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سـخن اول

ایــن شــماره را در حــایل بــه دســتان شــما مــی رســانیم کــه هنــوز قلــب مــان  از حادثــه واژگا�ن اتوبــوس حامــل فرزنــدان 
ــب  ــی و قل ــت اله ــن رحم ــه، قری ــتگان حادث ــه روح درگذش ــم ک ــت. امیدواری ــدار اس ــر و  داغ ــزگان متاث ــز هرم عزی
ن دیگــر شــاهد  بازمانــدگان و پــدر و مــادران داغــدار ماللــو از صــرب و آرامــش باشــد. ان شــا هللا  بــا تدبــری مســئول�ی

ن حــوادث تلــخ و دردنــایک نباشــیم. چنــ�ی

ل  ، الگــو�ی مناســب بــرای مدیریــت کنــرت کارخانــه ســیمان هرمــزگان بــا تــالش مدیــران و همــکاران بخــش هــای ایمــین
و عــدم بــروز بحــران هــا اســت؛ بــه طــوری کــه همانطــور کــه در مصاحبــه هــای شــماره هــای قبــیل خوانــده ایــد 
کارخانــه در طــول ایــن ســالیان نــه تنهــا بــا بحــران ســخیت روبــرو نشــده اســت بلکــه توانســته در حــوادث رخــداده در 

اســتان بــه کمــک مــردم و نهادهــای مختلــف بشــتابد.

 و 
گ

وع کــرده ایــم کــه بــه شــما در مدیریــت بهــرت زنــدیک یــه در دو شــماره اخــری مجموعــه از مطالــب را �ش ن ن�ش در همــ�ی
ســالمت کمــک مــی کنــد در کنــار ایــن مطالــب کــه در شــماره هــای بعــدی هــم ادامــه خواهــد داشــت، مطالــیب کــه 
 در موضوعــات، خانــواده، کــودک، تغذیــه، ســالمت و.. خدمــت شــما تقدیــم مــی شــود بــه 

گ
در حــوزه ســبک زنــدیک

 و ارتقــای ســالمت جســما�ن و روا�ن مــان مــی باشــد.
گ

ن منظــور و در راســتای بهبــود ســبک زنــدیک همــ�ی

البتــه تمرکــز خــود را هنــوز بــر حــوزه تخصــی فعالیــت هــای شــما یعــین حــوزه ســیمان داریــم و شــما عــالوه بــر 
یــه مطالعــه کنیــد بــا ورود مــا بــه حــوزه ترجمــه   اینکــه مــی توانیــد آخذیــن اخبــار و مقــاالت ایــن حــوزه را در ایــن ن�ش

یس خواهیــد داشــت. ن دســرت بــه موضعــات علمــی در حــوزه جهــا�ن ســیمان نــری

وی تــازه نفــس و جــوان کارخانــه  پیشــنهاد ویــژه مــا بــه شــما در ایــن نســخه ایــن اســت کــه مصاحبــه ای کــه بــا ســه نــری
ی کار  را تهیــه کــرده ایــم ، از دســت ندهیــد. قــول مــی دهیــم بعــد ازخوانــدن ایــن گفتگــو بــا انــرژی و امیــد بیشــرت

را در کارخانــه ادامــه مــی دهیــد.

؛ در ایــن ایــام از همــه  ن ت اباعبــدهللا الحســ�ی در آخــر ضمــن عــرض تســلیت ایــام عــزای ســید و ســاالر شــهیدان حــرن
دوســتان التمــاس دعــا داریم.
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اخـبار کارخانه

سیمان  هیت مدیره  نایب ریس  و  مدیر عامل  رحمان زاده  آقای 
نگاران گفت: نامگذاری 17مرداد  یك به خرب هرمزگان در پیام ترب
نگار شهید » محمود صارمی » به عنوان  ماه روز شهادت خرب
نگار فرصت ارزشمندی است برای پاسداشت و قدردا�ن  روز خرب
آزاد  بیدار و  نگاران  از تالش ها و مجاهدت های �ب دریغ خرب
اندی�ش که زبان گویا و چشم بیدار جامعه اند. اندیشه سازان 
آگاه و دردمندی که در جهت تعایل افکار عمومی، روشنگری و 

آگاهی بخ�ش به جامعه تالش می کنند.
زمان  تصویرگر  و  جامعه  بیدار  وجدان  راسیت  به  نگاران  خرب
می کنند   

گ
زندیک جامعه  عمق  در  همواره  زیرا  هستند،  خویش 

ا�ی دارند   و فکری هر جامعه نقش به �ن
گ

و در سالمت فرهنیک
می توانند  اجتماعی  توسعه  و  به جامعه  بخ�ش  ت  در بصری و 
از  آگاهی  با  عزیز  نگاران  خرب باشند.   

گ
بزریک خدمات  منشا 

صادقانه   ، نگاری  خرب عظیم  و  خطری  رسالت  حساسیت های 

گام در مسری روشنگری، معرفت افزا�ی و بیان حقایق نهاده و 
گونه خویش، از هیچ  گ و پیامرب در راه تحقق این رسالت سرت

تالش و کوش�ش فرو گذار نبوده و نیستند. 
مقام  واال  شهید  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن  اینجانب 
رسانه  و  رسا�ن  اطالع  عرصه  شهدای  سایر  و  صارمی  محمود 
 ، خرب و  رسانه  حوزه  ن  فعال�ی همه  به  نگار  خرب روز  یك  ترب و 
ی )مدظله  امیدوارم در سایل که به فرمایش مقام معظم رهرب
اشتغال  و  _تولید  مقاومیت اقتصاد  سال  عنوان  به  العایل( 
انسجام  و  فکری، وحدت  است، شاهد هم  نامگذاری شده 
متعهد  نگاران  خرب ویژه  به  توانمند  و  دلسوز  وهای  نری همه 
راستای  در  جامعه  گذار  تأثری و  نخبه  اقشار  از  ییک  عنوان  به 
هرمزگان  استان مان  و  کشور  پیش  از  بیش   

گ
بالندیک و  توسعه 

خدمت به مردم گام برداریم .

پیام مدیر عامل سیمان هرمزگان به مناسبت روز خبرنگار 

جلسه معارفه
عضو جدید هیأت مدیره 

سیمان هرمزگان

کــت ســیمان هرمــزگان در تاریــخ  جلســه هیئــت مدیــره �ش
1396/04/26 بــا حضــور جنــاب آقــای دکــرت عســکری مدیرعامــل 
کــت گــروه �مایــه گــذاری امیــد در محــل ســیمان هرمــزگان  �ش
برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه آقــای دکــرت عســکری طــی ســخنا�ن 
ابــراز داشــت بــر اســاس توصیــه و الــزام ســازمان بــورس و اوراق 
کت هــای بــوریس مکلــف بــه تقلیــل اعضــای موظــف  بهــادار �ش
ن توصیــه،  هیئــت مدیــره خــود مــی باشــند فلــذا بــر اســاس همــ�ی
کت  تصمیــم گرفتــه شــد در ایــن مقطــع یك عضــو موظــف از �ش
کــت بــوریس می باشــد کــم گــردد  ســیمان هرمــزگان کــه یــك �ش
و در نتیجــه جنــاب آقــای رحمــیت نیــا از عضویــت خــارج و بــه 
جــای ایشــان جنــاب آقــای مهنــدس ایــران منــش بعنــوان عضــو 

موظــف معــر�ن گردنــد. غری
ــا  ــیت نی ــای رحم ــاب آق ــائبه جن ــات �ب ش ــه از زحم وی در خاتم

ــل آورد. ــر بعم ــکر و تقدی تش
در ادامــه جنــاب آقــای رحمــان زاده، نائــب رئیــس و مدیرعامــل 
کــت ضمــن ســپاس و تقدیــر از زحمــات و تالش هــای خالصانه  �ش
جنــاب آقــای رحمــیت نیــا، اظهــار امیــدواری کردنــد کــه ایشــان 
همچنــان در ســمت معاونــت بــازرگا�ن و قائــم مقــام مدیرعامــل 
ــد گذشــته منشــاء  ــه خدمــت مانن ــا ادام ــت ب ک در مجموعــه �ش

فــت باشــند. تحــول و پی�ش
مقــدم بــه آقــای ایــران منــش، بــرای  ن ضمــن خری ایشــان همچنــ�ی

مشــارالیه هــم آرزوی توفیــق نمودنــد.
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گفـــت و گـــو

تا به امروز بیشترین نظرات را از کارمندان با سابقه و با تجربه ی 
سیمان هرمزگان منتشر کرده ایم اما از دیدگاه افراد تازه وارد و 
جوان که حاوی پیام های نو و پرانرژی است، نباید غفلت کرد. در 
همین راستا به سراغ سه نیرویی رفتیم که تازه به کارخانه وارد شده 

و عضو خانواده بزرگ سیمان هرمزگان شده اند.
که  بود  تمام رسیده  به  کنترل  اتاق  در  گفتگوی مان  و  بازدید 
آشنا  لشکری  کرامت  و  افروز  آتش  مصیب  صادقی،  علی  با 
شدم. سه جوانی که انرژی و اشتیاق در نگاهشان موج می زد. 
در اولین سوال از آنها پرسیدم که ساکن کجا هستند و قبل 
از ورود به کارخانه به چه کاری مشغول بودند؟ علی صادقی 
فارغ  که  است  سال  چهار  و  میناب  اهل  که  گفت  اینباره  در 
خدمت  از  بعد  بیکاری  سال  دو  از  بعد  و  شده  التحصیل 
سربازی، از طریق آزمون جذب سیمان هرمزگان شده است. 
مصیب از اهالی شهرستان بندر خمیر است، بیش از این در 
کار بنایی بوده و مانند علی از طریق آزمون به خانواده سیمان 
هرمزگان پیوسته است. لشکری سومین دوست تازه وارد ما هم 
در حاجی آباد زندگی می کند و قبل از این، دو سال و نیم در 
این شغل  به  او  ورود  می کرده،  کار  استادارد  اداره  آزمایشگاه 

هم مانند دو دوست دیگرش بوده است.
نقطه اشتراک هر سه نفر بومی بودن و جذب از طریق آزمون 
در  کارخانه  مثبت  حضور  از  خبر  مورد،  دو  هر  که  می باشد 
از  قبل  که  بدانیم  بود  جالب  برایمان  اما  می دهد  بندرخمیر 
حضور در کارخانه چه تصوری نسبت بدان داشتند و آیا حال 
از موقعیت خود راضی هستند؟، سوالی که هر سه بدان پاسخ 
مثبت دادند. کرامت علت رضایت خود را تعامل مثبت و خوب 
میان همکاران عنوان کرد، او به یکسال سابقه اش در آزمایشگاه 
دیگر اشاره کرد و گفت تعامل موجود میان کارمندان در اینجا با 
جاهای دیگر متفاوت است و این یک امتیاز مثبت برای کارخانه 
محسوب می شود. مصیب هم با اشاره به این تعامل می گفت 

قبل از ورود نسبت به چگونگی محیط کاری ام استرس داشتم 
اما با ورود در میان دوستان، االن اثری از استرس برایش وجود 
ندارد.علی هم در این رابطه به همکاری همه جانبه و صمیمانه 
دوستان با تازه واردها اشاره داشت که باعث دلگرمی آنها است.

و  است  کار  تازه شروع  می شود  مجموعه  یک  وارد  فردی  وقتی 
روزهای شیرین و تلخی پیش رو دارد که باعث می شود آن فرد رشد 
کرده و تبدیل به یک فرد با تجربه در حوزه شود. از سه دوستمان 
پرسیدیم که آینده خود را در کارخانه چگونه می بینید و دوست 
دارید در صورت پیشرفت در کدام عرصه کارخانه وارد شوید؟ علی 
می گوید با توجه به رشته شان- شیمی- افرادی مانند آنها باید در 
اتاق کنترل مشغول باشند اما مصیب اشاره داشت که آزمایشگاه را 

هم دوست دارد.
سوال آخر ما از کسانی بود که هر سه نیروی بومی منطقه بودند 
و کارخانه توانسته بود برای آنها ایجاد اشتغال کند؛ نظر آنها را 
درباره تاثیر کارخانه در اشتغال زایی در منطقه جویا شدیم که 
علی در جواب ما گفت نسبت به شرکت ها و موسساتی که برای 
را  بومی  نیروی  بیشترین  هرمزگان  سیمان  کرده اند  مراجعه  کار 
جذب کرده و این یک نکته مثبت است که باید سایر شرکت ها 
هم بدان توجه داشته باشند و برای آنها هم اولویت گزینش، 
نیروی بومی باشد؛ اما متاسفانه بدین گونه نیست و این برای 

استان ما ضعف محسوب می شود.
آنچه از دل گفتگوی حدود نیم ساعته ما با این سه جوان پر انگیزه 
حاصل شد، این است که کارخانه سیمان توانسته در ایجاد امید 
و اشتغال در سطح استان گام های مثبتی بردارد و آنچه فراتر از 
هر چبز دیگری باید برای سیمان هرمزگان مهم  باشد و بعنوان 
سرمایه مراقبت شود همین جوانان و نیروهای پر تالش هستند 
که نیازمند حمایت و آموزش می باشند. این مهم یقینا با توجه به 
آنچه تا اینجا از کارخانه دیده و شنیده شده قطعا جزو برنامه های 

سیمان هرمزگان خواهد بود.

یک اتفاق بومی خوب!
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به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سیمان هرمزگان، این مراسم با حضور امام جمعه شهرستان، فرماندار، 
مهندس طباطبایی مدیرکارخانه سیمان، مهندس خالقی معاون اجرایی شرکت، مسئولین اجرای شهرستان، پرسنل سیمان و 
خانواده شهدای سیمان به مناسبت هفته دفاع مقدس در مجموعه سیمان هرمزگان برگزار شد. حجت االسالم والمسلمین 
علیرضا صفایی حائری امام جمعه شهرستان بندرخمیر در مراسم تجلیل از خانواده شهدا و رونمایی از تابلو شهدای 
بندرخمیر در کارخانه با اشاره به واقعه عاشورا دو پیام اصلی را برای آن برشمرد و گفت: عاشورا دو پیام اصلی دارد،  اول 

آزادگی و دوم غیرت!
وی با انتقاد از وضعیت نامطلوب حجاب در جامعه عنوان کرد: وضعیت فعلی حجاب در جامعه فاجعه است.

امام جمعه شهرستان بندرخمیر افزود: باید پیام های عاشورا را در زندگی خود پیاده کنیم و از امام حسین علیه السالم 
الگو بگیریم.

مهندس طباطبایی مدیرکارخانه سیمان هرمزگان ضمن خیرمقدم و تسلیت به مناسبت ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین 
اظهار داشت : هفته دفاع مقدس را گرامی می داریم و یاد می کنیم از همه ایثارگران، شهدا و جانبازان در رأس آن، امام 

راحل)ره(
وی ادامه داد: بیان بنده از بزرگی و عظمت ایثار آنان قاصر است؛ مهندس طباطبایی سخنی از بیانات رهبر کبیر انقالب 
اسالم در خصوص شهید و شهادت گفت: شرف و بزرگی شهدای در راه حق، حیات عندالرب و ورود در ضیافت الّله 
است. این حیات و این ضیافت الّله است و این روزی غیر از زندگی در بهشت و روزی آن است.  آیا این همان نیست که 

برای صاحبان نفس مطمئنه وارد است؟
شایان ذکر است بعد از مراسم تجلیل از خانواده های شهدا از تابلو شهدا با حضور مردم و مسئولین رونمایی شد.

رونمایی از تابلو شهدای سیمان هرمزگان به مناسبت 
هفته دفاع مقدس 
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کت سیمان هرمزگان وضعیت  ایرج موسوی مدیر صادرات �ش
یح کرد: در سال 95 ، با بهره برداری  ن ت�ش بازار سیمان را چن�ی
صنعت  تولید  اسمی  ظرفیت  جدید  توسعه ای  طرح های  از 
اما  رسید؛  سال  در  تن  میلیون   85 از  بیش  به  کشور  سیمان 
تنها 60 میلیون تن سیمان و کلینکر در کشور تولید گردید که 
از این مقدار 45 میلیون تن در بازارهای داخیل و مابقی در 
بازارهای صادرا�ت عرضه شد. این بدان معناست که به سبب 
از  نایسش  که عمدتا  تقاضای خرید و مرف سیمان و  کاهش 
کاهش اجرای پروژه های عمرا�ن و میل بوده، 25 میلیون تن از 
ظرفیت بالقوه تولید سیمان کشور به فعلیت نرسید. در این 
نباید تاثری رشد قارچ گونه کارخانجات سیما�ن که بدون  میان 
مطالعه دقیق در دوره های قبل ایجاد شد و منجر به ایجاد 
ظرفیت تولید بیش از نیاز واقعی کشور به سیمان گردید، را 
نادیده انگاشت. البته سیاست انجمن صنفی کارفرمایان صنعت 
ان تولید و تحویل سیمان  ن سیمان در خصوص سهمیه بندی مری
برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای سیمان در این موضوع 
تاثری گذار بوده است. به نظر من سهمیه بندی سیمان، ییک از 
ین اقدامات انجمن صنفی سیمان در سال 95 بود که در  مهمرت
نهایت منجر به کاهش ارائه تخفیفات و بازگشت کارخانجات 
به سمت فروش سیمان با قیمت مصوب انجمن صنفی و در 

ایط کارخانجات سیما�ن شد.   نتیجه سبب بهبود نسیب �ش

آن  تاثری  و  سیمان  قیمت  افزایش  در خصوص  ادامه  در  وی 
بر این صنعت گفت: افزایش قیمت سیمان با توجه به عدم 
افزایش نرخ فروش سیمان در چند سال اخری و رشد �سام آور 
که  آنجا  از  می نماید.  وری  �ن و  منطقی  تولید،  هزینه های 
ندارد،  ساختمان  شده  تمام  بهای  در  چندا�ن  سهم  سیمان 
افزایش نرخ سیمان نگرا�ن خایص در بازار و برای مرف کننده 

کت های سیما�ن  ایجاد نخواهد کرد؛ اما در رشد سودآوری �ش
شود  فراموش  نباید  مهم  نکته  این  بود.  خواهد  موثر  بسیار 
که صنعت سیمان ییک از صنایع بسیار مهم در اشتغال زا�ی 
محسوب می شود بطوریکه هر کارخانه سیمان بطور متوسط 
بطور  شغل   2000 از  بیش  و  مسقیم  بطور  شغل   500 حدود 
عدم  یا  رونق  که  است  طبیعی  می کند.  ایجاد  غری مستقیم 
رونق این بخش می تواند در کاهش یا افزایش سطح اشتغال 

بسیار تاثری گذار باشد. 

ایشان تاثری نرخ ارز بر صنعت سیمان و نقش آن در افزایش 
قابل انکار دانست و گفت چنانچه نرخ ارز  صادرات آن را غری
ن  تام�ی بخش  در  هزینه ها  افزایش  رغم  عیل  یابد،  افزایش 
سیمان  صنعت  کارخانجات،  نیاز  مورد  قطعات  آالت  ن  ماش�ی
شد.  خواهند  منتفع  محور  صادرات  کت های  �ش خصوصا 
صورت  در  صادرات  به  کت ها  �ش تمایل  به  توجه  با  امر  این 
کت ها�ی که  افزایش نرخ ارز، سبب ایجاد ظرفیت خایل برای �ش
مزیت صادرا�ت ندارند خواهد شد که در نهایت منجر به ایجاد 
پتانسل برای استفاده از ظرفیت تولید خاموش که در باال به 

آن اشاره شد می گردد. 

به رغم مشکالت صادرات سیمان به عراق، اجرا�ی شدن برجام 
یس به بازارهای  در تسهیل صادرات سیمان اثرگذار بوده و دسرت
ن  نری و  آسیا  ق  �ش جنوب  کشورهای  است.  شده  می�  جدید 
آفریقا، بازارهای جدید صادرا�ت صنعت سیمان پس از برجام 
هستند. صادرات نیازمند برنامه ریزی بلندمدت و بازاریا�ب دقیق 
کت های سیما�ن و  صادرا�ت می باشد. ییک از مشکالت فعیل �ش
کت های صادات محور، عدم انجام �مایه گذاری  بطور کیل �ش
اتژی  ن اسرت ن الملیل، توسعه برند و نداش�ت مکفی برای بازاریا�ب ب�ی

مشخص جهت رقابت با رقبای قدرتمند خارجی است.

مشارکت شـرکت سیمان هرمزگان با هلدینگ االنوار عمان

برای راه اندازی کارخانه آسیاب سیمان در دقوم 

گـــــــــزارش
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سیمان  کت  �ش ک  مشرت �مایه گذاری  پروژه  به  ادامه  در  وی 
عمان  کشور  االنوار  �مایه گذاری  گروه  کت  �ش با  هرمزگان 
جهت احداث کارخانه سیمان در آن کشور اشاره نمود و اظهار 
کردن  رصد  با  خوشبختانه  هرمزگان،  سیمان  کت  �ش داشت: 
ایط بازار و پیش یین وضعیت موجود، از سال های قبل بحث  �ش
�مایه گذاری در سایر کشورها و صادرات به بازارهای جدید 
ن کشورهای مورد  را در دستور کار خود قرار داده بود. در ب�ی
لحاظ  از   ، جغرافیا�ی ایط  سبب �ش به  عمان  کشور   ، مطالعه 
ن الملیل از جمله بازار کشورهای  یس مناسب به بازارهای ب�ی دسرت
یمن  کشور  بازار  و خصوصا  آفریقا  ق  فارس، �ش خلیج  حوزه 
خصوصا  صادرات  محدودیت های  کاهش  دلیل  به  هم  و 
ن از نظر ارتباط سیایس  کشورهای حوزه خلیج فارس و همچن�ی
بسیار خوب با جمهوری اسالمی ایران و ثبات سیایس آن کشور 
ن راستا، مطالعات  گزینه بسیار مطلو�ب شناخته شد. در هم�ی
ن الملیل در کشور عمان انجام  کت های ب�ی کارشنایس توسط �ش
گردید و پس از حدود دو سال رایز�ن و اطمینان از موفقیت 
کت  ک امضا و �ش اجرای این طرح، قرارداد �مایه گذاری مشرت
آسیاب  کارخانه  احداث  عملیات  و  ثبت  االنوار  هرمز  سیمان 
ک  سیمان 600 هزار تین سیمان در عمان با �مایه گذاری مشرت
کت االنوار در منطقه آزاد دقوم  کت سیمان هرمزگان و �ش �ش
اتژیک کشور عمان می باشد آغاز شده است.  که از بنادر اسرت
60 درصد از این پروژه متعلق به سیمان هرمزگان و مابقی در 
یک عما�ن است. �مایه مورد نیاز جهت اجرای این  تملک �ش
پروژه حدود 40 میلیون دالر و مدت زمان احداث پروژه، 2 سال 
کت سیمان هرمزگان در این طرح عالوه  برآورد شده است. �ش
ن کلینکر مورد نیاز  بر صادرات کلینکر خود به عمان جهت تام�ی
کارخانه جدیدالتاسیس، نسبت به صادرات دانش فین خود در 
 

گ
ن مبادرت خواهد نمود. بخ�ش از نقدینیک ساخت این پروژه نری

مورد نیاز این پروژه، از طریق دریافت تسهیالت با نرخ بهره 
ن از بانک های خارجی و بخ�ش از منبع درآمد ارزی حاصل  پای�ی

ن خواهد شد. کت تام�ی از صادرات �ش

کت سیمان هرمزگان بیان  موسوی در رابطه با برنامه های آ�ت �ش

کرد: همزمان با قرارداد احداث کارخانه در کشور عمان، طرح 

کت سیمان هرمزگان کلید خورده است  افزایش ظرفیت در �ش

عمان،  در  جدید  کارخانه  نیاز  مورد  کلینکر  ن  تام�ی بر  عالوه  تا 

ن اخالیل ایجاد  کت نری ن نیاز سایر بازارهای صادرا�ت �ش در تام�ی

نگردد. ظرفیت اسمی سیمان هرمزگان ساالنه 6000 تن در روز 

است که با انجام این طرح، به 7200 تن در روز خواهد رسید. 

ظرفیت  افزایش  طرح  دیگر،  سال   2 حداکرش  شده  پیش بیین 

موصوف به بهره برداری رسد.

بازار و جذب  کت سیمان هرمزگان جهت توسعه  ن �ش همچن�ی

برند  برند صادرا�ت قبیل،  بر  بیشرت ، عالوه  یان صادرا�ت  مشرت

صادرا�ت جدیدی بنام "گلدن سمنت" را ایجاد نموده که مزیت 

از  درصد   35 تقریبا  حا�ن  حال  در  می گردد.  تلقی  مثبیت 

تولیدات سیمان هرمزگان در بازارهای صادرا�ت عرضه می شود و 

تالش می شود حجم صادرات در سال های آ�ت پر رنگ تر گردد. 

کت های  این کارشناس صنعت سیمان در خاتمه عنوان کرد: �ش

صادرات  به  نسبت  باید   ، صادرا�ت مرزهای  به  نزدیک  سیما�ن 

فرصت  خود،  تولیدات  صادرات  با  و  باشند  داشته  میل  نگاه 

ندارند،  صادرا�ت  مزیت  که  کت ها�ی  �ش برای  را  داخیل  فروش 

ن تر صادرات  فراهم نمایند. البته با توجه به حاشیه سود پای�ی

تقویت  و  دولت  حمایت   ، داخیل  فروش  به  نسبت  سیمان 

احیای صنعت سیمان کمک  به  تواند  ه های صادرا�ت می  ن انگری

و  حمل  یارانه  تخصیص  جهت  دولت  هیأت  مصوبه  نماید. 

اجرا�ی  نشده، ویل  پرداخت  و  مایل  ن  تام�ی کنون  تا  دریا�ی  نقل 

بود. ضمن  این مصوبه، مشوق صادرا�ت خو�ب خواهد  شدن 

اینکه زیرساخت ها و بنادر صادرا�ت کشور نسبت به سایر رقبا 

تقویت  وریات  از �ن این ضعف،  اصالح  و  می باشد  ضعیف 

صادرات خواهد بود.
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ــاری،  ــایس تج ــدن دیپلم ــال ش فع
ــیمان ــت س ــرای صنع ــی ب الزام

سیمان  بورسی  شرکت  مدیرعامل  لطفی،  مرتضی  گفته ی  به 
بیانگر  گذشته  ماه  چهار  سه  در  آمارها  خوزستان،  و  فارس 
صادرات  در  به ویژه  است.  سیمان  صادرات  وضعیت  بهبود 
ایران به کشور افغانستان. علت دو چیز است. یکی اقداماتی 
که انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان انجام می دهد و 
دوم اقدامات شرکت ها. برای نمونه گروه حوزه صادرات ما، 
همراه با  راه آهن ایران برای ایجاد  خط آهن را تا 30 کیلومتری 
دیگر  کنار  در  نمونه  این  کردند.  سفر  افغانستان  هرات  به 
گذشته  ماه  سه  در  که  می دهد  نشان  انجام شده  اقدامات 
وضعیت بسیار مناسبی را در صادرات به افغانستان داشتیم 
و پیش بینی ما این است که شرایط بهتر  شود. درزمینٔه  توسعه 
صادرات با ایجاد ظرفیت های جدید، شرکت فارس- خوزستان 
با کنسرسیوم استرالیایی قرارداد 20 میلیون تنی را برای دو سال 
برقرار می کند اما مشکالت ناشی از زیرساخت ها و مشوق های 
صادراتی، موضوع قیمت ارز و مشکل تبادل و انتقال پول را 
داریم. از سوی دیگر امیدوارم با اتفاقاتی که اخیراً در عراق 
رخ داده است، موصل آزادشده و مسائل سیاسی و حاشیه های 

آن هم از بین می رود وضعیت بهتری پیدا کنیم.
سیمان،  صنعت  کسب وکار  فضای  توسعه  در  ما  مطالبه 
آن  و  کردیم  مطرح  گذشته  سال های  از  که  است  مطالبه ای 
یارانه   پرداخت  و  حمل ونقل  درصدی   40 سهم   کاهش  هم 
به منظور حضور مؤثر در رقابت های بین المللی است. در سال 
گذشته یک هزار میلیارد برای تحقق این مطالبه مصوب شد، 
از این میزان 200 میلیارد تومان بیشتر به عنوان مشوق صادراتی 
داده نشد. امسال یک هزار میلیارد سال گذشته را در بودجه 

به 200 میلیارد تقلیل دادند و اینکه این مبلغ پرداخت بشود یا 
فعال  که  می کنم  فکر  هر صورت  در  نیست.  معلوم  نشود 
نبودن دیپلماسی تجاری ایران یک مسئله است و باید به عنوان 

مطالبه اصلی از دولت درخواست شود.  
نشستی  در  برجام  از  بعد  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  جواد 
مشترک که با حضور اعضای اتاق برگزار شد،  اصرار داشتند 
و  تجاری  بیشتر   خارجه  امور  وزارت  مأموریت  و  نگاه  که 
این مهم صورت بگیرد. در  امیدواریم که  اقتصادی است و 
هفته ای که موصل آزاد شد، دولت ترکیه با ورود و تالش برای 
ترمیم بخشی از این شهر نشان داد که برنامه ریزی الزم  برای 
انجام  بستن قراردادهای کالن در زمینه صادرات به عراق را 
داده است و در سوریه هم همین روند را دنبال می کند. فکر 
می کنم نقش دولت ها در ایجاد تعامل و بستر برای فعالیت 
ارزش  از  کشورها  بین  سیاسی   مسائل  به  توجه  با  بازرگانی 
باالیی برخوردار است. سهم ما از کشور ترکیه در برخورداری 
از صادرات و مراودات تجاری در عراق به مراتب بیشتر است 
و تجربه ثابت کرده که تعلل و عدم اقدام به موقع و در نظر 
به اندازه حداقل  حتی  می تواند  که  پیش فرض ها  برخی  گرفتن 

سرمایه گذاری باشد، باعث شده به اهداف جدی نرسیم.
که  داشتیم  بحث  صنفی  انجمن  در  سیمان  حوزه  در  اخیراً 
بتوانیم بازارهای هدف را شناسایی کنیم. در زمینه صادرات 
تعرفه  مشمول  و  است  اولیه  مواد  اینکه  دلیل  به  کلینکر 
با  آینده  داریم و می توانیم در  بیشتری  امیدواری  نمی شود، 
احداث بنگاه هایی به تولید 600 هزار تن سیمان در سال با برند 
عراق برسیم. خوشبختانه در سه ماهه اول امسال بیش از یک 
به دلیل افزایش  درصد رشد داشتیم که این مسئله نه صرفاً 
است.  بوده  داخل  رونق ساخت وساز  دلیل  به  بلکه  صادرات 
در صادرات 13.5 درصد نسبت به سه ماه اول سال گذشته 
عقب هستیم اما با تمهیداتی که انجام شده، عقب ماندگی ها 

را جبران می کنیم.

گـــــــــزارش
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ظرفیت  خاص،  سیمان های  تولید 
پنهان صنعت سیمان ایران

حدود 70 کارخانه سیمان در کشور مشغول به تولید هستند که 
از این تعداد 5 واحد تولید سیمان های خاص را جزو برنامه های 
خود قرار داده اند. سیمان های خاص سیمان هایی هستند که 
در کشور بیشتر در حفاری های چاه نفت و دریایی به کار برده 
ارزش افزوده  می تواند  ویژه  سیمان های  تولید  البته  می شود. 
موضوع  اما  باشد.  داشته  معمولی  سیمان  به  نسبت  باالتری 
که حجم مصرف  است  این مسئله  زمینه  این  در  توجه  قابل 
در  خاص  سیمان  نوع  دو  نیست.  باال  چندان  سیمان ها  این 
کشور تولید می شود درباره تولید سیمان های ویژه در ایران، 
نادر غفاری، معاون فنی انجمن کارفرمایان صنعت سیمان می 
یکی  می شود،  تولید  کشور  در  خاص  سیمان  نوع  دو  گوید: 
سیمان هایی است که در حفاری های چاه نفت مورد استفاده 
مورد  دریا  در  که  است  سیمان  نوعی  دیگری  و  می گیرد  قرار 
استفاده قرار می گیرد؛ به عبارت دیگر سیمان هایی هستند که 
برای بتن ریزی در دریا کاربرد دارند.غفاری با اشاره به استفاده 
از سیمان های خاص در کشور عنوان کرد: با توجه به نفتخیز 
بودن کشور پرمصرف ترین این سیمان های خاص در چاه های 
نفت کاربرد دارد و مورد استفاده قرار می گیرد.وی با تاکید بر 
این موضوع که در تولید سیمان های خاص با مشکلی روبه رو 
خاص  سیمان های  این  از  نوع  این  دو  هر  افزود:  نیستیم، 
در داخل تولید می شود و در این زمینه واحدهای تولیدی با 

مشکلی روبه رو نیستند. اما به طور کلی موضوع این است که 
حجم مصرف این نوع سیمان ها چندان چشمگیر نیست

غفاری در پاسخ به این پرسش که در چند واحد سیمانی سیمان 
خاص تولید می شود، گفت: حدود 5واحد سیمانی در کشور 
امکان  نیز  واحدها  سایر  البته  می کنند.  تولید  خاص  سیمان 
تولید  برای  کوره  دو  که  واحدهایی  بیشتر  اما  دارند،  تولید 
خاص  سیمان  برای  را  کوچکتر  کوره  معمول  به طور  دارند، 
نخواهد  به صرفه  و  اقتصادی  چندان  و  می دهند  اختصاص 
بود که واحدهایی که یک کوره دارند، چنین سیمان هایی تولید 
تمام  که  کرد  ادعا  می توان  کند  پیدا  اگر ضرورت  ولی  کنند. 
واحدهای تولیدی، قادر به تولید چنین سیمان هایی هستند. 
واحدهای  در  خاص  سیمان  تولید  فناوری  دیگر  عبارت  به 

سیمان سازی کشور موجود است.
وی در پاسخ به این پرسش که در زمینه سیمان خاص صادرات 
می شود، عنوان کرد: در این زمینه هم صادرات می شود، اما 
به طور کلی حجم آن به قدری قابل توجه نیست که بتواند در 
اقتصاد سیمان تعیین کننده باشد. معاون فنی انجمن کارفرمایان 
صنعت سیمان در پاسخ به این پرسش که سیمان مرکب چه 
تفاوتی با سیمان خاص دارد، عنوان کرد: سیمان مرکب سیمان 
خاص محسوب نمی شود. در حقیقت سیمان مرکب سیمانی 
است که افزودنی های مجاز به آن اضافه می شود و در فهرست 
سیمان  پوزالنی،  سیمان  سرباره،  سیمان  چون  سیمان  انواع 
آهکی و… قرار می گیرد. این همان سیمان معمولی است که با 
افزودنی های خاص تیپ های مختلف پیدا می کند، اما سیمان 

خاص با فناوری و فرموالسیون خاص انجام می شود.

دلیل گرانـی اخیـر سیمان چیست؟

اینکه  بیان  با  سیمان  صنعت  کارفرمایان  صنفی  انجمن  دبیر 
قیمت سیمان در 9 ماهه نخست امسال تغییری نخواهد کرد، 
اما برخی خرده فروشی  پایه سیمان گران نشده  گفت: قیمت 
ها هزینه های حمل و نقل را لحاظ کرده و همین امر موجب 

افزایش قیمت سیمان شده است.
 عبدالرضا شیخان با اشاره به اینکه آمارها نشان می دهد در سه ماهه 
امسال بازار خرید و فروش مصالح ساختمانی نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته رشد 1.96 درصدی را شاهد بوده است، اظهار داشت: 
با توجه به این رشد قیمت سیمان در 9 ماهه نخست امسال تغییری 
نخواهد کرد. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: 
تغییرات قیمت سیمان در 3 ماهه پایانی سال جاری آنهم با ارزیابی 
بازار اعالم خواهد شد. وی در پاسخ به اینکه با وجود صحبت های 
شما اما شرایط بازار از افزایش قیمت سیمان حکایت دارد، گفت: 
قیمت پایه سیمان گران نشده اما برخی خرده فروشی ها هزینه های 
حمل و نقل را لحاظ کرده و همین امر موجب افزایش قیمت سیمان 
شده است. شیخان در توضیح این موضوع گفت: در حال حاضر 
هر تن سیمان فله ای در درب کارخانه تنی 110 تا 115 هزار تومان است 
اما با محاسبه  9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و هزینه حمل و نقل 
حدوداً هر کیسه 50 کیلویی سیمان در خرده فروشی ها کمتر از 8هزار 

تومان است.

کرد:  تصریح  سیمان   صنعت  کارفرمایان  صنفی  انجمن  دبیر 
باید  را  بیشتری  نقل  و  حمل  هزینه  فروشی ها  خرده  برخی 
پرداخت کنند به همین دلیل قیمت هر کیسه 50 کیلویی سیمان 
این هزینه ها به  اما اعمال  به بیش از 8 هزار تومان می رسد 

معنی گرانی قیمت پایه سیمان نیست.



اخـبار سیمان

60 هزار تن سیمان 
از خراسان جنو�ب 

صادر شد

کت سیمان  �ش
شمال 1000 

میلیاردی شد

 » ن کت »سیمان گیالن سرب �ش
موفق به کسب تندیس کیفیت 
برتر محصول میل در صنعت 

سیمان شد

صادرات سیمان به 
عراق هنوز از � 
گرفته نشده است

ساخت کارخانه 
سیمان مطالبه 
جدی مردم 
پلدخرت است

ن در ازبکستان  چ�ی
کارخانه سیمان یک 
میلیون و دویست 
هزار تین خواهد 

ساخت

اقدام جهادی 
کت  بسیجیان �ش

سیمان تهران 
در جمع آوری 
ضایعات مجتمع

کت  عضویت �ش

سیمان خزر در 

کنفدراسیون برند 
ایرا�ن

موفقیت سیمان نهاوند 

در همایش تخصی 

گروه برق مجموعه 

سیمان تهران

کت سیمان صوفیان  �ش
ن  ن همایش ب�ی در سوم�ی
الملیل کیفیت به عنوان 

برگزیده انتخاب شد

کاهش صادرات 
سیمان به اقتصاد 
آذربایجان غر�ب 

لطمه می زند

استفاده از گاز 
مشعل فاز 21 پارس 
جنو�ب در صنعت 

سیمان

مجوز جدیدی برای 
احداث کارخانه 
سیمان صادر 
نخواهد شد

کت سیمان نهاوند  از �ش

ن  ن کنفرانس ب�ی در سوم�ی

الملیل کیفیت با اهداء 

لوح یابود، تجلیل به 

عمل آمد 

نتایج مثبت آزمایش 
مقاومت و کیفیت 

کت  سیمان تولیدی �ش
سیمان ایالم در اروپا

سیمان خاش به عنوان ییک 
از 10 صنعت برتر کشور 

کارخانه سیمان اصفهان معر�ن شد
تحت مراقبت دقیق 

محیط زیست قرار دارد

کت  تجلیل از �ش
ن  سیمان خزر در سوم�ی

ن الملیل  کنفرانس ب�ی
کیفیت

احداث راه 14 
ی کارخانه  کیلومرت

سیمان به الریخا�ن در 
منطقه سیاهکل

فرماندار درمیان: 
مشکل کارخانه سیمان 
باقران باید برریس و 

رفع شود

ی مراقبیت پروژه  ن ممری
کت  EC در در �ش
سیمان ایالم با 

موفقیت انجام شد

تجلیل از نفرات 
برگزیده مسابقات 

کت  احکام �ش
سیمان ممتازان
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استفاده از گاز 
فلر فاز 12 برای 

مصرف در کارخانه 
سیمان کنگان

مصرف یک 
میلیون تن سیمان 

برای ساخت 
طوالنی ترین پل 

جهان در چین

تعطییل فاز سوم 
کارخانه سیمان دورود به 
علت مشکالت زیست 
محیطی به مدت 40 روز

فرماندار سیاهکل: 
یس  پروژه راه دسرت
کارخانه سیمان به 
الریخا�ن 56 درصد 
ییک دارد ن فت فری پی�ش

تندیس واحد 
نمونه صنعیت 

فارس به سیمان 
المرد اعطا شد

دریافت لوح و 
تندیس واحد 

نمونه و برگزیده 
صنعیت و معد�ن 

توسط سیمان 
ن گیالن سرب

روزانه 5 هزار تن 
سیمان از گمرک 
همدان صادر 

می شود

افزایش ظرفیت 
تولید سیمان در 

کنیا طی سال های 
آینده

کارخانه سیمان 
پیوند گالیکش 

ترین کارخانه  ن سرب
سیمان کشور است 

دریافت گواهی 
انطباق استاندارد 

مرف انرژی 
ار قم ن سیمان نری

فت  پی�ش
20 درصدی کارخانه 

سیمان پلدخرت 
پس از گذشت 

11سال

کت  همکاری �ش
سیمان پیوند گلستان 

با سازمان فین و 
حرفه ای در برگزاری 

کالس های آموزیسش

3مقاله سیمان 
نهاوند به عنوان 
مقاالت برگزیده 

همایش تخصی 
گروه برق انتخاب 

شدند

پرونده کارخانه سیمان 
ایالم در صورت عدم رفع 
 به مراجع 

گ
نواقص آالیندیک

قضا�ی ارجاع داده می شود

کسب جایزه ماندگاری، 
کیفیت و تکنولوژی در 
صنایع سیمان از گروه 

صنعیت SCI اروپا توسط 
ن سیمان گیالن سرب

کسب تندیس واحد 
نمونه صنایع معد�ن 
استان گلستان توسط 
کت سیمان پیوند  �ش

گلستان

قدردا�ن ثبت احوال 
استان آذربایجان 
کت  �ت از �ش �ش
سیمان صوفیان تعلل سازمان محیط 

زیست در پرداخت حق 
 کارخانه سیمان 

گ
آالیندیک

چهارمحال به لنجان

عربستان تعرفه 
صادرات سیمان 
خود را 50 درصد 

کاهش داد

با�ن سیمان  ن مری
قاین از کودکان 

و نوجوانان 
مراکز بهزیسیت 
شهرستان قاینات

مجوز افزایش 
�مایه هلدینگ 
سیما�ن صادر شد

آغاز به کار خط 
تولید سیمان 

پاکستا�ن ها در 
عراق طی ماه 

های آینده

انتقال فاز 4 
سیمان دورود 
به خرم آباد 

امکان پذیر نیست

کسب رتبه نخست 
در شاخص اشتغال 
در فرایند خصویص 
سازی کشور توسط 
کت سیمان زابل �ش

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

ــاوری  ــب فن ــورهای صاح ــع کش ــران در جم ســیما�نای کامپوزیت هــای 

به  شدند  موفق  زلزله  ن الملیل  ب�ی پژوهشگاه  محققان 
برابر  در  مقاوم  سیما�ن  کامپوزیت های  تولید  فین  دانش 
ایران  شد  موجب  موفقیت  این  که  یابند  دست  زلزله 
د. گری قرار  فناوری  این  دارنده  کشورهای  معدود   جزو 

پژوهشگاه  علمی  هیأت  عضو  الهی،  ناطقی  ز  فریرب دکرت 
مجری  و   )IIEES( زلزله  مهندیس  و  زلزله شنایس  ن الملیل  ب�ی
مواد  از  نوعی  را  الیاف  با  شده  تقویت  سیمان های  طرح 
فت ها�ی در زمینه  کامپوزییت دانست که در سال های اخری پی�ش
است. شده  حاصل  جهان  �ا�  در  آنها  ارتقای  و   ساخت 

اعضای  در  ن بار  نخست�ی برای  نوین  مصالح  این  داد:  ادامه  وی 
برابر  در  ساختمان ها  رفتار  بهبود  جهت  باربر  و  سازه ای 
و  مصالح  بودن  نو  دلیل  به  و  شد  استفاده  امریکا  در  زلزله 
روی  بر  نوآوری  مصالح،  این  دقیق  رفتار  بودن  ناشناخته 
 ترکیب مناسب سازنده این مواد همچنان ادامه داشته و دارد.

ناطقی الهی با بیان اینکه این فناوری تا سال 1390 تنها در اختیار 
کشورهای معدودی نظری امریکا و دانمارک بود، اضافه کرد: با 
اجرای طرح تحقیقات به دانش فین این کامپوزیت های مقاوم 
به  ایران  ترتیب  بدین  که  یافتیم  دست   )ECC( زلزله  برابر  در 
 جمع چند کشور دارای فناوری کامپوزیت های سیما�ن پیوست.
انتقال  در  فراوان  تحریم های  وجود  غم  علری وی،  گفته  به 
و  ن  چ�ی و  هند  نظری  همسایه  کشورهای  از  نیاز  مورد  مصالح 
پژوهشگران  ی های  پیگری با  امر  این  آنها  بومی سازی  ن  همچن�ی
ن الملیل زلزله شنایس و مهندیس زلزله محقق شد.  پژوهشگاه ب�ی

سیما�ن  کامپوزیت های  این   های 
گ

ویژیک بیان  به  طرح  مجری 
 های مصالح 

گ
ن ویژیک پرداخت و گفت: این مصالح عالوه بر داش�ت

در  باال  مقاومت  باال،  فشاری  مقاومت  نظری  معمول  سیما�ن 
برابر آتش، دوام، سهولت در اجرا و ارزان بودن، رفتار بسیار 
ن دارند.  شکل پذیر و مقاوم در برابر بارهای کش�ش و لرزهای نری

وی وجه تمایز این مصالح را نسبت به نمونه های مشابه، عدم 
مش های  یا  و  آرماتور  نظری  کش�ش  جزء  از  استفاده  به  نیاز 
شد:  یادآور  و  کرد  ذکر  کش�ش  مقاومت  ن  تام�ی جهت  فوالدی 
روی  بر  متعددی  آزمایش های  فناوری  این  به  دستیا�ب  برای 
مهندیس  از  پس  تا  شد  انجام  سیما�ن  کامپوزیت های  مصالح 
ن  ن در ایران تعی�ی شدن آنها نحوه ساخت و طرح اختالط آنها نری
با  کشور  در   

گ
سنیک مصالح  فراوان  تفاوت های  چراکه  شود؛ 

دارد. کرده اند، وجود  پیدا  فناوری دست  این  به  که   کشورها�ی 
بنیان گذار مقاوم سازی و مدیریت بحران در ایران، دست یا�ب 
به این فناوری، ساخت این مصالح و انجام آزمایش های مورد 
ادامه  و  دانست  DTU  دانمارک  دانشگاه  همکاری  با  را  نیاز 
مهندیس  سیما�ن  کامپوزیت های  از  استفاده  تمایز  وجه  داد: 
در شکل پذیری و مقاومت کش�ش باالی آنها است؛ به گونه ای 
دلیل  به  سیما�ن  مصالح  و  ن  ب�ت که  سازه  از  بخش ها�ی  در  که 
استفاده  هستند،  شدید  ضعف های  دچار  کشش  وجود 
شد. خواهد  آن  تقویت  موجب  کامپوزییت  مصالح  این   از 

ن بار توسط  به گزارش ایسنا، ایده استفاده از این مصالح نخست�ی
ایوب  دکرت  وی  ای  دکرت دانشجوی  و  الهی  ناطقی  پروفسور 
ن آرمه مطرح شد.  دهقا�ن در مقاوم سازی و تقویت سازه های ب�ت
در این راستا پس از دستیا�ب به فناوری کامپوزیت های سیما�ن 
ن به  طرح اختالط کاربردی، نحوه ساخت و اجرای این مصالح نری
ن آرمه مشخی  طور دقیق ارائه شد و پس از آن قاب های ب�ت
جانیب  بارهای  تحت  بودند،  ن  نری آجری  دیوارهای  دارای  که 
شدند. ارزیا�ب  مصالح  این  از  استفاده  از  بعد  و  قبل   )زلزله( 
تعدادی از این قاب ها به صورت معمول و رایج ساخته شده و 
تعدادی از آنها پس از تقویت با کامپوزیت های سیما�ن مهندیس 
آزمایش شدند و نتایج رفتاری آن نشان از تقویت این قاب ها 
دارد. این رفتار مناسب، نشان دهنده مقاومت و شکل پذیری 
در  سیما�ن  کامپوزیت های  مصالح  دارای  ساختمان های  باالی 
برابر زلزله است. استفاده از مصالحی مقاوم و شکل پذیر که 
اجرا  به راحیت  و  ساخته  �عت  به  اجزا،  در   

گ
پیچیدیک ن  ع�ی در 

تلقی می شود. بوده و یک �مایه میل   می شوند، بسیار مفید 
ی باال  ن دکرت ناطقی الهی، ییک از معضالت مهم کشور را لرزه خری
و عدم مقاوم بودن ساختمان های موجود ذکر کرد و ادامه داد: 
عدم مقاومت ساختمان ها به دلیل قدیمی بودن، ضعف های 
ی  طراحی و اجرا است و این مصالح می تواند به طرز چشم گری
موجب کاهش خطرات نایسش از زلزله های احتمایل و مخرب در 
 سال های آ�ت شود و �مایه های جا�ن و مایل کشور را حفظ کند.
تحقیقات  در  افزود:  و  کرد  اشاره  آمده  به دست  نتایج  به  وی 
رسیده  درصد   5.5 کش�ش  کرنش  به  زمینه  این  در  قبیل 
داد؛  نشان  را  درصد   4 کش�ش  کرنش  ما  نتایج  ویل  بودند، 
ان  ن مری به  به ندرت  دنیا  در  تاکنون  که  است  حایل  در  این 
کرده اند. پیدا  دست  آن  از  فراتر  و  درصد   4 کش�ش   کرنش 

به گفته وی نتایج نمونه ها�ی از این مواد که در دانشگاه کاردیف 
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سال  در  میشیگان  دانشگاه  در  و  شده  داده  توسعه  انگلستان 
کرنش کش�ش 8.3 درصد رسیده  به مقدار  آزمایش شد،   2005
 است که از نسبت کرنش های باال در جهان محسوب می شود.

ناطقی الهی افزود: با استفاده عمیل از این کامپوزیت ها در فرم 
ن پیش ساخته توانا�ی فوق العاده ای  و قالب های ساده و همچن�ی
افراد  به خصوص  ساختمان های  مقاوم سازی  برای  کشور  در 

ضعیف از نظر مایل در برابر زلزله خواهیم داشت.

ع مراغه ای دستگاه سیمان کاری ساخت مخ�ت

فراحی  شهید  رشد  مرکز  جوان  پژوهش گر  ویل نژند،  توحید 
کت ها  را در سازمان ثبت �ش اع خود  این اخرت بسیج مراغه، که 
و مالکیت های صعنیت ایران به شماره 77789 ثبت کرده است 
انواع  تگری پایسش  این دستگاه سیمان ز�ن و  از  استفاده  با  گفت: 
 دیوارها در ارتفاع و عرض های متفاوت به سهولت انجام می شود.

برای  سیمان  چاپ گر  عنوان  به  دستگاه  این  افزود:  وی 
استفاده  بدون  بلندمرتبه  ساختمان های  در  استفاده 
می رود. کار  به  کارگر  دخالت  بدون  و  داربست   از 

پوشش  اجرای  داد:  ادامه  دستگاه  این  مزایای  به  اشاره  با  وی 
یک نواخت سیمان و نمای سیما�ن روی دیوار، �عت و دقت 
 های این دستگاه است.

گ
 باال و استفاده از مصالح کم از ویژیک

اینکه نحوه عملکرد این دستگاه مشابه چاپ گرهای  با بیان  وی 
این  در  سیمان  کارتریج  کرد:  اضافه  است  جوهرافشان 
از  آن  پاشش  عمل  و  یوک  اسکاچ  خاص  مکانیسم  با  دستگاه 
می شود. انجام  سور  کمرپ باد  فشار  کمک  به  کارتریج،   هِد 

نمای  سیمان کاری  خودکار  دستگاه  این  گفت:  وی 

سیمان  مربع  مرت صدها  روزانه  است  قادر  ساختمان 
بدون  استفاده  مورد  ساعات  و  کار  نوع  حسب  بر  را  کاری 
دهد. انجام  ساختما�ن  کارگر  و  انسا�ن  وی  نری  دخالت 

وی با بیان این که برای ساخت و طراحی این دستگاه یک سال زمان �ف 
ن هزینه شده است.  کرده افزود: برای این منظور 150 میلیون ریال نری

ی  شهرستان مراغه با حدود 250 هزار نفر جمعیت در 127 کیلومرت
�ت واقع است. یز، مرکز آذربایجان �ش ترب

افزایش تقاضا برای سیمان سفید تا سال ۲۰۲۱

ساختما�ن مرکز  مصالح  و  سیمان  بخش  گزارش  اساس  بر 
مطالعا�ت CW آمریکا، سیمان سفید تنها 1درصد از نیاز جهان به 
سیمان را تشکیل می دهد و بازار مرف با توجه به برنامه های 
متنوع و تخصی که در خصوص استفاده از سیمان سفید در 
حال اجرا است تا حدی به این سمت تغیری جهت خواهد داد. 
»رالوکا کرکل« مشاور ارشد این گروه تحقیقا�ت معتقد است که 
ن  سیمان سفید یک محصول متمایز است و قیمت های جها�ن آن نری
ن بازارهای جدیدی  ن اساس پایه گذاری شده است. همچن�ی بر هم�ی
برای این محصول پیش بیین می شود که عمدتاً بر پایه زیباسازی 
اساس  بر  است.  شده  نهاده  بنا  ساختما�ن  پروژه های  و  بناها 
ن  ، چ�ی برریس های انجام شده طی پنج سال آینده در بخش آسیا�ی
و هند از پیشتازان افزایش بازار مرف سیمان سفید به شمار 
آسیا�ی  رشد مرف  ، در بخش غری می روند. به گزارش سیمان خرب
سیمان سفید در آمریکا و مکزیک قابل توجه خواهد بود به گونه ای 
که طی 5 سال گذشته به ترتیب با رشد متوسط 8 و 13 درصدی 
همراه بوده که ییک از عوامل آن تغیری فضای اقتصادی دو کشور 
عنوان شده است.در حال حا�ن سیمان سفید در 130 کارخانه در 
سطح جهان تولید می شود که در حدود 50 درصد از ظرفیت تولید 
این محصول در اختیار هلدینگ های بزرگ سیما�ن است که در 
حد قابل توجهی برای تولید سیمان سفید ظرفیت سازی کرده اند.



18
ه 

فح
ص

   
 9

6 
یز

پای
  1

6 
ره

مـا
 ش

ن 
زگا

رم
 ه

ان
یم

 س
لی

اخ
ه د

نام
صل

 ف

یا  از )خطر(  از میزان درجه دور بودن  ایمنی عبارت  است 
یا  اشخاص(   به   ( آسیب  احتمال خطر،  آن  در  که  )حالتی 

خسارت مادی، به میزان قابل قبول محدود شده باشد.(
اهمیت و رابطه ایمنی با سالمتی افراد به طور واضح مشخص 
و  ندارد  وجود  مطلق  و  درصد  صد  طور  به  ایمنی  است،  
عمال هم هیچگاه  حاصل نخواهد شد از این روست که گفته 
یک  است.  خطرات  برابر  در  نسبی  حفاظت  ایمنی  می شود 
مکان ، یک کار معین و با یک دستگاه، زمانی ایمن هستند که 
برای  بیماری  به  ابتال  یا  و  احتمال خطر مرگ، مجروح شدن 
کار می کنند در حد  با آن دستگاه  یا  آنجا بوده  کسانی که در 

قابل قبول پایین باشند.

ایمنی طیف بسیار وسیعی دارد و حداقل موارد زیر را در 
بر می گیرد:

ایمنی در منزل
ایمنی در حمل و نقل

ایمنی پیاده راه ها
ایمنی در محیط کار

ایمنی کودکان و سالمندان

کشورمان  در  ایمنی  رعایت  عدم  آمارهای  از  تعدادی  به 
دقت کنید: 

کشور   190 بین  در  رانندگی  ناایمن  تصادفات  نظر  از  ایران 
جهان، در رتبه 189 است.  در سال 1390 در ایران نزدیک 20000 
نفر به علت حوادث ناشی از حمل و نقل جان خود را از دست 

داده اند!
عابرین پیاده بیشترین احتمال کشته شدن  و یا معلولیت را 
دارند. آمار مربوطه به تصادفات عابران پیاده در سال 1385 
معلول  نفر   276000 و  کشته  28000نفر  دهنده  نشان  ایران  در 
بوده است. اغلب قربانیان جوانانی هستند که قبل از تصادف 

دارای سالمتی کامل بوده اند!
بر اساس اطالعات ثبت مرگ در کشور در سال 1390 حدود 
853 نفر از کودکان زیر 5 سال به علت حوادث مربوط به حمل 

و نقل فوت کرده اند.

فقط در یزد ماهانه ده نفر از موتور سواران  به دلیل سانحه 
فوت می کنند.

روزانه 8 نفر به دلیل سوختگی فوت می کنند.
زلزله سال 1382 در شهر تاریخی بم 25000 نفذ فوت شده و 
50 هزار نفر مجروح داشت؛ زلزله سال 1369 در ناحیه رودبار، 
مجروح  35000نفر،  به  نزدیک  کشتار  سبب  لوشان  و  منجیل 

شدن 60000نفر و بی خانمانی بیش از 500000 نفر شد.
هم اکنون 31 هزار نفر از مبتالیان به ایدز شناسایی و تحت 
از 60 هزار نفر دیگر  درمان هستند ولی برآورد می شود بیش 
وجود دارند که شناسایی نشده اند. این افراد اغلب از طریق 

سرنگ مشترک و رابه جنسی غیر ایمن مبتال شده اند.
ساالنه حدود 1400 نفر در ایران بر اثر حوادث فیزیکی ناشی 
اثر  بر  این رقم  برابر  به شش  نزدیک  و  کار فوت می کنند  از 
دست  از  را  خود  جان  بیماری های شغلی  از  ناشی  مرگ های 
میلیارد   30000 ایران  در  کار  از حوادث  ناشی  هزینه  می دهند. 

تومان ) یک ششم بودجه ساالنه دولت در سال 93( است.

برای ارتقای ایمنی خود و خانواده چه کارهایی باید انجام 
دهیم؟

گام اول: ابتدا باید وضعیت رعایت ایمنی خود و خانواده را 
ارزیابی کنید. با کمک اعضای خانواده جدول روبه رو را تکمیل 
عالمت  را  قرمز  نمی کنید،  رعایت  و  ندارید  ایمنی  اگر  کنید 
بزنید. اگر برخی اوقات رعایت می کنید و برخی اوقات نه، یا از 
ایمنی کامل مطمئن نیستید، زرد را عالمت بزنید و اگر از ایمنی 
موقعیت مطمئن هستید سبز. سپس علت قرمز یا زرد بودن را 
استخراج و راهکارهای آن را تصمیم بگیرید و برای اجرای آن  

از همین امروز اقدام کنید.

آگاهی  به  اگر  کنون  تا  ایمنی  رعایت  عدم  علت  دوم:  گام 
شما و اطرافیان مربوط است، اقداماتی برای افزایش آگاهی و 
تصحیح باورهای غلط انجام دهید در این مورد باید مطالعه 

کنید و از افراد خبره مشاوره بگیرید.

ایمنی در زندگی

ســــــــالمت
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نرنگ زردرنگ قرمزنقاط ضعف من و اعضای خانوادهموقعیت ایمن راهکاررنگ س�ب

خانه

آتش سوزی

 برای زلزله احتمایل
گ

امادیک

گ
گاز گرفتیک

به اجسام ناپایدار �ن

 در زمان تفریح
گ

 و غرق شدیک
گ

سوختیک

پیاده راه

عبور فقط از محل خط ک�ش عابر 
پیاده

عبور فقط از پل عابر پیاده

کار نکردن با موبایل و تمرکز کامل

عبور با احتیاط از کنار ساختمان های 
در حال ساخت

گ
رانند�

کمربند ایمین

کاله ایمین موتور و دوچرخه سوار

رعایت �عت مطمئنه

گ
ن راهنما�ی و رانندیک قوان�ی

محیط کار

اطمینان از ایمن بودن کار

استفاده از محافظ �، گوش، چشم 
و دست ها

ن در مجل کار نحوه نشس�ت

سالمندان و 
کودکان

ین خطر سالمندان افتادن مهمرت

 برای کودکان
گ

مسمویت و خفیک

گام سوم: علت عدم رعایت اگر به دلیل نبود شرایط فیزیکی  
و محیطی مناسب است برای رفع نقیصه تالش کنید، این باور 
را در خود تقویت کنید که هزینه های رفع نقیصه، کمتر از 

هزینه های عوارض حادثه است.

گام چهارم: بعد از مدتی اقداماتی را که انجام داده اید با 
وضعیت قبلی مقایسه کنید و به خودتان جایزه بدهید.

استانداردهای  رعایت  موارد  این  همه  در  که  نکنیم  فراموش 
خودرو سازی، شهر سازی، ساخت مسکن، چیدمان محیط کار، 

مهندسان  مدیران،  توسط  راه سازی  و  تفریحی  مراکز  ساخت 
و سرمایه گذران خود مشوق رفتار ایمن و محافظ شهروندان 

است.
توسعه حمل و نقل عمومی  به خودی خود حوادث و سوانح 
شدن  اجرایی  تجربه  که  کشورهایی  و  می کند  کم  را  ترافیکی 
سیاست حمل و نقل عمومی از قبیل اتوبوس های ایمن، مترو 
وقطار را داشته اند، توانسته اند به مقدار قابل توجهی ایمن 
تر زندگی بکنند. نقش رسانه ها  و آموزش در موقعیت محل 
کار، مدرسه و محله همگی در ایجاد رفتارهای ایمن تاثیر دارد.
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کرمانشاه یکی از کالن شهرهای غربی ایران و مرکز استانی با همین 
منطقه،  این  کهن  تاریخ  و  سرگذشت  واسطه ی  به  است.  نام 
جاذبه های تاریخی و فرهنگی فراوانی در جای جای آن قرار گرفته 
کوهستانی  مناطق  در  منحصربه فرد  طبیعت  همچنین  است. 

زاگرس از دیگر ویژگی های کرمانشاه محسوب می شود.
فعلی  مکان  در  بشر  سکونت  قدمت  مستندات،  اساس  بر 
از طرفی  باز می گردد.  میالد مسیح  از  پیش  به هزاره  کرمانشاه 
برای پیدایش اولین شهر در این منطقه به قرن 9 پیش از میالد 

اشاره شده است.
ایران است. اوج عظمت  باستانی ترین مناطق  از  کرمانشاه یکی 
این منطقه در زمان انوشیروان ساسانی بود. تا جایی که در متون 
و  اشجار  میان  به عنوان شهری اصیل در  کرمانشاه  از  تاریخی 

آب های روان یاد کرده اند.
منطقه  این  نام  »کاسیان«  باستانی  قوم  فرمانروایی  زمان  در 
»الیپی« بود. سپس در گذر سال ها و با تعویض اسامی گوناگون، 
سرانجام در زمان بهرام شاه ساسانی و به سبب فرمانروایی بر 

مناطق کرمان، نام »کرمانشاه« به این منطقه نسبت داده شد.
محسوب  ایران  فالت  قدیم  ساکنین  از  کرمانشاه  کردهای 
می شوند. این قوم یکی از شاخه های نژاد آریایی است که پیش 

از میالد مسیح در کوه های زاگرس سکنی گزید.
متری   1200 ارتفاع  در  زاگرس،  کوهستانی  مناطق  بین  کرمانشاه 
از سطح دریا واقع شده است. این موقعیت جغرافیایی آب و 
به ارمغان  این منطقه  هوای سرد و معتدل کوهستانی را برای 
 31 گرم سال  روزهای  در  کرمانشاه  دمای  میانگین  است.  آورده 

درجه و در روزهای سرد سال 2- درجه است.
زمان  در  شمسی   13 قرن  اواخر  به  کرمانشاه  شهرداری  تاسیس 

قاجار برمی گردد.
کرمانشاه با جمعیتی نزدیک به یک میلیون نفر، از کالنشهرهای 

ایران و بزرگترین شهر کردنشین کشور محسوب می شود.
زبان مردم کرمانشاه کردی است. این زبان عموما با گویش های 
همچنین  می شود.  صحبت  لکی  و  سورانی  اورامی،  کلهری، 
عدهای از ساکنین این منطقه با لهجه ی فارسی کرمانشاهی تکلم 

می کنند.
شیعیان بیشترین ساکنان این شهر را تشکیل می دهند. درحالی که 
قرار  بعدی  جایگاه های  در  زرتشتی  و  تسنن  اهل  هم وطنان 

می گیرند.

سرزمین کهنسرزمین کهن

ن من سـرزم�ی
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همان طور که اشاره شد، با توجه به قدمت و عقبه ی کرمانشاه، 
دارد.  وجود  شهر  این  در  بسیاری  تاریخی  جاذبه های  و  آثار 
که  است  ساسانیان  زمان  از  باقی مانده  آثار  این  بیشتر  همچنین 
شاخص ترین آنها »طاق بستان« است که نماد کرمانشاه به حساب 
قرار  بیستون  کوه  دامنه ی  در  که  بیستون«  »سنگ نبشته   می آید. 
دارد، از دیگر آثار مطرح منطقه است که در سازمان یونسکو به 

ثبت رسیده است.
طبیعت این منطقه نیز میزبان پدیده های طبیعی شگرفی است. 
در  که  غار  این  است.  موارد  این  از جمله ی  »پرو«  یا  »پراو«  غار 
غار  بزرگترین  به عنوان  دارد،  قرار  نام  همین  با  کوهی  ارتفاعات 

عمودی دنیا مطرح است.
و  مرغوب  خاک  از  کرمانشاه،  اقلیمی  و  طبیعی  مناسب  شرایط 
یکی  به  را  منطقه  این  دائمی،  رودخانه های  تا  گرفته  حاصل خیز 
در  همچنین  است.  کرده  تبدیل  ایران  کشاورزی  قطب های  از 
کنار کشاورزی، دامداری و دامپروری از اصلی ترین فعالیت های 

اقتصادی مردم کرمانشاه محسوب می شود.
صنایع این منطقه به دو دسته ی صنعتی و دستی تقسیم می شود. 
فرآورده های نفتی، قند و شکر و غذایی از جمله صنایع صنعتی 
دستی  صنایع  جمله  از  نیز  کوزه گری  و  قالی بافی  گلیم بافی،  و 

کرمانشاه به شمار می روند.
این  دانست.  موسیقی  قطب های  از  یکی  می توان  را  کرمانشاه 
منطقه با موسیقی کردی خود از جایگاه ویژه ای در موسیقی ایرانی 
به  می توان  موسیقی  این  سازهای  اصلی ترین  از  است.  برخوردار 

کمانچه، تنبور و دف اشاره کرد.
 )Roseburg( »در دهه ی 50 شمسی شهر کرمانشاه با شهر »رسبورگ
در ایالت »اورگان« )Oregon( آمریکا، پیمان خواهرخواندگی داشت 
که در پی همین موضوع، خیابانی با نام »خیابان کرمانشاه« در 

رسبورگ نامگذاری شده است.
برای مورد آخر جالب است بدانید که کیهان کلهر) آهنگساز و نوازنده 
معروف کمانچه(، شهرام ناظری )خواننده پرآوازه ایرانی(، رحیم 
)گرافیست(  ادیبی  فرزاد  سرا(،  ترانه  و  کرمانشاهی)شاعر  معینی 
علی اشرف درویشیان) داستان نویس( علی محمد افغانی )داستان 
نویس( ندا شهسواری )قهرمان تنیس( پوران درخشنده )کارگردان 
مفاخر  از  )خوشنویس(  نجومی  سیدمرتضی  مرحوم  و  سینما( 

کرمانشاه هستند.
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گلدان سیما�ن کوچک با اشکال هندیس 
این  به خاطر شکل هندیس بسیار مناسب است. ساخت  ید که  یاد می گری گلدان سیما�ن را  این مطلب طرز ساخت یک  در 
، روی دیوار، داخل  ن گلدانهای کوچک بسیار ساده است و با گچ هم می شود آنها را ساخت. از این گلدانها می توانید روی مری

کتابخانه و … استفاده کنید و با آنها شکل های مختلف بسازید.
همانطور که در تصاویر می بینید با چندتا از این گلدان سیما�ن می شود شکلهای بسیار مختلفی ساخت. اندازه این گلدانها خییل 
ن خاطر نمی توانید هر گیاهی را داخلش بکارید. اگر می خواهید گلدان سیما�ن را بزرگرت کنید باید ابعاد  بزرگ نیست و به هم�ی

الگوی کاغذی را تغیری بدهید.

گام اول : وسایل مورد نیاز

سیمان	 
سنگ ریزه	 
کارتن ضخیم	 
الگوی کاغذی )می توانید الگو را در ادامه پست دانلود کنید(	 
کاتر	 
چسب نواری	 
دستکش الستییک	 
دستمال	 

گام دوم :   قالب را بسازید

ن های  الگو را از لینک زیر دریافت کنید و پرینت کنید. همانطور که در الگو می بینید، خطوط سیاه باید بریده بشوند و خط چ�ی
قرمز باید تا بخورند. با کمک این الگو باید دو مثلث کارتین بسازید که ییک از دیگری کوچک تر است. مثلث بزرگ تر )مثلث وسطی( 
باید چند سوراخ داشته باشد. این سوراخ ها باید یک سانتیمرت از لبه ها فاصله داشته باشند. وقیت گلدان سیما�ن ساخته بشود، آب 

از این سوراخ ها خارج می شود.

با چسب نواری مثلث های کارتین را شکل بدهید و ثابت کنید.

از جـنس سـیمان
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ون بیاورید  گام چهارم : قالب را بری

و�ن را از گلدان سیما�ن جدا کنید. چندبار گلدان را بشویید خاصیت قلیا�ی سیمان از  بعد از سه روز می توانید قالب داخیل و بری
ن شوید بسته نشده باشند. حاال می توانید  ن برود و روی رشد گیاه تاثری نگذارد. یکبار سوراخ های کف گلدان را چک کنید تا مطم�ئ ب�ی
ن کنید و ما فقط روی لبه ها از رنگ طال�ی استفاده کرده ایم اما شما می توانید از گلدان ها را هر  گلدان را مطابق دلخواه تان تزی�ی

ن کنید. طور که می خواهید تزی�ی

گیاه را داخل گلدان سیما�ن بکارید

گام سوم : سیمان را داخل قالب بریزید

کمی سیمان و سنگ ریزه با هم ترکیب کنید و مخلوط سیمان را بسازید. کف مثلث بزرگرت را با یک الیه سیمان به عمق یک 
سانتیمرت )هم سطح با سوراخ ها( بپوشانید.

ن شوید سوراخ های کف گلدان داخل این مثلث قرار گرفته اند. حاال  حاال مثلث کوچکرت را داخل مثلث بزرگرت قرار بدهید و مطم�ئ
ن دو مثلث را هم با سیمان پر کنید. چندبار قالب پر از سیمان را روی سطح کارتان بکوبید تا حباب های داخل سیمان  فاصله ب�ی

کند. حداقل سه روز صرب کنید تا سیمان خشک بشود. اگر کمی پالستیک دور قالب ها بپیچید، زودتر خشک می شوند. برت
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گوشمان  به  زیاد  کار  و  کسب  دنیای  در  روزها  این  که  واژه ای 
می خورد، صداقت و اصالت است که اغلب به عنوان کلید موفقیت 

در رهبری موثر و کارآمد تصور می شود.
 انکار جذابیت این ایده البته دشوار است. کمتر کسی پیدا می شود 
که تمایل نداشته باشد خود واقعی اش را در محل کار خود نمایش 
بیان می کند  آنچه  بیان کند و  دهد و منظور خود را به صراحت 

خواسته واقعی اش باشد.
 اما هرمینیا ایبارا، استاد دانشگاه DAESNI در پاریس و نگارنده 
کتاب "همچون یک رهبر عمل کن، همچون یک رهبر بیاندیش" در 
این خصوص هشدار داده است. او به این موضوع اشاره می کند 
که همیشه خطر "خیلی صادق" بودن وجود دارد و مرز موجود در 

این بین بسیار ظریف و کمرنگ است.
رهبری  در  صداقت  از  نادرست  درک  که  می کند  اظهار  ایبارا   
می تواند به شکست منجر شود. در ادامه به بعضی از خطرهایی 

که "خود واقعی بودن در محل کار" به همراه دارد می پردازیم.
 

۱. از رشد باز می مانید 
پس تمایل دارید که خود واقعی تان باشید. کدام خود واقعی؟ 
مفهوم  می گوید  ایبارا  پروفسور  معناست؟  چه  به  واقعی  خود 
قرار  تحقیقاتی  مقابل  در  واقعی"  "خود  یک  به  ماندن  متعهد 
دست  به  که  تجربیاتی  با  چگونه  افراد  می دهد  نشان  که  می گیرد 
می آورند تغییر می کنند و جنبه های جدیدی از وجود خود را کشف 
می کنند. اگر در محدوده آرامش خود باقی بمانید، شانس رشد و 

تغییر را از خود دریغ می کنید.
 

۲. ممکن است اعتبار خود را از دست بدهید 
بعضی  اما  کند.  توانمند  را  شخص  می تواند  آسیب پذیری  گاه 
گذاشته  اشتراک  به  دوستان  و  خانواده  با  فقط  است  بهتر  موارد 
شود. وقتی مدیری در خصوص کاری اظهار ترس یا شک و تردید 
می کند، کارمندان توانایی مدیر در رهبری را زیر سوال می برند. 
ایبارا مثال مدیری تازه کار را در یک کمپانی مرتبط با امور بهداشتی 

مهارت

این بار، خــــــــــــــــــوِد    واقـــــــعی تان نباشید!
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این بار، خــــــــــــــــــوِد    واقـــــــعی تان نباشید!
مطرح می کتد که به رهبری شفاف و مشارکتی اعتقاد داشت. اما 
وقتی به کارمندان جدید اعالم کرد که "می خواهم این کار را انجام 
دهم، اما این اقدام ترسناک است و به کمک شما نیاز دارم" در 

واقع اقتدار خود را زیر سوال برد.
 

3. ممکن است تصمیمات اشتباهی اخذ کنید 
ایبارا می گوید که با تعهد خیلی سفت و سخت به این باور، بعضی 
مدیران تصمیمات خود را به جای اطالعات موجود بر پایه ارزش 
ها اخذ می کنند. به اعتقاد وی، وقتی نقش بزرگتری را در محل کار 
بر اساس تجارب گذشته شکل  به دست می آورید، ارزش هایی که 

گرفته اند می توانند شما را از مسیر منحرف کنند.
 

4. ممکن است نتیجه مورد نظر را به دست 
نیاورید 

گاه افراد خود واقعی بودن را با انجام آنچه از انجام آن احساس 
با  اما زمانی که رفتار معمولتان  آرامش می کنند اشتباه می گیرند. 
می کنید.  پیدا  شکست  حس  نمی آید  در  جور  دارید  انتظار  آنچه 
آنجا  با فرهنگ  باید  کار در یک کشور جدید  همانطور که هنگام 
خود را وفق دهید، با تغییر موقعیت شغلی نیز باید سبک خود را 

تغییر دهید تا نتیجه مورد نظر خود را کسب کنید.
 

5. عدم کارآیی را توجیه پذیر می کنید 
برای بعضی از کارمندان "خود واقعی" بودن می تواند به پوششی 
اینجوری ام" می تواند به  برای عملکرد نارضایت بخش باشد. "من 
راهکار ساده ای در پاسخ به انتقاد تبدیل بشود و راه پیشرفت را 
پیشرفت روش های  به  که  می کند  تاکید  ایبارا  پروفسور  کند.  سد 
امکانپذیر  که  متعددی  خودهای  آزمون  عنوان  به  خود  مدیریتی 
ایرادی  هیچ  متوالی  روزهای  در  رفتاری  تغییر  کنید.  فکر  است 
ندارد و بدین ترتیب می توانید روش های مختلف مقابله با چالش ها 

را تجربه کنید.



۱.حواستان به نور باشد
به سایه هایی که روی اشیا می افتد نگاه کنید. نوری که از ساختمان ها 
بازتاب می شود یا سایه که روی آنها افتاده است را مد نظر داشته 
باشید. در ساعت آفتابی روز به عکس برداری بپردازید و نور خورشید 
را در عکس هایتان به بازی بگیرید. این مسئله را هیچگاه فراموش نکنید 
که موبایل ها کارشان در عکسبرداری در نور کم و ضعیف، خیلی خوب 
نیست؛ پس بهترین عکس را زمانی می توانید بگیرید که نور مناسبی 

داشته باشید.

 

نزدیک  خودتان  نکنید؛  استفاده  موبایل  زوم  از   .۲
سوژه بروید

 هیچوقت از زوم موبایل استفاده نکنید چون این اولین قدم برای 
گرفتن یک عکس بد با موبایل است. اگر می خواهید روی چیزی زوم 
کنید از پاهایتان استفاده کنید و به سوژه نزدیک شوید! نمیخواهیم 
اینجا خیلی بحث تکنیکی اش را پیش بکشیم اما فقط این را بدانید 

که زوم کردن روی سوژه ی عکسبرداری اصال توصیه نمی شود.

آمـــــوزش

راهکارهای عکاسی بهتر با موبایل
شاید شما هم دیده باشید که امروزه در اینستاگرام خیلی از عکس هایی که دوستانتان در صفحه شان گذاشتند، با موبایل گرفته اند عکس هایی که 
به نظرتان عکس خوبی می آید و شاید دوست داشتید که شما هم در انجام این کار مهارت داشتید. واقعیت این است که فقط چند نکته ی ساده 

درباره ی عکس گرفتن با موبایل وجود دارد که با رعایت آنها شماهم می توانید عکس هایی عالی بگیرید و آنها را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

 

3. مراقب لرزش ها باشید
 ) بجای حالت عمودی آن را افقی نگه دارید چون قاب بیشتری و در 
نتیجه کنترل بیشتری روی گوشی دارید(. از قبل انتخاب کنید که از 
چه چیزی می خواهید به عنوان شاتر استفاده کنید) دکمه ی دوربین، 
دکمه ی دوربین برنامه ای که استفاده می کنید، استفاده از سه پایه و 
تایمر و یا دکمه های ولوم گوشی(. هدف از انجام این کارها این است 

که شما بتوانید عکسی صاف و بدون نویز ولرزش داشته باشید.

4. شیشه ها
تمام  براق و…  آینه ها، شیشه ها، گودال های آب، عینک، سطوح 

این ها بازتاب های جذابی از نور و اجسام ایجاد می کنند. 

5. فلش نه!
لطفا از فلش هم مثل زوم، در عکسبرداری استفاده نکنید. اگر 
با  مختلف  زوایای  از  را  و سوژه  بگردید  اطراف سوژه  و  دور  کمی 
نورطبیعی تست کنید هیچ وقت به فلش احتیاج پیدا نخواهید کرد.
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6. به زوایا توجه کنید
پرسپکتیو یا دیدتان را نسبت به چیزها تغییر دهید. چون تغییر دید 
نمایان  بلکه در عکس  بگیرید  بهتری  باعث می شود عکس  تنها  نه 
خواهد کرد که سوژه واقعا از دید شما چه شکلی است و آن را چگونه 
می بینید. بنابراین روی زمین بنشینید، باالی بلندی بروید و کال تا جایی 
که می توانید زوایای مختلف را برای عکسبرداری از سوژه امتحان کنید.

7. نرم افزارها
هزاران  هم  دلیلش  و  است  جالب  خیلی  موبایل  با  عکاسی 
برنامه ی عکاسی ای است که می شود از آنها استفاده کرد. برنامه ی 
چقدر  که  دید  خواهید  آن  از  بعد  و  کنید  پیدا  را  موردعالقه تان 

می توانید عکس های زیباتر و بهتری بگیرید.
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8. صفحه ی موبایلتان را تمیز کنید
این یک قانون ساده است، صفحه ی موبایلتان را تمیز کنید! این 
و  باشید  کثیف  ماشینتان  شیشه ی  که  می ماند  وقتی  مثل  درست 
نسبت به بیرون دید خوبی نداشته باشید. یک عکس با صفحه تر و 

تمیز بهتر از یک عکس با صفحه ی کثیف و چرب است.

9. هرچه بیشتر، بهتر
هرچه بیشتر عکس بگیرید بیشتر احساس راحتی می کنید و بیشتر متوجه 
می شوید که می خواهید در عکاسی چه مسیری را در پیش بگیرید. تنها 
چیزی که باید اینجا مدنظر داشته باشید شارژ باطری و حافظه ی گوشی 

است که آن هم با یک مدیریت ساده حل شدنی است.

 

۱۰. خوش بگذرانید
این آخرین و تنها قانونی است که شما باید آن را رعایت کنید. اگر 
به هیچ کدام از نکاتی که گفته شد گوش نکردید هم نکنید، اما این 
نکته را مدنظر داشته باشید. می توانید به گروه های مختلف عکاسی 
بپیوندید یا با دوستانتان با هم به عکاسی بپردازید، اینطوری که 
با بقیه یاد می گیرد و تمرین می کنید خیلی بیشتر خوش می گذرد و 

ببیشتر انگیزه و الهام می گیرید.
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دانــش

فنــاوری نانــو، اســتفاده از مــواد در مقیــاس مولکــویل اســت، 
( . کاربردهــای  ذرا�ت بــه انــدازه یــک تــا 100mm ) نانومــرت
ــراوان  ــوع و ف ــیار متن ــران بس ــدیس عم ــو در مهن ــاوری نان فن
تعریــف می شــود. یــیک از کاربردهــای آن در صنعــت ســیمان 
اســت. اســتفاده از مــواد نانــو در ســاختار ســیمان مــی توانــد 
کاربــری آن را بهبــود بخشــد. اســتفاده از nano- Sio2  بــه 
ــد؛ در حــایل  ــون می افزای  بت

گ
دیک ــر فــ�ش ــل توجهــی ب طــور قاب

ــه در  ــت ک ــادی اس ــرت ب ــادی از خاکس ــم زی ــاوی حج ــه ح ک
مراحــل ابتــدا�ی  بــا توزیــع مــواد، بــا پــر کــردن منافــذ میــان 
بادی و اجــزای تشــکیل دهنــده  فضاهــای بــزرگ میــان خاکســرت
ن  ــ�ی ــد. همچن ــی  بخش ــا م ــو آن را ارتق ــطح نان ــیمان در س س
ــد  ــان می ده ــه نش ــن زمین ــده در ای ــام ش ــای انج پژوهش ه
ان انــدیک نانــو لولــه کربــین ) 1%( بــر حســب  ن کــه افــزودن مــری
 و اســتحکام خمــ�ش را افزایــش دهــد. 

گ
دیک وزن می توانــد فــ�ش

در ایــن مقالــه چنــد کاربــرد ذرات نانــو را در صنعــت ســیمان 
را معــر�ن می کنیــم:

نانوحسگرها
نانوحســگرها کاربــرد دیگــری از ایــن مــواد اســت. حســگر های 
تولیــد شــده در ســاختمان ســازی بــا ایــن هــدف بــه کار 
ایــط محیطــی عملکــرد ســاختمان/مواد را  می رونــد کــه �ش
ــگرها  ــه حس ــن گون ــای ای ــیک از مزای ــد. ی ل کن ــرت ــرریس و کن ب

ابعــاد آن هــا ) ده بــه تــوان منهــای نــه تــا ده بــه تــوان منهــای 
پنــج میــل (اســت. ایــن حســگرهای نانــو�ی بــه کار رفتــه چنــد 
ــد  ــد ســیمان مانن ــه تولی ــط مراحــل اولی ای ــد و �ش ــرد دارن کارب
ــتحکام  ان اس ن ــری ، و م ــیب ــت نس ــا، رطوب ــت، دم ان رطوب ن ــری م
ــگرها  ــه حس ــن گون ن ای ــ�ی ــد. همچن ل می کنن ــرت ــرریس و کن را ب
ن  بــ�ت  

گ
خــوردیک و   

گ
شــکنندیک ان  ن مــری ل  کنــرت بــرای  می توانــد 

ــود.  ــتفاده ش اس
ــرد  ن کارب ــ�ت ــرریس ســالمت ســاختار ب ــرای ب تراکــم هوشــمند ب
ــا و  ــرک ه ــیل ، ت ــارهای داخ ــت فش ــادر اس ــع ق دارد. در واق
ــیک را در ســاختمان در طــول  ی ن وهــا و فشــارهای فری ســایر نری
 ، ن ن ســاختاری در بــ�ت  آن ســاختمان بســنجد. ایــن چنــ�ی

گ
زنــدیک

نشــانگر اولیــه از ســالمت ســاختمان، پیــش از تخریــب شــدن 
ــد. ــم می کن ــان فراه ــاختمان برایم س

نانوسیلیکا 
اســت.  ن  بــ�ت بــه  افــزود�ن  معمول تریــن  نانوســیلیکا 
ــیلیکا  ــه نانوس ــد ک ــان می ده ــده نش ــام ش ــای انج پژوهش ه
نســبت بــه ســیلیکا در انــدازه میکــرون بســیار بهــرت و مؤثرتــر 
ی  ن عملکــرد بهــرت عمــل می کنــد و ایــن طریــق تولیــد بــ�ت
ــری و  ــوذ پذی ــالً در نف ــد داد؛ مث ــت خواه ــه دس ــه ب در نتیج
ان  ن در �پ آن دوام بــه همــراه دارد. بــه عــالوه، کاهــش مــری
ــتحکامی را  ــان اس ــیلیکا هم ــرم نانوس ــا 20 کیلوگ ــدودی 15 ت ح

معجزه سیمانی نانو
جم: دکرت سمیه جوال�ئ مرت

معجزه سیمانی نانو
                کاربرد فناوری نانو در صنعت سیمان و ساخت و ساز              
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ایجــاد می کنــد کــه میکــرو ســیلیکا یــا ســیلیکای معمــویل ایجــاد 
ن محســوب  خواهــد کــرد. نانوســیلیکا افــزود�ن مؤثــری بــرای بــ�ت
ده  می شــود کــه نمــود آن را در عملکــرد عــایل و خودفــ�ش
ســازی ســیمان می تــوان یافــت. افــزود�ن نانوســیلیکا بــه مــواد 
ن جلــوی  ل می کنــد و نــری ، واکنــش C.S.H را در اب کنــرت ســیما�ن
د و باعــث اســتحکام و دوام آن در طــول  نفــوذ آب را می گــری
ــه عــالوه افــزودن ذرات نانوســیلیکا، چــگایل  زمــان می شــود. ب
ــر  ــا ب ــج پژوهش ه ــد. نتای ــش می ده ــتحکام آن را افزای و اس
روی نانوســیلیکا نشــان می دهــد کــه نانوســیلیکا نــه فقــط بــه 
عنــوان یــک مــاده پرکننــده بــرای افزایــش اســتحکام ســاختار 
، بلکــه در کنــار آن بــه عنــوان فعــال کننــده ای  ن میکــرو�ن بــ�ت
بــرای ارتقــا واکنــش پوزوالنیــک بــرای اســتحکام خاکســرت 

ــی رود.  ــه کار م ــد ب ــه تولی ــادی در مراحــل اولی ب

نانوپودرها
مــواد  در  نانوپــودر  مهــم  و  وســیع  کاربردهــای  از  یــیک 
ــگران  ــت. پژوهش ن اس ــ�ت ــش ب ــه پوش ــیمان، در زمین ــه س اولی
دریافته انــد کــه رنــگ جــذاب شیشــه های باســتا�ن کشــور 
چــک حــاوی ذرات نانوســت. ایــن پژوهش هــا نشــان می دهــد 
کــه فنــاوری نانــو بــرای پوشــش ســطوح بــه کار می رفتــه 
ــر روی ســطوح مختلــف در زمــان  ــالً پاشــیدن آن ب اســت. مث
ــت.  ــرده اس ــت می ک ــاد جذابی ــوده و ایج ــول ب ــتان معم باس

ــا  ــد. نانوپودره ــاد می کنن ــته ای ایج ــطح برجس ــا س نانوپودره
در تغیــری جــدی در انــرژی و شــکل ســطح بــه وجــود مــی آورد. 
ــا�ی   هــای ســطوح ســبب ارتقــای توان

گ
ی در ویژیک ــری ن تغی ــ�ی چن

ــا�ی حــس طــول مــوج قابــل تنظیــم و  ور، کســب توان ن ــری کاتال
ــن1  و  ک ن ــود تمری ــیت خ ن باف ــ�ت ــرت و یاف ــی به ــا طراح ــه ب رنگدان
ــرای  ــوالً ب ــوم معم ــید تیتانی ــود. اکس ــان2 را می ش ــود درم خ
ــاده  ــن م ــی رود. ای ــه کار م ــطح ب ــردن س ک ن ــود تمری ــدف خ ه
ــه ســطح  ــو وی ب ــور ی ــع رســیدن ن ــو مان ــوان ذرات نان ــه عن ب
ــب رنگ هــا ، ســیمان،  ــن ذرات در ترکی ن ای ــ�ی می شــود. همچن
یل کــردن ســطح دارنــد،  آلــوده  و پنجره هــا امــکان اســرت
کننده هــای ارگانیــک، ترکیب هــای ارگانیــک فــرار و غشــای 
وری قــوی می شــکند و  ن یــا�ی را بــا واکنش هــای کاتالــری باکرت
ــطح  ــا را از س ــوا�ی هواپیم ــای ه ــوده کننده ه ــت آل ــادر اس ق
 

گ
خارجــی اش بزدایــد. ایــن مــواد آب دوســت هســتند و ویــژیک

ــد. ــین دارن ک ن ــود تمری خ

منابع: 
 	theconstructor.org
 	www.nbmcw.com

 self- cleansing  1

 self- healing  2
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۱(  فقدان مهارت های اجتماعی:
اندکــی محبوبیــت می توانــد در پیشــرفت هــر شــخص 
معتبــری  مراجــع  تحقیقــات  باشــد.  ســودمند  بســیار 
نشــان  هــاروارد،  بازرگانــی  و  تجــارت  مرکــز  چــون 
عالقــه  کمــال  بــا  و  تردیــد  بــدون  افــراد  کــه  می دهــد 
حاضرنــد بــا همکارانــی کــه چنــدان ماهــر نبــوده امــا 
دوســت داشــتنی هســتند کار کننــد و عالقــه ای بــه کار 
بــا افــراد بســیار ماهــر امــا فاقــد نقــاط مثبــت شــخصیتی 
ندارنــد. محققیــن متوجــه شــده اند کــه اگــر کارمنــدی 
محبــوب نباشــد، مهــارت او هــم بی فایــده خواهــد بــود 
چــون توســط دیگــر همــکاران نادیــده گرفتــه خواهد شــد. 

۲(  نداشتن روحیه همکاری: 
کــه  کارکنانــی  بــا  مقابلــه  بــرای  ادارات  و  ســازمان ها 
موجــب واژگونــی کارهــای گروهــی می شــوند، روش های 
متعــددی دارنــد. افــرادی کــه مــدام بــا همــکاران خــود 
مخالفــت کــرده و در فضــای عمومــی بــه تخریــب آنــان 
دســت  از  را  خــود  کار  زود  یــا  دیــر  می زننــد،  دســت 

می دهنــد. 

3( نرسیدن به ضرب االجل:
اگــر آخریــن فرصــت انجــام کاری روز چهارشــنبه اســت، 
تحویــل آن در اولیــن ســاعات روز پنــج شــنبه فایــده ای 
اتــکا  قابــل  افــرادی  بــه  ســازمان ها  داشــت.  نخواهــد 
نیــاز دارنــد. نرســیدن بــه ضــرب االجــل نــه تنهــا رفتــاری 
غیرحرفــه ایســت ، بلکــه می توانــد موجــب از بیــن رفتــن 
نتایــج کار دیگــران و برهــم خــوردن برنامــه کاری افــراد 
ببــرد.  بیــن  از  را  شــخص  مدیــر  وجهــه  شــده،  دیگــر 
هنگامــی کــه تعهــدی می دهیــد، بهتریــن کار ایــن اســت 
کــه کمتــر وعــده داده و بیشــتر عمــل کنیــد و در صــورت 

لــزوم تــا صبــح بیــدار مانــده، کار را تمــام کنیــد. 
4( رسیدگی به امور خصوصی در ساعات کاری:

بــرای  کمپانــی،  تلفــن  و  الکترونیــک  پســت  سیســتم 
امــور کاری هســتند. تماس هــای تلفنــی شــخصی را بــه 
حداقــل و کوتاه تریــن مــدت رســانده و از پاســخ دادن 
بــه تلفن هایــی کــه موجــب پریشــانی شــما می شــوند، 
خــودداری کنیــد. در ضمــن در ایمیل هایتــان از نوشــتن 
مطالبــی کــه نمی خواهیــد توســط رئیس تــان خوانــده 
شــوند، خــودداری کنیــد بســیاری از سیســتمها پیام هــای 

پــاک شــده را در یــک فایــل اصلــی نگــه می دارنــد. 
الزم بــه گفتــن نیســت کــه عــده بســیاری از اشــخاص 
بــه خاطــر فرســتادن یــک ایمیــل نامربــوط بــه همــه –
بــا فشــردن دگمــه Reply All- موجبــات اخــراج خــود را 

کرده انــد.  فراهــم 

5( منزوی بودن: 
بــا  کار  محــل  در  نکنیــد.  جــدا  دیگــران  از  را  خــود 
ــا آنهــا  افــراد هــم رشــته و همــکار خــود آشــنا شــده و ب
ایجــاد  موثــری  ارتباطــات  کــه  کســانی  کنیــد.  رفاقــت 
می کننــد می تواننــد بــا اطــالع داشــتن از چنــد و چــون 
کارهــا، ســریعتر از حــد معمــول مراحــل اداری کارهــا 
را گذرانــده و موفق تــر عمــل کننــد. ایــن اشــخاص در 
تیم هــای موفق تــر بــه کار گرفتــه شــده و گــزارش کار 
ــه و  ــع گرفت ــر ترفی ــد کــرد، زودت ــری دریافــت خواهن بهت

پــاداش هســتند.  معمــوال در فهرســت 

6( ایجاد ارتباط عاشقانه در محل کار:
روابــط عاشــقانه در محــل کار تنهــا در صورتــی کــه دو 
نفــر در دو بخــش کامــال مجــزای یــک ســازمان مشــغول 
بــه کار باشــند مجــاز اســت و در غیــر اینصــورت اصــال 

۱۰ رفتار نادرست در محل کار 
ترجمه : دک�ت سمیه جوال�ی

مهارت

یافتن شغل مناسب میتواند حدود ۳ تا ۱۵ ماه طول بکشد، اما برای از دست دادن آن 
تنها چند روز یا چند هفته کافیست. در اینجا به ۱۰ مورد از کشنده ترین سموم حرفه ای 

اشاره می کنیم: 
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نتیجــه خوبــی نــدارد. اگــر رابطــه خــوب پیشــرفت کنــد، 
مســاله باالتــر یــا پایین تــر بــودن مقــام شــما از شــخص 
ــن  ــر ای ــد و در غی ــد مشــکالتی ایجــاد کن ــل می توان مقاب
صــورت، در صــورت برهــم خــوردن رابطــه، تمــام شــرکت 
از ماجــرا خبــردار شــده و زندگــی خصوصــی شــما مــورد 

تحلیــل و بررســی همــکاران قــرار خواهــد گرفــت. 

7( ترس از ریسک یا شکست: 
اگــر بــه خودتــان اعتقــاد نداشــته باشــید، کــس دیگــری 
هــم بــه شــما اطمینــان نخواهــد داشــت. ســعی کنیــد 
همــواره در حالــت توانــا باشــید. بــه جــای اینکــه بگوییــد 
بگوییــد"  نــداده ام"  انجــام  کاری  چنیــن  بحــال  "تــا 
می توانــم خیلــی زود از آن ســر در بیــاورم". از شکســت 
و اشــتباه نترســید. اگــر اشــتباه کردیــد، بــه آن اعتــراف 
کــرده و بــه کار ادامــه دهیــد. از همــه مهمتــر اینکــه هــر 
موقعیتــی را بــه چشــم فرصتــی بــرای آموختــن در نظــر 
بگیریــد. بــه یــاد داشــته باشــید کــه بــه تدریــج، تــرس 
احتمالــی  اشــباهات  از  مخرب تــر  بســیار  ریســک،  از 

ــود.  خواهــد ب

8( نداشتن هدف:
در  بلکــه  نیســت،  هــدف  بــه  نرســیدن  در  شکســت 
بــرای خــود اهدافــی در نظــر  نداشــتن هــدف اســت. 

بگیریــد و برنامــه روزانــه خــود را بــر مبنــای رســیدن بــه 
آنهــا تنظیــم کنیــد. اولویت هــای خــود را بشناســید و بــر 
امــوری متمرکــز شــوید کــه حامــی اهــداف شــما باشــند.

 
9(  بی توجهی به ظاهر:

ــا بــد، ظاهــر مهــم اســت. افــراد از ظاهــر شــما  خــوب ی
بــا  هرگــز  پــس  می کننــد.  اســتخراج  مختلفــی  نتایــج 
ظاهــری آشــفته و بــا البســه نامناســب در محــل کار 
حاضــر نشــوید. صــادق باشــید، خــوب صحبــت کنیــد و 
از بــه کار بــردن اصطالحــات عامیانــه و عبــارات پرکننــده 
چــون "بــه اصطــالح" و "بــه قــول معــروف" و... خــودداری 
شایســتگی،  از  سرشــار  بایــد  شــما  تصویــر  کنیــد. 

شــخصیت و تعهــد باشــد. 

۱۰( بی مالحظه بودن:
حتــی  و  دستشــویی  و  آسانســور  راهروهــا،  اتاق هــا، 
ســرویس اداره، قلمــرو شــخصی شــما نیســت. مراقــب 
چــه  کــرده،  شــروع  را  گفتگویــی  کجــا  کــه  باشــید 
لطیفه هــای  کیســت.  صحبت تــان  طــرف  و  می گوییــد 
ــد، از برمــال کــردن اســرار شــرکت،  ناجــور تعریــف نکنی
شــایعه پراکنــی دربــاره همــکاران و اظهــار نظــر شــخصی 
دربــاره مذهــب، نــژاد، لهجــه و رئیــس خــود بپرهیزیــد.
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این  ف است.  قدرتمندی  عبارت  امروز  فرهنگ  در  شدن  عاشق 

تئاترها،  سینمایی،  فیلم های  از  بسیاری  موضوع  عبارت 

سریال های تلویزیونی و تعداد بسیار زیادی رمان شده است. 

معنای عشق و تفسیری که از آن می شود از فردی به فرد دیگر 

متفاوت است. و همین اختالفات است که سبب می شود هر 

کسی عاشق شود. عالوه بر این عاشق  شدن مراحلی دارد که هر 

مرحله شکل خاص خود را دارد و همچنین شگفت انگیز است 

اگرچه این مراحل مستقل از یکدیگر و واقعی هستند.

 

خانم ها عاشق  صحبت کردن درباره احساساتشان هستند. 

از آنها صحبت هایی درباره خودشان بپرسید.

 متاسفانه همه عشق و عاشقی ها به گل رز و شمع روشن کردن 

ختم نمی شود. حتی گاه روابط عاشقانه در مسیرهای ناخواسته 

می افتد حتی گاه این مشکل گریبان متعهد ترین زوج ها را هم 

می گیرد. بعد از مدتی که گاه به سال هم می کشد روابطشان 

به خشونت کشیده می شود. مهم نیست که علت اصلی مشکل 

اختالف عقیده، افسردگی، مشکالت جنسی یا هر چیز دیگری 

باشد اگر دو طرف نسبت به هم متعهد و دلسوز باشند آنگاه 

هیچ کوهی بلند نیست و هیچ مشکلی غیر قابل تحمل نیست و 

مانعی وجود نخواهد داشت که نتوان از آن گذشت.

غذا  کردن،  خروپف  مثل  شما  عادت های  و  کارها  بعضی  گاه 

خوردن زیاد و... سبب آزار همسرتان شود بدون اینکه متوجه 

آن شوید یا حتی ممکن است روز تولد یا سالگرد ازدواج خود را 

فراموش کنید و کم کم در مسیر پیش بروید که به آن سندرم 

»بی احترامی خانوادگی« می گویند.

در این زمان است که به فکر می افتید بد نیست در رفتارهای خود 

تجدید نظر کنید و کمی هیجان و جذابیت به زندگی زناشویی 

خود بیفزایید. می خواهید کاری کنید که زن زندگی شما بعد از 

سال ها زندگی مشترك دوباره عاشق  شما شود. ولی چگونه؟

در خوشی ها و شرایط سخت نشان دهید که به او اهمیت 

می دهید

یکی از کلیدهای قفل قلب خانم ها این است که وقتی که به 

دوستان  از  یکی   روزی  باشید.  آنها  کنار  در  دارند  نیاز  شما 

بسیار نزدیکم می گفت هیچ چیز را بیش از این دوست ندارند 

پایان یك روز سخت از همسر خود با صمیمیت و از  که در 

ته دل بشنوند که به آنها می گوید: »دوستت دارم« بسیار ساده 

است. این حرف واقعاً اثر خوبی دارد فقط امتحان کنید. وقتی 

این  در  کنید.  را درك  او  است  در شرایط سختی  همسر شما 

شرایط صبر خود را از دست ندهید و شروع به عیب جویی از 

کارهای غیر متعارف او نکنید چون او اکنون ناراحت است و 

هر کسی چنین شرایطی را تجربه می کند. فراموش نکنید برای 

شما هم شرایط بد پیش خواهد آمد و در آن هنگام هیچکس 

مانند همسر شما غمخوارتان نیست.

 

او را با مهربانی غافلگیر کنید

هیچ چیز مانند یك لطف و مهربانی بجا قدردانی همسرتان را 

گردش  مانند  ساده ای  کارهای  با  می توانید  نمی انگیزد. شما  بر 

در اطراف شهر و در طبیعت، یا ماساژ پاهایش وقتی که از 

کارهای روزانه خسته شده است همسر خود را غافلگیر نمایید.  

یك گل رز برایش بخرید یا او را برای شما بیرون ببرید. آنگاه 

مطمئن باشید که هر دوی شما عشق را احساس خواهید کرد. 

یادتان باشد برای اینکه گل بخرید به دنبال دلیل نباشید!

 برایش احساس امنیت فراهم کنید

امنیت برای زن بسیار ارزشمند است این امنیت شامل امنیت 

به همین  امنیت احساسی است. دقیقاً  امنیت مالی و  بدنی، 

دلیل است که قهرمانان داستان های عاشقانه همیشه قوی و 

با اراده هستند و قهرمان زن داستان در نهایت به قدرت او 

احتیاج پیدا می کند.

بیــا تــا عاشــقی 
از ســر بگیریــم

خانواده
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این همان چیزی است که خانم ها آرزو می کنند، مهم نیست 

اجتماع  در  قدرتی  چه  و  باشند  مستقل  و  باهوش  آنها چقدر 

داشته باشند. همه آنها می خواهند صاحب دل مردی باشند که 

بتوانند به او تکیه کنند. البته این بدان معنا نیست که بدون 

درنگ به سالن بدنسازی بروید و عضالت خود را پمپ کنید. تنها 

کاری که باید بکنید این است که عشق و تعهد و مسئولیت پذیری 

خود را به همسر خود ثابت کنید. به او نشان دهید قهرمانی 

خواهید بود که می تواند به شما تکیه کند و مهم نیست چه 

مشکلی برایش پیش بیاید. 

 

در کارهای روزانه به زن زندگی خود کمك کنید

این کار ممکن است خیلی ساده نباشد. خود را برای چرخیدن 

در اطراف خانه و جابجا کردن و مرتب کردن آماده کنید. شاید 

همسر شما خانه دار باشد و دوست داشته باشد وقت بیشتری 

با فرزندتان بگذراند )اگر فرزندی دارید( اما برای اینکار شما باید 

دست به کار شوید و کارهای خانه را انجام دهید. یا شاید بتوانید 

بچه ها را از دست و بال او دور کنید تا کمی استراحت کند. در 

کارهای خانه به همسر خود کمك کنید و نتایج آن را ببینید!

 

گوش فرا دهید!

این کار هم ساده ترین کار نیست. خدا می داند چه تعداد از 

ازدواج ها فقط به خاطر ارتباط ضعیف به طالق ختم می شود. 

زن ها دوست دارند حرف بزنند و مردها از گوش دادن متنفرند. 

با همسر خود  را  تمام وقت خود  نمی کنم  پیشنهاد  البته من 

اما فقط  بگذرانید و تمام وقت به حرف های او گوش دهید. 

زمانی که با همسر خود صحبت می کنید بد نیست به چیزهای 

دیگر فکر نکنید و با تمرکز بیشتری به حرف هایش گوش دهید. 

شاید در انجام کارهای روزانه و خرید خیلی اذیت شده است، 

چه  ببینید  دهید  گوش  فقط  و  بپرسید  او  از  آنها  مورد  در 

می گوید احتیاجی نیست برای او راه حلی تعیین کنید فقط یك 

همدردی ساده می تواند بسیار کمك کند و در این زمان دقیقاً 

بیشتری به هم  برآورده کرده اید و احساس نزدیکی  او را  نیاز 

خواهید داشت. 

 

آتش عشق را دوباره روشن کنید

با همسر خود به یك سفر خاطره انگیز بروید.

می خواهند  هفته  آخر  که  گفت  ژانت  به همسر خود  پاتریك 

از شهر خارج شوند ولی در عوض او را به جایی برد که اولین 

بار همدیگر را دیدند و جاییکه عاشق هم شدند. و جاهایی 

با هم قرار مالقات  بار  اولین  برای  این قبیل رستورانی که  از 

گذاشتید، تئاتر یا سینمایی که اولین بار دست یکدیگر را گرفتید 

باشد.  برای خانم ها بسیار جالب و دوست داشتنی  می تواند 

بود. بعضی  کار همسرش بسیار خوشحال شده  این  از  ژانت 

مواقع برای جلو رفتن باید به گذشته نگاه کرد. اگر بودجه کافی 

یا  به رستوران  برای مسافرت ندارید می توانید همسر خود را 

مطمئن  ببرید  دارید  آن خاطره خوشی  از  که  فود  یك فست 

یادآوری خاطرات خوش و به خصوص  از  باشید همسر شما 

عاشقانه مشترك بسیار خوشحال خواهد شد.

 

نقشه یك قرار عاشقانه در خانه!

قلب رابطه عاشقانه خلق این سحر است. به سادگی شرایطی 

و  راحتی  با  خود  همسر  با  خانه  در  بتوانید  که  کنید  فراهم 

آرامش اوقات خوشی را بگذرانید. لباس های زیبا برای یکدیگر 

بپوشید سر و وضع خود را مرتب کنید و فرزندانتان را خانه پدر 

و مادرتان بفرستید. غذا، نوشیدنی و موزیك مناسب فراهم 

کنید )البته بهتر است برای همه اینها از قبل برنامه ریزی کرده 

باشید( آخر از همه و بهتر از همه به همسر خود نشان دهید 

چقدر برای او ارزش قائل هستید.

 

به او فضای کافی بدهید

ماهی یکبار مسئولیت فرزندان را قبول کنید تا آنها با دوستان 

خود وقت بیشتری بگذرانند یا به کاری که عالقه دارد بپردازد 

برود.  مورد عالقه اش  یك سرگرمی  یا  یا سونا  استخر  به  مثالً 

باالخره یك دید مثبت از خود به جا بگذارید و نشان دهید 

چقدر به او اهمیت می دهید و مطمئن باشید موفق خواهید 

شد.



پرکالری هایی برای کاهش وزن 
ان کالری هــای دریافــیت کمــرت در مقایســه بــا کالری هــای ســوزانده شــده اســت. در  ن قانــون پایــه بــرای کاهــش وزن شــامل مــری
ایطــی کــه ممکــن اســت بــرای کاهــش کیلوهــای اضافــه یــک کــ�ی کالــری ایجــاد کنیــد، ایــن بــه معنای آن نیســت کــه باید  �ش

رژیــم غــذا�ی خــود را تنهــا بــر اســاس اعــداد شــکل دهیــد.
در حقیقــت، متخصصــان تغذیــه می گوینــد کــه مــرف برخــی مــواد غــذا�ی بــا محتــوای کالــری بــاال بــرای کســب موفقیــت 
 ، در مســری کاهــش وزن خــوب هســتند. در ادامــه بــا برخــی از ایــن مــواد غــذا�ی پر کالــری و �شــار از مــواد مغــذی )فیــرب

( کــه می تواننــد بــه الغــر شــدن شــما کمــک کننــد، بیشــرت آشــنا می شــویم. ن ، و پروتئــ�ی چــر�ب

زرده تخم مرغ
اگــر در تــالش بــرای کاهــش وزن خــود هســتید، مرف ســفیده 
تخم مــرغ بــه جــای تخم مــرغ کامــل ممکــن اســت رویسش آســان 
بــرای کاهــش کالری هــای دریافــیت باشــد، امــا ایــن کار در بلنــد 
مــدت ممکــن اســت بــه رونــد کاهــش وزن شــما کمــک نکنــد. 
ن  زرده تخــم مــرغ منبــع خــو�ب بــرای مــواد مغــذی ماننــد ویتام�ی

ن اســت. ن هــای K ،B، و کولــ�ی A، ویتامــ�ی
ایــن مــواد مغــذی از عملکــرد ســوخت و ســاز و ســالمت 
ــش  ــرای کاه ــورد ب ــر دو م ــه ه ــد، ک ــتیبا�ن می کنن ــد پش وئی تری
وری هســتند. زرده تخــم مــرغ یــیک از چر�ب هــا بــا  وزن �ن
تراکــم بــاالی مــواد مغــذی اســت کــه می توانیــد مــرف کنیــد، 
ــود  ــذا�ی خ ــم غ ــل آن از رژی ــذف کام ــای ح ــه ج ــن رو، ب از ای
بهــرت اســت حــذف مــواردی دیگــر را بــرای کاهــش کالری هــای 

ــد. ــرار دهی ــر ق ــر�ن مد نظ م

آووکادو 
یــک ســوم از یــک آووکادو دارای 80 کالــری اســت، امــا آنهــا دارای 
ــرب  ــرم فی ــه گ ن س ــ�ی ــد�ن و همچن ــواد مع ن و م ــ�ی ــا 20 ویتام تقریب
ــرای  ــع خــو�ب ب ــاال منب ــری ب ــوای کال ــا محت ــوه ب ــن می هســتند. ای
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــاده معــد�ن خــوب ب ــک م ــه ی پتاســیم اســت، ک
ــک  ن �شــار از چر�ب هــای ت ــ�ی ــخ محســوب می شــود و همچن نف
، ایــن چر�ب هــا بــه حفــظ احســاس  غری اشــباع اســت. در کنــار فیــرب
ــد و هوس هــای  ــر کمــک می کنن ــا�ن طوال�ن ت ــدت زم ی در م ســری

ــد. ــش می دهن ــول روز را کاه ــذا�ی در ط غ
یک روش خوب برای افزودن آووکادو به رژیم غذا�ی کاهش وزن 
در وعده غذا�ی  نیمرو  مرغ  تخم  به همراه  میوه  این  از  استفاده 
صبحانه است. این کار موجب می شود تا روز خود را با احساس 
ی و پری آغاز کنید و برای ساعت ها این احساس را حفظ کنید. سری
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روغن زیتون
انه ای محسوب  روغن زیتون ییک از اجزا اصیل رژیم غذا�ی مدیرت
می شود و این رژیم غذا�ی بر مبنای غذا خوردن متعادل و سالم 
شکل گرفته است. در نتیجه، جای شگفیت نیست که متخصصان 
مرف روغن زیتون که از محتوای کالری باال  برخوردار است را 
برای کاهش وزن توصیه می کنند. این روغن دارای یک اسید چرب 
چندغری اشباع است که التهاب را کاهش می دهد. التهاب ییک از 
دالیل شایع افزایش وزن است. گفته می شود، یک قاشق غذاخوری 
روغن زیتون حدود 120 کالری دارد، از این رو، بهرت است از آن به 
یجات استفاده شود.  ن عنوان چاشین ساالد و برای پخت و پز سرب
استفاده از روغن زیتون به همراه ُحُمص به عنوان یک میان وعده 
ن برای  ی را در انسان ایجاد می کند نری سالم که به خو�ب احساس سری

کاهش وزن بسیار توصیه شده است.

لبنیات پر چرب
ــه  ــن نکت ــه ای ــم غــذا�ی کاهــش وزن ب توصیه هــای ســنیت رژی
اشــاره دارنــد کــه شــما بایــد تنهــا لبنیــات کم چــرب یــا بــدون 
چــر�ب مــرف کنیــد، امــا ایــن کار ممکــن اســت چنــدان مفیــد 

مغزهای خورایک
ــر در �پ کاهــش وزن هســتید، اســتفاده از مغزهــای خــورایک  اگ
بــه عنــوان میــان وعــده مــی توانــد یــک گزینــه خــوب باشــد. آنها 
، و چر�ب هــای تــک و چنــد غری اشــباع  ، فیــرب ن �شــار از پروتئــ�ی
ی و پــری بــرای مــدت  ی احســاس ســری هســتند کــه در شــکل گــری
زمــا�ن طوال�ن تــر موثــر عمــل می کننــد. البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه 
ــد  ــه در مــرف مغزهــای خــورایک نبای توجــه داشــته باشــید ک
ان کالــری را ارائــه  ن ین مــری زیــاده روی کنیــد. بــادام و پســته بیشــرت
ــته  ــدد پس ــا 49 ع ــادام ی ــدد ب ــدود 23 ع ــرف ح ــد. م می کنن
معــادل دریافــت 160 کالــری اســت. بــا تقســیم بنــدی مناســب و 
رعایــت اعتــدال در مــرف می توانیــد اهــداف کاهــش وزن خــود 

را بــا کمــک مغزهــای خــورایک محقــق ســازید.

نشــان داده انــد  نباشــد. پژوهش هــای جدیــد  و موثــر 
افــرادی کــه لبنیــات پــر  چــرب مــرف می کننــد دارای 
ــه  ــتند ک ــرادی هس ــه اف ــبت ب ــا�ت نس ــر چ ن ت ــای پای�ی نرخ ه
لبنیــات کم چــرب مــرف می کننــد. افــزون بــر ایــن، 
ــا�ن  چــر�ب اضافــه از لبنیــات پــر چــرب، ماننــد ماســت یون
ی و پــری را بهــرت ایجــاد می کننــد.  پــر چــرب، احســاس ســری
ایــن بــه معنــای کاهــش هوس هــای غــذا�ی و مــرف میــان 
وعده هــا و در کل غــذا خــوردن کمــرت اســت. هنگامــی کــه 
ــرای  ــه ب ــن گزین ی ــد، بهرت ــالش می کنی ــش وزن ت ــرای کاه ب
ــات و  ــد( لبنی ــد قن ــاده )فاق ــخه های س ــرف نس ــما م ش
افــزودن میوه هــا و مغزهــای خــورایک تــازه بــرای بهبــود 

ــا اســت. عطــر و طعــم و بافــت آنه
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گــــــزارش

چندســالی اســت کــه احــداث واحدهــای گلخانــه ای در سراســر 
کشــور رواج یافتــه اســت. گلخانــه ماننــد  یــک تکنولــوژی جدید 

بــه شــدت مــورد پذیــرش کشــاورزان قــرار گرفتــه اســت.
در  تولیــد  دارد.  بســیاری  مزایــای  گلخانــه ای  کشــت  روش   
خــارج از فصــل، امــکان کنتــرل عوامــل محیطــی، امــکان 

کشــت هر محصــول در هــر منطقــه آب و هوایــی، 
ــر  ــرف کمت ــا، مص ــات و بیماری ه ــرل آف کنت

تولیــد،  دوام  بــاالی  آب،  راندمــان 
برداشــت،  از  پــس  محصــول 

قیمــت باالتــر محصــول بــرای 
فــروش در خــارج از فصــل 

و مــواردی از ایــن دســت 
روش  ایــن  مزایــای 

کشــت هســتند.
عـــالوه  ایـــران  در 
ــای  ــوه، گل هـ ــر میـ بـ
دیربـــاز  از  زینتـــی 

رایـــج  گلخانه هـــا  در 
اســـت.گلخانه ها  بـــوده 

بـــا اســـتفاده مناســـب از 
منابـــع آبـــی و کاهـــش روز 

افـــزون منابـــع آب زیرزمینـــی، 
بی شـــک توســـعه گلخانه هـــا نقـــش 

ـــد. ـــل توجهـــی در کاهـــش مصـــرف آب دارن قاب
ـــغل هایی  ـــته ش ـــاورزی از آن دس ـــه کش ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــا ب ام
ـــر  ـــا کمت ـــختی های آن جوان ه ـــر س ـــه خاط ـــاید ب ـــه ش ـــت ک اس
ــا  ــر جوان هـ ــه اکثـ ــرایطی کـ ــد. در شـ ــمت آن می رونـ ــه سـ بـ
ــده  ــق شـ ــی موفـ ــاله ایوانـ ــی 19سـ ــتند، کارآفرینـ ــکار هسـ بیـ
ـــد  ـــه ای احـــداث کن ـــدی، گلخان ـــی و عی ـــو جیب ـــول ت ـــا پ اســـت ب

ـــد. ـــته باش ـــی داش ـــبتًا خوب ـــد نس و درآم
ــد  ــی اســت. چن ــم آشــفته، جــوان 19ســاله ی ایوان محمــد کری
ــه در  ــه در روســتای نرگســی ک ــک گلخان ــه در ی ســالی اســت ک
5کیلومتــری شهرســتان ایــوان در اســتان ایــالم واقــع اســت بــه 
ــی  ــغل راض ــن ش ــد ای ــردازد و از درآم ــات می پ ــد صیفی ج تولی
اســت. او دانشــجوی ســال دوم مهندســی عمــران اســت امــا از 

ــد. ــد می کن کشــاورزی کســب درآم

  احداث گل خانه با پول توجیبی هایم بود

ــن عرصــه  ــه ای ــاره نحــوه ورودش ب ــی درب ــن ایوان جــوان کارآفری
ــه 16  ــا اینک ــم. ب ــی نبودی ــی در ســطح خوب گفــت:»از نظــر مال
ســاله بــودم امــا احســاس تکلیــف می کــردم کــه بایــد بــه 
اقتصــاد خانــواده ام کمــک کنــم. مــادرم در 
اثــر انفجــار یــک قبضــه میــن بــه جــا 
ــی  ــگ تحمیل ــده از دوران جن مان
در ســومار در ســال 76 بــه 
بــود و  شــهادت رســیده 
احســاس  بســیار  مــن 
می کــردم.  تنهایــی 
بســیار فکــر کــردم کــه 
چــه شــغلی را آغــاز 
ــه  ــزی ب ــا چی ــم ام کن

نمی رســید. ذهنــم 
ایــن کارآفریــن ادامــه 
داد: 16 ســاله بــودم و 
ــوز ســال ســوم  ــش آم دان
دبیرســتان و دوســت داشــتم 
ادامــه تحصیــل دهــم و مهندس 
شــوم. در همیــن حــال و هــوا بــودم 
کــه گلخانــه متروکــه همســایه نظــرم را جلــب 
کــرد. بــا توجــه بــه عالقــه ام بــه کار کشــاورزی تصمیــم 
گرفتــم گلخانــه متــروک همســایه را احیــا کنــم. بــرای خریــد 
ــه کــه اصــال پــول کافــی نداشــتم امــا تصمیــم گرفتــم  گلخان
گلخانــه را از صاحبــش اجــاره کنــم. پــول توجیبی هایــم را کــه 
مدتــی جمــع کــرده بــودم بــا پــول عیدی هایــم یکــی کــردم تــا 

ــم. ــه را اجــاره کن ــم گلخان بتوان
 صاحب گلخانه راضی به اجاره دادن گلخانه اش نمی شد. او اعتقاد 
داشت که یک نوجوان 16 ساله توان راه اندازی گلخانه را ندارد. هر 
چند او در این اواخر به صورت مشارکتی شریک من در گلخانه 
شده است. دو برادر دوقلو دارم که از من کوچکتر و دانش آموز 
هستند و در امور گلخانه به من کمک می کنند. برادر هایم با کمک 

کردن به من خرج تحصیلشان را خودشان در می آورند«.

کارآفرینی با صدهزار تومان!
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وی بــا اشــاره بــه نقــش تــالش در زندگــی جوانــان، افــزود: در 
شــروع کار بــرای اینکــه متوجــه شــدم کــه چــه محصوالتــی در 
شهرســتان ایــوان بهتــر کشــت می شــود چنــد نــوع از محصوالت 
را تســتی کشــت کــردم و نتیجــه خوبــی گرفتــم. گلخانــه مــا 20 
ــه  ــن گلخان ــر در ای ــرای 4 نف ــاحت دارد و ب ــع مس ــزار مترمرب ه

اشــتغالزایی شــده اســت.
ــاری قطــره ای را راه انــدازی کــرده ام  ــه سیســتم آبی ــرای گلخان  ب
زیــرا بــا ایــن سیســتم آب کمتــری مــورد نیــاز خواهد بــود و خیلی 

بــه صرفــه اســت.
ــتفاده  ــکه اس ــه از بش ــردن گلخان ــرم ک ــرای گ ــرد: ب ــان ک وی بی
ــه شــکل بخــاری درســت کــرده ام.  ــن بشــکه ها را ب کــرده ام. ای
گرمــای ایــن بشــکه ها را بــه محل هــای خــاص گلخانــه کــه 

مــورد نیــاز بــود بــا لولــه بخــاری هدایــت 
انتظــار  افقــی روشــن در  می کنــم. 

جــوان  هــر  انتظــار  در  و  مــن 
بــرای  کــه  اســت  تالشــگری 

خانــواده و کشــور خــودش 
زحمــت می کشــد. مــن 
اصــل  در  را  گلخانــه 
تومــان  100هــزار  بــا 
کــردم؛  راه انــدازی 
100هــزار تومانــی کــه 
و  بــذر  خریــد  بــرای 
تجهیــزات مصــرف شــد 

ولــی در عــرض 3 مــاه بــه 
ســود دهــی رســیدم.

گلخانــه  درآمــد  از 
چــرخ اقتصــاد خانــواده 

خــد می چر
ــش از  ــه رضایتـ ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ ــاله ایوانـ ــه دار 19 سـ گلخانـ
درآمـــد گلخانـــه، گفت:هـــر ســـه روز یـــک بـــار محصـــوالت 
مختلـــف از جملـــه گوجـــه، خیـــار، بادمجـــان، فلفـــل و 
ــته  ــو بسـ ــی 30 کیلـ ــر محصولـ ــده و از هـ ــبزیجات را چیـ سـ
بنـــدی می کنیـــم و بـــرای فـــروش بـــه بـــازار می بریـــم. 
ـــت  ـــه قیم ـــت ب ـــت اس ـــا کیفی ـــا ب ـــه م ـــوالت گلخان ـــون محص چ

می فروشـــیم. باالتـــری 
ــه  ــه بازارچـ ــان را بـ ــه داد: محصوالتمـ ــن ادامـ ــن کارآفریـ ایـ
اصلـــی میـــوه و تربـــار ایـــوان می بریـــم. در حـــال حاضـــر 
ـــواده  ـــاد خان ـــرخ اقتص ـــتیم. چ ـــی هس ـــه راض ـــد گلخان از درآم
ــعه و  ــد توسـ ــد. قصـ ــه می چرخـ ــن گلخانـ ــی از ایـ ــه راحتـ بـ

گســـترش گلخانـــه را داریـــم. بـــا ایـــن کار هـــم اشـــتغالزایی 
ـــر  ـــه بهت ـــد گلخان ـــم درآم ـــد و ه ـــد ش ـــام خواه ـــتری انج بیش
ـــم  ـــت نکردی ـــی دریاف ـــازندگی وام ـــیج س ـــد. از بس ـــد ش خواه
ـــه اراده  ـــی ب ـــتاده ایم و متک ـــان ایس ـــای خودم ـــاًل روی پ و فع
ـــه ســـاالنه  و تـــالش خودمـــان هســـتیم. میانگیـــن درآمـــد گلخان

ـــت. ـــان اس ـــون توم 30 میلی
محمـــد کریـــم آشـــفته، بیـــان کـــرد: هـــر جوانـــی اگـــر فقـــط کمـــی 
اراده داشـــته باشـــد در محلـــی کـــه هســـت می توانـــد درآمـــد 
ـــت.  ـــت اس ـــک واقعی ـــت، ی ـــعار نیس ـــک ش ـــن ی ـــد. ای ـــب کن کس
ایـــن واقعیـــت اســـت کـــه خـــاک کشـــور مـــا طالســـت. فقـــط یـــک 
هکتـــار زمیـــن بـــا کمـــی اراده می توانـــد نـــان آور یـــک خانـــواده 
ـــان از فرصـــت خوبشـــان  ـــک روســـتا باشـــد. نوجوان در ی
اســـتفاده کننـــد و وقـــت خـــود را هـــدر 
ندهنـــد. در کنـــار درس یـــک حرفـــه 
و یـــک فـــن اگـــر می تواننـــد 
آمـــوزش ببیننـــد و پایه هـــای 
زندگـــی خـــود را مســـتحکم 
ـــغل  ـــران ش ـــا نگ ـــد ت کنن
نباشـــند و ماننـــد مـــن 
ـــن شـــوند. ـــک کارآفری ی
ادامـــه  وی 
ی  ز ر و کشـــا : د ا د
ـــدازه  ـــه ان ـــه ای ب گلخان
کشـــاورزی روی زمیـــن 
در  نیســـت.  جـــذاب 
ــاورزی  ــوع از کشـ ــن نـ ایـ
مصنوعـــی  چیـــز  همـــه 
ـــور خورشـــید  ـــری از ن اســـت و اث
ــی  ــه گاهـ ــود گلخانـ ــا سـ ــت؛ امـ نیسـ
ـــت.  ـــی اس ـــاورزی معمول ـــر از کش ـــا براب ده ه
البتـــه اگـــر می خواهیـــد در ایـــن کار موفـــق باشـــید بایـــد 
حتـــی االمـــکان فاصلـــه محـــل زندگیتـــان بـــا گلخانـــه کـــم 
باشـــد تـــا بتوانیـــد 24 ســـاعته بـــه آن ســـر بزنیـــد و در 
مواقـــع بحرانـــی مثـــل بـــاران و تگـــرگ بـــه داد آن برســـید! 
یـــک لحظـــه غفلـــت در ایـــن کار می توانـــد زحمـــات یـــک 

ســـاله شـــما را بـــر بـــاد دهـــد.
 رنـــگ و لعـــاب محصـــوالت گلخانـــه ای هـــم معمـــواًل بهتـــر 
از محصـــوالت زمینـــی اســـت؛ امـــا از نظـــر طعـــم معمـــواًل 
ـــت  ـــوند، کیفی ـــت می ش ـــی کش ـــن زراع ـــه در زمی ـــی ک محصوالت
بهتـــری دارنـــد. عـــالوه بـــر ایـــن، کشـــاورزی گلخانـــه ای ایـــن 
ـــد و  ـــتکاری کن ـــذر را دس ـــه ب ـــد ک ـــاورز می ده ـــه کش ـــکان را ب ام

ـــد. ـــد کن ـــدی تولی ـــوالت جدی محص
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ــزش  ــم آبری ــم ک ــوا ک ــدن ه ن و �د ش ــری ــل پای وع فص ــا �ش ب
می شــود  وع  �ش اعصاب خردکــن   هــای 

گ
�ماخوردیک و  بیــین 

ــد،  ــف باش ــان ضعی ــین بدن ت ــتم ایم ــر سیس ــوص اگ به خص
و  کار  از  می شــود حســا�ب  باعــث  مکــرر   هــای 

گ
�ماخوردیک

ــا  ــوان ب ــه می ت ــت ک ــایل اس ــا در ح ــه اینه ــد! هم  بیفتی
گ

ــدیک زن
وی از چنــد راهــکار ســاده از ابتــال بــه بیماری های فصــل  پــری
ــه کار  ــت ب ــروز دس ن ام ــ�ی ــس از هم ــرد. پ ی ک ــری ن جلوگ ــری پای

شــوید و ایــن نــکات را آویــزه گــوش خــود کنیــد!  

رسمــاخوردگـی
ی ن سلطان بیماری های پایری

 عفونــت مجــرای فوقــا�ن تنفــ�، بیین و گلوســت 
گ

�ماخــوردیک
ــروس ایجــاد می شــود. نشــانه های آن  ــه معمــوال توســط وی ک
، �فــه و تــب 

گ
، �درد، خســتیک  و آبریــزش بیــین

گ
شــامل گرفتــیک

ن یــک تــا ســه روز پــس  خفیــف اســت. ایــن عالئــم معمــوال بــ�ی
ــت  ــا هف ــاز می شــوند، حــدود ســه ت ــروس آغ ــه وی ــال ب از ابت
ــد.  ــش می کنن ــج فروک ــه تدری ــد ب ــند و بع ــول می کش روز ط

وری نیســت امــا بعــین   �ن
گ

ــرای �ماخــوردیک ــچ درمــا�ن ب هی
ــد. ن دهن ــک�ی ــانه ها را تس ــد نش ــا می توانن درمان ه

ــد و  ــش می دهن ــزش را کاه ــا آبری ــد احتقان ه ــال ض ــرای مث ب
ــب و  ــش ت ــه کاه ــکن ها ب ــد. مس ــاز می کنن ــین را ب ــرای بی مج
�درد کمــک می کننــد. داروی �فــه هــم می توانــد کمــک 
ــه در ســه روز نخســت  ــر اســت ک ــه ذک ــده باشــد. الزم ب کنن
ــه  ــاری را ب ــد بیم ــا�ن می توانی ــر زم ــرت از ه  بیش

گ
ــوردیک �ماخ

 هــا اغلــب فقــط در 
گ

دیگــران انتقــال دهیــد. درکل �ماخوردیک
 اگــر طــول 

گ
دار هســتند. �ماخــوردیک ــه  اول واگــری طــول هفت

ریه هــا،  در  یــا�ی  باکرت عفونت هــای  بــه  می توانــد  بکشــد 
ســینوس ها یــا گوش هــا منتهــی شــود کــه نیازمنــد درمــان 

پزشــیک و آنیت بیوتیــک اســت.
ــا تمــاس منتقــل  ی: اغلــب بیماری هــای عفــو�ن ب راه پیشــگ�ی
یــن راه حفاظــت در برابــر آنهــا،  می شــوند. بنابرایــن بهرت
ــرای  ــون اســت. ب ــرم و صاب ــا آب گ ــرر دســت ها ب ن مک شســ�ت
ــس  ــا آب خی ــا را ب ــدا آنه ــت ها ابت ــح دس ــوی صحی شست وش
کنیــد و بعــد از صابــون اســتفاده کنیــد؛ ســپس بــرای 20 ثانیــه 
ن شــوید  دســت ها را بــه شــدت بــه هــم بمالیــد. مطمــ�ئ
ن کرده ایــد.  ن انگشــتان و زیــر ناخن هــا را هــم تمــری مچ هــا، بــ�ی
ــد چــون  ــرس ناخــن هــم اســتفاده کنی ــد از ب اگــر زمــان داری

ی هــا اغلــب زیــر ناخن هــا پنهــان می شــوند. باکرت

مراقب این 5 بیماری در پاییز باشید!مراقب این 5 بیماری در پاییز باشید!
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ــک حوله کاغــذی  ــا ی ــد و ب بعــد از آن دســت ها را آبکــ�ش کنی
ــت  ــر در توال ــد. اگ ــا را خشــک کنی ــا دســتگاه خشــک کن آنه ی
عمومــی هســتید، شــری آب را بــا حوله کاغــذی ببندیــد. ســعی 
ه  ن دســتگری کنیــد در را بــا پــای خــود بــاز کنیــد یــا بــرای گرفــ�ت
ــم  ــر ه ــد. اگ ــتفاده کنی ــر اس ــذی دیگ ــتمال کاغ ــک دس از ی
ــک ضدعفــو�ن  ــد از ی س نیســت می توانی دستشــو�ی در دســرت
 C ن کننــده بــا پایــه الــکیل اســتفاده کنیــد. مــرف کا�ن ویتامــ�ی

ــد. و روی را هــم فرامــوش نکنی

اگـــزما
بیماری پوسیت فصل �ما

اگزمــا نوعــی التهــاب پوســیت اســت کــه عالئــم آن شــامل 
قرمــزی، خشــیک، پوســته ریزی و تاول هــای ریــز می شــود. 
ن بــا خــارش و ســوزش همــراه اســت و می توانــد  همچنــ�ی
یــال ثانویــه شــود. پوســت افــراد مســتعد  باعــث عفونــت باکرت
بــه اگزمــا خشــک و تحریــک پذیــر اســت؛ درواقــع وقــیت روی 
ــدا آن محــل  ــم ابت ــا خــرایسش ســطحی ایجــاد کنی پوســت آنه
ــد.  ــای می مان ــه ج ــز ب ــط قرم ــک خ ــپس ی ــده و س ــفید ش س
ــت،  ــر اس ــاری موث ــن بیم ــدید ای ــوا در تش ــت آب و ه وضعی
ن اگزمــا بیشــرت دیــده  به طــوری کــه در فصــل بهــار و پایــری

می شــود.
ــه خــود را در فصــل �مــا  ی: هــوای داخــل خان راه پیشــگ�ی
ی  بــا دســتگاه بخــور �د مرطــوب نگــه داریــد. بــرای جلوگــری
کرم هــای  از  پوســت،  خــوردن  تــرک  و  شــدن  از خشــک 
اســتفاده  بــو  بــدون  لوســیون های  یــا  مرطوب کننــده 
ــت را  ــیک پوس ــد خش ــکل می توانن ــاوی ال ــای ح ــد؛ کرم ه کنی
ن بــه جــای صابون هــای معمــویل از  افزایــش دهنــد. همچنــ�ی

صابون هــای مخصــوص پوســت های حســاس اســتفاده کنیــد. 
هرگــز محــل خشــیک پوســت و اگزمــا را نخارانیــد زیــرا خارانــدن 
ن دوش آب داغ  ــر شــدن عالیــم می شــود. از گرفــ�ت باعــث بدت
ــم  س ه ــرت ــد. اس ــام نمانی ــیل در حم ــد و خی ــودداری کنی خ
ــای  ــد راه ه ــن بای ــود، بنابرای ــا می ش ــدن اگزم ــر ش ــث بدت باع

ــد. ی ــاد بگری س را ی ــرت ل اس ــرت کن

سینوزیت
�درد و تورم آزاردهنده

ــر از هــوا هســتند امــا وقــیت  ــه طــور طبیعــی پ ســینوس ها ب
وع  ــا �ش ــا در آنه ی ه ــوند، باکرت ــع می ش ــر از مای ــدود و پ مس
ــه رشــد می کننــد و باعــث عفونــت می شــوند. ایــن عفونــت  ب
ــینویس  ــت س ــانه های عفون ــود. نش ــده می ش ــینوزیت نامی س
 هــم دیــده می شــوند و اگــر ایــن عالئــم 

گ
هنــگام �ماخــوردیک

بیــش از 10 روز طــول بکشــند، ممکــن اســت ســینوزیت داشــته 
باشــید. از جملــه ایــن عالئــم می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 
ــار  ــاس فش ؛ احس ــین ــو از بی ــظ، زرد و بدب ــزش غلی ــرد: آبری ک
ــوال در  ــم ها؛ �درد )معم ــورت و چش ــراف ص ــا درد در اط ی
؛ احتقــان؛ ترشــح انتهــای حلــق؛  (؛ انســداد بیــین ناحیــه پیشــا�ن

؛ تــب و �فــه.
گ

عــدم بهبــود �ماخــوردیک
ســینوزیت،  از  ی  پیشــگری راه  مهم تریــن  ی:  پیشــگ�ی راه 
ــل از  ــود قب ــه می ش ــت. توصی  اس

گ
ــوردیک ی از �ماخ ــگری پیش

غــذا خــوردن و خوابیــدن و هنگامــی کــه وارد خانــه می شــوید 
ن و ســالم،  دســت های خــود را بشــویید. تنفــس در هــوای تمــری
ن در  ن از قــرار گرفــ�ت دوری از دود ســیگار و هــوای آلــوده و پرهــری
ــت  ــن عفون ی از ای ــد در پیشــگری مکان هــای پرازدحــام می توان
موثــر باشــد. اســتفاده از هــوای مرطــوب و مــرف مایعــات 
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ــل شــری و عســل هــم  ــرم مث ــه  خصــوص مایعــات گ ــاد ب زی
ــینوزیت  ــه س  ب

گ
ــوردیک ــدن �ماخ ــل ش ــل از تبدی ــن فص در ای

ی می کنــد. عــالوه براینهــا فــردی کــه �ماخــورده  جلوگــری
د ممکــن اســت  اســت اگــر در معــرض �مــای شــدید قــرار بگــری
بــه ســمت ســینوزیت پیــش بــرود، پــس بهــرت اســت ایــن افــراد 
و بــه خصــوص موتورســواران جلــوی بیــین خــود را بپوشــانند 

ــود. ــان نش ــوای �د وارد بیین ش ــا ه ت

آنفلــوآنزا
درد�ساز و خطرناک

دار اســت و معمــوال  ــری ــه شــدت واگ ــک بیمــاری ب ــزا ی آنفلوآن
ن نشــانه های  ــا اولــ�ی ــا چهــار روز طــول می کشــد ت ن یــک ت بــ�ی
 هــر دو از 

گ
ــزا و �ماخــوردیک آن ظاهــر شــود. درواقــع آنفلوآن

دار در دســتگاه تنفــ� هســتند.  عفونت هــای ویــرویس واگــری
هرچنــد کــه نشــانه های آنهــا شــبیه بــه هــم اســت امــا عــوارض 
نــایسش از آنفلوآنــزا شــدیدتر ظاهــر می شــود. اگرچــه �مــا 
ــا  ــد، ام ــرژی کن ــم ان ــما را ک ــدی ش ــا ح ــد ت  می توان

گ
ــوردیک خ

ن  گاهــی آنفلوآنــزا باعــث می شــود حــیت نتوانیــد از تخــت پایــ�ی
ــب،  ــار ت ــوایل دچ ــد روز مت ــرای چن ــت ب ــن اس ــد و ممک بیایی
 مفــرط، �درد، درد ماهیچــه ای و ضعــف عمومــی 

گ
خســتیک

ــه  ــر ب ــد منج ــاد می توان ــزای ح ــن، آنفلوآن ــالوه برای ــوید. ع ش
ــرد   ف

گ
ــدیک ــود و زن ــه ش ــد ذات الری ــایک مانن ــای خطرن بیماری ه

 تنفــس پیــدا کردیــد 
گ

را بــه خطــر بینــدازد. بنابرایــن اگــر تنــیک
ــد. ــک مراجعه کنی ــه پزش ــا ب حتم

 از فردی به فرد دیگر 
گ

ی: ویروس آنفلوآنزا به سادیک راه پیشگ�ی
منتقل می شود. هر زمان که فرد بیمار در مسری شما عطسه 
این  بر  عالوه  شوید.  مبتال  آن  به  است  ممکن  �فه  کند،  یا 
... ویروس  ن و  با لمس سطوح مختلف مثل مری احتمال دارد 
آنفلوآنزا به دست تان بچسبد. درواقع این ویروس می تواند تا 
هشت ساعت روی سطوح دوام بیاورد. وقیت سطح آلوده را 
دهان  یا  بیین  چشم،  به  را  دستان تان  بعد  و  می کنید  لمس 
درون  به  مستقیم  را  میکروب ها  و  ویروس ها  می زنید  خود 
ن  شس�ت که  است  دلیل  ن  هم�ی به  دقیقا  می فرستید.  بدن تان 
آنفلوآنزا  واکسن  کمک  با  است.  مهم  بسیار  مداوم دست ها 
ی کنید. زمان  هم می توانید ازابتال به بعین از انواع آن پیشگری

ن است. ایده آل برای واکسن زدن اوایل پایری

آلـــرژی
عطسه های پایان ناپذیر!

 را بــا ورم مخــاط 
گ

گاهــی ممکــن اســت نشــانه های �ماخــوردیک
بیــین نــایسش از آلــرژی کــه بــا عنــوان تــب یونجــه هــم معــروف 
ــیل   خی

گ
ــر نشــانه های �ماخــوردیک ــد. اگ ی اســت، اشــتباه بگری

ــان  رســیدند،  ــه پای ــه ب ــا 2 هفت �یــع آغــاز شــدند و طــی 1 ت
احتمــاال �ماخــورده ایــد و آلــرژی نداریــد. امــا اگــر نشــانه ها 
ــرژی فصــیل  ــه آل ــد ب ــه طــول کشــیدند، بای ــش از دو هفت بی
شــک کنیــد. آلرژی هــا توســط سیســتم ایمــین بیش فعــال 
ایجــاد می شــوند. بــدن شــما بــه دالیــیل بــه مــوادی ماننــد غبار 
ن  ــتام�ی ــد و هیس ــان می ده ــد نش ــش از ح ــش بی ــرده واکن و گ
ترشــح می کنــد. ایــن مــاده می توانــد باعــث ورم مجــرای 
ــه ذکــر اســت  ، آبریــزش، �فــه و عطســه شــود. الزم ب بیــین
کــه آلرژی هــا مــ�ی نیســتند امــا ممکــن اســت ار�ش باشــند.

عــوارض  فــراوان،  مایعــات  نوشــیدن  ی:  پیشــگ�ی راه 
ــع  ــد. درواق ــش می ده ــیل را کاه ــ� فص ــیت های تنف حساس
ــود  ــث می ش ــرده و باع ــق ک ــ� را رقی ــحات تنف ــات ترش مایع
ی بــر بــدن بگــذارد. عــالوه  عامــل حساســیت زا اثــر کمــرت
ان گــرده گیاهــان در  ن برایــن توصیــه می شــود هنگامــی کــه مــری
هــوا زیــاد اســت، بــه خصــوص در بعــد از ظهرهــای خشــک 
ــن  ان ای ن ــری ــد م ــد بدانی ــوید. بای ــارج نش ل خ ن ــرن ــک از م و خن
ــه طــور  ــاران( ب گرده هــا در هــوای �د و مرطــوب )بعــد از ب
ن روی چمــن و  عجیــیب کاهــش می یابــد. هنــگام راه رفــ�ت
برگ هــای ریختــه شــده از درختــان هــم بهــرت اســت ماســک 
ن بــه بــاز مانــدن  بزنیــد. شســت وشــوی بیــین بــا �م نمــیک نــری

ــك می کنــد. ــوا�ی کم راه هــای ه
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ــان  ــه همــه حــق جوی ــم اســت ک واقعــه عاشــورا امــری عظی
را متوجــه خــود ســاخته و قلــب  همــگان را از حــوادث خــود 

ــرده اســت. جریحــه دار ک

ــك  ــا ی ــب و ی ــك مذه ــدگاه ی ــالع کا�ن از دی ــدم اط ــی ع گاه
ــه  ــی را ب ــری منطق ــختانه و غ ــای �س ی ه ــخص موضع گری ش
ــن امــر  ــزاع می شــود. ای ــه اتهــام و ن ــه منجــر ب ــال دارد ک دنب
ــب  ــت. مطل ــان اس ن نمای ــری ــال ن ــه  کرب ــون حادث ام ــند پری ناپس
زیــر بــه بــرریس دیــدگاه اهــل ســنت نســبت بــه واقعــه کربــال 
می پــردازد تــا بــه ایــن وســیله بــه رفــع پندارهــای نــاروا در ایــن 

زمینــه کمــك نمایــد:

۱. تاریخ حادثه کربال از دیدگاه اهل سنت

ت عــیل)ع( کــه  از دیــدگاه اهــل ســنت، معاویــه در مقابــل حــرن
ــود،از در  ــده ب ــاب ش ــه انتخ ــه واجب االطاع ــوان خلیف ــه عن ب
ــت و  ــه راه انداخ ــف ب ــای مختل ــد. جنگ ه ــت وارد ش مخالف

ن ابــن عــیل« را کــه بعــد از پــدرش بــه عنــوان خلیفــه  »حســ�ی
انتخــاب گردیــده بــود، بــا فشــار کنــار زد و خــود را بــه قــدر�ت 
کــه تشــنه آن بــود، رســانید. ویل او بــه ایــن هــم اکتفــا نکــرد 
، معنــوی و دیــین بــود بــه یــك  خالفــت را کــه یــك امــر خــدا�ی
امــر مــورو�ش و ســلطنیت تبدیــل نمــود. در زمــان حیــات خــود 
یزیــد را بــه عنــوان خلیفــه بعــد از خــودش معــر�ن نمــود. بــر 
ــال 60  ــب س ــه در رج ن معاوی ــ�ت ــا رف ــا از دنی ــاس ب ن اس ــ�ی هم
ن قلمــداد کرد  هجــری، یزیــد خــود را بــه عنــوان خلیفــه مســلم�ی
ن بــن  ن خــود از جملــه حســ�ی و در صــدد بــر آمــد کــه مخالفــ�ی
عــیل)ع( را کــه عمــده تریــن مخالــف بــرای خــود می پنداشــت، 
بــه بیعــت وادارد. بــه ایــن منظــور، از وایل مدینــه »ولیــد بــن 
)ع( بیعــت  ن عتبــه« بــا جدیــت تمــام خواســت تــا از حســ�ی

د)1(. بگــری

ــل درخواســت  ــیت خــود را در مقاب ــن عــیل)ع(« وق ن ب »حســ�ی
یزیــد و عمــال او می بینــد بــرای مخالفــت بــا ایــن امــر، مدینــه 
را بــه قصــد مکــه تــرك می کنــد و از آنجــا هــم رهســپار کربــال 

واقعه کربال از دیدگاه اهل تسنن
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می شــود، در آنجــا هــم بــا قربــا�ن کــردن جــان خــود و72 تــن 
از یارانــش در محــرم ســال61 هجــری، داســتان اجمــایل ذبــح 

ــل می دهــد. اســماعیل را تفصی

ــل  ــدگاه اه ــن)ع( از دی ــام حسـیـ ــت ام ــل نهض ۲ . عوام
ــنت س

از دیــدگاه اهــل ســنت، ســه امــر را می تــوان بــه عنــوان 
عوامــل عمــده قیــام امــام بــه حســاب آورد]2[:

ن  )ع( نپذیرفــ�ت ن الــف( یــیک از عوامــل نهضــت امــام حســ�ی
خالفــت یزیــد اســت. زیــرا امــام اوالً رســیدن بــه خالفــت از 
ــا  ــه ب ــش خلیف ــون گزین ــد چ وع می دان ــ�ش ــق را نام ــن طری ای
ایــن کیفیــت، خالفــت را بــه یــك امــر مــورو�ش تبدیــل می کنــد. 
ن امــر بــود و می خواســت خالفــت در  کــه معاویــه در �پ همــ�ی

ــود. ــت ش ــت به دس ــه دس ــدان بین امی خان

ــه و  ــوان خلیف ــه عن ــد ب ــه بتوان ــت ک ــردی نیس ــد ف ــاً یزی ثانی
ــن  ــا �احــت کامــل ای ــه ب ن مطــرح شــود. معاوی ــ�ی المؤمن امری
نکتــه را ابــراز داشــته اســت: »ولــن یأتیکــم بعــدى إالّ َمــن اَنــا 
ی  ّ ]3[« یعــین رهــرب ٌ مــین ٌ منــه، کمــا أّن مــن کان قبــیل خــری خــری
شــما مــردم را بعــد از مــن کــ� بــه عهــده خواهــد گرفــت کــه 
بدتــر از مــن اســت چنانچــه مــن بدتــر از آنهــا�ی هســتم کــه 

قبــل از مــن بودنــد.

ب( دعــوت مــردم کوفــه از امــام را می تــوان بــه عنــوان عامــل 
ن امــام در مکــه،  دوم نهضــت او بــه شــمار آورد. از زمــان رفــ�ت
ــته و  ــه نوش ــام نام ــه ام ــف ب ــل مختل ــه در مراح ــردم کوف م
ن اســاس،  اطاعــت خــود را از امــام اعــالم می دارنــد، بــر همــ�ی
امــام نماینــدگان خــود را بــه ســوی آنــان می فرســتد، ویل آنــان 
ناجوانمردانــه بــه جــای اســتقبال از نماینــدگان امــام آنــان را به 

عنــوان یــك فــرد غریــب درکوچه هــا تنهــا می گذارنــد.

ج( امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر عمده تریــن عامــل بــرای 
ن بــه شــمار می آیــد، و او را مصمــم ســاخته  قیــام امــام حســ�ی
تــا آخــر خــط، بــه راه خــود ادامــه دهــد چــون او در جامعــه 
بدعت هــا، �ب بندوباری هــا و انحــراف از راه راســت را مشــاهده 
اوارتریــن افــراد جامعــه بــرای  می کنــد و اهــل بیــت را �ن
ــیت  ــد. او وق ــات می دان ــن انحراف ــال ای ی در قب ــری ــع گ موض
ن  ــ�ی ــتد چن ــش را می فرس ــواب نامه های ــه ج ــردم کوف ــرای م ب
ــاب  ــل بالکت ــام االّ العام ــا االم ــری م ــی دارد: »فلعم ــار م اظه
ــن الحــق]4[« یعــین ای مــردم  ــن بدی ــم بالقســط والدائ والقائ
ــاب  ــه کت ــد ک ــد درد جامعــه را دوا کن ی می توان ــام و رهــرب ام
 او، پیــاده کــردن عــدل و داد از اهــداف 

گ
خــدا �مشــق زنــدیک

ــه دیــن حــق از اعتقــادات او باشــد. ــن ب او، و تدی

ن آمــده  در جــای دیگــر از نامه هــای امــام بــه �ان کوفــه چنــ�ی
اســت: »یدعوهــم ایل کتــاب هللا و ســنة رســوله، واَّن الســنة 
ــه  ــن ب ــوت م ــین دع ــت]5[« یع ــد أحیی ــة ق ــت والبدع ــد مات ق
ن زمــا�ن ســنت مــرده  ســوی کتــاب وســنت اســت چــون درچنــ�ی

ــده شــده اســت. ــا زن و بدعت ه

)ع( در میان اهل سنت ن 3. جایگاه امام حس�ی

)ص(،  ن )ع( جــدش رســول خــدا، خاتــم النبیــ�ی ن امــام حســ�ی
ن و مــادرش فاطمــه سیدةالنســاء  پــدرش عــیل خلیفــه مســلم�ی
ــت  ــول هللا)ص( روای ــه از رس ــا�ت ک ــت. در روای ــة اس ــل الجن اه
شــده بــه خــو�ب جایــگاه امــام را نشــان می دهــد: »الحســن و 
ن ســیدا شــباب أهــل الجنــة و اَّن فاطمة ســیدة النســاء  الحســ�ی
ــه  )ع( ب ن ــة]6[« یعــین در ایــن روایــت حســن و حســ�ی أهــل الجن
ــیده  ــرا، س ــه زه ــت و فاطم ــل بهش ــان اه ــید جوان ــوان س عن
زنــان بهشــت معــر�ن شــده انــد. در جای دیگــر دارد: »الحســن 
ن َمــن اَحّبهمــا اَحببُتــه وَمــن اَحببُتــُه أحّبــه هللا و مــن  والحســ�ی
ــی  ــا أو بَغ ــن أبغضهم ــم، وم ــات المقی ــه جن ــه هللا أدخل أحّب
ــه اَبغضــه هللا و مــن أبغضــه  ــه و مــن أبغضُت علیهمــا اَبغضُت

ــه عــذاب مقیــم]7[« ــار جهنــم و ل ــه ن هللا أدخل

)ع( زمینــه  ن در ایــن روایــت دوســیت امــام حســن و امــام حســ�ی
ســاز دوســیت خــدا و رســولش معــر�ن شــده اســت و بــه دنبــال 
آن خلــود در بهشــت بریــن خواهــد بــود، کمــا ایــن کــه دشــمین 
ــد و  ــم می کن ــول را فراه ــدا و رس ــمین خ ــه دش ــا زمین ــا آنه ب

 جهنــم می کشــاند.
گ

 همیشــیک
گ

انســان را بــه ســوی زنــدیک

4. کرامات امام)ع( ازدیدگاه اهل سنت

ــب اهــل ســنت  ــادی در کت ــات زی )ع( کرام ن ــام حســ�ی ــرای ام ب
آمــده اســت کــه چنــد مــورد بــه عنــوان نمونــه ذکــر می شــود: 

1( روز جنــگ در کربــال، امــام بــه شــدت تشــنه بــود، "عبــدهللا 
ن امــام و آب فــرات حایــل می شــود  ن االئزدی" بــ�ی بــن الحصــ�ی
ت میگویــد: بــه  و بــا اشــاره بــه ســوی آب، خطــاب بــه حــرن
ایــن آب نــگاه کــن؛ قطــره ای از آن نخواهیــد نوشــید! امــام در 
ــه  ــاً وال تغفرل ــه عطش ــم اقتل ــد: »الّله ن می گوی ــ�ی ــق او چن ح
 

گ
ــچ وقــت تشــنیک ــه بعــد از آن هی ــه می شــود ک ــداً]8[« گفت ای
آن مــرد برطــرف نشــد، آنقــدر آب می نوشــید کــه �ب تــاب شــده 
 بــه او روی مــی آورد تــا اینکــه 

گ
آن را برمی گردانــد، دوبــاره تشــنیک
 جــان باخــت. 

گ
در حالــت تشــنیک

ت رســول)ص( ســال ها پیــش،  2( مهم تــر از همــه اینکــه حــرن
ئیــل  ت خــایک را کــه جرب از حادثــه  کربــال خــرب می دهــد. حــرن
برایــش داده بــود بــه »ام ســلمه« می دهــد و می فرمایــد: 
)ع( را بــه  ن ئیــل بــه مــن خــرب داد کــه روزی امــت تــو، حســ�ی جرب
قتــل خواهنــد رســاند، ایــن خــاك را بــا خــود داشــته بــاش تــا 



د. آن وقــت بــدان کــه  اینکــه خــاك رنــگ خــون را بــه خــود بگــری
ن بــه شــهادت رســیده اســت. ام ســلمه در روز شــهادت  حســ�ی
امــام بــا دیــدن خــاك خون آلــود از شــهادت امــام بــه مــردم 

خــرب می دهــد]9[.

5. چرا امام به شهادت می رسد؟

آخریــن مطلــیب کــه بایــد مطــرح شــود، پاســخ بــه ایــن ســؤال 
ن جایگاهــی کــه امــام در میــان اهل  اســت کــه باتوجــه بــه چنــ�ی
ن تشــیع دارد، پــس چــرا  ســنت دارد و جایــگاه خــایص کــه در بــ�ی

آنچنــان مظلومانــه درصحــرای کربــال بــه شــهادت می رســد؟

جــواب ســؤال بــا تأمــل در منویــات ابوســفیان پایه گــذار 
ــه  ــین اُمی ــد از �ان ب ــه و یزی ــار معاوی ــوی و رفت حکومــت ام
دنبــال  را  آنچــه  آنــان  چــون  می شــود.  روشــن  به خــو�ب 
آنــان  بــود.  می کردنــد، حکومــت، ریاســت ومملکــت داری 
حــیت بــه مقــام نبــوت از دیــدگاه مملکــت داری می نگریســتند. 
دارد  خــود  بازمنــدگان  بــه  کــه  توصیه هــا�ی  در  ابوســفیان 
ــرای  ــه اینکــه امــارت، ریاســت و مملکــت ب ــد ب ــح می کن تری
ــد  ــه راحــیت از دســت دهی ــادا ب ــاده شــده اســت، مب شــما آم
ی نیســت. ن اســت و از بهشــت و جنــت خــرب چــون مهــم همــ�ی

در جــا�ی دیگــر بــا گــذر از روی قــرب "حمــزه سیدالشــهدا" 
( او را مــورد خطــاب قــرار داده می گویــد:  )عمــوی پیغمــرب
آنچــه را کــه تــو چوبــش را خــوردی امــروز در دســت بــین اُمیــه 

ــه اســت. ــرار گرفت ق

و یــا در جــای دیگــر خطــاب بــه عبــاس عمــوی پیغمــرب 
می گویــد: بــرادرزاده شــما عجــب شــوکت و ســیادت دارد 
»لقــد أصبــح ملــك ابــن اخیــك عظیمــاً]10[« عبــاس بــه او یــادآور 
می شــود کــه آنچــه در حــق پیغمــرب می گویــد درســت نیســت 

ــك. ــه ُمل ــت ن ــوت اس ــد نب ــما می بینی ــه را ش ــون آنچ چ

نمونــه دیگــر، رفتــار عمــر ســعد از عمــال ابــن زیــاد اســت؛ او 
ن ری، عاقبــت خــود را فروخــت و دســت خــود را  بــرای �زمــ�ی

بــه خــون امــام و یــاران و اصحــاب او آغشــته نمــود.

�پ نوشت ها :

1( ابــن خلدون،عبدالرحمــن، »تــا ریــخ ابــن خلــدون«، ج3، ص18-22، لبنان، انتشــارات 
وت، 1879م.،  ی«، ج.4، بــری ی، محمــد، »تــا ریــخ طــرب اعلمــی، 1391ه؛ و طــرب

وت، 1385ه.ق. ، عــیل، »الکامــل«، ج.4، ص14-80، بــری ص.237. و ابــن اثــری
، احمــد، »تاریــخ  ی، همــان، ص.241.و یعقــو�ب 2( ابــن خلدون،همــان، ص21؛ و طــرب

«، ج2، ص241، قــم، نــ�ش فرهنــگ اهلبیــت. یعقــو�ب
وت، 1385ه.ق. ، عیل، »الکامل �ن التاریخ«، ج4، ص5، بری 3( ابن اثری

4( همان، ص21.
5( همان، ص23.

وت، داراالماره. 6( ابن حنبل، احمد، »مسند«، ج5. ص391، بری
وت، موسســه  ن العمــال«، ج12،ص120، بــری 7( متقــی هنــدی، عــالء الدیــن، »کــرن

1409ه.ق. الرســاله، 
، همان، ص54. 8(ابن اثری

، همان،ص245. 9( یعقو�ب
10( محمــد خالــد، خالــد، »ابنــاء الرســول �ن کربــال«، ص28-29، چــاپ پنجــم، 

ق. شــعبان1406ه. 



غم و شـادی

امیر حسین جان

تولدت مبارک

ن بــا آســما�ن ترین آرزوهــا بــرای  پرخــری و برکــت بــودن قدم هــای  کوچکــش و روح بخشــیدن بــه  آمــدن فرشــته کوچکتــان بــه زمــ�ی
ــم: ــک می گوی ی ــان را ترب  ت

گ
زندیک

محمد ایلیا فرزند میالد کریمی تزرجی    
ی     یفی پور خمری برهان فرزند محمد �ش

ن فرزند آقای آسان     مع�ی
مها فرزند یوسف ستوده

ادیب فرزند احسان دروی�ش
پارمیس و پانته آ فرزندان مهدی پرهیزی

حسین فرزند آقای رمضانی
سبحان فرزند آقای نصر

یک عرض ت�ب
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خاموش شدن این شمع های نورا�ن را خدمت عزیزان مان تسلیت عرض می کنیم؛ از خداوند یکتا، رفع درجات آن بزرگواران در بهشت 
أعال و مزید فضل و رحمت پروردگار �ب همتا برایشان و طول عمر بازماندگان را  همراه با سالمیت و حسن عاقبت شان خواهانیم.

مادِر  فالمرز رستمی
حسی�ن ِ  فرهاد م�ی دا�ی

انوند ن ب�ی عموِی  حجت االسالم و المسلم�ی
مادِر  جعفر خدمتیان
پدِر عیل معزی نیا 

پرسعموِی احمد کوهی پیل 
پدِر برات زارع

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقایان صالح، حمید و محسن محمودی

با نهایت تألم و تأثر درگذشت برادر عزیزتان را به جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده 

و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم مغفور طلب آمرزش و برای بازماندگانش صبر و شکیبایی آ رزومندیم.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سیمان هرمزگان

بازگشت همه به سوی اوست 

همکار عزیز جناب آقای عقیلی 

با نهایت تألم و تأثر مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده 

و از درگاه خداوند متعال برای آنان طلب آمرزش و برای بازماندگانش صبر و شکیبایی آرزومندیم.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سیمان هرمزگان

بازگشت همه به سوی اوست 

همکار عزیز جناب آقای رحیم جهانگیری 

با نهایت تألم و تأثر مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده 

و از خداوند منان برای بازماندگان صبر جزیل آرزومندیم.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سیمان هرمزگان
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یه موش بانمک بکش
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موی عروسک من
پرپشت و فرفری بود
خیلی حسودی ام شد
سلمانی اش شدم زود

کوتاه کردم از ته
موهای خوشگلش را
با کار خود شکستم
یک تّکه از دلش را

بیچاره او کچل شد
خیلی گناه دارد

روی سرش که بی موست
حاال کاله دارد

طیبه شامانی
                تصویرگر: زهرا کیانی

مــــــــــــو
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دوست خوب من!
نقطه هــای 1 تا 37 را به هــم وصل کن تا 

تصویر شتر کامل بشود.
راستی، می دانی شتر کجا زندگی می کند؟
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1.   رنگ سفید صخره ها آید

 میان سفره ها

 هركس نداند نام او

 مزه ندارد كام او

2.  نه انگورم نه انار  

هم در انگورم هم در انار  

زنجیر نیستم اما در زنجیرم 

 نخجیر نیستم اما در نخجیرم

 3.   آن چیست كه هم انسان دارد،هم تخم مرغ وهم جاده؟

 4.   آن چیست كه من می روم و او می ماند؟

 5.   آن چیست كه پای كوه نشسته و کاله به سر دارد؟

 6.   آن چیست كه اگر به زمین بیفتد نمی شكند،در آب هم تر نمی شود؟

7.   موجود سرد و بی جان

گیرد ولی دوصد جان

 دهان تنگ و تاریک

  گردن دراز و باریک.

 8.  آن چیست که سرش را ببری زنده میشود؟

 9.  آن چیست که گردن دارد اما سرندارد. دست دارد اما پای ندارد؟

10.  همه اطاق را پر می کند اما از سوراخ کلید بیرون می رود؟

  معما و چیستان کودکانه حدس بزن!

1.  نمک                           2.  انجیر                        3.  شانه                       4.  جای پا                   5. قارچ                      

6. سایه                            7.  تفنگ                        8. خزنده                      9. کوزه                    10. دود

پاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ ها
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 باز هم اول مهر آمده بود

 و معلم آرام
                     اسم ها را 

می خواند:

! ن  اصغر پورحس�ی

                    پاسخ آمد: حا�ن

 قاسم هاشمیان!

                    پاسخ آمد: حا�ن

 اکرب لیالزاد...

 پاسخش را ک� از جمع نداد

 بار دیگر هم خواند:

 اکرب لیالزاد!

پاسخش را ک� از جمع نداد

 همه ساکت بودیم

 جای او اینجا بود

 اینک اما، تنها

           یک سبد الله �خ

                             در کنار ما بود

 لحظه ای بود، معلم سبد گل را دید

 شانه هایش لرزید

 همه ساکت بودیم

ناگهان در دل خود زمزمه ای حس 
 کردیم

 گل فریاد شکفت،

 همه پاسخ دادیم:

!  حا�ن

ما همه اکرب لیال  زادیم!

ن پورگِل فریاد قیرص ام�ی
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آراد خواجویی

هلنا پوراحمدی

مائده آذر

سبحان درخورد

مریم چکاءمصطفی روز روزی

یسنا برداره

علی صادقی

ابولفضل زاهدی

گلهـای
پیشدبستانی

اسماء راموری

مهسا قنبری

مائده السادات ره انجام

مریم آسارهمسعود جمالی

یاسر برداره

عماد آس افزون

امیرمحمد آس افزون

سوگند صادقیمعز زیرک

محمد یاسین منفردزاده

فادین فرزانه

محمد مصطفی آس استرون

فاطمه محمودی لشتغانی

تقدیر از دانش آموزان ممتاز و موفق خانواده بزرگ سیمان هرمزگان

فرزندان تان مانند شما اهل کوشش و تالش هستند و در عرصه تحصیل می درخشند و این مایه سربلندی شما و خانواده بزرگ 
ما است که چنین افتخارهایی را در همه مقاطع تحصیلی مشاهده می کنیم.

به امید آنکه هر روز موفق تر و سربلند تر باشند.
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ارمیا درغال اشکان غالم زادهامیرعلی برخوردارانآوا سلیمان زادهآیلین باخش

حمیده بزمالون

معاذ یزدانی گچینی

محمد پرهام کریمی

سامیه جهازی لشتغانی

مصطفی جمالی

محمدامین درخواه

تینا احمدی

سبحان راهبر

فواد درتاج

زهرا آذرخش

مریم درداب

محمد ستوده

پدرام صابری

سبحان بشارت

فرزاد امانی

صدرا مسیح زاده

محمدهادی علی نیا

بهراد سلطانی

فاطمه محمدی

ستاره درخشندهسمیه درداب

محمدمهدی محمدنژاد

عبدالله آسان

معصومه صابری

نجال بده دار معین منصوری نژاد درگورینایف شریفییوشع آبرون

علیرضا امیرخانی

نگار اوبندی زادهیسنا آژیراک

گلهـای
اولدبستان
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اشکان فاضلیامیرحسین آسارهامیرحسین مرداسیامیرعلی مرداسی شایان احمدی

پویان پرخاری

مهدیه ابراهیم مظفری

شادمهر باقری نیا

حنانه زاهدی

محمد برداره

عسل راینی

پویا حسینی

رضا صادقی

سیده ثنا موسوی

حسنا رحیمی خمیری

فرناز معتمد

عدنان آمونیا

بهسا مالئی

درنا شیخ

سعید دربه

سارا محمدی

فاطمه قاسمپور

امیرمحمد باستی

سارینا جهاندیده

زینب لشتغانی پورزینب منصوری نژاد درگوری

فاطمه برتر

سارینا بازگیر منوجانی

مهسا راز جوان

نوح نخل چینهلنا مدارایی فروانیا اسالمی پور خمیری یوسف پژگول مهنوش سلیمی

گلهـای
دومدبستان
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احمد ساحلی زادگان الناز روئینامیر محمودی لشتغانیامیرحسین رازجوانامیرعبدالله حقگو

حمیدرضا کریمی تزرجی

محمدعرفان فرج زاده

مانی مالیی

سارینا فتح الله زاده

محمدصدیق صادقی

محمد اردانه

حسنیه شریفی

عبدالله بروسان

فرسیما قاسمی

زیبا نیکخواه

محمدامین جهازی

مبینا شریفی

آیلین بازماندگان

شاهرخ محمودی

فاطیما امیانی

عماد کوه رو

محمد سخندان

آیسا شاعری

فاطمه درداب

عرفان بافتیعلیرضا لشتغانی پور

محمد آسال

فاطمه درخورد

محمدمتین بروسان

مهشاد ابراهیمیمهنا بدرودناردیس باقری  یکتا براندیش

گلهـای
سومدبستان

نیکا  باقری بیتاسادات موسوی
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الناز آس افزون امیرحسین امیانیامیرمحمد ستایشراحیل ساحلی زادگانزهرا استایی

سیده فاطیما طباطبایی

مریم بهبودیان

محمد چکاء

علی اکبر پورمندیان

مریم آذر

محمد شروین حیدریان

سیدامیرعلی فرجامی

عمران فرد

محدثه راموری

شیدا باغبان

محمدمهدی صابری

محمد رازجوان

ساجده آذریون

علی منصوری

مجتبی دریایی

فائزه دربه

محمدعارف اوبندی زاده

زهرا رفیعی

مبینا کریمی تزرجی

فاطمه آذرخشفاطمه برداره

محمدرضا صابری

فرهاد زیرکوهی

مصعب بزمالون

مومنه روزروزی مهال زیرکهما  پرتابیان

یوسف برداره

منال زارعی هومن ساحلی زادگان

گلهـای
چهارمدبستان

نیلوفر شریفی
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امید امیانی امیرحسین غالم زادهامیرمحمد درتاجآیلین طیبیپریا رخشدر

حسنا شریفی

نگین علی نیا

فاطمه محمدی

زهرا  جمالی

مینوفر روان بخش

محمد روشن قیاس

ثمین برتراسک

زینب اردانه

فاطمه لشتغانی پور

دیانا شیخ

محمدحسین فرهادی

فاطمه منصورنژاد

ثریا ساربانی

زهرا لشتغانی پور

فاطمه جهازی

سیدعلی هاشمی نصب

محمدجواد مریدی

پریا زیرک

فاطمه آس استرون

ستایش بشارتسمیه دانائی فر

محمدامین درخورد

علیرضا ماندگاری

نیما آمونیا

نیما بازگیر منوجانینیما دربهیسرا درخواه

گلهـای
پنجمدبستان

سمانه مرادی 
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ابوالفضل عبداللهی محمدجواد مریدیآرمیتا درغالامیرمنصور طهماسی پورپرنیا شهبازی

حدیث راهبر

محمدامین محمودی لشتغانی

فاطمه مرداسی

حنانه پرنیان

محمد جمالی

فرهاد امانی

پویا محمدی

زمانه سبحانی

فاطمه برخ

حسام الدین محمدی

محسن محمدنژاد

فرجام رستمی

پویا زیرک

رضا داشن

علی رازجوان

شیوا منصوری نژاد درگوری

مجتبی داشن

پویا روئینه

علی پاک نژاد

سونیا جهاندیدهشهین باغبان

مانی قنبری

عبدالله آساره

محمدرسول یزدانی گچینی

مهرشاد ابراهیمی مهدی بازیارمهیار بازماندگان

نگین جوکار

مریم منصوری مهشید آذریمهشید صحراگرد

نسترن رنجبر یسرا مسیح زاده

گلهـای
ششمدبستان
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احمد آژیراک )19.93( آرین شاعری)19.26(بهنود مالئی)19.90(پوریا آزادی )19.62(حامد ساحلی زادگان )18.86(

سیدمحمدمهدی موسوی)19.43(

پرهام پرخاری -17.88

نوح ساحلی زادگان )19(

عالیه کوه رو)18.62(

پرستو ستوده 19.31

ستاره دیندارلو ) 20(

فاطمه آسال )19.67(

نگار ستایش)18.73(

سیده اسماء فرجامی

بهنام رستمی-19.90

صبا دیدار )20(

زهرا زمانی )19.90(

عسل کریمی تزرجی)19.40(

مهسا بازماندگان )18.62(

محمدجواد صابری )18.2(

بنیامین رحیمی خمیری- 17.40

نوید شریفی -17.57

رضا فرج زاده )18.60(

مهرشاد عزیزیان )19.14(

محدثه زاهدی) 18(محمد جمالی)19.43(

امیرحسین سنجی - 18.83

محمدرضا ساحلی زادگان)20(

نوش آفرین اسدی بخوانی -18.50

رضا سخندان -18.86

سینا درداب -17.83 سمانه عبدالله پور-19.76عرفان استایی -17.55

عماد چمنی 19.50

زینب تکروزی عبداله چارکی زاده ساحلی-19.60عرفان آس افزون - 18.10

علیرضا فرج زاده - 18.7 فاطمه معتمد -19.75

گلهـای
پایههفتم

گلهـای
پایههشتم

نیما باقری - 18.25
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الهه شکوهی-19.93 ایمان علیرضایی -19.79پوریا شهبازی -  19.83زینب منصوری-18شایان علی نیا - 19.7

فریما فرشیدفر - 19

کاظم زاهدی- 18.25

محمد برداره -19.95

معصومه هاشمی -19

علیرضا میرحسینی-19.93

محمدمنصوری نژاد -19.79

نیلوفر  خسروی 19.75

مبین رنجبری -19.71

سارا عبداله پور -18.24

یلدا حقگو - 18

علی محمدی - 20

محمد درشتی -19.31

نگین رشیدی- 19.76

مصطفی درخواه -19.24

زیبا کوهی پلی -18.66

ضیاء الدین دانایی فر - 19.71

مینا درخواه -19.79

مریم ابراهیمی زاده- 20مریم روشن قیاس -19.12

زهرا کریمی تزرجی -18

محدثه بدرود- 20

محمد تکرودی - 17.89

ناهید کوهی نژاد – 18

حانیه مرادی- 20

علی قطبی-19.35 محمدصفا آذر - 16.52مهدیس سلیمی

نجمه ستوده -19.66

محمدرضا ماندگاری -16

حسانه پرتابیان-19.62 انسیه شکوهی- 18.21
پیش دانشگاهی

محمد درغال -19.67
دانشجوی کارشناسی ارشد

گلهـای
پایهنهم

گلهـای
پایهدهم

گلهـای
پایهیازدهم

محمدامین بروسان-17.80

امین درستکار- 18



خــوب و موفــق بــودن دانــش  آمــوز نــه تصــاد�ن اســت و 
ــت  ــز موفقی ــوز دارد. رم ــش آم ــم و دان ــه معل ــی ب نه ارتباط
ی و رعایــت  ن در امــر یادگــری ایــن دانــش آمــوزان، پشــتکار داشــ�ت
کــردن رفتارهــا و عــادات ســودبخ�ش اســت کــه بــه آن هــا کمــک 

ــوند.  ــق ش ــر موف ــه بیش ت ــل هرچ ــا در تحصی ــد ت می کن
 این رفتارهای سودمند عبارتند از:

 
و  شوید  درس حا�ن  کالس  در  موقع  به  همیشه  کنید  سعی 
ن  چنان چه مسری شما تا مدرسه دور است از وسیله نقلیه مطم�ئ

استفاده کنید تا بهرت بتوانید زمان خود را تنظیم کنید. 
هنگامــی کــه در کالیس دیــر حــا�ن می شــوید تمرکــز کالس 
ــاد داشــته باشــید کــه همیشــه  ــه ی ــزد. ب و معلــم بهــم می  ری
شــدن در کالس درس، بســیار ســودمندتر  به موقــع و زود حا�ن

از دیــر رســیدن اســت. 
 

اگــر می خواهیــد صحبت هــای معلــم خــود را بهــرت بشــنوید و 
ن بهــرت ببینیــد در ردیف هــای جلــو بنشــینید.  تختــه را نــری

 
 برنامــه دریس و تیــرت مطالــیب را کــه معلــم قــرار اســت تدریس 

کنــد تهیــه کنید. 
چنــان چــه معلــم بــه تدریــس دریس می پــردازد کــه اضافــه بــر 
ن بــرای شــما تــدارک می بینــد از  ســازمان مطالــب دیگــری را نــری

آن بــه خــو�ب آگاه شــوید. 
برنامــه دریس خــود را گــم نکنیــد تــا هــر زمــا�ن کــه نســبت بــه 
برگــزاری و نحــوه برگــزاری کالیس بــرای شــما ســۆایل پیــش آمــد 

بتوانیــد بــه آن مراجعــه کنیــد. 
هنگامــی کــه شــما آمــاده درکالیس حــا�ن می شــوید وقــت 
ــه  ــر گرفت ــم ت ــاده ک ــا افت ــش پ ــای پی نه ــرای چری ن ب ــری ــم ن معل
می شــود و معلــم بــا مشــکالت کم تــری مواجــه می شــود. 

 
وقــیت کــه در کالس درس حــا�ن می شــوید تمرکــز خــود را فقــط 

ن دیگر.  ی مطالــب بگذاریــد و نــه چــری بــر روی یادگــری
ــد.  ــذا بخوری ــوب غ ــل از کالس، خ ــد قب ــعی کنی ــه س همیش
تمــام وســاییل را کــه الزم داریــد بــا خــود � کالس بیاوریــد. 

نهــا�ی کــه باعــث درک مطلــب بهــرت دروس می شــود   یــیک از چری
نکتــه بــرداری از صحبت هــای معلــم اســت. ســعی کنیــد 
مطالــب مهــم و کلیــدی را یادداشــت کنیــد و بــرای خــود از هــر 
ــرداری و مطالعــه آن  ــه ب دریس یــک جــزوه درســت کنیــد. نکت

ی مطلــب بــه شــما می کنــد.  هــا کمــک شــایا�ن در فراگــری
 

ــکیل  ــا مش ــاری و ی ــت بیم ــه عل ــه ب ــد ک ــاق می افت ــی اتف  گاه
نتوانیــد در یــک کالس درس حضــور یابیــد. 

ن حالیت تکلیف چیست؟  در چن�ی
یــن کاری کــه می توانیــد انجــام دهیــد، ایــن اســت کــه در  بهرت
ــد شــماره تلفــن حداقــل دو  ــیل ســعی کنی وع ســال تحصی �ش
ــواردی  ــا در م ــر از همکالیس هــای خــود را داشــته باشــید ت نف
ــا  ــد در کالس حــا�ن شــوید، ب ــد و نمی توانی ــه مشــکل داری ک
تلفــن زدن بــه دوســتان خــود از اوضــاع و احــوال کالس باخــرب 
یــد و یــا مطالعــه  شــوید و مطالــیب را کــه الزم اســت یــاد بگری

ســید. کنیــد را از آن هــا برپ
درنظــر داشــته باشــید کــه کمــرت معلمــی پیــدا می شــود کــه یــک 

درس را دوبــاره بــرای شــما کــه غایــب بودیــد تدریــس کند. 
ــت  ــاد صحب ــ� زی ــا ک ــتید و ب ــیت هس ــی خجال ــما کم ــر ش اگ
ــه شــده  وری هــم ک ــرای مواقــع �ن ــرت اســت ب ــد، به نمی کنی
شــماره تلفــن تعــدادی از همکالیس هــای خــود را داشــته باشــید 

یــد.  و از آن هــا کمــک بگری
 

ــام  ــد، در انج ــام دادن داری ــرای انج ــی ب ــر در دریس تکلیف اگ
ــردا  ــه ف ــروز را ب ــت کار ام ــد و در حقیق ــگ نکنی دادن آن درن
ــل  قاب ــکیل غری ــما مش ــرای ش ــداً ب ــت بع ــن اس ــد. ممک نیندازی
پیــش بیــین اتفــاق بیفتــد و نتوانیــد تکلیــف خــود را بــه درســیت 

ــد.  ــه دقــت انجــام دهی و ب
یــن نمــره  اگــر می خواهیــد شــاگرد زرنــگ و خــو�ب باشــید و بهرت
ن کســب کنیــد پــس بایــد بــا پشــتکاری زیــاد و یــک برنامــه  را نــری

ریــزی خــوب کارهــای خــود را انجــام دهیــد.
ــه  ــکالت را ب ــدید، آن مش ــه ش ــکل مواج ــا مش ــر در دریس ب اگ
ــد. ســعی   از آن هــا نگذری

گ
ــه ســادیک ــد و ب حــال خــود نگذاری

دانش آمـــــــوزان زرنــــــــگ
چــــــــــه کار مـی کـــــــــنند؟
دانش آمـــــــوزان زرنــــــــگ
چــــــــــه کار مـی کـــــــــنند؟
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ــم و  ــک معل ــا کم ــکالت دریس را ب ــد مش کنی
ــد  ــه تبحــر دارن ــن زمین ــه در ای ــا دوســتا�ن ک ی
برطــرف کنیــد. در حقیقــت نابــرده رنــج گنــج 

میــ� نمی شــود. 
 

کتــب  بــه  فقــط  معمــوالً  خــوب  شــاگرد 
ــد کــه  ــد و ســعی مــی کن دریس اکتفــا نمی کن
ــورد  ــه درس م ــوط ب ــه مرب ــای متفرق کتاب ه
ن مطالعــه کنــد. اگرچــه عــده ای از  نظــر را نــری
دانــش آمــوزان بــه اینــکار زیــاد رغبــت نشــان 
نمــی دهنــد، ویل مطالعــه اضــا�ن کتــب دیگر، 
کمــک زیــادی بــه درک و فهم مطالــب دروس 

شــما خواهــد کــرد. 
ــوب  ــاگردان خ ــه ش ــا�ی ک ــر از کاره ــیک دیگ ی
ــه  ــت ک ــن اس ــد، ای ــام می دهن ــق انج و موف
ایــن دســته از افــراد، قبــل از ایــن کــه معلــم 
ــا  ــد، آن ه ــس کن ــیل را تدری ــد �فص بخواه
ــا  ــد و ب ــن دروس را خــوب مطالعــه می کنن ای

 کامــل �کالس می رونــد. 
گ

آمــادیک
ایــن افــراد بــا ابتکارشــان درحقیقــت بــا حضور 
در کالس فقــط اشــکاالت خــود را برطــرف 
موردنظــر  درس  در  خــو�ب  بــه  و  می کننــد 

پیــدا می کننــد.  اف  ا�ش
 

زمــا�ن کــه کاری را بــه صــورت گروهــی انجــام 
یــد  می دهیــد، تمــام تــالش خــود را بــه کار گری
تــا یــک عضــو خــوب در گــروه خــود باشــید. 

کار را بــه نحــوی انجــام دهیــد کــه گویــا 
ــن کار را  ــد ای ــرادی بای ــورت انف ــه ص ــود ب خ
ــود را  ــرات خ ــا و نظ ــد. ایده ه ــام بدهی انج
بــا جمــع مطــرح کنیــد و در انجــام تکالیــف 

ن جــدی باشــید.  ــری ن
در کار گروهــی از زیــر کار در نرویــد. اگــر کــ� 
درجمــع پیــدا شــود و مــدام بگویــد کــه »مــن 
بــرای ایــن کــه طــرح و ایــده ای نــدارم و فکــر 
می کنــم شــما بهــرت از مــن هســتید و...« 
ــا  ــن صحبت ه ــردن ای ــرح ک ــا مط ــرد ب ــن ف ای
درحقیقــت می خواهــد از انجــام دادن کارشــانه 
خــایل کنــد و تنبــیل خــود را بــه اثبــات برســاند. 
توجــه داشــته باشــید کــه در کار گروهــی بایــد 
یــد کــه نظــر جمــع مهــم اســت و نــه  یــاد بگری
فــرد. اجــازه ندهیــد کــه عــده ای افــکار خــود را 
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بــه شــما و دیگــران تحمیــل کننــد. در کار گروهــی بــه افــکار و 
ام بگذاریــد و با ســازش و مصالحه  عقایــد دیگــر اعضــاء احــرت
بــا یکدیگــر فعالیــت کنیــد و کار خــود را بــه پایــان برســانید. 

ــد و  ی ــود درس بگری ــتباهات خ ــد از اش ــعی کنی ــه س  همیش
ــم  ــات معل ــاوت نباشــید. گاهــی اوق ــه آن هــا �ب تف نســبت ب
درپــای برگــه امتحــا�ن شــما نــکا�ت را ذکــر می کنــد کــه شــما باید 
یــد و در �پ رفــع اشــکال آن هــا باشــید.  این هــا را جــدی بگری
ی بود  ن همیشــه از خــود ســۆال کنیــد کــه اشــتباه مــن چــه چــری
ــورد نظــر نتوانســتم نتیجــه خــو�ب را کســب  ــه در درس م ک
ی زحمــت می کشــید  کنــم؟ گاهــی اوقــات شــما در امــر یادگــری
ویل مســری درســیت را انتخــاب نمی کنیــد و بــا مشــکل مواجــه 
می شــوید. هیــچ گاه از تــالش و کوشــش دســت برنداریــد. از 
یــد امیــدوار باشــید و ســعی کنیــد  اشــتباهات خــود درس بگری
ین ک� اســت  یــن باشــید. معلــم بهرت در جلســات بعــد بهرت
کــه در زمینــه رفــع اشــکاالت می توانــد بــه شــما کمــک کنــد. 

دانــش آمــوز خــوب نــه تنهــا بایــد در درس و تحصیــل نمونــه 
ن خــوب و نمونــه  باشــد. بلکــه بایــد در رفتــار بــا دیگــران نــری

باشــد و اخــالق پســندیده داشــته باشــد. 

 سعی کنید مشکالت خانه را با خود به مدرسه نیاورید و با 
دیگران خوش برخورد باشید و رفتار پسندیده و نیکو داشته 
به  می آید  بر  دستتان  از  کمیک  اگر  تحصیل  امر  در  باشید. 
دوستا�ن که مشکل دارند کمک کنید. دانش آموزان خوب در 
ی مطالب و درک و فهم آن ها از شیوه های متفاو�ت  یادگری
ی خود  ن با کمی دقت می توانید یادگری استفاده می کنند. شما نری
را بهبود بخشید. گاهی اوقات دانش آموزان یادداشت  برداری 
می کنند، گاهی اوقات برای خود نمودار و یا الگو رسم می کنند 
یاد دادن مطلب مورد نظر به  با  ن عده ای  و گاهی اوقات نری
دیگران، درس خواندن و درک مطلب خود را بهبود می دهند. 
 بــه یــاد داشــته باشــید کــه هیــچ گاه فقــط بــرای کســب نمــره 
ی  ــری ــرای یادگ ــد ب ــعی کنی ــه اول س ــد. در درج درس نخوانی
مطلــب، آن را بخوانیــد. فقــط بــه فکــر نمــره نباشــید. بجــای 
یــن نمــره  بحــث و جــدال بــا معلــم خــود کــه چــرا شــما بهرت

کالس را نگرفته ایــد؟ 
بهــرت اســت از خودتــان ســوال کنیــد  » چــه طــور می توانیــد 
ــا  ــا ب ــد ت ی ــاد بگری ــد و آن هــا را ی دروس را بهــرت مطالعــه کنی
ن کســب کنیــد.«  یــن نمــره را نــری تــالش و پشــتکار خودتــان بهرت
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غار یخی چما یکی از نادرترین و اعجاب انگیزترین غارهای استان چهارمحال و بختیاری در مجاورت روستای شیخ علیخان در فاصله 
52 کیلومتری چلگرد از توابع بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ قرار دارد.

این غار در مقابل دشت چما واقع شده و شبیه تنگه ای بزرگ و یک انباری پربرف است که ارتفاع برف های آن تا 05 متر نیز 
می رسد. الیه های یخی این غار در فصول گرم و کم بارش دارای ضخامت کمی بوده و بسیار نازک و سست می باشند و باید از عبور 

بر روی آن ها و داخل غار اجتناب نمود.
قرار گرفتن در دره های عمیق و انباشت حجم برف های چندین ساله در این غار سبب شده است تا قندیل های یخ و توده های 

عظیم برف به صورت دائمی و در تمام فصول سال باقی بمانند.
عالوه بر این غار یخی چما به بزرگ ترین منبع آب شیرین ایران نیز شهرت دارد زیرا از زیر یخ های این غار، چشمه ای با آب سرد 

جریان یافته که در نهایت به سد کوهرنگ می ریزد.
نامگذاری این غار یخی به »چما« )یا چی ما(، از گویش بختیاری عشایر منطقه گرفته شده است.


