
سیمـان، سال 95 را چگونه گذراند؟

سیمان هرمزگان میزبان جشن بزرگ روز كارگر

كاهش مصرف گاز در كارخانه های سیمان باتولید سوخت از زباله

از كارخانه ی سـیمان تا خانه ای فوق العاده
تجلیل از بازنشسـتگان سیمان هرمـزگان 

سیمان سبز، مفید و به صرفه
رفع عطش در روزهای گرم

فصـلنامه داخـیل شـرکت سـیمان هرمـزگان)دوره جدید(  | شــمارە 15| تابستان 1396 



من تأکید می کنم، اصرار می کنم، از همه ی  ملت ایران درخواست می کنم، 
کار  این  کوچکی  نیست،  کار  این  داخلی؛  تولیدات  مصرف  سمت  به  بروید 
کم اهمیتی نیست؛ این یک کار بزرگ است. البته دستگاه های  حکومتی  و دولتی - 
دولتی  به معنای  عام - در این جهت وظیفه ی  مضاعف دارند. فالن وزارتخانه، 
فالن سازمان، فالن اداره وقتی  می خواهد جنس داخلِی خودش را تأمین کند، 
مطلقاً باید از جنس خار جی  استفاده نکند؛ بروند سراغ تولیدات داخلی. البته 
از این طرف هم از تولید کننده ی  داخلی - چه آن مدیر، چه آن کارگر، چه 
آن سرمایه گذار - خواسته می شود و اصرار می شود که کار را تمیز، درست و 
کامل ارائه دهند. هر دوی  اینها اشاره ی  اسالم و دستور دین مقدس ما است. 
استحکام کار را خدا  از ما خواسته است، احترام به کارگر را هم خدا  از ما 
خواسته است؛ امنیت زندگی  و شغلی  کارگر را خدا  از ما خواسته است، امنیت 

سرمایه را هم خدا از ما خواسته است.

بیانات مقام معظم رهبری  در دیدار کارگران و فعاالن بخش تولید کشور  
1392/02/07 
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حسن  دکتر  والمسلمین  حجت االسالم 
روحانی پنجشنبه شب در ضیافت افطار 
با فعاالن اقتصادی که در روز ملی اصناف 
به  دیدار  این  اینکه  بیان  با  شد،  برگزار 
تعبیری دیدار با تجار است، گفت: اولین 
خداست.  با  ما  تجارت  عمومی ترین  و 
خداوند در قرآن با بیان نرم می گوید که آیا 
می خواهید شما را به تجارتی داللت کنم 
عذاب  و  درد  از هر  نجات بخش شما  که 
و رنجی است؟ ماه مبارک رمضان یکی از 

عرصه های این تجارت است.
را  امر  نهایت  اگر  گفت:  جمهور  رییس 
و  توزیع  تولید،  آن وقت  بدانیم،  مردم 
تجارت ما و تالش اصناف ما، در نهایت 
و  می شود  معنا  مردم  به  خدمت  همه 
است.  درست  شد،  ایجاد  وضع  این  اگر 
درست است که تجارت یعنی کسب سود 
ایجاد شود،  تا حرکتی  باشد  باید سود  و 
باید  فعالیت،  این  نهایت  و  اصل  اما 

خدمت به مردم باشد.
دکتر روحانی اضافه کرد: اگر چه مصرف 
بی قاعده مذموم است، اما اصل مصرف 
و  متعادل  مصرف  نیست.  منفی  چیز 
معقول اساس اقتصاد است. اگر مصرف 
نباشد، چرخ فرآیند تجارت، یعنی تولید 
و توزیع به حرکت در نمی آید. همه اینها 

پایه حرکت اقتصادی در جامعه است.
مقام  اینکه  به  اشاره  با  روحانی  دکتر 
سیاست های  که  زمانی  رهبری،  معظم 

با  مراسمی  در  شد،  تدوین   44 اصل 
که  فرمودند  کشور  مسئولین  حضور 
انقالب  یک  باید  کلی  سیاست های  این 
اگر  کرد:  خاطرنشان  باشد،  اقتصادی 
سیاست های اصل 44 به درستی و دقیق 
اجرا می شد، واقعا انقالب و تحول بزرگی 

در اقتصاد روی می داد.
رییس جمهور ادامه داد: البته در دولت 
واگذاری ها  بوده  این  بر  تالش  یازدهم 
و  باشد  واقعی  سازی ها  خصوصی  و 
براساس آمار واگذاری های دولت یازدهم 
خصوصی  بخش  به  و  درست  همگی 
واگذاری های  اما  است؛  بوده  واقعی 
دولت قبل طبق این آمار به بخش واقعی 
خصوصی، حداکثر 13 درصد بوده است 

که این بسیار کم است.
بخش  باید  اینکه  بیان  با  جمهور  رییس 
کنیم،  تقویت  کشور  در  را  خصوصی 
بخش  که  می گفتند  همواره  گفت: 
دو  در  اما  است  ضعیف  ما  خصوصی 
بخش  که  شد  آشکار  ما  برای  اخیر  سال 
که  چرا  است،  ضعیف  واقعاً  خصوصی 
در  صادرات  برای  خوبی  بسیار  فضای 
اما  روسیه و چند کشور دیگر مهیا شد، 
دیدیم که تاجر قوی برای انجام این کار 

در کشور وجود ندارد.
دکتر روحانی ادامه داد: تاجری که بتواند 
محصوالت زراعی موجود در کشور را به 
به  موقع  به  و  کرده  بندی  بسته  درستی 

کشور مقصد برساند، وجود ندارد و این 
ساعتی،  صادرات  ما  که  است  حالی  در 
لحظه ای و ادواری نداریم بلکه صادرات 
ثبات  و  استمرار  باید  هدف  بازارهای  به 
داشته باشد و نه تنها دولِت کشوِر مقصد 
بلکه مردم آن کشور باید نسبت به ثبات 
موجودی کاال اطمینان داشته باشند تا به 

سراغ کاالهای دیگر نروند.
نیازمند  ما  کرد:  تصریح  جمهور  رییس 
و  مشترک هستیم  بازار  و  مشتری  ثبات 
واگذار  بخش خصوصی  به  اقتصاد  باید 

شود.
دکتر روحانی با تأکید بر اینکه همه قوا و 
مسئوالن ذی ربط باید به بخش خصوصی 
با  تنها  امنیت  گفت:  بدهیم،  امنیت 
دولت،  بلکه  افتد،  نمی  خطر  به  داعش 
توانند روزانه  مجلس و قوه قضائیه می 
با وضع آیین نامه ها و برهم زدن آرامش 
بازار، امنیت را بر هم بزنند و یا  متقابال 

می توانند امنیت را تقویت کنند.
یازدهم  دولت  در  افزود:  رییس جمهور 
برای اولین بار سرمایه بانک های دولتی به 
دو برابر افزایش پیدا کرد و این کار مهم 

و بی سابقه ای بود.
دکتر روحانی ادامه داد: یکی از اصلی ترین 
اصالح  قطعاً  دوازدهم  دولت  اقدامات 
تالش  باید  و  بود  خواهد  بانکی  نظام 
در  را  اقتصادی  رونق  بتوانیم  تا  کنیم 

کشور ایجاد کنیم.

باید بخش 
خصوصی را

در کشور 
تقویت کنیم
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 فصلنامه داخیل سیمان هرمزگان
 شمـاره پانزدهم
تابستان 1396
 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: عطاالّله باباپور
خا�ن ن ام�ی روابط عمومی: محمدحس�ی
 عکاس: محمد محمد امی�ن

 تحریریه:
 بابک خالقی، سعید خا�ن پور
ن تشکر سامان سلیمی، حس�ی
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 كارخانه

ــواحل  ــور در س ــا حض ــا�ن  ب ــهید حق ــه ش ــوزان مدرس دانش آم
ــده در  ــا ش ــای  ره ــع آوری  زباله ه ــازی  و جم ــه پاك س ــدال ب کن

ایــن مــکان پرداختنــد.
ــزگان، آمــوزش و  کــت ســیمان هرم ــکاری  رسش ــا هم ــن مراســم ب  ای
پــرورش بندرخمــ�ی و  اداره محیــط زیســت شهرســتان، برگزار شــد. 

ــش دار  ــی، بخ ــع طبیع ــر مناب ــهردار، مدی ــم، ش ــن مراس در ای
ــتند.  ــور داش ــئوالن حض ــی  از مس ــزی  و جمع مرک

شایان ذکر است که از طرف سیمان هرمزگان به دانش آموزان 
ن کتاب ها�ی  با موضوعات زیست محیطی اهدا  گردید. ن�ی

پاكسازی ساحل شهرخمير با حضور دانش آموزان به مناسب روز زمين پاك

تقدير و تجليل از بانوان
شركت سيمان هرمزگان

به مناسبت روز زن

مراســم بزرگداشــت روز زن کــه بــه دلیــل تقــارن بــا پایــان ســال 
ــا  ــه و  ب ــود، در محــل کارخان ــاده ب ــق افت ــه تعوی ــیل  ب و تعطی
م عامــل(، مهنــدس  حضــور آقای رحمــان زاده )مدیریــت محــ�ت
(، مهنــدس طباطبــا�ی  )مدیــر کارخانــه(  خالقــی  )معــاون اجــرا�ی

و ســنجی ) مدیــر اداری(  برگــزار شــد. 
ن  آقــای  مهنــدس رحمان زاده به مناســبت  بزرگداشــت روز  همچنــ�ی

ــورد  ا�ن  در م ــخ�ن ــس از س ــران پ ــتاد در ته ــ�ت س ــل دف زن در مح
ت فاطمــه زهــرا، بــه  جایــگاه زن و مــادر در اســالم و جایــگاه حــرن

کــت تقدیــم نمودنــد. رســم یادبــود هدایــا�ی  را بــه بانــوان رسش
ن بــا تاکیــد بــر نقــش کلیــدی  بانــوان در ســتاد و   ایشــان همچنــ�ی
تولیــد، توفیــق روزافــزون تمامــی  بانــوان را از خداونــد متعــال 

خواســتار شدند. 
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افتتاح شركت سيمان هرمز االنوار با مشاركت
ســيمان هرمـــزگان و هــلدينگ اقتصـــادی االنــوار عمـــان

گذاری  60درصدی  رسمایه  با  االنوار  هرمز  سیمان  کت  رسش
 سیمان هرمزگان و هلدینگ اقتصادی  االنوار با رسمایه گذاری 

 40درصدی، رسماً در عمان افتتاح گردید.
کلنگ احداث این مجموعه در زمی�ن  به مساحت ده هکتار 
اقتصادی  آزاد  منطقه  در  دالر  میلیون  با رسمایه گذاری  30 
ماه   18 مدت  است ظرف  قرار  و  خورده  ن  زم�ی به   الدقوم 
  و 

گ
به بهره برداری  رسد. کشور عمان به دلیل قرابت فرهنیک

اهداف  ییک  از  متمادی است  نزدییک  به کشورمان سال های  
صادرات ایران به شمار می ر   ود.

و  مستث�ن  نبوده  قاعده  این  از  ن  ن�ی هرمزگان  سیمان  کت  رسش
به کشور عمان صادر  را  سالیا�ن  است که محصوالت خود 
می نماید. لذا با برریس های  به عمل آمده تصمیم به ساخت 
ن  همچن�ی شد.  گرفته  کشور  این  در  سیمان  تولید  مجموعه 
طی  سالیان اخ�ی برریس های  اقتصادی  و رسمایه گذاری  کامیل 
با  هرمزگان  سیمان  کت  و رسش پذیرفت  انجام  کشور  این   در 
ن الملیل  هرمز   کت ب�ی برریس های  الزم صنع�ت  و اقتصادی  رسش

 االنوار را با حمایت طرف عما�ن  راه اندازی  نمود.
مهم ترین  و  ین  بزرگ�ت ییک از  االنوار  هرمز  سیمان  کارخانه 
طرح های  سیما�ن کشور عمان است که با ظرفیت تولید 600هزار 
کارخانه سیمان  ین  به بزرگ�ت تا 1 میلیون تن سیمان در سال 
ن تولید سیمان تیپ 1  این کشور تبدیل خواهد شد. همچن�ی
و 2 از جمله محصوالت این کارخانه می باشد.کیفیت مرغوب 
باعث  کارخانه  سیمان های  تولیدی  این  مناسب  مقاومت  و 
ن سیمان بازار عمان محصوالت آن  می شود تا عالوه بر تام�ی

ن صادر گردد. ق آفریقا ن�ی به کشورهای قطر-امارات-یمن و رسش
کلینکرهای صادرات  طرح  مزایای  این  مهم ترین   ییک  از 
تا است  عمان  کشور  به  هرمزگان  سیمان  کت    تولیدی  رسش
فرویسش  ذخایر خام  تبدییل  از  صنایع  از  استفاده   ضمن 
ن آید. همچن�ی عمل  ی  به  جلوگ�ی عزیزمان  کشور  معادن   و 

ن داخیل   الزم به ذکر است این مجموعه با همت متخصص�ی
 کشورمان در حال احداث است که صادرات خدمات ف�ن  و

مهندیس  را به کشور عمان در �پ  داشته است.
هدف از اجرای این طرح، دستیابی به ارزش افزوده ارزی از 
طریق بخشی از ظرفیت ها در کشور عمان و یا کشورهای 
در  سیمان  تن   2000 روزانه  ترتیب،  این  به  است.  همسایه 
این  از  بخشی  می رسد.  فروش  به  و  تولید  عمان  کشور 
محصول تولیدی در منطقه ای که کارخانه احداث می گردد 

بوده  فروش  قابل  تقاضا(  و  عرضه  بین  تعادل  عدم  تناسبب  )به 
آفریقا و کشورهای همسایه صادر خواهد شد.  بازار  به  مابقی  و 
کشور عمان دست به انجام اقداماتی زده است تا وابستگی خود به 
نفت را تا سال 2020 کاهش دهد. طی 10 سال اخیر تولید ناخالص 
که  داده  نشان  را  درصد   4 ساالنه   رشد  نرخ  عمان،  کشور  داخلی 
حکایت از آهنگ رشد پیوسته در اقتصاد و بخش های وابسته به 
آن، یعنی ساختمان و ساخت و ساز دارد. طی سال 2012، عالوه بر 
رشد بخش های غیرنفتی، تولید ناخالص داخلی با رشد ساالنه 116 
درصد به30/03  میلیارد ریال عمان )OMR( )78 میلیارد دالر آمریکا( 
رسید؛ در حالی که رشد ساالنه تولید داخلی در بخش غیرنفتی، با 
توجه به در آمد بیشتر بخش خدمات، 12 درصد بود. امید است با 
اجرای این پروژه عالوه بر حضور در بازار کشورهای ذکر شده منابع 
ارزی پایداری جهت شرکت سیمان هرمزگان دربر داشته تا در عرصه 

تولید سیمان در کشور یکی از پیشگامان باشیم"
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اعضــای  و  محتــرم  مدیرعامــل  حضــور  مراســمی  بــا  در 
بازنشســتگان  از  مدیــران شــرکت  و  معاونیــن   هیئت مدیــره، 

کارخانــه تجلیــل بــه عمــل آمــد.
در ابتــدا مهنــدس خالقــی  معــاون اجرایــی  شــرکت ضمــن 
عــرض خوش آمد گویــی بــه بیــان گــزارش و مباحــث مرتبــط 
بــرای  بنــده  داشــت:  اظهــار  و  پرداخــت  بازنشســتگان  بــا 
توفیقی اســت کــه امــروز در خدمــت شــما  بزرگان و پیشکســوتان 

ــتم.  ــزگان هس ــیمان هرم س
وی در ادامــه افــزود: زیباســت تــا بیاموزیــم، رســیدن بــه 
ــاره در  ــدی  دوب ــاز و تول ــه آغ ــت ک ــان راه نیس ــتگی  پای بازنشس
و  تجربــه  نکوداشــت  آییــن  در  پــس  زندگی اســت.  تکامــل 
ــت  ــال های  خدم ــه در س ــتیم ک ــما  هس ــان ش ــت، میهم خدم
ــه روزی  ــی  ک ــد، آنهای ــان را کرده ان ــزرگ میزبانی م ــی  ب در صنعت

 همکارمــان بودنــد و امــروز همراهمــان .
آقای خالقی در ادامه اظهار داشت:  با بیان اینکه بزرگان می گویند 
تعریف  این  گرچه  است.  تولدی دوباره  معنی  بازنشستگی،  که 
زیباست، اما معتقدم بازنشستگی  تغییر منزل است. چون انسان 
است.  رسیده  مرحله  این  به  پیشرفت خود  و  تکامل  فرایند   در 
سیمان هرمزگان سال هاست که به همت مردانی  چون شما راه 
پرافتخار توسعه را پیموده است. همه شما، بخش عظیمی  از 
توان خود را صرف حفظ تولید کرده اید. همه شما عزیزانی  که 
امروز به افتخار پیشکسوتی  نائل آمده اید، دوره افتخار آفرین 
جهش سیمان هرمزگان را طراحی  و اجرا کرده اید و آنچه اینک 
است،  آمده  پدید  از صنعت سیمان  اقصی نقاط کشورمان  در 

حاصل زحمات تک تک شما و عنایت پروردگار سبحان است.
ســپس جنــاب آقــای  رحمــان  زاده بــا تبریــک حلــول مــاه مبــارک 
رمضــان و ســالروز فتــح حماسی خرمشــهر از حضــور شــکوهمند 
ملــت فهیــم ایــران در انتخابــات ریاســت جمهــوری و انتخــاب 
مجــدد و شایســته جنــاب آقای دکتــر روحانــی  تشــکر کــرده 
ــان  ــه گفتم ــردم ب ــدد م ــاد مج ــرد: اعتم ــدواری  ک ــار امی و اظه
ــا  ــت ب ــدال و اصــالح باعــث خواهــد شــد دول عقالنیــت و اعت

کابینــه با نشــاط  تر، مســیر توســعه و پیشــرفت را تســهیل و 
ــد.  تســریع کن

ایــن مراســم کــه تجلیــل از  بــا یــادآوری  اهــداف  ایشــان 
ــتگان  ــل از بازنشس ــت: تجلی ــار داش ــت، اظه ــتگان اس بازنشس
ــن  هــم از حیــث کرامــت انســانی  امــری  الزم اســت و هــم ای
ــای  ــردن زمینه ه ــاال ب ــاط و ب ــدن روح نش ــب دمی ــئله موج مس

 انگیزشــی  در ســازمان خواهــد بــود.
مدیــر عامــل ســیمان هرمــزگان نیروی انســانی  را عامــل پیشــران 
هــر ســازمان و ســرمایه اصلــی  آن دانســتند و اظهــار امیــدواری 
ــه و تخصــص و در  ــاری  از تجرب ــا کوله ب ــه ب ــی  ک ــرد: همکاران  ک
ــه  ــوند ب ــدا می ش ــه ج ــی  از مجموع ــاط عاطف ــال ارتب ــن ح عی

ــان اســتفاده شــود. ــد از آن نحــوی  نظام من
مــوارد  در  خواســتند  اجرایــی  شــرکت  معاونــت  از  ایشــان 
برون ســپاری  و یــا در پروژه هــا و طرح هــای  شــرکت، از ایــن 

ســرمایه ارزشــمند اســتفاده الزم بــه عمــل آیــد.
ــای  ــات و تالش ه ــر از زحم ــا تقدی ــان زاده ب ــان آقای رحم در پای
 بازنشســتگان بــرای  آنهــا عافیــت، ســالمت و نشــاط را از خداوند 

منــان مســألت کردنــد.
ــکر از  ــن تش ــه ضم ــی  مدیرکارخان ــدس طباطبای ــه مهن در ادام
ــر از  ــت: تقدی ــه ای  گف ــن جلس ــکیل چنی ــت تش ــل جه مدیرعام
ــی  از  ــدوارم بخش ــت.  امی ــه ماس ــر از هم ــزان تقدی ــن عزی ای
ــن جلســه  ــه کشــیده اید در ای ــن کارخان ــی  کــه شــما در ای زحمات

ــران شــود. جب
در ایــن ســال ها مشــکالتی  را کــه در  ایــن راه بــود بــا هــم 
حــل کردیــم و می توانــم بــا ســربلندی  بگویــم ایــن راه، راهــی 

ــت. ــوده اس ــی  ب ــد و تعال ــوی  رش  به س
وی ادامــه داد: تمامی همــکاران از همــه وجــود مایــه گذاشــتند و 
جملــه ای  بــرای  قدردانــی  از ایــن عزیــزان پیــدا نکــرده ام کــه بــه 

شــما بگویــم و زبــان از بیــان خدمات تــان قاصــر اســت.
ــتگان  ــر از بازنشس ــم از60 نف ــن مراس ــت در ای ــر اس ــایان ذک ش

ــه عمــل آمــد. ــل  ب ــن مجموعــه تجلی ای

از بازنشســـــتگان ســـــیمان 
هرمـــــزگان تجــــلیل شـــــد

اخـبار كارخانه
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اخـبار سیمان

مرف 
48 میلیون تن 

سیمان 
در سال 95

احداث دو کارخانه 
سیمان نانو در 

از ش�ی

کاهش تولید 
سیمان به دلیل 

رکود بخش 
ساخت و ساز

سود سیمان 
هگمتان 116 

درصد افت کرد 

حادثه آتش سوزی 
 در کارخانه سیمان 

ساوه مهار شد

فعالیت بخش 
تولید کارخانه 

سیمان باقران آغاز 
شده است

حضور سیمان 
ممتازان در 

نمایشگاه صنعت 
ساختمان عمان

تعدیل منفی
 سود »سخاش« 
در پایان عملکرد 
12 ماهه  سال95

کارخانه 
یک میلیون ت�ن 

سیمان در ونزوئال 
توسط ایران
 احداث شد

جلسه ستاد اقتصاد 
مقاوم�ت  و رفع موانع 

تولید در خصوص رفع 
یس  مشکالت راههای  دس�ت

 کارخانه سیمان دیلمان 
تشکیل شد

ن  حس�ی مهندس ام�ی
احمدی  بعنوان 
مدیرعامل جدید 

ن  کارخانه سیمان نای�ی
انتخاب شد

 فروش 
گ

ن نمایند� اول�ی
و توزیع محصوالت 

کت سیمان صوفیان  رسش
یز افتتاح شد  در ت�ب

ن  محموله  نخست�ی
صادرا�ت  از شاهرود 

به افغانستان 
صادر شد

کشف 6 میلیارد 
کاالی قاچاق در 
دستگاه بونکر 

سیمان

جذب 290میلیارد 
ریال رسمایه 

توسط سیمان 
مارگون

کارخانه سیمان 
دهلران در سال 

جاری به رسانجام 
می رسد

هند واردات 
سیمان از ایران را 

برریس  می کند
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نیمی  از صنایع 
سیما�ن  نیاز به 

کمک فوری  دارند

گرامی داشت روز 
ن پاک در  زم�ی

کارخانه سیمان 
 نهاوند

با همت مدیران و 
پرسنل کارخانه، خط 

کت  تولید شماره یک رسش
سیمان ایالم به مدار 

تولید بازگشت

رشد 113درصدی
 صادرات کلینکر

 از بندر خرمشهر
 به عراق

صادرات بیش از 
4 هزارتن

 سیمان قشم به 
کشور سومایل

ن تجلیل از  آی�ی
کارگران نمونه 
کارخانه سیمان 
شمال در بومهن

برگزاری  کارگاه آموزیسش 

 محیط زیست 

کت سیمان  توسط رسش

صوفیان

سیمان دیلمان
ین  ییک  از به�ت

سیمان های  تولیدی
 خاورمیانه است!

صادرات 306 
هزار تن سیمان از 
شهرستان رزن به 
کشورهای همسایه

بیمه دانا خسارت 
یس میلیارد ریایل 

 آتش سوزی
  سیمان شاهرود
 را پرداخت کرد

کت سیمان سمنگان رسش
 در �پ  رسمایه گذار 
 بخش خصویص 
برای  تکمیل پروژه

 نایب رئیس انجمن 
کارفرمایان صنعت سیمان: 

کشورهای  آفریقا�ی ، 
مقصد جدید صادرات 

سیمان

سیمان پرتلند 
، محصول  کامپوزی�ت
کت سیمان  جدید رسش
کاوان بوکان وارد بازار 

شد

یارانه 1350 میلیارد 
توما�ن دولت برای 

 تولید سیمان 
 مازاد بر نیاز کشور

ساخت و طراحی  بومی 
 سیستم تصویربرداری 

 گریت کولر
 کارخانه سیمان ارومیه 

برگزاری  همایش 
ل  مدیران برق و کن�ت

کت های سیما�ن تابعه  رسش
هلدینگ سیدکو در 
کارخانه سیمان کنگان

تولید بیش از 60 
میلیون تن سیمان 
و کلینکر در کشور

، جهان اقتصاد،  تسنیم، فارس، ایران اکونومیست، گیالن آنالین، اقتصاد آنالین، دنیای معدن، صداوسیما منابع: ایرنا، ایسنا،سیمان خ�ب
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گزارش

اگر می خواهید با فراز و فرودهای   سیمان در سال گذشته بیشتر 
آشنا شوید و فضای  فعلی  را بهتر تحلیل و آینده را پیش بینی 
 کنید، نیاز دارید تا از جزئیات تولید سیمان در سال 95 با خبر 
باشید. در گزارش زیر اطالعات جامعی در این باره خدمت شما 

ارائه می شود.
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت آمــار تولیــد ســیمان در 11 مــاه 
ــداول  ــات ج ــه اطالع ــر پای ــرد. ب ــالم ک ــال 95 را اع ــت س نخس
آمــاری، تولیــد 11 ماهــه ســیمان در ســال 95 برابــر بــا 49 میلیــون 
ــا عملکــرد دوره مشــابه  ــود کــه در مقایســه ب ــن ب و 579 هــزار ت
ــت.  ــرده اس ــه ک ــدی را تجرب ــت 4/ 6 درص ــش از آن، اف ــال پی س
تولیــد 11ماهــه ســیمان در ســال 94 بــه میــزان 52 میلیــون و 7/ 980 
ــزان  ــن در بهمــن 95 می ــر ای ــود. عــالوه ب ــن ثبــت شــده ب هــزار ت
تولیــد ســیمان، ســه میلیــون و 9/ 448 هــزار تــن ثبــت شــده کــه 
نســبت بــه عملکــرد مــاه قبــل بــا رقــم ســه میلیــون و 731 هــزار 
ــانی  ــگاه اطالع رس ــت. پای ــته اس ــش 6/ 7 درصدی داش ــن، کاه ت
 انجمــن صنفی کارفرمایــان صنعــت ســیمان نیــز در جــدول آمــاری 
ــر  ــت. ب ــرده اس ــی  ک ــیمان را بررس ــادرات س ــت ص ــود وضعی  خ
ــوع  ــه دی( در مجم ــاه 95 )منتهی ب ــزارش در 10 م ــن گ ــاس ای اس
6 میلیــون و 351 هــزار و 852 تــن صــادرات صــورت گرفتــه 
اســت. بــر اســاس آمــار اعــالم شــده بیشــترین میــزان صــادرات 
ــان 95 صــورت  ــه ترتیــب در ماه هــای  اردیبهشــت، مــرداد و آب ب
گرفتــه کــه ارقــام آن هــم 758 هــزار و 356 تن، 703هــزار و 573 
تــن و 677 هــزار و 612 تــن ثبــت شــده اســت. همچنیــن براســاس 
آمارهــای  منتشــر شــده مجمــوع صــادرات ســیمان و کلینکــر 
واحدهــای  تولیــدی  در ســال 94 بــه رقــم 15میلیــون و 92هــزار 
و 437 تــن رســید کــه کاهــش آن نســبت بــه ســال 93 )بیــش از 
18 میلیــون تــن( ناشــی از شــرایط امنیتــی  عــراق به عنــوان یکــی از 

ــود. ــاختمانی  ب ــن کاالی  س ــای  اصلی ای بازار ه

 آمار تولید 94
میزان تولید سیمان سال 94 به رقم 7/ 58 میلیون تن رسید که 
نسبت به رقم 4/ 66 میلیون تن سال 93 افت 5/ 11 درصدی  را نشان 
می دهد. این در حالی است که هدف گذاری  پیش بینی شده در سال 
94 دستیابی  به رقم تولید 75 میلیون تن بوده است. از سوی دیگر بر 
اساس جداول آماری  وزارت صنعت، میزان سیمان تولیدی  در اسفند 
94 به رقم چهارمیلیون و 842 هزار تن رسید که نسبت به چهار 
میلیون و 4/ 271 هزار تن عملکرد بهمن 94، رشد 4/ 13 درصدی را 
نشان می دهد. همچنین میزان تولید کلینکر )ماده اولیه سیمان( در 
سال 94 به 1/ 60 میلیون تن رسیده و این در حالی است که در سال 93 

بالغ بر 70 میلیون تن کلینکر تولید شده است.

 فعالیت 71 کارخانه سیمان

از سوی دیگر بر اساس آمارهای انجمن صنفی کارفرمایان صنعت 
سیمان، تعداد 71 کارخانه سیمان در کشور فعالیت دارند که در 
این بین چهار استان فارس، اصفهان، تهران و خراسان رضوی 
 38درصد این واحد ها را به خود اختصاص داده اند. طبق آمارها 
به ترتیب استان فارس باالترین سهم را با هشت واحد، اصفهان 
مشترک  رضوی  به صورت  خراسان  و  تهران  واحد،  هفت  با 
پیش بینی  موسسه های  دارند.  سیمان  تولید  واحد   6 هرکدام 
تا سال 2018   بین المللی نشان می دهد نرخ رشد مصرف سیمان 
جهانی از  مصرف  سرانه  و  رسید  خواهد  درصد   4/9 میزان  به 
539 به 640 کیلوگرم افزایش خواهد یافت. ایران در سال 2014 
تولیدکننده سیمان جهان  تن، چهارمین  میلیون   75 با ظرفیت 

سیمـــــــــــــــــــــــــــــــان 
ســــــــــــــــــــــــــال 95 را 
چگـــــــــونه گـــــــــــذراند؟
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معرفی شد. این در حالی است که ایران سومین تولیدکننده آسیا 
و نخستین تولیدکننده سیمان در خاورمیانه محسوب می شود.

 سیمان گران نشده است 

دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان ضمن  پیش بینی  رونق  بازار 
سیمان در اردیبهشت ماه، عنوان کرد هیچ تغییر قیمتی  در فروش 
سیمان اعمال نشده است و طبق  تاکید سازمان حمایت مصرف کنندگان 
این محصول به قیمت درب کارخانه عرضه می شود. عبدالرضا شیخان 
در رابطه با موضوع قیمت گذاری  سیمان که از سال 93 در حال 
پیگیری است تا قیمت این محصول استراتژیک واقعی سازی  شود، 
گفت: از سه سال پیش و بعد از تصویب نرخ واقعی  قیمت  سیمان، 
ساخت وساز با رکود مواجه شد و قیمت سیمان مرتباً با تخفیفات 
ارائه می شود. از آن زمان به دنبال حذف تخفیفات سیمانی  بودیم 
که در بهمن  سال 95 موفق به حذف آنها شدیم. وی ادامه داد: اما 
در زمستان به دلیل وضعیت بازار، برخی از تولیدکنندگان اقدام به 
برگرداندن تخفیف در عرضه کاالی  خود کرده اند که انجمن سیمان به 
آنها تذکر داد و با توافقی که انجام شد مجدداً تخفیف ها را از میان 

برداشتیم.
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان همچنین با اشاره به اینکه 
تاکنون قیمت سیمان هیچ افزایش قابل توجهی نداشته است، تصریح 
کرد: هنوز قیمت این محصول معدنی افزایش نیافته و آنچه رخ داد 
تغییر در نحوه  محاسبه قیمت بود؛ موضوعی که به اشتباه افزایش 

قیمت تعبیر شد این بود که در شهریور 95 خواستیم قیمت تحویل 
در مقصد را محاسبه کنیم و با توجه به قیمت سال 1393 موضوع 
کرایه حمل و ارزش افزوده هم به آن اضافه شد که این امر به وضوح 
نشان می دهد روش قیمت گذاری عوض شده و قیمت تحویل در 

مقصد محاسبه می شود که این به معنای  افزایش قیمت نیست.
شیخان درباره واکنش ها به این تغییر روش تشریح کرد: سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این روش قیمت گذاری  را قبول ندارد 
و اعالم کرده از آنجا که نمی توان قیمت حمل ونقل را به درستی کنترل 
کرد، ترجیح بر این است که سیمان با همان قیمت درب کارخانه عرضه 
شود. دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان اظهار کرد: در نتیجه با 
مخالفت های  صورت گرفته در اواسط اسفندماه و با مهندسی  معکوس 
به قیمتی  مناسب با تحویل محصول از درب کارخانه دست پیدا کردیم 

و باز هم هیچ افزایش قیمتی در بازار دیده نشد.

سیمان  ارز  آوری صادرات  میزان 
در سال95

برای تحلیل بهتر نیاز است تا از وضعیت میزان ارز آوری  سیمان 
نیز باخبر باشید؛ طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در سال 95 
قریب به یک میلیون و 532 هزار تن سیمان  پودر نشده  موسوم  

به کلینکر، از کشور صادر شده است.
ریالی آن   ارزش  و   41921058 صادرات  میزان  دالری این  ارزش 

1354205272564 بوده است.
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ــنل  ــادی از پرس ــداد زی ــور تع ــا حض ــر ب ــزرگ روز کارگ ــن ب جش
ــن اداره  ن چم ــ�ی ــ�ی در زم ــهر خم ــایل  ش ــزگان و اه ــیمان هرم س
بــان بیــش از3000  ن ورزش و جوانــان شهرســتان برگــزار شــد و م�ی

نفــر بــود.
در ایــن مراســم جنــاب آقای رحمــان زاده ضمــن عــرض خــ�ی 
ــان ســیمان  ــژه کارکن ــه وی ــدگان ب ــت کنن ک ــی  رسش ــه تمام مقــدم ب
همــکاری  و  صمیمیــت  از  خانواده هــای  آنهــا،  و  هرمــزگان 

 شــهروندان بندرخمــ�ی بــا ســیمان هرمــزگان تقدیــر کردنــد.
ایشان ضمن اشاره به حمایت های  مردم که آنرا از عوامل پویا�ی  
مشکال�ت  که  همه  رغم  به  داشتند:  بیان  کردند؛  عنوان  کت  رسش
با تالش  بوده است، سیمان هرمزگان  گریبانگ�ی صنعت سیمان 
شما  فرزندان  که  شایسته ای   و  عزیز  بسیار  کارکنان  و  مدیران 
که  بود  کشور  موفق  کارخانجات  شمار  انگشت  جزو  هستند، 
توانست در سال گذشته صددرصد برنامه های  خود را محقق کند 
و ضمن به انجام رساندن تولیدات زیر سقف برنامه، همه ی  آنها 
به گونه ای  که  به فروش رساند،  بازارهای  داخیل و خارجی   را در 
کت های  سیما�ن  که در بورس هستند متعلق  30درصد از سود رسش

به سیمان هرمزگان می باشد.

مدیرعامــل ســیمان هرمــزگان در ادامــه، ضمــن اشــاره بــه 
ــردم  ــت دســتگاه های  اســتا�ن  و م ــکاران و حمای تالش هــای  هم
بندرخمــ�ی در کســب ایــن موفقیــت، افزودنــد: انشــاهلل کــه ایــن 
حمایت هــا همچنــان ادامــه داشــته تــا کارخانــه و در واقــع 
اقتصــاد اســتان و بندرخمــ�ی کــه ســهم موثــری در تولیــد مــیل 
ــه کار خــود  ــا ب ــان پوی ــد بتواننــد همچن  و اشــتغال کشــور دارن

ــد. ادامــه دهن
ن بــا اشــاره بــه تدابــ�ی و تــالش  آقــای رحمــان زاده همچنــ�ی
دولــت تدبــ�ی و امیــد در بهبــود فضای کســب و کار اظهــار 
، مــا بیــش از یس  پلــه  داشــتند: از نظــر اســتانداردهای  جهــا�ن
جنبــه صعــودی  داشــته ایم و از رتبــه قبیل خــود کــه در رده 150 

ــیده ایم. ــه 120 رس ــه رتب ــک ب ــا نزدی ــوده ت ب
ضمن  ما  افزود:  هرمزگان  سیمان  مدیره  هئیت  موظف  عضو 
ن  تشویق رسمایه گذاران داخیل  و خارجی  می بایست امنیت را ن�ی
برای  آنها فراهم کنیم. این کار باعث خواهد شد ضمن حفظ 

وضعیت کنو�ن  اشتغال، اشتغال های جدید هم حفظ شود.
ــت  ــو�ب  در صنع ــای  خ ــ�ی طرح ه ــالیان اخ ــی  س ــبختانه ط خوش
ســیمان هرمــزگان اجــرا شــده و خواهــد شــد از جملــه طــرح 

سيمان هرمزگان 
ميزبان جشن بزرگ روز كارگر
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افزایــش ظرفیــت را در دســتور کار داریــم کــه توســط همکاران مــان 
ــا کمــک مشــاوران داخــیل و خارجــی در دســت طراحــی  اســت و  ب
ن آب کارخانــه،  ین کن کــه عــالوه بــر تامــ�ی ن پــروژه آب شــ�ی همچنــ�ی
خدمــت قابــل توجهــی  برای  شــما مــردم شهرســتان خم�ی هســت.
شــایان ذکــر اســت ایــن جشــن بــا حضــور مدیــر کل اداره 
ن  کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی، فرمانــدار و دیگــر مســئول�ی

ــیل  ــد حاجی ــدا�ن  نظــ�ی  امی من ن ه�ن ــ�ی ــن شهرســتان  و همچن ای
ن رفیعــی  برگــزار شــد  ــه مجری گــری  حســ�ی  و یوســف کرمــی  و ب
ــادگار  ــه ی ــردم ب ــرای  م ــد�ن  را ب ــاد مان ــاد و به ی ــات ش و لحظ
گذاشــت. در پایــان از  دو تــن از خانواده هــای  شــهدا و کارگــران 
نمونــه ســیمان هرمــزگان  و کارگــران معر�ن شــده از طــرف اداره 

ــه عمــل آمــد. ــل ب کار تجلی
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ــود در  ــال�ب  خ ــور و انق ــت پرش ک ــا رسش ــالب، ب ــه انق ــ�ب فرزان ــام ره ــه پی ــك ب ــران، در لبی ــم ای ــراز و فهی ــت رساف ــر مل ــار دیگ ب
وزی  و افتخــار، تحقــق بخشــیدند. انتخابــات، حماســه ســیایس  را عیل رغــم همــه تحریم هــا و کارشــک�ن ها، بــا پــ�ی

ــران اســالمی، رهــ�ب  ــف ای ی ــردم رسش ــه م ــزرگ را ب وزی  ب ــ�ی ــن پ ــزگان ، ای ــه ســیمان هرم ــوان عضــوی  از مجموع ــه عن ــب ب اینجان
ــت  ک ــش رسش ــدوم و زحمت ک ــنل خ ــه پرس ــب و هم ــوب و منتخ ــور محب ــس جمه ــا�ن  رئی ــ�ت روح ــاب دک ــالب و جن ــم انق معظ

یــك عــرض می نمایــم. ســیمان هرمزگان ت�ب
ــته،  ــات گذش ــه تجربی ــرداری  از هم ــره ب ــا به ــد، و ب ــص و متعه ــای  متخص وه ــه ن�ی ــری  هم ــکاری  و همفک ــا هم ــت ب ــد اس امی
ــهداء و  ــای  ش اث گران به ــ�ی ــه م ــالمی ایران ک ــام جمهوری اس ــدس نظ ــداف مق ــق اه ــادی  و تحق ــه اقتص ــق حماس ــت خل در جه

ــید. ــد باش ــق و موی ــواره موف ــت، هم ــهداء اس امام ش

                                                                                                                                              جعفر رحمان زاده
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

پيام مديريت محترم عامل 
در خصوص پيروزی ملت بزرگ ايران در انتخابات
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#تمــرین_روزانــه 
نگرانــی  در خصــوص 
مشــکالت فردا آنهــا را 
از شــما دور نمی کنــد، 
بلکــه آرامش امــروز را 
هــم از شــما می گیرد!
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دفتـر بهداشـت كار چـه مسـئولیت هایی  را در كارخانـه برعهـده 
دارد؟ 

خیلی هـا ذهنیت شـان نسـبت بـه کار مـا ماننـد کار یـک پزشـک در 
بیمارسـتان اسـت که مثال پزشـکی در مطب نشسته اسـت و بیماران به 
او مراجعـه می کننـد، در حالی که مفهوم طب در صنعت چیزی فراتر 
از ایـن اسـت. در واقـع در کنـار وظایـف درمانـی، مسـئولیت های  
دیگـری  نیـز بـرای  پزشـک مشـغول در صنعـت تعریـف شـده اسـت. 
در ایـن حـوزه یـک سـری عوامل زیـان آور در کار وجـود دارد کـه ممکن 
اسـت سـالمت کارکنـان و کارگـران را بـا خدشـه روبـرو کنـد. طـب کار 
وظیفـه اش ایـن اسـت که ایـن عوامـل را شناسـایی کرده و ضمن تالش 

برای برطـرف کـردن آنهـا، برای پیشـگری  هـم راهـکار دهـد.
در هـر کشـوری  بـا توجه به شـرایط اقتصـادی  و اجتماعی، یک سـری 
 مراقبت هـای  اولیـه وجـود دارد کـه بـه آن پـی اچ سـی ) مراقبت هـای 
مـواردی  ماننـد  شـامل  قاعـده  ایـن  می گوینـد.  بهداشـتی(   اولیـه 
واکسیناسـیون، تنظیـم خانـواده و مراقبـت از زنـان بـاردار می شـود 
کـه کشـور مـا در تمامـی  گزینه هایـی  کـه مربوط به این مسـئله اسـت 
موفـق بـوده، منتهـا در زمینـه بهداشـت روانـی  موضـوع بـه شـکل 

دیگـری  می باشـد.

درسـال 81 کـه بنـده وارد مجموعه شـدم، ذهنیت درسـتی  نسـبت به 
طـب و اینگونـه مسـائل وجـود نداشـت. بـرای  همیـن بعـد از ورود، 
همـگام بـا آگاهـی  از وضعیـت کارخانـه، شـروع بـه تعریـف و اجـرای 
مـواردی  چـون  از  می تـوان  کـه  کردیـم  آن  حرفـه ای  در   بهداشـت 

بـرد. نـام  پیشـگیرانه  مراقبت هـای  دوره ای  و  معاینه های فصلـی، 
کارخانـه بـرای  مدیریـت و هدایـت ایمنـی  بهداشـت و محیـط زیسـت 
کـه در سـالمت افـراد موثـر اسـت، سیسـتمی  مدیریتـی  تحـت عنوان 
ایـن سیسـتمiso18001، مسـائل  آی ام اس مسـتقر کـرده اسـت. در 
بهداشـت حرفـه ای  و درمانـی  و iso14001، مسـائل زیسـت محیطـی  را 
پوشـش می دهنـد. بـا اسـتقرار سیسـتم مذکـور، کارخانـه ایـن ادعا را 
دارد و تعهـد می کنـد کـه به محیط زیسـت آسـیبی نزند یا آسـیب ها را 
بـه حداقـل برسـاند. در همیـن زمینـه می توانـم اعالم کنم بـا وجود 
عوامـل زیـان آوری  چـون گـرد و غبـار، اگـر سـطح سـالمت کارکنـان و 

همکاران مـان از جامعـه باالتـر نباشـد، پایین تـر نیسـت. 
 امکانـات كارخانـه در زمینـه بهداشـت كار نسـبت بـه آنچـه سـطح 

مطلـوب اسـت، چگونه اسـت؟
امکانات ما نسـبت به آنچه در کشـور وجود دارد، نه در حد محرومیت 

اسـت نه بسـیار ایده آل بلکه در سطح اسـتانداردی  قرار داریم.

سطح سالمت کارکنان زبانزد است
نباید اداره بهداشت كار را با یک درمانگاه معمولی  اشتباه گرفت؛ بهداشت در صنعت، حوزه وسیع و حساسی را در بر می گیرد؛ آنچه 
دکتر بهمن قرنجیکی رییس اداره بهداشت كار سیمان هرمزگان از سال 81، برای حاکم شدن آن در تمامی وجوه كارخانه، تالش بسیاری 
 کرده است؛ در ادامه پیرامون این تالش ها و مسائل مختلف دیگر از نقش طب در صنعت تا وظایف اداره بهداشت كارخانه، با ایشان 

به گفتگو نشسته ایم.  
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 در زمینـه بیماری هـای  خاص و مشـکالت درمانی  چه فعالیت  هایی 
 در كارخانه صورت گرفته اسـت؟

سـالی که بنـده وارد کارخانـه شـدم در کنار نیروهایی  که تحت پوشـش 
دو بیمـه تامیـن اجتماعـی و تکمیلـی  قرار داشـتند، نیروهایـی  پیمان کار 
وجـود داشـتند کـه تنها یک بیمـه آنها را تحت پوشـش قـرار داده بود. 
به همین جهت وقتی  این گروه در شـرایط بیماری هایی  مانند سـرطان 
قـرار می گرفتنـد، هزینه هـای  فوق العـاده ای  بـه آنهـا تحمیل می شـد. 
ایـن هزینه هـا آنقـدر باال بـود که حتی کسـانی که تحت پوشـش هر دو 
بیمـه بودنـد نیز با مشـکل مواجه می شـدند و طبعا فشـار برای کارگران 
پیمانـکار بـه مراتـب بیشـتر بـود، در صورتی کـه حتـی  اگـر ایـن افـراد 

مشـکل بیمه ای  هم نداشـتند، بازهـم نیازمند حمایـت بودند.
در ابتـدا روش همـکاران برای کمـک اینگونـه بود که گـرد هم می آمدند 
و برای فردی کـه دچـار مشـکل شـده بـود، کمـک جمـع می کردنـد امـا 
بنده احسـاس کردم که روش مذکور باعث نقض کرامت انسـانی افراد 
شـده و خوشـایند نیسـت؛ برای همین با همکاران جمع شدیم تا روش 
مناسـب تری  کـه ناقـض کرامـت انسـانی افراد هم نباشـد، پیـدا کنیم. 
در نهایـت بـا پیشـنهاد مدیرعامـل وقـت، صندوقـی  تاسـیس شـد که 
ماهانه با کسـر مبلغ ناچیزی  از حقوق دوسـتان، توانسـتیم مبالغی  را 

بـرای  حمایـت از بیمـاران در آن ذخیره کنیم.
در آن زمـان بـا توجه به پایین بودن سـطح هزینه های  درمان، 

موفـق شـدیم مشـکل چند نفـر از دوسـتان را برطرف 
کنیـم امـا بـا باالرفتـن هزینه هـا، خواسـتار کمک 

مدیریـت برای افزایـش ذخایـر صنـدوق شـدیم 
کـه شـکر خـدا این اتفاق بـا مسـاعدت کارخانه 
مـورد، جنـاب  ایـن  کنـار  در  گرفـت.  انجـام 
بهبودیـان رییـس آموزش کارخانه بـا رایزنی های 

 کـه بـا بانک  هـا بـرای  تامیـن تسـهیالت وام بـا 
بازپرداخـت مناسـب، انجـام داد، باعـث تقویـت 

مدیرعامـل  را  آخـر  گام  نهایـت،  در  صنـدوق شـد. 
وقت برداشـتند و گروه کارگران پیمانکار را تحت پوشـش بیمه  

تکمیلـی  نیـز قـرار دادند.
گرفتاری هـا  و  مشـکالت  وقـت  در  تـا  کسی هسـت  کـه  حـس،  ایـن 
حواسـش بـه شـما باشـد، بـرای  افـراد و خانواده هـا مثبـت و بسـیار 
سـازنده می باشـد. الحمدلّله این سـنت حسـنه تا امروز ادامه داشته و 
انشـالّله در آینده هم بتوانیم در حل مشـکل همکاران موفق باشـیم. 

پیرامون درمان اعتیاد، چه فعالیت هایی انجام دادید؟
متاسـفانه در صنعـت هـم ماننـد سـایر نقـاط کشـور شـاهد اعتیـاد 
بـه  ابـالغ  یـک  بهزیسـتی  طـی   سـال 82،  زمینـه  ایـن  در  هسـتیم. 
مراکز صنعتـی  اعـالم کرد که در حل مشـکل اعتیاد بـه حمایت و کمک 
بـه کارخانـه خواهـد پرداخـت. مـا هم فرصـت را غنیمت شـمرده و بر 
آن شـدیم تـا اگـر کسـی با این بیمـاری در کارخانـه گریبانگیر اسـت، به 
او کمـک کنیـم. طـی  اعالنـی  در کارخانه خواسـتیم تا اگر کسـی  درگیر 
ایـن مشـکل اسـت بـه صـورت داوطلبانـه مراجعه کنـد تا مـورد مداوا 
واقـع شـود، الحمدلّلـه در ایـن زمینـه هـم گام هـای  مثبتـی  برداشـته 

شـد و افـرادی  توانسـتند بـه درمـان خـود کمـک کنند. حال در سـطح 
شـهر این کار با کمک همین افراد گسـترش یافته و نسـبت به گذشـته 

جدی تـر و سیسـتماتیک تر پیـش مـی رود.
از دیگـر اقدامـات در اینبـاره، قراردادی اسـت کـه با یک شـرکت بسـته 
شـده تـا در زمینـه آمـوزش و مشـاوره به افـراد و خانواده های شـان در 
سـطح کارخانـه اقـدام کند. عـالوه بر این کتـاب "40 باور غلـط درباره 
اعتیـاد" نوشـته دکتـر نارنجیـان از کتب موثـر در این حوزه، توسـط ما 
تجدیدچاپ شـده و در سـطح ادارات و جوامع پخش شـده اسـت. ما 
همچنـان از همین جـا اعـالم می کنیـم در خدمـت هر کسـی  کـه برای 

 درمـان نیاز به کمک داشـته باشـد، هسـتیم.
در چه حوزه هایی  به استان کمک کردید؟

در زمینه هـای  خدماتـی  و درمانـی  همـکاری  و کمک رسـانی هایی  در 
سـطح اسـتان داشـته ایم، بعنوان مثال در سـال 81 در تزریق واکسـن 
هپاتیـت به کسـانی که هنوز از آن اسـتفاده نکـرده بودند، کمک کردیم 
کـه ایـن خـود مـورد توجـه مرکـز بهداشـت قـرار گرفـت. عالوه بـر این 
مـوارد دیگری هـم بـوده کـه به کمک همـکاران خـود در سـایر ارگان ها 
رفته ایـم و بـاز ماننـد همیشـه اعـالم می کنیـم عـالوه بـر آمبوالنـس 
کارخانـه کـه در صـورت نیـاز در اختیـار شـهر بندرخمیـر و اسـتان 
قـرار می گیـرد، در اجـرای  طرح هـای  ملـی  و آموزش هـای  مـورد نیـاز، 

فی سـبیل الله در خدمـت دوسـتان هسـتیم.

با وجود عوامل 
زیان آوری چون گرد و غبار، 
اگر سطح سالمت كارکنان و 

همکاران مان از جامعه باالتر 
نباشد، پایین تر نیست.
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های علمی خ�ب

سیمان رسانا برف و یخ را آب می کند
در زمســتان ها فقــط بال هــای  هواپیمــا نیــاز بــه یــخ ز دا�ی 
ن اهمیــت    محوطــه پــرواز و بانــد فــرودگاه نــ�ی

گ
 ندارنــد. یــخ ز د�

ی   ن راســتا محققــان دانشــگاه آیــوا بــه رهــ�ب زیــادی  دارد. درهمــ�ی
پروفســور حلیــل ســیالن نــوع جدیــدی  از ســیمان رســانای 

یســیته ســاخته اند که یــخ و بــرف را آب می کنــد.  الک�ت
 Des Moines ن الملــیل ایــن ســیمان هم اکنــون در فــرودگاه بــ�ی
در حــال آزمایــش اســت. مــاده مذکــور در قطعــه ای  بــا ابعــاد 

4.6 در 4.1 مــ�ت در محوطــه پــرواز بــه کار رفتــه اســت.
ضخامــت هــر بلــوک ســاخته شــده از ایــن ســیمان 19 ســانتیم�ت 
ــا قطــر 10 ســان�ت م�ت از  ــن ب ــه زیری ــه اســت. الی و شــامل دوالی
ســیمان معمــویل  اســت. امــا الیــه رو�ی  حــاوی  یــک درصــد فیــ�ب 

کربــ�ن  اســت کــه بــا ســیمان و شــن و ماســه ترکیــب شده اســت. 
ود قــرار گرفته انــد کــه بــه یــک  میــان ایــن دو الیــه شــش الکــ�ت

منبــع بــرق متصــل می شــوند.
ودهــا بــه وســیله یــک اپلیکیشــن موبایــل و از راه  ایــن الک�ت
یســیته را بــه الیــه رو�ی   دور فعــال می شــوند و جریــان الک�ت
ــانا  ــیمان را رس ــوک، س ــود در بل ــ�ن  موج ــ�ب کرب ــتند. فی می فرس
می کنــد. امــا با وجــود رساناشــدن ســیمان، در آن نوعــی  مقاومت 
ن ایجــاد می شــود، بنابرایــن در بلــوک ســیما�ن  گرمــا  یــیک  نــ�ی الک�ت
ــوک را داغ  ــطح بل ــده س ــد ش ــای  تولی ــد. گرم ــود می آی ــه وج ب
می کنــد و بــه ایــن ترتیــب یــخ و بــرف آب می شــوند. البتــه 
ن بــه بلوک هــای  ســیما�ن  قــرار اســت یــک الیــه هیدروفوبیــک نــ�ی

ــود. ــذب ش ــر ج ــت رسیع ت ــا رطوب ــود ت ــه ش ــیش  اضاف  آزمای

جایگزی�ن  سیمان به جای  ق�ی در 
جاده سازی

محمد شـکرچی زاده معاون وزیر راه و شهرسازی 
 بـا اشـاره بـه اینکـه در حـال حـا�ن بیـش از 10 
میلیـون تن در کشـور مـازاد تولید سـیمان وجود 
دارد، گفـت: در حـال حا�ن درصد قابل توجهی 
طریـق  از  کشـور  جاده هـای  در  رویه هـای    از 
قـ�ی انجـام می شـود کـه می تـوان بـه جـای  قـ�ی 
ن در ایـن حـوزه اسـتفاده کـرد.  از سـیمان و بـ�ت

افزایـش قیمـت قـ�ی  بـا  افـزود:  ادامـه  وی  در 
را  سـیمان  و  ن  بـ�ت می تـوان  آن  صـادرات  و 
افزایـش  بـه  توجـه  بـا  و  کـرد  آنهـا  جایگزیـن 

حـوزه  ایـن  در  می توانیـم  رویه هـای  بتـ�ن   حـوزه  در  دانـش 
باشـیم. داشـته  پیمانـکاران  از  اسـتفاده  فت هـای  خـو�ب  بـا   پی�ش
فـرودگاه  راسـت  بانـد  کـرد:  شهرسـازی تریح  راه  وزیـر   معـاون 
از، بخیش  از جاده خراسـان شـمایل،  مهرآباد، بزرگراه اصفهان به شـ�ی
ن سـاخته شـده که تا به امروز از لحاظ  تهران شـمال با اسـتفاده از ب�ت
، عمر طوال�ن  و حفظ محیط زیسـت بسـیار موفق بوده است. ایم�ن

شهرســازی  یــادآور  و  مســکن  راه  تحقیقــات  مرکــز  رییــس 
شــد: شــاید هزینه هــای  اولیــه قــ�ی در رویه هــای  جاده هــا  
کــم باشــد، امــا عمــر طــوال�ن  رویه هــای  بتــ�ن  و افزایــش 
 ایمــ�ن  در آنهــا نســبت بــه قــ�ی بســیار با�فه تــر اســت.
ن در بــار اندازهــای  بنــادر جهــت  وی  افــزود: اســتفاده بــ�ت
ی  از تخریــب در هــوای  رسد و گــرم یــیک  دیگــر از مزایــای  جلوگــ�ی

ــی رود. ــه شــمار م ن در کشــور ب ــ�ت  اســتفاده از ب



23
ه 

فح
 ص

   
96

ن 
ستا

تاب
  1

5 
ره

مـا
 ش

ن 
زگا

رم
 ه

ان
یم

 س
لی

اخ
ه د

نام
صل

 ف

ساخت سیمان زیس�ت برای مبارزه با ریزگردها
ــدیس  ــیل  مهن ــگاه م ــس پژوهش ، رئی ــا�ن ــا زم ــد رض ــ�ت محم دک
و  »تثبیــت  طــرح  فنــاوری  در خصــوص  زیســت  و   ژنتیــک 
مهــار زیســ�ت  ریزگردهــا در مقیــاس پایلــوت« گفــت: مســاحت 
ــا و  ــازمان جنگل  ه ــر س ــالم نظ ــب اع ــران برحس ــای  ای بیابان  ه
ــر اســاس  ــه ب ــار اعــالم شــده ک ــون هکت ــع کشــور 34 میلی مرات
ــن مســاحت  ــار از ای آمــار ســازمان هواشــنایس  23 میلیــون هکت
ــا�ن  فاقــد پوشــش گیاهــی  اســت.  �فــا شــامل پدیده  هــای  بیاب

ــه مشــکل ریزگردهــا  ــل آنک ــه دلی ــزود: در حــال حــا�ن ب وی  اف
 هــوا 

گ
آلود� افزایــش   ، بیابــا�ن محــدوده  ش  گســ�ت موجــب 

مباحــث  می شــوند،  محیطی مختلــف  زیســت  مشــکالت  و 
ــت در  ــای  سس ــا خاک  ه ــن  های  روان ی ــت ش ــان  زدا�ی  و تثبی بیاب
ــیار  ــوارد بس ــت و از م ــوردار اس ا�ی  برخ ــ�ن ــت ب ــور از اهمی کش
می شــوند. محســوب  کشــور  بحــران  مدیریــت  در   مهــم 

ــه  ــع ایــن خطــرات، از جمل ــه رف ورت اینک ــان �ن ــا بی ــا�ن  ب زم
 هــوا بــه عنــوان یــیک  از معضــالت مهــم گریبانگــ�ی 

گ
بحــث آلود�

ن اقتصــاد مشــکال�ت  را  کشــور کــه بــه لحــاظ ســالمت و نــ�ی
ــرار دارد، گفــت:  ــر ق ن ام ــرده، در دســتور کار مســئول�ی ایجــاد ک
ــا�ن  ــاحت بیاب ــان زدا�ی  و مس ــث بیاب ــت بح ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ان حــدود یــک چهــارم از مســاحت کل، توســعه  ن  کشــور بــه مــ�ی
 روش  هــای  نویــن و کارا در ایــن زمینــه مــورد تاکیــد اســت.
ــه  ــگاه ک ــا�ت پژوهش ــای  تحقیق ــیک  از طرح ه ــوص ی وی  در خص
برای مبــارزه بــا بیابــان زدا�ی  اســت، گفــت: طــرح »تثبیــت و مهــار 
زیســ�ت  ریزگردهــا در مقیــاس پایلــوت« بــه صــورت آزمایــیش  در 
ــاس  ــدان در مقی ــهر زاه ــه ای  ش ــادی  منطق ــه ب ــای  ماس خاک  ه
ــود. ن ب ــ�ی ــت آم ــل موفقی ــج حاص ــه نتای ــد ک ــام ش ــوت انج  پایل

ســاخت ســیمان زیســ�ت  برای مبــارزه بــا 

ــان زا�ی بیاب
اعی  تحت عنوان »سیمان  وی  با  بیان اینکه  در این  راستا، اخ�ت
اعات و مالکیت صنع�ت  به ثبت رسید،  بیولوژیک« در سازمان ثبت اخ�ت
، می تواند جهت مواردی   مهار زیس�ت  ادامه داد: فرآیند سیمان زیس�ت
، بس�ت  ن  ریزگرد با منشا خاک  های  روان، به سازی  خاک، خودترمیمی  ب�ت
راهسازی، مرمت و ترمیم بناهای  قدیمی توسط سازمان  های  دول�ت  و 
و، سازمان حفاظت  خصویص  مانند وزارت راه، وزارت کشور، وزرات ن�ی
 محیط زیست، سازمان جنگل  ها  و مراتع و... قابل کاربرد باشد.

وی  گفت: انجام طرح در مقیاس میدا�ن  در مناطق مختلف کشور 
نیاز به تصویب و اختصاص بودجه الزم از مراجع علمی کشور و 
همکاری  سازمان  های  مرتبط نظ�ی جنگل ها و مراتع و استانداری  های  
ایط آب و  مربوطه دارد تا امکان ارزیاب ی دستاوردهای  طرح در رسش

هوا�ی  مختلف در استان های  کشور فراهم شود.

باز  ریزگرد  شهرهای مستعد  به  روزهای پاک 
می گردد

ــرای  ــن مالــچ نفــ�ت  بطــور معمــول ب ــه گفتــه وی، پیــش از ای ب
 مهــار خاک  هــای  روان مــورد اســتفاده قــرار می گرفتــه اســت کــه 
ن مشــکالت زیســت  بــا توجــه بــه عــدم توجیــه اقتصــادی  و نــ�ی
ن  محیطــی  پیآمــد آن امــروزه چنــدان مقبولیــت نــدارد. هم چنــ�ی
مالچ  هــای  دیگــری  نظیـــر مالچ  هــای  پلیمــری، معــد�ن  و گیاهــی 
  پیشــنهاد شده اســت که همچنان در مرحله تحقیقا�ت  قرار دارند.
ــاک  ــت خ ــار تثبی ــر هکت ــه ازای  ه ــرد: ب ــان ک ــر نش ــا�ن  خاط زم
ــورد  ــه م ــال هزین ــون ری ، 350 میلی ــ�ت ــچ نف ــتفاده از مال ــا اس ب
ی  بهره گــ�ی اجرا�ی شــدن طــرح  بــا  اســت؛ در حایل کــه  نیــاز 
ان  ن ، انتظــار مــی رود ایــن هزینــه بــه مــ�ی  از مالــچ میکــرو�ب
ن اینکــه اســتفاده  حداقــل یک-ســوم کاهــش یابــد؛ در عــ�ی
زیســت محیطی  ثانــوی  میکــرو�ب  پیآمدهــای   مالــچ  از 
کاشــت  امــکان   ، ن همچنــ�ی داشــت.  نخواهــد  بدنبــال   را 
ــه، در  ــر منطق ــوم ه ــا ب ــازگار ب ــای  س ــا درختچه ه ــان ی درخت
 صــورت اســتفاده از مالــچ میکــرو�ب  فراهــم خواهــد شــد.
و  مــیل  مهنــدیس  ژنتیــک  پژوهشــگاه  رئیــس 
طــرح  مــی رود  انتظــار  کــرد:  نشــان  زیســت فناوری خاطر 
مــوارد  مســتقیم،  غ�ی و  مســتقیم  بطــور  بتوانــد  حــا�ن 
ــت  ــت، دوازده و بیس ــک، دو، هف ــای  ی ــده در بنده ــرر ش مق
از سیاســت  های  اقتصــاد مقاومــ�ت  را پوشــش دهــد.  و دو 
مهــار  دلیــل  بــه  طــرح  اجــرای  ایــن  بــا  کــرد:  وی  تاکیــد 
ایــط  ریزگردهــا امیــد اســت کــه بتــوان روزهــای  پــاک و رسش
  روزمــره را بیشــ�ت در اختیــار 

گ
مناســب و ســالم بــرای  زنــد�

 شــهرهای  مرزی  و یــا ســاکن در مناطــق بحــرا�ن  ریزگــرد قــرار داد.
 ، جهــا�ن گرمایــش  بحــث  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  وی  عنــوان 
بیابان هــا  توســعه  و  آ�ب   کــم   ، آســما�ن نــزوالت  کاهــش 
محصــول  بــازار  ایــران،  کشــور  باالخــص  و  منطقــه  در 
پتانســیل  بــه  توجــه  بــا  ن  همچنــ�ی اســت.  رشــد  بــه  رو 
منطقــه جغرافیــا�ی بــرای  اســتفاده از ایــن فنــاوری، امــکان 
 صــدور فنــاوری  بــه ایــن مناطــق را بایــد در نظــر گرفــت.
زما�ن بــا اشــاره بــه آینده نــگاری  فنــاوری  و وضعیــت تولیــد 
محصــول ســیمان زیســ�ت  خاطــر نشــان کــرد: باتوجــه بــه اینکــه 
فنــاوری  اســتفاده از ســیمان زیســ�ت  در مباحــث تثبیــت خــاک 
ــاوری در  ــن فن ــتفاده از ای ــص اس ــت و باالخ ــن اس ــیار نوی بس
ــت و  ــوردار نیس ــوال�ن  برخ ــابقه ط ــا از س ــار ریزگرده ــوزه مه ح
همچنیــن بــازه زمــا�ن  افــول فناوری  هــای  زیســ�ت  در مقایســه بــا 
حوزه  هــای  دیگــر »های تــک« ماننــد فناوری اطالعــات و نظایــر 
ــان  ــل زم ــود حداق ــش بی�ن می ش ــت، پی ــوال�ن  اس ــبتا ط آن نس
ــش از بیســت ســال باشــد. ــن فناوری بی ــ�ن  ای  الزم برای جایگزی

ن مــایل  فــاز  ایــن فــاز و تامــ�ی وی  افــزود: پــس از اجــرای  



24
ه 

فح
 ص

   
96

ن 
ستا

تاب
  1

5 
ره

مـا
 ش

ن 
زگا

رم
 ه

ان
یم

 س
لی

اخ
ه د

نام
صل

 ف

هکتــاری    5 منطقــه  یــک  در  جــرای  پایلــوت  بــرای  دوم 
در  محصــول  پاشــش  واقعــی،  هزینه هــای   ن  تخمــ�ی و 
و  پیمانــکاری   مناقصــات  طریــق  از  کانون هــای  ریزگــرد 
 تحــت نظــارت تیــم تخصــی  فعــیل  بــه انجــام می رســد.
مقولــه  از  بیــش  حــا�ن  طــرح  در  اینکــه  بیــان  زمــا�ن  بــا 
اتژیک بــودن آن بــه لحــاظ  �فه جــو�ی ارزی، مســئله اســ�ت
رفــع مشــکل زیســت محیطــی  ریزگردهــا مطــرح اســت، عنــوان 
کــرد: از آنجاکــه جایگزیــن مناســب و دوســتدار طبیعــت بــرای 
 طــرح حــا�ن در داخــل کشــور وجــود نــدارد کــه قابلیــت 
رقابــت بــا فنــاوری  موضــوع طــرح را داشــته باشــد، ناگزیــر از 
ــود  ــه خ ــود ک ــم ب ــچ نف�ت خواهی ــتفاده از مال ــه اس ــت ب بازگش
ــاال�ی  ــار اقتصــادی  ب ن ب ــ�ی پیامدهــای  زیســت محیطــی  و همچن
ــر در صــورت اجــرا نشــدن   دربرخواهــد داشــت. از ســوی  دیگ
طــرح برای حــل معضــل ایجــاد شــده، ناگزیــر بــه واردات 
هســتیم. محصــول  واردات  یــا  کشــور  خــارج   فنــاوری  از 

زیســت  محیــط  بهبــود  در  طــرح  ایــن  اینکــه  بیــان  وی بــا 
در  ریزگردهــا  کاهــش  گفــت:  بــود،  خواهــد  گــذار  تاثــ�ی 
و  آب  ایــط  رسش بــر  آن  تاثــ�ی  و   هــوا 

گ
آلود� حــذف  مقولــه 

ن بازگردانــدن و احیــای   هــوا�ی  قابــل طــرح اســت، همچنــ�ی
ن هــای  قابــل کشــت از دیگــر آثــار  ن ه ای  بایــر بــه زم�ی زمــ�ی
مطالعــا�ت  و  طرح  هــای   طــی   کــه  اســت  حــا�ن  طــرح 
ــتند. ــرریس  هس ــل ب ــا�ن قاب ــرح ح ــرای  ط ــس از اج ــاری  پ  آم
ــری  از  ــای  دیگ ــه فناوری ه ــروژه ب ــن پ ــرای  ای ــا اج ــت: ب وی  گف
جملــه »ســویه های  موثــر برای تثبیــت ریزگــرد بــدون اثــرات 
ه تولیــد و توزیــع از جملــه روش هــای   «، » ایجــاد زنجــ�ی جانــ�ب
ن  پایــ�ی بســیار  هزینه هــای   و  حجم هــای  بــاال  در  تولیــد 
»فنــاوری  بیابان هــا«،  در  میکــرو�ب   برای پاشــش  توجیه پذیــر 
در  ریزگردهــا  تثبیــت   « و  بیابان هــا«،  میکــرو�ب  در   پاشــش 

ایــط بیابــان« دســت می یابیــم. رسش

طرح  این  که  نوشت  دراینباره  امارات  کشور  »نشنال«  روزنامه 
ایتالیا�ی   رویس و  رسمایه گذار  دو  ک  رسمایه گذاری  مش�ت با 
ژئوپلیمری  10درصد  سیمان  این  برای تولید  است.  شده  اجرا 
شد  خواهد  معمویل مرف  پرتلند  سیمان  نیاز  مورد  انرژی   از 
خواهد  عرضه  و  تولید  ارزان تر  سیمان  از  نوع  این  کل  در  و 
تولید  توسعه  منظور  د�ب  به  شهرداری   حا�ن  حال  در  شد. 
این  با  بعدی،  سه  برای  پروژه های  چاپ  سیمان  از  نوع  این 
این  کت  رسش این  مدیران  گفته  به  می کند.  همکاری   کت  رسش
برای ساخت خانه های  سه بعدی استفاده شود  سیمان می تواند 
دهد. کاهش  ساعت   24 ح�ت تا  را  خانه  یک  ساخت  زمان   که 

اولیه ای  از  مواد  پایه  بر  شده  تولید  ژئوپلیمری   ن  ب�ت و  سیمان 
حرار�ت   عایق  که  است  دانه ریز  رسباره های   و   Fly Ash جمله 
و  می کند  معمویل  ایجاد  ن های   ب�ت به  نسبت  مناسب تری  را 
داشت. ی خواهد  بیش�ت کاربرد  آب و هوای  گرم  در  نتیجه   در 
سال  دسام�ب  در  آمریکا  نی”  “ترانس�پ بازار  تحقیقات  موسسه 
گذشته میالدی  در گزارش خود در خصوص بازار جها�ن  محصوالت 
ن اعالم کرد که در سال 2015، این نوع از فرآورده ها  سیمان س�ب
داده اند. اختصاص  خود  به  را  دالر  میلیارد   14.8  رقمی معادل 
ن پیش بی�ن ها نشان می دهد که تا سال 2024 با رشد سالیانه  همچن�ی
11.3 درصد این رقم به 38 میلیارد دالر تا سال 2024 خواهد رسید.

ن برای استفاده در چاپ های سه بعدی تولید سیمان س�ب

های علمی خ�ب
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بنیانگــذار بازیافــت پســماند در کشــور گفــت: بــا اجــرای  روش  

ــای   ــه در کارخانه ه ــوخت از زبال ــد س ــان تولی ــا هم آر دی اف ی

ــ�ت مکعــب در مــرف  ــارد م ســیمان کشــور ، ســاالنه دو میلی

ــد. ــد ش ــو�ی  خواه گاز �فه ج

کارخانه هــای  در  پســماند  همایــش  زادی  در  شــ�ی خانــم 

ن  بــا ســوخ�ت  ســیمان در گالیکــش گفــت: در روش آر دی اف 

ــد می شــود  ــک مــ�ت مکعــب گاز تولی ــه ی ــرم زبال هــر دو کیلوگ

و کارخانه هــای  ســیمان می تواننــد 20 تــا 30 درصــد ســوخت 

ن کننــد. مــر�ن  خــود را از ایــن زباله هــا تامــ�ی

ــا  ــور 50 ت ــه در کش ن روزان ــ�ی ــور میانگ ــه ط ــه ب ــان اینک وی بابی

ــرای  روش      ــر اج ــود ب ــد می ش   تولی
گ

ــیک ــه خان ــن زبال ــزار ت 65 ه

آر دی اف در کارخانه هــای  ســیمان تاکیــد کــرد.

 بنیانگــذار بازیافــت پســماند در کشــور با بیــان اینکــه کارخانــه 

ســیمان غــرب کرمانشــاه بــرای  اجــرای  ایــن روش قــرارداد بســته 

بــود امــا در حــال حــا�ن �ف نظــر کــرده اســت افــزود: 

سیاســت های  کالن کشــور بــه گونــه ای  اســت کــه گاز بــرای 

ــر تمــام می شــود و آنهــا تمایــیل  برای اجــرای   کارخانه هــا ارزان ت

 ایــن روش در کارخانجات شــان ندارنــد.

محمــد حمیــدی ، مدیــر کل امــور دفــ�ت شــهری  و روســتا�ی 

 استانداری گلســتان هــم گفــت: در اســتان گلســتان روزانــه 

 تولیــد و ســاالنه ده میلیــارد تومــان 
گ

یــک هــزار تــن زبالــه خانیک

می شــود. هزینــه  آن  برای بازیافــت 

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ،ســه ســایت زبالــه در آزادشــهر ،آق قــال 

و مراوه تپــه وجــود دارد افــزود: کارخانــه ســیمان پیونــد گلســتان 

را  اســتان  در  آر دی اف  برای اجــرای  روش  ایــط  رسش یــن  به�ت

ــت. داراس

ــد گلســتان  ــه ســیمان پیون ن رئیــی، مدیرعامــل کارخان همچنــ�ی

ــ�ت  ــیمان 100 م ــن س ــر ت ــد ه ــرای  تولی ــه ب ــان اینک ــا بی ــم ب ه

ــه  ــوع 70 کارخان ــزود: در مجم ــود اف ــرف می ش ــب گاز م مکع

ســیمان ســطح کشــور بایــد یــک میلیــارد و 440 میلیــون تومــان 

برای ســوخت کارخانــه های شــان هزینــه کننــد.

ــه  ــن روش ب ــرای  ای ــرای  اج ــی  ب ــذار خارج ــزود: رسمایه گ وی اف

ــد  ان تولی ن ــ�ی ــا اجــرای  آن از م ــرا ب   دارد، زی
گ

ــاد� ــل آم طــور کام

گازهــای  گلخانه ای کاســته شــده و می توانــد از ســازمان ملــل 

ــد. ــت کن ــید دریاف سوبس

كاهش مرصف گاز در كارخانه های سیمان باتولید سوخت از زباله
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گـــالبی )چربی خون(
از  درصد   20 گالبی  رسیده،  یک  خوردن  داده  نشان  مطالعات 
نیاز روزانه به فیبر را تامین و به کاهش چربی خون )کلسترول( 

کمک می کند.
در ضمن، دریافت این مقدار فیبر در تنظیم قند خون نیز موثر 
برنامه  در  دیابتی   افراد  می شود  توصیه  دلیل  همین  به  است، 

غذایی شان این میوه را بگنجانند.
معدنی ای  ماده  گالبی   در  داده اند  نشان  بررسی ها  همچنین، 
انتقال  و  مغز  عملکرد  بهبود  در  که  دارد  وجود  “برن”  نام   به 

پیام های  عصبی  در این ارگان دخالت دارد.

انگور )اختالل حواس(
آن  بنابراین خوردن  می شود،  پتاسیم محسوب  منابع  از  انگور 

باعث کاهش فشارخون خواهد شد.
پتاسیم اختالل های  حواس و  آنجا که کمبود  از  از سوی  دیگر، 
افسردگی  را در سنین باال و سالمندی به وجود می آورد، به خصوص 
در افرادی  که میوه و سبزی های  کمی  مصرف می کنند، عادت به 
خوردن انگور می تواند کمک کننده باشد. به عالوه، انگور از منابع 
از  آنتی  اکسیدانی  است که دریافت آن ها  با خواص  ترکیب هایی  
فرآورده های   خوردن  و  آلودگی هوا  اثر  بر  سرطان هایی  که  بروز 

گوشتی  ممکن است به وجود بیاید، پیشگیری  می کند.

شــــــــــیرین و آب دار
تغذیه

میوه های تابستانی و خواص آنها را بشناسیم

فصل 
نی  بستا ی تا میوه  ها

میوه  مصرف  و   فرارسیده 
این  در  است.   زیاد  فصل  این  در 

فصل  محبوب  میوه   6 نام  مطلب 
گرما و خواص آنها را برای شما ذکر 

می  کنیم. 

خوردن شان  که  هستند  غذایی  ای   گروه های   جزو  میوه ها 
همواره به وسیله متخصصان تغذیه توصیه می شود و تاکید 
آن ها این است که میوه ها تازه و فصل باشند؛ یعنی میوه های 
زمستان  میوه های  زمستانی  در  و  تابستان  در   تابستانی، 
خورده شوند. البته تنوع بخشیدن به رژیم غذایی  نیز جزو 
توصیه های  دیگر آنهاست، زیرا میوه ها خواص ویژه ای  دارند 

که می توان از آن ها بهره برد.
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آلـــو ) کم خونی(
خوردن 100 گرم آلو، 20 درصد از نیاز روزانه خانم ها به آهن را 
برطرف می کند. به همین دلیل به گیاهخواران توصیه می شود 
این میوه را در برنامه غذایی  روزانه شان بگنجانند تا احتمال ابتال 

به کم خونی  و فقر آهن در آن ها کاهش پیدا کند.
به  می شود،  محسوب  نیز  پتاسیم  مناسب  منابع  از  میوه  این 
در  را  آلو  می شود  فشارخونی  پیشنهاد  بیماران  به  دلیل  همین 
سبد میوه خود داشته باشند و روزانه 2 تا 3 عدد از این میوه 

را میل کنند.
 در ضمن، آلو از میوه هایی  است که شدت یبوست را کاهش 
می دهد و کسانی  که مکرر دچار این مشکل گوارشی  می شوند، 

بهتر است بیشتر آلو بخورند.

هلـــو ) یبوست(
خوردن یک هلوی  متوسط، 8 درصد از نیاز روزانه به فیبر را 
این  است.  یبوست  دهنده  بهبود  آن  دریافت  و  می کند  تامین 
احتمال  و  می آورد  پایین  را  کلسترول خون  فیبر، سطح  مقدار 

ابتال به بیماری های  قلبی  را نیز کم می کند.
این میوه از منابع ویتامین C نیز محسوب می شود و به همین 
دلیل توصیه می شود افرادی  که به بیماری های  لثه مبتال هستند، 

آن را در برنامه غذایی روزانه شان بگنجانند.
جالب است بدانید با خوردن یک هلوی  متوسط، 34 میلی گرم 

از نیاز روزانه به این ویتامین تامین می شود.

 انبـــه ) فشارخون(
دارد، می تواند  650 گرم وزن  که حدود  کامل  انبه  خوردن یک 
33 درصد از نیاز روزانه به پتاسیم را تامین کند، به همین دلیل 

خوردن این میوه به فشارخونی ها توصیه می شود.
یکی  از  که  است  بتاکاروتن  منابع  از  انبه  ضمن،  در 
آنتی اکسیدان های  قوی  است و از بروز کم خونی  و فقر آهن 

پیشگیری  می کند.
بررسی ها نشان داده، خوردن این میوه به دلیل داشتن بتاکاروتن 
فراوان و به خصوص ترکیبی  به نام کریپتوگزانتین، ریسک ابتال 

به سرطان رحم را هم پایین می آورد.

انجـــیر ) پوکی استخوان(
خوردن  با  طوری که  به  است.  میوه های  کلسیم دار  از  انجیر 
3عدد از آن، 21 درصد از نیاز بدن به این ماده معدنی  تامین 

می شود.
انجیر فیبر فراوانی  نیز دارد، به این دلیل کسانی  که از یبوست 

رنج می برند، بهتر است آن را در برنامه غذایی شان بگنجانند.
آهن نیز از دیگر موادی  است که با خوردن انجیر به بدن می  رسد 
خطر  که  است  برای  کسانی  مناسب  گزینه ای   انجیر  اینرو،  از 
و  گیاهخواران  مانند  باالست،  آن ها  در  آهن  و  کلسیم  کمبود 

سالمندانی  که در معرض پوکی  استخوان هستند.



نشیمن و کتابخانه ای 
 که او را از دنیای  بیرون 

بی نیاز می کند.
نگاه خالق بوفیل 

از سبک زندگی اش 
سرچشمه می گیرد.

با کمی  تفکر خالق به 
هرجایی  می توان زیبایی 

 بخشید.

از جـنس سـیمان

هر اتاق با توجه به کارآیی اش 
طراحی  شده و تقریبا هیچ 

دو اتاقی  مشابه هم نیستند

وقتی معمــار اســپانیایی، ریــکاردو بوفیــل 
)Ricardo Bofill( کارخانــه ســیمان ســاخته 
ــه زمــان جنــگ جهانــی  اول  شــده متعلــق ب
ــش  ــده نق ــی از ای ــش دنیای ــد، در ذهن را دی
از خریــد  پــس  بســت. حــاال، 45 ســال 
کارخانــه ســیمان La fábrica در ســال 1973، 
ــن  ــرد جایگزی ــه ف ــر ب ــا و منحص خانه ای زیب
آن شــده اســت. ایــن کارخانــه در بیــرون 
ــه دلیــل  از شــهر بارســلونا قــرار داشــت و ب
ــرات  ــا تغیی ــود. ب ــده ب ــل ش آالیندگی تعطی
عمده ای کــه ریــکاردو در آن بوجــود آورده، 
اکنــون یــک محــل کار و زندگی مــدرن اســت.

در این محل، کار 
و لذت با هم 

آمیخته اند. فضای  کار 
برای  بوفیل و تیمش 

نیز مهیاست.



از کارخانه ی
سـیمان

تا خانه ای
فوق العاده

کارخانه ال فابریکا، امروز با فضای سبزی که 
اطرافش دارد اکسیژن تازه به محیط 
می بخشد و یک نمونه زیبا است که 
از تفکر خالق حاصل شده است.این 
خالقیت نشان می دهد که این انسان 
است که می تواند خشک ترین فضاها را 
مطلوب و دلنشین کند و اوست که باید 
اطرافش را با خود هماهنگ کند نه اینکه 
محیط او را به محدودیت بکشاند.

آشپزخانه و ناهارخوری  در 
طبقه همکف، جایی  است که 

خانواده را گرد هم می آورد.

در گوشه و کنار فضای 
بیرونی و درونی  خانه، 

جاهایی  برای 
استراحت و آرامش 
در نظر گرفته شده

 است.

بیشتر فضای  بیرونی پوشیده از 
گیاهان و درختان سبز است. 
پوشش سبز نمای خانه، عالوه 
بر زیبایی  حس مرموز و رمانتیک 
بودن به آن می بخشد.
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چیسـتی  و  از  میـزان  چـه  زندگـی  می کنیـد؟  سـالم  شـما  آیـا 
مصادیـق یـک سـبک زندگی سـالم آگاهـی  داریـد؟ بسـیاری  از 
مشـکالتی  کـه در زندگـی  بـا آنهـا دسـت و پنجـه نـرم می کنیـم، 
بـه خاطـر فقـدان آگاهی  از مواردی  اسـت که دانسـتن آنها، تنها 
چنـد دقیقـه وقـت الزم دارد؛ برای همیـن، از ایـن شـماره چنـد 
دقیقـه از وقـت خـود را اختصـاص دهیـد تـا در هـر نوبـت بـا 

یکـی  از عوامـل سـبک زندگی سـالم آشـنا شـوید.

سـالمت یعنی خـوب بودن کامـل در ابعاد جسـمی، روانی، 
معنوی. اجتماعی و 

 سـالمت جسـمی  یعنـی  کارکـرد مطلوب دسـتگاه های بدن 
مثـل وضعیـت قلبـی، عروقـی، تنفسـی، وضعیـت خواب، 

اسـکلتی،عضالنی و... وضعیت 

درونی خـوب،  احسـاس  یعنی داشـتن  روان  سـالمت   
اطمینـان از کارآمدی فـردی، اتکای بـه خـود، ظرفیت رقابت، 
توانایی هـای  خـود شـکوفایی،  نسـلی،  بیـن  تعلـق  داشـتن 

 بالقـوه فکـری  و هیجانـی.

بـا  ارتبـاط  بـودن  اجتماعـی  یعنـی  مطلـوب  سـالمت   
ارتبـاط  آنهـا  بـا  افرادی کـه  تعـداد  کمـی )  نظـر  از  دیگـران 
داریـد( و کیفی )میـزان اعتمـاد بیـن طرفیـن( بـا هـدف رفـاه 
و شـادکامی جامعه، بـه عبـارت دیگر سـایر انسـان ها از خیر 

شـوند. بهره منـد  شـما 

داشـتن  زندگـی،  معنوی یعنی هدفمنـدی در  سـالمت   
تـوکل و ایمـان، رعایـت اخالقیـات و اجرای مناسـک فـردی و 

جمعی معنـوی.
" هـر چهـار بعـد سـالمت روی هـم تاثیـر می گذارنـد و از 
سـه علـت مهـم شـامل رفتارهای فـردی، ژنتیـک و محیـط 

تاثیـر می پذیرنـد" اجتماعـی 

چرا سالمت اهمیت دارد؟
و  اجتماعی  ناسالم  روابط  پریشان،  روان  بیمار،  جسم 
معنویت ضعیف، همه موجب می شود لذت و رضایت فرد 
از زندگی کم شده و نتواند به رسالت وجودی خویش عمل 
کند؛ بنابراین نداشتن سالمت، انسان را از مسیر موفقیت 
از  اگر  می دارد.  باز  خانوادگی   تعالی فردی  و  و  پیشرفت 

باید بگوییم:  آموزه های  دینی  خود، بخواهیم استفاده کنیم، 
می کنیم.  برداشت  کاشته ایم  آنچه  هر  االآِخره؛  مزرعُۃ  الُدنیا 
سالمت کم و ضعیف موجب می شود کمتر بکاریم و در نتیجه 
کمتر برداشت کنیم. بیماری  زحمت و هزینه برای  اطرافیان و 
جامعه ایجاد می کند، مرگ زودرس یک فرد نیروی  مولد جامعه 
را کاهش می دهد و چرخه اقتصادی جامعه را کند می کند، در 

نهایت مجبور می شویم در جامعه ناسالم زندگی کنیم.

آیا در حال حاضر وضعیت سالمت مردم کشور مطلوب است؟ 

که  دارند  باال  خون  کلسترول  نفر  میلیون   15 حداقل   1
عاملی برای سکته های قلبی و مغزی است.

2 حداقل 9 میلیون نفر فشار خون دارند که تعداد قابل 
توجهی از آنها مطلع نیستند.

3 ساالنه 80 هزار نفر مورد جدید به تعداد مبتالیان سرطان 
در  مختلف  دالیل  به  صعودی  سرطان ها  روند  می شود.  اضافه 
کشور حس می شود، افزایش سن یکی از دالیل است ولی بخش قابل  
توجهی  از سرطان ها قابل پیشگیری  و بخش دیگری، قابل شناسایی 

 زودرس هستند.

دفتر اول  سـالمت و زنـدگی

می شــــــود  ســــــــالـــم تر   زندگـــــــــــــــــــی کــــــــــرد
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می شــــــود  ســــــــالـــم تر   زندگـــــــــــــــــــی کــــــــــرد
و   HIV عفونت  جمله  از  بیماری های  واگیردار  برخی   4

هپاتیت از مشکالت اساسی  است.

حوادث  جمله  )از  آسیب ها  و  حوادث  انواع   5
عامل  اولین  و  است  معضل  سیکلت(  موتور  و  ترافیکی خودرو 
 55 حدود  روزانه  است.  جاده  تصادفات  کشور،  جوانان  مرگ 
نفر در تصادفات کشته شده ) هر نیم ساعت یک نفر( و 2100 

نفر مجروح می شوند!

6 شیوع اختالالت روانی  در کشور به طور میانگین %32/6 
و در جمعیت 15 تا 64 سال است یعنی  از هر چهار نفر یک 

نفر.

7 انواع مسائل اجتماعی  از جمله طالق، خشونت خانگی 
بیکاری،  فقر،  جرائم،  اعتیاد،  سالمندان(،  و  کودک   )همسر، 
بوده  افزایش  به  رو  و...  زیست  محیط  به  آسیب  ناامنی غذا، 
است. به عنوان نمونه در سال 1393 حدود 168 هزار زوج طالق 
به محیط زیست موجب شده طی یک دهه،  آسیب  گرفته اند، 

رتبه پایداری زیست محیطی  ایران از 55 به 110 تنزل کند.

8  بر اساس اعالم سازمان ملل، در رتبه بندی  نشاط 
)یا شادکامی( -به معنی  رضایت از گذشته، حال و امید به 
آینده- مردم ایران بین 154 کشور در سال 2015، رتبه 110 را 

داشته است.
برای بهبود وضع سالمت جامعه چه باید کرد؟

بازوی  دو  باید  نیازهای  سالمت  برای  پاسخگویی  به 
 مسئوالن و مردم به طور توامان تالش کنند، این رویکرد به 
الگوی " فندق شکن" معروف است. به کمک این دو بازو، 

سه اقدام باید انجام شود:

اقدام اول/ سواد سالمت مردم باید افزایش یابد:
از خدمات  مناسب  استفاده  زندگی  سالم،  داشتن سبک 
در  مشارکت  و  بیماری ها  موقع  غربالگری  به  سالمت، 
آبادانی  کشور نشانه های  سواد سالمت باال در مردم است.

برای  ارتقای سالمت  پیشگیری  و  خدمات  دوم/  اقدام 
 همه فراهم شود

خدمات  کنند  تالش  باید  مردم  نمایندگان  و  مسئوالن 
بیماری ها،  و  خطر  عوامل  غربالگری   جمله  از  پیشگیرانه 
حمایت  و  مستمر  مراقبت  بازتوانی  و  موقع،  به  درمان 

اجتماعی  به طور عادالنه برای همه مردم فراهم آید.

اقدام سوم/ شرایط محیطی  و اجتماعی  را بهتر کنیم
هر سیاست و تسهیالتی  که بتواند عوامل خطر محیطی 
از طرف  اتخاذ رفتارهای  سالم  و  کرده  اجتماعی  را کم   و 
تالش  می گنجد،  اقدام  این  در  کند  تشویق  را  شهروندان 
برای  توقف تولید خودروی  غیرایمن، سیاست تکامل موثر 
کودکان در کشور، عدالت در توزیع مشوق های اجتماعی و 
وضعیت  بهبود  بیکاری،  بی سوادی  و  کاهش  اقتصادی، 
امنیت اقتصادی، سیاسی، غذایی  و ... از آن جمله هستند.

در یک کالم به عنوان یک شهروند وظیفه داریم
طریق  از  و  داد  افزایش  را  خانواده  و  خود  سالمت"  "سواد 

مشارکت های اجتماعی  سهم خود را در آبادانی  کشور ایفا کرد.



۱ اســتفاده از تلفــن در هــوای  خیلــی  گــرم یــا 
خیلی ســرد

بیشتر تلفن های هوشمند تا حدی  از گرما یا سرما را می توانند تحمل 
از حد به آن ها ُشک های  هوایی  وارد کنیم،  اگر بیشتر  کنند و 
باعث خاموش شدن و خالی شدن سریع شارژ گوشی  می شود. 
سطح گرما و سرمایی که تلفن های هوشمند می توانند تحمل کنند 
بین 0 تا 30 درجه سانتیگراد می باشد. پس بهتر است در هنگامی  که 
با باران شدید و یا گرمای  شدید مواجه شدید، تلفن هوشمند خود 
را از جیب تان در نیاورید و بگذارید که در همان هوای  متعادل 
جیب تان بماند. این کار می تواند میزان آسیب به تلفن همراهتان را 

تا 50 درصد کاهش دهد.

توجه: بیشتر تلفن هایی  که با نام ضد آب عرضه می شوند تا 
حدی  می توانند آب را تحمل کنند. تلفن ضد آب به این معنی 
 نیست که شما می توانید آن را با خود به استخر و یا زیر دوش 
آب ببرید. بلکه این تلفن ها برای این طراحی  شده اند که در هنگام 

باران شدید بتوانید با تلفن خود با خیال راحت کار کنید و یا اگر 
تلفن هوشمندتان به داخل آب افتاد، آن را پس از چند ثانیه 

خارج کنید. پس بهتر است اینگونه تلفن ها را به استخر 
و یا زیر دوش آب نبرید.

۲ شارژ گوشی  در شب 
 اگــر شــما هــم در هنــگام روز بــا تلفــن خــود زیــاد کار می کنیــد 
و آن را در شــب بــه شــارژ می زنیــد، بایــد بگویــم کــه ایــن عمــل، 
ــد  ــما در ح ــی  ش ــری  گوش ــه بات ــت و ب ــط اس ــالً غل ــک کار کام ی

می زنــد.  زیادی صدمــه 
ــا دو  ــک ت ــه بیشــتر تلفن های هوشــمند طــی  ی ــل ک ــن دلی ــه ای ب
ســاعت شــارژ می شــوند. شــما می توانیــد دو ســاعت قبــل خــواب 
تلفــن خــود را بــه شــارژ زده و چنــد دقیقــه قبــل از ایــن کــه بــه 

تخت خواب بروید، آن را از شارژ جدا کنید.

متوجه  بزنید  خیابان  سری  به  اگر  می شوند.  بازار  وارد  روزه  همه  مختلف  سایزهای   و  رنگ  در  تلفن های هوشمند 
استفاده صحیح  نوع  آن ها،  بیشتر  اما  تلفن  ها وجود دارد.  این  یکی  از  پیر و جوان  امروزه دست هر  که  می شوید 
از این تلفن ها را نمی دانند و باعث خرابی شان می شوند. اگر روش استفاده صحیح از تلفن  هوشمند را فرا بگیرید، 
تلفن هوشمند شما زمان بیشتری  برایتان كار می کند. در نتیجه شما هم باید خواسته های  او را با جان و دل انجام 
دهید. در این مطلب، روش های  صحیح استفاده از تلفن های هوشمند را به شما دوستان عزیز آموزش می دهیم.

دانست�ن ها

10 کاری که نباید 
با تلفن هوشمند خود انجام دهید!
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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و  باتری  گوشی شما آسیب نرسد  به  باعث می شود دیگر  کار  این 
بتوانید به راحتی  از تلفن خود استفاده کنید. همچنین می توانید 
از شارژهای سریع استفاده کنید. این شارژها در بازه زمانی  کمتری 

 تلفن شما را شارژ می کنند.

توجه: همچنین الزم به ذکر است کشیدن شارژر از تلفن همراه 
در هنگام شارژ باعث آسیب  رساندن به باتری  گوشی  می شود. تا 

حد امکان از این کار خودداری  فرمایید. 

ــا  ــی  و ی ــارژ گوش ــل ش ــردن کام ــی  ک  ۳ خال
ــن ــد تلف ــش از ح ــارژ بی ش

اگــر شــارژ گوشــی خود را خیلی خالــی  کنیــد و یــا آن را بیــش 
از حــد درون شــارژ بگذاریــد، باعــث آســیب رســاندن بــه باتــری  
ــه  ــم آن ب ــارژ، وقتی حج ــگام ش ــت در هن ــر اس ــوید. بهت می ش
90 درصــد رســید، آن را از شــارژ در آوریــد و وقتــی  هــم بــه 15 
درصــد رســید آن را بــه شــارژ بزنیــد. اگــر شــارژ گوشی شــما بیــش 
ــاعت در 100  ــم س ــدود نی ــال ح ــور مث ــه ط ــود، ب ــر ش ــد پ از ح
در صــد باقی بمانــد، باعــث ایــن می شــود کــه باتری شــما آســیب 
ــر 15  ــه زی ــی تان ب ــارژ گوش ــر ش ــی  اگ ــن از طرف ــد. همچنی ببین
برســد، موجــب آســیب باتــری  می شــود. پــس بهتــر اســت وقتــی 
ــه 90 رســید آن را از شــارژ در آورده و آن را در 15  ــن ب  شــارژ تلف

درصــد بــه شــارژ بزنیــد.

۴ استفاده از هر نوع شارژری
هــر نــوع تلفــن بــرای  خــودش یــک شــارژر مخصــوص بســته بــه 
ولتــاژ دریافتــی  و میــزان آمپــر باتــری  دارد کــه در پــک خریــداری 
 شــده تلفــن، بــه مشــتری  تحویــل داده می شــود. حــال اگــر بــه 
طــور مثــال باتــری  گوشــی  شــما 3000 میلی آمپــری  باشــد و آن را بــا 
یــک شــارژر 4000 میلی آمپــری  شــارژ کنیــد، آســیب شــدیدی  بــه 
ــط  ــد در محی ــر می خواهی ــن اگ ــانید. همچنی ــود می رس باتری خ
بیــرون از خانــه نیــز تلفــن خــود را شــارژ کنیــد، می توانیــد از پاور 
بانک هایــی  اســتفاده کنیــد کــه درصــد شارژشــان بــه آمپــر باتــری 
 شــما نزدیــک باشــند. پــس بهتــر اســت تــا حــد امــکان گوشــی تان 
را بــا شــارژر مختــص بــه خــودش شــارژ کنیــد تــا آســیبی به باتــری  

آن نرســد.

  ۵  خاموش نکردن گوشی  در طول هفته

فـــرض کنیـــد یـــک هفتـــه بـــدون هیچ گونـــه اســـتراحتی  کار کنیـــد. 
چـــه حالـــی  بـــه شـــما دســـت می دهـــد؟! بهتـــر اســـت دربـــاره 
تلفن های هوشـــمند خـــود هـــم ایـــن فکـــر را بکنیـــم. اگـــر در 
ـــدون اســـتراحت از آن هـــا اســـتفاده کنیـــم، بعـــد  ـــه ب طـــول هفت
ـــر  ـــوند و دیگ ـــته می ش ـــتمان خس ـــت از دس ـــد وق ـــت چن از گذش
آن کارآیـــی  اول خـــود را در اختیـــار مـــا نمی گذارنـــد. بگذاریـــد 
کمـــی  بیشـــتر و ســـاده تر برایتـــان توضیـــح دهـــم. منظـــور از 
ـــدون اســـتفاده  ـــک روز ب ـــه گوشـــی  را ی ـــن نیســـت ک اســـتراحت ای
رهـــا کنیـــد. اســـتراحت یعنـــی  یـــک روز تلفـــن هوشـــمند خـــود را 
ـــار  ـــه یکب ـــول هفت ـــد در ط ـــس بیایی ـــد. پ ـــن کنی ـــوش و روش خام
ــریع تری  ــی  سـ ــا کارآیـ ــن مـ ــا تلفـ ــم تـ ــام دهیـ ــن کار را انجـ ایـ

ـــد. ـــته باش  داش

۶ نرسیدن به تلفن
ــط  ــتر از محی ــمند بیش ــه تلفن های هوش ــد ک ــان معتقدن محقق
ــان  ــه زب ــد. ب ــای  داده ان ــود ج ــری در خ ــا باکت ــراف م دور و اط
اصلــی  آلودگــی  و  منبــع  یعنــی  تلفن های هوشــمند  ســاده 
ویــروس نیــز هســتند. پــس بهتــر اســت هــر چنــد وقــت یکبــار 
ــی  ــه پاکیزگ ــود، ب ــای  خ ــزاری  تلفن ه ــزی  نرم اف ــر تمی ــالوه ب ع
 بیرونــی  آن هــا هــم نیــز بپردازیــم. بــا ایــن کار می توانیــم 
نیمــی از ویروس هایــی  کــه در کمیــن مــا هســتند را از بیــن 
ببریــم و بــه راحتــی  از تلفــن همــراه خــود اســتفاده کنیــم. حال 
شــاید از خــود بپرســید کــه چگونــه آن را پاکیــزه کنیــم. برای ایــن 
کار، شــما بایــد بــه یــک مغــازه خدمــات کامپیوتری مراجعــه 
ــده تلفن های هوشــمند  ــک اســپری مخصوص تمیزکنن ــد و ی کنی
بــا یــک دســتمال تمیــز از  خریداری کــرده و گوشــی خود را 

ــد. ــاک کنی ــا پ ــی  ویروس ه تمام

 ۷استفاده نکردن از گذرواژه

امروزه بیشتر استفاده  کنندگان تلفن های هوشمند نیز از گذرواژه 
برای  تلفن های  خود استفاده می کنند. اما باز افرادی  هستند که 
آن ها  از  و  کرده  رها  گذرواژه  بدون  را  خود  تلفن های هوشمند 
افرادی  زیادی  هم وجود  این دسته  میان  در  استفاده می کنند. 
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دارند که از الگو به عنوان گذرواژه استفاده کرده و به خیال خود 
کسی نمی تواند رمز آن ها را متوجه شود. بهتر است برای گذاشتن 
گذر واژه از رمز استفاده کنید. رمز شما می تواند از حروف و اعداد 
و یا فقط اعداد تشکیل شده باشد. اما ما برای شما حالت اول را 
بیشتر پیشنهاد می کنیم. پس بهتر است حتماً برای  تلفن هوشمند 

خود یک گذرواژه انتخاب کنید.

۸ روشن گذاشتن همیشگی  وای فای
ــران  ــر روی کارب ــتر ب ــر روزه بیش ــط ه ــادت غل ــن ع ــفانه ای متاس
تلفن هــای  هوشــمند تاثیــر گذاشــته و باعــث می شــود کــه 
همیشــه آیتــم وای فــای  در تلفــن آن هــا روشــن باشــد. ایــن کار 
ــادی  از باتــری  گوشــی  شــما را مصــرف می کنــد. پــس  حجــم زی
بهتــر اســت در هنگامــی  کــه از منــزل خــارج می شــوید وای فــای 
ــد  ــن کار می توان ــد. ای ــا بلوتــوث تلفــن خــود را خامــوش کنی  و ی

باتــری  تلفــن همــراه شــما را ذخیــره کنــد.

 )noitacifitoN(۹فعال بودن نوتیفیکیشن 
برای  هر کدام از برنامه ها 

ــه در  ــی  هســتند ک ــا Notification همــان آیتم های اعالن هــا و ی
بــاالی  صفحــه گوشــی  شــما نقــش می بندنــد و باعــث بــه صــدا 
ــش  ــرای  نمای ــا ب ــن اعالن ه ــوند. ای ــما می ش ــن ش ــدن تلف در آم

نیــاز بــه اینترنــت دائمــی  دارنــد. همچنیــن اگــر ایــن گزینــه بــرای  
ــی  و  ــدن گوش ــد  ش ــب کن ــود، موج ــال ش ــا فع ــی  برنامه ه تمام
خالی شــدن ســریع باتــری  می شــود. پــس بهتــر اســت بــرای 
 نگهداشــتن بیشــتر شــارژ تلفــن هوشــمند خــود ایــن گزینــه را غیر 

فعــال کنیــد.

۱۰روشن گذاشتن همیشگی
ecivreS noitacoL 

بیشــتر نرم افزارهــای  مســیر یــاب و یــا GPS بــرای  ایــن کــه 
درســت و بــدون مشــکل کار کننــد، نیــاز بــه فعــال بــودن گزینــه 
ــی  در  ــط وقت ــت فق ــر اس ــس بهت ــد. پ Location Service دارن
 Location ــه ــتید، گزین ــا هس ــن نرم افزاره ــتفاده از ای ــال اس ح

Service را روشــن بگذاریــد.
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مواد مورد نیاز: 
 چای سبز: 4 قاشق چای خوری

 نعنا: 300 گرم
 لیموناد: 1 پیمانه

 لیمو ترش )حلقه ای شده(: 1 عدد
 آب: 16 پیمانه

 شکر: به میزان الزم

تغذیه

یخ نوش لیمو

رفع عطش در روزهای گرمرفع عطش در روزهای گرم

هوا دیگر گرم شده 
است و برای رفع عطش، باید 

به فکر چاره باشیم. در این مطلب 
طرز تهیه یخ نوش لیمو را به شما 
آموزش داده ایم تا در این گرما، 

کمی خنک شوید.

 

1 پیمانه آب را درون شیرجوش بریزید و روی  حرارت قرار 
دهید تا به جوش آید. بعد شکر، چای  و نعنا را به آن اضافه کنید 

و با استفاده از قاشق، هم  بزنید تا شکر حل شود.

2 شیرجوش حاوی  مواد را از روی  حرارت برداشته و به مدت 
یک ساعت کنار بگذارید تا خنک شود. سپس آن را از صافی  رد 

کنید.

3 برای تهیه لیموناد؛ یک عدد لیموترش را به تکه های  کوچک 
تقسیم و هسته های  آن را جدا کنید. سپس آن را به همراه 50 گرم 
نعنا، یک پیمانه سودا )آب گازدار(، شکر )کمی  در صورت تمایل( 
و یک دوم پیمانه آب لیموترش درون دستگاه غذاساز بریزید تا 

یکدست شود.

 4 لیموناد و بقیه آب را به مواد بیفزایید.

5 چای  آماده شده را درون فنجان بریزید، سپس همراه با 
یخ، نعنا و لیموترش سرو کنید.

  روش تهیه: 

35
ه 

فح
ص

   
 9

6 
ان

ست
تاب

  1
5 

ره
مـا

 ش
ن 

زگا
رم

 ه
ان

یم
س

لی 
اخ

ه د
نام

صل
 ف



36
ه 

فح
 ص

   
96

ن 
ستا

تاب
  1

5 
ره

مـا
 ش

ن 
زگا

رم
 ه

ان
یم

 س
لی

اخ
ه د

نام
صل

 ف
 

ایده آل گرا
که  داده اند  یاد  شما  کالس  رانندگی  به  در   
دست هایتان را باید روی  عقربه 10 و 2 ساعت 
همه  دارید  دوست  هم  شما  و  دهید  قرار 
شما  دهید.  انجام  آن  درست  طرز  به  را  کار 
توجه زیادی  به جزییات دارید و کامالً مراقب 
شما  کنید.  عمل  قوانین  همه  به  که  هستید 
شدیداً باور دارید که هر کاری که ارزش انجام 
دادن داشته باشد، ارزش درست انجام شدن 
احتماالً  شما  ایده آل گرای   شخصیت  دارد. 
به  زندگی  برایتان  در  موفقیت های  زیادی  را 
ارمغان آورده است. در زمینه کار، ُمد، عشق 

و دوستی، همه دوست دارند مثل شما باشند!

بچه باحال
با  و   شما زندگی  را چندان جدی  نمی گیرید 
موقعیت های  مختلف با آرامش و خونسردی  
که  می رسد  نظر  به  اغلب  می کنید.  برخورد 
اصالً هیچ اهمیتی  به دنیا نمی دهید. حتی در 
شرایط سخت، دوست دارید با اعتماد به نفس 
و بی تفاوت باشید. هر روزتان را طوری  زندگی  
تعطیالت  و  مسافرت  در  انگار  که  می کنید 
به  زمان  هر  خانواده تان  و  دوستان  هستید. 

دنبال تفریح هستند، سراغ شما می آیند.

مینیمالیست
شما دوست دارید زندگی  را تا حد ممکن ساده 
نگه دارید. به دنبال حاشیه نیستید و دوستانی  
را ترجیح می دهید که با شما رو راست و صادق 
هستند. به جای  جمع کردن انبوهی  از دوست 
کمی   تعداد  می دهید  ترجیح  خودتان،  برای  
دوست  خوب داشته باشید. وقتی  می خواهید 
لباس  کنید، یک  انتخاب  لباس  برای  خودتان 
ساده مشکی  را بر می دارید. فقط بخاطر اینکه 
زندگی تان ساده است به این معنی نیست که فرد 
کسل کننده ای  هستید. دیگران همیشه سلیقه 
تحسین  را  شما  ساده دوست  و  مینیمالیست 

می کنند.

سبک رانندگی تان
 در مورد شخصیت شما 

چه می گوید؟

روان شنایس

به عنوان کسی که واقعاً خیلی  دوست دارد پشت فرمان باشد، برایم جالب 
بود، وقتی  شنیدم سبک رانندگی  می تواند نشان دهنده شخصیت باشد.

مورد  رانندگی  در  آنچه  »ترافیک:  کتاب  نویسنده  واندربیت،  تام 
اینکه  به  »باتوجه  ما می گوید« در کتاب خود می نویسد،  شخصیت 
کنار  در  تا  ترافیک می گذرانیم  در  زیادی  را  بسیار  زمان  ما  خیلی  از 
خانواده و صرف غذا، ارزشش را دارد که کمی  عمیق تر به این تجربه 

نگاه کنیم.«
توجه  دستانم  در  فرمان  گرفتن  طرز  به  آنقدر  هیچ وقت  من  البته 

ناخودآگاه  صورت  به  ما  برای اکثر  مسئله ای که  تقریباً  این  نمی کنم. 
چه  من  رانندگی  ناخودآگاه  بدانم  دارم  ولی دوست  می شود.  انجام 
را  شخصیت  تست   این  تیجه  وقتی ن  می گوید.  شخصیتم  مورد  در 

خواندم، واقعاً باورم نمی شد تا چه اندازه می تواند درست باشد.
اگر شما هم دوست دارید در مورد آنچه سبک رانندگی تان در مورد 

شخصیت تان می گوید بیشتر بدانید، نگاهی به این تست بیندازید.
کدامیک از این سبک های  گرفتن فرمان در دست، سبک شما در رانندگی 

 است؟
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ماجراجو
 شما واقعاً اهل خطر کردن هستید. نه تنها دوست 
دارید زندگی  سرشار از خطر و غیرمعمولی  داشته 
باشید، بلکه می خواهید از هر لحظه آن نهایت 
استفاده را ببرید. اگر هم تابه حال فعالیت های 
 پرخطر و  ترسناک را  امتحان نکرده باشید، مطمئناً 
از آنها لذت خواهید برد. وقتی صحبت از عشق 
می شود، از وارد شدن به آن واهمه ای  ندارید. 
از شما ترسوتر و  اینکه دوستان تان معموالً  با 
محافظه کارتر هستند، ولی  به سلیقه ریسک پذیر 

شما  بسیار  احترام می گذارند.

رئیس
توانایی  باالیی  برای  قبول مسئولیت موقعیت های  
مختلف به طریقی  قاطع و شفاف دارید. همه 
برای راهنمایی  و نصیحت پیش شما می آیند. آنها 
به شما اعتماد دارند که البته بیشتر آن بخاطر 
به  توانایی های  خودتان  به  شما  که  است  این 
شدت مطمئنید. در محل کار، معموالً بخاطر 
مهارت هایی  که در رهبری  دارید، مورد تشویق 
قرار می گیرید. در عشق، کمی  برای  پیدا کردن 
کسی  که ذات »درجه یک« شما را تحسین کند 
دچار مشکل هستید ولی  وقتی  آن فرد را پیدا 
کردید، مطمئناً  ارزش صبر کردن  را داشته است.

پشتیبان
یک  شما  هستند.  شما  عاشق  مردم 
و  واقعی  برای  دوستان  حمایت کننده 
موفق  وقتی دیگران  هستید.  خانواده تان 
و  می شوید  خوشحال  قلب  ته  از  می شوند 
کالمی  صورت  به  خودتان  حمایت  ابراز  از 
 واهمه ندارید. از اینکه گاهی  در زندگی عقب 
بنشینید تا دیگران رهبری  را بر عهده گیرند، 
خوشحال می شوید. دوست دارید زندگی تان 

را با رویکردی  دوستانه و مثبت جلو ببرید.

صلح جو
شما در بین دوستان و خانواده حکم کشور 
ندارید  دوست  اصالً  دارید.  را  »سوییس« 
وارد مشاجرات شوید چون باعث ناراحتی تان 
می شود. اگر یکبار در زندگی  صدایتان را باال 
ببرید، اطرافیانتان به شدت متعجب می شوند 
جدی است.  مسئله  واقعاً  که  می فهمند  و 
را  دیگران  دشمنی بین  تحمل  عنوان  هیچ  به 
ندارید، به همین خاطر همیشه نقش حالل 
آنها  دوستی بین  و  صلح  آورده  و  مشکالت 

هستید.

دلقک کالس
و  دوستان  با  مخالف  طریقی   به  شما  مغز 
به  همیشه  چون  می کند  عمل  خانواده تان 
دنبال شوخی  و طنز در هر موقعیتی  هستید. 
زندگی تان  می دهید  ترجیح  و  خیلی  بامزه اید 
ببرید.  جلو  مسخره بازی   با شوخ طبعی  و  را 
تالش های   سمت  به  را  شما  خالقتان،  ذهن 
شوخ طبعی  شما  هنرمندانه تری  می کشاند. 
آنقدر لذت بخش است که در جمع ها همه را 

به دور و برتان می کشاند.

مضطرب
هستید.  اضطرابتان  با  جنگ  در  همیشه 
از همه جوانب  برای  اطمینان  دوست دارید 
کار، همه کارهای تان را دوباره و سه باره چک 
کنید. معموالً به سراغ فعالیت های  با ریسک 
کارهایی  را  می دهید  ترجیح  و  نمی روید  باال 
انجام دهید که مقدار قابل اطمینانی لذت و 
باشند.  داشته  به همراه  برای شما  را  سرگرمی  
شما  مراقب  عمیقاً  خانواده تان  و  دوستان 
از  بیرون آوردن شما  هستند و برای کمک به 
همیشه  اینکه  با  آماده اند.  دفاعی تان  الک 
ولی  نمی آورید  بیرون  الک تان  از  را  سرتان 
 کسانی  که شما را می شناسند، می دانند که چه 

انسان فوق العاده ای  هستید.



که  می افتد  اتفاق  دلیل  این  به  گرمازدگی  معموال 
می تواند دمای  بدن را تا تب 40.5 درجه سانتیگراد 

باال ببرد:
1. انجام فعالیت بدنی  طوالنی  مدت مانند ورزش 

کردن یا کار کردن در هوای  بسیار گرم.
معرض  در  کودکان  و  مسن  افراد  گرفتن  قرار   .2
)زیرا  فعالیتی   انجام هیچ  و حتی  بدون  هوای گرم 
کامل  به طور  دمای  بدن  تنظیم  به  قادر  افراد  این 

نیستند(.

 عالیم گرمازدگی
سردرد

تهوع و استفراغ
سرگیجه و ضعف

برافروخته شدن پوست
تنفس سریع و افزایش ضربان قلب

گرفتگی  عضالنی  و درد شکمی
عدم تعرق و تعریق شدید

در  موارد شدید هم عالیم عصبی   در  ممکن است 

بیمار دیده شود که عبارتند از:
کج خلقی  و عصبانیت

توهم و هذیان
 تشنج

تغییرات رفتاری  عجیب و غریب
از  پیشگیری ها  درمان های  و  بهترین  به  ادامه  در 

گرمازدگی  می پردازیم.

 اقدامات اورژانسی
1. افراد گرمازده را در جایی که خنک است و تهویه 
هوای  مناسبی  دارد و یا در جایی  که سایه است، 

ببرید تا آنجا دراز بکشند.
تا  کنید  از بدن خارج  را  آنها  لباس های  اضافی    .2

پوستشان در معرض هوای  خنک قرار گیرد.
پوست  دارید  دسترس  در  وسیله ای  که  هر  با   .3
بدنشان را خنک کنید. مانند خیس کردن یک تکه 

اسفنج با پارچه و کشیدن آن روی گردن و بازوها.
در  وسیله ای که  هر  با  را  آنها  مرطوب  پوست   .4

دسترس است باد بزنید تا خنک شود.

راه کارهایی  برای مهار گرمازدگی

با گرما چه کنیم؟
گرمازدگی در فصل تابستان یکی از شایع ترین مشکالتی  است که افراد با هر سن و سال و وضعیت 
جسمانی، ممکن است با آن مواجه شوند. به همین دلیل، بسیار ضروری  است که در ابتدا عالیم و 

نشانه های  آن را به خوبی  بشناسیم.
{ }

سالمت



5. به آنها آب و مایعات بنوشانید.
 اقدامات پیشگیرانه و درمانی غیر اورژانسی

1. حمام سرد
آب  دوش  یک  فورا  کردید،  گرمازدگی   احساس  اگر 
برای  مدت 20 دقیقه در یک وان  یا  سرد بگیرید و 
از آب دراز بکشید تا دمای  بدنتان پایین بیاید. پر 
توجه داشته باشید که اصال الزم نیست آب خیلی  
گرم  آبی  غیر  درون  که  همین  باشد،  یخ  و  سرد 
کاهش  را  دمای بدنتان  و  کافی است  بگیرید،  قرار 
اینکه قرار گرفته در آب خیلی  سرد  می دهد. ضمن 
باشد. جدی  داشته  عوارض  است  ممکن  یخ   و 

2. دوغ
مقداری  از  و  باالیی  آب  درصد  از  که  دوغ  مصرف 
در درمان و  پروبیوتیک ها تشکیل شده است هم 

پیشگیری  از گرمازدگی  بسیار موثر است.
آب  لیوان  یک  به  را  غذاخوری  ماست  قاشق   2
)اختیاری(  زیره سبز  پودر  و  و کمی نمک  بیافزایید 

به آن اضافه کنید و خوب هم بزنید. برای  جلوگیری 
 از گرمازدگی  در فصل تابستان، حتما این نوشیدنی 

 سنتی  و دلپذیر را 1 تا 2 بار در روز بنوشید.

3. سرکه سیب
سرکه سیب هم دارای  مواد معدنی  و ویتامین است 
که برای  جلوگیری  از کاهش آب و مایعات بدن و 
همچنین المترولیت های  آن بسیار مفید می باشد.

یک قاشق غذاخوری سرکه سیب را در یک لیوان آب 
مخلوط کنید و بعد از یک پیاده روی و زمانی که در 

معرض نور خورشید بوده اید میل کنید.

4. گشنیز
گشنیز برای بدن خنک کننده است و حرارت، حالت 

تهوع و استفراغ را برطرف می کند. 
مقداری  گشنیز را له کنید و آب آن را با مقداری  آب 
مخلوط نمایید و کمی  شکر هم به آن اضافه کنید. 

این نوشیدنی  را هر روز می توانید میل کنید.
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از دوره ی  زما�ن پر چالیش  است.  ف گذر  در حال  صنعت سیمان 

دیگر مالحظات  از سوی   و  فسییل،  منابع  خام،  منابع  کمبود 

ی های  مربوط به محیط زیست بر این فشار می افزاید.  و درگ�ی

ن یک  گمانه ز�ن ها به این نکته اشاره می کنند که به طور میانگ�ی

تن سیمان پورتلند در حدود شش درصد از کربن آزاد شده به 

دست انسان در جهان را تولید می کند که این مسأله بر مشکالت 

زیست محیطی  کنو�ن  اضافه می کند. تولید و استفاده از سیمان 

ن می تواند راه حل فوق العاده ای برای حل همه مشکالت پیش  س�ب

گفته در نظر گرفته شود. 

ــا کشــف ســیمان  ن ب ــه لحــاظ تاریخــی، مفهــوم ســیمان ســ�ب ب

ســیمان  برخــالف  یافــت.  ظهــور   1950 دهــه  در  ژئوپلیمــر 

بــا اســتفاده از ســیلیکات  ســن�ت پورتلند، ســیمان ژئوپلیمــر 

آلومینیــوم بــه جای اکســید کلســیم تولیــد می شــود . الزم 

بــه ذکــر اســت کــه اکســید کلســیم مخــرب محیط زیســت 

اســت. بــه جای اســتفاده از ســیلیکات آلومینیــوم، می تــوان از 

ــه  ــورت زبال ــه ص ــع ب ــایر صنای ــه در س ــت ک ــره گرف منابعی به

ــوان محصــویل  ــه عن ــار ســایر محصــوالت ب ــا در کن صنعــ�ت  ی

 جانــ�ب  ایجــاد می شــود؛ مــوادی  ماننــد خاکســ�ت از جملــه ایــن 

ــتند. ــع هس مناب

ن بهــ�ت عمــل می کند.  ، ســیمان ســ�ب در مقایســه بــا ســیمان ســن�ت

منابــع  ی  بــه    کمــ�ت
گ

وابســتیک ن  ســ�ب ســیمان  ســوی دیگر،  از 

ــید  ــد آن، دی اکس ــد تولی ــی  فرآین ــان دارد و در ط ــی  جه طبیع

ــه بســیاری  ــن نکت ی  وارد اتمســفر خواهــد شــد. ای ــن کمــ�ت کرب

ان مــرف  ن  از مســائل زیســت محیطــی  را حــل خواهدکــرد. مــ�ی

ــه 138 میلیــون تــن رســید.  ــازار ســال 2015 ب ن در ب ســیمان ســ�ب

مطابــق تجزیــه وتحلیــل موسســه تکنوویــو حجــم تولیــد ایــن 

ــش  ــن افزای ــون ت ــه 277 میلی ــال 2020، ب ــازار س ــول در ب محص

ان  ن خواهــد یافــت؛ یع�ن تقریبــاً در هــر ســال 15 % رشــد در مــ�ی

مــرف ایــن محصــول شــاهد خواهیــم بــود. 

ان رو بــه رشــد اســتفاده از ایــن محصــول و  ن بــا توجــه بــه مــ�ی

ــای  اســتفاده از آن  ــه مزای ــه آن، الزم اســت ب ــال عمومــی  ب اقب

ــان  ن را بی ــ�ب ــیمان س ــت س ــج مزی ــه پن ــن مقال ــم. در ای دازی ب�پ

ــم: میکنی

1- استفاده از زباله های  صنع�ت  به جای  منابع  خام جهان، 

ن است.   سیمان س�ب
گ

ن ویژ� اول�ی

اق زغال سنگ است که در حجم های  ، حاصل از اح�ت خاکس�ت

 بسیار زیاد در واحدهای  صنع�ت  تولید می شود و معموالً  برای 

 خالص شدن از این زباله جان�ب  صنع�ت  نیاز است که هکتارها 

ن نه فقط از این  ن را به دفن آن اختصاص دهیم. سیمان س�ب زم�ی

ن به  اینکه بخیش  از زم�ی از  زباله صنع�ت  استفاده می کند؛ بلکه 

 ، ی  می کند. به غ�ی از خاکس�ت دفن زباله اختصاص یابد جلوگ�ی

ن استفاده می کند، که در کارخانه های   ن از رسباره کوره ن�ی سیمان س�ب

ذوب آهن تولید می شود. الزم به ذکر است که خاکس�ت زباله ای  

تمهیدا�ت  برای  باید  معموالً  و  است  زیست  برای  محیط  مرن 

ن بردن آن اندیشیده شود.  از ب�ی

ی  به انرژی  در فرآیند تولید دارد.  ن نیاز کم�ت 2- سیمان س�ب

؛ واحدهای صنعــ�ت  در فراینــد تولیــد ســیمان بــه شــیوه ســن�ت

ســیمـــــــــــــــان ســـــــــــــــــبز*
مفید و به صرفه برای  تولیدکننده و مصرف کننده

ترجمه : دک�ت سمیه جوال�ی

دانـش
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 ف

ن   نیــاز بــه حجــم انبوهــی  از گاز طبیعی  یــا زغال ســنگ برای تأم�ی

ــر  ، صنع�ت ب ن ــ�ب ــیمان س ــد س ــه تولی ــا ک ــد. از آنج ــرارت دارن ح

ــایر  ــل از س ــ�ب  و زباله های صنع�ت حاص ــوالت جان ــه محص پای

ــدت  ــه ش ــد آن ب ــاز برای تولی ــورد نی ــرژی  م ــت، ان ــع اس صنای

ــا  ن ب ــ�ب ــیمان س ــه س ــه اینک ــب توج ــه جال ــد. نکت ــش می یاب کاه

ی   ی دارد؛ امــا مقاومــت بیشــ�ت وجــودی  کــه نیــاز بــه انرژی کمــ�ت

ات دمــا�ی  از خــود بــروز می دهــد. پــس بــه طــور  در برابــر تغیــ�ی

کیل ایــن نــوع ســیمان، هــم در فرآینــد تولیــد و هــم در زمــان 

ــتفاده کننده  ــده و از اس ــد کنن ی  از تولی ــ�ت ــرژی  کم ــرف ان م

دریافــت خواهــد کــرد. 

ی  آزاد می کند. ، دی اکسید کم�ت ن 3-سیمان س�ب

ــد  ــرای  تولی ــدی  ب ــواد الزم کلی ــی  از م ــک برخ ــن و آه گل و ش

ســیمان سن�ت اســت. ایــن مــواد نیازمنــد حــرارت هســتند کــه در 

طی ایــن فرآینــد تقریبــاً پنــج تا هشــت درصــد از دی اکســیدکربن 

ــد  ن نیازمن ــ�ب ــیمان س ــوی دیگر، س ــود. از س ــد می ش ــان تولی جه

ــد  ــد در تولی ــتاد درص ــا هش ــت و ت ــرارت زیادی نیس ن ح ــ�ی چن

دی اکســیدکربن کاهــش خواهیــم داشــت.

ن به رصفه تر است. 4- استفاده از سیمان س�ب

ی  نســبت بــه  ن ســوددهی  بیشــ�ت از دیــدگاه تجــاری، ســیمان ســ�ب

ــن دلیــل اســت  ــه ای ــن مســأله ب ــد ســیمان ســن�ت دارد و ای تولی

ن ریســک  ات و نــ�ی ن ن ابزارهــای  اضــا�ن  یــا تجهــ�ی کــه ســیمان ســ�ب

ن خــود  ن چــون ســیمان ســ�ب ن ســیمان را نــدارد.  همچنــ�ی ســوخ�ت

ــوان  ــوان پوشــش می ت ــه عن ــه خــود خشــک می شــود، آن را ب ب

ــاعت  ــا 96 س ــا�ن 72 ت ــه زم ــیمان در فاصل ــن س ــرد؛ ای ــه کار ب ب

  برجســته ای  ایــن امــکان را 
گ

ن ویــژ� خشــک می شــود. چنــ�ی

فراهــم می کنــد کــه پیمانــکاران، در زمــان �فه جــو�ی  کننــد و 

چــون زمــان برای آنهــا حیــا�ت  اســت، از اینکــه پروژه هــای  دیگــر 

ی  خواهــد شــد.  را از دســت بدهنــد، جلوگــ�ی

دارد  پخت  رسعت  در  ی   بیش�ت مقاومت  ن  س�ب سیمان  عالوه  به 

و به رسعت مقاوم می شود. این نوع سیمان، ساخت وسازهای 

ن در پروژه ها�ی    عمومی  را رسعت می بخشد؛ بنابراین سیمان س�ب

و  می آید  پیمانکاران  کمک  به  بخیش  است  رسعت  نیازمند  که 

رسعت ساخت وسازها را افزایش می دهد؛ این مسأله، بازگشت 

رسیع تر رسمایه را هم در �پ  خواهد داشت؛ مخصوصاً اگر این 

مسأله در واحدهای  صنع�ت  رخ دهد. 

ی دارد. ن ماندگاری  و مقاومت بیش�ت 5- سیمان س�ب

بــه  ی دارد و نســبت    کمــ�ت
گ

ان چروکیــد� ن ن مــ�ی ســیمان ســ�ب

ی  دارد. از آنجــا کــه ســیمان  ســیمان ســن�ت مقاومت بیشــ�ت

ــد، در  ــل می کن ــت را تحم ــش از 2400 فارنهای ــرار�ت  بی ن ح ــ�ب س

ن مقاومــت  نتیجــه ســاختمان های  ســاخته شــده بــا ســیمان ســ�ب

ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــه دیگ ــد. نکت ــش دارن ــر آت ی  در براب ــ�ت بیش

ن مقــاوم اســت و  ن در برابــر بــاران اســیدی  نــ�ی ســیمان ســ�ب

می یابــد. کاهــش    آن 
گ

و خطر خــورد� ریســک 

 *green cement
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روز مصاحبه، شیطان با دو ساعت تاخ�ی حا�ن شد. وق�ت  هم 
که  رسید عذرخواهی  کرد و گفت:

و  نبود  ساخته  دوستان  از  که  اومد  پیش  ی   خط�ی مأموریت 
می بایست خودم انجام می دادم.

پیش از انجام مصاحبه گفتم:

مبنای  بر  مصاحبه   جریان  در  که  کنم  تضمینی باور  چه  با 
 صداقت در گفتار سخن خواهی  گفت؟

خندید و گفت: دلییل  ندارد دروغ بگویم. چون من به حربه ای 
 مجهزم که اگر پرده از تمام ارسار من برداشته شود، باز هم 

می توانم به خواسته های  خود دست یابم.

گفتم: چه حربه ای؟
ن غفلت می برم  جواب داد: غفلت؛ انسان ها را به خواب نوش�ی

و آن وقت نقشه هایم را عمیل  می کنم.
سوگند یاد می کنم که تا انتقامم را باز نستانم شما آدمیان را 
پیوسته  بر رس راهتان در  لحظه ای  آسوده نخواهم گذاشت، 

ن می نشینم و راهزن راهتان می شوم کم�ی
اکنون ببینید چگونه راه نجات را بر شما خواهم بست.

عبدهللا: خودتان را معرفی  کنید.
خاص  اسم  مسمی به  جن.  طایفه  از  هستم  فردی   شیطان: 
اسامی  البته  "؛  شیطان   " عام  اسم  به  مشهور  و   " ابلیس   "
 و اوصاف دیگری  هم دارم که چندان معروف نیستند  نظ�ی 
مارد،  حارث،  شیصبان،  عفریت،  عزازیل،  خّناس،  وسواس، 

، مذموم، مرید و…)1( ن غوی، رجیم، ابو مره، ابولب�ی

عبدهللا: پیشه و شغل شما چیست؟
شیطان: مشاغل فراوا�ن  دارم؛ گاهی  مسافر کشم؛ رس دو راهی 
 حق و باطل می ایستم و مسافران را در جاده گمراهی در بست 
به سفر جهنم می برم. گاهی  کشاورزم و بذر کینه و نفاق را 
ن دل ها می افشانم. گاهی  نقاشم؛ رنگ بطالن به چهره  در زم�ی

حقیقت می زنم و جامه کژی  برقامت راس�ت  می پوشانم. گاهی  
قلب  فراز  بر  آنقدر  القاء  و  بال های  وسوسه   با  هم خلبانم؛ 

آدمی چرخ می زنم تا باند مناسب برای  فرود بیابم.)2(

سرچشمه  کجا  از  آدمیزاد  با  دیرینه ات  دشمنی   عبدهللا: 
می گیرد؟

وع شد که صحنه آرای  خلقت،  از آن روزی  رسش شیطان: ماجرا 
اض  روی  اع�ت از  نه  مالئک  شد.)3(  آدم  آفرینش  کار  به  دست 
می آفری�ن  بر  موجود خا� که  این  گفتند:  روی  کنجکاوی   از  که 
ن فسادها خواهد انگیخت و خون های  بسیار خواهد  روی  زم�ی
ی  فرمان�ب در  ما  که  است  بردن  طاعت  تو  قصد  اگر  ریخت. 
 مطاعیم. واگر مقصود تو تسبیح و تقدیس است که ما پیوسته 
در  او  چیست؟  در  کار  این  حکمت  بگو  ما  کاریم.)4(با  این  در 
جواب فرمود: در این کار رازها�ی ست رس به مهر؛ من آنچه را 
دید. نخواهید  هم  آینه  در  شما  می بینم  خام  خشت  در  که 
پا  نوپای  دو  مخلوق  این  واسطه  به  خالق  که  بود  ن  اینچن�ی  )5(

که:  داد  فرمان مان  آنگاه  فروخت؛  فخر  ما  بر  و  بالید  خود  به 
" افتید!  فرو  سجده  خاک  خا� به  مخلوق  این  مقابل  در   " 

تمامی فرشتگان �ب درنگ بر آدم سجده بردند. 
سوابقی  من  آنکه  چه  آمد؛  گران  بسیار  من  بر  اما  فرمان  این 
 درخشان داشتم، تنها 6000هزار سال)6( )با حساب شما البته صد 
و نه میلیارد و پانصد میلیون سال دنیا)7(، خالصانه خدای  را در 
آنقدر مستغرق  آسمان ها دوشادوش فرشتگان پرستیده بودم، 
ن چون آنها  در عبادت بودم که فرشتگان گمان می کردند که من ن�ی
فرشته ام، من نتوانستم بار این خفت را به دوش کشم.هر چه 
باشد آفرینش من از آتش بود و خلقت او از خاک، برتری من بر 
او چون آفتاب روز، روشن بود، من کجا می توانستم بر انسا�ن  

خاکزاد سجده برم.
انه از این  آری، آن روز گستاخانه در برابر خالق ایستادم و متک�ب
فرمان رس باز زدم. این شد که از درگاه ربو�ب اش رانده شدم. 
از آن زمان به بعد کینه آدم را سخت به دل گرفتم و هر روز 

آتش این کینه، در دلم شعله ورتر می شود.

مصـاحبه با شـیطان
م رؤیــای  تــو را تبدیــل بــه واقعیــت کنــم "، به نــاگاه شــوکه شــدم! بــاورم  روزی  کــه شــیطان تلفــ�ن  تمــاس گرفــت و �ب  مقدمــه گفــت: " حــارصن
نمی شــد! تنــم خیــس عــرق شــده بــود! وحشــت و تــرس رسا پــای  وجــودم را فــرا گرفتــه بــود! به هــر زحم�ت کــه بــود خــودم را جمــع کــردم و 

باالخــره قــراری  بــرای  مصاحبــه گذاشــتم.



عبدهللا: این عبادت های  خالصانه که گفتی، چگونه تو را از 
این تکبرورزی  بازنداشت؟

شیطان: من به  ز عم خود از روی  خلوص خدای  را می پرستیدم، 
راه  خداپرس�ت ام  در  نفاق  و  ک  رسش شائبه  ابتدا  از  اینکه  حال 

ک و نفاقم را آفتا�ب  کرد. داشت و این امتحان، رسش

عبدهللا: با چه شیوه و شگردی  انسان ها را به دام می افکنی؟
به  من   )8(." گام  به  گام   " فرد  به  منحر  روش  با  شیطان: 
انجام می دهم؛ نخست  را در چند مرحله  کارم  طور معمول 
بر  را  افکاری  پلید  خود،  ن  تحریک آم�ی وسوسه های   طریق  از 
جلوه  نیک  را  زشت  آن اندیشه  آنگاه  می کنم،  القا  انسان  قلب 
اشتیاق  گوناگون،  تزیینات  با  عمل  مرحله  در  می دهم، سپس 
نم. این را هم اضافه می کنم  فرد را برای  ارتکاب گناه  بر می انگ�ی
این باورم  با حر گرا�ی  مخالفم؛ بر  که در مقام روش اساساً 
که همیشه نمی توان با رویسش واحد به صید شکار رفت. وسوسه، 
ن و ح�ت تسویل، شاید برای اغلب انسانها سودمند افتد، اما  تزی�ی
حریم دفاعی  برخی  انسان ها گاهی  نفوذ ناپذیر است؛ اینجاست 
ایجاد  و  نسیان  وحی،  حربه های  دیگری  چون  به  ناگزیرم  که 
مندی های  دیگری  هم دارم؛  فرامویسش  متوسل شوم.)9( البته ه�ن
مثال در هیئت و قالب اجسام، تمثل و تجسم می یابم و از 
این رهگذر، ابنای آدم را به رساشی�ب  سقوط در پرتگاه تباهی  و 

عصیان، سوق، که چه عرض کنم، هل می دهم.)10(

عبدهللا: بزرگترین آرزوی شیطان چیست؟
ن ندارد اما اغوای  تمامی  آدمییان در همه ادوار و  شیطان: گف�ت
تنها آرزوییست که در رس می پرورانم. عجبا! من فقط  اعصار 
شما را سوی  گناه خواندم؛ شما اما به سوی گناه دویدید، اگر 
ین افتاد، دیگر چرا مرا مقر و  طعم گناه در ذائقه شما ش�ی

مسئول این تباهی  و گمراهی  می انگارید؟

را خشمگین  تو  از همه  بیش  انسان ها  عبدهللا: کدام عمل 
می کند؟

برخی  انسان ها  اما  ابرازش  از  ندارم  چند خوش  هر  شیطان: 
، مدام مرا آزار می دهند  برحسب عادت، با سجده های  طوال�ن

و بی�ن  مرا به خاک مذلت می مالند.
عبدهللا: کدام عمل شان تو را بیشتر خوشحال می کند؟

شیطان: برای  من بی م�ت بخش است، اینکه آدمی  پشت رس 
هم گناه کند و توبه را مدام به تاخ�ی بیاندازد.

عبدهللا: عجیب ترین عمل انسان ها کدام است؟
شیطان: بر رس سفره گناه می  نشینند و از هر گناهی لقمه ای  بر 
ضانه برمن خشم می آورند که سفره گناه را  ند، آنگاه مع�ت می گ�ی
دی. عجبا! من فقط شما را سوی  گناه خواندم؛ شما اما  تو گس�ت
ین افتاد،  به سوی گناه دویدید، اگر طعم گناه در ذائقه شما ش�ی
دیگر چرا مرا مقر و مسئول این تباهی و گمراهی می انگارید؟!)11(
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عبدهللا: شاید انسان ها پر بیراهه نمی روند که تو را مقصر 
می دانند؟

ن نیست. رسالت اغواگری  را خداوند خود بر دوش  شیطان: چن�ی
من نهاده است! پست تبهکاری  و اضالل از ناحیه خداوند به من 
اعطا شده است. او خود فرموده که هر که را از فرزندان آدم 
با سواره   نظام و پیاده نظام بر آنها بتازم؛  بلغزانم؛  می توانم 
یک شان گردم والبته من جز فریب و دروغ  در ثروت و فرزند رسش

نویدشان نخواهم داد.)12(

پیش  از  بیش  را  تو  زمینه های  نفوذ  اموری،  چه  عبدهللا: 
فراهم می کنند؟

شیطان: زمینه های  نفوذ من البته �ب شمارند اما نقطه ضعف ها، 
حساسیت ها، حقارت ها، حسادت ها، رقابت ها، محرومیت ها، 

عقده ها، شهرت طل�ب ها، شهوترا�ن ها، افزون خواهی ها و…
درخت  که  هستند   ) ن ها�ی زم�ی )بخوانید  زمینه ها�ی مناسب ترین 

دشم�ن و بس�ت نفوذ مرا بارور می کنند.

خصوصی تر  قدری   را  سوال  بفرمایید  اجازه  اگر  عبدهللا: 
کنیم. شما آیا ازدواج هم کرده اید؟

ی به نام " لهبا " فرزند  شیطان: آری، من در اوان جوا�ن با دخ�ت
" روحا " از طائفه جن ازدواج کردم.)13(

عبدهللا: این ازدواج ثمره ای هم داشت؟
فرزندان  ازدواج  این  حاصل  داشت.  که  البته  شیطان: 

�ب شماری بودند که در وجود آمدند.)14(

عبدهللا: سرنوشت آنها چه شد؟
شیطان: در زمان های  کهن پیش از خلقت انسان ها، میان طوایفی  از 
جن و نسناس)طایفه ای  به جای انسان های  فعیل( جنگ و خونریزی 
ن هبوط کنند، آنها   باال گرفت و خداوند فرشتگان را فرمود که به زم�ی
هر دو طائفه از جمله فرزندان مرا به هالکت رساندند و من از آنجا 
که خداپرست بودم از این معرکه جان سالم به در بردم.)15( آنگاه 
فرشتگان مرا به آسمان بردند و من در کنار ایشان، خدای را به جد 
می پرستیدم تا اینکه سخن از خلقت و خالفت آدم به میان آمد و 

در �پ  نافرما�ن ام از آن جمع رانده شدم.

هم  طرفدار  و  هواخواه  خود  طائفه  میان  در  آیا  عبدهللا: 
داری؟

. ن شیطان: نه تنها در میان قبیله خود که در میان انسان ها ن�ی

یعنی  می فرمایید  نشدم،  شما  منظور  متوجه  عبدهللا: 
انسان ها هم به سوی  تو دست دوستی دراز می کنند؟

و  ارباب  مرا  که  عده ای هستند  آری!  کردید؟!  تعجب  شیطان: 
که  خدمتگزارا�ن  وفادار  و  کارگزاران  می انگارند،  خود  رسپرست 
اهداف شوم و توطئه های  پلید مرا به خو�ب جامه عمل می پوشانند.

ند،  )16( بررس سفره گناه می نشینند و از هر گناهی  لقمه ای  بر می گ�ی

دی. ضانه برمن خشم می آورند که سفره گناه را تو گس�ت آنگاه مع�ت

عبدالله: قلمرو فعالیت های شما تا چه اندازه می تواند باشد؟ 
ون است؛ تنها  شیطان: امور تکوی�ن  از قلمرو نفوذ و سلطه من ب�ی
یعی  مجال جوالن دارم، یع�ن اعمایل  که ب�ش از  در حوزه امور ت�ش
روی  اختیار و تکلیف ملزم به انجام آنهاست؛ چه می گویم؛ باید 
ن دست من بسته است، چرا که  یع ن�ی اف کنم که در حوزه ت�ش اع�ت
فعالیتم منحر به اندیشه و روان )و نه جسم( آدمی است؛ آن 

ن و بس. هم در حدود دعوت واجابت؛ هم�ی

عبدهللا: حرف آخر؟
شیطان)در حالیکه چهره اش از شدت خشم برافروخته بود(: 
آدمیان  شما  نستانم  باز  را  انتقامم  تا  که  می کنم  یاد  سوگند 
را لحظه ای آسوده نخواهم گذاشت، پیوسته بر رس راهتان در 
ن می نشینم و راهزن راهتان می شوم. اکنون ببینید چگونه  کم�ی

راه نجات را بر شما خواهم بست.)17(

�پ نوشت ها:
1 - صالحی حاجی آبادی، نعمت هللا، شیطان در کمینگاه

2 - در سوره اعراف آیه 201 می خوانیم: " ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا 
هم مبرون " ترجمه: هنگامی که اهل تقوی دچار وسوسه های شیطان می شوند به یاد خدا می افتند و 
امون فکر و  ناگهان بینا می گردند. طائف یع�ن طواف کننده؛ گویا شیطان همچون طواف کننده اى پ�ی
ه و تار  ی است که ابرهای ت�ی روح انسان پیوسته گردش می کند تا راهی براى نفوذ بیابد؛ ویاد خدا اکس�ی

وسوسه ها ی شیطان را کنار می زند.
3 - بقره / 30

ن 4 - پیش�ی
ن 5 - پیش�ی

ت در این خطبه که به خطبه " قاصعه " مشهور است می فرمایند:  6 - نهج البالغه، خطبه 192، حرن
شیطان 6000 سال خدا را عبادت کرد که معلوم نیست از سال های دنیوی است یا اخروی.

7 - از نظر قرآن، هر روز آخرت به اندازه پنجاه هزار سال دنیاست)معارج / 3( بنابراین چنانچه 
ب این دو، عدد یاد شده به دست می آید. سالهای عبادت شیطان اخروی باشد از حاصل �ن

8 - نور / 21
ن بنگرید: کهف / 63 9 - انعام / 121 ون�ی

10 - در تفس�ی آیه 48 از سوره انفال برخی از مف�ان قائلند به اینکه شیطان قادر است در قالب 
، آشنا�ی با قرآن3، صص 108-109 ن تمثل یابد؛ ر. ک: مطهری، مرتین اجسام ن�ی

11 - ابراهیم / 22
12 - ارساء / 24

13 - تفس�ی برهان جلد 2 ذیل آیات سوره حجر در داستان خلقت آدم.
ن 14 - پیش�ی
ن 15 - پیش�ی

ناس / 5 ن 16 - نحل / 100ون�ی
17 - اعراف / 16
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در  بندرخمیـر  از  برای  محـافظت  دیوار  این 
شهر  به  شرق  سمت  از  یورش هـایی  که  برابر 
صورت می گرفت بنا شده اسـت. ساخـت آن را 
دژگان،  خوانیـن  از  طاهـر،  محمد  خـواجـه  به 
که  می آید  بر  چنیـن  قرائن  از  می دهند.  نسبت 
و  قبـل  سـال   300 از  بیـش  به  بنای  آن  قدمت 
بـرمی گردد.  افشار  نادرشاه  دوره  اواخر  بـه 
و  کوه  که  ساخته شده  محلی   در  دیوار سدار  
دریا کمتریـن فاصله را به خـود می گیرند. دیوار 
امتداد  دریا  کناره  تا  و  فراز کوه شروع شده  از 
این دیـوار دارای 4 سنگر، 2 برج اصلی  داشت. 
از  بـرگـرفـتـه  را   و 3 درب بوده که برخی  سدار 
کلمـه "سه در" می دانند.  فاصله بین سنگرها به 
بـرای  تیـرانـدازی  آنهـا  از  که  متـر می رسیـد   25
 به یورشگران استفاده می  کردند. دروازه اصلی  در 

پایین کـوه و کنـار دریـا قـرار داشـت.
در مواقع خطر، دروازه بسته می شد و عبور و 
بـرای   نمی گردیـد.  ممکن  مشرق  به سمت  مرور 
یـکـی  از  بــاالی   تـوپـی  از شهـر،  بهتــر  دفــاع 

برج ها قـرار داده بـودنـد. 
مـصـالح به کــار رفـتـه در دیـوار عبـارت بودنـد 

از: سنـگ، سـاروج و گــچ.
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زما�ن  که خ�ب از لوله کیش  و استفاده از آب های  بهداش�ت  و تصفیه 

ن می شد.  شده نبود، آب آشامید�ن  مردم از آب انبارها تام�ی

فاصله  گاه  که  ن  زم�ی سطح  از  نقطه  دورترین  محل ها�ی در 

بعضا  که  بود  پله  تا   200 یا   150 از  بیش  ن  زم�ی سطح  با  آن 

بود  زیادی  همراه  مشکالت  با  محل ها  این  به  آمد  و  رفت 

داشت  عدیده ای   مشکالت  بهداش�ت  هم  لحاظ  ح�ت  از  و 

وجود  برای  نگهداری  منابع آ�ب   فضا�ی   هیچ  آنجا�ی  که  از  اما 

بود. نگهداری  آب  ن ترین محل  انبارها مطم�ئ آب  این   نداشت، 

البته این شیوه نگهداری  از آب تنها در ایران استفاده نمی شد 

این روش مورد استفاده  بلکه در کشورهای  یونان و روم هم 

  روزمره 
گ

زند� مهمی در  نقش  انبارها  آب  زیرا  می گرفت؛  قرار 

ن های  مذه�ب   مردم داشتند. از سوی  دیگر پیوند میان آب و آی�ی

جا�ی که  تا  یافت  ادامه  ایران  در  ن  ن�ی اسالم  از  بعد  دوران  در 

نیایشگاه های  آناهید، جای خود را به مصالهای  شکوهمند خارج 

از شهر داد.

 

محل آب انبارها کجا بود
که  بود  این  انبارها  آب  ساخت  در  توجه  قابل  نکات  ییک  از 

آبادی ها،  مرکز  کویر،  حاشیه  شهرهای   بافت  در  محل ها  این 

از  قرن ها  گذشت  از  بعد  حاال  و  بودند  محله ها  و  شهرک ها 

ترین  ایجاد این آب انبارها، این اماکن به بزرگ ترین و چشمگ�ی

واحد معماری  تبدیل شده اند. موضوع مهم درباره آب انبارها 

و  جایگاه  انبارها  آب  که شیوه معماری در ساختمان  است  این 

و  دقت  با  واحدها  این  سازندگان  که  چرا  خایص دارد؛  اعتبار 

ان فشار آب بر  ن نکته سنجی  بسیار به مسائل عمده ای  چون م�ی

کف و سطح آب انبار، مسئله اندود داخل بنا، تهویه، تصفیه و 

 آب، توجه کامل داشته اند.
گ

ی  از آلود� جلوگ�ی

به  انبارها،  آب  نمای  خارجی  این  ن  تزی�ی ه�ن  سوی  دیگر،   از 

اشعار  انتخاب  موارد،  برخی  از  در  و  ورودی  آنها  رسدر  ویژه 

  نشان می دهد که این بناها 
گ

جال�ب برای  کتیبه باالی  رسدر، همیک

امون خود، ارتباط   ها و روحیات ساکنان پ�ی
گ

با بسیاری  از ویژ�

نزدیک و مستحکمی  داشته اند.

چرا مردم آب انبار ساختند
تابش  علت  به  آب  شدن  گرم  هوای آزاد،  در  آب  شدن  فاسد 

نور خورشید و تبخ�ی شدن آب در اثر تماس مستقیم با گرمای  

خورشید و جریان هوا از مهم ترین دالیل ساخت آب انبارها بود 

که البته بعدها این آب انبارها به چند بخش مانند خصویص، 

، قلعه ای، میان راهی  و بیابا�ن  تقسیم  عمومی، شهری، روستا�ی

بیان  انبارها  آب  این  از  کدام  هر  کاربرد  ادامه  در  که  شدند 

می شود.

تاریخچه آب انبارهای ایران خانه ای برای آب

ن من رسزم�ی



آب انبارهای  خصویص
محل اصیل  آب انبارهای  خصویص، خانه های  شهری  و روستا�ی 

 بود که عموما در زیر ساختمان یا در زیر سطح حیاط ساخته 

مستطیل  یا  مکعب  معموال  انبارها  آب  این  مخازن  می شدند. 

شکل بودند و سقفی  مسطح یا گهواره ای  داشتند.

 در این نوع آب انبارها اگر مخزن زیر حیاط خانه ساخته می شد، 

یا  راه دریچه  ای  که در سقف  از  و  دلو  با  آنها  از  آب  برداشت 

نزدیک به سقف بود به وسیله تلمبه دس�ت  انجام می گرفت اما 

چنانچه مخزن در زیر قسمت مسکو�ن ساخته می شد، معموال 

این مخازن،  از طریق پاش�ی صورت می گرفت.  یس به آب  دس�ت

عمدتا یک هواکش یا بادگ�ی برای  تهویه داشتند که تا بام خانه 

ن  برای تام�ی انبارها  آب  این  برخی از  گنجایش  و  داشت  ادامه 

مرف سه تا چهار سال یک خانه، کا�ن بود.

 

آب انبارهای عمومی
ی  داشتند  و چشمگ�ی بناهای  بزرگ  انبارهای عمومی  بیش�ت  آب 

که سازندگان آنها حکام و اعیان یا مردان نیکوکار محیل  بوده اند 

خویش  اموال  از  یا  المال  بیت    از  را  آنها  ساخت  هزینه  که 

آب  بخش  چند  به  انبارها  آب  این  خود  البته  که  می پرداختند 

، قلعه ای، میان راهی  و بیابا�ن  تقسیم  انبارهای شهری، روستا�ی

می شدند.

آب انبارهای شهری
آب انبارهای  شهری  معموال در مراکز محله ها و در کنار اماکن 

، رفاهی  و تجاری  ساخته می شدند. نمونه های  ، آموزیسش مذه�ب

 بازمانده از این آب انبارها نشان می دهد که آنها نسبت به انواع 

محالت  نیاز  می توانستند  و  بوده  ی   بیش�ت دارای ظرفیت  دیگر، 

حیا�ت  اهمیت  کنند.  ن  تام�ی برای  ماه ها  شهری  را  پرجمعیت 

 این بناها موجب می شد که در انتخاب نوع مصالح و کیفیت 

وری،  ساختمان آنها دقت شود و افزون بر بخش ها و اجزای  �ن

های  بادگ�ی پله های  پهن،   ، و هش�ت جلوخان ها�ی  بزرگ، رسدر 

ن تزیینات گوناگون در آنها به کار رود.  بلند و همچن�ی

آب انبارهای  روستا�ی
مرکزی  روستاها  میدان های   در  روستا�ی  عموما  انبارهای   آب 

ساخته می شدند. این آب انبارها معماری  بسیار ساده ای  داشتند 

ایه  و از مصالح موجود در محل و بیش�ت بدون تزیینات و پ�ی

ها، شکل می گرفتند. از نمونه های  شناخته شده این آب انبارها 

ن در آبادی خنک )خونک( و  می توان به آب انبار حاج سید حس�ی

آب انبار دو راه در آبادی  رحمت آباد استان یزد اشاره کرد.

آب انبارهای قلعه ای
آب انبارهای  میان راهی  بسیار ساده و اغلب به صورت حوض 

های  رسپوشیده اند. مخزن آنها نسبتا کوچک و عمیق است و 

به شکل چاهی رسیع در قسمت مرکزی آب انبار ساخته می شده 

ترکیب  بناهای  قلعه  مجموعه  نحوی  با  به  آنها  برخی از  است. 

قلعه  صحن  و  روی بام ها  که  باران  آب  بتوانند  که  اند  شده 

ه کنند. معماری  آب انبارهای  روان می شود، جمع آوری  و ذخ�ی

 داخل کاروان�اها را می توان تاث�ی گرفته از این نوع آب انبارها 

دانست و در این گروه مطالعه کرد. این بناها معموال به صورت 

حوض ها�ی  رسپوشیده در میان حیاط و روی  محورهای  اصیل 

 کاروان�ا ساخته می شدند.

 

آب انبارهای میان راهی
این آب انبارها معموال در مس�ی جاده های کاروان رو و در کنار 

پوشش  استوانه ای  و  مخازن  آنها  می گرفتند.  کاروان�اها شکل 

احت   ها�ی  برای  اس�ت
گ

ن اتاق و کاله فرنیک گنبدی  دارند و برخی  ن�ی

انبارهای  میان  آب  نمونه  از  دارند.  نماز  خواندن  و  مسافران 

راهی  می توان به آب انبارهای  حوض بلند وزیر بر رس راه یزد 

ن معمار در جاده یزد به تهران،  به مشهد و آب انبار حاج حس�ی

اشاره کرد.

آب انبارهای بیابا�ن
آب انبارهای  بیابان ی معموال در بیابان های خشک و به منظور 

انبارها  آب  این  دام ها ساخته می شدند. مخازن  کردن  اب  س�ی

معموال چهارگوش ساخته می شدند و دیوارهای شان حدود دو 

ن بوده. م�ت باالتر از سطح زم�ی
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نمادی  برای منطقه
بود.  معماری  منطقه  سبک  با  متناسب  انبارها  معماری  آب 

ها�ی که  زمان  آن   :
گ

فرهنیک اث  م�ی کارشناس  عبدوس،  نعمت هللا 

بسیار  نکا�ت که  ییک  از  کرد،  زیادی  پیدا  رواج  انبار  آب  ساخت 

به آن اهمیت داده می شد، نوع معماری  آن بود که معماران، 

محیل  معماری   سبک های   از  ن  گرف�ت الگو  با  را  انبارها  آب  این 

 و متناسب با آب و هوای  منطقه می ساختند. البته سازندگان به 

تهویه،  انبار،  آب  و سطح  بر کف  آب  فشار  ان  ن م�ی نکا�ت  چون 

  آب توجه کامل داشته اند، هر چند 
گ

ی  از آلود� تصفیه و جلوگ�ی

که این سازه ها در باالدست حمام های  عمومی ساخته می شد که 

  از طریق آب استحمام وارد آب نشود.
گ

آلود�

 جالب است که بدانید نام و شیوه نگهداری  از این آب انبارها در 

هر استان و شهری  متفاوت بود؛ به عنوان مثال در سمنان مردم 

به آب انبار »مزنبل« می گفتند و ییک  از این مزنبل ها ساختمان 

رسایداری  داشت. ساخت و نگهداری  آب انبار توسط افراد خ�ی 

ن  و مردم انجام می شد و دولت در آن نقیش  نداشت. همچن�ی

به  ی  از هدررفت آب، هشدار  برای  جلوگ�ی از بچه ها  مراقبت 

آب،  کیفیت وضعیت  و  برای  حجم  نیاز  مورد  زمان  در  مردم 

ن کردن اطراف و راه پله های  آب  انبار، روشن کردن و نصب  تم�ی

چراغ مخصوص با نام چراغ مویسش  در پله های  پائی�ن  آب انبار 

یک ساعت قبل از نماز مغرب از وظایف رسایدارها بود.

 ییک  از مشکال�ت  که مردم برای  استفاده از این آب انبارها داشتند 

پله های  زیاد آن بود که رفت و آمد را برای  مردم به ویژه افراد 

مسن سخت کرده بود؛ از این رو در دو طرف ورودی  آب انبار 

ن که معموال افراد کهن سال  سکوهای  سنگفریسش  بود برای نشس�ت

ن  نش�ی از آنها استفاده می کردند که در فرهنگ معماری به آنان پ�ی

ن از  ن رف�ت زن ها و کسا�ن  که توان پای�ی مردها و پ�ی ن می گفتند و پ�ی ن�ی

پله های  آب انبار و باال آمدن از آنها را نداشتند روی این سکوها 

می گرفتند. کمک  کوزه  برای  پر کردن  جوانان  از  و   می نشستند 

مدیریت آب انبارها حساب شده و با برنامه  ریزی  بوده است؛ یع�ن  

ی  آنها انجام می شد تا در فصل های  بعدی  ر زمستان کار آب گ�ی

ی  نیاز داشتند از آن استفاده   به ویژه تابستان که مردم به آب بیش�ت

ن آب حدود چند ماهی  در داخل آب انبار می ماند.  کنند. همچن�ی

یع�ن  این آب با خیساندن دیوارها، گرمای  خود را از دست داده و 

از ماه اردیبهشت به بعد می توان گفت به جرأت از آب های داخل 

ل خنک تر و گواراتر بود. ن یخچال و م�ن

 با علم به این موضوع که اگر آب را برای چند ماه در جای  بسته ای  

که امکان تهویه ندارد قرار دهیم بد بو و متعفن می شود، سازندگان 

ن  ی  از این اتفاق بادگ�ی می ساختند. همچن�ی آب انبارها برای  جلوگ�ی

�ب  بود و  پله طاق �ن انبارها گنبدی  شکل و سقف راه  بام آب 

معموال هر دو سال یک بار اندود کاه گل آن تجدید می شد. این کار 

حداک�ش تا آخر مهر  ماه باید انجام می گرفت.

آب انبارهای ایران
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تهران
سیدویل،  یوزباش،  نوذر،  بابا  ایوان،  صاحب  اسماعیل،  سید 

، رضاقیل خان، چهل تن و کوچه غریبان. امامزاده یح�ی

یزد
چخماق ی  و آب انبار تکیه ام�ی آب انبار رستم گیو، شش بادگ�ی

فارس
آب انبار کل )برکه کل( در شهرستان گراش

مرکزی
ن عامیل، بلور تفرش، حاج مهدی نراق،  زا حس�ی آب انبار حاجی  م�ی

مهدی آباد دلیجان

سمنان
آب انبار قیل و رسخه، آب انبار ده نمک، آب انبار کارخانه

بندرعباس
آب انبارهای  برکه باران

 کیش
یک آب انبار دوقلو با پنج بادگ�ی به سبک معماری سن�ت  یزدی

مشهد خوسف
زاناظر، باال کوچه و چهل  آب انبارهای  حوض لقمان، حوض م�ی

پایه، آب انبار حاج رفیع و کربال�ی  خدیجه

قزوین
آب انبارهای حاج کاظم و رسدار بزرگ

قم
ز و پاچیان آب انبار ال�ب

كاشان
ن صباغ،  ن دخان، آب انبار حاج سید حس�ی آب انبار سید حس�ی

آب انبار حکیم هارون

خراسان شمایل
آب انبار 300 ساله شهر صفی آباد

آب انبارهای  پیش از دوره صفوی
آب انبارها�ی  هستند که تقریبا فاقد تزیینات رسدر بوده و عمدتا 

نیمه  و  گنبدی   با  و  به صورت طاق و چشمه  آنها  منبع  سقف 

ن و پخ( پوشش شده اند. به طور کیل  این آب انبارها از  گنبدی )ت�ی

عمق نسبتا زیادتری  نسبت به سایر آب انبارها برخوردارند و دارای 

ن هستند. ایه و بدون تزی�ی  رسدر ورودی  ساده و �ب پ�ی

آب انبارهای  دوره صفوی
آب انبارها�ی هستند که رسدر تزیی�ن دارند. هر چند که این تزیینات 

ا در محل مخزن  ایه است. این گروه از آب انبارها اک�ش ساده و �ب پ�ی

خود دارای دو یا چند ستون هستند و سقف اک�ش آنها به صورت 

تخت، پوشش شده و بر روی سقف آنها مساجد و تکایا بنا شده اند 

و این از خصوصیات آب انبارها در زمان صفوی است.

آب انبارهای  دوره قاجار
آب انبارها�ی هستند که از لحاظ تاریخی تقریبا در اوایل دوره قاجار 

و بعد از زلزله سال 192 ه.ق بنا شده اند. این دسته از آب انبارها 

ا با رسدرهای  تزیی�ن جلوه و شکوه خایص دارند. اک�ش

آب انبارهای  عرص حارصن
( بنا شده و رسدر ورودی  ا )قرن اخ�ی آب انبارها�ی  هستند که اخ�ی

 اک�ش آنها فاقد تزیینات کایسش کاری بوده و در ساخت آنها مصالح 

نو همچون آجرهای  استاندارد، سیمان و گچ به کار گرفته شده 

است.
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 جهانگ�ی درخواه  احمد منصوری  عزیز بسیم  رضا حاج�ت نژاد  عیل پایون  احمد آزمون  سمیع اله کلبادی نژاد  
ن درستکار  شهریار رحیمی     محمد دریا�ی  عیل فروزنده  الیاس وزیری  ام�ی سلحشور  یوسف درافتاده  حس�ی

 حبیب درجدر  محمدرضا مقاره زاده  عزیزاله رنج�ب  عیل پروین  صادق عبایس را� 

اخرین روزکاری واحد خدمت نام ونام خانوادگی ردیف

95/7/30 نقلیه حسین جاللی 1

95/8/30 انتظامات یعقوب منصوری نژاد 2

95/8/30 تولید شاهین دراینده 3

95/8/30 نقلیه احمدمنصوری 4

95/9/2 مکانیک ابراهیم عالی نسب 5

95/9/30 مکانیک علی یار وزیری 6

95/9/30 سیویل جمشید کریمی 7

95/9/30 تولید عباداله رستگی 8

95/10/30 تولید محمد بیژنی 9

95/10/30 مکانیک محمد بلده 10

95/10/30 مکانیک علی معامری 11

95/11/30 انتظامات احمد منصوری نژاد درگوری 12

95/12/15 برق عباس عرب نژاد 13

95/12/23 مکانیک خلیل زاهدی 15

95/12/24 ازمایشگاه بهروزدرگاهی 16

95/12/20 مکانیک محمودافشاری کیا 18

95/12/24 برق محمدحسنی زاده 19

سرمایه های 
هرمـــــزگان
رسدی  و  ی کردیم  ســ�پ هــم  کنــار  در  عمــری  را 
ی�ن  و تلخی هــای  بســیاری  را کنــار  گرمی هــا، شــ�ی
هــم چشــیدیم؛ اینــک شــما کوهــی از تجربه ایــد 
ــد  ــه داده اســت.  هــر چن ــه شــما تکی ــه ب ــه کارخان ک
ی شــده امــا حضورتــان کنــار  دوران خدمــت شــما س�پ

ــت. ــت اس ــب برک ن و موج ــ�ب ــه س ــه، همیش کارخان

        بازنشستگان سال 94 سیمان هرمزگان                                                                           

        بازنشستگان سال 95 سیمان هرمزگان                                                                           

95/12/22 تولید عبداملائد یاهکیده 20

95/12/24 مکانیگ عبداله درغان 21

95/12/24 بهداری میرزا پارسا 22

95/12/24 مکانیک بیژن افراز 23

95/12/24 تولید عبداله احمدی 24

95/12/24 تولید فیصل درجدر 25

95/12/24 تولید محمد یگانه 26

95/12/24 نقلیه احتسام روزبه 27

95/12/24 خدمات محمود درتنی 28

95/12/24 نقلیه عبداله درتنی 29

95/12/24 مکانیک عبدالحمید اسوده 30

95/12/24 ایمنی قباد زارع 31

95/12/24 مکانیک ابراهیم فالحی 32

95/12/24 تولید غالمرضا عباسی بختیاری 33

95/12/24 تولید عبدالرزاق کرمی 34

95/12/24 تولید مهدی کاملی درگیر 35

95/12/27 ایمنی منصور منصوری 36

95/12/24 برق احمدمالحی الفتی 37
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ن بــا آســما�ن ترین آرزوهــا بــرای  پرخــ�ی و برکــت بــودن قدم هــای  کوچکــش و روح بخشــیدن بــه  آمــدن فرشــته کوچکتــان بــه زمــ�ی
ــم: ــک می گوی ی ــان را ت�ب  ت

گ
زند�

غم و شـادی

عمد در بندر  ی از زندانیان جرائم غ�ی  این مراسم با محوریت کمك و دستگ�ی
ین شهرستان،  ن ادارات و جمعی از خ�ی خم�ی و با حضور فرماندار و مسئول�ی

کت سیمان هرمزگان مطابق روال هر ساله برگزار شد. با حمایت رسش
داشت:  اظهار  خم�ی  شهرستان  فرماندار  مال�ی  محمد  مراسم  این  در 
ین  خ�ی کمك های  با هدف جذب  و  دیه  ستاد  توسط  ساله  همه  ن  آئ�ی این 
جمله  از  دالییل  به  که  عمد  غ�ی جرایم  زندانیان  گرفتاری  رفع  برای 
انجام  در  �ب دق�ت  و  سهل انگاری   ،

گ
رانند� راهنما�ی  مقررات  به  �ب توجهی 

تحمل  از  ناگزیر  نفقه  و  مهریه  پرداخت  در  ناتوا�ن  یا  و  کارگاهی  امور 
می شود. برگزار  رمضان  ماه  در  هستند،  زندان  مشقات  و  رنج   مدت ها 
از  تقدیر  ضمن  گلریزان  جشن  حاشیه  در  خم�ی  بندر  شهرستان  فرماندار 
سیمان  مجموعه  که  خوشحایل است  جای  گفت:  هرمزگان  سیمان  کت  رسش

هرمزگان همیشه پیشتاز و یاری دهنده در کارهای خ�ی هستند.

بارانا فرزند شایان بلو�

پوریا فرزند شهناز امی�ن    
موحد فرزند عبدالقادر روزروزی     

بهار فرزند عیی جاهدی    
آرشیدا فرزند عبدالهادی صالحی پور

سلوا فرزند حسن کهورستا�ن نژاد
ن فرزند عبدالستار عبدهللا پور ال�ی
حسانه فرزند محمد ساحیل زادگان

مریم فرزند محمد ستایش
آروین فرزند یونس عیل نیا

همــکاران  مــال�ی  و  م  محــ�ت خانــواده 
نقلیــه  واحــد  در  م  محــ�ت

تســلیت واژه کوچکیســت در برابــر غــم 
ــدون شــک جای مرحــوم  ــزرگ شــما .  ب ب
عبــدهللا  مــال�ی  برای همیشــه در میــان مــا 
و در کارخانــه خایل خواهــد مانــد. خداونــد 
آمــرزش و رحمــت واســعه  او را مــورد 

ــرار دهــد. خــود ق

حمایت مستمر از جشن های گلریزان بندر خم�ی
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 6 روش
برای  پرورش کودک منظم و تمیز

اگر کودک شما روندی  نامنظم و شلخته دارد، به جای  پرخاش با او، 
باید روش های  بهتری  را انتخاب کنید. سعی  کنید کاسه صبرتان لبریز 

نشود و قبل از هر چیز، این مطلب را تا انتها بخوانید.

1. تاکیــد بــر اینکــه تمیــزی  و نظــم، احســاس خوبی 
 بــه انســان می دهــد

اسباب  یا  غذا  آنها،  کودکان  که  است  این  والدین  بیشتر  مشکل 
بازی های  خود را روی  زمین پخش می کنند. گاهی  کودکان این کار را 
می کنند تا صبر والدین خود را بسنجند و ببینند، چه زمانی کاسه صبر 

شما لبریز می شود.
 زمانی  که شما آرام تر و صبورتر واکنش نشان دهید، جذابیت این 
کودک  به  آرامش  وقتی  با  مثال  می رود.  بین  از  برای  کودک  نیز  کار 
خود می گویید: »اکنون زمان تمیزکاری است« بیشتر جواب می دهد تا 

زمانی که فریاد می زنید. 
سعی کنید در خانه خود این طرز فکر را القا کنید که تمیز بودن خانه، 
جمع کردن  از  کودک  اگر  می دهد.  انسان  خوبی  به  بسیار  احساس 
»به  بگویید:  و  کنید  را جمع  آنها  کرد، خودتان  وسایلش خودداری  
سرجای  و  مرتب  چیز  وقتی همه  نیست؟  طوری  بهتر  این  نظرت 
 خودش است، آدم احساس بهتری دارد.« این مکالمه در وجود کودک 
داشتن  با  مساوی است  بودن  منظم  می کند  باور  و  می گذارد  تاثیر 

احساس خوب.
با تکرار این نوع آرامش ها و تلقین کردن ها، کودک به تدریج می آموزد 

بدون اینکه شما چیزی  بگویید، خودش همه وسایل اضافه را جمع 
 کند. این مساله برای هر دوی  مادر و فرزند مفید است. کودک نظم 

را یاد می گیرد و بخشی  از کارهای  مادر نیز کم می شود. 

2. زمان تمیزکاری  را شاد و سرگرم کننده کنید
ــل  ــودک تبدی ــرح برای ک ــرگرمی  مف ــه س ــردن را ب ــد تمیز ک ــه رون اینک
کنیــد، بســیار مهــم اســت. بــه طــور مثــال، هنــگام مرتــب  کــردن 
اطــراف خانــه آواز بخوانیــد. یــا کارهــای  خــود را در غالــب شــعر و 
آواز بیــان کنیــد. ایــن مســاله باعــث تحریــک کــودک بــه مشــارکت 

در ایــن کار می شــود.  
می توانیــد جمع کــردن اســباب بازی هــا از روی زمیــن را بــه یــک 
ــر  ــد ه ــال، بگویی ــور مث ــه ط ــد. ب ــل کنی ــده تبدی ــرگرم کنن بازی س
ــت  ــل بزرگی اس ــل کردوکودی ــت مث ــودش نیس ــرجای  خ ــه س چیزی ک
ــه اش فرســتاد. یــا مثــال، بهم ریختگــی  کــه بایــد ســریعا بــه خان
ــایل را  ــد وس ــردن آن، بای ــوش ک ــت و برای خام ــش اس ــون آت  همچ

ــت.  ــود گذاش ــرجای  خ س
کســی   چــه  بــازی  اینکــه  از  می توانیــد  بزرگ تــر،  برای کــودکان 
ــتفاده  ــذارد، اس ــرجایش بگ ــر س ــودش را زودت ــایل خ ــد وس می توان
کنیــد. از اینکــه همــه کارهــا را بــا ســختی  خودتــان بــه تنهایــی 
انجــام دهیــد و همزمــان غــر هــم بزنیــد، پرهیــز کنیــد. اگــر شــما 
یــا کودکتــان شــروع بــه اعتــراض و شــکایت کردیــد، ســریعا آن را بــه 

ــد. ــر دهی ــا ســرگرمی  تغیی ــازی  ی ــک ب ی

خانواده
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3. تمیز کردن پیش از انجام کارهای  جدید
ایــن عــادت را در خانــه خــود بــه وجــود بیاوریــد کــه پیــش از 
ــع  ــی  را جم ــازی  قبل ــایل ب ــد وس ــد، بای ــوع بازی جدی ــر ن ــام ه انج
ــش  ــد واکن ــون جدی ــن قان ــر ای ــودکان در براب ــاید ک ــدا ش ــرد. ابت ک
اگــر  از مدتــی  متوجــه می شــوند  پــس  امــا  منفــی  نشــان دهند 
همکاری کننــد، ســریع تر می تواننــد بــازی  کننــد. برای رســیدن بــه 
ایــن هــدف، بایــد بــه کــودک خــود گوشــزد کنیــد تــا زمانــی  کــه همــه 
ــن  ــری  نیســت. ای ــازی  خب ــد، از ب ــرار نگیرن وســایل ســرجای  خــود ق
کار بــه مــرور بــه یــک عــادت تبدیــل می شــود و کــودک خــودش بــه 

ــد.   ــع می کن ــازی  جم ــر ب ــس از ه ــایل را پ ــودکار وس ــور خ ط
ــش ســنگین نیســتند را جمــع  ــه برای ــد وســایل کوچــک ک ــودک بای ک
ــده  ــه عه ــنگین ب ــزرگ و س ــایل ب ــردن وس ــع  ک ــه جم ــد و وظیف کن

ــت.  ــن اس والدی

4. کارها را کش ندهید و سریع انجام دهید
زمان  ساده،  کارهای   برای  انجام  و  هستند  کند  ذاتا  افراد  از  برخی  
زیادی  صرف می کنند. به طور مثال، هنگام گذاشتن مجله سرجای  
را  اصلی خود  کار  و  می شود  مقاله ای  پرت  به  حواس شان  خودش، 
فراموش می کنند. این مساله نوعی وقت تلف کردن بیهوده است. باید 
سعی  کنید در کارهای  خود سرعت عمل داشته باشید و با شادی آن را 
انجام دهید. به طور مثال، برای مرتب کردن هر اتاق 5 تا 10 دقیقه 

بیشتر زمان نگذارید. 

5. کمال گرا نباشید
کمال گرایــی  خانــه،  مانــدن  تمیــز  دشــمنان  بزرگ تریــن  از  یکــی  
ــودش  ــای  خ ــا در ج ــد دقیق ــز بای ــه چی ــد هم ــر کنی ــر فک ــت. اگ  اس

قــرار بگیــرد، ایــن مســاله کمــی  ترســناک و دوســت نداشــتنی  اســت و 
کمتــر پیــش می آیــد. بــه خــود و فرزنــد خــود یادآوری کنیــد، مرتــب 
ــز  ــول اســت. کار تمی ــورد قب ــدازه خــود م ــه ان ــادی  هــم ب ــودن ع ب

ــد.  ــل کننده نباش ــا کس ــد ت ــراه کنی ــرگرمی  هم ــا س کاری  را ب
وقتی کــودک کوچکــی  در خانــه زندگی می کنــد، اینکــه همــه جــا 
تمیــز باشــد کار دشواری اســت و الزم نیســت همــه کارهــا را در یــک 
زمــان انجــام داد. ایــن کار همچــون دوش  گرفتــن اســت، شــما فقــط 
ــس الزم  ــد. پ ــه دوش نمی گیری ــرای  همیش ــود، ب ــر خ ــار در عم یکب

نیســت یکبــار همــه جــا را بــرق بیندازیــد.

6. کارگروهی  کلید اصلی کار است
نوشــتن و تعییــن مســئولیت های  هــر فــرد، تاکتیــک مفیــدی  اســت. 
امــا گاهــی  انســانیت نیــز در ایــن میــان مطــرح می شــود. بــه طــور 
ــای  ــود تقاض ــای  خ ــام کاره ــرای  انج ــودک ب ــه ک ــی  ک ــال، هنگام مث
 کمــک می کنــد، عمومــا او را مجبــور می کنیــم تــا خــودش کار هایــش 
را انجــام دهــد و بــا قاطعیــت تمــام می گوییــم: »ایــن کار توســت! 

بایــد خــودت بــه تنهایــی  انجــام دهــی«. 
ــد  ــاز دارد و نبای ــه کمــک نی امــا گاهی کــودک در انجــام کارهایــش ب
ایــن کمــک را از او دریــغ کــرد، زیــرا بــه طــور ناخواســته کــودک را از 
ــه می ترســانیم. هنگامــی  کــه آنهــا درخواســت  انجــام کارهــای  روزان
کمــک می کننــد و مــا بــا آغــوش بــاز آن را می پذیریــم و کمــک 
می کنیــم، کــودک درس هــای  مفیــدی  می آمــوزد؛ او یــاد می گیــرد بــا 
ــه دیگــران کمــک کنــد. متوجــه می شــود، کمــک خواســتن  لبخندی ب
از دیگــران اشــکالی ندارد. در ضمــن یــاد می گیــرد بــدون انتظــار 
بــه دیگــران کمــک کنــد. برعکــس ایــن قضیــه هــم خــوب اســت، از 

ــد.  ــودک خــود برای انجــام کارهــا کمــک بگیری ک
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شاعر:مصطفیرحماندوست

شش دانه قاشق 
شش دانه بشقاب 

نان و نمکدان 
یک کاسه ی  آب 

دیگی  پر از آش 
یک شام ساده 
در دور سفره 
یک خانواده 

با مهربانی 
با هم نشستند 
در سینه شادی 
بر چهره لبخند 

گفتند اول 
نام خدا را 

خوردند با هم 
نان و غذا را 

یک سفره ی 
خوب 

یک شام دلخواه 
بعد از غذا هم 

 الحمدهلل
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و  کامل  را  زیر  شکل 
سپس رنگ آمیزی  کن

کامل کن
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1-آنچیستکهیکچشمویکشاخداردوهمهدورشجمعمیشوند؟

2-شهرشسرخاست،مردمشسیاه؟

3-میگذاریدشزمین،نالهوزاریمیکند؛بلندشمیکنید،نالهوزاریمیکند؟


4-اگر2سیباز3سیببردارین،چندسیبدارید؟

5-آنچیستهمدردهاناستوهمازنامهایدختراناست؟

هوشتروبسنج!
1-تلویزیون

2-هندوانه

3-زنگوله

4-2سیب

5-مینا
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وسایلالزم
دستکشآشپزخانه

روزنامه
پوشالرنگی

نوارپالستیکی
قیچی

کاغذرنگی
ماژیک

چشمعروسک

مراحلساخت
1.داخــلدســتکش،فــوتکنیــدتــانیمــیازآنپــرازهــواشــود،ســپسبــابندنــازکپالســتیکیدور

تــادورآنرامحکــمببنیــدتــاهــواازدســتکشخارجنشــود.
ــه ــاروزنامــهمچال ــراازکاغــذی ــقعکــسبرگردانیــدوداخــلآن ــیدســتکشرامطاب 2.نیمــهخال

ــد. ــا،پوشــالرنگــیبگذاری ــارویروزنامهه ــد،درانته ــرکنی شــدهپ
ــدن ــانرارویب ــکرنگــی،طــرحدلخواهت ــاماژی 3.ب

عروســکبکشــید.
4.ازمقــوارنگــیبراینشــاندادنبــالوپــر،نــوکو

تــاجمــرغکمــکبگیریــد.
مــرغ،میتوانیــدچشــمعروســک برایچشــم .5
ــانآنرا ــهخودت ــااینک ــدی ــهکنی ــازارتهی ــادهازب آم
ــادورورق،قــرص ــد.برایایــنکار،دورت درســتکنی
ــردیآن ــطگ ــافق ــدت ــداکنی ــیج ــاقیچ ــیراب خال
ــدو ــدسدرونآنبگذاری ــهع ــکدان ــد.ی باقیبمان

ــبانید. ــوابچس ــرصرامق ــتورقق پش

یه مـــــرغ، بســـــاز!
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ساختکاردستیعروسکمرغبادستکش
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کردن درست و بچهها خالقیت قدرت بردن
وسیلهسرگرمیبرایآنها،ایناستکهیاد
استفادههای وسیلهایمیتوان هر از بگیرند
این کردن درست هنگام کرد. دیگرینیز

کاردستیازفرزندتانکمکبگیرید.
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یادش می افتاد  به  به گذشته ی  پرمشقت خویش می اندیشید، 
که چه روزهای  تلخ و پر مرارتی  را پشت سر  گذاشته، روزهایی  که 
حتی  قادر نبود قوت روزانه ی  زن و کودکان معصومش را فراهم 
نماید. با خود فکر می کرد که چگونه یك جمله ی  کوتاه - فقط یك 
- که در سه نوبت پرده ی  گوشش را نواخت، به روحش  جمله 
نیرو داد و مسیر زندگانی اش را عوض کرد و او و خانواده اش را 

از فقر و نکبتی  که گرفتار آن بودند، نجات داد. 
او  بر  تنگدستی   و  فقر  بود.  اکرم  صحابه ی رسول  یکی  از  او 
چیره شده بود. در یك روز که حس کرد دیگر کارد به استخوانش 
برود  گرفت  تصمیم  همسرش  پیشنهاد  و  مشورت  با  رسیده، 
حضرت  آن  از  و  دهد  شرح  اکرم  برای رسول   را  خود  وضع  و 

استمداد مالی  کند.  
با همین نیت رفت، ولی  قبل از آنکه حاجت خود را بگوید، این 
جمله از زبان رسول اکرم به گوشش خورد: »هرکس از ما کمکی 
کسی  بی نیازی  ولی اگر  می کنیم،  کمك  او  به  ما   بخواهد 
نکند،  مخلوقی  دراز  پیش  حاجت  دست  و   بورزد 
خداوند او را بی نیاز می کند. « آن روز چیزی 
برگشت.  خانه ی  خویش  به  و   نگفت 
که  فقر  هیوالی  مهیب  با  باز 
خانه اش  بر  همچنان 
افکنده بود،  سایه 
شد.  روبرو 

ناچار روز دیگر به همان نیت به مجلس رسول اکرم حاضر شد. 
آن روز هم همان جمله را از رسول اکرم شنید: »هر کس از ما 
کمکی  بخواهد ما به او کمك می کنیم، ولی  اگر کسی  بی نیازی 
 بورزد، خداوند او را بی نیاز می کند. « این دفعه نیز بدون اینکه 
حاجت خود را بگوید به خانه ی  خویش برگشت. و چون خود را 
همچنان در چنگال فقر ضعیف و بیچاره و ناتوان می دید، برای 
سومین بار به همان نیت به مجلس رسول اکرم رفت. باز هم 
لب های  رسول اکرم به حرکت آمد و با همان آهنگ- که به دل 

قّوت و به روح اطمینان می بخشید- همان جمله را تکرار کرد. 
این بار که آن جمله را شنید، اطمینان بیشتری  در قلب خود 
همین  در  را  خویش  مشکل  کلید  که  کرد  حس  کرد.  احساس 
جمله یافته  است. وقتی  که خارج شد با قدم های  مطمئن تری 
به دنبال کمك  با خود فکر می کرد که دیگر هرگز   راه می رفت. 
از  و  تکیه می کنم  به خدا  بندگان نخواهم رفت.  و مساعدت 
نیرو و استعدادی  که در وجود خودم به ودیعت گذاشته شده، 
پیش  کاری که  در  مرا  که  می خواهم  او  از  و  می کنم  استفاده 
می گیرم موفق گرداند و مرا بی نیاز سازد. با خودش فکر کرد که 
از من چه کاری  ساخته است؟ به نظرش رسید عجالتاً این قدر از 
او ساخته هست که برود به صحرا و هیزمی  جمع کند و بیاورد 
و بفروشد. رفت و یک تیشه به امانت گرفت و به صحرا رفت، 
را  خویش  دسترنج  حاصل  لذت  فروخت.  و  کرد  هیزمی  جمع 
چشید. روزهای  دیگر به این کار ادامه داد، تا تدریجا توانست 
از همین پول برای خود تیشه و حیوان و سایر لوازم کار را بخرد. 
باز هم به کار خود ادامه داد تا صاحب سرمایه و غالمانی شد. 

فرمود:  کنان  تبسم  و  رسید  او  به  اکرم  روزی  رسول 
»نگفتم، هرکس از ما کمکی بخواهد ما به او کمك 
می دهیم، ولی  اگر بی نیازی  بورزد خداوند او 

را بی نیاز می کند. «*

]*[ . اصول 

»باب   -931 /2ص  ج  کافی ، 

البحار  سفینة  و   . القناعة« 

، ماده ی »قنع«. 

مطهری .  شهید  آثار  مجموعه 

ج81، ص: 691

بــی نیاز
داسـتان
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است.  کوخرد  علمای   آرامگاه  دوگنبدان،  مجموعٔه 

در  و  کوخرد  گورستان دهستان  میان  در  آرامگاه ها  این 

هزارمتری غرب دهستان واقع شده است. این بنای  تاریخی 

بستک،  یکی  از مشهورترین معماران شهرستان   توسط 

حاج محمدشریف کاظم معمار، بنیان گذاری شده است. 

همچنین، این بنا، به عنوان یکی  از آثار ملی  توسط سازمان 

میراث فرهنگی  کشور با نام »مجموعٔه دوگنبدان« به ثبت 

رسیده است. این اثر برجسته و تاریخی  بین سال های  1149 

تا 1151ه.ق. ساخته شده و یکی  از نقاط دیدنی  استان 

هرمزگان در جنوب ایران است. مجموعٔه دوگنبدان، در 

به  بستک  مسیر  از  کوخرد  بخش  مرکز  ابتدای  ورودی  

کوخرد و در غرب کوخرد قرار دارد. این اثر فرهنگی  به 

سبک و شیوه معماری  هندی ساخته شده است و چندین 

بار توسط خیرین و انجمن میراث فرهنگی کوخرد بازسازی 

 شده است.


