم 
گرفــت بــرای رفــع نقصــان از کفاش شــهر 
ــدوزد.  ــش ب ــی برای ــه کفش ــد لنگ بخواه
حــاال کفــاش را می گوییــد نشســته از 
ــاالی دوخــت  چــپ، داشــت از قیمــت ب
ــت  ــش قیم ــل افزای ــه دلی ــش ب ــه کف لنگ
هــر بشــکه نفــت برنــت شــمال می گفــت، 
مــرد دانــا را می گوییــد، ایســتاده از چــپ، 
آتــش خشــمش داشــت زبانــه می کشــید. 
درهمیــن حــال دزد ِرنــد و شــیاد کــه مــرد 
ــوی  ــود، گفت وگ ــرده ب ــب ک ــا را تعقی دان
ــا  ــنید ام ــاش را ش ــا و کف ــرد دان ــان م می
هرگــز لختــی در خــود فــرو نرفــت، چراکه 
رود  فــرو  خــود  در  می خواســت  اگــر 
معلمــی،  می رفــت  نمی شــد،  دزد  کــه 
نویســنده ای، مهندســی، چیــزی می شــد. 
دقــت کنیــد تــو جامعــه، دزدهــا معمــوال 
خیلــی تــو ایــن فازهــا نیســتند. می دزدنــد 
ــتعفا  ــا اس ــد ی ــرار می کنن ــا ف ــریع ی و س
ــی  ــیاد کم ــال دزد ش ــد. علی ای ح می دهن
ــه  ــا از کفاشــی ب پــس از خــروج مــرد دان
ســراغ کفــاش رفــت و خــود را غــالِم مــرد 
ــس  ــش را پ ــه  کف ــرد. لنگ ــی ک ــا معرف دان
گرفــت، پولــی را کــه مــرد دانــا بــه کفــاش 
بــود، بازســتاند. هــم  داده، پرداختــه 
ــاد  ــول زی ــم پ ــد، ه ــش ش ــب کف صاح
بیــرون  کفاشــی  از  کــه  همین طــور  و 
می آمــد، بــه همــه مردمــی کــه همچنــان 
ســاکت ایســتاده بودنــد، لبخنــدی زد و از 

کادر خــارج شــد.
پ.ن( آیا این داستان واقعیت دارد؟ آیا 
بانک ها  آیا  خورد؟  رکب  واقعا  دانا  مرد 
محل مناسبی برای سرمایه گذاری هستند؟ 
زندگی  دانا  مرد  که  شهری  اقتصاد  آیا 
بود؟  اساسی  چالش های  دچار  می کرد، 
آیا لنگه کفش نماد سرمایه ملی است؟ آیا 
ما داریم سعی می کنیم ذهن شما را از 
منظور اصلی این داستان منحرف کنیم یا 
ادای »ذهن منحرف کن ها« را درمی آوریم؟ 
تابلو شد؟ قضاوت را به شما می سپاریم.

مــرد دانا و دزد رنــِد شهـــر
وحید                   میرزایی
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