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آن کارگــری کــه در کارخانــه ای کار می کنــد، یــا طرّاحــی و مدیریـّـت و یــا هرگونــه تالشــی می کنــد، بــرای اینکــه 
ایــران اســالمی که امــروز عرصــه ی جلوه هــای معنــوی و الهــی اســت رشــد و پیشــرفت پیــدا کنــد و آبــاد شــود و 
از بیگانه هــا بی نیــاز گــردد و نگــران تحریــم اقتصــادی ایــن قــدرت و آن قــدرت نباشــد و اســتغناء پیــدا کنــد، هــر 
لحظــه ای کارِ ایــن کارگــر یــک حســنه انجــام می دهــد و یــک عبــادت  می کنــد. هرکســی بــه ایــن کار کمــک کنــد، 
در ایــن عبــادت ســهیم اســت و از ســهم آن کارگــر هــم کــم نمی شــود. آن کســی کــه بــه او کمــک کــرده اســت، 
او نیــز ســهیم می شــود. دســتگاه خــدا این گونــه اســت. گاهــی یــک عمــل انجــام می گیــرد، ده نفــر ســهیم اند 
و ده حســنه انجــام می گیــرد. نــه اینکــه یــک حســنه تقســیم شــود؛ بلکــه هرکــدام پیــش خــدای متعــال ثــواب 

جداگانــه دارنــد. امــروز، این گونــه اســت. امــروز، کشــور شــما ایــن خصوصیــت را دارد.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از کارگران و معلمان کشور
1375/12/02
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بسمه تعالی
و  هم دلی  جشن  شکوفایی،  و  شادی  جشن  حال،  احسن  به  تحول  جشن  نوروز، 
هم پیمانی، جشن پیوند با گذشته و زنده نگه داشتن هویت و فرهنگ ایرانی-اسالمی 
الهی و  این مرز و بوم است. حلول سال نو و بهار پرطراوت که نشانه قدرت الیزال 
و  تبریک  به همکاران زحمت کش سیمان هرمزگان  را  تجدید حیات طبیعت می باشد 
و  متعال  خداوند  درگاه  از  معنویت  و  برکت  از  سرشار  سالی  و  نموده  عرض  تهنیت 

سبحان برای شما عزیزان آرزو می نمایم.
سالی که گذشت سال تالش و امید بود؛ سالی که اعتماد آورد؛ سالی که خودباوری و 
اتکال به خداوند برای ما میوه داد و همگی خوشه چین آن مهربان بودیم. خدای سبحان 
الطاف و عنایات بی کرانش، علیرغم وجود فراز و نشیب های  را شاکریم که در سایه 
فراوان، با لطف و همت همکاران خوبم توانستیم قدم های موثر و در راستای توسعه و 
پیشرفت برداریم و در آستانه ورود به سال جدید نیز از همه این عزیزان تقاضا دارم با 
ارتقاء سطح تعلق و تعالی سازمانی و روحیه مشارکت جویی در اجرای برنامه های پیش  
رو، هم دل و هم گام و با تالشی مضاعف در جهت اقتدار سیمان هرمزگان گام برداشته 
با استعانت از درگاه ایزد منان شاهد بالندگی روزافزون سیمان هرمزگان معظم باشیم. 

پیروز و سربلند باشید.

مهدی باشتی
 مدیر عامل
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تیم سیمان هرمزگان الف بر سکوی قهرمانی مسابقات والیبال ساحلی کارگران کشور ایستاد.
در دیدار پایانی سومین دوره مسابقات والیبال ساحلی کارگران کشور یادواره شهدای کارگر به میزبانی بندرخمیر، تیم سیمان هرمزگان 
الف با ترکیب رحمان رئوفی و سید امید حسینی با برتری 2 بر 1 مقابل تیم بتا هرمزگان الف با ترکیب محمدرضا شبیری و رسول 

خواجه به مقام قهرمانی دست یافت.
در دیدار رده بندی نیز تیم سرخ آبی گلستان با ترکیب ابراهیم سنسبیلی و آرش وکیلی با نتیجه 2 بر صفر از سد تیم سیمان هرمزگان 

ب متشکل از امیر شوشتری زاده و حسین باباجانیان گذشت و در جایگاه سوم قرار گرفت.
سومین دوره مسابقات والیبال ساحلی کارگران کشور یادواره شهدای کارگر و سومین دوره جام سیمان هرمزگان با شرکت 18 تیم 

به مدت سه روز در بوستان ساحلی شهروند شهرستان بندرخمیر برگزار شد.
این 18 تیم  در قالب تیم های گلستان، سمنان و قزوین در گروه اول – گیالن،بدربندرخمیر،مازندران در گروه دوم – تیم های 
سیمان دو، هرمزگان یک،خوزستان در گروه سوم و تیم های تهران،بناگستر کرانه،کرمان در گروه چهارم و تیمهای یزد ،هرمزگان دو 
و فارس در گروه پنجم و در گروه ششم و آخرین گروه تیمهای سیمان یک ،شهرداری بندرخمیر و کرمانشاه طی 3 روز با یکدیگر 

به رقابت پرداختند.گفتنی است از استان هرمزگان هفت تیم در این پیکارها شرکت داشتند.

دکتر باشتی مدیر عامل سیمان هرمزگان در پیامی به همکاران 
مجمع  در  شرکت  این  عملکرد  تصویب  و  گرامی موفقیت 
عمومی صاحبان سهام مربوط به سال مالی 1396 را که روز سه 

شنبه 24 بهمن ماه برگزار شد تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سیمان هرمزگان 
در این پیام آمده است: با کمال افتخار به اطالع میرساند، برگزاری 
موفقیت آمیز و تصویب و درخشش عملکرد یکساله گذشته این 
موجبات  دیگر  یکبار  سهام،  عمومی صاحبان  مجمع  در  شرکت 
هرمزگان  سیمان  عظیم  مجموعه  برای  را  افتخار  و  غرورآفرینی 
فراهم آورد و بی شک این موفقیت بزرگ، مرهون الطاف الهی و 
تالش بی وقفه و مؤثر شما همکاران صدیق و دلسوز بوده و جا 
دارد از جناب آقای رحمانزاده مدیر عامل اسبق شرکت و یکایک 

شما همکاران زحمت کش و دلسوز صمیمانه تقدیر و تشکر نموده 
و از خداوند متعال برای تمامی عزیزان و همراهانی که عاشقانه به 
خدمت در سیمان هرمزگان و اعتالی ایران اسالمی می اندیشند، 
آرزوی سالمتی، تندرستی و توفیقات روزافزون در تعالی شرکت و 

تداوم خدمات  رسانی هرچه بهتر در سال آتی را نماید.
از کلیه مدعوین محترم اعم از ، مدیران محترم کارخانه ، اعضای 
محترم شورای اسالمی کار ، سهامدان محترم ، روسا و سرپرستان  
شرکت سیمان هرمزگان به خاطر حضور گرم و فعال در مجمع 

عمومی شرکت تقدیر و تشکر به عمل می آورم.

مهدی باشتی
مديرعامل و عضو هيئت مديره

 پیام تبریک برگزاری موفقیت آمیز و تصویب و درخشش عملکرد یک سال گذشته این شرکت در
مجمع عمومی صاحبان سهام

قهرمانی تیم والیبال ساحلی سیمان هرمزگان
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انالله و انا الیه راجعون
در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست. یاد مرحوم 

مهندس متقیان در  خاطرمان زنده است.
این ماتم جانگداز را به خانواده محترم مرحوم و همکاران عزیز  صمیمانه تسلیت 
عرض نموده و برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و غفران الهی طلب می کنم

پیام تسلیت مدیرعامل سیمان هرمزگان
 به مناسبت درگذشت مهندس محسن متقیان

درباره پدر صنعت سیمان ایران بیشتر بدانیم
محسن متقیان )ملقب به پدر سیمان ایران( فارغ التحصیل 
رشته مهندسی شیمی در سال 1332 بود. کارخانه سیمان 
شیراز که بعدا به مجتمع صنعتی سیمان فارس تغییر نام 
تحصیل  مهندس  این  تجربه  و  تالش  عرصه  اولین  داد، 
کرده صنعت سیمان ایران بود. او تا مدیریت مجتمع سیمان 
فارس ارتقای سمت یافت. ایجاد واحدهای گچ، پاکت، شن 
از  کارخانه  توسعه همه جانبه  و  اکسیژن  تولید  ماسه،  و 
بزرگ یک  ابعاد  به  را  سال 1344 کارخانه سیمان شیراز 
مجتمع صنعتی ارتقا داد. متقیان از سال 1357 به عنوان 
عضو هیات مدیره شرکت فارس و خوزستان انتخاب شد 

که این حضور تا اواسط سال 1358 ادامه یافت. 

تهران،  گچ  پرمیت،  ایرانیت،  نکاء،  سیمان شرق، سیمان 
سیمان تهران، پریفاب، شرکت احداث صنعت و شرکت های 
تابعه آن ) سیمان کردستان، خاش، هرمزگان، خوزستان و 
هگمتان( از دیگر عرصه های فعالیت این مرد نام آشنا و 
توانمند صنعت سیمان ایران بود. 60 سال  از عمر با برکت 
ارتقای صنایع  و  فعالیت در ساخت  متقیان صرف  مرحوم 
میهن عزیزمان شد تا اینکه در شهریورماه 1396 در اجالس 
چهره های ماندگار صنعت و تجارت به عنوان چهره ماندگار 
صنعت سیمان انتخاب گردید. همچنین از ایشان مقاالت 
تخصصی بسیاری در خصوص صنعت به جای مانده است. 
مهندس متقیان در دوم بهمن  ماه 96 به دیار باقی هجرت 

کرد. روحش شاد  و یادش گرامی.

WWW. H O R M O Z G A N C E M E N T. C O M

@HCCCO
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بــه مناســبت ســی و نهمیــن ســالگرد پیــروزی انقــالب 
اســالمی، مســابقات ورزشــی در  ســیزده رشــته ورزشــی برگزار 

شــد .
ایــن مســابقات در رشــته هــای دو میدانــی ،تیرانــدازی با تفنگ 
بــادی ،طناب کشــی،پرتاب پنالتــی بسکتبال،دارت،شــنا،تنیس 
کمان،والیبــال  پا،شــطرنج،تیرو  جفــت  میز،پــرش  روی 
ســالنی،فوتبال گل فنــی و فوتبــال چمنــی و بــا حضــور حــدود 
300نفــر از پرســنل در محــل زمینهــای ورزشــی کارخانــه 

ــد: ــزار گردی برگ
ــم از پرســنل  ــا حضــور 4تی ــه  ب ــال ســالنی ک  در رشــته والیب
ــای  ــم آق ــر اول تی ــای بازگی ــم آق ــود تی ــده ب شــرکت برگزارگردی

ــاالش ســوم شــدند. ــای پ ــم آق قرنجکــی دوم و تی
همچنیــن در رشــته فوتبــال چمنــی کــه بــا حضــور 4تیــم برگــزار 
ــازی جــذاب تیمهــای اداری ،واحــد بــرق  شــد پــس از شــش ب
ــا ســوم ایســتادند. ــر ســکوی اول ت ــه ترتیــب ب ،واحــد تولیــد ب
ــره در  ــه نف ــم س ــور 6تی ــا حض ــه  ب ــز ک ــی نی ــته گل فن در رش
ــار و  ــد و برق(،انب ــازی انجــام شــد تیم هــای تــب 96)تولی 10 ب

ــا ســوم ایســتادند. ــر ســکوی اول ت فیلتراســیون ب
در رشــته شــطرنج نیــز کــه بــا حضــور هشــت شــرکت کننــده 
ــان مســابقات آقــای جهانگیــر گــودرزی  صــورت گرفــت در پای
اول ،آقــای عبدالرضــا مجیــدی دوم و آقــای  مســلم جاشــویی 

مقــام ســوم را از آن خــود کردنــد.
در رشــته جــذاب تنیــس روی میــز هشــت ورزشــکار بــه مصــاف 
ــان اســماعیل ویســی ،شــایان  ــان آقای ــه در پای ــد ک ــم رفتن ه
بلوکــی ، ابراهیــم علیپــور بــه ترتیــب مقــام هــای اول تــا ســوم 

را از آن خــود کردنــد. 
ــان  ــب آقای ــا ترکی ــات ب ــم انتظام ــاب کشــی، تی در رشــته طن
ابراهیــم دربــه، حســین هاشــمی ، امیــن ســفاری، ســیف الله 
ــد  نیکخــو و ایــوب حق گــو توانســتند مقــام اول را کســب کنن
ــماعیلی،  ــی اس ــان مرتض ــا حضورآقای ــزی ب ــار مرک ــم انب و تی
ماشــالله پورمندیــان، حســین دســتجردی، اســدالله بــدرود و 
مجیــد حســین نــژاد بــر ســکوی دوم ایســتادند همچنیــن مقام 
ســوم ایــن رشــته بــه تیــم بارگیرخانــه، آقایــان رضــا جاهــدی، 
ــوری  ــن پ ــی حس ــی، عل ــن کریم ــش، محس ــان روانبخ عثم

وحســن دســتجردی رســید.

در ادامــه جشــنواره ورزشــی دهــه مبــارک فجــر در رشــته 
ــد، در  ــزار ش ــنی برگ ــه رده س ــه در س ــتقامت( ک دومیدانی)اس
ــی  ــان  محمــد گنای ــاال آقای ــه ب ــن ســال 1359 ب رده اول متولدی
فر،میــالد کریمــی و رســول کریمــی در جایــگاه اول تــا ســوم ایــن 
مســابقات ایســتادند.در رده دوم متولدیــن 1351تــا1358  آقایان 
حســین بازگیــر ، احمــد درخشــنده و احمــد صالحــی مقــام اول 
ــن 1350  ــد. در رده ســوم  متولدی ــود نمودن ــا ســوم را از آن خ ت
بــه پاییــن آقایان حســین ســاحلی زادگان ،کامران رنجبر،حســین 

ــا ســوم ایســتادند. ــر ســکوی اول ت دســتجردی ب
همچنیــن در رشــته دو میدانــی )ســرعت(متولدین 1350 
ــین  ــام اول ،حس ــه مق ــدرود ب ــدالله ب ــان  اس ــا 1358 آقای ت
محمــودی مقــام دوم،ماشــالله پورمندیــان مقــام ســوم را 
کســب نمودنــد .همچنیــن در رده ســنی  متولدیــن 1359 
ــح ســاحلی زادگان  ــدگان ،صال ــان فرشــاد بازمان ــاال آقای ــه ب ب
ــد. ــا ســوم را از آن خــود کردن ــام اول ت ــان مق و مســعود پرنی

ــر، یوســف  ــان حســین بازگی ــا، آقای ــرش جفــت پ در رشــته پ
ــر ســکوهای  ــه ترتیــب ب شاهســونی و علــی ســاحلی زادگان ب

ــا ســوم ایســتادند. اول ت
در رشــته تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی نیــز آقایــان فریــد غیبــی 
ــوم را  ــام س ــی مق ــی جالل ــدگان دوم و مجتب ــد بازمان اول محم

نصیــب خــود کردنــد.
ــد  ــان منصــوری ،صم ــان آرم ــی بســکتبال آقای ــاب پنالت در پرت
ــب  ــوم را کس ــا س ــام اول ت ــی مق ــر کوه ــی زی ــروی و عل خس

ــد . نمودن
در ادامــه ایــن بــازی هــا ودر مســابقات دارت آقایــان محمــد 
شــریفی، جــواد زارع پــور و کامــران رنجبــر مقــام اول تــا ســوم 

را بــه خــود اختصــاص دادنــد.
شــایان ذکــر اســت ایــن جشــنواره بــا حمایــت مدیریــت محتــرم 
عامــل جنــاب آقــای دکتــر باشــتی و مهنــدس طباطبایــی مدیــر 
محتــرم کارخانــه وهمــت و تالش واحــد ورزش و تفریحات ســالم 
کارخانــه آقــای ســید اســماعیل میــر حســینی و یــزدان شــهبازی 
ــان  ــابقات آقای ــن مس ــی ای ــل اجرای ــایر عوام ــات س ــا زحم و ب
ــی، شــعیب جاشــویی،رضا  ــد عقیل ــدرود، عبدالمجی اســدالله ب
ساحلی زادگان،ســعدی احمــدی، مرتضــی اســماعیلی، امیــر 

پــاالش، محمــد درغــال و احمــد دانایــی فــر برگــزار گردیــد.

پایان جشنواره ورزشی دهه فجر شرکت سیمان هرمزگان
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آغاز ساخت 
منبع آب جهت 

ایجاد فضای سبز 
مسیر بندرخمیر 

تا کارخانه

مسابقات 
والیبال ساحلی 
قهرمانی کارگران 
کشور به میزبانی 
سیمان هرمزگان

برگزاری 
مراسم یادبود 

همکار عزیزمان 
آقای حیدریان
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تودیع و 
معارفه مدیر 
اداری جدید

حضور در ششمین 
نمایشگاه تخصصی 
صنعت ساختمان 

در بندرعباس

آغاز تعمیرات 
اساسی خط دو 

کارخانه
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بازدید 
حجةاالسالم 

و المسلمین صفایی 
حایری، امام جمعه 

شهرستان بندرخمیر  از 
خط تولید کارخانه

پاک سازی 
ضلع جنوبی 

کارخانه توسط پرسنل
به مناسبت روز 

هوای پاک
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تمدید 
گواهینامه های 

شرکت

حضور 
پرشور پرسنل در 

راهپیمایی چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب 

اسالمی ایران
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ــا  ــزگان و ب ــیمان هرم ــرکت س ــد ش ــران ارش ــت مدی ــا حمای ب
ــوزه  ــالش ح ــکاران پرت ــط هم ــه توس ــورت گرفت ــای ص تالش ه
معاونــت مالــی و اقتصــادی و در راســتای بهبــود عملکــرد مالــی، 
شــرکت ســیمان هرمــزگان بــا حضــور در ارزیابی هــای تخصصــی 
ــل  ــای قاب ــا ارتق ــران، ب ــی ای ــت مال ــزه مدیری ــه جای در دبیرخان
ــتمین دوره  ــن هش ــس بلوری ــزه، تندی ــت جای ــه در کیفی توج
ــع  ــرکت ها و صنای ــن ش ــران را در بی ــی ای ــت مال ــزه مدیری جای
بــزرگ کشــور شــرکت کننــده در ایــن جشــنواره به دســت آورد.

ــه و  ــس، تقدیرنام ــطح تندی ــاله در 3 س ــه س ــزه هم ــن جای ای
گواهینامــه اعطــا می شــود. مراســم اهــدای ایــن تندیــس 
ــی  ــورای عال ــر ش ــور دبی ــا حض ــران ب ــالس س ــالن اج در س
ــر  ــاون وزی ــوری، مع ــاور رئیس جمه ــاری و مش ــق آزاد تج مناط
بهداشــت و درمــان، معــاون وزیــر فنــاوری اطالعــات و ارتباطات 

ــوزه  ــتادان ح ــان و اس ــی از اقتصاددان ــوری و جمع رئیس جمه
مالــی کشــور برگــزار گردیــد. گفتنی اســت، هــدف برگزارکنندگان 
دوره هــای جایــزه  ملــی مدیریت مالــی ایــران، حمایــت مدیریــت 
ــی در  ــگاه واقع ــه جای ــتیابی ب ــیر دس ــه ای در مس ــی حرف مال
شــرکت ها  ترغیــب  و  تشــویق  ســازمان ها،  و  شــرکت ها 
ــوت و ضعــف  ــاط ق ــی و شــناخت نق ــرای انجــام خــود ارزیاب ب
و زمینه هــای بهبــود و قدردانــی از شــرکت ها و ســازمان های 
برتــر در حــوزه مالــی و اقتصــادی و فراهــم کــردن امــکان تبــادل 

ــی اســت. ــران مال ــق مدی ــات موف تجربی
الزم بــه توضیــح اســت شــرکت ســیمان هرمــزگان در دوره هــای 
ششــم و هفتــم ایــن جایــزه نیــز بــه ترتیــب موفــق بــه کســب 

تقدیــر نامه هــای تــک ســتاره و ســه ســتاره گردیــده بــود.
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ری،  سیمان  سابق  کارخانه  تصفیه  مدیر  مارانی،  رضا  محمد 
از این موزه صنعت ری از سوی  با اعالم این خبر افزود: پیش 
شهرداری بسته شده بود که چند روز پیش در بازدید دکتر نجفی 
شهردار تهران از موزه کارخانه سیمان ری در محل دانشگاه آزاد 
واحد جنوب واقع در میدان صفائیه شهر ری اقدام به بازگشایی آن 
کردند و احتماال تا چند روز آینده تابلوی موزه صنعت سیمان کشور 
در این محل نصب و به محض انجام تشریفات، در این موزه برای 

بازدید عموم باز خواهد شد.
مارانی، با اشاره به اینکه تجهیزات و وسایل قدیمی این کارخانه 
جزو سرمایه ملی و متعلق به همه مردم کشور است، اظهار داشت: 
کارخانه سیمان ری به عنوان نخستین خط تولید سیمان کشور کار 
خود را در شهرستان ری آغاز کرد و تالش کرده ایم ادوات خط تولید 

این کارخانه را ترمیم و در معرض تماشای عموم قرار دهیم.
مدیر تصفیه کارخانه سیمان ری افزود: قرار بود این موزه در روز 
جهانی صنعت افتتاح شود که مصادف شد با انتخابات ریاست 
جمهوری و این فرصت را از دست دادیم، اما کارهای قانونی موزه 

صنعت سیمان در شهرری انجام شده و به ثبت رسیده است 
که تا پایان سال ادوات و قطعاتی که حائز اهمیت بوده رونمایی 
خواهد شد. مارانی همچنین در خصوص کتیبه حکاکی شده تصویر 
قاجاری باقی مانده از کوه بی بی شهربانو در زمان فعال بودن 
کارخانه چه سرنوشتی پیدا کرده و اکنون در کجا نگهداری می شود 
و چرا به عنوان آثار تاریخی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
تحویل داده نمی شود، گفت: این کتیبه متعلق به کارخانه سیمان 
ری بوده و در اختیار موزه صنعت سیمان است که در محل موزه 

کارخانه نگهداری می شود.
وی افزود: مسئوالن سازمان میراث فرهنگی هم این آثار را قبال از 
ما مطالبه کرده بودند اما چون ما موزه دار میراث فرهنگی صنعت 
سیمان هستیم و این موزه به ثبت رسیده است، خودمان از آن 
داده  انجام  را  کار  این  کنون  تا  که  همانگونه  می کنیم  نگهداری 
ایم. این محل به عنوان موزه صنعت کشور مصوب شده است 
و موافقت اصولی سازمان میراث فرهنگی را نیز دریافت کرده ایم و 
بقایای این کتیبه قاجاری هم در این موزه به نمایش در خواهد آمد
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پژوهشــگران دانشــگاه بوعلــی ســینا همــدان دســتگاهی را برای 
بررســی وضعیــت بتن هــا قبــل از ســاخت ســازه عرضــه کردنــد 
ــی دوام  ــه بررس ــادر ب ــر ق ــردازش تصوی ــتفاده از پ ــا اس ــه ب ک

ــت. ــا اس بتن ه
آرمــان منتظریــان از محققــان ایــن طــرح در ایــن بــاره گفــت: 
در مصالــح االستوپالســتیک ماننــد بتــن کــه دارای ریــز ســاختار 
پیچیــده ای اســت، تخمیــن کرنش هــای تحــت بــار کــه در طــول 
ــا اشــاره بــه اهمیــت  زمــان رخ می دهــد، بســیار مشــکل وی ب
درک صحیــح از کرنــش بتــن، توضیــح داد: وجــود ترک هــای ریــز 
در الیه هــای مــرزی در بتــن و همچنیــن حفــرات ژلــی موجــود 

در خمیــر ســیمان 
بــروز  باعــث 
پیچیدگــی در رفتــار 
تنــش کرنــش بتن 
ایــن  از  می شــود، 
رو ضــرورت طراحــی 
و ســاخت دســتگاه 
ی  ه گیــر ز ا ند ا
خــزش ضــروری بــه 

می رســید. نظــر 
 منتظریــان ادامــه 
گذشــته  در  داد: 
ــور  ــن منظ ــرای ای ب
دقیــق  ابــزار  از 
اســتفاده می شــد 
از  اســتفاده  کــه 
دســتگاه  ایــن 
مســتلزم خــروج ارز 

از کشــور اســت و مــا بــرای رفــع ایــن مشــکل طــرح تحقیقاتــی 
بــا عنــوان " اندازه گیــری خــزش بتــن بــه کمــک تصویربــرداری" 

کردیــم. اجرایــی  را 
ایــن محقــق بــا بیــان اینکــه در ایــن تحقیقــات دســتگاهی برای 
اندازه گیــری خــزش بتــن طراحــی و ســاخته شــد، گفــت: ایــن 
دســتگاه از دو بخــش اصلــی "سیســتم انــدازه گیــری" و " قــاب 

اعمــال بــار" تشــکیل شــده اســت.
از  بــار،  اندازه گیــری  سیســتم  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــر اســتفاده شــده اســت، اظهــار  ــردازش تصوی سیســتم های پ
ــردازش  ــتفاده از پ ــا اس ــتیم ب ــات توانس ــن تحقیق ــرد: در ای ک
تصویــر، کرنش هــای خزشــی در مقیــاس میکــرو کرنــش را 
انــدازه گیــری کنیــم. ایــن دســتگاه بــه گونــه ای طراحــی شــده 
اســت کــه همزمــان بــه کمــک یــک دوربیــن ســاده دیجیتالــی 
تصویربــرداری از تغییــر شــکل نمونــه صــورت گیــرد تــا اطمینــان 

ــود. ــی ش ــز ارزیاب ــا نی از داده ه

منتظریــان "آزمایــش خــزش" را یکــی از آزمایش هــای مهم بخش 
عمــران دانســت؛ چراکــه از نتایــج بــه دســت آمــده از آن می توان 
از دوام ســازه ها مطلــع شــد، ادامــه داد: یکــی از معضــالت 
کشــور اطمینــان از دوام ســازه های بتنــی اســت و ایــن در حالــی 
اســت کــه امــروزه هزینــه  و زمــان زیــادی صــرف ســاخت و ســاز 
می شــود؛ ولــی متاســفانه اگــر موضوعــات مربــوط بــه خــزش و 
جمــع شــدگی بتــن در آن دیــده نشــود، بعــد از گذشــت چنــد 

ســال ســازه بــا مشــکالتی مواجــه خواهــد شــد.
ایــن محقــق اضافــه کــرد: بــا اســتفاده از ایــن دســتگاه می تــوان 
قبــل از آنکــه ســازه ســاخته شــود، خــزش بتــن  مــورد بررســی 
ــرد؛ ضمــن  ــرار گی ق
آنکــه میــزان خزش 
ــرد  ــی ک را پیش بین
ــق  ــن طری ــا از ای ت
دوام ســازه تحــت 
تاثیــر اثــرات منفــی 

قــرار نگیــرد.
حمل  قابل  وی 
و  بارگذاری  و  بودن 
باربرداری به صورت 
مرحله ای را از مزایای 
نام  دستگاه  این 
نشان  خاطر  و  برد 
کرد: در طراحی این 
دستگاه این قابلیت 
با  که  دارد  وجود 
در  دوربین  نصب 
بتن  وجوه  از  یکی 
بتوان به کمک ساده ترین دوربین دیجیتال کرنش های خزشی 

را اندازه گیری کرد.
منتظریــان از تجاری ســازی ایــن دســتگاه خبــر داد و گفــت: بــا 
مذاکــرات صــورت گرفتــه بــا شــرکت های تولیدکننــده قطعــات 
پیشــرفته بتنــی موفــق بــه تجاری ســازی ایــن محصــول شــدیم.  
ــت در  ــن حقیق ــان و نگی ــان منتظری ــوی آرم ــرح از س ــن ط ای
نوزدهمیــن جشــنواره خوارزمی عرضــه شــد و رتبــه ســوم 

نــوآوری در گــروه عمــران را از آن خــود کــرد.
خزش بتن پدیده ای است که به صورت تغییر شکل سازه بتنی 
تحت اثر بار پایدار تعریف می شود. فشار و تنش بلند مدت بر 
روی بتن می تواند موجب شود بتن دچار تغییر شکل شود. این 
تغییرشکل معموال در جهت نیروی اعمال شده رخ می دهد، مانند 
ستون بتنی که فشرده و یا تیری که دچار کمانش می شود. پدیده 
خزش لزوما موجب گسیختگی بتن نخواهد شد، ولی در هنگام 

طراحی سازه های بتنی باید مد نظر قرار گرفته شود.
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 در دهه هـــای اخیـــر تولیـــد و مصـــرف ســـیمان در کشـــورهای در 
ـــت.  ـــه اس ـــش یافت ـــی افزای ـــور قابل توجه ـــعه به ط ـــال توس ح
ـــعه  ـــرای توس ـــم ب ـــیار مه ـــول بس ـــک محص ـــیمان ی ـــه س اگرچ
ـــت محیطی  ـــکالت زیس ـــا مش ـــی رود، ام ـــمار م ـــه ش ـــادی ب اقتص
از جملـــه انتشـــار گاز دی اکســـید کربـــن )CO2(، دی اکســـید 
ـــن ذرات  ـــیدهای ازت )NOx( و همچنی ـــولفور )SO2(، اکس س
ـــرای  ـــان ب ـــا بســـیاری از محقق ـــوا موجـــب شـــده ت ـــق در ه معل
ـــک  ـــی نی ـــارف صادق ـــد. ع ـــالش کنن ـــن مشـــکالت ت کاهـــش ای
یکـــی از محققـــان ایـــن طـــرح گفـــت: در پژوهـــش حاضـــر از دو 
نـــوع نانـــوذره بـــرای بهبـــود خـــواص مکانیکـــی و ریزســـــــــاختار 

ـــد  ـــیمان پرتلن ســـ
همچـــــــــنین  و 
ـــی  ـــش آلودگ کاهــ
ــت محیطی  زیســــ
ناشـــــی از تولیـــد 
ـــتفاده  ـــیمان اس س
شـــده اســـت. وی 
ــتفاده  ــزود: اسـ افـ
ســــــــــیمان  از 
شـــده  اصـــالح 
نانـــوذرات  بـــا 
بتـــن  تولیـــد  در 
ــد  ــب خواهـ موجــ
ــک  ــا از یـ ــد تـ شـ
ــو طـــول عمـــر  سـ
ـــی  ـــای بتن ـــازه ه س
افزایـــش یابـــد و 
دیگـــر  ســـوی  از 

ــی  ــش آلودگـ ــیمان، کاهـ ــای سـ ــرف و تقاضـ ــش مصـ کاهـ
دارد. دنبـــال  بـــه  را  زیســـت محیطی 

ــوذره  ــوع نان ــرح از دو ن ــن ط ــک، در ای ــی نی ــه صادق ــه گفت ب
ــرای بهبــود خــواص  دی اکســید تیتانیــم و مونــت موریلونیــت ب
ســیمان اســتفاده شــده اســت. حضــور ایــن نانــوذرات در 
فرموالســیون ســیمان موجب شــده اســت تــا واکنش شــیمیایی 
ــس  ــم ماتری ــن اجــزای ســیمان انجــام شــده و تراک ــری بی بهت
ســیمان افزایــش یابــد، کــه ایــن امــر ارتبــاط مســتقیم بــا ارتقــاء 
ویژگــی هــای بتن نظیــر خصوصیات مکانیکــی، پایایــی و افزایش 
ــتی  ــوذرات فتوکاتالیس ــور نان ــن حض ــر دارد. همچنی ــول عم ط
دی اکســید تیتانیــم نقــش قابل توجهــی در زیبایــی نمــای ســازه 

ــی دارد. نهای
ــرد:   ــه تشــریح ک ــرح را این گون ــق مراحــل انجــام ط ــن محق ای
ابتــدا نانــوذرات مونــت موریلونیــت و دی اکســید تیتانیــم ســنتز 
ــی  ــد وزن ــبت 1، 2 و 3 درص ــا نس ــوأم و ب ــور ت ــپس بط و س

ســیمان بصــورت جایگزیــن، در ســاخت نمونــه هــای ســیمان 
مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد. در مرحلــه بعــد، از آزمــون پــراش 
پرتــو ایکــس و میکروســکوپ الکترونــی به منظــور بررســی 
فازهــای موجــود در ســاختار ســیمان اســتفاده شــد. همچنیــن 
ــو  ــی حــاوی نان ــات آل به منظــور شناســایی کیفــی و کمی ترکیب
ذرات، تعییــن نــوع گــروه عاملــی و پیوندهــای موجــود در 
مولکول هــای آن هــا از روش طیف ســنجی مادون قرمــز بــه 

ــد. ــتفاده ش روش ft-ir اس
وی خاطــر نشــان کــرد: نتایــج حاصــل از آزمــون هــای مکانیکــی 
نشــان  نمونه هــا  نانوســاختاری  هــای  ویژگــی  بررســی  و 
می دهــــــــد که با 
توأم  افــــــــزودن 
نانــو ذرات مونــت 
موریلـــونیت و نانــو 
ــوم،  ذرات تیتانیــــ
به صــــــــــــورت 
ــیمان  ــن س جایگزی
مصرفــی تــا حــد 
ــوان  ــد به عن 1درص
ــه،  ــد بهین درصــــ
ــش  ــاهد افزای شـــ
خصــــــــــوصیات 
مکانیکــی )افزایــش 
مقاومــت فشــاری 
حــدود 16درصــد و 
ــت  ــش مقاوم افزای
حــدود  خمشــی 
در  13درصــــــد 
نمونه هــای ســیمان در ســن 28 روز( و بهبــود ریزســاختار 

ســیمان خواهیــم بــود.

ــی  ــارف صادقـ ــای عـ ــل تالش هـ ــات حاصـ ــن تحقیقـ ایـ
باشـــگاه  درخشـــان  اســـتعدادهای  )عضـــو  نیـــک 
آزاد  دانشـــگاه  نخبـــگان،  و  جـــوان  پژوهشـــگران 
اســـالمی واحد ســـاری(، دکتـــر جـــواد برنجیان)عضـــو 
طبـــری(،  عالـــی  آمـــوزش  علمی موسســـه  هیـــأت 
پروفســـور علـــی بهاری)عضـــو هیـــأت علمی دانشـــگاه 
مازنـــدران(، دکتـــر عبدالســـتار صفایـــی و دکتـــر مهـــدی 
دهســـتانی) اعضـــای هیـــأت علمی دانشـــگاه صنعتـــی 
ــه    ــن کار در مجلـ ــج ایـ ــت. نتایـ ــل( اسـ ــیروانی بابـ نوشـ
ــر 3.169  ــب تأثیـ ــا ضریـ Construction and Buildingبـ
)جلـــد 155، ســـال 2017، صفحـــات 880 تـــا 891( 

ــت. ــده اسـ ــر شـ منتشـ
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و  کشور  سیمان  صنعت  پیشکسوتان  از  یکتا  امینی  مهندس 
مدیر کمیته انرژی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، در 
مدیریت  ملی  جایزه  دوره  برگزیدگان سومین  از  تقدیر  همایش 
درصد   25 تنها  سیمان  صنعت  در  انرژی  افزود:مصرف  انرژی 
درصد   95 از  بیش  و  است  جهانی  مصرف  میانگین  از  باالتر 
ماشین آالت صنعت سیمان از نظر فناوری در زمان خود مطابق 
با استانداردهای روز بوده است واز 104 واحد سیمان– بیش از 

90 واحد دارای فناوری روز است.
وی گفت: در ابتدای انقالب حدود 8 میلیون تن ظرفیت داشتیم 

و اکنون به 83 میلیون تن رسیده است.
کاهش  مشکل  با  امروز  سیمان  صنعت  افزود:  یکتا  امینی 
نقدینگی و پایین بودن قیمت مواجه است و اگر جرایم هم به 

این صنعت اضافه شود به مرز نابودی خواهد رسید.

وی گفت: صنعت سیمان در 20 سال گذشته با نوسازی میزان 
مصرف انرژی را 15 درصد کاهش داده است.

تشکیل  را  جمعی  می توانستیم  هم  ما  کاش  افزود:  یکتا  امینی 
می دادیم که به مدیران دولتی جایزه بدهیم و بگوییم که چقدر با ما 
همراه هستند، ما می خواهیم شما مدیران دولتی به حرف ما گوش 
کنید.وی گفت: امروز صنایع سیمان در دنیا بخش مهمی از سوخت 
خود را از زباله های غیرقابل بازیافت تامین می کند که الزم است 

این فناوری را در صنعت سیمان داشته باشیم.
مدیر کمیته انرژی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: 
امروز البته واحدهایی در دست اجرا داریم که عالوه براستفاده از 
فناوری های جدید بخش قابل مالحظه ای از انرژی مورد نیاز خود 

را از خورشید تامین می کنند.

تولید سیمان ایران طی 12 ماه گذشته 3.7 درصد کاهش یافته 
و پیش بینی می شود رتبه دوم ایران از دومین صادرکننده بزرگ 

سیمان به هشتمین کشور در سال 2018 تنزل پیدا کند.
ماه   12 طی  ایران  سیمان  تولید  رسمی موجود  آمارهای  بنابه 
گذشته به 28.5 میلیون تن در 6 ماه نخست سال مالی جاری 

رسیده است.
علی رغم کاهش تولید سیمان ایران ظرفیت تولید این محصول 
در سال 2017 در این کشور از 72 میلیون تن به 83 میلیون 
این  به  ایران  کاهش صادرات سیمان  است.  یافته  افزایش  تن 
معنا است که این کشور رتبه خود به عنوان دومین صادرکننده 
سیمان در جهان در سال 2014 را از دست داده است. رتبه ایران 
در سال 2016 به سومین کشور صادرکننده سیمان در جهان 

تقلیل یافت و پیش بینی می شود در سال 2018 به هشتمین 
کشور صادرکننده سیمان تنزل یابد.

ایران  سیمان  تولیدکنندگان  انجمن  دبیرکل  شیخان  عبدالرضا 
با رد ادعای بی کیفیت بودن سیمان ایران و پس فرستاده شدن 
مالی  ماه نخست سال  از روسیه گفت: در 7  سیمان صادراتی 

جاری ایران 55 هزار تن سیمان به روسیه صادر کرده است.
اعمال تحریم از سوی عراق در واردات سیمان به بهانه کیفیت 
پایین که در سال 2105 اعمال شد علی رغم اینکه پس از چند 
ماه لغو شد باعث شد تا اقبال ایران در بزرگترین بازار صادراتی 
سیمان خود کاهش یابد.عراق حدود 50 درصد از کل صادرات 
باعث شد  اعمال تحریم مذکور  اما  وارد می کرد  را  ایران  سیمان 

تا محبوبیت سیمان ایران در عراق کاهش یابد.
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ــه  ــا اشــاره ب ــت ســیمان ب ــا راســتگو، کارشــناس صنع علیرض
اینکــه ارزان فروشــی هــم ماننــد گران فروشــی اقدامی نامناســب 
بــوده و بــه مصلحــت کشــور نیســت، اظهــار داشــت: صنعــت 
ســیمان بــه رغــم ســرمایه گــذاری 3 میلیــارد دالری ســال هــای 
گذشــته و بهــره منــدی از انــواع انــرژی ، بــا وضعیــت ناخوشــی 
روبــرو بــوده کــه ناشــی از برخــی ناهماهنگــی هــا و نبــود شــرط 

حیاتــی تــداوم صنایــع یعنــی قیمــت منصفانــه اســت.
وی ادامــه داد: وقــت آن رســیده تــا وزارت صنعــت بــا هماهنگــی 
ارگان هــای ماننــد ســازمان امــور مالیاتــی و تولیدکننــدگان 
ــا  ــد ت ــه ای اندیشــه و اجــرا کن ــا برنام ــگ ه مخصوصــا– هلدین
شــرکت هــای ســیمانی طبــق الگــوی مشــخصی حرکــت کنــد. 
ــان و  ــد در می ــنهاداتی می توان ــه پیش ــه ب ــه توج ــن زمین در ای

ــود صنعــت ســیمان شــود. ــه بهب بلندمــدت منجــر ب
ــن راهــکار ، مشــخص کــردن  ــن کارشــناس ادامــه داد: اولی ای
ســهمیه و تکلیــف بــه شــرکت هــای ســیمانی کــه تــوان 
ــرکت  ــق ش ــل از طری ــای داخ ــن نیازه ــد و تامی ــی دارن صادرات
هــای مســتقر در مرکــز ایــران اســت. بــه ایــن ترتیــب می تــوان 
از کارخانــه هــای ســیمان ماننــد هرمــزگان، خوزســتان، بهبهان، 
ــان ، کردســتان ،  خــاش، کرمــان، دشتســتان، ســاروج، صوفی
ایــالم و شــرکت هــای ســیمان شــرق و غــرب و–، خواســت تــا 
بــا ســهمیه مشــخصی زمینــه صــادرات نظامنــد را فراهــم آورنــد.
راســتگو افــزود: ایــن راهــکار طــی ســال هــای اخیــر توســط فــوالد 
ســازان اجرایــی شــده و طــی آن شــرکت هــای همجــوار مرزهــا 
اقــدام بــه صــادرات و شــرکت هــای مرکــزی ، نیازهــای داخلــی را 
تامیــن کــرده انــد و حتــی برخــی از شــرکت هــای ایــن صنعــت 
ــوالت  ــد محص ــادرات 70 درص ــا ص ــتان ب ــوالد خوزس ــد ف مانن
ــارد دالری  ــدود 1.5 میلی ــه ارزآوری ح ــادر ب ــاری ، ق ــال ج در س

شــده اند.
وی بــا اشــاره بــه تجربــه عــدم تــوان انجمــن ســیمان، هلدینــگ 
هــا و شــرکت هــای ســیمانی بــه ایجــاد ضمانــت اجرایــی 

ســهمیه بنــدی و عــدم تخفیــف در فــروش محصــول بــه داخل، 
تاکیــد کــرد: راهــکار دوم ایــن اســت کــه وزارت صنعــت اقــدام 
پیــاده ســازی ضمانــت هایــی بــرای اجــرای دقیــق ســهمیه بندی 
و فــروش بــه قیمــت منطقــی کنــد. چــرا کــه در صــورت ادامــه 
ارزان فروشــی و گاه فــروش نســیه کــه منجــر بــه عــدم وصــول 
مطالبــات می شــود، می توانــد صنعــت ســیمان را بــا مشــکالت 

بیشــتری مواجــه کنــد.
وی ادامــه داد: در ایــن مــورد، وزارت صنعــت بــا هماهنگــی 
ــر  ــات ب ــه اخــذ مالی ــدام ب ــد اق ــی می توان ــور مالیات ســازمان ام
ارزش افــزوده بیشــتر از شــرکت هــای متلخــف در رعایــت 

ــد. ــوب کن ــای مص ــت ه ــدی و قیم ــهمیه بن س
راســتگو در مــورد راهــکار ســوم  گفــت: توجــه وزارت امــور خارجه 
ــرای صــادرات ســیمان  ــه فراهــم کــردن بســترهای مناســب ب ب
ــایه  ــورهای همس ــه کش ــرب ب ــرق و غ ــوب ، ش ــمال ، جن از ش
ــی و  ــای جهان ــت ه ــا قیم ــادرات ب ــرای ص ــرایطی ب ــاد ش و ایج
ــی ،  ــی و دریای ــی ، زمین ــل ریل ــل و نق ــعه حم ــن توس همچنی

ــراه داشــته باشــد. ــه هم ــی ب ــات بســیار مثبت ــد تبع می توان
ایــن کارشــناس صنایــع ادامــه داد: راهــکار بعدی نجــات صنعت 
ســیمان این اســت کــه بانک ها ، صندوق توســعه ملــی ، وزارت 
صنعــت و– تــا اطــالع ثانونــی از شــروع بــه کار هــر گونــه طــرح 
ســیمانی پرهیــز کــرده و ترجیحــا– واحدهایــی با پیشــرفت 30 تا 
40 درصــدی را هــم تــا زمــان تعــادل بازار ســیمان متوقــف کنند.

ــازه  ــیمان و س ــتفاده از س ــزوم اس ــم را ل ــکار پنج ــتگو راه راس
هــای بتنــی در تمــام بافــت هــای فرســوده ، مناطــق زلزلــه زده 
و محــروم، طــرح هــای ســاختمانی وزارت راه و دیگــر ارگان هــا 
ــا ســازه هــای ســیمانی دانســت و  ــه مناقصــات ب ــت ب و اولوی
ادامــه داد: بــا ایــن راهکارهــا و اجــرای سیاســت هــای هماهنــگ 
، می تــوان طــی 2 ســال آینــده شــاهد بهبــود وضعیــت صنعــت 
ــگاه واقعــی آن در اقتصــاد و  ــه جای مهــم ســیمان و برگشــت ب

کمــک بــه صــادرات غیــر نفتــی بــود.
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محســن جعفــری ندوشــن مجــری طرح کاهــش انتشــار گازهای 
ــط  ــن در محی ــش دوام بت ــت و افزای ــش مقاوم ــده، افزای آالین
ــای  ــا و مالت ه ــیمان ه ــای س ــن مزای ــده را مهمتری ــای خورن ه
ژئوپلیمــری عنــوان کــرد و گفــت: بتــن در معــرض خرابی هــای 
ــای  ــل هزینه ه ــث تحمی ــر باع ــن ام ــرار دارد و ای ــددی ق متع

ــود. ــادی می ش ــداری زی نگه
وی اضافــه کــرد: از ســوی دیگــر تولیــد ســیمان "پرتلنــد" فرآینــدی 
ــا اســتفاده از  ــاً ب ــرژی عموم ــن ان ــر اســت و ای ــرژی ب بســیار ان
ســوخت های فســیلی تأمیــن می شــود از ایــن رو تولیــد ســیمان 
بــا انتشــار گاز دی اکســید کربــن همــراه اســت و صنعت ســيمان 
ــای  ــده گازه ــع توليدكنن ــن مناب ــی تري ــی از اصل ــوان يک ــه عن ب
گلخانــه ای شــناخته می شــود بــه گونــه ای کــه بــه ازای توليــد هــر 

تــن ســيمان، تقريبــا 
دی  گاز  تــن  يــک 
اكســيد كربــن در هوا 

ــود. ــر می ش منتش
ــه داد:  ــری ادام جعف
نگرانی هــای  ایــن 
محیطــی  زیســت 
ــت  ــده اس ــث ش باع
کــه در ســه دهــه 
پروژه هــای  گذشــته 
ــی متعــددی  تحقیقات
روی"پوزوالن" هــای 
ــوان  ــه عن ــف ب مختل
ــن بخشــی از  جايگزي
در  پرتلنــد  ســیمان 
بتــن در محــل مرکــز 
تحقیقــات تکنولــوژی 

و دوام بتــن دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر انجــام شــود.
وی از اجــرای پــروژه تولیــد ســیمان و مــالت و بتــن هــای 
ژئوپلیمــری در ایــن مرکــز خبــر داد و یــادآور شــد: هــدف اصلــی 
ــد و  ــدون اســتفاده از ســیمان پرتلن ــن ب ــد بت ــروژه تولي ــن پ ای

ــوده اســت. ــن ب ــی و دوام بت ــواص مکانیک ــود خ بهب
مجری طرح با بیان اینکه در این تحقیق، بررسی خواص مکانیکی، 
نفوذپذیری و دوام ژئوپلیمرها به عنوان روکش سازه های بتنی در 
محیط های کلرایدی و محیط های اسیدی مورد توجه و بررسی قرار 
گرفت، یادآور شد: نتایج این تحقیقات نشان می دهد که امکان 
تولید سیمان ها و مالت های ژئوپلیمری با مقاومت حدود 2 برابر 
مالت های سیمان پرتلندی با استفاده از سرباره کوره آهن گدازی 

و مواد فعال ساز وجود دارد.
وی با اشاره به شرایط آب و هوایی سواحل و جزایر خلیج فارس و 
وجود شرایط مساعد برای تخریب و انهدام سازه های بتن مسلح، 

خاطر نشان کرد: زیاد بودن دما به دلیل نزدیکی به خط استوا، 
تغییرات زیاد دما در طول شبانه روز و نیز در طول سال، زیاد 
بودن امالح موجود در آب خلیج فارس نسبت به آب های آزاد 
به دلیل جدایی نسبی آن از آب های آزاد، برخی از دالیل این امر 
است و تحقیقات گذشته نشان می دهد بیش از 90 درصد از 
خرابی های سازه های حاشیه خلیج فارس و دریای عمان ناشی از 

نفوذ یون های كلرید در بتن است.
به  ژئوپلیمری  از مالت های  استفاده  نتایج  کرد:  اضافه  جعفری 
نشان  فارس  خلیج  محیط  در  بتنی  سازه های  روکش  عنوان 
انتشار  می توان ضریب  مصالح  نوع  این  از  استفاده  با  می دهد 
یون های کلراید را تا 4 برابر کاهش داد و به عبارت دیگر دوام بتن 

در برابر خوردگی های کلرایدی را تا 4 برابر افزایش داد.
وی  گفتــه  بــه 
شــدن  برابــر  دو 
مالت هــای  دوام 
تولیــد  ژئوپلیمــری 
برابــر  در  شــده، 
اســیدی  حمــالت 
ــالت  ــه م ــبت ب نس
را  پرتلنــد  ســیمان 
دیگــر  از  می تــوان 
ایــن  دســتاوردهای 
تحقیقــات نــام برد و 
ــرد: عــالوه  ــه ک اضاف
ــات  ــن تحقیق ــر ای ب
انجــام گرفتــه نشــان 
ــای  ــد مالت ه می ده
ی  پلیمــر ئو ژ
ــبندگی مناسبی  چس
ــت  ــج مقاوم ــه نتای ــوری ک ــه ط ــود داشــته ب ــای موج ــه بتن ه ب
از چســبندگی بســیاری  ژئوپلیمــری  چســبندگی مالت هــای 
از مالت هــای تعمیراتــی بیشــتر بــوده اســت. همچنیــن از 
ژل ژئوپلیمــری تولیــدی می تــوان بــرای ترزیــق در ترک هــای 
ــای  ــه نمونه ه ــبت ب ــه نس ــرد ک ــتفاده ک ــی اس ــازه های بتن س
ــود. ــق می ش ــتر تزری ــرعت بیش ــر و س ــار کمت ــا فش ــی ب خارج

بــه گفتــه وی مــالت ژئوپلیمــری تولیــدی در مقایســه بــا 
مالت هــای تعمیراتــی در بــازار ایــران ارزان تــر بــوده و ایــن 
مالت هــای  مناســب  پتانســیل  دهنــده  نشــان  موضــوع 
ــری  ــه پلیم ــای ترمیمی پای ــا مالت ه ــت ب ــرای رقاب ــری ب ژئوپلیم

و ســیمانی اســت.
ایــن پژوهــش از ســوی محســن جعفری ندوشــن و بــا راهنمایی 
پروفســور علــی اکبــر رمضانیانپــور، عضــو هیئت علمی دانشــگاه 

و رئیــس مرکــز تحقیقــات تکنولــوژی و دوام بتــن اجرایی شــد.
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محققان کشور نانو بتن هایی را عرضه کرده اند که مقاومت آن تقریبا 
3 برابر مقاومت بتن های معمولی است؛ ضمن آنکه کاربرد آن در 
سازه ها کاهش آلودگی های زیست محیطی را به دنبال دارد و این 
محصول در یکی از پروژه های مجتمع سازی تهران کاربردی شده است.
یکی از شرکت های فناوری در حوزه فناوری نانو موفق به تولید 
انواع بتن های خاص سازه ای شده است که تولیدات این شرکت 
دانش بنیان در یکی از مجتمع های عظیم اداری، تجاری و تفریحی 
که در وسعت 27 هکتار و با زیربنای 900 هزار مترمربع در تهران 

در حال ساخت است، مورد بهره برداری قرار گرفته است.
بتنی  زیرین  پروژه مجتمع سازی 40 هزار قطعه صفحه  این  در 
سخت کننده نانویی پر مقاومت به ابعاد 1200 در 600 میلی متر و 
به ضخامت 46 میلی متر به  صورت پیش ساخته این شرکت فناور 
استفاده شد. بتن های تحویل داده شده از فناوری نانو بهره برده 
است و دارای مقاومت فشاری 80 مگاپاسکال )تقریباً سه برابر 

مقاومت بتن های معمولی( و جذب آب کمتر از 5 درصد است.
حضور مواد نانومتری در ترکیب بتن، نقش قابل  مالحظه ای در 
بهبود خواص فیزیکی آن دارد و ضمن ایفای نقش یک فعال ساز 
در فعالیت های شیمیایی پوزوالنی، منجر به تولید بتن با خواص 
مقاومتی باال می شود. از مزایای استفاده از نانوبتن در ساخت بنا 
می توان به مواردی از قبیل کاهش هزینه های اجرایی، افزایش عمر 
مفید سازه، کاهش ابعاد سازه و استفاده مناسب تر از فضا، افزایش 
مقاومت سازه در برابر عوامل مخرب محیطی و کاهش نفوذپذیری 

اشاره کرد.
از سوی دیگر، از نظر زمان اجرا، کاربرد روان کننده های نانو ساختار، 
تولید بتن پیش ساخته را بهبود می بخشند و زمان عمل آوری با 
بخار را کاهش داده یا حذف می کنند؛ در نتیجه زمان قالب برداری 
کاهش می یابد. به این ترتیب به همراه افزایش کیفیت، بازده تولید 

نیز افزایش می یابد.

محققان دانشگاهی سیمانی ساخته اند که در ترکیب آن نوعی 
قارچ به کار رفته است و می تواند ترک های خود را ترمیم کند

محققان  آنا،  خبرگزاری  دیگر  رسانه های  گروه  گزارش  به 
راتگرز سیمانی ساخته اند که  و  نیویورک  بیرمنگام  دانشگاه های 

می تواند ترک های خود را ترمیم کند.
این محققان با الهام از قابلیت ترمیم بدن انسان این ماده را 
 Trichoderma قارچ  حاوی هاگ های  جدید  سیمان  ساخته اند. 
reeseiهمراه مواد مغذی است که در ماتریکس ساختار آن ترکیب 
شده اند. هنگامی که سیمان سخت می شود،  هاگ ها همچنان در 
وضعیت خواب یا خاموش هستند اما به محض بروز نخستین 

ترک های ریز، آنها فعال می شوند. در این زمان آب و اکسیژن 
وارد سیمان می شود. به این ترتیب  هاگ ها جوانه می زنند، رشد 
می کنند و کربنات کلسیم رسوب می کند. در نتیجه چنین روندی 

ترک ها خود به خود بسته می شوند.
هنگامی که ترک ها کامال پر شوند، دیگر آب یا اکسیژن وارد سیمان 
نمی شود و دوباره  هاگ ها خاموش می شوند. تحقیق درباره تولید 
این نوع سیمان هنوز در مراحل اولیه است. بنابراین نمی توان در 
آینده نزدیک منتظر ورود آن به بازار بود. البته محققان دانشگاه های 
نیوکاسل و بث مشغول ساخت سیمان خودترمیمی هستند که در 

آن کربنات کلسیمی با قابلیت تولید باکتری وجود دارد
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بعد از زلزله کرمانشاه تامین سیمان برای بازسازی مناطق زلزله زده 
این در حالی است که  بنیاد مستضعفان قرار گرفت.  به عهده 
رئیس  گفته  به  که  دارد  سیمان  کارخانه  دو  کرمانشاه  استان 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، کمک سیمانی 

بنیاد مستضعفان به صنعت این استان ضربه می زند. 
طبق تقسیم کاری که بین نهادهای مختلف حاکمیتی و دستگاه های 
اجرایی جهت بازسازی مناطق آسیب دیده زلزله کرمانشاه صورت 
بنیاد  عهده  بر  آنها  سیمان  تامین  و  ها  خانه  بازسازی  گرفت، 
مورد  سیمان  کرد  قبول  نهاد  این  و  شد  گذاشته  مستضعفان 
نیاز برای بازسازی خانه های زلزله زده را به صورت رایگان و به 

بالعوض تامین کند. این تصمیمی خیرخواهانه است اما اگر 150 
هزار تن نیاز سیمانی برآورد شده برای بازسازی مناطق زلزله زده از 
کارخانه های داخلی  این استان از سوی بنیاد مستضعفان خریداری 
به  این شرایط  نیز در  برای صنعت و اشتغال آن  می شد، رونق 
ارمغان می آورد، چراکه دو کارخانه تولید سیمان در استان کرمانشاه 
فعال هستند که با توجه به مشکالت به وجود آمده برای صادرات 
سیمان به عراق از سال دو سال پیش، عمال دچار اختالل در بازار 
فروش شده اند درصورتیکه تامین 150 هزار تن سیمان مورد نیاز 
برای بازسازی مناطق زلزله زده می تواند به نوعی در صنعت این 

بخش آسیب دیده تاثیر مثبت داشته باشد. 
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۲۳ میلیون دالر از دست رفت! 
در این باره سید نعمت الله حقیقی، رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان کرمانشاه گفت: در حالی که استان کرمانشاه به 
خاطر مشکل صادرات سیمان به عراق ساالنه 23 میلیون دالر از 
درآمدهای صادراتی خود را از دست داده و واحدهای صنعتی بزرگ 
این استان دچار مشکالت جدی شده اند، در نظر گرفتن اولویت 
تامین مصالح بازسازی از سوی واحدهای خارج از استان می تواند 

به صنعت کرمانشاه ضربه جدی بزند. 
وی با اشاره به اینکه واحدهای سیمانی بنیاد مستضعفان در ایالم 
و همدان قرار دارند، اظهار کرد: به ازای هر خانه هشت تن سیمان 
مورد نیاز است که بنیاد مستضعفان شرط کرده فقط در صورتی که 

سیمان در خواستی برای بازسازی را از واحدهای خود تامین کند 
می تواند آن را به صورت بالعوض در اختیار مناطق زلزله زده قرار 
دهد. در حالیکه هزینه حمل این محصوالت از واحدهای سیمانی 
بنیاد مستضعفان تا کرمانشاه، تا 30 هزار تومان به قیمت تمام 

شده آن می افزاید. 
حقیقی تصریح کرد: با وجود اینکه توضیحات بنیاد مستضعفان برای 
تامین سیمان از واحدهای تحت نظر خود منطقی است اما اگر 
نگاهی به اولویت ها بیندازیم باید تامین سیمان به طریقی از دو 
واحد سیمان که در داخل استان قرار دارند، انجام شود تا با کمکی 
به ظاهر بالعوض چنین ضربه ای به صنعت استان کرمانشاه وارد 

نشود و نشاط اقتصادی در این استان حادثه دیده به وجود آید.



 اهداف 
صادراتی 

کارخانه سیمان 
مارگون محقق 

نشد

 از پرسنل تیم 
کنترل بحران در 
شرایط اضطراری 
و آتش نشانی 

کارخانه سیمان 
قاین تجلیل شد

حل 
مشکالت فاز 
چهارم سیمان 
دورود در حال 
پیگیری است

سیمان نی 
ریز هم اکنون ۹۸ 
درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد

دوره 
آموزشی مبارزه 
با پولشویی در 
شرکت سیمان 
خاش برگزار شد

 کارخانه 
سیمان آبیک 

با داشتن 
فیلترینگ، باز هم 

آالیندگی دارد

 مدیرعامل 
شرکت سیمان 
داراب بعنوان 
مدیر کارآفرین 
برتر کشور 
انتخاب شد

کارخانه 
تولید بتن در 

شهرستان رباط 
کریم پلمپ شد

دوره 
آموزشی تراز 

کوره های دوار در 
شرکت سیمان 
شمال برگزار 

شد

فعالیت معادن 
شن و ماسه، 

سیمان و آسفالت 
در پیشوا متوقف 

شد

کمیته 
حقیقت یاب 

استخدام های 
کارخانه سیمان 
مارگون بویراحمد 

تشکیل شود

اعالم آمادگی 
کمپانی چینی برای 
احداث کارخانه های 
سیمان در مجتمع 
تولید پودر آلومینیا از 
نفلین سینیت سراب

هزینه های 
انرژی، تهدیدی 
برای کارخانه 

سیمان مارگون 
است

شرکت 
سیمان کارون 
به بازار پایه 

فرابورس منتقل 
می شود

ساماندهی و 
تعمیر فیلتراسیون 

ضد آالیندگی 
کارخانه سیمان 

پیوند گلستان

کارخانه 
سیمان مشگین 

با مشارکت 
سرمایه گذار 

دانمارکی احداث 
می شود

اولین همایش 
با عنوان نقش 

سیمان در کیفیت 
بتن توسط شرکت 

سیمان بجنورد 
برگزار شد

طرح 
بهینه سازی 

خطوط تولید در 
کارخانه سیمان 

آباده آغاز شد

ادغام 
هلدینگ  های 

عمران با صنایع، 
کاشی، سرامیک 

و سیمان در 
شستا
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 کارخانه 
سیمان سرباز تا 
یک سال آینده 
به بهره برداری 

خواهد رسید

کارخانه 
سیمان 

گالیکش فاقد 
آالیندگی 
هواست

صادرات 
سیمان از 
همدان ۲۴ 

درصد کاهش 
یافت

یک هیئت 
اردنی از 

شرکت سیمان 
سفید استهبان 

بازدید کردند

گواهینامه 
سیستم 

مدیریت امنیت 
اطالعات شرکت 
سیمان داراب 

تمدید شد

جایزه ملی 
مدیریت انرژی 
به سیمان سبز 
دیلمان تعلق 

گرفت

»اولین 
مدرسه سبز« با 
مشارکت گروه 
صنایع سیمان 

کرمان افتتاح شد
چین 

واردات کلینکر 
را افزایش داده 

است

فروش آنالین 
محصوالت غول 
سیمان آفریقا 
به زودی کلید 
خواهد خورد

 کارخانه 
سیمان تهران 
ملزم به ارائه 
پایش  زیست 
محیطی شد

 واحد ۱.۲ 
میلیون تنی 

سیمان در ایالت 
بلوچستان 

پاکستان افتتاح 
شد

شرکت 
سیمان پیوند 

گلستان به عنوان 
صادر کننده نمونه 
استانی انتخاب 

شد

 سومین 
محموله از 

کمک های اهدایی 
کارکنان  سیمان 
تهران به مناطق 
زلزله زده غرب 

ارسال شد

 CE نشان
به بسته بندی 

محصوالت 
سیمان مشهد 

اضافه شد

 شرکت 
سیمان خاش 

بعنوان واحد برتر 
صنعت سیمان 
در سال ۹۶ 
انتخاب شد

منابع: ایرنا، ایران سمنت، ایسنا، فارس، تسنیم، باشگاه خبرنگاران، پانا، صدا و سیما،  نیلکوه، تابناک
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و  کنید  معرفی  را  خودتان 
در  مسئولیتی  چه  بفرمایید 
برعهده  هرمزگان  سیمان 

دارید؟
زهرا)س(  حضرت  والدت  ابتدا 
عزیزم  تمامی همکاران  به  را 
خود  خانم   همکاران  مخصوصا 
تبریک عرض می کنم و جا دارد 
تا از آقای باشتی به دلیل هدیه 
ارزشمندشان به همین مناسبت 
که سفر چند روزه به هرمزگان 

بود کمال تشکر را داشته باشم.
بنده زهرا عمرانی هستم. از سال 82 بعنوان کارمند واحد اداری و 
مسئول تلفن خانه شرکت مشغول به کار هستم. در واقع حدود 

14 سال است که در سیمان هرمزگان حضور دارم.

از نظر شما اهمیت و ظرفیت جایگاه شما در شرکت به چه 
اندازه است؟

واحد تلفن خانه بسیار با اهمیت بوده و از نظر من می توان 
از آن بعنوان قلب شرکت نام برد. اگر زمانی این واحد از کار 
بیافتد یا پاسخگو نباشد مانند این است که قلب یک آدم زنده 

دچار مشکل شده است.
اپراتور آن است.  اولین شخصی که شرکت را معرفی می کند، 
برخورد بنده در اینجا بیانگر اعتبار، شان و موقعیت اجتماعی 

شرکت من است. بنابراین وظیفه 
این  تا  دارم  دوش  بر  سنگینی 
این  با  دارم.  نگه  تپنده  را  قلب 
حال هستند عده کمی از همکاران 
از  ناکافی  دلیل شناخت  به  که 
نادرستی  انتظارات  واحد،  این 
بنده  دارند که در حوزه وظایف 
ندارم،  ای  گله  البته  نیست، 
ارتباط  و  هستم  شغلم  عاشق 

برقرار کردن را دوست دارم.
 بنده به تلفن بعنوان یک گوشی رو میزم نگاه نمی کنم دستگاه 
تلفن روی میز من مانند عضوی ازبدن من است که آن را دوست 
دارم  و اگر کوچک ترین مشکلی برایش پیش آید بالفاصله برای 

رفع آن اقدام می کنم.
همکارانم هم می دانند که به تلفن حساسم و وقتی با تلفنشان 

بد رفتار می کنند، اعتراض می کنم.

به عنوان یک بانوی شاغل چگونه زندگی و کارتان را همزمان 
مدیریت می کنید و موفق هستید؟

از کوچکی مستقل بار آمدم و در هیچ نقطه از زندگی ام وابسته 
تربیت نشده ام.عالقه به کارم دارم و به گونه ای برنامه ریزی 
کرده ام که با وجود همه ضعف ها بتوانم کارم را به نحو احسن 
انجام دهم و ایرادات کمتر شود. در ابتدای شروع به کارم منزل 

تا به حال خانم  ایم ما شاید  را شنیده  او  اکثر ما صدای 
عمرانی را ندیده باشیم! ایشان مسئول تلفن خانه و اپراتور 
شرکت سیمان هرمزگان هستند. کوهی از انرژی، صداقت 
متوجه  ایشان  با  ای  دقیقه  با یک صحبت چند  و تالش؛ 
خواهید شد که عالقمندی به کار و تالش برای انجام یک 

کار تروتمیز چه معنایی می دهد.
نکته جالب در گفتگو با ایشان عالقه وافر ایشان به مردم 
بارها بدان  ای که  نکته  بود،  هرمزگان و همکاران کارخانه 
اذعان داشتند و تاکید کردند که این مورد را حتما در نشریه 
درج کنیم. در ادامه گفتگوی پرانرژی و صمیمانه ما با ایشان 

را بخوانید:
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من در پردیس کرج بود، 4 صبح راه می افتادم و به هر وسیله 
که شده خود را به موقع به شرکت می رساندم چون واقعا به 

کارم عالقه دارم. 
در کار منزل هم فکر می کنم موفق بودم، حداقل این است که 

همسرم هیچگاه گله ای نداشته است.

نظر تان درباره شرکت چیست؟  آیا تا به حال طرحی یا ایده 
ای برای بهبود عملکرد آن داشتید؟

سیمان هرمزگان یک شرکت خوب، باعظمت، استخوان دار و 
پایدار است و امیدوارم که پایدار هم بماند. بنده از زمان شروع 
به کارم با مدیران و معاونان بسیاری کار کرده ام که هر کدام 

روش ومشی مخصوص به خود را داشته اند.
در  که  متفاوتی  های  دوره  در 
آنها  ام  کرده  تجربه  شرکت 
معمولی  و  طالیی  دوره  به  را 
امیدوارم  که  می کنم  تقسیم 
دوران  باشتی  آقای  آمدن  با 

طالیی به شرکت بازگردد.
که  ندارم  آنقدر تخصص  بنده 
ان  بدهم،  نظر  واحدها  درباره 
هستند  خوب  همه  که  شالله 
نظرم  به  خودم  کار  درباره  اما 
و خدمات  باشد  بهتر  می تواند 
این  منتها  دهم،  ارائه  بهتری 
امکانات  از  سری  یک  مستلزم 
است، به ویژه بنده با توجه به 
شرایط جسمی ای که دارم که از 
یک چشم نابینا و از یک چشم 
کم بینا هستم به همین علت 
نسبت  را  تری  ویژه  امکانات 
به افراد عادی الزم دارم و فکر 
می کنم اگر این امکانات فراهم 
شود، می توانم بهتر و مفید تر 
از  قبل  هم  هایی  طرح  باشم. 
این داشتم که امیدوارم جناب 

باشتی برای اجرای آنها کمک کنند. با شناختی که در این مدت 
استقبال  نو  های  ایده  و  طرح  از  کردم،  پیدا  ایشان  از  کوتاه 

می کنند و به کسانی که اهل کار و ذوق هستند عالقمندند.

برای بهبود عملکرد واحدتان، چه نیازهایی دارید؟
را  معلوالن  از  نفر  سه  می بایست  سازمان  هر  قانون  طبق 
استخدام کند و برای آنها شرایطی از جمله ساعت کاری متفاوت 

قائل شود اما بنده هیچگاه از این امکانات استفاده نکرده ام.
در گذشته دستگاه بریل بنده خراب شده و تا یکسال  انتظار 
دوران  آن  در  رسید،  دستم  به  مناسب  دستگاهی  تا  کشیدم 
خیلی سختی کشیدم و بارها این تقاضا را عنوان کرده ام که 
سیستم های گویا را که در بازار موجود است را تهیه کنند. این 

سیستم ها قطعا در ارتقای کیفیت کار بنده تاثیر دارد. عالوه 
بر این وجود یک سیستم باعث می شود صدای کار با دستگاه 
تایپ فعلی که اینجا وجود دارد دیگر مزاحمتی برای همکارانم 

ایجاد نکند.

می شود  آیا  می شود،  برقرار  شرکت  با  بسیاری  های  تماس 
درباره این تماس ها آمار یا تحلیلی ارائه کرد؟

میزان تماس ها بسته به زمان سال متفاوت است، معموال در 
آخر سال یعنی برج 10 به بعد  تماس های بسیار زیادی داریم 
که اکثر آنها هم با واحد مالی و بازرگانی ارتباط می خواهند.  در 

ابتدای سال هم تماس ها با بیرون زیاد است.
اکثر تماس ها از طریق همراه است، بیشتر تماس های داخلی 

ما نیز با کارخانه می باشد. 
گاها  دارد  وجود  که  ای  نکته 
همکاران  حتی  و  مراجعان 
هیچ  که  دارند  شکایت  داخلی 
کس پاسخگو نیست در حالی 
پشت  که  موقعی  تا  بنده  که 
میز باشم همه تماس ها برقرار 

می شود.

از دوران کاری تان چه خاطره 
دارید  دوست  که  دارید  ای 

بیان کنید؟
آشنایی من با شرکت از طریق 
زمان  آن  بود  دوستانم  از  یکی 
دنبال کار بودم که اطالع دادند 
که چنین شرکتی به دنبال نیرو 
است. در مصاحبه شرکت کردم 
و قبول شدم. آن زمان شرکت 
در خیابان سپهبد قرنی روبروی 
اولین  من  و  بود  خانه  وزارت 
تجربه ام را برای حضور در یک 
می کردم،  تجربه  اداری  محیط 
یک  برای  که  گفتند  بنده  به 
تبدیل  هفته  یک  این  و  شوم  کار  به  مشغول  آزمایشی  هفته 
ازسه  بعد  نداد،  بنده  به  خبری  هیچ کس  و  ماه شد  به سه 
ماه مدیر باالدستی با بنده تماس گرفتند که مشغول هستی 
گفت  تعجب  با  جایگاه!  همان  در  بله  گفتم  داری؟  حضور  و 
پس چرا خبر نمی گیری، آیا حقوق گرفته ای؟ گفتم خیر خیال 
کردم همان دوران آزمایشی است گفت مگر کار بدون حقوق 

می شود! این بعنوان اولین تجربه برایم خیلی حالب بود!
ابتدای ورودم هم خاطره بسیار خوبی برایم است. مسئول اداری 
بسیار خوش برخوردی داشتیم. ایشان من را با تمامی قسمت 
دلیل  به  راستش   کردند.  آشنا  همکارانم  و  اداری  واحد  های 
بنده  شرایط  از  آنها  کافی  شناخت  عدم  و  دیگران  با  تفاوتم 
نگران برخورد آنها با خود بودم این در کنار ورودم به یک محیط 
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می کردم  فکر  همین  برای  بود،  بار  اولین  برای  جدی  رسمی و 
در  مرا  گرم  و  راحت  خیلی  همکاران  اما  باشد  سخت  خیلی 
جمعشان پذیرفتند و ارتباط برقرار کردند و من هم جایگاه خود 
را پیدا کردم. با اولین خانم هایی که برخورد داشتم خانم نعمت 
در شرکت  صمیمی من  و  ساله   14 رفیق  االن  که  بودن  الهی 
هستند و در این سالها بسیار به بنده کمک کرده اند؛ به قول 
همکاران ما دوقلوهای افسانه ای هستیم. ایشان و خانم شاملو 
که بازنشست شدند،  در ابتدای ورود بسیار مرا راهنمایی کردند 

و هوایم را داشتند، البته همه همکاران به بنده لطف دارند.

چه پیامی برای مدیران ارشد شرکت دارید؟
بنــده واقعــا مدیرعامــل فعلــی شــرکت را دوســت دارم و ایــن بــه 
دلیــل برخــورد خوبیســت کــه ایشــان  نســبت بــه همــه دارنــد و 

ایــن برخــورد خوبشــان بــرای مــن بســیار ارزشــمند اســت.
ــان را  ــه ایش ــاری ک ــن ب اولی
مالقات کــردم فرمودند دو روز 
از روز عصا ی ســفید گذشــته 
اســت امــا بنــده تــازه با شــما 
آشــنا شــدم و ایــن روز را بــه 
شــما تبریــک میگویــم. واقعــا 
کمتــر مدیــری اســت کــه بــه 
ایــن مســائل توجــه کنــد 
و ایــن توجــه ویــژه شــون 
ــن ارزشــمند،  ــرای م ــی ب خیل
احتــرام  و  ســتایش  قابــل 
ــه  ــه برخــوردی ک اســت. اینک
بــا مــن دارنــد بــا معاونیشــان 

هــم دارنــد و میــان افــراد تفاوتــی قائــل نمی شــوند بســیار عالــی 
اســت. حــس خوبــی نســبت بــه ایشــان دارم، انســان بــا انــرژی 
و مثبتــی هســتند کــه وقتــی وارد جایــی می شــوند اســترس بــا 
خودشــان نمی آورنــد. امیــدوارم کــه معاونیــن هــم مثــل ایشــان 
ــن  ــل روز عصــای ســفید انتظــار چنی باشــند، در مناســبتی مث

ــم دارم. ــزان ه ــن عزی ــی را از ای رفتارهای

آیــا تــا بــه حــال بــه هرمــزگان، بنــدر خمیــر و کارخانــه ســفر 
داشــته ایــد؟ نظرتــان دربــاره ایــن ســفر چیســت؟

چندین بار سفر داشته ام. من عاشق هرمزگان هستم. با اینکه 
هیچ یک از اعضای خانواده من اهل جنوب نیستند  و تا قبل از 
عضویتم در شرکت، هیچ سفری به این منطقه نداشتم عالقه 
خاصی به مردم هرمزگان و این منطقه پیدا کردم. بنده تا قبل 
از اولین سفر اکثر همکاران کارخانه را به صدا می شناختم و تا 
به حال ندیده بودم شان اما وقتی در کارخانه حضور پیداکردم 

استقبال و برخورد بسیار گرمی داشتند.
و  داشتنی  دوست  خونگرم،  بسیار  هم  خمیر  و  هرمزگان  مردم 
مهربان هستند. اصال عرق خاصی به آنجا و مردمش پیدا کردم. 
همیشه گفته ام که نانی که در سفره ما می آید از خاک پاک 
تامین می شود،  آنجا  از  سیمان هرمزگان است؛ نان خانه من 

از کارگری که در کوره عرق میریزد، کارگری که پای بسته بندی 
می ایستد، نیرویی که در آزمایشگاه مشغول است، آنهایی که پای 

کوره کار می کنند، کسانی که راننده اند و...
در اولیــن ســفر معــاون وقــت آقــای مرعشــی کــه امیــدوارم هــر 
ــه  ــه را ب جــا هســتند ســالم باشند،تمامی قســمت هــای کارخان

مــا نشــان و کارشــان را برایمــان شــرح دادنــد.
ــران  ــار، مدی ــک ب ــی ی ــی فصل ــار و حت ــه ســالی دوب آرزو دارم ک
مــا را آنجــا بفرســتند. خــاک، هــوا و مــردم آنجــا گــرم و آرامــش 
بخــش اســت و ماننــد یــک مســکن عمــل می کنــد، هــر بــار کــه 

از آنجــا می گــردم تــا مــدت هــا شــارژ هســتم.
یــادم اســت زمانــی حــرف این بــود که کارمنــدان را بــه آنجا منتقل 
کننــد، وقتــی همــکاران از مــن می پرســیدند کــه از ایــن کار ناراحت 
نمی شــوی، می گفتــم نــه، مــن عاشــق آنجــا هســتم؛ البتــه شــاید 
تنهایــی  و فراهــم کــردن امکانــات برایــم ســخت باشــد امــا مــردم 
ــتند  بندرخمیر آنقدرخوب هس
تنهــا  را  آدم  مطمئنــم  کــه 
نمی گذرانــد، مــن واقعــا خیلی 

دوستشــان دارم.

نوروز را به کجا سفر می کنید؟
اگــر بــه اختبــار مــن بــود کــه 
بــه هرمــزگان می رفتــم امــا از 
ــم    ــق فابریک ــه رفی ــی ک آنجای
)خانــم نعمــت الهــی( امســال 
نمــی رود جایــی  آنجــا  بــه 
مــی روم کــه ایشــان بــرود. ان 
ــه   ــد ک ــرایطی باش ــالله ش ش
همــه همــکاران بتواننــد ســفر بــه ایــن اســتان را تجربــه کننــد 
بــه ویــژه همــکاران جدیدمــان، تــا بــا آنجــا بیشــتر آشــنا شــوند. 
اگــر امکاناتــی را فراهــم کننــد کــه همــکاران و خانــواده هایشــان 
بتواننــد از آن بــرای ســفر در هرمــزگان اســتفاده کننــد، بســیار 

ــی اســت. عال

چه پیام نوروزی برای همکارانتان دارید؟
از صمیــم قلــب بــرای تمامی همــکاران مخصوصــا همــکاران 
هرمزگانیــم، آرزوی ســالی پــر خیــر و برکــت و سرشــار از مهــر 

ــالمتی دارم. ــق و س وعش
هیــچ چیــزی ارزشــمندتراز ســالمتی نیســت، آن کســانی کــه از 
آن برخوردارنــد زیــاد متوجــه نیســتند امــا کســی کــه مقــداری 
مشــکل داشــته باشــد قطعــا بیشــتر قــدر آن را می دانــد. بــرای 
همــکاران کارخانــه کــه بــا توجــه بــه شــرایط کاری و نــوع آب و 
هــوا مشــکالت زیــادی دارنــد، آرزوی ســالمتی و تندرســتی دارم. 
و بــاز می گویــم واقعــا دوستشــان دارم و عاشقشــان هســتم. 

ــال  ــی کم ــاب امیرخان ــژه جن ــه وی ــط عمومی ب ــکاران رواب از هم
تشــکر را دارم کــه بــا وجــود اینکــه همــکاران دیگــری از خانــم هــا 
بودنــد کــه از بنــده ســن و ســابقه بیشــتری داشــتند اما ایشــان 

ایــن فرصــت و افتخــار را بــرای مصاحبــه بــه بنــده دادنــد.
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سازنده ترین کلمه، گذشت است؛  آن را تمرین کن! 
ببر!  کار  به  را  آن  است؛  ما  کلمه،  پرمعنی ترین 
بنه!  ارج  آن  به  است؛  عشق  کلمه،  عمیق ترین 
ببرش!  بین  از  است؛  تنفر  کلمه،  بی رحم ترین 
سرکش ترین کلمه، حسد است؛ با آن بازی نکن! 
خودخواهانه ترین کلمه، من است؛ از آن حذر کن! 
بازدارنده ترین کلمه، ترس است؛ با آن مقابله کن! 
ببر! فرو  را  آن  است؛  خشم  کلمه،  ناپایدارترین 
بپرداز!  آن  به  است؛  کار  کلمه،  بانشاط ترین 
بُکش! را  آن  است؛  طمع  کلمه،  پوچ ترین 
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ــمانی ترین  ــا آس ــن ب ــه زمی ــان ب ــته کوچکت ــدن فرش آم
آرزوهــا بــرای  پرخیــر و برکــت بــودن قدم هــای  کوچکــش 

ــم: ــک می گوی ــان را تبری ــه زندگی ت ــیدن ب و روح بخش

ادیب جعفری فرزند محمد
عارف مرادی میرشکاری فرزند مصطفی

هادی منفردزاده فرزند حسین
امید منصوری فرزند یوسف

ماهور جاشویی دریایی فرزند فرشاد
حسانه برداره فرزند یوسف
علی چارکی زاده فرزند امیر
ماهان مریدی فرزند علی
اسرا برداک فرزند محمد

علی درستی فرزند بنیامین
معصومه لشتغانی پور فرزند علی

گل های دوقلو  فرزندان حسین احمدی



منصور اکبری )مدیر اداری و منابع انسانی(
ابراهیم علی پور )رئیس تدارکات(
حسین بازگیر )سرپرست کوره ها(

امیر رستمی )سرپرست شیفت مکانیک(

خاموش شدن این شمع های نورانی را خدمت عزیزان مان تسلیت عرض 
می کنیم؛ از خداوند یکتا، رفع درجات آن بزرگواران در بهشت أعال و مزید 

فضل و رحمت پروردگار بی همتا برایشان و طول عمر بازماندگان را  همراه با 
سالمتی و حسن عاقبت شان خواهانیم.

شمس الدّین کاشفی
کیومرث حیدریان

دکتر محسن متّقیان
مادرِ آقای ادریس کم گو
پدرِ خانم فاطمه رستگار
پدرِ آقای اسحاق رنجبری

برادرزاده آقای امین آس افزون
پسرعموی آقای اسماعیل رحمانی

دخترعمه آقای منصور اکبری
پسرعموی آقای حسین ساحلی زادگان

برادرخانم آقای فرشید نمازی
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گردشگری  های  جاذبه  گذشته  سال 
استان همسایه، شیراز را به شما معرفی 
کردیم تا با طی کردن راهی کوتاه ببینید 
دارد  وجود  جاذبه هایی  چه  اطرافتان  در 
تنها   و  غافل هستید  آن  به  نسبت  که 
همت نیاز است تا بتوانید نوروز را در کنار 
خانواده متفاوت بگذرانید. اما برای عید 
امسال کمی آنطرف تر از ساحل خودتان 
به بوشهر رفته ایم تا اینبار این استان را 

برای مسافرت به شما پیشنهاد بدهیم.

سواحل 
زیبای استان بوشهر

سواحل ماسه ای استان بوشهر 
را می توان به عنوان یکی از مهمترین 

جاذبه های گردشگری این استان نام برد 
که این استان در مجموع بیش از 700 

کیلومتر ساحل دارد که اغلب این 
سواحل برای استفاده عموم مردم 

آزاد است.

گنبد نمکی
گنبد نمکی جاشک در استان 

بوشهر و در نزدیکی روستای گنخک در 
فاصله 64 کیلومتری جنوب شهر خورموج مرکز 
شهرستان دشتی و درکیلومتری جنوب شرقی 

بندر بوشهر و  در 144 کیلومتری جنوب شرقی 
مرکز استان قرار دارد یکی از بزرگترین و 
زیباترین گنبد نمکی ایران و خاورمیانه 

به شمار می آید.

آب انبار قوام
آب انبار قوام )بوشهر( واقع در 

بخش مرکزی شهرستان بوشهر یکی از 
آثار تاریخی و از نقاط دیدنی استان بوشهر در 
جنوب ایران است. ساختمان »آب انبار قوام« 
در محوطه باری در جانب غربی شهر بوشهر و 

در )کنار دریا( قرار گرفته است. تاریخ بنای 
این آب انبار )برکه( به 150سال بیش 

بر می گردد.

گور دختر
گور دختر در جاده برازجان به 

کازرون قرار دارد که دارای سقفی شبیه 
مقبره به مقبره کوروش بزرگ دارد و خود 
مقبره نیز به سبک مقبره کوروش کبیر 

ساخته شده  است و باستان شناسان نیز 
تایید کرده اند که این اثر متعلق به 600 

سال قبل از میالد مسیح و به دوره 
قلعه خورموج:هخامنشیان است.

قلعه خورموج که قسمتى از آن به نام 
قلعه محمدخان دشتى و قسمت دیگر آن 

به نام قلعه جالل خان معروف بوده در 
شهر خورموج قرار داد. از این بنا براى 

سکونت و مقاصد نظامى و دیده بانى 
استفاده مى شده است. شاه نشین  ها و 
گوشواره  ها به سبک سلجوقى بنا شده 
بودند. گچبرى دیوارها و درون اتاق ها و 
تزیینات اصلى قلعه بسیار جالب است 

و سبک بنا با بناسازى و گچبرى و 
طاق سازى کاخ اردشیر در فیروزآباد 

فارس همانند است.
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بافت 
قدیم بوشهر

بافت قدیم بوشهر نیز از 
مهمترین جابه های گردشگری 

استان بوشهر است که با توجه به 
سبک خاص و منحصر به فرد 
معماری آن دارای جاذبه های 

بسیار زیادی است.

عمارت ملک
عمارت ملک مجموعه 

ساختمانی تاریخی واقع در بخش 
مرکزی شهرستان بوشهر یکی 
از آثارهای تاریخی و از نقاط 

دیدنی استان بوشهر 
است.

موزه 
رئیس علی دلواری

رئیس علی دلواری از سرداران مبارزه 
با استعمار در استان بوشهر است که 
خانه وی تبدیل به موزه شده و پذیرای 

گردشگران است.

گورستان و 
منطقه باستانی سیراف
سیراف از قدیمی ترین بنادر 

ایران و جهان است که در گذشته 
کشتی رانی از این بندر رایج شده 

است و دارای آثار تاریخی 
متعددی است.

کاخ بردک سیاه:
کاخ بردک سیاه از آثار تاریخی 
مربوط به دوران هخامنشی است 
که در روستای درودگاه شهرستن 

دشتستان واقع است.

کاروانسرای 
مشیرالملک دشتستان

کاروانسرای مشیرالملک در سال 1250 
شمسی به فرمان حاج میرزا ابوالحسن خان 

مشیرالملک ساخته شد و تا سال 1300 شمسی 
به عنوان کاروانسرا استفاده می شد که به دلیل 

واقع شدن شهر برازجان بر سر راه تجارتی 
شیراز به بوشهر مکانی مناسب جهت 

استراحت کاروانیان بوده است.

نخلستان های سرسبز
نخلستان های سرسبز و سربه فلک کشیده شهر 

آب پخش جلوه بسیار دیدنی به این منطقه 
داده است و هیچ مسافری را بدون توقف 
اجازه عبور نمی دهد. وجود کانال های پر آب  

در دو سمت مسیر ورودی شهر آب پخش 
طراوت و نشاط خاصی به این منطقه 
بخشیده است تا مسافران نوروزی 
بتوانند از آب و طبیعت در کنار 

هم بهره ببرند.
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از ضرب المثل های بهاری که بگذریم ضرب المثل های محلی خوش تر است! موارد زیر ضرب المثل های هرمزگانی است، چندتا  

از آنها را شنیدیده اید.

جایگاه ضرب المثل اصل ضرب المثل

درباره کسی می گویند که مورد حسادت دیگران است مار َسر صحرا به تون بزن نه زبون آدم

آوای دهل شنیدن از دور خوش است صدا دهل از دور خَِشن

زمانی که با آدم بدخلق و کینه توز رفت و آمد کنند مرغ به جایی اِرت که دانه بِچینت نه به جایی که کینه بِچینت

وعده نسیه به کسی دادن دوغَت نادِم برو که ماستت اَفرِستُم

نه کار به ما دارد و نه سر و کله زدن ما الزم است نه خَر ما از بارِن نه چُک چُک ما از کارِن

کسی که خودش زیبا باشد نیاز به آرایش ندارد خودش ماهِن چه حاجت به چِراغن

کسی که برای کاری می رود و کار دیگری هم انجام می دهد یک تیر و دو نشون

این مَثل را درمورد اشخاص بی صبر به کار می برند شتر از پرصبری چوک پرزور اتارت َسغ از بی صبری گچَک کور

سنگ بزرگ عالمت نزدن است سنک کَپ عالمت نزدنن

نه شیر شتر می خواهم نه دیدار ساربان نه شیر اِشتُر اِمتوت نه دیدار جَت

غریب نمی تواند در شهر بماند نه کا از شهرُن بیا نه زن

 هرکس اهل معاشرت هست همه چیز می بیند و همه چیز
یاد می گیرد

هرکه اکَرده اچَره هر که اَنینت اَمِره

هرجا که کار هست همه جمع می شوند هرجا که نونن کِچُلن بن پتن

هرکس خیانت کند بال می بیند هر که غدر اگنت گوشی درد اگنت
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عید نوروز پر است از متن و حاشیه هایی که چون جزئی لذت بخش از زندگی ما است، کمتر بدان توجه می کنیم. ما اینجا با نگاه 
طنز به این موارد نگاه کرده ایم.

شوخی با عید
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بلوک سیمانی یا بلوک بتنی از اختالط سیمان و آب با شن ریزدانه و ماسه یا دیگر 
سنگدانه های مناسب، متراکم کردن مخلوط، عمل آوردن و مراقبت از آنها در محیط 
مناسب ساخته می شود. بلوک های سیمانی به اشکال توخالی و توپر ساخته شده و 
در دیوارهای خارجی و داخلی به صورت باربر و غیر باربر و در تیغه های جدا کننده و 
سقف های تیرچه بلوک و سایر قسمت های ساختمان به مصرف می رسند. بلوک های 
سیمانی بیشتر در نقاطی مرسوم هستند که برای تولید آجر محدودیت هایی وجود 
داشته باشد. از مزایای این فرآورده ، صرفه جو یی در مصرف مصالح و زمان اجرا، حمل 

آسان، عایق بودن نسبی حرارتی و صوتی و سهولت در مسلح کردن است.
در ساخت این بلوک ها از دانه هایی مانند پوکه معدنی و پوکه ساختگی استفاده 
می شود . مقاومت بلوک های سبک با وجود کاهش وزن، در مقایسه با بلوک های 

معمولی، کاهش چشمگیری 
ندارد. بلوک های سیمانی به لحاظ شکل ظاهری به انواع توخالی باربر و غیر باربر 
و توپر و آجر بتنی و از نقطه نظر محل مصرف به دیواری توکار و نمادار، تیغه ای، 
ستونی و سقفی گروه بندی می شوند . بلوک های ویژه ای نیز برای دودکش، نعل 

درگاه، جدول خیابان ها و پیاده  روها و فرش کف ساخته می شود.
بلوک سیمانی یک ابزار ارزان و کاربردی است که بیشتر اوقات از آن در ساختمان 
سازی استفاده می شود، اما اینبار می خواهیم از آنها به یک روش مبتکرانه دیگر 
استفاده کنیم تا کاربرد زیبا و خالقانه بلوک های سیمانی در حیاط خانه را هم ببینید.
بلوک های سیمانی به سادگی روی هم چیده شده و در عین حال با مواد دیگری 
همچون چوب و سنگ و غیره به سادگی در هم آمیخته می شود، بنابراین می توانید 
با کمی خالقیت و ابتکار و در کنار هم قرار دادن بلوکها مناظر زیبا و ماندگاری را در 
حیاط و باغ خانه خود ایجاد کنید. در این مطلب چند نمونه زیبا طراحی شده که 

باهم مرور می کنیم.
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قرار  ماليم  حرارت  روي  ظرف  يك  در  را  كره 
مي دهيم تا دوغ كره از بين برود اين كار باعث 
لطيف تر شدن شيريني مي گردد. بعد از خنك 
شدن كره پودرقند را به آن اضافه كرده و با 
همزن آن قدر مي زنيم تا رنگ آن شكري شود 
پره هاي همزن روي مواد جا  و به طوري كه 
بيندازد. زرده تخم مرغ، وانيل و هل ساييده 
شده را اضافه كرده و باز با همزن آن قدر هم 
مي زنيم كه زرده محو گردد. سپس مواد به 
دست آمده را به سه قسمت تقسيم كرده 
و به هر كدام جداگانه از آردهاي ذكر شده 

مي افزاييم.
ابتــدا بــا نــوك انگشــتان دســت آرد و مــواد 
را مخلــوط مي كنيــم تــا جــذب يكديگــر شــود 

و خميــر بــه دســت نچســبد. 15 دقيقــه بــه 
خميــر اســتراحت مي دهيــم و بعــد آن را روي 
ــا  ــرده و ب ــاز ك ــه ب ــا وردن ــاف ب ــطحي ص س
قالب هــاي ريــز، قالــب مي زنيــم و در ســيني 
گالوانيــزه مخصــوص فــر چيــده و در طبقــه 
ــه  ــي 15 دقيق ــدت 10 ال ــه م ــر ب ــط ف وس
ــرارت  ــانتيگراد ح ــه س ــرارت 350 درج ــا ح ب

مي دهيــم.
بــه خميــر گنــدم مي تــوان زعفــران آب كــرده 
اضافــه كــرد تــا شــيريني زعفرانــي هــم 
آب كــرده،  زعفــران  بــا  باشــيم.  داشــته 
ــيريني ها را  ــته روي ش ــياه دانه و پودرپس س

تزئيــن مي كنيــم.

39
ه 

فح
ص

   
18

ره 
مـا

 ش
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
لی

اخ
ه د

نام
صل

 ف
 

با توجه به ظريف بودن اين نوع شيريني بايد حتما آرد را از پارچه حرير 
رد كنيم تا سبوس و هرگونه زبري آرد گرفته شود و آرد بسيار نرمي به 

دست آيد.
شيريني ريز را بعد از سردشدن از سيني جدا مي كنيم تا له و خرد نشود

نوش جان!

آرد گندم، برنج یا نخودچی                                        به مقدار الزم
پــودر قنــد                                                  ۲50گــرم
۲50گــرم شــده                               آب  کــره 
۲عــدد مــرغ                                    تخــم  زرده 
هــل ســاییده شــده                                یــک قاشــق مرباخــوری
وانیل                                              یک هشتم قاشق چای خوری
زعفران آب کرده                                                    به مقدار الزم
ســیاه دانــه و پــودر پســته                                    بــه مقــدار الزم زم
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قبل از روشن کردن موتور اطمینان حاصل کنید که تمام متعلقات 
خودروهای  که  هرچند  گرفته اند.  قرار  جایشان  سر  موتور 
امروزی چندین مرحله کنترل کیفی را پشت سر گذاشته اند اما 
کاپوت  حتماً  که  می کنیم  پیشنهاد  خودرو  استارت زدن  از  پیش 
را باال بزنید و نگاهی بیندازید. شاید یک سیم یا یک پیچ، شل 
که  قطوری  )سیم های  وایرها  سالمت  به ویژه  بیاید.  نظرتان  به 
تأمین   را  جرقه  برق  و  شده اند  کشیده  موتور  باالی  قسمت  به 

می کنند( و کابل های سرباتری را بررسی کنید.

مایعات خودرو را چک کنید
در دفترچه راهنمای خودرو می توانید به خوبی شیوه چک کردن 
مایعات خودرو را بیاموزید. روغن موتور و مایع خنک کننده )آب 
رادیاتور( را چک کنید و در صورتی که سطح روغن موتور کمتر 
از مقدار مجاز است، بهتر است پیش از روشن کردن خودرو، با 
از نو پر  کمک یک مکانیک سیار، روغن موتور را کامال تخلیه و 
کنید، چرا که ترکیب چند نوع روغن موتور ممکن است باعث 

رسوب گرفتن موتور شود.
آب  و  کنید  استفاده  مخصوص  مایع  از  حتما  رادیاتور  آب  برای 
جدید  موتورهای  از  بعضی  نریزید.  رادیاتور  در  را  لوله کشی 
که  هستند  رادیاتور  آب  در  ضدیخ  باالی  بسیار  نسبت  نیازمند 
به  نگاهی  از  کنید. پس  مراجعه  به دفترچه  باید  زمینه  این  در 
مایع هیدرولیک و ترمز، اگر چراغ هشدار بنزین روشن نیست، 

می توانید خودرو را روشن کنید.
در  را  موتور  روغن  کیلومتر   1000 طی شدن  از  پیش  تا  حتما 
نمایندگی های مجاز تعویض کنید و اطمینان حاصل کنید که از 
استفاده  مرغوب  فیلترهای  و  سازنده  توسط  توصیه شده  روغن 
به  را  موتور  عمر  غیرمرغوب  فیلتر  و  روغن  از  استفاده  شود. 

شدت کاهش می دهد.
دقت کنید که در 1000 کیلومتر اول ممکن است شاهد کم شدن 
خودروهای  در  مایعات  نشتی  کلی  طور  به  باشید.  رادیاتور  آب 
صفر کیلومتر چندان دور از ذهن نیست. به همین دلیل مرتب 

مایعات خودرو را بازدید کنید.
از  دقیقه  چند  گذشت  با  استارت زدن  از  پس  که  صورتی  در 
آمپر  پشت  صفحه  در  هشداری  چراغ  هنوز  موتور  کارکردن 
به  وقت  اسرع  در  موتور،  چک  چراغ  خصوص  به  بود،  روشن 

نزدیک ترین نمایندگی مجاز مراجعه کنید.

از روغن معدنی )مینرال( معمولی استفاده کنید
اگر قصد دارید خودتان روغن موتورتان را انتخاب کنید و گزینه 
روغن سنتتیک را در ذهن دارید، بهتر است برای آب بندی موتور 
نو تا پیش از 6500 کیلومتر اول از روغن معدنی معمولی استفاده 
کنید. در غیر این صورت احتمال دارد رینگ پیستون ها به خوبی 
دیواره سیلندر را آب بندی نکنند و موتور دچار افت کمپرس شود. 

در این زمینه توصیه می شود به دفترچه خودرویتان مراجعه کنید.
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خیلی از ما خودمان در رانندگی خیلی تحویل می گیریم و خیال می کنیم استاد هستیم اما الفبای یک آب بندی خوب 
برای خودرومان را نمی دانیم؛ یک ماشین برو و سالم باید خوب آب بندی شده باشد.

به  نیازی  موتور،  ساخت  در  دقت  افزایش  واسطه  به  جدید  خودروهای  موتور  که  می کنند  تصور  افراد  بعضی 
آب بندی ندارد. هرچند که بسیاری از آداب آب بندی خودروهای قدیمی، نظیر تنظیم کاربراتور و سیستم جرقه، 
اول،  این است که هنوز هم هزار کیلومتر  اما حقیقت  انجام نمی شود،  امروزی دیگر  فیلرگیری و در خودروهای 

دورانی حیاتی برای موتور خودرو بوده و آب بندی صحیح موتور، موجب افزایش دوام آن در درازمدت می شود.
آب بندی صحیح می تواند باعث حفظ سالمت موتور خودروی شما و صرفه جویی در هزینه ها شده و در نهایت 

تجربه بهتری را از خرید یک خودروی صفر کیلومتر برای شما رقم بزند.
نوع  به  بسته  است.  کیفی خودرو  هر سطح  با  تمام خودروها  مالکان  برای  متن  این  در  مطرح شده  توصیه های 
خودروی شما، ممکن است تمام یا بخشی از این نکات توسط بخش خدمات پس از فروش شرکت فروشنده 
انجام شود. همچنین در بسیاری از خودروهای باکیفیت امروزی احتمال بروز عیب و ایراد یا نشتی در کارکردهای 

زیر 20 هزار کیلومتر بسیار پایین است.



روغن موتور را در فواصل زمانی کوتاه تعویض کنید
در موتورهای نو که در حال آب بندی هستند، باید روغن و فیلتر 
زمان بندی  برای  متفاوتی  پیشنهادهای  کنید.  عوض  زودتر  را 
تعویض های روغن و فیلتر توسط شرکت ها و افراد مختلف داده 
کارخانه سازنده و صالحدید  توصیه  به  شده است. شما بسته 
تعویض  برای  مناسب  و  دقیق  برنامه  یک  می توانید  خودتان 

روغن و فیلتر انتخاب کنید.
برای مثال در یک برنامه ریزی کمی سخت گیرانه، می توانید روغن 
را به ترتیب پس از 80 کیلومتر، 500 کیلومتر و 2000 کیلومتر 
تعویض کنید. دلیل این امر، این است که خصوصا طی 50 کیلومتر 
اول، شدت براده برداری قطعات موتور روی یکدیگر بسیار باالست 
و حتا ممکن است براده های فلز را در اولین تعویض روغن با چشم 
مشاهده کنید. این امر طبیعی است اما در صورت ادامه یافتن آن 
تا تعویض روغن سوم، احتماال یک مشکل جدی در موتور وجود 

دارد. 

با سرعت و دور موتور متغیر رانندگی کنید
رانندگی کنید که دور  با خودرو  به نحوی  اول  در 320 کیلومتر 
موتور و میزان فشار وارد بر موتور متغیر باشد. به طور دائمی فشار 
باالیی بر ماشین نیاورید و با دور پایین رانندگی کنید. همچنین 
سعی کنید تا حد امکان خودرو خالی باشد. گهگاهی در حالی که 

خودرو درحال حرکت است، با فشار بر پدال گاز، دور موتور را از 
دور 2000 تا 3500 باال ببرید تا قطعاتی مانند رینگ پیستون 
آب بندی شوند ولی بعد از این کار، موتور باید کمی با دور پایین 

استراحت کند.

این نکات به طور کلی می توانند به شما کمک کنند
اگر خودروی شما دنده ای است، پس رسیدن به سرعت  100 
کیلومتر، در حالی که خودرو در یکی از دنده ها درگیر است پدال 
گاز را تا نصف فشار دهید و دور موتور را به 4000 دور در دقیقه 
برسانید و بدون اینکه دنده را خالص کنید پدال گاز را رها کرده و 
اجازه دهید خودرو آزادانه حرکت کند تا سرعت آن به 30 کیلومتر 

در ساعت کاهش یابد. این کار را 5 تا 6 بار انجام دهید.
چند بار پدال گاز را تا انتها فشار دهید و دور موتور را به 4500 
اجازه دهید سرعت  مانند حالت قبل  و  دور در دقیقه برسانید 

خودرو با قل خوردن تا 30 کیلومتر در ساعت کاهش یابد.
تا 800 کیلومتر بعدی به صورت عادی رانندگی کنید، دور موتور 
کارکردن  زمان  مدت  و  دارید  نگه  دقیقه  در  دور   4500 زیر  را 
موتور در دور آرام یا آیدل را به حداقل برسانید. به عبارت دیگر 
اجازه ندهید خودرو درجا کار کند. به همین دلیل بهتر است در 

800 کیلومتر اول، از رانندگی در ترافیک سنگین پرهیز کنید.
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از  زیادی  حجم  با  که  است  افتاده  اتفاق  این  ما  همه ی  برای 
کارها رو به رو شده ایم و هیچ ایده ای برای انجام آنها نداشته ایم. 
افرادی که سازمان های بزرگ را اداره می کنند تقریباً هر روز با این 
وضعیت مواجه می شوند. بسیاری از آنها از تکنیک های مختلفی 
برای افزایش کارآیی و کاهش فشار کاری خود استفاده می کنند. 
در این مطلب یازده مورد از این روش ها را به همراه شما همراهان 

بررسی می کنیم:

مراقب چشمان خود باشید

ریچارد برانسون مدیر گروه ویرجین

باشم  داشته  بیشتری  بهره وری  که  باعث شد  که  کارهایی  از  یکی 
مراقبت از چشمانم و توجه ویژه به عینکم بود.

این  و برخی دیگر که در  سالمی دارند  بینایی کامالً  از مردم  برخی 
زمینه با مشکالتی مواجه هستند، به طرق مختلف این مشکل را حل 
می کنند. مراقبت از چشمان و توجه به سالمت آنها بهره وری شما را 
افزایش می دهد. از آنجایی که ما زمان زیادی را به صفحات لپ تاپ، 
تبلت و یا موبایل خود خیره می شویم، اگر از چشمان خود مراقبت نکنیم، 
خالقیت و بهره وری خود را از دست خواهیم داد. باید در فواصل زمانی مشخص 
از صفحه ی نمایش فاصله بگیرید و به چشمان و البته ذهن خود استراحت دهید.

برای مدیریت زمان از نمودار وِن استفاده کنید

بت کامستاک مدیر بازاریابی و نوآوری جنرال الکتریک

نمودارهای ون )یا نمودارهای مجموعه( دوایر متقاطعی هستند که 
نواحی مشترک بین آنها هاشور زده می شود. این نمودار برای 
من صرفاً یادآور خاطرات دوران مدرسه نیست و ابزاری است 
از زمانم استفاده کنم. زمانی که  اینکه به بهترین شکل  برای 

می خواهم برای انجام کارهایم برنامه ریزی کنم سه دایره ی متقاطع 
رسم می کنم؛ یکی برای کاری که دوست دارم انجام دهم، یکی برای 

کاری که باید انجام دهم و یکی برای کاری که دوست ندارم انجام دهم. سعی 
می کنم نقطه ی مشترکی میان این سه پیدا کنم تا کاری که مجبورم انجام دهم و یا 

به انجام آن عالقه ای ندارم، برایم قابل تحمل تر شود.
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تشکیل ماهرانه ی گروه های کاری مهم ترین نکته در 
بهره وری است

از  تولیدکننده یکی  واربی پارکر)  اجراییِ شرکت  مدیر  نیل بلومنتال 
معروف ترین برندهای عینک(

تعریف  می دهیم،  انجام  که  کاری  با  ارتباط  در  همواره  بهره وری 
است.  خود  تأثیرگذاری  رساندن  حداکثر  به  منظور  بلکه  نمی شود 

می توان گفت مهم ترین نکته در بهره وری، افزایش کارآیی و کیفیت 
تیم های کاری است که تشکیل می دهید. باید نهایت دقت را در گروه های 

تا این گروه ها بیشترین کارآیی را  کاری که تشکیل می دهید داشته باشید 
داشته باشند.

برخی از نوشته ها را باید از ابتدا تا انتها خواند

تام کین سردبیر سایت خبری بلومبرگ نیوز 

یک رمان یا نمایشنامه ی فاخر را باید به دقت از ابتدا تا انتها 
خواند، اما این امر در مورد بسیاری نوشته ها صدق نمی کند. 
نکته ای که من در مورد بسیاری از گزارشات و مقاالت رعایت 
می خوانم.  را  آنها  از  سوم  یک  فقط  که  است  این  می کنم 
نگاهی کامل به متن بیندازید و تیتر، پاراگراف اول و برخی 
از پاراگراف های بعدی را مرور کنید. سعی کنید مقصود اصلی 
نویسنده را درک کنید. متن های طوالنی الزاماً مطالب زیادی برای 
گفتن ندارند. یک گزارش 20 صفحه ای حداکثر به اندازه ی 7 صفحه 
مطلب مهم دارد. در مورد برخی از مقاالت، خواندن دو پاراگراف اول و دو 

پاراگراف آخر برای فهمیدن مقصود نویسنده کافی است.

هر روز جلساتی برگزار می کنیم که همه در آن می ایستیم

کوین کو مدیر اجراییِ شرکت کابام )استودیوی طراحی بازی های رایانه ای( 

افزایش بهره وری خودم نمی شود،  نکته ای که می خواهم مطرح کنم باعث 
بلکه بهره وری همکارانم را باال می برد. هدف من این است کارکنان بیشترین 

و بهترین استفاده از زمان را داشته باشند. به اعتقاد من این اصل در مورد تمام افرادی که 
مجموعه ای را مدیریت می کنند و یا بر آن تأثیرگذار هستند، صادق است. مهم ترین تکنیکی که 
باعث بهره وری و موفقیت من شده این است که هر روز به مدت 15 دقیقه با همکارانم جلسه 

می گذارم که در این جلسات همه با هم می ایستیم.
این جلسات مانند حلقه ی اتحاد بازیکنان فوتبال قبل از شروع بازی است که در آن تاکتیک های تیم 

را مرور می کنند. در این جلسات مسائل را به طور عمیق بررسی نمی کنیم بلکه هدف آنها این است که 
مطمئن شویم که افراد گروه تا 24 ساعت آینده از زمان خود بهترین استفاده را نمایند.
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اگر واقعاً می خواهید کار انجام دهید، کامپیوترتان 
را به ماشین تایپ تبدیل کنید

کوین روس نویسنده ی مجله نیویورک

چند سال پیش با هدف باال بردن بهره وری خود یک ماشین تایپ 
خریدم. در آن زمان نیمی از آخرین کتاب خود را نوشته بودم اما 
اینترنت و ایمیل و وبگردی ذهنم را به خود مشغول می کرد. این کار 
باعث شد که تمرکز بیشتری بر کار داشته باشم و کتابم را زودتر 

تمام کنم.
اندکی بعد متوجه شدم سرعتم کاهش یافته و متنی که تایپ می کنم 
اشتباهات امالیی دارد. عالوه بر این، تنظیم خطوط، پاراگراف ها و صفحات 

بسیار زمان بر است.
در نهایت به این نتیجه رسیدم که باید از برنامه ی فریدم )Freedom( استفاده 
نمایم. این نرم افزار به کامپیوتر شما امکان می دهد که برای مدت معینی دسترسی 
شما را به اینترنت قطع کند و برنامه ی مایکروسافت ورد را در حالت تمام صفحه 

قرار دهد.

دیگران  که  دهید  انجام  زمانی  را  کار  بیشترین 
خوابند

سالی کراچک مدیر پیشین بانک امریکا

چهار صبح زمانی است که من بیشترین بهره وری را دارم. قهوه درست می کنم، یکی 
دو المپ را روشن می کنم، شومینه را روشن می کنم و گربه ی دخترم را کنار کامپیوترم 
می خوابانم. ذهنم از دغدغه ها و شلوغی های روزمره خالی است و بیشترین میزان 

تمرکز را دارد.
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چهره  به  چهره  و  نزدیک  ارتباط  خود  کارکنان  با 
داشته باشید

بون پیکنز مدیر سرمایه گذاری بی پی

اگر می خواهید بهره وری خود را افزایش دهید با کارکنان خود ارتباط نزدیک 
را  اجتماعی  رسانه های  طریق  از  ارتباط  باشید.  داشته  چهره  به  چهره  و 

فراموش کنید.
افراد  و  باعث رشد شرکت ها  امر  این  و  ایده های جدید است  صحبت، مولد 

می شود. سعی کنید به محل کار تک تک کارکنان خود بروید و به صحبت های آنها 
گوش دهید. اگر آنها به سراغ شما نیامدند شما به نزد آنها بروید.

دلیلی را که کارها را به تأخیر 
می اندازید، پیدا کنید

جاستین روزنبرگ مدیر اجرایی آسانا

من کارها را به تأخیر می اندازم اما دلیل آن تنبلی 
را به تأخیر می اندازم  این دلیل کارها  نیست. به 
پیش  دارد،  برایم  بیشتری  اولویت  که  کاری  که 
با خودتان صادق  می آید. در این مورد باید حتماً 
باشید و کارها و برنامه های خود را به طور شخصی 

اولویت بندی کرده باشید.

سفر  به  مربوط  کاربردی  برنامه های  از 
استفاده کنید

تریش ریگان گزارشگر و سردبیر مجله ی بلومبرگ

برنامه های کابردی مربوط به سفر بسیار مفید هستند. با استفاده 
از آنها در هر سفر حداقل 40 دقیقه صرفه جویی می شود. عالوه 
بر این، فشار ناشی از استرس نیز تا حد زیادی کاهش می یابد. 
می توانید بلیط خود را غیرحضوری تهیه کنید و بهای آن را پرداخت 
کنید. به این ترتیب، دیگر نیازی نیست که در فرودگاه برای تهیه 
یا پرینت بلیط خود معطل شوید. در یکی از سفرهای خود متوجه 
شدم در فرودگاه هیترو عده ی زیادی از مسافران که تلفن همراه 
هوشمند داشتند در صف پرینت بلیط و کارت پرواز خود ایستاده 
بودند. تعداد آنها واقعاً شگفت انگیز بود. آنها می توانستند قبالً این 

کار را انجام دهند تا در فرودگاه معطل نشوند.
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 پس از یک وعده غذا با دوستان، صورت حساب 
روی میز قرار می گیرد. 

الف( کسی غیر از شما مسئول محاسبه سهم هر کس می شود.
ب ( هر کس سهمش را روی میز می گذارد.

ج ( شما از این که غذای همه را حساب کنید خوشحال می شوید.
د ( مبلغ صورت حساب را مساوی بین همه تقسیم می کنید.

در  را  تان  رویایی  کاناپه  از چند هفته،  پس   
حراج می بینید. 

الف( با لبخندی سرخوشانه بر چهره سریعا می روید تا آن را بخرید.
ب ( هم کاناپه را می خرید و هم دو مبل تک نفره همراه آن را.

ج ( مدتی صبر می کنید تا کمی قیمت پایین تر بیاید.
د ( خیلی هیجان زده نمی شوید؛ چیزهای زیادی هست که باید 

پولش را بدهید.

 به چه چیز نوجوان ها بیشتر حسادت می  کنید؟ 
الف( داشتن یک اسکوتر جدید

ب ( رهایی از مسئولیت
ج ( بیرون رفتن با لباس های عجیب

د ( عشق و حال فرار از کالس
نقاشی  از  خود  اضافی  وقت  در  کنید  فرض   
با آبرنگ لذت می برید. یک روز دوستی که به 

دیدن تان آمده می خواهد تابلوی مورد عالقه تان 
را بخرد. 

الف( از او می خواهید قیمت پیشنهادی  اش را بگوید.
ب ( قیمت را دو برابر می کنید.

ج ( به او می گویید خیلی به آن عالقه دارید.
د ( حاضر نیستید آن را با دنیا عوض کنید.

 قصد دارید دو هفته به مراکش بروید. 
الف( به این فکر می کنید که چطور به صرفه ترین سفر را داشته 

باشید.
ب ( از دوستی که سال گذشته به آنجا رفته کمک می خواهید.

ج ( سریعا یک عینک آفتابی و یک شلوارک جدید می خرید.
د ( ساک خود را می بندید و با یک هواپیمایی نسبتا ارزان سفر 

می کنید.

  یک نفر اظهارنظر اهانت آمیزی به شما می کند. 
الف( با آرامش جواب می دهید.

ب ( رفتار او را اوج بی شرمی و بدرفتاری می دانید.
ج ( کامال به آن بی اعتنایی می کنید.

د ( نگاه بدی به او می کنید.
خیلی  هزینه ها  مورد  در  جدیدتان  کارفرمای   

ولخرج است. 

معنای  به  پول  که  ببینید  می خواهید  اگر 
واقعی کجای زندگی شما قراردارد، حتما با 

این تست خود را امتحان کنید.
خرجش  باشید،  داشته  اضافی  پول  اگر 
می کنید. اگر اوضاع سخت تر باشد، در صورت 
لزوم، به خوردن لوبیا هم راضی هستید! به 
طور خالصه، هیچ وقت قرار نیست به خاطر 

برنامه ریزی مالی پاداشی بگیرید.
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الف( شما تالش می کنید همه صورت حساب های تان را جابجا 
کنید.

ب ( وقتی با اتوبوس به ماموریت می روید به دروغ می گویید با 
تاکسی رفته اید.

ج ( دوستان تان را به هزینه شرکت به رستوران های شیک دعوت 
می کنید.

د ( وقتی افرادی را برای یک ناهار کاری به رستوران می برید همه را 
تشویق می کنید بهترین غذاها را سفارش دهند.

 یک شب که بیرون هستید ترجیح می دهید: 
الف( با آخرین درآمد خود همه را میهمان کنید.

ب ( عامل اصلی جان بخشیدن به جمع می شوید.
ج ( دیگران را مشاهده می کنید و فقط گوش می دهید.

د ( پر انرژی درباره رویدادهای روز بحث می کنید.

 یک خرج نامنتظره بزرگ رخ می دهد که حساب 
تان خالی می شود، چه احساسی دارید؟ 

الف( ناامیدی
ب ( اضطراب

ج ( تقدیرباوری
د ( حس فقدان

 قصد دارید در آینده ای نزدیک یک خانه بخرید. 
الف( به هر چیزی که عالمت »برای فروش« داشته باشد توجه 

می کنید.
ب ( معروف ترین محله های نزدیک خود را جستجو می کنید.

ج ( خانه های موجود در قیمت مورد نظرتان را نگاه می کنید و صبر 
می کنید تا خانه مناسب را پیدا کنید.

د ( مناطقی با باالترین ارزش زمین را جستجو می کنید تا بهترین 
قرارداد را ببندید.

 امتیاز 19-10: پول به اندازه سرنوشت مرموز 
است 

نگاه بسیار عادی به پول دارید و مایلید هفته به هفته زندگی خود 
را بگذرانید.

اگر پول اضافی داشته باشید، خرجش می کنید. اگر اوضاع سخت تر 
باشد، در صورت لزوم، به خوردن لوبیا هم راضی هستید! به طور 
خالصه، هیچ وقت قرار نیست به خاطر برنامه ریزی مالی پاداشی 
بگیرید. با این حال دالیل خوبی در دفاع از این رویکرد وجود دارد. 
برای شما پول ظاهرا یک جیز تماما اتفاق محور است که افراد 
کنترل کمی بر آن دارند، پس نگران بودن برای آن بی وجه است. 
با این حال، این نگاه سست معایب خودش را دارد. ممکن است 
برای افزودن جنبه های دراماتیک و هیجانی به زندگی تان وابسته 

نوسان های زندگی مالی تان شوید.
چرا چنین نگاهی دارید؟ نخست، باید بی میلی تان نسبت به 
برنامه ریزی پیشاپیش را آزمایش کنید. هرگز یاد نگرفته اید که بر 
مخارج خود حد بگذارید یا یک بودجه معقول تنظیم کنید. به جای 

آن، مشوق ها و محرک ها عامل خرج کردن شما بوده اند و عمدتا 
تحت تاثیر امیال زودگذر هستید. به دنبال ارضای فوری خواست 
های تان هستید؛ برای شما، بلند مدت بیش از حد انتزاعی و 

محدود کننده است.
مدیریت خوب پول نیازمند صبر و نظم است و اینها ویژگی هایی 
هستند که برای شما بیش از حد غریبه اند. آرام آرام به خودتان 
بیاموزید که ارباب امور مالی خود باشید و نه امور مالی ارباب شما. 
بر روی حس فقدان خود و نیاز به این که هر چه می خواهید 
سریعا باید حاضر باشد، کار کنید. با آموختن نحوه برنامه ریزی 

برای آینده قادر به تاثیرگذاری مثبت تر خواهید بود.

اجتماعی  پایگاه  به شما  پول   :20-25 امتیاز   
می دهد 

در نظر شما، پول تاثیر مهمی بر جایگاه اجتماعی تان دارد.
پول مثل عصایی جادویی است که باعث می شود اطرافیان شما 
را بپذیرند و به رسمیت بشناسند. این بازتاب بیرونی قدرت است 
و شما همیشه قدرت بیشتری می خواهید. پذیرفته اید که ظرفیت 
باالیی برای کار کردن دارید، که راهی به درآمد هر چه بیشتر به 
سوی شما می گشاید. با این حال، در این تالش برای کسب پول 
و قدرت بیشتر، گاهی در برابر برخی معایب آسیب پذیر می شوید

 همکاران خیانتکار، مخارج بیهوده و غیره
انگیزه شما در کسب پول زیاد از به هم آمیختن ارزش شخص با 
تصویر قدرت ناشی می شود . وقتی دیگران به شما لبخند می زنند 
چون صورتحساب را پرداخته اید، فکر می کنید به شما محبت شده 
است. از خودتان بپرسید واقعا می خواهید مردم به خاطر چه چیزی 
از شما تعریف کنند. آیا پول شماست، یا ترجیح می دهید به خاطر 
هوش و اصالت تان باشد؟ پول یقینا می تواند یک عزت نفس 
سست ایجاد کند. بدون آن، گاهی این احساس را دارید که کامال 

بی ارزشید.
سراب ثروت باعث می شود احساس قدرت و تاثیرگذاری بکنید اما 
در نهایت به دنبال قدرت درونی در جای درست نیستید. سعی 
کنید وسواس تان را نسبت به تصویر خود نزد دیگران کنار بگذارید. 
به جای آن، بر پر رنگ کردن ارزش شخصی منحصر به فردتان 
تاکید کنید؛ یعنی بر شمایی که کامال جدای از حساب بانکی تان 
وجود دارد. در طول زمان، کشف خواهید کرد که این کار منبع 

ثروت های بزرگ تری است.

 امتیاز 31-26: پول امنیت می آورد 
رابطه شما با پول عمدتا مبتنی بر کنترل است. شما با دقت زیاد 
یک  از  بیش  را  چیزی  و  می کنید  مدیریت  را  خود  های  حساب 
پول  به  نوبت  وقتی  ندارید!  دوست  متوازن  کامال  صورتحساب 
می رسد، خرج های نامنتظره یا سرخوشی های مالی تند و تیز را 
دوست ندارید. اصول راهنمای شما رشد مداوم و پس انداز برای 
روز مباداست. پول به شما حس امنیت می دهد و از هرگونه خرجی 
به  مالی خود  امور  از  که  را  اطمینانی  که ممکن است احساس 
دست می آورید خراب کند، می پرهیزید. در نظر شما خرید چیزها 
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به معنای کسب وسایل تازه نیست، بلکه عمال به معنای از دست 
دادن پول است.

اما مشکلی که با پذیرش مفهوم پول به عنوان یک انرژی با گردش 
آزاد دارید، مانع می شود از آن لذت ببرید. برای مثال در تعطیالت، 
اغلب وقت تان را صرف این می کنید که چطور می توانید از شر 
یکسری مخارج خالص شوید و نتیجه این است که هیچ وقت از 

تعطیالت لذت نمی برید.
این احساس ماندگار که انگار هر وقت پول خرج می کنید، چیزی 
را از دست می دهید، ممکن است به ترس از دست دادن خودتان 
اید این  انتقال پولی که به سختی به دست آورده  منجر شود. 
احساس را به شما می دهد که انگار قدرت و استقالل تان از دست 
رفته است. سعی کنید بیشتر بر لذت بردن از تجربیاتی که با پول 
می توان خرید تمرکز کنید. حول خرج کردن پول، احساس رضایت 
بپرورانید و به پول همچون ابزار برای افزایش شادی خود فکر کنید.

 امتیاز 40-۳۲: پول یعنی آزادی 
برای شما پول چیزی است که آزادی عمل به همراه می آورد. شما 
به پول فقط به عنوان ابزاری در راه یک هدف نگاه می کنید و نه به 
عنوان هدفی فی نفسه، داشتن یک حساب بانکی پر از پول،بدون 
برنامه ای معنادار برای خرج آن، عالقه شما را بر نمی انگیزد. مسئله 

این نیست که پول را دوست ندارید و از بردن ناگهانی یک التاری 
بال در نمی آورید، بلکه پول به خودی خود موضوع مورد عالقه شما 

نیست.
به همین دلیل،مدیریت حساب های تان مشکلی برای تان ایجاد 
نمی کند. میدانید چطور صبر کنید تا توان پرداخت پول چیزی را که 
می خواهید به دست آورید، و می دانید چطور به هدفی در زندگی 
تان برسید. با وجود این، به هر حال شما هم انسانید و معموال 
دست به مخارج سرمستانه می زنید، فقط به خاطر این که خوش 
بگذرد یا به خاطر این که نمی خواهید لحظه ای را که لحظه ای 

طالیی به نظر می رسد از دست بدهید.
آزادی که در رابطه با پول دارید، به آن علت است که آن باورهای 
منفی ای که گاهی مردم نسبت به پول دارند، شما را بر نمی انگیزد.

شما پول را ریشه همه بدی ها نمی دانید و به خاطر امنیت یا عزت 
نفس هم بر آن متکی نیستید.بنابراین، می توانید آن را بر حسب 
امیال خود و بدون اسیر حساب بانکی خود شدن، مدیریت کنید تا 
جایی که خود شما مسئله باشید. پول در دست شماست تا کاری 
با آن بکنید؛ مسئله مالکیت یا تصاحب آن نیست. همین راه را 
ادامه دهید و در عین حال گاهی در قرعه کشی ها شرکت کنید. که 

می داند؟! شاید یک بار خوش شانس بودید.

ت
جدول امتیازا



49
ه 

فح
ص

   
18

ره 
مـا

 ش
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
لی

اخ
ه د

نام
صل

 ف
 

 محمدعلی بهمنی

بهار بهار، صدا همون صدا بود
صدای شاخه ها و ریشه ها بود

بهار بهار، چه اسم آشنایی
صدات میاد، امّا خودت کجایی؟

وا بکنیم پنجره ها رو یا نه؟
تازه کنیم خاطره ها رو یا نه؟

بهار اومد لباس نو تنم کرد
تازه تر از فصل شکفتنم کرد

بهار اومد با یه بغل جَوونه
عیدو آورد از تو کوچه تو خونه

حیاط ما یه غربیل، باغچه ما یه گلدون
خونه ما همیشه منتظر یه مهمون

بهار بهار، یه مهمون قدیمی
یه آشنای ساده و صمیمی

یه آشنا که مثل قصه ها بود
خواب و خیال همه بچه ها بود

یادش به خیر بچگیا چه خوب بود
حیف که هنوز صب نشده غروب بود

آخ که چه زود قلّک عیدی هامون
وقتی شکست باهاش شکست دالمون

بهار اومد برفا رو نقطه چین کرد
خنده به دلمردگی زمین کرد

چقد دلم فصل بهارو دوست داشت
وا شدن پنجره ها رو دوست داشت

بهار اومد پنجره ها رو وا کرد
منو با حسیّ دیگه آشنا کرد

یه حرف که از حرفای من کتاب شد
حیف که همه ش سؤال بی جواب شد

دروغ نگم هنوز دلم جَوون بود
که صبح تا شب دنبال آب و نون بود



یک گل، ده گل، صدتا گل
این جا، آن جا، هر جا گل

دامن، دامن، فروردین
می ریزد بر د نیا گل

باغ و دره پُر گل شد
کوه و دشت و صحرا گل

لب ها را گل خندان کرد
شد از شادی لب ها گل

شاعر: محمود کیانوش

هرجا گل
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وای... چه قدر مرغ!
می تونی ا ونا را بشماری؟

می تونی بگی چندتا
 تخم گذاشتن؟
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سبزه:
 من سبزه ی قشنگم
 با سرماها می جنگم

 وقتی میام به دنیا
 بستان می شه چه زیبا

 نزدیک عید نوروز
 با طبل حاجی فیروز 

عید شما مبارک

 سیر

 من سیر مو لذیذم
 یک کمی تند وتیزم

 نزدیک عید نوروز
 با طبل حاجی فیروز 

عید شما مبارک

 سیب

 اسم شریف من سیب 
 خوشمزه بی رقیب

 ای آقای زمستون
 من اومدم به میدون

 نزدیک عید نوروز
 با طبل حاجی فیروز 

عید شما مبارک

 سنبل:

 من سنبلم من سنبلم
 همنشین با بلبلم

 وقتی میام به بستان
 باغبون میشه چه خندان

 نزدیک عید نوروز
 با طبل حاجی فیروز 

عید شما مبارک

بخون و 
رنگ کن!



شمع

 شمع هستم و پر نورم
 با شادی ها پرنورم

 من میشینم کنارتون
 تا روشن بشه دالتون

عید شما مبارک
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 سکه:

 من سکه ام چه زیبا
 زینت جیب بابا

 با افتخار نوروز
 می شم فراری یک روز

 نزدیک عید نوروز
 با طبل حاجی فیروز

عید شما مبارک

 سنجد
 من سنجد لباس گلی

 سرخ سفید وتپلی

 باناز و اطوار و ادا
 می نشینم پیش شما

 نزدیک عید نوروز
 با تبل حاجی فیروز 

عید شما مبارک

 سمنو

 سالم سالم بچه ها
 سمنو کوچیک شما

 بدون قند و شکر
 از عسل هم شیرین تر

 نزدیک عید نوروز
 با طبل حاجی فیروز 

عید شما مبارک

 آینه

 من آینه ا م آینه 
 خودتو تو من نگاه کن

 شانه بزن به موهات
 عید دیدنی رها کن

عید شما مبارک

 ماهی

 تو تنگ کوچک خود
 من ماهی رنگی ام

 باال و پایین میرم
 با پولکهای قشنگ

عید شما مبارک
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1. نقاط قوت فرزند خود را بازشناسید.
از آنها بهره ببرید تا احساس ارزشمند بودن در او شکل گیرد که 
در نهایت به او کمک می کند تا اعتماد به نفسش تقویت شود و 
موانع زندگی را پشت سر بگذارد. چنانچه شایستگی های کودک 
مد نظر گرفته شود و آسیب نبیند، پیش از پیش مشتاق شنیدن 

و درک توصیه های شما خواهند بود.

2. تاثیر تنبیه هرگز به پای تشویق و پاداش 
نمی رسد.

به جای آنکه بر نقاط ضعف فرزندتان متمرکز شوید، زمینه ی بروز 
هنگامی که  آورید.  فراهم  را  او  بالقوه ی  استعدادهای  پرورش  و 
فرزندتان را تشویق می کنید، او را در جهت کشف استعدادهایی 

که می تواند کمبودهایش را جبران سازد، سوق داده اید.

شدت  به  منفی  احساسی  واکنش های  از   .3
اجتناب کنید.

واکنش های احساسی منفی همانند خشم، سرزنش و تمسخر 
، چنانچه فرزندتان مشکلی در کنترل خود دارد، منفی نگری های 
شما بر وخامت اوضاع می افزاید. برای تذکر از پیشنهادات کوچک 

و لحن مالیم استفاده کنید.

4.فرزندانتان را با یکدیگر مقایسه نکنید.
چنانچه کودکی تصور کند خواهر یا برادرش بر او ارجحیت دارند، 
چنان حس رقابتی در او پدید می آید که تا آخر عمر گریبانگیرش 
خواهد بود و مشکالت عدیده  ایی را در خانواده پدید خواهد آورد. 
این احساس را در فرزندانتان پدید آورید که عشق یکسانی به 

همه ی آنها دارید.

10 نـکـتـه عـالـی دربـاره پـدر و مــادر بـودن
برقراری تعادل در زندگی خانوادگی به نوعی هنر قلمداد می شود به خصوص ارتباط با 

فرزندان که نیازمند دانش روانشناختی است ، بیایید در این مورد بیشتر بدانیم . 
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5. در صورت لزوم طلب یاری نمائید.
زندگــی بــا فرزنــد پیــچ و خــم هــای فراوانــی دارد. درک جنبه هــای 
توصیه هــای  طلــب  و  فرزنــد  پــرورش  شــیوه های  منفــی 
ــی  ــالمت روان ــن س ــد و متضم ــزوم مؤی ــورت ل ــی در ص حرفه ای
شماســت و کمــک می کنــد تــا از تجربــه ی بزرگ کــردن فرزندتــان 

لــذت ببریــد.

6. فرزندان نیازمند توجهات مثبت هستند.
درصدد  نکند،  دریافت  مثبت  توجهات  خانواده  از  فرد  چنانچه 
دریافت توجهات منفی بر خواهد آمد. زیرا به هر جهت، توجه 
توجه است، حتی توجه منفی و البته هر توجهی بهتر از نادیده 
انگاشته شدن است. به یاد داشته باشید که با فرزند خود ارتباط 

برقرار کنید. عشق و توجه فوق العاده ترین مرهم هستند.

7. بــر اســتفاده ی فرزندتــان از اینترنت نظارت 
داشــته باشید.

دسترسی کودکان به محیط های مجازی گاه می تواند خطرآفرین 
باشد. برنامه هایی که اجازه ی مشاهده ی سایت های بازدید شده 
یا نظارت بر چت های صورت پذیرفته را به والدین می دهد، بر روی 

کامپیوتر او نصب کنید.

8. بپذیرید که زمانه عوض شده است.
استراحت ها و تنبلی های صبح  روزهای تعطیلِ شما جای خود را به بازی 
فوتبال و تک نوازی های هنرمندانه داده اند. با این وجود به خاطر داشته 
باشید که باید زمانی را نیز با یکدیگر سپری کنید، قرارهای شبانه یا آخر 

هفته با خانواده برای حفظ روابط از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

9. یک مثال و نمونه ی خوب باشد.
تصور کنید که فرزندان شما یک دستگاه کپی کوچک هستند که 
هر آنچه شما انجام می دهید عینا تقلید خواهند کرد. چنانچه رفتار 
نامناسبی از خود نشان دهید، به آنها اجازه می دهید که همانند 
شما رفتار کنند. رفتارهای خودتان را بازبینی و مرور کنید اما نه در 

مقابل فرزندانتان.

10. هرگز، فرزند خود را رها نکنید!
تمام مشکالت فرزند شما با خوش خلقی، حسن نیت و پشتکار 
قابل حل است. حتی سرکش ترین نوجوانان نیز با حمایت های 
والدین می توانند به فوق العاده ترین و موفق ترین افراد بدل شوند. 
تمام توان خود را به کار گیرید، آرامش خود را حفظ کنید و از میدان 
بازی خارج نشوید. نتیجه و لذتی که به دست خواهد آمد، متحیرتان 

می کند و این پاداش شماست.
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ــور  ــه ط ــان ب ــه زن ــد ک ــک پژوهــش نشــان می ده ــه ی نتیج
متوســط ســه ســاعت در هفتــه بــه انجــام دوبــاره کارهایــی 
ــت  ــان درس ــد همسرش ــور می کنن ــه تص ــد ک ــرف می کنن ص
ــت 20  ــه لیس ــن مطالع ــه ضم ــت. در ادام ــداده اس ــام ن انج
کاری کــه آقایــان متاهــل قــادر نیســتند درســت انجــام دهند، 
ــی  ــکات طالی ــی ن ــق اینفوگراف ــی موف ــه تکان ــک خان ــرای ی ب

بــرای خانــه تکانــی عیــد نــوروز را بخوانیــد.
لیست این کارها عبارتند از:

ــد از  ــینک بع ــاره س ــای کن ــیدن کابینت ه ــتمال کش 1. دس
شســتن ظرف هــا

2. مرتب کردن کوسن های روی مبل
3. مرتب کردن روتختی
4. تمیز کردن اجاق گاز

5. مرتب کردن بالشت های روی تخت
6. صاف کردن ملحفه روی تخت

7. مرتب قرار دادن وسایل در کمد
8. گذاشتن وسایل سر جای اولیه خود

9. با فاصله پهن کردن لباس های شسته شده روی رخت آویز
10. جمع کردن ظرف های شسته شده

11. جاروبرقی کشــیدن کامل)فقط وســط اتاق را جارو می کشند 
و نه گوشــه های آن را(

12. شستن ظرف ها )لیوان ها را فراموش می کنند بشویند(
ــع شســتن  ــره و روشــن موق ــردن لباس هــای تی 13. جــدا ک

ــف ــای کثی لباس ه
14. جفت کردن جوراب ها بعد از شستن آنها

15. پوشیدن کفش در خانه بعد از جارو کشیدن
16. تلنبار کردن ظرف های کثیف روی کابینت ها

17. نتکاندن لباس های شسته شده موقع پهن کردن آنها
18. تا کردن درست لباس های شسته شده

19. مرتب چیدن کوسن های روی تخت بعد از مرتب کردن آن
20. بیش از اندازه پر کردن ماشین ظرفشویی
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بازی و سرگرمی های دوران کودکی که بخش شیرین زندگی هر فرد را در بر می گیرد، یکی از بخش های فراموش نشدنی زندگی هر 
فرد را تشکیل می دهد بازی هایی که در زیر به آنها اشاره شده است تنها قسمتی از فرهنگ فراموش شده در بین بچه های امروزی 

است، جالب است بدانید در گذشته برخی از این بازی ها در بین افراد تا سن 40 سالگی نیز رواج داشته است.

این بازی در گذشته به دو روش صورت می گرفته ،روش اول : 
در این حالت دو تیم در دو طرف مقابل یکدیگر قرار می گرفتند 
یک تیم د ر باال و تیم دیگر در پایین منطقه بازی استقالل 

می یافتند.

ابزار بازی و نحوه اجرای آن 
کلمچ : چوبی نیم وجبی و نوک تیز است، که به وسیله چوب 
50 سانتی بنام گبه به طرف تیم زیرازوسط کلمچ که در روی 
زمین دروسط چاله 5سانتی متری است ، پرتاپ می شده اگر 
تیم زیر کلمچ را در هوا با دست می گرفتند تیم زیر باال می آمد 
، در غیر اینصورت در نقطه توقف کلمچ بازیکنان تیم زیر به 
طرف گبه ،کلمچ را پرت می کردند اگر به گبه برخورد می کرد ، 
نفر باالیی می سوخت وهمین طور تا نفر آخر ادامه می یافت. 
در صورت برخورد نکردن کلمچ با گبه هرجایی که کلمچ می افتاد 
بازدن گبه به نوک آن جهش به طرف عمود می گرفت و به طرف 

افقی ضربه ای دیگر می زدند که این کار سه بار تکرار می شد و 
اگر اشتباه می کرد امتیازاتی به تیم زیر داشت، مثال خوردن گبه 
به زمین کت می شد یعنی تیم زیر بعدا می توانستند با پرتاب 
روی پا کلمچ رابه زچاله نزدیک کنند اگربا چرخش عمودی روی 
خاک می رفت تیم زیر روی یک پا کلمچ رادرگوش می گرفت و 
به گبه نزدیک می کرد اگر باچرخش افقی روی خاک می رفت 
تیم زیر روی یکپا کلمچ را در روی سر می گرفت و به گبه نزدیک 
می کرد و در صورت حداقل یکبار صحیح زدن از کلمچ تا چاله 
قدم می زدند، مثال اگر مجموع قدم ها تاعدد صد می رسید تیم 

باالیی برنده می شد و تیم زیری بازنده تنبیه می شد.
دومین روش بازی کلمچا این است که به جای چاله خطی 
دایره ای می کشیدند وآن را به اصطالح مالک می دانستند و تیم 
با گبه به طرف تیم زیر پرتاب  باال بادست کلمچ را گرفته و 
می کردند، تیم زیر موظف بود کلمچ را درون خط می زد وتیم باال 
به نحوی مانع این کار می شد و نمی گذاشت در موقع حرکت 
کلمچ وارد خط بشود، اگر بی حرکت در خط جا می گرفت آن 

شخص بازنده می شد.
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این بازی در محیط های نرم و خاکی و در ساحل انجام می شود.
ابتدا شرکت کنندگان را به دو گروه تقسیم می کنیم و بعد از 
اینکه قانون بازی را مشخص کردیم دو خط را جهت تعیین 
خط ها  پشت  در  گروه  دو  هر  می کشیم  رقیبان  محوطه 

می ایستند.
بازی به صورت گروهی و انفرادی آغاز می شود مبارزه به صورت 
نفر به نفر آغاز می شود نفرات با یک دست یک پای خود را 
می گیرند و با هل دادن باید یکی از رقیبان به زمین بخورد 

نفرات بازنده و برنده شمرده می شوند در حین بازی نباید 
پنجه های یکدیگر را بگیرند و با سر به یکدیگر بزنند به صورت 
گروهی همه ی دو گروه می توانند مبارزه کنند و تعداد نفراتی 
که از هر گروه بیشتر باقی بمانند برنده می شوند. نفرات بازنده 

باید در فاصله ای معین افراد برنده را سواری دهند.
رقابت سالم،  برای  ایجاد محیط مساوی  بازی  این  از  هدف 
تقویت عضالت دست و پا و بوجود آمدن روحیه جنگندگی 

،نشاط و به یکدیگر است.
هدف از این بازی ایجاد محیط مساوی برای رقابت سالم،تقویت 
عضالت دست و پا و بوجود آمدن روحیه جنگندگی ،نشاط و 

به یکدیگر است.

بسیاری از پسر بچه ها در استان هرمزگان غالبا این بازی ها را در دوران کودکی انجام می داده اند ،که رفته رفته با گذشت زمان 
تقریبا این بازی ها فراموش شده اند اسامی برخی از این بازی ها به شرح زیر است:

بازی کلمچا، دار توپا ، کتاال ،علی دزا، کل شیطونا، تیله یا ، هفت سنگ باال،کنجا کنجا،دزا،گوپا،لپنگا، دارمغا،مالوکا
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با پنج وگاهی تا صد تکه سنگ کوچک به زمین ریخته یکی را برداشته به هوا پرتاپ 
می کردند وبعد برای اولین بار یکی و بعد دوتا دوتا سه تا و چهار تا از زمین برداشته به 
نحوی که دیگر سنگ ها تکان نخورد همراه با سنگ پرتاپ شده می گرفتند و وقتی این کار 
انجام می شد همه سنگ ها پشت دست ریخته باز هم به هوا پرتاپ می  کردند واز هوا 
آنرا می گرفتند هر چند تا می شد آنر ثبت می کردند ووقتی مثال به صد می رسید آن تیم یا 

شخص برنده بود.
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هدف بازی: افزایش سرعت چابکی و قدرت عکس العمل
وسایل بازی : دار یا چوبی به طول 50 سانتی متروقطر3 
الی 5 سانتی متر یک عدد توپ که معموال پارچه ای است و 

زمینی مسطح تقریبا به طول 50 متر و عرض 30 متر
توپی که  نوغ  و  به معنی چوب می باشد  دار  بازی  این  در 
درون یک  که  بدین شکل است  معموال  استفاده می شود 
جوراب کهته را تا نیمه پر از تکه های پارچه و یک عدد سنگ 
گرد و کوچک می کنند و بقیه جوراب را درون آن می دوزند و 
سپس با استفاده از تکه پارچه های رنگی و دوختن ان به 
توپ آن را رنگی رنگی می کنند که به زبان محلی به آن توپ 
گلباچی گویند که از نخ های ضخیم رنگی نیز ساخته می شود.

شرح بازی
از زمینی مستطیلی شکل حدودا به طول 50 متر و  ابتدا 
عرض 30 متر را در نظر می گیرند ابتدای زمین در وسط خط 
عرضی نقطه شروع بازی است و در انتهای آن محلی را به 

عنوان دکه یا ایستگاه تعیین می کنند پس از آن دو نفر به 
عنوان اسا یا استاد تعیین می شوند و شروع به انتخاب مرد 
یا یار می کنند پس از مشخص شدن گروه ها هر گروه به 
تعداد نفرات توپ را بار می کنند ) مانند عمل روپایی در بازی 
فوتبال امروزی ( هر گروه که بیشتر توپ را بار کرد شروع 
و  وارد کند  به توپ ضربه  بازی است و می بایست  کننده 
اصطالحا در زمین باال ) محل زدن توپ( و گروه دیگر در زمین 

پایین یا جایی که می بایست توپ را بگیرند قرار می گیرند.
برای انجام بازی هر مرد یا یار که معموال دوبار حق زدن 
توپ را دارد با یک دست توپ را به هوا پرتاب می کند و با 
دست دیگر با دار به توپ ضربه می زند در اینجا دوحالت 
پیش می آید . اگر این فرد موفق به ضربه زدن شد و گروه 
می بایست خود  بگیرند  هوا  در  را  توپ  نتوانستند  مقابل 
را به انتهای زمین رسانده و با لمس دکه به محل شروع 
بازی باز گردد در این هنگام نباید توسط گروه مقابل با 
مساعد  صورت  در  می تواند  او  همچنین  شود  زده  توپ 
نبودن موقعیت فرار در دکه بماند و در فرصت دیگری که 
فراهم  توپ  زدن  با  یاران خودش  از  دیگر  از  یکی  توسط 

می شود به ابتدای زمین برگردد.
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طالبی
طالبی یکی از پرطرفدارترین میوه های فصل بهار و تابستان است. 
این میوه یکی از بهترین منابع ویتامین A است و مملو از بتا 
کاروتن است که در بدن تبدیل به ویتامین A می شود. جالب 
است بدانید که در یک فنجان آب طالبی تنها 56 کالری انرژی 
وجود دارد که 129 درصد نیاز روزانه ما به ویتامین A را تامین 
می کند و تاثیر آن در بهبود بینایی و پوست بدن بر همه واضح 

است.
همچنین طالبی یکی از غنی ترین میوه های حاوی ویتامین C است 
و عالوه بر ویتامین های A وCحاوی مواد مغذی مفید دیگری مانند 
پتاسیم، فوالت، فیبر، منیزیم، ید و ویتامین های B5،B3،B6 و 

B1 است.
است. و   B6 ویتامین  خوب  بسیار  منبع  استثنایی  میوه  این 

همانطور که ویتامین A آنتی اکسیدان محلول در چربی است، 
ویتامین– آنتی اکسیدان محلول در آب است و مصرف این میوه 
به دلیل دارا بودن مقدار زیادی از این دو ویتامین، ابتال به بسیاری 
از بیماری های مزمن مانند بیماری های قلبی، سکته و سرطان را 

کاهش می دهد.
وجود مجموعه ای از ویتامین های گروه– در این میوه آن را به یک 
ماده بسیار خوب برای سوخت و ساز انرژی در بدن تبدیل کرده 
است. از این رو میوه ای بسیار مفید برای افزایش وزن کودکان و 

نوجوانان و افراد الغر است.

توت فرنگی
فصل بهار یادآور میوه های خوش آب و رنگی مانند توت فرنگی 
است. گرچه ممکن است در سایر ایام سال نیز برخی فروشگاه ها 
این میوه را به صورت کشت گلخانه ای عرضه کنند، اما بهار زمانی 
بارور  و  کرده  رشد  طبیعی  صورت  به  فرنگی ها  توت  که  است 
می شوند. این در حالی است که هر فنجان توت فرنگی دارای 3.5 
گرم فیبر غذایی است و می تواند ویتامین C مورد نیاز روزانه شما 

را تأمین کند.

چغاله بادام
چغاله بادام از جمله میوه  هایی است که نوع رسیده آن خواص 
بیشتری دارد. این میوه برای دستگاه گوارشی مفید بوده و همچنین 
مانع گرفتگی عضالت می شود. اما اگر چغاله بادام اگر زیاد مصرف 
شود رودل، بهم ریختن وضع گوارش و... را در پی دارد این در 
حالی است که اغلب چغاله بادام هایی که افراد میل می کنند با رگ 
خفیفی از تلخی همراه است. این تلخی به دلیل وجود نوعی سم 
آشنا در چغاله بادام است که با مصرف زیاد چغاله بادامی که طعم 

خفیفی از تلخی دارد ممکن است افراد دچار مسمومیت شوند.

بهار فصل میوه های خوش آب و رنگ، متنوع و بسیار خوشمزه است. 
اگر درباره فواید میوه های بهار کمتر می دانید حتما خواص آنها را از نگاه 

کارشناسان بخوانید:
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زردآلو
زردآلو حاوی بتاکاروتن، یک آنتی اکسیدان قوی است که منجر به 
تقویت سیستم ایمنی بدن می شود. این میوه سرشار از ویتامین 
ث، فیبر و پتاسیم است. همچنین مواد مغذی موجود در این میوه 

از چشم ها و قلب محافظت می کند.
لیکوپن موجود در زردآلود منجر منجر به کاهش سطح کلسترول 
علت  به  رسیده  زردآلوی  که  است  حالی  در  این  می شود.  بد 
روانی،  بیماری های  درمان  برای  گروه ب  ویتامین های  بودن  دارا 

بی خوابی، خستگی شدید، گیج و فراموشی مفید است.

گوجه سبز
گوجه سبز عضو جدا نا شدنی فصل بهار است و میوه ترش مزه ای 
است که دقیقا با آب و هوای بهار خود را مطابقت داده است. 
برخالف چغاله بادام ، گوجه سبز سرشار از ویتامین – است و 

حتی جدا از میوه، خورشت آن نیز طبخ می شود.

مقدار کلسیم و پتاسیم، فسفر و آهن آن نیز تا حدی است که 
برای 24 ساعت راضی کننده است. همچنین گوجه سبز به کنترل 
فشار خون، چربی خون، سرطان و حتی درمان برخی تومور ها 

کمک می کند.

سیب
از همان ابتدا که عطر سیب را استشمام می کنید مطمئن باشید 
سیب  است.  گیری  شکل  حال  در  بدنتان  در  مثبتی  تغییرات 
کنترل کننده فشار خون، باال برنده قدرت حافظه، تقویت کننده 
دندان ها و مانع بروز بسیاری از بیماری های دهان و دندان است.

سیب گالب به علت آنکه با پوست مصرف می شود منبع خوبی از 
فیبر غذایی و پکتین است که در حفظ سالمت انسان و پیشگیری 
از یبوست نقش مهمی دارد. خواص سیب آنقدر زیاد است که 

افراد با خوردن یک عدد سیب در روز می توانند بدن خود را
اقالی از سبزیجات مهم فصل بهار است که سرشار از پروتئین و 
فیبرهای غذایی است، به گونه ای که افراد تا چند ساعت پس از 

خوردن آن احساس سیری می کنند

گیالس
یکی از جواهرات طبیعت در فصل بهار است و یک فنجان از آن 
تنها 100 کالری دارد. گیالس حاوی ویتامین ث، پتاسیم، فیبر و 
مواد گیاهی به خصوص آنتوسیانین برای مبارزه با بیماری ها است. 

همچنین گیالس حاوی ترکیبات پلی فنولیک فلونوئید است.
این ترکیبات در بسیاری از میوه  ها و سبزیجات رنگی یافت می شود 
در  موجود  دارد. مالتونین  باالیی  اکسیدانی  آنتی   ویژگی   های  و 
گیالس، سیستم عصبی را آرام کرده، استرس و تحریکات عصبی 
را کاهش داده و به درمان وضعیت  های بی  خوابی و سردرد کمک 

زیادی می کند.
در  سپر  یک  همانند  می  تواند  گیالس  که  است  حالی  در  این 
مقابل بیماری  های دردناک مزمن همانند التهاب مفاصل و دیگر 

بیماری  های عضالنی عمل کند.

نکاتی در مورد مصرف نوبرانه های بهاری
در فصل بهار کیفیت مواد غذایی دچار دگرگونی می شود، بدین 
معنا که بعضی از مواد غذایی که در فصل زمستان با وفور آنها 
مواجه هستیم به تدریج کمیاب شده و دسترسی به آنها دشوار 
خواهد بود. برعکس، برخی دیگر از مواد خوراکی به تدریج وارد 

بازار می شوند و به فراوانی در دسترس قرار می گیرند.
نارنگی،  لیموشیرین،  پرتقال،  مانند  مرکباتی  میوه ها  بین  از 
لیموترش، گریپ فروت و... در فصل بهار کم شده و دسترسی 
کمتری به آنها میسر است. اما آیا استفاده از میوه های کمیاب در 

غیر فصل از نظر تغذیه ای مناسب است یا خیر.
میوه ها و سبزی های خارج از فصل به علت نگهداری طوالنی، حاوی 
ارزش تغذیه ای باالیی نیستند. همچنین از نظر طعم، بو و رنگ نیز 
تغییرات گسترده ای در آنها به وجود می آید و دیگر مطلوب، خوشمزه 

و خوش عطر و بو نخواهند بود.
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عــوارض کشــیدن ســیگار روی تمامی بســته های ســیگار نوشــته 
ــه  ــه کشــیدن ســیگار ادام ــان ب ــراد همچن ــا اف شــده اســت ام
می  دهنــد. برخــی کــه توانایــی تــرک ایــن عــادت بــد و کشــنده 
ــه  ــه ســیگارهایی ک ــا روی آوردن ب ــد ب ــد ســعی می کنن را ندارن
ــودن ســیگار  ــد از شــدت مضــر ب ــری دارن ــوارض کمت ــراً ع ظاه

بکاهنــد.
در حالــی کــه ســازندگان بســیاری از ایــن ســیگارهای بــه 
اصطــالح »کــم ضــرر« و دیگــر جایگزیــن هــای آنــان ادعــا دارنــد 
کــه محصوالتشــان آســیب کمتــری بــه بــدن وارد می کننــد امــا 
ــا  ــه ادع ــد ک ــن ح ــا ای ــن ت ــای جایگزی ــن دود کردنی ه ــا ای آی

ــم ضــرر هســتند؟  ــا ک ــی ضــرر ی می شــود ب
 هــر نــوع ســیگار چــه مقــدار آســیب بــه بــدن شــما وارد خواهد 

کرد؟
 

1. سیگارهای معمولی
ــاس  ــر اس ــیم ب ــیگار می شناس ــوان س ــه عن ــا ب ــه م ــزی ک چی
تحویــل  »سیســتم  جهانــی  بهداشــت  ســازمان  اســناد 
ــن،  ــید کرب ــم مونوکس ــی اس ــود. وقت ــده می ش ــن« نامی نیکوتی
اســتون، آرســنیک، متــان و پلونیــوم را بــا هــم می شــنوید فکــر 
ــا کالس  ــا اینج ــته اید. ام ــه در کالس شیمی نشس ــد ک می کنی
شیمی نیســت و این هــا تنهــا تعــداد کمــی از ترکیبــات دود 
ــان  ــات محقق ــاس مطالع ــر اس ــت. ب ــی اس ــیگارهای معمول س
در دود ســیگارهای معمولــی بیــش از 7.257 ترکیــب شــیمایی 
از گروه هــای مختلــف وجــود دارد. بــرای مثــال دود تنباکــو 
حــاوی مقــدار زیــادی مونوکســید کربــن اســت کــه در صــورت 
ورود بــه بــدن از طریــق استنشــاق پیونــد بســیار محکمــی را بــا 

ــرد. ــد ک ــاد خواه ــون ایج ــز خ ــای قرم گلبول ه

بــه همیــن دلیــل اســت که افــراد ســیگاری معمــوالً هنگام ســیگار 
کشــیدن دچــار تنگــی نفــس و تــالش بــرای بدســت آوردن مقدار 
ــیژن در  ــطح اکس ــرا س ــد زی ــام می  دهن ــیژن انج ــتری اکس بیش
خونشــان بــه شــدت پاییــن می آیــد. بــرای کســانی کــه بــه طــور 
ــی بســیار دشــوار  ــب ســیگار می کشــند فعالیت هــای فیزیک مرت
اســت. عــالوه بــر ایــن بایــد همیشــه بــه یــاد داشــته باشــید که:

 دو بســته ســیگار حــاوی مقادیــر کشــنده ای نیکوتیــن اســت. 
ــیگار را  ــدار س ــن مق ــی ای ــر کس ــه اگ ــت ک ــدان معناس ــن ب ای
پشــت ســر هــم دود کنــد خیلــی زود بــه آمبوالنــس و اورژانــس 

نیازمنــد خواهــد شــد.
ــرار  ــار ق ــادل 500 ب ــیگار در روز مع ــته س ــر بس ــرف ه  مص

ــت. ــال اس ــر س ــرای ه ــس ب ــعه ایک ــرض اش ــن در مع گرفت
 بعــد از استنشــاق دود ســیگار، نیکوتیــن در کمتــر از 7 ثانیــه 
بــه مغــز رســیده و باعــث گرفتگــی رگ هــای خونــی خواهــد شــد 
ــاز  و بدیــن ترتیــب بافت هــای مغــزی اکســیژن کافــی مــورد نی

خــود را دریافــت نخواهنــد کــرد.

۲. سیگارهای »سبک«
ــرر  ــم ض ــیگارهایی ک ــبک« را س ــالح »س ــه اصط ــیگارهای ب س
می داننــد امــا ایــن موضــوع بــه هیــچ عنــوان درســت نیســت. 
درســت اســت کــه ایــن ســیگارها حــاوی مقادیــر کمتــری 
نیکوتیــن و رزیــن در مقایســه بــا ســیگارهای معمولی هســتند اما 
مقــدار ایــن دو مــاده شــیمیایی معیــار اصلــی بــرای تعییــن میزان 
ــر  ــری در مض ــل مهم ت ــت. عوام ــیگار نیس ــک س ــودن ی ــر ب مض
ــیگار  ــای س ــفانه روی پاکت ه ــه متاس ــد ک ــیگار موثرن ــودن س ب
هیــچ اســمی از آن هــا دیــده نمی شــود. در ســیگارهای »ســبک« 
غلظــت ترکیباتــی خــاص موســوم بــه نیتروســامین هــا بســیار 

اگر دود سیگار هر روز بر لباستان می نشیند بهتر است هر چه زودتر خود و اطرافیانتان را از شر آن خالص کنید. برای این کار همت 
نیاز است و آگاهی از ضررهای سیگار. اینجا به شما اطالعاتی از مضرات سیگار می دهیم تا شاید همت تان را قلقلک بدهد.
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باالســت کــه بــه شــدت ســرطان زا هســتند. در واقع ایــن ترکیب 
نــه در قطــران ســیگار بلکــه در خــود تنباکــو یافــت می شــود. در 
ــد کننــده ســیگار تنهــا گروهــی از ایــن  واقــع کمپانی هــای تولی
مــواد ســرطان زا را حــذف می کننــد و در واقــع بخــش بزرگتــری 
از ایــن مــواد بــه حــال خــود رهــا شــده و صحبتــی از آن هــا بــه 
ــه  ــر ایــن، بــدن یــک فــرد ســیگاری ب ــد. عــالوه ب ــان نمی آی می
مقــدار معینــی نیکوتیــن در روز نیــاز دارد و اگر شــخص ســیگاری 
ــه ســیگارهای قبلــی و همیشــگی مقــدار  بکشــد کــه نســبت ب
ــت  ــرای دریاف ــرد ب ــش ف ــد عط ــته باش ــری داش ــن کمت نیکوتی
ــاع  ــا کشــیدن ســیگارهای ســبک اقن ــن ب ــی نیکوتی ــدار کاف مق
نشــده و مجبــور اســت ســیگارهای بیشــتری بکشــد تا بــه میزان 
قبلــی نیکوتینــی کــه دریافــت می کــرد دســت یابــد. بــه عبــارت 
دیگــر روی آوردن بــه ســیگارهای ســبک باعــث بــاال رفتــن تعــداد 
ســیگارهای دود شــده و افزایــش هزینــه خواهــد شــد در حالــی 
کــه روی هــم رفتــه مــواد مضــر بیشــتری نســبت بــه ســیگارهای 

معمولــی را وارد بــدن خواهنــد کــرد.

۳. سیگار برگ
 از نــکات مفیــد ســیگارهای بــرگ ایــن اســت که نمی تــوان آن ها 
را در خیابــان دود کــرده و اســتفاده از آن هــا نشــان می دهــد کــه 
فــرد از جایــگاه اجتماعــی باالیــی برخــوردار اســت. بلــه درســت 
ــا دیگــر  ــرگ در مقایســه ب ــزان مصــرف ســیگار ب اســت کــه می
انــواع ســیگارها بســیار  کمتــر اســت امــا هــر نــخ ســیگار بــرگ 
حــاوی مقادیــر یکســانی از تنباکــو و در نتیجــه مقادیــر مســاوی 
ــی  ــیگار معمول ــت س ــک پاک ــا ی ــه ب ــر در مقایس ــات مض ترکیب
ــادل  ــرگ مع ــک ســیگار ب ــر کشــیدن ی ــارت دیگ ــه عب اســت. ب
ــن  ــود. بنابرای ــد ب ــی خواه ــت ســیگار معمول ــک پاک کشــیدن ی
تنهــا تفــاوت بیــن ســیگار بــرگ و ســیگار معمولــی ایــن اســت 

کــه بیــن مقــدار بیشــتری از ســم تنهــا بــا یــک بــار مصــرف و 
یــا مقــدار کمتــری ســم امــا بــا مصــرف مــداوم یکــی را انتخــاب 
کنیــد. مطالعــات متعــدد ثابــت کــرده کــه کشــیدن ســیگار بــرگ 
بــه طــور گســترده باعــث جهــش در دی ان ای فــرد شــده و در 
واقــع میــزان جهــش ژنتیــک در نتیجــه اســتعمال ســیگار بــرگ 

2.42 برابــر ســیگارهای معمولــی اســت.

4. سیگارهای دست پیچ
ــی  ــیگارهای معمول ــا س ــی ب ــاوت چندان ــت تف ــیگارهای دس س
ندارنــد. ایــن کــه خودتــان محتویــات ســیگارتان را تهیــه کــرده 
ــزان  ــادی در می ــر زی ــد تاثی ــچ کنی ــت پی ــان آن را دس و خودت
مضــر بــودن آن نخواهــد داشــت. مقــدار مــواد خطرناکــی 
ــاک در ســیگارهای  ــن و آمونی ــن، مونوکســید کرب ــد نیکوتی مانن
دســت پیــچ هیــچ تفاوتــی بــا ســیگارهای معمولــی کارخانــه ای 
نــدارد. حتــی بــر اســاس تحقیقــات محققــان دانشــگاه اوتاگــو 
در نیوزیلنــد، ســیگارهای دســت پیــچ می تواننــد مضرتــر از 
ســیگارهای معمولــی باشــند. بررســی های ترکیباتــی نشــان داده 
ــی حــاوی نیــم درصــد از مــواد افزودنــی  کــه ســیگارهای معمول
مضــر خاصــی هســتند کــه مقــدار آن در ســیگارهای دســت پیــچ 

ــد. ــش می یاب ــز افزای ــد نی ــا 18 درص ت

5. پیپ
کسانی که پیپ می کشند معموالً دود ناشی از سوختن تنباکوی 
درون پیپ را عمیقاً استنشاق نمی کنند. در واقع دود تنها وارد دهان 
شده و پس از مزه کردن بوی آن، دود بدون این که وارد ریه ها 
شود بیرون داده می شود. با این وجود باز هم نیکوتین که عامل 
اعتیاد انسان به سیگار و دیگر دود کردنی هاست توسط بدن جذب 

می شود اما در مقادیری کمتر نسبت به سیگار. 
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تنباکوی  از  می شود  استفاده  پیپ  برای  که  تنباکوهایی  معموالً 
سیگارهای معمولی مرغوب تر است. همچنین هنگام کشیدن پیپ 
دیگر خبری از کاغذ سیگار و چسب نیست که سوختن آن ها 
ترکیبی مرگبار را به وجود می آورد. با این وجود عامل اصلی که 
بدن را مسموم می کند در سیگار معمولی و پیپ یکسان است. 
تمامی انواع تنباکو حاوی مواد سرطان زا هستند و همیشه مهمترین 
عامل مضر در انواع دود کردنی ها، دودی است که در اثر سوختن 

تنباکو ایجاد شده و وارد بدن می شود.

۶. سـیگار الکترونیکی
هــدف اصلــی از ســاخت ســیگارهای الکترونیکــی ایــن اســت کــه 
فــرد ســیگاری ایــن عــادت ناخوشــایند خــود را بــا ســختی کمتری 

کنــار بگــذارد و در واقــع بــا جایگزینــی یــک دســتگار 
بخــار خوشــبو از دســت دود تلــخ و بدبوی 

ســیگار راحــت شــود. کســانی کــه 
بــه شــدت ســیگار می کشــند 

از یــک مایــع حـــــــــاوی 
ــتفاده  ــن اســ نیکوتی

کـــرده و رفتــه رفتــه 
بــاال  را  آن  دُز 
ــرد.  ــند ب خواهــ
در ایــن میــان، 
آزمــــــایش 
خوـــن و ادرار 
ــه  ــانی ک کس
از ســیگارهای 
الکترونیکـــی 

اســــــتفاده 
مــــــــی کنند 

نشـان داده که در 
خــــون ایــن افــراد 

نیــز مقادیــر قابــل 
ــواد ســرطان  توجهــی م

ــمی وجود  ــای س زا و پلیمره
ــیگارهای  ــه از ســــــ دارد کـــ

الکترونیکــی نشــــأت می گیرنــد. ایــن 
ــه  ــوده ک ــن ب ــاوی نیکوتی ــز ح ــیگارها نی س

سمی اســت. بســیاری  و  اعتیــادآور  مــاده ای 

۷. ویپینگ یا سیگار بخاری
ســیگارهای بخــاردار در واقــع نســبت بــه ســیگارهای معمولــی کــم 
ضررتــر هســتند، دســتکم بــه ایــن خاطــر که بــه جــای تولیــد دود، 
بخــار تولیــد می کننــد کــه باعــث می شــود فــرد ســیگاری مقــدار 
کمتــری نیکوتیــن را بــه درون ریــه هــای خــود منتقــل کنــد. امــا 
حتــی اگــر مایــع هــای بــدون نیکوتیــن را انتخــاب کنیــد نیــز بدان 
معنــا نیســت کــه چنیــن ســیگارهایی بــرای بــدن مضــر نیســتند. 
ترکیــب اصلــی هــر نــوع مایــع در ایــن ســیگارها، پروپیلــن گلیکول 

و گلیســرول اســت. ایــن ترکیبــات در هنــگام گــرم شــدن تجزیــه 
ــن آزاد خواهــد  ــد و اکرولی ــل فرمالدئی ــواد ســمی از قبی شــده و م
ــی  ــتم عصب ــر روی سیس ــدی ب ــیار ب ــر بس ــد تاثی ــد. فرمالدئی ش
ــی  ــاهای مخاط ــاب در غش ــث الته ــز باع ــن نی ــته و اکرولی داش
سیســتم تنفســی و چشــم هــا می شــود. مایــع هــای مخصــوص 
ــه  ــد ک ــد می کنن ــدن دودی تولی ــرم ش ــگام گ ــیگارها هن ــن س ای
راحــت بلعیــده شــده و نــای را نمی ســوزاند امــا اگــر بیــش از حــد 
گــرم شــود ذرات مایــع آن در ریــه هــا باقــی خواهنــد مانــد و ایــن 

موضــوع صدمــات شــدیدی بــه ریــه وارد خواهــد کــرد.

۸. قلـیان
تولید کنندگان و فروشندگان قلیان ادعا می کنند که قلیان بی ضررترین 
یا دستکم کم ضررترین روش برای دود کردن است. 
به ما گفته می شود که تمامی ترکیبات مضر 
تنباکو توسط آب فیلتر شده و به 
دلیل این که تنباکوی سیگار به 
صورت مستقیم نمی سوزد 
هیچ نیکوتینی نیز وارد 
بدن نمی شود.با این 
وجود واقــــعیت 
این اســـت که 
از  پس  حــتی 
عــبور از درون 
دود  نیز  آب 
قــلیان حاوی 
مقــادیر قابل 
توجهــی مواد 
ســمی، فلزات 
و  ســــنگین 
سرطان  ترکیبات 
اساس  است.بر  زا 
تحقیقات، علی رغم 
از  قلیان  دود  که  این 
درون آب خنک عبور می کند 
اما این کاهش دما تاثیر زیادی 
بر روی گرمای این دود ندارد. در واقع 
تنباکوی قلیان هنگام سوختن دود بسیار داغی 
تولید می کند که مدت زمان کوتاه گذشتن از آب خنک نیز 

نمی تواند دمای آن را به مقدار قابل مالحظه ای کاهش دهد.
با استنشاق دود داغ قلیان، میکروفیبرهای حلق، سوخته  و راه برای 
گرد و خاک و دیگر مواد مضر موجود در هوا برای ورود آسان به ریه ها 
باز می شود. در مطالعات محققان آمریکایی بر روی ترکیبات خونی 
افرادی که به طور مرتب قلیان می کشیدند مشخص شد که وضعیت 
خونی این افراد تقریباً هیچ تفاوتی با شرایط خونی افراد سیگاری 
ندارد. در نمونه های خونی هر دو گروه ترکیبات مونوکسید کربنی و 
مشتقات نیکوتین دیده می شد. البته افرادی که از تنباکوهای بدون 

نیکوتین استفاده می کردند شرایط نزدیک به نرمالی داشتند.
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ــال  ــف در ح ــل مختل ــه دالی ــا ب ــا ه ــیاری از م ــه بس در حالیک
نالیــدن از وضعیــت اقتصــادی موجــود و رویدادهــا، نامالیمــات 
و ســایر هســتیم و گالیه هــا و انتقــاد بــر ســر زبــان اکثــر مــردم 
ــده دوســتی بازنشســته و همــکاری شــاد  جامعــه  ســایه افکن
ــو مثبــت و انرژی ســاز  ــد ســابق پرت را مالقــات کــردم کــه مانن
ایشــان در شــعاعی وســیع از روستای شــان فزونــی یافتــه بــود. 
ــرای همــگان  ــژه خــود را ب لبخنــد همیشــگی کــه جذابیــت وی
ــرار  ــخصی ق ــر ش ــواز ه ــض پیش ــف و تبعی ــدون تکل دارد و ب
می دهــد خــواه آن شــخص کوچــک ، بــزرگ ، نزدیــک ، دور ، 

ثروتمنــد یــا فقیــر باشــد.           
در ضیافتــی عروســی ســنتی بــا رســم و رســوم محلــی مربــوط 
بــه آن روســتا کــه مهمــان دوســتی از ویژگی هــای بــارز 

آنهاســت از حضــور او مطلــع یافتــه و بــه صــورت 
بطــرف  دوســتی  کنــار  از  ناخــودآگاه 

ــم  ــاید ه ــدم ش ــیده ش ــان کش ایش
ــذب  ــا راز ج ــود ام ــی احترامی ب ب

ایــن دوســت  در  حرکــت مــن 
ــود.                   ــن ب ــال روش کام

اطراف او همشه افرادی جمع 
نیز  شب  آن  و  می شوند 
شعاع  تابش  و  بود  همان 
احساس خوبی که به همه 

می پراکند.
همــکاران  و  دوســتان  از 

ــم و ســپس  محــل کار گفتی
ــدن  ایشــان مــن را جهــت دی

در  کــه  کلبــه ای  و  کار جدیــد 
محــل اوقــات فراعــت خــود واقــع 

در مرزعــه شــخصی کوچکــی جهــت 
ــرا  ــود م ــرده ب ــا ک ــرای خــود محی دل خــود ب

ــرد. ــوت ک دع
ــد خانوادگــی گــذری داشــتم و  ــل پیون ــه دلی ــه آن روســتا ب ب
همیشــه هــم اگــر آن دوســتم در آنجــا حضــور داشــت حتمــا 

ــود. ــا ایشــان ب ــات ب یکــی از برنامه هــای مــن مالق
ورود ما به محوطه رویایی آینده ایشان با  احساسی خوب  و 
در  فرم شیروانی  با  کلبه ای  بود.  چون مشاهده  بیشتر همراه 
ابعاد حدود 9 * 4 متر با نمای رو به باغ و چوب گرد سفیدی 
که  به صورت نرده ای منظم در کنار هم چیده بود فضای معمار 
گونه خاصی به آن محوطه بخشیده بود. و فضای روح بخش آن 
نیز حضور گرم خانوادگی  آن ها  که در چند روز تعطیل به آنجا 
آمده و در حال خوش و بش و گفتگوی صمیمانه با هم بودند  
فضای کامال دوستانه و عاشقانه  به آنجا  داده بود. احساس 

کردم نبایستی به آن خلوتگاه خانوادگی وارد شوم اما دوستی و 
صمیمت آن جو خیلی بیشتر از آن بود که من بتوانم خودم را 
کنترل کرده و وارد نشوم بلکه تعارفات و جاذبه آنها مرا ناخود 

آگاه با یک )یالال( "یا الله"  گفتن به داخل کلبه کشاند. 
هر چند حضور من باعث بهم خوردن آن فضا گردید اما براستی 
اعتقاد آنها به مهمان پذیری خیلی مهمتر و باشکوه تر از بهم 

خوردن خلوت بود.
داخل کلبه باشکوه تر بود . افراد خندان، شومینه کامال سنتی 
که هوای سرد را گرمای ویژه می بخشید و فضای امنی ایجاد کرده 
بود، حضور مادربزرگ خانواده که طنین مهر و از خود گذشتگی 
از او ساطع می شد و پذیرایی مختصر و مفیدی که با وجود جشن 
عروسی در روستا دیگر بیشتر از آن الزم نبود. چون همه مهمان 
شام جشن عروسی بودند ترکیب شیر  تلی با وجود 
سرما خوردگی طلب و آرزوی آن لحظه من 
بود. صندوق دمنوش های مختلفی که 
در گوشه کلبه وجود داشت نشان 
از تدارک نوشیدنی سالم آنجا را 
میداد . بهتر دیدم که بیش از 
آن جهت راحت تر شدن آن 
جو صمیمی خانوادگی بیشتر 
آنجا نمانم هر چند دوست 
بمانم،  همچنان  داشتم 
مزرعه اش  در  دوستم  با 
محصول  از  و  زدیم  گشتی 
رسیده خیار سبز نیز بهره مند 
محصوالت  سایر  و   . گشتیم 
آینده از جمله سبزیجات – کدو – 
گوجه فرنگی و ... نیز مشاهده کردیم 
. و چه جالب که این لحظات را دوستم 
با شوق و حرارت خاص خود در حال تشریح 
به من بود و برق شادی و خوشحالی از انجام اینکارها 
در چشمانش در حال چشمک زدن بود. زیبایی که می شود از 
آن نوشت حسن اخالق و رفتار او در برخورد با دیگران . سکوت 
او هنگام برخورد با دیگران و خونسردی ویژه ای که چاشنی رفتار 
اوست – آرامش و خویشتن داری که همه از او مثال می زنند 
متعالی  و  گونه  متفاوت  رفتارها خواسته های  این  و عمق همه 
اوست که به گفته خودش  این باغ دنج کوچک را تکمیل خواهم 
کرد تا بتوانم خانواده های خویشاوند را همیشه در کنارهم شاد 
ببینم و محفل خوبی  هم برای دوستان و آشنایانم  باشد. فکر 
کنم این شخصیت نزد همه همکاران شناخته شده باشد و همه 
از ارتباط خوب و موثر او بهره مند بوده اند و نیازی به معرفی 

نباشد. 

محمد امین فر
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همه مسلمانان جهان به ویژه در ایران قبل از شروع کسب 
از  کنند،  آغاز  را  کارشان  و  که کسب  آن  از  بعد  و  کار  و 
خداوند طلب برکت در رزق و روزی می کنند و این کار را از 

طرق مختلف مانند نماز و دعا و انجام می دهند.
هر کس این آیه را بعد از نماز جمعه یا بعد از نماز ظهر 
بنویسد و در خانه یا مغازه آویزان کند،خیر و برکت از جانب 

پروردگار بر  تجارت و کسب و کار او نازل می گردد:
 

َّا  َّاکُمْ فِی الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَکُمْ فِیهَا مَعَایَِش قَلِیالً م َّن وَلَقَدْ مَک
تَْشکُرُوَن )سوره اعراف آیه10(

 

همچنین یک نماز هم برای رونق کسب و کار بسیار مورد 
سفارش قرار گرفته که به شرح زیر است:

 در هنگام سحرگاه و قبل از نماز صبح دو رکعت نماز به 
جا می آوری:

 در رکعت اول بعد از حمد هفت بار سوره کافرون
 در رکعت دوم بعد از حمد هفت بار سوره توحید

 در هر رکوع هفت بار سبحان ربی العظیم و بحمده
 در هر سجود هفت بار سبحان ربی االعلی و بحمده

 و بعد از نماز نیز هفت بار آیة الکرسی
ــی  ــات اســت و در آن گنج هــای نهان ــاز از مجرب ــن نم  ای

نهفتــه اســت.

آیه ها و دعاهای مختلفی در قرآن کریم و منابع مختلف دینی برای رونق کسب و 
کار و به دست آوردن روزی حالل مورد سفارش قرار گرفته است.
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 هر کس با ایمان این آیات را با نیت خالص و توجه به خدا 
و معنی آن بنویسد و در دکان و محل کسب قرار دهد آن چه 
از بیع و کاسبی پیدا شود به فسق و معاصی خرج نکند و حق 

الله را از آن ادا کند .
 آیات 1 الی 6 سروه مطففین :

 
ِّفِیَن ِّلْمُطَف وَیْلٌ ل

َّاسِ یَْستَوْفُوَن َّذِیَن إِذَا اکْتَالُواْ عَلَى الن  ال
َّزَنُوهُمْ یُخِْسرُوَن  وَإِذَا کَالُوهُمْ أَو و

َّبْعُوثُوَن َّهُم م  أاََل یَظُنُّ أُولَئِکَ أَن

ٍ لِیَوْمٍ عَظِیم
َّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِیَن یَوْمَ یَقُومُ الن

 
جهت رونق کسب :

 هر کس با ایمان سوره مبارکه مومن را با نیت خالص و 
توجه به خدا و معنی آن و با حال وضو بنویسد و بر دیوار 
مغازه آویزان کند خرید و فروش در آن مغازه بسیار واقع 

شود و صاحب مغازه از کاسبی خود خیر زیاد ببیند .
 

خیر و برکت اموال :
خاصیت این آیات خیر و برکت است در اموال و درختان و 
ثمره  باغات و حفظ آن از آفات و بالیا. اگر کسی چنین نیتی 
دارد، روزه بگیرد و طهارت کند و این آیات را در کاسه نو با 
نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و آن را از آب 
پاک پر کند و به همان آب آن آیات را بشوید و آن را در سرا 

یا دکان یا مزرعه بریزد مقصود حاصل شود.
 

آیات 1 الی 6 سوره جاثیه :
حم

ِ َّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیم تَنزِیلُ الْکِتَابِ مَِن الل
ِّلْمُؤْمِنِیَن  إِنَّ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ ل

ِّقَوْمٍ یُوقِنُوَن َّهٍ آیَاٌت ل  وَفِی خَلْقِکُمْ وَمَا یَبُثُّ مِن دَاب
ِّزْقٍ  مِن ر مَِن السَّمَاءِ  َّهُ  الل أَنزَلَ  وَمَا  َّهَارِ  وَالن َّیْلِ  الل  وَاخْتاَِلفِ 
ِّقَوْمٍ یَعْقِلُوَن ِّیَاحِ آیَاٌت ل فَأَحْیَا بِهِ الْأَرَْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَْصرِیفِ الر
َّهِ  ِّ فَبِأَیِّ حَدِیثٍ بَعْدَ الل َّهِ نَتْلُوهَا عَلَیْکَ بِالْحَق  تِلْکَ آیَاُت الل

وَآیَاتِهِ یُؤْمِنُوَن

جهت رونق کاسبی :
 هر کس با  ایمان این آیات را در روز پنج شنبه اول ماه، 
بانیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و در منزل یا 
دکان خود نگاه دارد رزق او و کاسبی اش بسیار شود و برکت 

در اموال او به ظهور رسد.

 آیات 28 و 29 سوره حدید :
کِفْلَیْنِ  یُؤْتِکُمْ  ََّه وَآمِنُوا بِرَُسولِهِ  َّقُوا الل َّذِیَن آمَنُوا ات ُّهَا ال  یَا أَی
َّهُ غَفُورٌ  َّکُمْ نُورًا تَمُْشوَن بِهِ وَیَغْفِرْ لَکُمْ وَالل مِن رَّحْمَتِهِ وَیَجْعَل ل

رَّحِیمٌ
َّهِ  ِّن فَْضلِ الل لِئاَلَّ یَعْلَمَ أَهْلُ الْکِتَابِ أاَلَّ یَقْدِرُوَن عَلَى َشیْءٍ م

ِ َّهُ ذُو الْفَْضلِ الْعَظِیم َّهِ یُؤْتِیهِ مَن یََشاءُ وَالل وَأَنَّ الْفَْضلَ بِیَدِ الل
 

دعا برای کسب حالل و با برکت
 امام باقر علیه الّسالم فرمود چون در مغازه نشستی بگو :

 
َّهُ وَحْدَهُ اَل َشرِیکَ لَهُ وَ أَْشهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً  أَْشهَدُ أَْن اَل إِلََه إاِلَّ الل

ِّی َّهُمَّ إِن عَبْدُهُ وَ رَُسولُهُ ص الل
ِّباً وَ أَعُوذُ بِکَ  مِنْ  أَنْ  أَظْلِمَ  أَوْ أُظْلَمَ   أَْسأَلُکَ مِْن فَْضلِکَ حاََلاًل طَی

ٍ وَ أَعُوذُ بِکَ  مِنْ  صَفْقَهٍ خَاِسرَه
ٍ وَ یَمِینٍ کَاذِبَه

 
دعای وسعت رزق

 آیات شریفه ذیل برای باز کردن رزق و روزی کسانی است 
که رزق و روزیشان بسته شده و یا مورد چشم زخم و نظر قرار 
گرفته است. این آیات به اذن و اراده باریتعالی، وسعت دهنده 

رزق و روزی است.
 

این آیات را بخواند و یا بنویسد و با خود به همراه داشته 
باشد:

 )وَمَا مِن دَآبّهٍ فِی الأرْضِ إاِلّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَیَعْلَمُ مُْستَقَرّهَا 
وَمُْستَوْدَعَهَا کُلّ فِی کِتَابٍ مّبِینٍ( –هود:6–

 
) إِّن رَبّکَ یَبُْسطُ الرّزْقَ لِمَن یََشآءُ وَیَقْدِرُ إِنّهُ کَاَن بِعِبَادِهِ خَبِیراً 

بَِصیراً( –الإسراء:30–
 

) وَفِی الّسمَآءِ رِزْقُکُمْ وَمَا تُوعَدُوَن–فَوَرَّب الّسمَآءِ وَالأرْضِ إِنُّه 
لَحَقّ مّثْلَ مَآ أَنّکُمْ تَنطِقُوَن( –الذاریات:22–23–

 
) مّا یَفْتَحِ اللّهُ لِلنّاسِ مِن رّحْمَهٍ فاَلَ مُمِْسکَ لَهَا وَمَا یُمِْسکْ 

فاَلَ مُرِْسلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ( –فاطر:2–
 

)وَالّضحَىَ – وَاللّیْلِ إِذَا َسجَىَ – مَا وَدّعَکَ رَبّکَ وَمَا قَلَىَ – وَ 
َّکَ مَِن الأُولَى  – وَلََسوْفَ یُعْطِیکَ رَبّکَ فَتَرَْضىَ –  لَلآِخرَهُ خَیْرٌ ل
أَلَمْ یَِجدْکَ یَتِیماً فَآوَىَ – وَوَجَدَکَ َضآالّ فَهَدَىَ – وَوَجَدَکَ عَآئاِلً 
فَأَغْنَىَ – فَأَمّا الْیَتِیمَ فاَلَ تَقْهَرْ – وَأَمّا الّسآئِلَ فاَلَ تَنْهَرْ – وَأَمّا 

بِنِعْمَهِ رَبّکَ فَحَدّْث(.
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زکریا، پسر ابراهیم، با آنکه پدر و مادر و همه فامیلش نصرانی 
بودند و خود او نیز بر آن دین بود، مدتی بود که در قلب خود 
تمایلی نسبت به  اسالم احساس می کرد. تا اینکه دیگر تاب نیاورد 
و  بر خالف  میل پدر و مادر و اقوام، دین اسالم اختیار کرد و 

مسلمان شد. 
موسم حج پیش آمد. زکریای جوان به قصد سفر حج از کوفه 
یافت.  تشرف  صادق)ع(  امام  حضور  به  مدینه  در  و  آمد  بیرون 
ماجرای اسالم آوردن خود را برای امام تعریف کرد. سپس گفت: 
پدر و مادر و فامیلم همه نصرانی )مسیحی( هستند؛ مادرم نابینا 
است؛ من با آنها حشر و نشر دارم و از روی اکراه با آنها هم غذا 

می شوم؛ تکلیف من چیست؟  
امام: آیا آنها گوشت خوک مصرف می کنند؟

زکریا: نه پسر پیامبر؛ دست هم به گوشت خوک نمی زنند. 
امام: معاشرت تو با آنها مانعی ندارد. اما مراقب حال مادرت باش. 
تا زنده است به او نیکی کن و وقتی که از دنیا رفت جنازه او را به 
کسی دیگر وامگذار؛ خودت شخصاً متصدی تجهیز جنازه او باش.

 ایام حج به آخر رسید و زکریا به کوفه برگشت. سفارش امام را به  
خاطر سپرده بود. کمر به خدمت مادر بست و لحظه ای از مهربانی 
و محبت  به مادر نابینای خود دست برنداشت. با دست خود او را 
غذا می داد و حتی شخصاً حواسش به لباس ها و موهای مادر بود 
که شپش نگذارد. این تغییر روش پسر ، خصوصاً پس از بازگشت 
از سفر مکه، برای مادر شگفت آور بود. تا اینکه یک روز به  پسر خود 
گفت: پسر م! تو پیش ازاین که در دین ما بودی و من و تو اهل 
یک دین و مذهب بودیم ، این قدر به من مهربانی نمی کردی اکنون 
چه شده  که با اینکه من و تو از لحاظ دین و مذهب با هم بیگانه ایم  

بیشتر از قبل با من مهربانی می کنی؟
این طور  من  به  ما  پیغمبر  فرزندان  از  مردی  جان!  مادر  زکریا: 

دستور داد . 
مادر: خود آن مرد هم پیغمبر است؟  

زکریا: نه، او پیغمبر نیست، او پسر پیغمبر است. 
مادر: پسرکم! گمان می کنم او پیغمبر باشد؛ اینگونه توصیه ها و 

سفارش ها جز از سوی پیغمبران از سوی کسی دیگر نمی آید . 
زکریا: نه مادر؛ مطمئن باش او پیغمبر نیست. او پسر پیغمبر 

است. در واقع بعد از پیغمبر ما پیغمبری به جهان نخواهد آمد. 
همه  از  حتی  است؛  خوبی  دین  بسیار  تو  دین  پسرکم!  مادر: 
دین های دیگر بهتر است. دین خود را برایم بیشتر توضیح بده. 
زکریا درباره اسالم گفت و مادرش مشتاقانه گوش سپرد. حاال 

دیگر مادر مسیحی آماده بود برای اظهار شهادتین. 
مادر مسلمان شد. سپس جوان آداب  نماز را به مادر خود آموزش 
داد. مادر، نماز ظهر و عصر را طبق آنچه از فرزندش آموخته بود 
به جا آورد.  شب به نیمه رسیده بود که ناگهان حال مادر تغییر 
کرد  و به بستر افتاد. پسرش را طلبید و گفت: زکریای من!  یک بار 

دیگر آن چیزهایی که به من یاد دادی تکرار کن! 
زکریا دوباره شهادتین و سایر اصول اسالم یعنی ایمان به پیغمبر و 
فرشتگان  و کتب آسمانی و روز قیامت را به مادر تعلیم کرد . مادر 
همه آنها را به  عنوان اقرار و اعتراف بر زبان جاری و سپس جان 

به جان آفرین تسلیم کرد. 
فردای آن شب، جمعی از مسلمانان برای غسل و تشییع جنازه 
آن زن حاضر شدند. کسی که  برجنازه نماز خواند و با دست خود 

او را به خاک سپرد، پسر جوانش زکریا بود.



باغ ها و دانه هایی را که درو می کنند  از آسمان آبی پربرکت فرستادیم و به وسیله آن  و 

رویاندیم و نخل های بلندقامت که میوه های متراکم دارند. همه این ها به منظور روزی دادن 

به بندگان است و به وسیله باران، زمین مرده را زنده کردیم. آری؛ زنده شدن مردگان نیز 

همین گونه است.

)سوره ق؛ آیه ۹ تا ۱۱(
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حــرا نــام درختــی اســت در اندازه هــای 3 تــا 6 متــر بــا شــاخ و برگهــای ســبز و روشــن کــه در آبهــای شــور زندگــی می کنــد و نــام 
علمــی اش )Avicennia Marina( منســوب اســت بــه ابوعلــی ســینا دانشــمند ایرانــی. جنــگل حــرا بــر دریــا و آب شــور قــرار دارد 
و ایــن ســازش بــا آب شــور و شــرایط نامناســب، از حــرا یــک گیــاه اســتثنایی ساخته اســت. دانــه آن روی درخــت مــادر می رویــد و 
نهــال تولیــد می کنــد. ســپس از درخــت جــدا می شــود و داخــل مــرداب می افتــد. گیاهــان حــرا برگهایــی بــا ظاهــر بیضــی شــکل و 
قاعــده ای باریــک )دوکــی شــکل رویــه ســبز و بــراق دارنــد و پشــت برگهــا نیــز ســفید یــا خاکســتری رنــگ اســت. طــول ایــن برگهــا 
ــا 5.7 ســانتی متر اســت. میــوه حــرا، بادامــی شــکل اســت. ریشــه های ایــن درخــت، شــکل منظمــی ندارنــد، امــا گل  حــدود 5 ت
حــرا کــه از فــرط کوچکــی ناپیــدا و غیــر محســوس اســت گلــی بــه رنــگ طالیــی اســت بــا 4 گلبــرگ، کــه هــر گلبــرگ بیشــتر از چنــد 

میلی متــر طــول نــدارد بــا عطــری شــیرین و خنــک، کــه تــا شــعاع چنــد متــری اطــراف آن پراکنــده می شــود.


