


بسم اللّه الرّحمن الرّحیم 

درســی کــه مــا از قــرآن گرفته ایــم، درســی کــه مــا از اســام گرفته ایــم، درس ایســتادگی و مجاهــدت و وحــدت و اتحــاد اســت؛ اتحــاد دلهــا و دســتها 

بــا یکدیگــر؛ مخصــوص ملــت مــا هــم نیســت؛ اتحــاد در دنیــای اســام. امــروز شــا ببینیــد یکــی از نقاطــی کــه دشــمنان مــا بــر روی آن بــه طــور کامــل 

تکیــه میکننــد، برافروخــن اختافــات مذهبــی اســت؛ شــیعه و ســنی. آدمهائــی کــه نــه بــه شــیعه عقیــده دارنــد، نــه بــه ســنی عقیــده دارنــد، نــه اصــل 

اســام را قبــول دارنــد، طبــق میــل رسویســهای جاسوســی آمریــکا و ارسائیــل میآینــد پشــت بلندگوهــا میایســتند، از توســعه ی تشــیع اظهــار نگرانــی 

میکننــد! شــا چــه میفهمیــد تشــیع چیســت!؟ چــه میفهمیــد تســنن چیســت!؟ شــا بــه اصــل دیــن اعتقــادی نداریــد. امــروز سیاســت اســتکبار و 

سیاســت رسویســهای جاسوســی ایــن اســت کــه ماهــا را از هــم برتســانند؛ شــیعه را از ســنی، ســنی را از شــیعه؛ اختــاف ایجــاد کننــد. راه غلبــه ی بــر 

دشــمنان، اندیشــیدن، فکــر کــردن، متحــد شــدن، دلهــا را بــه هــم نزدیــک کــردن، دســتها را در هــم گــره کــردن اســت؛ و اینجــور اســت کــه بــه فضــل 

پــروردگار، »لیظهــره علــی الّدیــن کلـّـه« پیــش خواهــد آمــد؛ و خــدای متعــال بــه فضــل خــود، بــه لطــف خــود، اهــداف و دســتورات و برنامه هــای ایــن 

بعثــت را بــر همــه ی توطئه هــای دشــمن پیــروز خواهــد کــرد.

بیانات مقام معظم رهربی در دیدار کارگزاران نظام در سالروز مبعث -1386/5/20

پیامبـر اکرم )صلی الله علیه و آله(

اَلِْعباَدُة َعَشََة اَْجزاٍء تِْسَعـٌة ِمْنها فی طَلَِب الَْحالِل

عبــادت ده جــزء اســت کــه نــه جــزء آن در کار و تــاش بــرای بــه دســت 

آوردن روزی حــال اســت.
مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۱۲

پیامبـر اکرم )صلی الله علیه و آله(

رُهــا َصــالٌه َو ال َصَدَقــٌه، ِقیــَل یا رســوَل  نـُـوِب ُذنُوبــاً ال یُکَفِّ إنَّ ِمــَن الذُّ

رُهــا قــاَل الُهُموُم فــی طَلَِب املَِعیَشــِه اللــِه َفــا یُکَفِّ

بعضــی از گناهــان بــه وســیله منــاز و صدقــه هــم آمرزیــده منــی شــوند. 

ــه! پــس چــه چیــز موجــب آمــرزش آن اســت؟  ــا رســول الل ســؤال شــد ی

فرمــود: جدیــت و تــاش در طلــب معیشــت.
مستدرک الوسائل، ج 13، ص 13



باسمه تعالی

پیامرب اکرم)صلی الله علیه و آله(

ــا ِمــَن الَْفَشــِل َو الْکََســِل َو الَْعْجــِز َو  ــا ِبالنََّشــاِط َو أَِعْذنَ ــْن َعلَْیَن  اْمُن

ــِل َجــِر َو الَْملَ ِر َو الضَّ َ ــِل َو الــرَّ الِْعلَ

)خدایــا( نعمــت رسزندگــی و کوشــایی را بــه مــا ارزانــی دار و از سســتی، 

تنبلــی، ناتوانــی، بهانــه آوری، زیــان، دل مردگــی و مــال، محفوظــان دار.
میزان الحکمه، ج11، ص5184

یكــی از مهمرتیــن مــواردی كــه رضوریســت در حــوزه كار و تــاش آویــزه 

ــت  ــك دق ــی ش ــت. ب ــدان كاری اس ــوع وج ــد موض ــا باش ــه م ــوش هم گ

هریــك از مــا در انجــام بهــرت وظایفــان نقــش موثــری در بهبــود فرآیندهــا 

و افزایــش بهــره وری خواهــد داشــت، اگــر امــروز مــی توانیــم بــا افتخــار 

ــد و  ــت در تولی ــت، دق ــزگان از نظــر كیفی ــه ســیان هرم ــم ك اعــام كنی

ــران قــرار دارد بــه خاطــر همــكاری  ــگاه برتریــن هــای ای رسعــت در جای

ــران و  ــازمانی كارگ ــبانه روزی و ارق س ــاش ش ــوزانه، ت ــه و دلس صادقان

پرســنل كارخانــه اســت.

 امــا معتقــدم كــه هیچــگاه نبایــد ایــن موفقیــت هــا باعــث ایجــاد حــس 

ــه  ــه قل ــرای رســیدن ب ــی ب ــوز راه طوالن ــه هن ــا شــود چــرا ك غــرور در م

ــه یكــی از مهــم  ــاور اســتوارم ك ــن ب ــر ای ــش اســت. ب هــای كــال در پی

تریــن لــوازم بــرای تحقــق كامــل موفقیــت در ســیان هرمــزگان تقویــت 

ــراد از  ــه اف ــت، هم ــه اس ــطوح كارخان ــی س ــدان كاری در متام ــس وج ح

مدیــر عامــل تــا كارگــران بخــش هــای مختلــف بایــد بــا جدیــت و دقــت 

ــه  ــه كلی ــر ایــن نســبت ب ــد و عــاوه ب ــه خــود بپردازن ــه وظایــف محول ب

ــوان عضــوی  ــه عن ــد. همــه مــا ب ــه احســاس مســئولیت كنن امــور كارخان

از خانــواده ســیان هرمــزگان موظفیــم تــا بــا همــه تــوان بــرای بــه مثــر 

نشســن امــور تــاش كنیــم، در ایــن راه چــون اعضــا یــك خانــواده بایــد 

ــی  ــش خلل ــام وظایف ــی در انج ــر كس ــیم و اگ ــم باش ــا ه ــكات ب در مش

پیــش آمــد بــه كمكــش بشــتابیم؛ چــرا كــه مــا چــون مســافران یــك كشــتی 

هســتیم كــه كوچكرتیــن خللــی در آن منجــر بــه غــرق شــدن همــه 

مســافران خواهــد شــد.

هانطــور كــه در حدیــث ابتدایــی ایــن نوشــته بــه نقــل از پیامــرب رحمــت 

ــن نعــات  ــم تری ــی از مه ــوان یك ــه عن ــایی ب ــاره شــد موضــوع كوش اش

الهــی از خداونــد درخواســت شــده، از خداونــد متعــال مــی خواهــم تــا 

ایــن نعمــت را بــر مــا ارزانــی دارد تــا هریــك از مــا بتوانیــم با سختكوشــی 

ــد  ــق اهــداف بلن در وظایفــان گام محكــم و اســتواری در راســتای تحق

رشكــت برداریــم.

با آرزوی توفیق

وحید ذاكری
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حجه االسالم و المسلمین جهانگیری، 
 و میترا فرخ رو



تودیع و معارفه مدیر کارخانه
در تاریـخ 94/2/8 در جلسـه مدیـران کارخانـه از زحـات جناب آقای 

مهنـدس محمـودی مدیـر سـابق کارخانـه تقدیـر و تشـکر بـه عمـل آمد 

و جنـاب آقـای حمیدرضـا امینـی بـه سـمت مدیریـت کارخانـه منصـوب 

شـدند. ضمـن آرزوی موفقیـت بـرای مهندس محمـودی، به جنـاب آقای 

امینـی تربیـک عرض منوده و از خداوند متعال توفیقات روزافزون ایشـان 

خواستاریم. را 

ثبـت رکورد جدید توسـط رشکت سـیان هرمـزگان در رسعت 
کلینکر بارگیری 

بـا کـال افتخـار مطلـع شـدیم كـه ركـورد جدیـد رسعـت در بارگیـری 

كلینكـر صادراتـی توسـط رشكـت سـیان هرمـزگان و رشكـت سـاحل 

منایـان بنـدر شكسـته شـد.

این موضوع طی نامه ای كتبا از طریق بندر مورد تقدیر قرار گرفت.

كسـب ایـن موفقیـت بـزرگ حاصـل زحـات و كوشـش شـبانه روزی 

همـه همـكاران در بخـش هـای مختلـف كارخانه از معدن تـا بارگیری 

است.

ماهنامــه داخلــی ســیمان هرمــزگان | شــماره ســوم | خرداد مــاه 94 | رایگان

صفحه سوم | اخبـــــــار

بـه مناسـبت روز جهانـی کار و کارگر، کارگران سـیان هرمزگان 
در منـاز جمعه شهرسـتان بنـدر خمیر حضور پیـدا کردند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی و امـور بیـن امللـل سـیان هرمـزگان یازدهم 

اردیبهشـت مـاه بـرای تجلیل از قـر زحمتش کارگری جامعـه روزجهانی 

کارگـر نامیـده شـده اسـت بـه همیـن منظـور کارگـران و زحمـت کشـان 

سـیان هرمـزگان در منـاز عبـادی سیاسـی جمعه حضـور پیـدا کردند. 



ایــران بــه عنــوان یکــی از کشــورهای در حــال توســعه، بــا دارا بــودن منابــع غنــی ســوختهای 

فســیلی ماننــد نفــت و گاز، جایــگاه ویــژه ای را در بیــن کشــورهای مــرف کننــده انــرژی 

بــه خــود اختصــاص داده اســت.

نقشــه هــا، جــداول و منودارهــای مربــوط بــه مقــدار مــرف انــرژی در کشــورهای جهــان، 

نشــان دهنــده جایــگاه ایــران بــه عنــوان یکــی از کشــورهای بــا مــرف بــاالی انــرژی اســت.

توســعه روزافــزون صنایــع بــزرگ در کشــور بــا افزایــش مــرف ســوخت هــای فســیلی بــه 

مثابــه عمــده تریــن منبــع تولیــد انــرژی صنایــع، همــراه اســت.

افزایــش مــرف ســوخت هــای فســیلی و نیــاز صنایع بــه این منابــع تجدید ناپذیــر، اهمیت 

رصفــه جویــی در ایــن بخــش هــا را دو چنــدان میکنــد. از ســوی دیگر ســوخت های فســیلی 

عمــده تریــن منابــع آلــوده کننــده هــوا بــه حســاب مــی آینــد، بنابرایــن گســرتش اقدامــات 

کنــرتل کننــده انتشــار ناشــی از مــرف ایــن منابــع در صنایــع اهمیــت بیشــرتی از گذشــته 

پیــدا مــی کنــد. کــا اینکــه مطالعــه تجربــه دیگــر كشــورها بــه ویــژه كشــورهای صنعتــی 

در چهــار دهــه گذشــته نشــان مــی دهــد كــه مباحــث مربوطــه بــه كارآیــی انــرژی و بهینــه 

ســازی مــرف انــرژی یكــی از اصلــی تریــن سیاســت هــای كشــورهای پیرفتــه درجهــت 

كاهــش مــرف انــرژی، افزایــش كارآیــی و در نهایــت تامین امنیــت عرضه بلندمــدت انرژی 

اســت. مطالعــه كشــورهای كانــادا، ژاپــن و نــروژ نشــان مــی دهــد كــه ایــن كشــورها در 

طــول دهــه هــای اخیــر سیاســت هــای ســختگیرانه ای در مدیریــت انــرژی اعــال منــوده 

ــی  ــش كارآی ــق افزای ــرژی از طری ــی در كاهــش مــرف ان ــج بســیار مطلوب ــه نتای ــد و ب ان

رســیده انــد. اســتفاده از تجربیــات كشــورهای مذكــور یــا مشــابه آنهــا در جهت برنامــه ها و 

سیاســت هــای كوتــاه مــدت و بلندمــدت بهینــه ســازی مــرف انــرژی در ایــران مــی توانــد 

گامهــای نخســتین كشــور در زمینــه افزایــش كارآیــی انــرژی را بــا اطمینــان بیشــرت و خطــای 

كمــرتی بــردارد.

ــن توســعه  ــرژی و همچنی ــن راســتا، در جهــت کاهــش مــرف ان ســیان هرمــزگان در ای

ــای  ــئولیت ه ــا مس ــرا ب ــی و همگ ــت محیط ــری زیس ــئولیت پذی ــرد مس ــا رویک ــدار ب پای

اقتصــادی و اجتاعــی، اقــدام بــه پیــاده ســازی سیســتم مدیریــت انــرژی ایــزو 50001:2011 

ــق فرهنــگ ســازی  ــن سیســتم، از طری منــوده اســت. ایجــاد بســرتهای مناســب اجــرای ای

ســازمانی، گــردآوری و جمــع آوری داده هــای مــرف انــرژی، انجــام تحلیــل هــا و برنامــه 

ــاز، مســتند منــودن الزامــات و خواســته هــای اســتاندارد، تعریــف و  ریــزی هــای مــورد نی

ــن  ــرژی و همچنی ــه مــرف، اســتفاده و بازدهــی ان ــود در زمین ــروژه هــای بهب اجــرای پ

نظــارت بــر پیرفــت آنهــا، از مهمرتیــن اقدامــات ســیان هرمــزگان در ایــن زمینــه بــوده 

ــه اول و انجــام اصاحــات  ــزی مرحل ــدن دوره ممی اســت. ســیان هرمــزگان پــس از گذران

مــورد نیــاز، در اســفند مــاه 1393 موفــق بــه اخــذ ایــن گواهینامه گردیــد. گواهینامــه مذکور 

توســط رشکــت IMQ ایتالیــا بــه ســیان هرمــزگان بــه عنــوان یکــی از معــدود رشکــت هــای 

ایرانــی و ســیانی پیــرو در ایــن زمینــه، اعطــا گردیــد. 

ت انــرژی 
ســتم مدیریــ

اخــذ گواهینامــه سی



بــه مناســبت 12 اردیبهشــت روز کارگــر مجموعــه مســابقات ورزشــــی در 

ســطح کارخانــه ســیان هرمــزگان برگــــزار گردیــد کــه گــزارش رشــته هــا و 

برگزیــدگان بــه شـــرح ذیــل مــی باشــد:

الــف – مســابقات دو و میدانــی: )نفــرات اول تــا دهــم در دو 
رسعــت و اســتقامت(

A – دو استقامت زیر 35 سال:

1- فرهــاد گلســتانه 2- رســول کریمــی 3- علــی درخــور 4- علمــدار حامتــی 

5- یونــس بــرداره 6- محمــود لشــتغانی و بهــروز مقصــود) همزمــان(7- یــارس 

آزرم ســیرت 9- الیــاس ســاحلی زادگان10- حجــت جالــی )جمعــاً 11 نفــر(. 

B- دو استقامت 35 تا 45 سال:

1 – حســین بازگیــر 2- حســین محمــودی 3- عبدالــه توســل 4- صالح اســامی 

ــی نســب 8- جــواد  ــم عال ــون 7- ابراهی ــی 6- موســی بزمال ــد یزدان 5- احم

محمــدی 9- مصطفــی دســتجردی 10- کــال برتراســک

C - دو استقامت 45 سال به باال:

 1- بهــرام ســعیدیان 2- الیــاس وزیــری 3- حمیــد دیــدار 4- ادریــس جهــازی 

5- ســلان درداب 6- رســتم ســعیدیان 7- عبــاس پــاک نظــر 8- احمــد جهازی 

9- موســی دســتجردی 10- ســیروس عظیمــی 

D - دو استقامت زیر 38 سال:

1-حبیــب الــه دهقــان 2- مســعود پرنیــان 3- خلیــل مرادپــور 4- نــارص 

دهقــان 5- محمــد باقــر لشــتغانی 6- محمــد جــواد کاوه 7- شــهرام معــار 

ــدی ــد احم ــب اورک 10- محم ــتغانی 9- حبی ــی لش ــی 8- مصطف باش

E – دو رسعت باالی 38 سال:

1- محمــد بیژنــی 2- مجیــد عقیلــی 3- ادریــس کــم گــو 4- اســداله بــدرود 

5- رضــا ســاحلیزادگان 6- علــی میــری 7- احمــد صالحــی 8- فرامــرز رســتمی 

9- حســن دســتجردی 10- عبدالنــور علــی نیــا

ب – مسابقات حمل تخم مرغ با قاشق:
1-علی آژیده 2- صادق خرسوی 3- احمد فرهادی 4- عبداله درجدر

پ – مسابقات حل جدول کلات متقاطع:
1-عباس موالبیگی 2- محمد ستایش 3- بهروز درگاهی 4- جابر قهرمانی

ت – مسابقات شطرنج:
1-جهانگیر گودرزی 2- رضا مجیدی 3- هوشنگ لرکی 4- مهران غفاریان

ث – مسابقات پرتاب دارت:
1-یعقــوی بازمانــدگان 2- حســن بزمالــون 3- عبدالکریــم زارع پــور 4- 

ــدار ــد دی حمی

ج – مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی:
1-علــی جعفــری 2- ســعید طالبــی 3- حجــت جالــی نیــا 4- محمــد دربــه 

5- ســید محمــد حســینی ریــزی

نفر اول افتخاری = جال محمدی

چ – مسابقات پرش جفت پا متولدین 1353 به باال:
1-حسین امیری 2- فرهاد گلستانه 3- داود سبزعلی 4- علمدار حامتی

ح – مسابقات پرش جفت پا متولدین زیر 1353:
1-یوسف شاهسونی 2- مظفر بازگشا 3- حسین کشکولی 4- محمد درب

خ – مسابقات طناب کشی:
مقــام اول – تیــم ســنگ شــکن: اقبــال آزادی – حســن دســتجردی – ســید مجیــد 

حســینی نــژاد – مصطفــی صابــری – حســن قلــی مرداســی – نعمت الــه خدری 

ــرام ســعیدیان – مســلم دســتجردی –  ــم کارگاه ســاخت: به ــام دوم – تی مق

علیرضــا ســعیدیان – عبــاس پــاک نظــر – علــی لشــتغانی – بهــروز مقصــودی 

ــان – حســین دســتجردی –  ــاءاله پورمندی ــم ســیویل: ماش ــام ســوم – تی مق

ــا  ــروز درســتکار – حجــت زیب ــا – فی ــال نی ــح اســامی – محمــد توپ صال

مقــام چهــارم: محمــد دریایــی – عبدالرحمــن دردور – ســعید درای – 

مصطفــی آرسیــس – ســمیع الــه کلبــادی نــژاد – احمــد منصــوری

د - مسابقات شنا بانوان و فرزندان دخرت: 
ــا بــدرود 3- فاطمــه  ــا 2- مهن A – متولدیــن زیــر 8 ســال: 1- حدیــث آمونی

زارعپــور 4- مائــده ره انجــام 

B – متولدیــن 8 تــا 10 ســال: 1- پرنیــا شــهبازی 2- درنــا احمــدی 3- روشــنک 

ســپهریان 4- فرشــته کشکولی

C – متولدیــن 11 تــا 13 ســال: 1- ســانه عبدالــه پــور 2- فاطمــه کشــکولی 

3- شــها باغبــان 4- فرزانــه عــرب نــژاد

D - متولدیــن 14 تــا 16 ســال: 1- فاطمــه عــرب نــژاد 2- محدثــه پاپــی 3- 

ســارینا درداب 4- فهیمــه احمــدی کشــکولی 

E – متولدین 17 تا 19 سال: 1- ساناز علیاری 2- ندا وزیری 3- نسرتن حسینی 

F – متولدین 20 تا 30 سال: 1- آناهیتا پاپی 2- زهرا جالی 

G – متولدیــن 31 تــا 40 ســال: 1- زهــرا بابایــی 2- آســیه نوایــی 3- معصومــه 

موالیــی 4- لیــا افشــاری 

H – متولدیــن 41 ســال بــه بــاال: 1- مــژگان طاهــری نیــا 2- فاطمــه مفارقــت 

3- حوریــه کرمــی 4- خدیجــه عــوض پــور

ذ – مسابقات شنا آقایان:
ــری  ــین جعف ــدی 2- امیرحس ــا محم ــال: 1- پوری ــا 10 س ــن 8 ت A – متولدی

ــر  ــا بازگی ــژاد 4- نی ــاک ن ــی پ 3- عل

B – متولدیــن 11 تــا 13 ســال: 1- شــعیب پــر همــت 2- بهنــام رســتمی 3- 

معیــن امیــری 4- رساج رحیمــی 

C – متولدیــن 14 تــا 16 ســال: 1- محمــد آبــرون 2- علــی محمــدی 3- محمد 

حســین پرویزی 4- علیرضا میرحســینی

D - متولدین 17 تا 19 سال: 1- فرهاد پناهپوری 2- احمد پرهمت 

E – متولدیــن 20 تــا 30 ســال: 1- ســعید امیــری 2- فــرزاد زارع پــور 3- 

ــی  ــا کریم ــری 4- محمدرض ــف وزی یوس

ــدی  ــا اوبن ــی 2- محمدرض ــی جال ــال: 1- مجتب ــا 40 س ــن 31 ت F – متولدی

ــواد کاوه ــد ج ــتغانی 4- محم ــی لش 3- عل

G – متولدیــن 41 الــی 50 ســال: 1- جــواد محمــدی 2- ابراهیــم عالــی نســب 

3- صــادق خــرسوی 4- محمــد مــرادی 

ر – مسابقات تیر و کان:
1-محمد جوکار 2- رضا طیبی 3- مصطفی ناظری 4- جال محمدی

ز – مسابقات تنیس روی میز:
1-عزیز بسیم 2- شایان بلوکی 3- مجید ابراهیمی 4- فرامرز رستمی 

گزارش 
مســـابقات ورزشی 
روز کارگر



ژ – مسابقات والیبال:
مقام اول: اساعیل ویسی – جال حسنی – سید اساعیل میرحسینی

ــو –  ــه دیندارل ــت ال ــی – آی ــن قرنجیک ــی – بهم ــم همدان ــام دوم: رحی مق

ــدی ــور احم ــاس پ الی

مقــام ســوم: امیــر پــاالش – محمــود لشــتغانی پــور – عیســی خواجویــی – 

عبدالرضــا موســوی 

س – مسابقات دارت بانوان:

1-ناهیــد خدمتگــزار 2- نجمــه الســادات حســینی 3- فریبــا یاقــوت 4- 

معصومــه ســاحلیزادگان و خدیجــه احمــدی ) مشــرتکاً( 

ش – مسابقات تیراندازی بانوان:
1-عایشــه جعفــری 2- فاطمــه رســتگار 3- جهــان آل عبایــی 4- فاطمــه یــزدان 

پنــاه و پرنیــا پاســاری ) مشــرتکاً(

ص – مسابقات تنیس روی میز بانوان:
1-پروانه انصاری 2- شهناز بلوکی 3- گلبارانی 4- عاطفه رسوشیان 

ض – مسابقات فوتبال:
مســابقات بــه صــورت دوره ای و اعضــاء هــر تیــم 20 نفــر کــه مقــام هــای 

کســب شــده بــه رشح ذیــل مــی باشــد:

تیم اول: تولید

تیم دوم: مکانیک 

تیم سوم: برق

تیم چهارم: انتظامات

مالحظاتسمتقسمتنام و نام خانوادگیردیف

لوح تقدیر + جایزه + معرفی به اداره کارکارگر تولیدتولیدحسین مراد پور1

لوح تقدیر + جایزهاپراتورتولیدسلطان زارعی2

لوح تقدیر + جایزهکارگر تولیدتولیدماشاءالله اسامی خمیری3

لوح تقدیر + جایزهاپراتور اتاق کنرتلتولیدشاهین درآینده4

لوح تقدیر + جایزهپاکت زنتولیدغام پوران5

لوح تقدیر + جایزهاپراتورتولیداقبال آزادی6

لوح تقدیر + جایزهرئیس معادنتولیدجهانگیر گودرزی7

لوح تقدیر + جایزه + معرفی به اداره کارمکانیک خط تولیدمکانیکعیسی خواجویی8

لوح تقدیر + جایزهجوشکارمکانیکعبدالرضا موسوی9

لوح تقدیر + جایزهنوار چسبانمکانیکداود سبزعلی10

لوح تقدیر + جایزهمکانیک خط تولیدمکانیکشهرام میری11

لوح تقدیر + جایزهمکانیک خط تولیدمکانیکغامرضا سخندان12

لوح تقدیر + جایزهاپراتورمکانیکعبدالحمید آسوده13

لوح تقدیر + جایزه + معرفی به اداره کارتکنسین برق و الکرتونیکبرقمحمد مرادی14

لوح تقدیر + جایزهتکنسین برق و الکرتونیکبرقعبدالله توسل15

لوح تقدیر + جایزهتکنسین موتورهای الکرتیکیبرقعباس موال بیگی16

لوح تقدیر + جایزهرئیس آزمایشگاهکنرتل کیفیکوروش بیژنی17

لوح تقدیر + جایزه + معرفی به اداره کاراپراتور Xrayکنرتل کیفیکوروش کلهر18

لوح تقدیر + جایزهکارگر خدماتادارییوسف رشیفی19

لوح تقدیر + جایزه + معرفی به اداره کارمسئول خدمات آموزشیاداریعایشه جعفری20
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کارگران نمونه 
در تاریخ 94/1/30 در مراسمی که به مناسبت روز کارگر برگزار شد، از کارگران منونه کارخانه سیان هرمزگان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

اسامی کارگران منونه تقدیر شده به رشح ذیل می باشد:



لطفــا ضمــن معرفــی، از ســوابق خــود و همچنیــن فعالیــت هایــی که اکنــون در 

شــهر بنــدر خمیــر داریــد بفرمائید؟

بســم اللــه الرحمــن الرحیــم و بــه نســتعین. اینجانــب حســین جهانگیــری، مدت 

حــدود 11 ســال اســت کــه بــه عنــوان امــام جمعــه مشــغول فعالیــت هســتم. 

ــج ســال اســت کــه در  ــز پن ــون نی ــودم و اکن ــاس ب ــن بندرعب شــش ســال در فی

بنــدر خمیــر مشــغول هســتم.

در کنــار وظایــف محولــه بــه عنــوان امامــت جمعــه، تدریــس در دانشــگاه هــم دارم و 

داشــتم. خاصــه هــم بــه عنــوان مــدرس و هم بــه عنوان امام جمعه مشــغول هســتم.

ــر را  ــدر خمی ــهر بن ــن آن در ش ــزگان و قرارگرف ــه ســیان هرم ــگاه کارخان جای

چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد و ایــن موقعیــت بــرای شــهروندان چقــدر مشــکل زا 

و چقــدر فرصــت بــه حســاب مــی آیــد؟

هــر مرکــز تولیــدی و اشــتغالزا بــرای جامعــه مــا در هــر منطقــه ای یــک غنیمت 

ــه  اســت، یــک فرصــت ارزشــمند اســت. کارخانــه ســیان هــم از همیــن مقول

اســت. مخصوصــا در رشایطــی کــه در جامعــه بــا آن مواجــه هســتیم. مشــکل 

ــم، خــوب وجــود  ــت نامناســب اشــتغال کــه در جامعــه داری ــکاری و وضعی بی

چنیــن مجموعــه هایــی کــه اشــتغالزا و مولــد هستند،بســیار ارزشــمند اســت. بــا 

تاکیداتــی کــه مقــام معظــم رهــربی دارنــد در بحــث اقتصــاد مقاومتــی، اینگونــه 

مجموعــه هــا مــی تواننــد کمــک بســیار خوبــی باشــند.

ــت  ــت درس ــا مدیری ــه ب ــند ک ــته باش ــت داش ــن اس ــم ممک ــی ه ــه عوارض البت

میشــود بــه حداقــل رســاند و مــی شــود کنــرتل کــرد. کــه مجموعــه تولیــدی، آن 

ــا تاثیراتــی بــر محیــط زیســت دارد، ولــی اســتانداردهایی  هــم ســیان، طبیعت

گذاشــته انــد بــرای اینکــه ایــن آثــار جانبــی کنــرتل بشــود، کــه جنــاب آقــای دکــرت 

ذاکــری در جلســه ای کــه آقــای اســتاندار هــم تریــف داشــتند، اعــام کردنــد 

کــه بخشــی از کار انجــام گرفتــه و بخــش دیگــر آن هــم در آینــده نزدیــک انجــام 

خواهــد گرفــت و فعالیــت کارخانــه ســیان بــه لحــاظ زیســت محیطــی در حــد 

اســتانداردهای تعریــف شــده خواهــد بــود.

ــار خــوب و  ــه دلیــل اینکــه عوارضــی دارد از ایــن جهــت، منیشــود از آث پــس ب

فــراوان کارخانــه ســیان چشــم پوشــی کــرد.

ــام  ــتای فرمایشــات مق ــه را در راس ــه ســیان در منطق ــت کارخان ــر فعالی تاثی

ــد؟ ــی مــی کنی ــه ارزیاب معظــم رهــربی چگون

ان شــاءالله ایــن مجموعــه اکتفــا نکننــد بــه آنچــه کــه هســت. بــا برنامــه هــای 

خوبــی کــه آقــای دکــرت ذاکــری مدیــر عامــل محــرتم جدیــد ذکــر کردنــد، کــه مثــا 

بــه برکــت ایــن کارخانــه، کارخانــه تولیــد پاکــت هــم احــداث شــود و مجموعــه 

ــد  ــی میتوان ــد، خیل ــدا کن ــه بشــود و توســعه پی ــه اضاف ــا کارخان ــط ب هــای مرتب

مشــکل بیــکاری منطقــه را حــل کنــد. در بخــش اقتصــاد مقاومتــی که مــورد تاکید 

مقــام معظــم رهــربی اســت و یکــی از محورهــای اصلــی اقتصــاد نیــز تولید اســت. 

تولیــد وقتــی رونــق داشــته باشــد، اقتصــاد مقاومتــی تقویــت خواهــد شــد.

غیــر از تاثیــرات اقتصــادی اعــم از اشــتغالزایی و رونــق اقتصــادی در منطقــه 

کــه اشــاره داشــتید، وجــود کارخانــه در منطقــه، در وجــوه اجتاعــی و فرهنگی 

نیــز تاثیــری دارد؟

حتــا همینطــور اســت. مــا فرامــوش نکنیــم کــه مقــام معظــم رهــربی در چنــد 

ســال اخیــر تاکیــد فرمودنــد کــه هــر مجموعــه صنعتــی و تولیــدی یــک پیوســت 

فرهنگــی داشــته باشــد. خــوب کارخانــه هــم از همیــن مقولــه مــی تواند اســتفاده 

ــا توجــه بــه تعــداد قابــل توجــه  ــا توجــه بــه درآمــد زایــی کــه دارد و ب کنــد و ب

نیــروی انســانی کــه در اختیــار دارد و آن داد و ســتدها و رونــق اقتصــادی کــه در 

منطقــه ایجــاد میکنــد، حتــا مســائل فرهنگــی را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد. 

اگــر ایــن مســایل بــا نــگاه ویــژه مدیریــت بشــود و بــرای آثــار فرهنگــی کارخانه 

برنامــه ریــزی بشــود بســیار عالــی اســت. بــه عنــوان مثــال مجموعــه ای کــه دارد 

اینجــا فعالیــت مــی کنــد جمــع زیــادی از خانــواده هــا بــه عنــوان خانــواده های 

مربــوط بــه کارخانــه ســیان، شــهرک مســکونی دارنــد. فعالیــت فرهنگــی در 

شــهرک هــای ســیان و فعالیــت فرهنگــی در درون مجموعــه کارخانــه، بخشــی 

از مســایل فرهنگــی منطقــه را مــی توانــد تحــت تاثیــر قــرار بدهــد.

 مــا در مناســبت هــا مــی بینیــم، در محــرم مخصوصــا، تاســوعا و عاشــورا، یــک 

ــه  ــد از کارخان ــات بســیار فعــال پررنگــی در عــزاداری هــا رشکــت مــی کنن هی

ســیان. یــک اثــر خوبیســت، همچنیــن در شــهرک هــا و تاکیــدی کــه مدتــی 

اســت داریــم و همــکاری خوبــی هــم الحمدللــه از طــرف کارخانــه ســیان دارد 

ــی کــه  ــی کــه اینجــا ســاکن هســتند، بچــه های ــواده های ــرد، خان صــورت میگی

دارنــد، اوقــات فراغتــی کــه در اختیــار دارنــد، میشــود هــم بــرای خانــواده هــا، 

ــه مشــغول  ــاعات روز را در کارخان ــه بیشــرت س ــواده ک ــان آور خان مخصوصــا ن

فعالیــت اســت و خســته بــه خانــه مــی آیــد، ایــن امــورات فرهنگــی کارخانــه 

مــی توانــد آن خــاء را تــا انــدازه زیــادی جــربان کنــد. برنامــه هــای ســازنده و 

ــه تناســب فرصــت  ــرای بچــه هــا و ب ــه دار، ب ــم هــای خان ــرای خان فرهنگــی ب

هایــی کــه دارنــد بــرای نیروهــای داخــل کارخانــه و در محیــط کارخانــه. منتهــی 

ــک فضــای ســخت و  ــه در ی ــی ک ــه های ــه برنام ــه ک ــط. البت ــا رشای متناســب ب

خشــن بــه لحــاظ کاری در کارخانــه ســیان قابــل اجراســت بــا جاهــای دیگــر 

متفــاوت اســت. بــا اردوهــای مختلــف و مســابقات فرهنگــی و بــا مراســم هایــی 

کــه برگــزار مــی شــود مثــل مراســم جشــن میــاد حــرت علــی)ع( و روز کارگــر 

کــه خانــواده هــا رشکــت کننــد و حضــور پیــدا کننــد . مراســم قبلــی نیــز کــه 

مصاحبه با 
امـام جمعــه 
شهر بندر خمیـر



در دهــه فجــر برگــزار شــد بســیار خــوب بــود. اینهــا هــم بــرای مــردم بســیار 

قابــل اســتفاده بــود، مخصوصــا جشــن اخیــر کــه در فضــای بــاز برگــزار شــد، و 

هــم بــرای خانــواده هــا. خانــواده هــای مربــوط بــه پرســنل کارخانــه ســیان و 

شــهروندان عزیــز بنــدر خمیــر اســتفاده کردنــد.

ــر و  ــه فج ــد ده ــی مانن ــای عموم ــن ه ــزاری جش ــی از برگ ــی حرتعال ارزیاب

ــنل و  ــواده پرس ــرای خان ــیان ب ــه س ــط کارخان ــی )ع( توس ــرت عل ــالد ح می

ــه اســت. ــر چگون ــدر خمی شــهروندان محــرتم بن

روز قبــل از برگــزاری جشــن ســیزده رجــب در فرمانــداری جلســه ای در خصــوص 

برگــزاری جشــن بــه ایــن مناســبت برقــرار بــود. مــن نکاتــی در خصــوص مراســم 

گفتــم کــه خدمــت شــا هــم عــرض مــی کنــم. مخصوصــا والدت هــا و جشــن 

ــوع نشــاط  ــک ن ــاد ی ــا ایج ــه ه ــه مراســم و برنام ــرکات اینگون ــل ب ــا. حداق ه

ــه  ــب از فاصل ــاز دارد. دیش ــه آن نی ــدت ب ــه ش ــه ب ــه جامع ــت ک ــی اس عموم

هــای دور وبــا پــای پیــاده آمدنــد خانــواده هــا و حجــم عظیمــی از جمعیــت 

بــا حوصلــه تــا پایــان مراســم حضــور داشــتند. حتــی آخــر مراســم کــه مجــری 

میخواســت مراســم را متــام کنــد، مــردم مخالــف بودنــد. حداقــل آن ایجــاد یــک 

نشــاط اجتاعــی اســت. ایجــاد همبســتگی اســت. باالخــره در ایــن مراســات 

خانــواده هــا همدیگــر را مــی بیننــد، احــوال پرســی مــی کننــد، جویــای حــال 

همدیگــر مــی شــوند کــه در رشایــط عــادی ممکــن اســت نتواننــد. عــاوه بــر 

همــه ی اینهــا مــا محتــوای ارائــه شــده را کارشناســی تــر ارائــه دهیــم و کیفیــت 

را بــاال بربیــم، تاثیــر فرهنگــی بیشــرتی خواهــد داشــت. یعنــی مــا برنامــه هــا را 

بــا نــگاه فرهنگــی اثرگــذار اجــرا کنیــم و برنامــه ای کــه اجــرا مــی شــود، غنــی تر 

باشــد، اثــرش بیشــرت خواهــد بــود. حضــور مــردم در برنامــه هــا پشــتوانه خوبــی 

ــه را از خودشــان  ــن کارخان ــه ســیان. و ای ــت کارخان ــرای ادامــه فعالی اســت ب

میداننــد و برکاتــش را مــی بیننــد. نکتــه دیگــری هــم کــه در دســتور کار هســت 

الحمدللــه، دعــوت از چهــره هــای رسشــناس اســت کــه جاذبــه ایجــاد میکنــدو 

انگیــزه ایجــاد میکنــد بــرای رشکــت. منتهــا مــن تاکیــدم بــر ایــن اســت کــه غنــای 

ــار  ــز ب ــه االن نی فرهنگــی بیشــرت شــود و بــه رصف رسگرمــی اکتفــا نشــود. البت

فرهنگــی دارد، ولــی مــا هــر چــه بیشــرت کار کنیــم اثــر بیشــرتی خواهــد داشــت. 

مخصوصــا کــه جمــع زیــادی جــوان و نوجــوان حضــور دارنــد بســیار تاثیــر گــذار 

اســت کــه همــه اینهــا در هــان مقولــه پیوســت فرهنگــی مــی گنجــد. از ایــن 

اقبــال مــردم اســتفاده بهــرت بشــود. از ایــن حضــور، همزمــان بــا ایــن تبلیغــات، 

بــر غنــای کار بیافزاییــم.

ــتان  ــهر و اس ــای ش ــاد ه ــا نه ــه را ب ــره کارخان ــات مدی ــران و هی ــل مدی تعام

ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب چگون

الحمدللــه تعامــل بســیار خوبــی وجــود دارد. اینکــه مدیریــت کارخانــه دغدغــه 

مــردم را دارنــد، دغدغــه نشــاط عمومــی مــردم را دارنــد، دغدغــه شــغل مــردم را 

دارنــد، اینهــا تعامــل را قــوی تــر میکنــد. مــا هــم بــه دنبــال چیــزی غیــر از ایــن 

نیســتیم. حــرف مــا و خیلــی از مســئولین همیــن اســت کــه در جــذب نیروهــا، 

اولویــت هــای منطقــی رعایــت بشــود. از نیروهــای منطقــه اســتفاده بشــود، از 

اقشــار و ســایق مختلــف در یــک منطقــه اســتفاده بشــود. مــا در کارخانــه االن 

ــم، و یــک شــهر کامــا ســنتی کــه تبعــات  ــم، کــرد داری ــر داری ــم، ل ــرک داری ت

فرهنگــی هــم دارد کــه خــود ایــن ترکیــب یــک فرصــت مناســب اســت .

قبــل از اینکــه اینجــا کارخانــه باشــد شــهر ســنتی و یکدســت بودنــد، ولــی بــا 

ــا  ــف ب ــای مختل ــهر ه ــانی از ش ــروی انس ــذب نی ــه و ج ــن مجموع ــداث ای اح

ــش  ــد. فرمای ــف دقــت فرهنگــی بیشــرتی را مــی طلب ــد و مذاهــب مختل عقای

ــرد  ــر میگی ــا در بخــش پیوســت فرهنگــی مســایل مختلفــی را در ب حــرت آق

ــک شــهرک ســیان را در نظــر  ــال ی ــوان مث ــه عن ــن موضوعــات. ب ــه ای از جمل

بگیریــد. خانــواده هــای غریــب و در یــک فضــای بســته. حــاال بومــی هــا باالخره 

بــا بســتگان خــود ارتبــاط دارنــد، ولــی کســی کــه از جــای دیگــر وارد منطقــه 

ــواده هــم دارد در  ــدر خان ــد، پ ــی کن ــی م ــن فضــای بســته زندگ شــده و در ای

ایــن مجموعــه کار مــی کنــد، تکلیــف ایــن خانــواده بــه لحــاظ نیــاز  و خــوراک 

فرهنگــی چــه خواهــد بــود؟ کــه اگــر وقــت او بــرای رســانه هــای بیگانــه رصف 

شــود، آســیب هــای ســنگینی ایجــاد خواهــد کــرد. کا مکان هــای بســته و گمنامی 

از عوامــل آســیب زا هســتند. اینهــا اهمیــت کار فرهنگــی را بــاال مــی بــرد.

فعالیــت هــای عــام املنفعــه کارخانــه ماننــد پارکــی کــه در حــال احــداث اســت 

ــی از  ــد و چــه توقع ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــاده در حــال ســاخت را چگون ــا ج ی

مجموعــه کارخانــه داریــد؟

در زمینــه هــای عــام املنفعــه هــم الحمدللــه همــکاری کارخانــه همکاری بســیار 

خوبــی اســت. بــه صــورت کلــی مــردم ما، مــردم منطقــی و قدرشناســی هســتند. 

از کارخانــه ســیان یــا هــر مجموعــه دیگــری کــه مشــغول فعالیــت در منطقــه 

ــد. انتظــار  ــه مــردم بدهن ــد ب ــد کــه هــر چــه درآمــد دارن اســت، انتظــار ندارن

معقولــی دارنــد. میگوینــد اگــر آلودگــی هــوا ایجــاد مــی کنــد، فضــای ســبز هــم 

در کنــارش ایجــاد شــود. اگــر مســایل فرهنگــی در ایــن حضــور ســایق مختلف و 

اقــوام مختلــف مــورد توجــه قــرار بگیــرد مناســب اســت. در مجمــوع از یکــرسی 

امکانــات منطقــه اســتفاده مــی شــود، از آب و بــرق و فضــای فیزیکــی و حمــل 

و نقــل و ...، بالتبــع بــه ایــن جــور مســایل هــم رســیدگی شــود. انتظــار زیــاد و 

غیــر منطقــی بنــده نشــنیدم و فکــر منــی کنــم شــهروندان نیــز داشــته باشــند.

حضــور مدیرعامــل جدیــد در کارخانــه را چطــور دیدیــد و تاثیــری بــر فعالیــت 

هــای کارخانــه و فعالیــت هــای جنبــی منطقــه داشــته اســت؟

ــه مدیریــت و  ــده ای کــه در زمین ــه تجــارب ارزن ــا توجــه ب ــه ایشــان ب الحمدلل

بــه خصــوص در فضاهــای تولیــدی و صنعتــی داشــته انــد، حضورشــان تــوام بــا 

آرامــش و امیــد در کارخانــه بــوده اســت. بــدو ورود ایشــان عــزل و نصــب هــا 

کمــی ایجــاد نگرانــی میکــرد. ولــی ایشــان بــا یــک آرامــش و با یــک طانینــه کار 

را رشوع کردنــد. امیــد بــه اینکــه در جــذب نیروهــا اولویــت هــا رعایــت میشــود. 

ــد  ــرتی خواهن ــارکت به ــه مش ــام املنفع ــای ع ــت ه ــه در فعالی ــه اینک ــد ب امی

داشــت. در توســعه فرصــت هــای شــغلی ماننــد کارخانــه پاکــت ســیان، 

الحمدللــه مایــه امیــدواری شــده اســت. یــا نصــب آب شــیرین کــن کمکی اســت 

بــه شــهر مخصوصــا در رشایــط فعلــی کــه بــا مشــکل کــم آبــی مواجــه هســتیم، 

مایــه دلگرمــی و مایــه امیــد اســت. ان شــاءالله وقتــی راه بیافتــد ایــن مشــکات 

ــود و  ــا ب ــی قب ــک نگران ــن، ی ــم داشــت. در موضــوع آب شــیرین ک را نخواهی

ــه  ــاز کارخان مــن هــم عــرض کــردم کــه ایشــان هــم داشــتند کــه آب مــورد نی

از یــک منطقــه کشــاورزی تامیــن میشــود. مــا کشــور کــم آبــی هســتیم. منابــع 

زیرزمینــی هــم وضعیــت خوبــی ندارنــد. وقتــی آب شــیرین کــن نصــب شــود 

کمــک بزرگــی بــه کشــاورزی اســتان خواهــد شــد، کــه آب دریــا از ایــن بــه بعــد 

در کارخانــه اســتفاده بهینــه خواهــد شــد. بــرکات اینجــوری هــم دارد.

اگر پیشنهاد خاصی دارید که مغفول مانده است بفرمائید؟

در فضــای کار و کارخانــه تــاش کنیــم کــه فرهنــگ اســامی بــر محیــط کاری مــا 

بیشــرت حاکــم باشــد. کارگــر مــا وقــت منــاز و مــاه رمضــان بــه فراخــور رشایــط 

ــربد و دغدغــه الزم را داشــته  ــره مناســبی هــم ب ــد به ــه دارد بتوان ــی ک و فرصت

باشــد. بحــث منــاز و وجــدان کاری . مــا در فرهنــگ اســامی در خصــوص کار 

ســامل و رعایــت وجــدان کاری خیلــی توصیــه هــا داریــم. افــرادی هــم هســتند 

ــرای محیــط کارشــان  ــد ب ــد. بای کــه در مراســات کمــرت می تواننــد رشکــت کنن

برنامه ریــزی مناســب بشــود. بــه شــیوه هــای مختلــف. در حــوزه فعالیت هــای 

فرهنگــی هــم هــزار راه نرفتــه همیشــه هســت. مــی شــود متناســب بــا ســواد و 

حوصلــه اشــخاص کارهــای خوبــی انجــام داد کــه اثــر بگذارنــد.

از وقت و فرصتی که در اختیار نشیه گذاشتید سپاسگزاریم.
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گـــــــــــزارش جشــــــــــــن
وقتــی وارد شــهر شــدم شــور و التهــاب کامــا مشــخص بــود. بــه میــدان 

بــزرگ شــهر کــه رســیدم تابلــوی بزرگــی نظــرم را جلــب کــرد. 

" جشن بزرگ روز کارگر" 

ســاعت 1 شــب شــده بــود کــه بــه پــارک ســاحلی شــهروند رفتیــم. همــه 

مشــغول فعالیــت بودنــد.، یکــی ســن برنامــه را نصــب میکــرد، دیگــری 

مشــغول چیــدن صندلــی هــا بــود، دیگــری نــور را تنظیــم مــی کــرد و هــر 

کــس بــه نوعــی درگیــر فعالیتــی بــود. از کــم و کیــف برنامــه ها پرســیدم. 

ــرای جشــن 4000 صندلــی در نظــر  ــان برنامــه قــرار گرفتــم. ب و در جری

ــا  ــون آقــای علــی ضی ــود مجــری معــروف تلویزی ــدو قــرار ب ــه بودن گرفت

برنامــه را اجــرا کنــد. از تیــم هــری آقــای مازیــار فاحــی و حســن ریوندی 

نیــز بــرای اجــرای برنامــه هــای شــاد و مفــرح دعــوت شــده بــود.

بعــد از کمــی گفــت و گــو پــارک شــهروند را تــرک کــردم و دامئــا بــه ایــن 

فکــر مــی کــردم کــه جشــنی بــا ایــن ابعــاد چگونــه برگــزار خواهــد شــد.

باالخــره روز جشــن رســید. ســاعت 8 بــرای رفــن بــه جشــن حرکــت کردم. 

در متــام شــهر مــردم بــه ســمت پــارک ســاحلی در حرکــت بودنــد. عــده ای 

پیــاده در راه بودنــد و عــده دیگــری در ترافیــک ســنگین خیابــان منتهــی 

بــه پــارک منتظــر ایســتاده بودنــد. حجــم عظیــم جمعیــت مــن را مبهــوت 

خــود کــرده بــود. بــه پــارک ســاحلی کــه رســیدم برنامــه تــازه رشوع شــده 

بــود و همــه صندلی هــا پــر بودنــد.

ــراد  ــه ای ــت، ب ــرتم رشک ــل مح ــری مدیرعام ــرت ذاک ــه دک ــدای برنام در ابت

ــد.  ــخن پرداختن س

ــتان  ــمند اس ــران ارزش ــم از کارگ ــن تکری ــن جش ــزاری ای ــدف از برگ » ه

هرمــزگان، علــی الخصــوص کارگــران ســیان هرمــزگان اســت. چــرا کــه بــا 

همــت بــازوان قدرمتنــد پرســنل خــدوم، امــروز رشکت ســیان هرمــزگان، 

بیــن 68 کارخانــه ســیان هرمــز گان در کشــور دارای رتبــه برتــر از نظــر 

تولیــد، صــادرات، نگهــداری و فــروش داخلــی اســت. هانطــور كــه مردم 

خونگــرم شــهر در مشــكالت كارخانــه درگیــر هســتند، مــی خواســتیم در 

جشــن و شــادی كارخانــه نیــز ســهیم باشــند.

از اوایــل حضــورم در شهرســتان و ایــن کارخانــه اولویــت اول مــن 

موضوعــات زیســت محیطــی بــوده اســت و الحمدللــه امــروز آلودگــی 

ــاک  ــرد و خ ــیده و گ ــرون رس ــد میک ــر ص ــه زی ــا ب ــد م ــط تولی ــک خ ی

ــه  ــاه ب ــز در خردادم ــط دوم نی ــاءالله خ ــت. ان ش ــده اس ــرتل ش آن کن

ــید. ــد رس ــران خواه ــتاندارد ای اس

ــه یکــی از معضــالت اساســی  موضــوع بعــدی آب آشــامیدنی اســت ک

اســت. مــا مجبوریــم 2500 مــرت مکعــب آب از منطقــه کهورســتان بــه 

کارخانــه انتقــال دهیــم. هیــات مدیــره رشکــت بــه ایــن نتیجــه رســیدند 

کــه آب شــیرین کن احــداث شــود کــه ان شــاءالله بعــد از اخــذ مجــوز، 

ایــن پــروژه ظــرف شــش مــاه بــا ظرفیــت 6000 مــرت مکعــب بــه بهــره 

بــرداری خواهــد رســید.«

در ادامــه اســتاندار محــرتم هرمــزگان ضمــن تربیــک روز جهانــی کارگــر 

ــم از  ــی کنی ــژه ای م ــی وی ــت: »قدردان ــی )ع( گف ــاد حــرت عل و می

مــردم فهیــم شهرســتان خمیــر بــه دلیــل حضــور در ایــن اجتــاع بــزرگ 

و قدردانــی ویــژه تــر از مدیــر محــرتم عامــل رشکــت ســیان هرمــزگان 

ــه دلیــل برگــزاری ایــن جشــن باشــکوه، وظیفــه خــود میدانســتم کــه  ب

ــن  ــن جش ــفر در ای ــه س ــاد کاری و برنام ــای زی ــغله ه ــم مش ــی رغ عل

رشکــت کنــم.« دکــرت جــادری افــزود: »قدردانــی مــی کنــم از امــام جمعــه 

ــه دلیــل ایجــاد وحــدت در شهرســتان  ــر ب محــرتم شهرســتان بنــدر خمی

و خوشــحامل کــه ایــن همدلــی در ایــن اســتان وجــود دارد و الحمدللــه 

اســتان مــا یکــی از امــن تریــن اســتان هــای کشــور اســت.« آقــای جــادری 

در انتهــا از زحــات دکــرت ذاکــری بــرای اولویــت بنــدی صحیــح در جــذب 

نیــرو، رعایــت مســایل زیســت محیطــی و احــداث آب شــیرین کن 

ــد. قدردانــی کردن

ــل شــد و برنامــه هــای  ــه اســتان تجلی در ادامــه برنامــه از کارگــران منون

ــد. شــاد و مفرحــی برگــزار گردی

ــک  ــم ت ــد در چش ــادی را میش ــت و ش ــد رضای ــه لبخن ــای برنام در انته

ــت پرســنل و  ــت و رضای ــد و مــن داشــتم از شــور جمعی ــردم دی ــک م ت

خانواده هــا و شــهروندان لــذت میــربدم. 

در اینجــا ذکــر دو نکتــه بــا نظــر مدیرعامــل محــرتم رشکت رضوری اســت: 

نکتــه اول اینکــه بــه خاطــر زحــات و همراهــی هیــات مدیــره محــرتم 

رشکــت بابــت اجــرای ایــن برنامــه کــال تشــکر و قدردانــی را منودنــد و 

ــه دلیــل  ــه بابــت کمبــود صندلــی هــا ب ــه دوم عذرخواهــی صمیان نکت

حضــور عظیــم مــردم در برنامــه کــه قریــب بــه 7000 نفــر بــرآورد میشــود 

ــورت  ــه ص ــار ب ــادی از حض ــداد زی ــا تع ــد ت ــث ش ــوع باع ــن موض و ای

ایســتاده برنامــه را دنبــال کننــد.

در ادامه با گزارش تصویری جشن با ما همراه باشید.
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دهم اردیبهشت ماه روز ملی خلیج فارس
 دهــم اردیبهشــت مــاه روز ملــی خلیــج فــارس، روز غیــرت ملــی ایرانیــان اســت 

و یــادآور اینکــه "چــو ایــران نباشــد، تــن مــن مبــاد". صفحــات تقویــم هــر ملتی، 

عــاوه بــر نشــان دادن روزهــا و گذشــت زمــان، بیانگــر عائــق تاریخــی، فرهنگی 

و عقیدتــی ملت هــا می باشــد. بــا ورق زدن برگ هــای تقویــم، نســل های 

ــر اجــداد و  جدیــد هــر قــوم، خاطــرات افتخارآمیــز، مصیبت هــای وارد شــده ب

ــب در  ــن ترتی ــاد آورده و بدی ــه ی ــزرگان را ب ــات ب ــد و وف ــاکان، روزهــای تول نی

مقابــل جریــان در حــال گــذر زندگــی، یــاد ایــن روزهــا و شــخصیت ها را مانــدگار 

می کننــد. دهــم اردیبهشــت مــاه هــر ســال نیــز از آن دســت روزهایــی اســت 

کــه انســان را بــه جســتجو در پــی ایــن پرســش وامــی دارد کــه فلســفه نامگــذاری 

ایــن روز چیســت؟

ــت  ــن واقعی ــا ایرانی هــا بیانگــر ای ــم م بررســی نامگذاری هــای روزهــا در تقوی

ــت  ــری و کرام ــگاه ب ــه جای ــادن ب ــل ارج نه ــه دلی ــران، ب ــت ای ــه مل ــت ک اس

انســانی، روزهــا را بــه دلیــل انتســاب آنهــا بــه انســان ها، خــواه در مناســبت های 

مذهبــی و دینــی و خــواه در روزهــای تاریخــی، فرهنگــی و ادبــی، نامگــذاری 

ــرتام  ــه اح ــا را ب ــت، روزه ــراد نیس ــی از اف ــه نام ــی ک ــی آنجای ــد و حت می کنن

شــخصیتی خــاص، محــرتم می شــارند. امــا در ایــن بیــن، روز دهــم اردیبهشــت 

مــاه، بــه نوعــی یــک استثناســت. دهم اردیبهشــت، بــدون هیــچ انتســابی، ویژه 

غیــرت ملــی و متامیــت ایرانیــان اســت. ایــن روز، در دل خــود، ردپــای هیــچ نــژاد 

و قومیتــی نداشــته و بــه هیــچ رنــگ و زبــان و دیــن خاصــی تعلــق نــدارد.

ــر خــاف  ــه ب ــارس اســت. روزی ک ــج ف ــی خلی ــاه، روز مل دهــم اردیبهشــت م

ــرد خاصــی را تداعــی  ــام ف ــز، ن ــران عزی ــم ای بزرگداشــت های معمــول در تقوی

منی کنــد و بزرگــی اش نیــز عاریــه ای از بزرگــی دیگــری نیســت. روز خلیــج 

فــارس، فرصتــی اســت بــرای نشــان دادن اشــرتاک متامــی ایرانیــان از هــر دیــن، 

ــن  ــم اســت کــه ای ــزرگ و مغتن ــن روز از آن جهــت روزی ب ــاوری. ای ــه و ب قبیل

مجــال را بــرای هــر فرزنــد ایرانــی می دهــد تــا بــا یــادآوری تاریــخ و بازخوانــی 

ــاد همــه  ــه ی واقعیت هــای روزگاران دیریــن، ایــن حقیقــت همیشــه زنــده را ب

بیــاورد کــه:

ایران سه نقطه دارد، بی معنی است بی آن

بی نقطه خواندنی نیست، نام قشنگ ایران

باشد جزایر ما، چون نقطه های ایران

بنشسته چون نگینی، بر آب های ایران

بادا بریده هر دست، کز خطه ی دلیران

خواهد جدا بسازد، این نقطه های ایران

ــاب  ــی آفت ــی از فروزندگ ــارس، انعکاس ــج ف ــه خلی ــای همیش ــش آب ه درخش

آزادگــی و وطــن دوســتی ایرانیــان پــاک اندیــش بــوده کــه نــام عزیــز ایــران را در 

بســرتی بــه قدمــت هــزاران ســال، در جــای جــای رسزمیــن آبــاء و اجدادی مــان 

گســرتانیده و هنــوز زود اســت تــا کــج اندیشــان و نوکیســگان، خاطره رشــادت ها 

ــاع  ــرب را در هشــت ســال دف ــح خی ــن عاشــقان فات ــان رسزمی و ایثارهــای پهلوان

مقــدس، دالوری هــای دالوران و.... فرامــوش کننــد.



دالورانی که پیوسته با یاد علی )ع(، این زمزمه را بر لب داشتند:

چـو ایران نباشد تن من مـبـاد

در این بوم و بر زنده یک تن مباد

همـه روی یکرس به جـنگ آوریم

جــهان بر بـداندیش تنـگ آوریم

همه رس به رس تن به کشن دهیم

بـه از آنکه کشـور به دشمن دهـیم

دهــم اردیبهشــت مــاه در تاریــخ ایــران روز مهمــی اســت. شــاه عبــاس صفــوی 

بــا کمــک انگلیســی ها در ایــن روز در ســال 1621 میــادی توانســت هرمــز را از 

چنــگ پرتقالــی هــا درآورد، تــا همیشــه بــه خاطــر ایــن اقدامــش از او بــه نیکــی 

یــاد شــود. امــا ایــن روز در ســال های اخیــر رشایــط دیگــری پیــدا کــرده اســت. 

وجــه اهمیــت تاریخــی ایــن روز تحــت الشــعاع تصمیــم شــورای عالــی انقــاب 

فرهنگــی و دولــت ایــران قــرار گرفتــه اســت. تصمیمــی کــه 10اردیبهشــت را بــه 

روز ملــی خلیــج فــارس بــدل کــرده اســت.

 حــال پرســش ایــن اســت کــه چــرا امــروز روز ملــی خلیــج فــارس اســت؟ چــه 

دلیلــی بــرای انتخــاب روز ملــی خلیــج فــارس وجــود دارد؟

ــوند.  ــی ش ــاب من ــکان انتخ ــک م ــت ی ــاس اهمی ــی براس ــای مل ــوال روزه معم

ــی  ــل، روز مل ــل و نق ــی حم ــی همچــون روز مل ــای مل ــران روزه ــم ای در تقوی

مقاومــت و ایثــار، روز ملــی شــعر و ادب، روز ملــی یــوز پلنــگ، روز ملــی انــرژی 

ــه  ــزر، دریاچ ــیراز، خ ــان، ش ــی اصفه ــا روز مل ــت، ام ــوان یاف ــته ای را می ت هس

ارومیــه و.. را منی تــوان یافــت. پــس بــر چــه اساســی ایــن روز، روز ملــی خلیــج 

فــارس نامگــذاری شــده اســت؟

اماراتی هــا، کویتی هــا و عربســتانی ها از غافلــه ســاالران ایــن جریــان هســتند، 

آن هــا بــه دالیــل سیاســی بــرای مقابلــه بــا ایــران و بــه رخ کشــیدن اختافاتشــان 

بــر رس جزایــره ســه گانــه از نــام مجعــول خلیــج )ع ر ب ی( اســتفاده می کننــد. 

جریانــی کــه البتــه ریشــه در ســال ها پیــش دارد. در دهــه 1330 خورشــیدی بــه 

تحریــک انگلیســی ها، کشــورهای عربــی ایــن نــام جعلــی را بــرای خلیــج فــارس 

انتخــاب کردنــد. البتــه ایــن نامگــذاری ابتــدا بــه گونــه ای دیگــر صــورت گرفــت، 

ــا اقبــال مواجــه نشــد تغییــر پیــدا کــرد. دولــت انگلیــس در ســال  امــا چــون ب

۱۲۱۹ خورشــیدی، نــام دریــای بریتانیــا را بــرای خلیــج فــارس بــه کار بردنــد، امــا 

ایــن نــام پذیرشــی نیافــت و آن را رهــا منودنــد.

ــای انگلیســی و قطــع  ــد از رشکته ــع ی ــران و خل ــت ای ــی شــدن نف ــس از مل  پ

ــن از  ــم بحری ــی مقی ــی انگلیس ــده سیاس ــدا مناین ــس، ابت ــران و انگلی ــط ای رواب

ســال ۱۳۲۹ )۱۹۵۰ م.( عبــارت ســاحل عربــی را بــرای منطقــٔه جغرافیایــی بخــش 

ــود  ــه انگلیــس ب ــه عرب هــای تحت الحای جنوبــی خلیــج فــارس کــه متعلــق ب

مرســوم ســاخت و ســپس بــه مــرور کلمــه خلیــج عربــی را جایگزیــن آن ســاخت 

و ســپس ایــن نــام را بــه کل خلیــج فــارس تعمیــم داد.

ایــن در حالــی اســت کــه تــا اوایــل دهــه 1960 دربــاره نــام خلیــج فــارس هیــچ 

گونــه بحــث و جدلــی در میــان نبــوده اســت و در متــام منابــع اروپایی و آســیایی 

و امریکایــی، دانشــنامه ها و نقشــه هــای جغرافیایــی ایــن کشــورها نــام خلیــج 

فــارس درمتــام زبــان هــا یــاد شــده اســت.

اصطــاح مجعــول »خلیــج ع رب ی« بــرای نخســتین بــار در دوره تحــت 

قیمومیــت شــیخ نشــین های خلیــج فــارس توســط کارگــزاران انگلیــس و بطــور 

ویــژه از طــرف یکــی از مناینــدگان سیاســی انگلیــس مقیــم در خلیــج فــارس بــه 

نــام رودریــک اوون در کتابــی بــه نــام حبابهــای طایــی در خلیــج ع رب ی در 

ــی نامــی  ــب و نقشــه های جغرافیای ــه »مــن در متــام کت ســال ۱۹۵۸ نوشــت ک

غیــر از خلیــج فــارس ندیــده بــودم ولــی در چنــد ســال اقامــت در ســواحل خلیج 

فارس)بحریــن( متوجــه شــدم کــه ســاکنان ســاحل عــرب هســتند بنابــر ایــن ادب 

ــم.« ــج را ع رب ی بنامی ــن خلی ــد کــه ای حکــم می کن

امــا دالیــل عــرب هــای آن طــرف خلیــج فــارس نیــز بــرای ایــن نامگــذاری در نوع 

جالــب توجــه اســت. آن هــا هیــچ توجهــی بــه پیشــینه تاریخــی ایــن منطقــه 

ندارنــد و متــام تحلیلشــان مبتنــی بــر ایــن مســئله اســت کــه ســاکنان ســواحل 

خلیــج فــارس عمومــا عــرب زبــان هســتند. برخــی از ایــن تحلیــل هــا نیــز بــر 

عــدم تبعیــت ســواحل از دولــت ایــران اتــکا دارد.

البتــه بایــد انصــاف را هــم رعایــت کــرد، متــام اعــراب ایــن نــام را بــرای خلیــج 

فــارس منــی پســندند، بســیاری از متفکــران و روشــنفکران دنیــای عــرب، 

مخصوصــا اعــراب شــال آفریقــا معتقــد بــر اصالــت نــام خلیــج فــارس هســتند.

در کشــورهای عربــی شــال آفریقــا حتــی نویســندگانی هســتند کــه در دفــاع 

از نــام خلیــج فــارس مطالبــی منتــر کــرده و همزبانــان خــود را کــه در جهــت 

تغییــر ایــن نــام تاریخــی رسمایــه گــذاری مــی کننــد بشــدت رسزنــش کــرده انــد. 

امــا اعــراب حاشــیه خلیــج فــارس بــه دالیــل سیاســی نــام خلیــج فــارس را بــه یک 

بهانــه تبدیــل کــرده انــد تــا بــه مقابلــه رســانه ای و تبلیغاتــی بــا ایــران بپردازنــد.

در ســال های اخیــر ایــن روال دامنــه دار تــر بــوده اســت. در هــر مراســمی اعــم 

از سیاســی، فرهنگــی و ورزشــی، اعــراب حاشــیه خلیــج فــارس دربــاره ایــن نــام 

شــیطینت هایــی را صــورت دادنــد. حتــی در برخــی مواقــع در حضــور چهــره 

هــای دولتــی رســمی ایرانــی دســت بــه ایــن کار می زدنــد. آن هــا فضــای اینرتنــت 

را نیــز از ایــن اقدامــات خــود مصــون نگذاشــته انــد.

بــه هــر ترتیــب ایــن شــیطنت هــا آن قــدر گســرتش یافــت تــا ایــن کــه شــورای 

ــم  ــا اقدامــات اعــراب تصمی ــی ب ــه تبلیغات ــرای مقابل ــی انقــاب فرهنگــی ب عال

گرفــت یــک روز ملــی را بــه "خلیــج فــارس" اختصــاص دهــد، شــاید کــه از ایــن 

طریــق بتوانــد بــه مقابلــه بــا اقدامــات انگلیســی پســند بپــردازد.

دهــم اردیبهشــت، مجــال مغتنمــی اســت بــر یــادآوری ایــن رشــادت ها و 

رســالت پاسداشــت حرمــت ایــن مــرز و بــوم کــه برعهــده تــک تــک فرزنــدان 

ــت. ــده اس ــذارده ش ــامی گ ــران اس ای
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خلیج زیبای همیشه فارس

تو دریای خروشانی

تو آن ماهی، تو خورشیدی

زمانی که، تو آرامی

چو فرشی نیلگون آبی

گهی جزری، گهی مدی

تواز آیات آن، ربی

تو آن لولو، تو مرجانی

تو پر ٌدری، تو زیبایی

نه از جنس زمینی

بل از جنس سائی

برای کشتی دلها

همیشه فارس می مانی

علی پروین



بیســتم اردیبهشــت روز جهانــی مبــاررزه بــا آســم اســت. بــه همیــن دلیــل تصمیــم 

ــدگان  ــار شــا خوانن ــن خصــوص در اختی ــری در ای ــات مخت ــه اطاع ــم ک گرفتی

محــرتم نریــه قــرار دهیــم تــا از عوامــل بــروز بیــاری و راههــای پیشــگیری از آن 

اطــاع بیشــرتی داشــته باشــید.

آســم یــک بیــاری مزمن تنفســی اســت کــه بــر روی افراد در ســنین مختلــف تاثیر 

مــی گــذارد. در حــال حــارض هیچگونــه درمــان شــناخته شــده ای بــرای ایــن بیاری 

وجــود نــدارد، لیکــن قابــل مــداوا و کنــرتل اســت. اغلــب در دوران طفولیــت رایــج 

مــی باشــد، ولــی بیشــرت در افراد مســن تشــخیص داده می شــود. میزان تاثیــر آن بر 

روی پــرس بچــه هــا دو برابــر تاثیــر آن بــر روی دخــرت بچــه ها می باشــد. دخــرتان در 

ســنین نوجوانــی بیشــرت بــه آســم مبتا مــی گردند. شــدت ایــن بیــاری در بزرگســاالن 

بــرای افــراد مونــث و مذکــر تقریبــا یکســان اســت. ایــن بیاری بــا درجــات مختلف بر 

روی افــراد تاثیــر مــی گــذارد، از حالــت خفیــف کــه بــه هنگام مترینــات ورزشــی ایجاد 

مــی گــردد، تــا حالــت افــرادی کــه مبتا به آســم شــدید هســتند.

آسم چیست؟ 
بیــاری آســم یــک بیــاری مزمــن ریــوی اســت کــه عامــت مشــخصه آن اشــکال 

در تنفــس اســت. افــرادی کــه مبتــا بــه آســم هســتند دارای مجــرای تنفســی فــوق 

العــاده حســاس مــی باشــند. 

مجــرای تنفســی بــه هنــگام تحریــک، مســدودتر و باریــک تــر مــی گــردد. ایــن 

ــا مجموعــه ای از ایــن عائــم را بــه همــراه  باریــک تــر شــدن مــی توانــد یــک ی

داشــته باشــد: خــس و خــس کــردن، رسفــه کــردن، نفــس های کوتــاه و تنگی ســینه.

 باریک تر شدن مجرای تنفس در اثر عوامل زیر ایجاد می شود:

التهــاب مجــرای تنفســی )مجــرای تنفســی در ریــه قرمــز شــده، متــورم گردیــده و 

باریــک تــر مــی شــود.(

التهــاب مجــرای تنفســی تحــت تاثیــر برخــی از عوامــل محــرک )استشــناق مــواد 

آلــرژی زا نظیــر گــرده گیــاه( مــی باشــد کــه مجــرای تنفســی را بطــور قابــل توجهی 

تنــگ تــر مــی کنــد و بنابرایــن جریــان یافــن هــوا محدودتــر مــی شــود. هــدف 

از درمــان آســم کاهــش ایــن التهــاب و جلوگیــری از صدمــات بیشــرت بــه مجــرای 

تنفســی اســت. 

ــه عضــات اطــراف مجــرای تنفســی  ــی اســت ک ــژه(، حالت ــش )نای ــاض برون انقب

ــد.  ــی مــی گردن ــاض عضان ــا دچــار انقب ــر شــده و ی ســفت ت

انســداد برنــش )نایــژه( تحــت تاثیــر برخــی از محــرک هــا نظیــر هــوای رسد یــا 

ورزش شــدید صــورت مــی گیــرد. در ایــن حالــت بافــت های عضلــه اطــراف مجرای 

تنفســی انقبــاض پیــدا کــرده و لــذا مجــرای تنفســی بطــور قابــل توجهــی تنــگ تــر 

مــی گــردد. هــدف از درمــان کاهــش انقبــاض و جلوگیــری از آســیب بــه مجــرای 

تنفســی اســت. 

عوامل تحریک کننده آسم 
عوامــل تحریــک کننــده عــادی و روزمــره کــه باعــث انقبــاض برنــش مــی گردنــد 

 : نظیر

• هوای رسد 	

• گرد و خاک 	

• دودهای غلیظ 	

• مترین های ورزشی 	

• استنشاق عوامل تحریک کننده 	

• نگرانی های عاطفی )تهییج کننده( 	

• دود 	

ــتقیم  ــر مس ــای غی ــد. دوده ــی باش ــوی م ــای ق ــده ه ــک کنن ــی از تحری دود یک

عامــل بــروز عائــم آســم، باالخــص در کــودکان مــی باشــند. آثــار دود ســیگار بــه 

ــزل  ــت روز در من ــدت هف م

باقــی مــی مانــد. بنابرایــن 

ــی  ــط زندگ ــت محی ــرت اس به

خــود را عــاری از دود ســیگار 

نگهداریــم. افــراد مبتــا بــه آســم نبایــد در معــرض محیــط هایی کــه آلــوده و کنرتل 

ــد.  نشــده مــی باشــند، قــرار گیرن

عوامل ایجادکننده آسم 
در مقایســه بــا عوامــل تحریــک کننــده عوامــل ایجــاد کننــده التهــاب و حساســیت 

زیــاد در مجــرای تنفســی بــه عنــوان عوامــل اصلــی ایجــاد کننــده آســم شــناخته 

شــده انــد. ایــن عوامــل باعــث طوالنــی تر شــدن عائــم بیــاری گردیــده و بهبودی 

را در مقایســه بــا عوامــل تحریــک کننــده بــه تاخیــر مــی انــدازد. رایــج تریــن ایــن 

عوامــل عبارتنــد از: 

	•آلرژن•ها•

	•عفونت•های•ویروسی•دستگاه•تنفسی•

آلرژن ها 
آلــرژن هــای استنشــاقی )تنفســی( رایــج تریــن عوامل ایجــاد و تحریــک و التهاب و 

حساســیت دســتگاه تنفســی مــی باشــند. رایج تریــن آنها عبارتنــد از: 

• گرده ها مانند: چمن، درختان، علف های هرز 	

• ترشــحات حیوانــی ماننــد: گربــه و اســب از عوامــل مهــم ایجــاد آلــرژی مــی 	

شد  با

• خاک برگ 	

• ذرات گرد و خاک خانگی 	

قــرار گرفــن در معــرض یــک آلــرژی )نظیــر ترشــحات گربــه( ممکــن اســت باعــث 

بــروز رسیــع عامئــی نظیــر رسفــه و خــس و خــس ســینه گــردد. ایــن حالــت بــه 

دلیــل حساســیت زیــاد مجــرای تنفســی اســت کــه واکنــش آن بــه صــورت انقبــاض 

مــی باشــد. ایــن عائــم را مــی تــوان بــه ســادگی بــا اســتفاده از داروهــای گشــاد 

کننــده نظیــرVENTOLIN برطــرف منــود. بایــد توجــه داشــت کــه در حــدود 4 تــا 

7 الــی 8 ســاعت طــول مــی کشــد تــا واکنــش مربوطــه کــه بــه دلیــل التهــاب اســت 

بــروز منایــد. ایــن التهــاب در اثــر مــرور زمــان بیشــرت مــی گــردد. بــه دلیــل وجــود 

ــرژی بــرای پزشــکان  تاخیــر در واکنــش، گاهــی تشــخیص عامــل ایجــاد کننــده آل

معالــج مشــکل تــر مــی گــردد. 

عفونتهای ویروسی دستگاه تنفسی
در برخــی از بیــاران آســمی عفونتهــای ویروســی ممکــن اســت باعث وخیم شــدن 

بیــاری آســم گــردد. عفونت ویروســی دســتگاه تنفســی یکــی از رایج تریــن عوامل 

ایجــاد کننــده آســم در کــودکان مــی باشــد. در برخــی از مــوارد واکســن آنفوالنــزا 

تجویــز مــی گــردد کــه مــی توانــد از بیــاری سیســتم تنفســی کــه در اثــر آنفلونــزا 

ایجــاد مــی گــردد جلوگیــری کنــد. ایــن واکســن بــه افــرادی کــه نســبت بــه تخــم 

مــرغ آلــرژی دارنــد تجویــز منــی گــردد. 

تشخیص آسم 
تشــخیص صحیــح آســم بســیار اهمیــت دارد، اگــر آســم بــه خوبــی تشــخیص داده 

شــود مــی توانــد بــه نحــو صحیــح مــورد درمــان قــرار گیرد.تشــخیص آســم شــامل 

کلیــه مــوارد زیــر اســت: 

1 تاریخچــه مفصــل بیــار کــه مــی تواند شــامل: تاریخچــه خانوادگی بیاری آســم، 

آلــرژی، تــب یونجــه، اگزمــا )باالخــص در کــودکان کــه آمادگــی بیشــرتی بــرای ابتــا 

بــه بیــاری فــوق دارنــد(

آســـم و تنــگی نفــــــس
دکرت بهمن قرنجیکی



2 گوش دادن به صدای ریه توسط گوشی پزشکی، معاینه مجرای بینی و غیره 

3 عکســربداری بوســیله اشــعه X بــه منظــور تشــخیص مشــکل تنفســی کــه ممکن 

اســت در اثــر عامــل دیگــری غیــر از آســم ایجــاد شــده باشــد. 

4 آزمایش خون و اخاط سینه. 

5 آزمایــش حساســیت پوســتی PRIK- SKIN- TEST کــه بــا تزریق پوســتی آلرژی 

هــای تزریقــی مــی بایســتی ارتبــاط مســتقیم بــا تاریخچــه و نشــانه هــای بیــاری 

ــته باشد.  داش

 )SPIROMETRY(6 آزمایش های اسپیرومرتی

در ایــن آزمایــش حجــم هوائــی کــه مــی توانــد وارد مجــرای تنفســی گــردد انــدازه 

گیــری مــی شــود. 

اگــر مجــرای تنفســی دچــار التهــاب گردیــده باشــد عبــور هــوا از مجــرای تنفســی بــا 

اشــکال مواجــه خواهــد بــود، و این اشــکال به دســتگاه اســپیرومرت منعکس می گــردد. 

ایــن یــک روش قابــل اطمینــان برای تشــخیص بیاری اســت. هر گونه مشــکل آســمی 

مــی بایســتی بــه طــور عینی بــه وســیله دســتگاه اســپیرومرت تایید گــردد. 

ــی  ــای ورزشــی و تســت استنشــاق METHACHOLINE روش های 7 تســت ه

اســت کــه بــه طــور روزمــره در آزمایشــگاه هــا بــرای ســنجش واکنــش هــای مجرای 

تنفســی انجــام مــی شــود. 

8 تشخیص افرتاقی 

در تشــخیص صحیــح بیــاری آســم می بایســتی ســایر عوامــل احتالی کــه موجب 

نفــس نفــس زدن، خــس و خــس ســینه، رسفــه و تنگــی ســینه مــی گردنــد، نظیــر 

بیاریهــای قلبــی و ســایر رشایــط ریــه مــورد بررســی قــرار گیرند تــا از علــت بیاری 

کامــا اطمینــان حاصل شــود. 

9 مرف دارو 

اگــر داروهــای آســم بــا نظــر پزشــک مورد مــرف قــرار گرفتــه، و بهبــودی در عائم 

آســم مشــاهده گــردد، دلیــل بر وجود آســم اســت. 

ــب  ــاد مــی شــود، اغل ــر و کــم و زی ــاری آســم متغی ــم بی ــه عائ ــل آن ک ــه دلی ب

ــی منــی باشــد.  ــاری عمل ــع بی تشــخیص رسی

درمان 
پزشــکان متخصــص آســم متفقــا عقیــده دارنــد کــه فــرد مبتــا بــه آســم، خــود بــه 

طــور فعــال، بایــد در درمــان خــود بکوشــد. 

هدف از درمان موارد زیر میباشد: 

1 عــادی کــردن زندگــی روزمــره بیــار بــه نحــوی کــه بتوانــد بــه طــور همــه جانبــه 

در فعالیــت هــای مــورد عاقــه اش رشکــت کنــد. 

2 رهایــی از عائــم آســم بــه هنــگام شــب و صبــح زود. خــواب ایــن افــراد منــی 

بایســتی بــه وســیله عائــم مختــل گــردد. 

3 بیــار در طــول روز نیــازی بــه مــرف داروهــای گشــاد کننــده برنــش نداشــته 

باشــد )بــه جــز مــواردی کــه ورزش ســنگین انجــام مــی دهــد(

4 عادی منودن فعالیت ریه که بوسیله آزمایش مشخص می گردد. 

درمان طوالنی آسم شامل موارد زیر می باشد: 

ـ آموزش 

ـ کنرتل محیطی 

ـ درمان به وسیله دارو 

آموزش بیار 

ــاری آســم  ــاری اســت. بی ــودی بی ــر در بهب ــار یکــی از عوامــل موث آمــوزش بی

متــداول و قابــل کنــرتل اســت. آســم بیــاری متغیــری اســت، بدیــن معنــی کــه در 

طــول درمــان ممکــن اســت بدتــر شــود و یــا بهبــود یابــد. بــه همیــن دلیــل اغلــب 

الزم اســت مــروری بــر نحــوه درمــان وجــود داشــته باشــد و تغییراتــی در درمــان 

داده شــود. بیــار مــی بایســتی بــا مــوارد زیــر کمــک بــه پزشــک معالــج آشــنایی 

داشــته باشــد. 

	•ویژگی•بیامری،•تشخیص•عوامل•تحریک•کننده•

	•روش•صحیح•استفاده•از•وسائل•

	•آشنایی•با•نوع•دارو•و•اثرات•جنبی•آنها•

	•اهداف•درمان•

	•تشخیص•به•موقع•و•جلوگیری•از•وخامت•بیامری•

	•داشنت•برنامه•عملی•نوشته•شده•

بیــاران بــا داشــن چنیــن اطاعاتــی مــی تواننــد بــا پزشــک خــود ارتبــاط بهــرتی 

بــرای درمــان داشــته باشــند. اهــداف درمــان می بایســتی متقابــا به وســیله بیار و 

پزشــک معالــج مــورد موافقــت قــرار گیــرد. 

کنرتل محیطی 
کنــرتل محیطــی مــی بایســتی همیشــه تــوام بــا مــرف داروهــای مناســب رشوع 

شــود. اگــر از عوامــل ایجــاد کننــده آســم دوری شــود، داروی کمــرتی مــورد نیــاز 

ــه راحتــی عوامــل تشــدید کننــده بیــاری را  ــوان ب ــود همیشــه منــی ت خواهــد ب

ــرور و  ــاری را م ــم بی ــت تاریخچــه عائ ــا دق ــی بایســتی ب ــذا م تشــخیص داد، ل

ارزیابــی منــود، و مــی بایســتی عوامــل داخــل و خــارج از محیــط زیســت را بــرای 

افــرادی کــه آلــرژی آنهــا مشــخص گردیــده کنــرتل منــود. مــوارد زیــر را مــی تــوان 

ــال زد:  مث

•••	•ذرات•گرد•و•خاک•خانگی•

ذرات گــرد و خــاک انــگل هــای ریــزی هســتند کــه از پوســت جــدا می شــوند، برای 

کاهــش ایــن ذرات مــی تــوان تشــک تخــت خــواب را در داخــل کیســه پاســتیک 

قــرار داد و متــام مافــه هــای تخــت را هفتــه ای یکبــار بــا آب جــوش شستشــو داد. 

•••	•حیوانات•

اگــر نســبت بــه حیوانــات دارای آلــرژی هســتید، نبایــد آنهــا را در خانــه نگهــداری 

ــات  ــه حیوان ــدگان(. افــرادی مشــخصا نســبت ب ــه، و پرن ــر ســگ، گرب ــد )نظی کنی

آلــرژی دارنــد منــی بایســتی بــه حیوانــات توجــه داشــته باشــند. 

•••	•دود•سیگار•

از سیگار کشیدن در داخل منزل می بایستی اجتناب به عمل آورد 

•••	•کپک•

هــر گونــه کپــک را در هــر کجــا و هــر زمــان مــی بایســتی بــا مــواد پــاک کننــده از 

بیــن بــرد، و مرکــز اصلــی کپــک را پیــدا کــرد. 

•••	•رطوبت•زیاد•

رطوبت زیاد می تواند باعث رشد کپک و ذرات غبار گردد. 

•••	•گرده•های•گیاهی•

ممکــن اســت الزم باشــد از فعالیــت هــای خــارج از منــزل بــه هنگامــی کــه گــرده 

هــای گیاهــی فــراوان هســتند پرهیــز منــود. گــرده هــای گیاهــی در هــوای گــرم و 

خشــک تــوام بــا بــاد معمــوال بیــن 4 تــا 8 صبــح بیشــرت هســتند. 

درمان آسم 

ــده  درمــان آســم مســتلزم مــرف داروســت)داروهای ضــد التهــاب و گشــاد کنن

برنــش( ایــن داروهــا بــه وســیله دســتگاه هــای استنشــاق مخصــوص مورد اســتفاده 

قــرار مــی گیرنــد. 

اصول برنامه ریزی درمان موارد زیر را در بر می گیرد: 

•••	•تداوم•پیگیری•

•••	•افزایش•و•یا•کاهش•دارو•با•توجه•به•تغییر•عالئم•

فاکتورهایی که برای کنرتل دارو در نظر گرفته می شوند عبارتند از: 

نشانه های بیاری 

سنجش های به عمل آمده 

شدت عائم را می توان به وسیله دستگاه اسپیرومرت سنجید. 

انواع دارو 

1 داروهای ضد التهاب)بازدارنده(

2 داروهــای گشــاد کننــده برنــش )بــرای از بیــن بــردن انقبــاض برنــش بــه کار بــرده می 

شود(

موفقیت در درمان آســم، چه در بیارســتان، و چه در خارج از بیارســتان، بســتگی 

بــه مــرف داروهــای ضــد التهــاب و داروهــای ضــد انقبــاض که بــرای درمــان رسیع 

مقطعی تجویــز می گردنــد، دارد. 

گاهــی مشــاهده گردیــده کــه مــرف متــادی و متنــاوب داروهــای گشــاد کننــده 

برنــش ممکــن اســت، آســم را وخیــم تــر کنــد. در ایــن حالــت افزایــش داروهــای 

ضــد التهاب)درحالتــی کــه درمــان بــه وســیله داروهــای گشــاد کننده برنــش صورت 

میگیــرد( بــرای کنــرتل عائــم بیــاری رضوری اســت.



“اقــراء” بخــوان، بــه نــام پــروردگارت، پــروردگاری کــه تــو و همه 

انســان هــا را خلــق کــرد، بخــوان و او را بــه بزرگــی یــاد کــن، 

کســی کــه بــه تــو خوانــدن را آموخــت. ایــن جمــات زمانــی بــر 

محمــد )ص( خوانــده شــد کــه او از خوانــدن و نوشــن چیــزی 

منــی دانســت.

بخوانــم ؟ چگونــه بخوانــم در حالــی کــه ; بــا صدایــی لــرزان و 

پــر التهــاب پرســید !خوانــدن منــی دانــم

آیــا رســالتی کــه محمــد )ص( میبایســت بــار ســنگینش را بــر 

دوش میکشــید و پیــش از او پیامربانــی همچــون عیســی )س( و 

موســی )س( بشــارتش را داده بودنــد، پایــه هایــش بــر خوانــدن 

اســتوار میشــد و آن چــه را کــه بــه او تکلیــف شــده بــود 

ابتدایــش علــم و آگاهــی و اندیشــه و دانــش بــود؟ موجــی از 

ــد و  ــاد و او را در تردی ــد )ص( افت ــر دل محم ــره ب ــرس و دله ت

گــان فــرو بــرد.

جربییــل کــه بــا طنین خود، نغمــه ی”بخــوان ” را بر محمــد )ص( 

زمزمــه کــرد، بــر انــدام او آگاهانــه لــرزه ای افکنــد و بر پیشــانیش 

عــرق رسدی را افشــاند و او را وادار کــرد کــه خــود را بــر لفافــه 

بپیچد. ای 

ــد  ــر محم ــدا ب ــن خ ــگ امی ــه ; بان ــدان ک ــد )ص( ب ای محم

ــه  ــس ب ــچ ک ــز و هی ــچ چی ــه هی ــه خــود آورد ک ــن، او را ب امی

جــز پــروردگارت منیتوانــد تــو را پناهنــده باشــد و بــه تــو آرامش 

ــده  ــز و مــردم را بشــارت ب بدهــد، برخی

ــی  ــه پاک ــود را ب ــدای خ و خ

ــاد کــن. ی

جانــب  از  )ص(  محمــد 

پــرورگار و بــرای انــذار 

و هدایــت مــردم 

ماموریتــی 

بــس 

دشــوار یافتــه بــود و میبایســت که بر ایــن ماموریت اســتقامت 

ــد. ــتور داده ش ــده و دس ــر ش ــه او ام ــه ب ــور ک ــد، هانط کن

بدیــن ســان محمــد )ص(برانگیختــه شــد تــا علــم و آگاهــی بــر 

رسیــر ظلمــت و تاریکــی بنشــاند و در مســیر هدایت انســان از 

هیــچ چیز فــرو نگــذارد.

بــه گــواه تاریــخ، ایــن روز بــزرگ در بیســت و هفتــم مــاه رجب 

و ســیزده ســال قبــل از هجــرت و زمانــی کــه پیامــرب چهــل ســال 

بیــش نداشــت، صــورت گرفت.

محمــد )ص( در دورانــی بــه رســالت مبعــوث شــد کــه جهــل و 

نادانــی بــر اجتــاع انســان هــا ســایه افکنــده بــود و نــه تنهــا 

عربســتان بلکــه بســیاری از رسزمیــن هــای دیگــر در گمراهــی 

بــرس مــی بردنــد.

آییــن و ســنت هــای ناپســند و غیراخاقــی رواج یافتــه و ثــروت 

انــدوزی و تفاخــر بــه حــد اعــای خــود رســیده بــود.

مــردم در جامعــه از امنیــت اجتاعــی برخــوردار نبودنــد و از 

آزادی و اســتقال نیــز خــربی نبــود.

نظــام سیاســی و اجتاعــی تنهــا در قبیلــه هــا پایه ریزی میشــد 

و بــزرگ قبیلــه تنهــا کســی بــود کــه قانــون اجتاعــی را تنظیــم 

میکرد.

آن کــه زر و زورش بیشــرت بــود حرفــش خریــدار داشــت و آن که 

ایــن هــا را نداشــت بــرده ی بــی چــون و چــرای زورمــداران بود.

ــیم  ــز تقس ــی و نی ــای اجتاع ــض ه ــرده داری و تبعی ــام ب نظ

بنــدی انســان هــا، یکــی از قوانیــن محکــم در نظــام سیاســی 

بشــار میرفــت.

از دانــش، تنهــا شــعر و شــاعری مفهــوم داشــت و کلــات تنهــا 

بــرای اســتهزاء و تفاخــر بــکار گرفتــه میشــدند.

ــا  ــود و تنه ــوس ب ــا محب ــا و معبده ــه در دیره ــم و اندیش عل

ــه فصاحــت کام  ــه هــا ب ــان گــرد و برخــی از قبیل اعــراب بیاب

ــد. مشــهور بودن

در تجــارت و ســوداگری، ربــا رایــج بــود و ایــن شــیوه در داد و 

ســتد بــر ســود عادالنــه، غلبــه داشــت.

خوشــگذرانی، میگســاری، بــاده نوشــی و بــی ارادگــی در 

جامعــه رواج داشــت، زنــان و دخــرتان از هیــچ جایــگاه 

اجتاعــی برخــوردار نبودنــد و تنهــا بــرای تطمیــع مــردان 

ــد. ــرار میگرفتن ــتقبال ق ــورد اس م

در چنیــن زمانــی بــود کــه رســالت پیامرب بــه او اباغ شــد و 

بعثــت او آغــاز شــد و نبــی اکــرم )ص( بــا دانشــی کــه در 

کتــاب الهــی جمــع شــده بــود بــه تبلیــغ رســالتی کــه بر 

عهــده اش گذاشــته شــده بــود، پرداخت.

ــالت و  ــه رس ــن وظیف ــدا )ص( اصلیرتی ــول خ رس

ــوب و  ــای خ ــردن کاره ــل ک ــش را تکمی نبوت

اخاقــی ذکــر فرمودنــد و خطــاب بــه 

بعثت پیامبر
بارقــه ی نــور علــم و نبــوت بــر ظلمــت جهالــت



ــردن اخــاق. ــرای کامــل ک ــد: مــن مبعــوث نشــدم مگــر ب ــردم گفتن م

دانــش مبتنــی بــر وحــی، ســیای آرام و چهــره ی متین،تواضــع و خشــوع بــرای مومنان 

و خشــم و شــدت بــرای کافــران، رافــت و مهربانــی بــا بیچــارگان و درمانــدگان و یتیــان 

و تقــدم در ســام، ایجــاد حقــوق برابــر بــرای همــه و تثبیــت فرهنــگ آزادی در جامعه، 

توجــه بــه حقــوق همســایه و تکریــم بــردگان و نیــز انجــام صلــه رحــم از خصلــت های 

ویــژه پیامــرب اکــرم بــود کــه بعــد از رســالتش موجــب جــذب مــردم بــه آییــن اســام 

مــی شــد.

توصیــه پیامــرب بــه مــردم، فراگرفــن دانــش و ســواد و تفکــر و اندیشــه بــود بطــوری کــه 

میفرمودنــد: از گهــواره تــا گــور دانــش بیامــوز و هــرگاه تصمیــم بــه انجــام کاری گرفتی، 

در رسانجــام و عاقــب آن کار نیــک بیاندیــش. 

پیامرب و بعثت از منظر دانشمندان غیر مسلان
نور هدایت

دکــرت کارالیــل، نویســنده انگلیســی در مــورد شــخصیت و تاریــخ زندگــی پیامــرب اکــرم 

صلــی اللــه علیــه و آلــه مقالــه مفصلــی دارد. در بخشــی از ایــن مقالــه آمــده اســت: 

»امــروز یکــی از بــزرگ تریــن ننــگ هاســت کــه کســی از مــردم ایــن دوره، بــه مطالبــی 

گــوش دهــد کــه از آن هــا گــان رود دیــن اســام، بــی اســاس و پیامــرب او محمــد صلــی 

اللــه علیــه و آلــه دروغگــو بــوده اســت و بــر ماســت کــه علیــه ایــن اقــوال بــی معنــا 

و خجالــت آور، قیــام کنیــم و بــا ایــن آرای ســخیف در جنــگ باشــیم؛ زیــرا رســالتی را 

کــه آن پیامــرب آورده... هنــوز نــور هدایتــی اســت کــه صدهــا میلیــون مســلان در پرتــو 

آن زندگــی مــی کننــد... پــس بــر مــا الزم اســت کــه قبــل از هــر اقدامــی، بــه گفتــه اش 

گــوش فرادهیــم. محمــد صلــی اللــه علیــه و آلــه بخشــی از زندگانــی و ابدیــت اســت 

کــه دل طبیعــت، آن را آشــکار ســاخت و چــون ظهــور و تجلــی کــرد، ماننــد فروغی بود 

کــه عــامل از آن روشــنی گرفــت.«

فروتنی و مهربانی
ویلیــام مایــر، نویســنده مشــهور انگلســتان، پیامــرب گرامــی صلــی اللــه علیــه و آلــه را 

مظهــر فروتنــی، مهربانــی و بخشــش دانســته، چنیــن مــی گویــد: »از صفــات برجســته 

محمــد صلــی اللــه علیــه و آلــه کــه ســزاوار همــه گونــه تقدیــر و در خــور متجید اســت، 

دقــت و احرتامــی اســت کــه دربــاره یــاران خــود، حتــی پســت تریــن آن هــا معمــول 

مــی داشــته اســت. آری، فروتنــی و مهربانــی و انســانیت و جود و بخشــش، در وجودش 

ریشــه دوانــده بــود و موجــب شــدت عاقــه و محبــت اطرافیانــش بــه او شــده بــود. 

اصــوالً از گفــن کلمــه »نــه« در موقــع خواهــش دیگــران، بــی انــدازه بیــزار بــود و اگــر 

ــر پاســخ  ــرآورده ســازد، خاموشــی را ب ــده را ب منــی توانســت حاجــت درخواســت کنن

ــه احــدی  ــرای خــدا و در راه او ب ــت جــز ب ــچ وق ــی داد... هی ــح م ــی دادن ترجی منف

زیانــی نرســاند.«

اخالق نیکو
گروســه، نویســنده معــروف فرانســوی، حــرت پیامــرب اکــرم صلــی اللــه علیــه و آلــه را 

دارای اخــاق نیکــو و جوامنــردی دانســته، چنیــن مــی نویســد: »وقتی محمــد صلی الله 

علیــه و آلــه قیــام کــرد، جوانــی بــود بزرگــوار و جوامنــرد و با شــهامت، که ســطح فکرش 

ــش  ــا اخــاق نیکوی ــرد. او ب ــه در آن زندگــی مــی ک ــود ک ــر از محیطــی ب ــی باالت خیل

توانســت عــرب هایــی را کــه رسگــرم پرســتش بــت بودنــد و در تعصــب و جاهلیــت بــه 

رس مــی بردنــد، بــه عبــادت خــدای یگانــه راهنایــی کنــد و در پرتــو حکومــت متحــد 

دموکراســی خــود، بــه هــرج و مــرج و خــون ریــزی و تفرقــه خامتــه دهــد و عــادات و 

صفــات نکوهیــده آن هــا را کــه در ردیــف ملــل وحشــی قرارشــان مــی داد، تغییــر دهد 

و بــه اخــاق نیکــو و صفــات عالــی مبّــدل ســازد.«

مقام و منزلت ممتاز
مارکــس دربــاره پیامــرب اکــرم صلــی اللــه علیــه و آلــه و بعثــت آن حــرت چنیــن مــی 

گویــد: »محمــد صلــی اللــه علیــه و آلــه اولیــن پیغمــربی اســت کــه متــام گفتــه هایــش 

پــس از رحلتــش ضبــط و تدویــن شــده اســت واز همیــن جــا، شــخص مــی توانــد بــه 

ــث و  ــه احادی ــد ک ــربد و دریاب ــی ب ــه دســت آورده، پ ــه ب ــازی ک ــت ممت ــام و منزل مق

ــر  ــز اســت. حقیقــت غی ــت و درســتی را حای ــه ای از صحــت و دق ــش، چــه پای اقوال

قابــل انــکار ایــن اســت کــه مبعــوث شــد تــا رســالتی را کــه خاصــه رســاالت ســابق و 

مافــوق آن هــا بــود، بــرای عــامل بیــاورد. بنابرایــن، رســالت او دســتور ثابتــی اســت بــرای 

عــامل و آن چــه محمــد صلــی اللــه علیــه و آلــه آورده یــا گفتــه، بــا ذوق و فهــم امــروزی 

مطابــق اســت.«

سزاوار اکرام و احرتام
تولســتوی، نویســنده برجســته روســی، پیامــرب اکــرم صلــی اللــه علیــه و آلــه را شایســته 

هــر گونــه اکــرام و احــرتام دانســته، در وصفــش چنیــن مــی گویــد: »شــکی نیســت کــه 

محمــد صلــی اللــه علیــه و آلــه از مــردان بــزرگ و مصلحانــی اســت کــه در حقیقــت 

خدمــت بزرگــی بــه بــر کــرده اســت. همیــن بــرای فخــر او کافــی اســت کــه یــک 

ملتــی را بــه نــور حــق هدایــت منــود و آن را وادار کــرد کــه به صلــح و آســایش و آرامش 

بگرایــد و راه ترقــی و مدنیــت را بــه رویــش بــاز کــرد. بدیهــی اســت آن چه کــرده، عمل 

عظیمــی اســت کــه فقــط از شــخص قــوی و بــا عزمــی ســاخته اســت و چنین شــخصی، 

الحــّق ســزاوار همــه گونــه اکــرام و احــرتام اســت.«

راستگو
پروفســور مونتــه، اســتاد دانشــکده ژنــو در رشــته زبــان هــای رشقــی، دربــاره ویژگــی 

شــخصیتی پیامــرب اکــرم صلــی اللــه علیــه و آلــه از جملــه صفــات صداقــت و رصاحــت 

آن بزرگــوار، چنیــن اظهــار نظــر کــرده اســت: »محمــد صلــی اللــه علیــه و آلــه دارای 

اخــاق بســیار عالــی و رفتــار نیکــو و در داوری خــود راســتگو بــوده اســت. ظاهرتریــن 

صفاتــش، صحــت داوری و رصاحــت گفتــار و معتقــد بــودن بــه گفتــار و کــردار خــود 

مــی باشــد و روش دیــن محمــد صلــی اللــه علیــه و آلــه بــا آن اخــاص شــدیدی کــه از 

آن منایــان اســت، هــر محقــق و کنجــکاو بــی غرضــی را متعجــب و مبهــوت مــی کنــد.«

خاتم پیامربان
دکــرت لــورا فالیــربی، دانشــمند ایتالیایــی دربــاره حــرت رســول اکــرم صلــی اللــه علیه و 

آلــه چنیــن اظهــار نظــر کــرده اســت: »شــکی نیســت کــه در قــرون وســطا، دروغ هــا و 

تهمــت هــای زیــادی بــه محمــد صلــی اللــه علیــه و آلــه و دیانت او نســبت مــی دادند، 

ولــی در ایــن دوره، ایــن قبیــل دشــمنی هــا بســیار کاهــش یافتــه اســت و مردمــی کــه 

طالــب حقیقــت هســتند، فهمیــده انــد کــه محمــد صلــی اللــه علیه و آله کســی اســت 

کــه عــامل را منقلــب کــرده و خاتــم پیامــربان اســت.«

دعوت محمد صلی الله علیه و آله
ــوت آن  ــه و دع ــه و آل ــه علی ــی الل ــی اســام صل ــرب گرام ــاره پیام ــون، درب ــتاو لب گوس

حــرت چنیــن مــی گویــد: »اطاعتــی را کــه محمــد صلــی اللــه علیــه و آلــه از یــاران و 

پیــروان خــود دیــد، بــرای هیــچ فاتــح و فرمانــده و پادشــاهی میّــرس نشــد. او اخــاِق 

نیــک و حکمتــی بــی ماننــد و دلــی پــر از مهــر و رحمــت داشــت. عقــل محمــد صلــی 

ــه از بــزرگ تریــن عقــول بــری و آرای او، از محکــم تریــن آرا بــوده  اللــه علیــه و آل

ــر  ــزل منــود و ب ــه ارکان جهــان را متزل ــه و آل ــه علی ــی الل اســت... دعــوت محمــد صل

قســمت مهمــی از آن مســتولی گردیــد.«

نفوذ معنوی و تحریم استعال الکل
لیــک، اســتاد دانشــگاه فرانســه، دربــاره نفــوذ معنــوی پیامــرب گرامــی اســام صلــی اللــه 

علیــه و آلــه مــی گویــد: »یکــی از تعالیــم بــی ماننــد پیغمــرب بزرگــوار بــه مــردم، تحریم 

اســتعال مــواد الکلــی اســت کــه بــه واســطه آن، در مــدت چهــارده قــرن، میلیــون هــا 

انســان را از رش ایــن ّســم کشــنده کــه خــود مخــرتع آن بودنــد، نجــات داد و همیــن 

دســتور، یکــی از معجــزات دیــن محمــد صلــی اللــه علیــه و آلــه اســت. مــا بــه چشــم 

خــود دیدیــم کــه آمریــکا بــرای تحریــم الــکل، چــه کوشــش هــای بیهــوده ای منــود و 

نتیجــه ای نگرفــت؛ ولــی محمــد صلــی اللــه علیــه و آلــه بــا آن نفــوذ معنــوی و قــوه 

ادبــی، توانســت پیــروان خــود را از نوشــیدن ایــن مایــع مهلــک بــاز دارد.«

شخصیت جهانی
مســیو ژان سوئیســی، نویســنده و دانشــمند بــزرگ قــرن بیســتم، درباره حــرت پیامرب 

صلــی اللــه علیــه و آلــه چنیــن مــی گوید: »انســان هــر قدر بیــش تــر بــه روش زندگانی 

و اخــاق محمــد صلــی اللــه علیــه و آلــه پــی مــی بــرد، بــا ایــن کــه چهــارده قــرن از 

بعثــت آن گذشــته اســت، مــی توانــد علــت توجــه و عاقــه میلیــون هــا انســان را بــه 

ایــن شــخصیت جهانــی درک کنــد و ملتفــت مــی شــود کــه بــرای چــه، محبــت و عاقه 

آن مــرد خــدا در دل هــای آن هــا تــا آن انــدازه بــوده کــه جــان در راهــش داده انــد و او 

را تــا آن پایــه، بــزرگ و قابــل ســتایش دانســته انــد.«



آشنایی با روز جهانی خانواده 
25 اردیبهشت



ــخ 20  ــه در تاری ــاره 47/237 ک ــه ش ــاس قطعنام ــر اس ــازمان ملل ب ــی س ــع جهان مجم
ســپتامرب ســال 1993 بــه تصویــب رســید، 15 مــه برابــر بــا 25 اردیبهشــت را روز جهانــی 

ــواده اعــام کــرده اســت. خان
همــه ســاله چنیــن روزی بــه عنــوان روز جهانــی خانــواده در کشــورهای مختلــف گرامــی 

داشــته می شــود.
ــوان  ــه عن ــواده ب ــه خان ــی ب ــع جهان ــت جوام ــن روز، اهمی ــت ای ــدف از گرامیداش ه
ــن  ــروز ای ــای ام ــه در دنی ــواردی اســت ک ــردن م ــن جامعــه و برطــرف ک ــن رک اصلی تری

ــد. ــد می کن ــی را تهدی ــرم زندگ ــون گ کان
عــاوه بــر آن، روز جهانــی خانــواده فرصــت مناســبی اســت بــرای ارتقــای ســطح آگاهــی 
عمومــی در مــورد مســائل مربــوط بــه خانــواده و بســط آن در جوامــع مختلــف. در ایران 
اســامی نیــز همچــون دیگــر کشــورهای جهــان، دولــت و مــردم بــا گرامیداشــت ایــن روز 

حایــت خــاص خــود را از کانــون گــرم خانــواده اعــام می دارنــد.
اهمیــت خــاص دیــن مبیــن اســام بــه خانــه و خانــواده و نــگاه جدیــد دولتمــردان بــه 
مشــکات و مســائل مربــوط بــه خانــواده راهکارهــای مفیــدی را در ایــن زمینــه بــه دنبال 

داشــته اســت.
دانش افزایــی خانواده هــا در حوزه هــای فرهنگــی و اجتاعــی از جملــه اقداماتــی اســت 

کــه در ســال های اخیــر در ایــن زمینــه صورت گرفتــه اســت.
مهارت هایی برای داشن خانواده ای شاد برای زندگی بهرت

دور از جــان شــا بعضــی از آدم هــا مثــل بــرج زهــر مــار مــی ماننــد کــه بــا یــک مــن 
عســل هــم منــی تــوان آن هــا را خــورد. حــال فرقــی منــی کنــد اوضــاع زندگــی بــر وفــق 
مرادشــان باشــد یــا نباشــد. انــگار دســت خودشــان هــم نیســت؛ بــد اخــاق و بدقلقنــد. 
کارشناســان معتقدنــد ایــن جــور ایــن آدم هــا در خانــواده هایــی بــزرگ شــده انــد کــه 
ــواده هیچوقــت نخندیــده و مــادر هــم  ــد. پــدر خان طعــم زندگــی شــاد را نچشــیده ان
رشایطــی فراهــم نکــرده تــا نشــاط و شــادابی، میهــان خانــواده شــود و در حالــی کــه 
تجربــه نشــان داده بچــه هایــی کــه در خانــواده هــای شــاد بــزرگ مــی شــوند از هر 
نظــر موفــق ترنــد. راهکارهــای مختلفــی دربــاره خانــواده بانشــاط ارائــه شــده 

کــه خــوب اســت برخــی از ایــن مهــارت هــا را بــا هــم مــرور کنیــم.

1- راضی به رضای خدا باشید
ــواده شــاد و  ــرای داشــن یــک خان ــن راهکارهــا ب ــن و بهرتی یکــی از مهمرتی
پرنشــاط ایــن اســت کــه والدیــن از هــر اتفاقــی کــه به خواســت خدا برایشــان 
روی مــی دهــد، راضــی و خرســند باشــند و از بچــه هــا هــم بخواهند حقیقت 
را بپذیرنــد چراکــه رضایــت بــه قضــا و قــدر الهــی، چنــان آرامــش و نشــاطی 
ــاس  ــواده احس ــای آن خان ــه اعض ــه هم ــی آورد ک ــود م ــه وج ــواده ب در خان
خوشــبختی کننــد. در »غررالحکــم« روایتــی از حــرت علــی )ع( نقــل شــده 
کــه فرمــوده انــد: »اگــر بــه مقــدرات الهــی راضــی شــدید، زندگــی شــا شــیرین 
و خــوش مــی گــذرد.« امــام صــادق )ع( هــم در روایتــی مــی فرماینــد: »نشــاط 
شــادی در اثــر راضــی بــودن بــه رضــای خــدا و یقیــن بــه دســت مــی آیــد و اندوه 
و غــم در شــک و ناخشــنودی بــه مقــدرات الهــی حاصــل مــی شــود« احســاس 
رضایــت از اراده الهــی باعــث مــی شــود کــه اعضــای خانــواده، بایدهــا و نبایدهایــی 
را کــه خداونــد بــرای آن هــا تعییــن کــرده، بپذیرنــد و بــرای کســب موفقیــت فــردی 
و خانوادگــی خودشــان تــاش کننــد تــا بــه خواســت خــدا نتیجــه بــه زحاتشــان بــه 

مثــر برســد.

2- تفاهم داشته باشید
بــرای اینکــه زندگــی پرنشــاطی داشــته باشــید همه اعضــای خانواده بایــد یکدیگــر را درک 
کــرده و بــه خواســته هــای هــم توجــه کننــد در واقــع تفاهــم و همدلــی از رشوطی اســت 
کــه در خانــواده شــاد نقــش مهمــی ایفــا میکننــد. البته ایــن تفاهــم و همدلــی در صورتی 
بــه وجــود مــی آیــد کــه هــر یــک از اعضــای خانــواده، پــدر و مــادر و فرزنــدان، یکدیگــر 
را بــه درســتی بشناســند و بــه هــم احــرتام بگذارنــد. در روایتــی در جلــد 78»بحاراالنــوار« 
آمــده کــه امــام جــواد )ع( دربــاره اهمیــت و همدلــی و همــدردی بــا دیگــران فرمــوده 
ِه  ــدَّ انــد: »ثـَـاُث ِخصــاِل تَجتَلِــُب ِبِهــنَّ املََحبَّــَه. اَلنصــاُف فــی املُعــارَشََه و املُواســاُه ِفــی الشِّ
و االِنِطــواع َو الرُّجــوُع اِلــی قَلــٍب َســلیم/ بــا ســه خصلــت، محبــت دیگــران بــه دســت 
مــی آیــد: انصــاف در معــارشت، همدلــی و همــدردی بــا آنهــا در ســختی هــا و بازگشــت 
بــه قلبــی پــاک« بنابرایــن درک متقابــل اعضــای خانــواده از نیازهــای یکدیگــر و اهمیــت 
دادن بــه آن، بــر روحیــه و اخــاق آنهــا اثــر مــی گــذارد و شــادی و آرامــش را بــه همــراه 

خواهــد داشــت.

3- شبیه رسول الله شوید
خــوش رفتــاری بــا نزدیــکان از دیگــر مــواردی اســت کــه کارشناســان معتقدنــد در شــادی 
خانــواده تاثیــر بســیاری دارد. در کتــاب »اصــول کافــی« بــه نقل از رســول اکــرم )ص( آمده 

اســت: »آیــا شــا را از شــبیه تریــن مــردم بــه خــودم بــا خرب نســازم؟ گفتنــد آری ای رســول 
خــدا. فرمودنــد هرکــس کــه خــوش اخــاق تــر، نــرم خوتــر، بــه خویشــانش نیکوکارتــر، 
نســبت بــه بــرادران دینــی اش دوســتدارتر، برحــق شــکیباتر، خشــم را فروخورنــده تــر و با 

گذشــت تــر و در خرســندی و خشــم بــا انصــاف تــر باشــد.« 

4- به همدیگر احرتام بگذارید
یکــی دیگــر از راهکارهایــی کــه در شــاد بــودن همــه اعضــای خانــواده تاثیــر باالیــی دارد، 
احــرتام بــه یکدیگــر اســت. پیامــرب اســام )ص( در ایــن خصــوص مــی فرمایند: »بــه کودکان 
رحــم کــن و بزرگســاالن را احــرتام منــا تــا از دوســتان مــن باشــی«. در واقــع آن حــرت بــا 
ایــن فرمایــش، هــم ســیره خــود را بیــان فرمــوده و هــم مســیر دوســتی بــا خــود را نشــان 
داده اســت. خانــه ای کــه در آن بــزرگ ترهــا بــه کوچــک ترهــا رحــم مــی کننــد و بــا آنهــا 
مهربــان هســتند، کوچــک ترهــا حرمــت بــزرگ ترهــا را حفــظ می کننــد و بــا آنان بــا ادب 
و احــرتام رفتــار مــی کننــد، پــر از آرامــش و نشــاطی اســت کــه پیامــرب اکــرم )ص( دربــاره 

آن تاکیــد کــرده انــد.
اهمیــت مهربانــی و محبــت کــردن بــه فرزنــدان بــه حــدی اســت کــه در کتــاب »مــکارم 
ــَدِه  االخــاق« بــه نقــل از امــام صــادق )ع( آمــده: »انَّ اللــَه َعــزَّ َو َجــلَّ لَیَرَحــُم الرَُّجــَل لِشَّ
ُحبِّــِه لُِولِدِه/خداونــد عزوجــل انســان را بــرای محبــت بســیار بــه فرزندانــش مــورد رحمت 

خــود قــرار مــی دهــد.«

5- با محبت خارها گل می شود
گذشــت کــردن در برابــر دردرسهــا و مشــکاتی کــه دیگــران بــرای انســان بــه وجــود مــی 
آورنــد از جملــه کارهایــی اســت کــه بــه آدم آرامــش خاصــی مــی دهــد، حــال اگــر ایــن 
بردبــاری و گذشــت در برابــر خطــای یکــی از نزدیــکان و اعضــای خانــواده باشــد نــه تنهــا 
بــه او آرامــش مــی دهــد بلکــه زندگــی شــیرین تــر و شــادتر مــی شــود و جایــی بــرای 
کینــه منــی مانــد. در همیــن مــورد، در کتــاب »کنزالعــال« روایتــی بــه نقــل از پیامــرب اکرم 
غائِــُن بَیَنکم/نســبت یــه یکدیگــر گذشــت کنیــد  )ص( آمــده اســت: »تَعافَــوا تســُقِط الضَّ
تــا کینــه هایتــان از بیــن بــرود«. بنابرایــن گذشــت و بخشــیدن خطــای دیگــران، کــدورت 
هــا را از بیــن مــی بــرد و فضــای نشــاط و شــادی را بیــن افــراد بــه وجــود مــی آورد. در 
کتــاب »اعــام الدیــن« روایتــی از امــام علــی )ع( نقــل شــده کــه مــی فرماینــد: »علیــک 
فــح َعــن زاَلت االخــوان فََقــد ادَّبــک َســیُِّد االوَّالیــَن و  ِبُــداراَه الّنــاِس واِکــراَم الُعلـَـاِء َو الصَّ
ــن ظَلََمــک َو َصــلِّ َمــن قَطََعــک َو اعِط  االِخریــَن ِبَقولـِـه صلــی اللــه علیــه و الــه. اُعــف َعمَّ
َمــن َحرََمــک/ تــو را ســفارش مــی کنــم بــه مــدارا بــا مــردم و احــرتام بــه علــا و گذشــت 
از لغــزش بــرادران دینــی، چــرا کــه رسور اولیــن و آخریــن، تــو را چنیــن ادب آموختــه و 
فرمــوده اســت: گذشــت کــن از کســی کــه بــه تــو ظلــم کــرده، رابطــه برقــرار کــن با کســی 

کــه بــا تــو قطــع رابطــه کــرده و عطــا کــن بــه کســی کــه از تــو دریــغ کــرده اســت«.

6- مهربانی و نرم خویی را پیشه کنید
خــوش اخاقــی اکســیری اســت کــه نشــاط و شــادی را برای فــرد خــوش اخــاق و اطرافیان 
او بــه همــراه مــی آورد. در واقــع اخــاق خــوب و نیکــو تنهــا فــرد را شــاد و رسزنــده نگــه 
مــی دارد، بلکــه آرامــش خاطــر و نشــاط را بــه همــه اعضــای خانــواده اش هدیــه می کند. 
امــا خــوش اخاقــی چیســت؟ امــا جعفرصــادق)ع( در کتــاب »غررالحکــم« دربــاره خــوش 
اخاقــی مــی فرماینــد: »نــرم خــو و مهربــان بــاش و گفتــارت پاکیــزه و مؤدبانــه باشــد و 
بــا بــرادرت بــا خورشویــی برخــورد کــن«. در کتــاب »تحــف العقــول« هــم روایتــی از امــام 
علــی )ع( نقــل شــده کــه مــی فرماینــد: »َمــن ســاَء خلُقــُه َملَّــُه اهلَُه/هــر کــس بداخــاق 
باشــد، خانــواده اش از او دلتنــگ و خســته مــی شــوند«. آن حــرت همچنین دربــاره مثره 
و نتیجــه اخــاق خــوب فرمــوده انــد: وصــوُل املـَـرِء اِلــی کل مــا یبتَغیِه مــن طیّب عیشــِه َو 
امــِن رِسبــه َو َســَعِه ِرزقــِه بــه حســن نیَِّتــِه َو َســَعِه ُخلقه/انســان بــا نیــت خــوب و اخــاق 
خــوب بــه متــام آنچــه در جســت و جــوی آن اســت از زندگــی خــوش و امنیــت محیــط و 

روزی زیــاد دســت مــی یابــد
. بنابرایــن در خانــواده ای کــه همــه اعضــای خانــواده خــوش اخــاق شــاد باشــند، روزی 
خانــواده روز بــه روز بیشــرت ی شــود و بهرتیــن شــاهد مدعــای مــا حدیــث دیگــری اســت 
ُر الــرزاق و یونـِـَس الرِّفاق/خــوش  کــه از امــام اول شــیعیان نقــل شــده: »ُحســُن الخلــق یـُـدِّ

اخاقــی روزی هــا را زیــاد مــی کنــد و میــان دوســتان انــس و الفــت پدیــد مــی آورد«.

7 – هدیه بدهید
 یــک راه مناســب بــرای ابــراز محبــت نســبت بــه دیگــران و بــه خصــوص افــراد خانــواده 
هدیــه دادن اســت.در ســیره اهــل بیــت )علیهــم الســام( بــر هدیــه دادن تاکیــد بســیاری 
ــخاِء َو ُحســِن  شــده اســت. امــام علــی )ع( در ایــن زمینــه مــی فرماینــد: »َعلیُکــم ِبالسَّ
الُخلــِق فانَُّهــا یَزیــداِن الــرِّزَق َو یوِجبــاِن املََحبَّه/بــه یکدیگرهدیــه بدهیــد تا محبــت را در 

میــان خــود بیفزاییــد.«
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شــاداب و بالنــده داشــته باشــیم.



حرف های درگوشی
انتقادات و پیشنهادات

باسام وخسته نباشید

1.صفحه ایی حقوقی برای آشنایی بامسایل حقوقی مربوط به خانواده و بویژه زنان.

2.ایجاد تنوع و تغییر در طرح جلد مجله.

ــر و در  ــن مطلــب برت ــرای تعیی ــراردادن شــاره پیامکــی ب ــا ق ــده ب 3.از انفعــال درآوردن خوانن

نتیجــه ارتقــاء کیفیــت مجلــه در درازمــدت.

4.گنجاندن داستان دنباله دار و یا جدول.

5.افزایش مطالب مربوط به موفقیت و..........

در انجام متام موارد ذکر شده و بویژه مورد اول اینجانب حارض به همکاری هستم.

الزم بــه توضیــح اســت كــه شــاره هــای شــا بــه رســم امانــت نــزد 
مــا محفــوظ خواهــد بــود.
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صفحه بیست و یکم | گوناگون

بــه همــكاران  ابــراز شــادباش  ضمــن 
آرزوی  دوســتان  همــه  بــرای  ذیــل، 
زندگــی رسشــار از خوشــی را داریــم.

زیارت قبول
وحید مهرآبادی- زیارت قبول سفر عتبات عالیات

انتصابات
حمیدرضا امینی- مدیر كارخانه

ضمــن ابراز همــدردی با ایــن همكارامنان 
بــرای درگذشــتگان ایــن عزیــزان رحمــت 
الهــی و بــرای بازمانــدگان صــرب مســئلت 

مــی مناییــم.

فوت
آقایان عوض و محمود کریمی تزرجی فوت پدر

آقای اساعیل رحانی فوت برادر 

آقای صالح تبخ فوت مادر 

آقای عبدالله افرند فوت خواهر زاده 

آقای حسین محمودی فوت داماد 

آقای خلیل آژیده فوت همرس

ــری  ــم عایشــه جعف ــری و رسکار خان ــی جعف ــای عل آق

فــوت دامــاد

تسلیتتبـریک



متد حفاظت و ایمنی در مقابل اسیدها

1 - عواملی که در سالمتی تاثیر میگذارند.

استنشــاق: بخــار یــا غبــار اســیدها مــی توانــد باعــث خفگــی، ســوزش گلــو، رسفــه، 

درد قفســه ســینه و مشــکات تنفســی، تنگی نفــس، یرقــان)در مورد اســید نیرتیک( 

شــود. در صــورت تجمــع، باعــث صدمــات شــدیدی در شــش گردیــده و بــا ایجــاد دم 

و بــازدم ششــی، شــخص را بــه مــرگ تهدیــد مــی کنــد.

متــاس بــا پوســت: متــاس بــا محلول مــی تواند حساســیت های ســختی نظیــر رسخی 

پوســت، تــورم و درد ایجــاد کنــد. عــاوه بــر آن باعــث صدمــه بــه بافــت پوســت و 

ســوختگی هــای شــدید گــردد. شــدت صدمــات به غلظــت و اســتمرار بســتگی دارد.

ــورم، درد و  ــم، ت ــی چش ــوزش و رسخ ــث س ــد باع ــی توان ــم: م ــا چش ــاس ب مت

خونریــزی شــود. غلظــت زیــاد بخــار یــا غبــار مــی تواند باعث ســوختگی شــدید 

بــا اثــر دامئــی و نهایتــا کــوری شــود.

خــوردن: خــوردن اســیدها باعــث درد شــدید و ســوزش دهــان، گلــو و معــده، 

درد شــکمی، تهــوع و اســتفراغ و شــوک شــود و در حــاالت شــدیدتر ســبب مــرگ 

شــخص مــی شــود.

2 – کمکهای اولیه

ــازه  ــوای ت ــه ه ــدوم را ب ــا مص ــد ی ــی را دور کنی ــاء آلودگ ــس: منش ــد از تنف بع

منتقــل کنیــد. بــه مصــدوم اجــازه حرکــت غیــر رضوری ندهیــد. عائــم صدمــه 

ششــی تــا 48 ســاعت بعــد از اینکــه شــخص در معــرض اســید قــرار گرفــت، باقی 

مــی مانــد. مریــض را بــه مرکــز فوریــت هــای پزشــکی منتقــل منائیــد.

ــده  ــا اســید و محــل آســیب دی ــا پوســت: از متــاس مســتقیم ب بعــد از متــاس ب

خــودداری کنیــد. توســط پوشــش محافــظ شــیمیایی روی آنــرا بپوشــانید. مــکان 

آلــوده را بــا آب ولــرم شستشــو دهیــد. آب را بــه مایمــت بــه مــدت 30 دقیقــه 

روی پوســت بریزیــد. اگــر بــاز سوزشــی احســاس شــد، عمــل شستشــو بــا آب را 

تکــرار کنیــد. شستشــو را پیوســته و نــه بریــده بریــده انجــام دهیــد. لبــاس هــای 

آلــوده را دور ریختــه و مصــدوم را بــه مرکــز فوریتهــای پزشــکی منتقــل کنیــد.

بعــد از متــاس بــا چشــم: از متــاس مســتقیم بــا چشــم آلــوده اجتنــاب کنیــد. فــورا 

چشــم آلــوده را بــا آب ولــرم شستشــو دهیــد. آب را بــه مایمــت و بــا کمرتیــن 

فشــار ممکــن بریزیــد. هنــگام شستشــو پلکهــا بایــد کامــا بــاز باشــند. از محلول 

آب منــک طبیعــی اســتفاده کنیــد. آب آبکشــی آلــوده را روی صــورت و چشــم 

متیــز نریزیــد. مصــدوم را بــه آرامــی بــه مرکــز فوریتهــای پزشــکی منتقــل کنیــد.

بعــد از خــوردن: هرگــز بــه مصدومــی کــه در حــال از دســت دادن هوشــیاری 

اســت یــا بیهــوش و متشــنج اســت، چیــزی نخورانیــد. دهــان مصــدوم را کامــا با 

آب شستشــو دهیــد. مصــدوم را بــه قــی کــردن وادار کنیــد. بــرای رقیــق کــردن 

ــا 300 میلــی لیــرت آب بــه مصــدوم داده و ســپس شــیر  اســید در معــده 240 ت

بدهیــد. اگــر اســتفراغ بــه طــور طبیعــی روی داد دوبــاره از آب اســتفاده کنیــد. 

مصــدوم را بــه مرکــز فوریتهــای پزشــکی منتقــل کنیــد.

3 – روش مبارزه با آتش 

ــوط آن  ــد کــه مخل ــدروژن آزاد مــی کنن ــزات، گاز ئی ــا فل اســید هــا در متــاس ب

ــای ســمی و  ــش ســوزی گازه ــک آت ــی شــود. در ی ــار م ــوا موجــب انفج در ه

ــی شــود. ــد م حساســیت دار تولی

طریقــه خامــوش کــردن آتــش: از خامــوش کننــده هــای مناســب بــرای مهــار آتــش 

ــش  ــردن ظــروف در معــرض آت ــرای رسد ک ــه آب ب ــا م ــد. اســپری ی اســتفاده کنی

ــدون  ــد. ب ــرای منشــاء آلودگــی اســتفاده نکنی مناســب اســت. از آب مســتقیا ب

پوشــش محافــظ مخصــوص و وســایل ایمنــی وارد محــل نشــوید. منطقــه را تخلیه 

کــرده و از یــک فاصلــه مناســب یــا محــل پوشــش دار آتــش را خامــوش کنیــد.

4 – احتیاطات تامینی جهت پیشگیری

راه دسرتســی بــه منطقــه را تــا نظافــت کامــل محــدود کنیــد. نظافت فقط توســط 

پرســنل مجــرب انجــام شــود. بــه کارکنان وســایل حفاظتــی کافی بپوشــانید.

نظافــت: مــواد دور ریختنــی را ملــس نکنیــد. از وارد شــدن ضایعــات اســید بــه 

مجــاری آب و فاضــاب جلوگیــری کنیــد.

ضایعــات کوچــک: مــوادی را کــه مــی تواننــد مشــتعل شــوند از ضایعــات دور 

نگــه داریــد. بــا مــواد جاذبــی کــه بــا ضایعــات واکنــش نشــان منــی دهنــد آنهــا 

را جــذب کنیــد. ضایعــات را در محلــی مناســب پوشــیده و در ظــروف برچســب 

دار قــرار دهیــد.

ــرار  ــب دار ق ــیده و برچس ــب، پوش ــروف مناس ــا را در ظ ــزرگ: آنه ــات ب ضایع

ــد. ــق منائی ــا رقی ــی ی ــا آهــک و ســود، ضایعــات را خنث ــد. ب دهی

5 – حمل و انبار

حمــل: از تولیــد گــرد و غبــار در هــوای محــل کار بپرهیزیــد. لــوازم اضطــراری 

ــرار  ــاده و در دســرتس ق ــش ســوزی، نشــتی، ضایعــات و .... آم ــار آت جهــت مه

داشــته باشــند. چــون ایــن مــواد خورنــده هســتند، کارگــران بایــد بــا خطــرات 

آنهــا آشــنا شــوند و بــه نــکات ایمنــی توجــه کامــل داشــته باشــند. کســانی کــه 

ــد. در  ــا اســید خــودداری کنن ــد از متــاس ب ــد بای ــی مناســبی ندارن وســایل ایمن

هنــگام حمــل از سیســتم حمــل بســته اســتفاده کنیــد. هرگــز مــواد آلــوده شــده 

ــه  ــده اضاف ــاده خورن ــک م ــه ی ــز آب را ب ــد. هرگ ــی برنگردانی ــه ظــرف اصل را ب

ــوط  ــگام مخل ــد و هن ــه آب بیافزایی ــده را ب ــاده خورن ــد، بلکــه همیشــه م نکنی

کــردن بــه آرامــی برهــم بزنیــد. قبــل از حمــل ظــروف را از نظــر نشــتی چــک 

کنیــد. ســعی کنیــد مقادیــر را کــم کــم حمــل کنیــد. بــه ظــروف برچســب بزنیــد 

و از رضبــه خــوردن بــه آنهــا خــودداری مناییــد. زمانــی کــه از ظــروف اســتفاده 

منــی کنیــد درب آنهــا را کیــپ نگــه داریــد. از وســایل حمــل کننــده مقــاوم در 

برابــر خوردگــی اســتفاده منائیــد. هرگــز اســید را تحــت فشــار هــوا حمــل نکنیــد.

ــا  ــع گرم ــک، دور از اشــعه مســتقیم و دور از مناب ــار: در جــای خشــک، خن انب

انبــار کنیــد. اســید را دور از مــواد قابــل اشــتعال مثــل مــواد آتش زا، اکســیدکننده 

ــار کنیــد. از مــواد مقــاوم در برابــر  ــاء کننــده هــا، و بازهــای قــوی انب هــا، احی

ــتفاده  ــار اس ــاختان انب ــنایی و س ــه، روش ــتمهای تهوی ــت سیس ــی جه خوردگ

کنیــد. کفهــا بایــد طــوری ســاخته شــوند کــه از راه یافــن مایعــات بــه وســایل 

ــد. از ظــروف برچســب دار و  ــری کنن ــر جلوگی ــش گی ــواد آت ــی و دیگــر م چوب

مقــاوم در برابــر رضبــه اســتفاده کنیــد. ظــروف تائیــد شــده توســط ســازنده را 

اســتفاده کنیــد. ظــروف را در قفســه هــای مناســب جــا دهیــد. راه ورود بــه انبار 

را محــدود کنیــد. محــل انبــار را جــدا از منطقــه کاری قــرار دهیــد. توصیــه هــای 

ایمنــی را جــدی بگیریــد.

عنوان سند: متد حفاظت و ایمنی در مقابل اسیدها
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