
نشریه داخلى شر کت سمنگان تر ابر ایر انیان
سال اول • شماره اول • اسفند 1399

ویژه  نامه نوروز ۱۴۰۰

��روز ����� و ���� �� 
ا��ا�� �� ا��

آوازه ��ا��ن ��روز

��ب ���و��ی ��ان و 
����� را ������ ��ر ��ار 

داده ا��

�� ��� ا���� �����ن 
��ا�� ا��ا���ن در ���ل ������ 

ا�����

�����ن در ������، ���� 
ا�� اّ�� �����

���ِ� ��ر ��� ��ه ��ا 
��َ���� ���

ا���� ��� و ���، ����� 
��� در ����� ا����د ���

وا�� ا��ر ���� ��� ����ۀ 
���� ا��

��� و اد���ت رو� ��ا ��زه 
��� ��

���� و ���� �� �ِ� ��ر را 
�� ��رت ��ی در د���ر ��ر 

��ار داد��

را����� ��ا���

����� را�����

��� ��روز در ���ر��ی 
������

آ������ ز��� ����� ������

ُ����ل

��، ����ـ� ۶۰ ��ل دارم









صاحب امتیاز: شرکت سمنگان ترابر ایرانیان
مدیر مسئول و سردبیر: ناصر ابراهیمی

اعضای هیات تحریریه: مینا قاسمی، بابک آزادیخواه
عکاس: بابک آزادیخواه

نشانی دفتر تهران: خیابان مطهری، خیابان کوه نور، بن بست چهارم پالک ۲۲  تلفن: ۰۹۱۹۴۹۵۴۱۳۱
دفتر کرمان: خیابان هزار و یک شب، کوچه ۲۲، پالک ۵ تلفن: ۰۹۹۱۶۶۷۷۱۴۰

دفتر سیرجان: بلوار والیت، ابتدای بلوار گلستان، روبروی خوابگاه دانشگاه صنعتی تلفن: ۰۳۴-۴۲۳۴۰۱۷۷

Info@istco.midhco.com                                                       www.istco.midhco.com

بسم اهلل الرحمن الرحیم

فهرست
نوروز فرهنگ و هویت ما ایرانی ها است����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2
4 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� آوازه خوانان نوروز
12 ���������������������������������������������������������������������������������������� کار قرار داده ایم جذب نیروهای جوان و متخصص را سرلوحۀ 
15 ������������������������������������������������������������������������������������ خط مشی اخالقی سمنگان ترابر ایرانیان در قبال سرمایه انسانی
17 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� کوچک است اّما حیاتی سمنگان در هلدینگ، 
کار هیچ گاه مرا نمی ترساَند�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25 سختِی 
26 ������������������������������������������������������������������������� جوایز جشنواره بزرگ ادبی و هنری شرکت سمنگان ترابر ایرانیان اهداء شد
27 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� شعر
27 ������������������������������������������������������������������������ تقدیر و تشکر از پرسنل  به مناسبت فرا رسیدن 26 آذر روز ملی حمل و نقل
28 ����������������������������������������������������������� به مناسبت روز زن و تکریم جایگاه بانوان شاغل شرکت سمنگان ترابر ایرانیان برگزار شد
28 ��������������������������������������������������������������������������������������� حمل و نقل ریلی شرکت سمنگان ترابر ایرانیان استارت خورد
30 ����������������������������������������������������������������������������������������������� ایمنی حمل و نقل، عاملی مهم در توسعۀ اقتصاد ملی
32 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� واحد امور مالی قلب تپندۀ شرکت است
شعر و ادبیات روح مرا تازه می کند��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 34
کردم�������������������������������������������������������������������������������������������������� 40 یادگیری قطعات ماشین آالت را از نوجوانی آغاز 
43 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ تصفیه روغن
46 ������������������������������������������������������������������������������ کار قرار دادیم کار را به صورت جدی در دستور  تخصص و تسلط بر فِن 
51 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� رانندگی تدافعی
فرهنگ رانندگی��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55
از نظر من، شرکت سمنگان ترابر ایرانیان به تنهایی یک هلدینگ است������������������������������������������������������������������������������ 57
61 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� کشورهای همسایه جشن نوروز در 
63 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� جشن نوروز در تاجیکستان
65 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� آالیندگی زیست محیطی تایرها
69 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ُسمچال
فیزیولوژِی اثر مو سیقی در بدن����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 73
78 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� من، غضنفـر 60 سال دارم



2
نشریه داخلى شر کت سمنگان تر ابر ایر انیان

سال اول • شماره اول • اسفند 1399

بسمه تعالی

ـــه  ـــت ک ـــار اس ـــری پرب ـــو اب ـــوروز، همچ ن
ـــرزمین های  ـــۀ س ـــر پهن ـــار ب ـــک ب ـــالی ی س
ســـیراب  را  آنهـــا  و  می بـــارد  پارســـی 
می ســـازد و نهـــال عشـــق می رویانـــد. 
ایرانیـــان  جشـــن  بزرگ تریـــن  نـــوروز 
ـــه ای   ـــه گون ـــان ب ـــت و انس ـــه طبیع ـــت ک اس
آن  پیدایـــی  در  جان بخـــش  و  زیبـــا 
ســـهیم اند. بـــا آنکـــه ســـال های ســـال 
در پـــی هـــم از تکـــرار همه ســـالۀ نـــوروز 
می گـــذرد، بـــا ایـــن حـــال ایـــن جشـــن 
ـــن و  ـــگ که ـــه در فرهن ـــه ریش ـــده ک فرخن
ــی زبان  ــرزمین های پارسـ ــن سـ ــاور کهـ بـ
ـــر ســـال  ـــاری ه ـــه نشـــده، ب ـــچ کهن دارد، هی
ـــترة  ـــود را در گس ـــکوه تر خ ـــا ش ـــر و ب برنات

پارســـی زبانان، دوســـت داران و عاشـــقان 
ــد. ــروز می دهـ ــی بـ ــش ایرانـ ــان و منـ زبـ

بازنگـــری گذشـــته نشـــان داده کـــه نـــوروز 
زنـــده می مانـــد و می تـــوان باورمنـــد بـــود 
تـــا زبـــان پارســـی زنـــده اســـت، نـــوروز 
ـــا  ـــوروز ب ـــد. ن ـــارک آن می درخش ـــم در ت ه
ـــرا  ـــتوار دارد زی ـــدی اس ـــت پیون ـــی مل زندگ
ــت، درک،  ــتی، رفاقـ ــا پرسـ ــام آور یکتـ پیـ
ــرورزی و  ــت و مهـ ــایش اسـ دادوری و آسـ
دوری از خشـــونت را بـــه گونـــه ای آشـــکار 
و پیـــدا دارد. نـــوروز بـــا تنگ دســـتی، 
بیگانـــه  بی جهـــت،  نبـــرد  و  بـــی دادی 
ـــا  ـــی دوران ه ـــوروز در تمام ـــه ن ـــت چراک اس
ـــر و  ـــرادری، مه ـــتی، ب ـــام آور آش ـــواره پی هم
ـــالف  ـــر خ ـــوروز ب ـــت. ن ـــوده اس ـــتی ب دوس
ــا  ــد و بـ ــه بیهوده انـ ــنت ها کـ ــتر سـ بیشـ

گذشـــت زمـــان پیـــر و فرتـــوت می شـــوند 
و می  میرنـــد، دوام می یابـــد و تواناتـــر و 
برناتـــر می شـــود ؛ نـــوروز: تنهـــا، جشـــنی 
ـــوروز  ـــت، ن ـــادمانی نیس ـــادی و ش ـــرای ش ب
ــخ،  ــر در تاریـ ــته، تفکـ ــا گذشـ ــد بـ پیونـ
ـــودن  ـــدن و ب ـــان مان ـــوزی از آن و بی درس آم
مردمـــی اســـت کـــه ایـــن جشـــن را هـــر 
ـــت و  ـــتن هوی ـــه داش ـــده نگ ـــرای زن ـــال ب س

فرهنـــگ خـــود بـــر پـــا می دارنـــد.
ــه  ــا، کـ ــن مـ ــا جشـ ــه تنهـ ــوروز نـ نـ
ـــت.  ـــی ماس ـــت ایران ـــگ و هوی ـــم، فرهن تقوی
ـــاکان  ـــر از نی ـــی، زودت ـــژاد و فرهنگ ـــچ ن هی
ــان  ــت زمـ ــماری و گذشـ ــه گاه شـ ــا بـ مـ
توجـــه نکـــرده اســـت. قـــرآن بـــه عصـــر و 
ــان  ــه انسـ ــورد کـ ــوگند می خـ ــان سـ زمـ
ـــد آگاه  ـــان بای ـــت. انس ـــان اس ـــاآگاه در زی ن

پیام تبریک مدیر عامل شرکت سمنگان ترابر ایرانیان به مناسبت عید نوروز

نوروز فرهنگ و هویت ما ایرانی ها است

��روز فر��� و ���ت �� ا�را�� �� است
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ــارة آن   ــه دارد و دربـ ــال را نگـ ــاه و سـ ــاب روز و مـ ــد و حسـ باشـ
اندیشـــه کنـــد تـــا زیـــان نبینـــد. گاه شـــماری ایرانـــی، نخســـتین 
ـــان  ـــم منظـــم جه ـــن تقوی ـــاه و ســـال و اولی ـــار ســـنجش روز و م معی
و پیـــام آور تفکـــر و اندیشـــه در زمـــان اســـت. نـــوروز بخشـــی از 
ـــت از  ـــدن وق ـــی ش ـــا ط ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــر ایران ـــدة ه ـــان زن یادم
ـــه  ـــد ب ـــوروز بای ـــه ن ـــفر ب ـــرای س ـــی رود. ب ـــرون نم ـــر بی ـــاد و خاط ی
ـــه  ـــام، ب ـــادگی تم ـــت و س ـــا صداق ـــت و ب ـــی برگش ـــت کودک صمیمی

تماشـــای آن نشســـت.

 و اما فصلنامه...

ـــان  ـــر ایرانی ـــمنگان تراب ـــه س ـــه فصلنام ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــدف م ه
بتوانـــد بـــه تدریـــج پاســـخگوی نیازهـــای آموزشـــی و پژوهشـــی 
ـــی و  ـــش فن ـــال دان ـــرای انتق ـــش باشـــد و وســـیله ای ب همـــۀ مخاطبان
ـــاری  ـــا ی ـــز ب ـــت ج ـــن نیس ـــن ممک ـــدگان آن، و ای ـــه جوین ـــه ب تجرب
و همراهـــی همـــه کســـانی کـــه بـــه اعتـــالی میهـــن اســـالمی و 
ـــی  ـــۀ تخصص ـــت جامع ـــد اس ـــته اند. امی ـــی آن دلبس ـــد و پویندگ رش
ــا را  ــه و مـ ــوت را لبیـــک اجابـــت گفتـ ایـــن صنعـــت ایـــن دعـ
در رســـیدن بـــه ایـــن راه بیـــش از پیـــش یـــاری دهنـــد. چـــون 
راه هدفـــی اســـت بـــرای رســـیدن بـــه مقصـــد و حمـــل و نقـــل 

ـــداف  ـــه اه ـــه ب ـــه؛ توج ـــداوم رابط ـــد و ت ـــرای پیون ـــت ب ـــی اس نیت
ایـــن صنعـــت کـــه تأثیـــر به ســـزایی بـــر توســـعه و اشـــتغال زایی 
دارد؛ از شـــاخص های مهـــم توســـعه یافتگی محســـوب می شـــوند 
و نقـــش مهمـــی در توســـعه پایـــدار دارد. ایـــن صنعـــت نه تنهـــا 
در داخـــل کشـــور بلکـــه در تعامـــالت بین المللـــی نیـــز اهمیـــت 
ـــور،  ـــردای کش ـــروز و ف ـــرایط ام ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــس ب ـــاص دارد. پ خ
دامنـــۀ فعالیـــت صنعـــت حمـــل و نقـــل بایـــد گســـترده شـــود . 
ـــیدن  ـــرای رس ـــالش ب ـــز ت ـــش ج ـــواره هدف ـــد؛ هم ـــه ش ـــه تجرب آنچ
بـــه جایگاهـــی مطلـــوب و فردایـــی بهتـــر نبـــوده و ایـــن پویایـــی 
ــل و  ــت حمـ ــت صنعـ ــم انداز موفقیـ ــه چشـ ــد کـ ــان می دهـ نشـ

ـــت. ـــن اس ـــران، روش ـــان ای ـــور عزیزم ـــل در کش نق
ــری،  ــی، همفکـ ــعار همدلـ ــتای شـ ــت، در راسـ ــس امیداسـ پـ
همراهـــی و همیـــاری همـــواره بـــا کوشـــش بیشـــتر در جهـــت 
ـــر  ـــر و ایمن ت ـــی پویات ـــل و نقل ـــبکۀ حم ـــه ش ـــورمان ب ـــیدن کش رس
کوشـــا باشـــیم. اینجانـــب ضمـــن عـــرض تبریـــک بـــه مناســـبت 
نـــوروز ، از تالش هـــای ارزنـــده و خدمـــات صادقانـــۀ تمامـــی 
تالشـــگران ایـــن صنعـــت تشـــکر و همچنیـــن بـــرای پیشـــگامان 
و فعـــاالن ایـــن بخـــش مهـــم، از درگاه احدیـــت؛ ســـالمتی، 
ـــه  ـــل ب ـــرای نی ـــدت ب ـــت و مجاه ـــر و برک ـــت، خی ـــتی، موفقی تندرس

توســـعه پایـــدار و خدمـــت بـــه مـــردم را آرزومنـــدم.
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شهاب جعفری

مدرس موسیقی و پژوهشگر هرن

ــا  ــر ب ــه پیش ت ــد ده ــا چن ــه ت ــمی ک  مراس
نام هــا و عناویــن مختلفــی همچــون «بهــار خوانــی»، 
ــل  ــی»، «بلب ــال خوان ــوروز نوس ــی»، «ن «نوروزخوان
«گل گردانــی»،  «بایُچیَچک گویــی»،  خوانــی»، 
«امــام خوانــی»، «َکنَدکــی» و برخــی اســامی دیگــر 
ــتان و  ــتان، افغانس ــران، تاجیکس ــی از ای در مناطق
ازبکســتان اجــرا می شــد، از کهن تریــن اشــکال 
ــر  ــن هن ــد. ای ــمار می آی ــه ش ــران ب ــری ای خنیاگ
خنیایــی، افــزون بــر ارزش هــای آشــکار فرهنگــی و 
ــی، از نقطه نظــر  ــرة وحــدت مل برخــورداری از جوه
ــخ فرهنــگ و انکشــاف برخــی وجــوه منســوخ  تاری
هنــری و ذوقــی اقــوام و ملت هــای مرتبــط بــا فــالت 
ایــران نیــز پراهمیــت اســت. نظــر بــه فقــر منابــع در 
زمینــۀ هنــر تاریخــی خنیاگــری ایرانی، الاقــل برخی 
ــر همچــون  ــن هن ــم ای ــای مه ــوه و کارکرده از وج
ــد  ــنت ارجمن ــران و س ــن ای ــعر که ــدی ش نظام من
از  داســتان پردازی  و  بداهه خوانــی  بداهه ســرایی، 

ــت. ــی اس ــل ردیاب ــا قاب ــق نوروزخوانی ه طری

عید نوروز● ● 

ایرانیــان، بــه ماننــد همــۀ ملــل باســتانی 
و دارای پیشــینۀ تمــدن، از جشــن ها و اعیــاد 

ــی  ــم ایران ــد؛ خاصــه تقوی ــره می بردن بســیاری به
بــه گونــه ای تنظیــم شــده بــود کــه هــر روز دارای 
نامــی خــاص و نــام هــر یــک از دوازده مــاه ســال 
نیــز همنــام بــا یکــی از روزهــای مــاه بــوده اســت. 
بــه طــور مثــال، نــام تیرمــاه مقــارن با ســیزدهمین 
روز از مــاه تیــر یعنــی تیــر روز و یکــی از روزهــای 
همیــن مــاه بــوده اســت؛ بنابرایــن، ایرانیــان ایــن 
ــه،  ــن گرفت ــرگان جش ــوان تی ــام و عن ــا ن روز را ب
آداب و مراســم خاصــی در رابطــه بــا ایــن روز 
ــزی ۱۳8۴: ۳۴۹؛  ــک. َگردی ــته اند (ن ــا می داش برپ
 :۱۳8۶ بیرونــی  و  ۳۳۵-۳۳۴؛   :۱۳۷۷ بیرونــی 
ــاه دیگــر  ــازده م ــن وضعیــت در مــورد ی ۲۵۴). ای
ــام  ــه ن ــت؛ چنانک ــته اس ــداق داش ــز مص ــال نی س
ــاه  ــان م ــام هم ــا ن ــاه ب ــک م ــه در ی ــر روزی ک ه
ــده،  ــمار آم ــه ش ــد ب ــد، آن روز عی ــارن می ش مق
ــتند  ــا می داش ــادمانی ها برپ ــن ها و ش ــردم جش م
ــن ۱۳8۵:  ــتن س ــی ۱۳۷8: ۲۲؛ کریس (روح االمین
ــن جشــن ها  ــروزه بســیاری از ای ۱۲۶). اگرچــه ام
ــی  ــه دســت فراموشــی ســپرده شــده اســت، ول ب
هنــوز هــم نــام تعــداد معــدودی از اعیــاد و 
ــرگان،  ــد مه ــی، مانن جشــن های گاه شــماری ایران
ــل  ــار پژوهشــی قاب ــع و آث ــق اســناد و مناب از طری
دسترســی اســت (همــان). بــه غیــر از جشــن های 
دوازده گانــۀ ماهانــه و تقویمــی، نــام برخــی دیگــر 
ــده و  ــن س ــون جش ــی، همچ ــن های ایران از جش
ــده  ــر ش ــع ذک ــه)، در مناب ــک (پنج ــن پنج جش

ــی ۱۳8۶: ۲۵۷). ــت (بیرون اس
ــان، شــاخص ترین عیــد و جشــنی  ــن می در ای
ــزی،  ــیای مرک ــوام آس ــی اق ــان برخ ــه در می ک
افغانســتان و برخــی مناطــق قفقــاز و آناتولــی هنوز 
هــم رایــج اســت و در ایــران نیــز بــه عنوان جشــن 
ــت.  ــوروز اس ــد ن ــمار می آی ــه ش ــی ب ــی و مل اصل

پیدایــش جشــنی بــه نــام نــوروز از ســابقه ای کهن 
برخــوردار۱ اســت. ارجمند تریــن ســندی کــه 
دربــارة چگونگــی پیدایــش جشــن نــوروز موجــود 
ــار گران ســنگ دانشــمندان  ــه آث ــوط ب اســت مرب
ــی  ــری، ابوریحــان بیرون ــر طب ــی جری ــی یعن ایران
ابوالقاســم  و  عمربن خیــام  نظیــر  حکمایــی  و 
ــر اســاس  ــن اندیشــمندان ب فردوســی اســت.۲ ای
مطالعــات خویــش و اخبــاری کــه دربــارة پیدایــش 
نــوروز کســب کردنــد، بــا چنــد روایــت و داســتان 
ــه دوران پادشــاهی جمشــید  ــوروز را ب ــف، ن مختل
ــی، در  ــال بیرون ــن ح ــاخته اند. در عی ــب س منتس
آثارالباقیــه، بــا دقــت محققانــه ای، ضمــن گفتگــو 
ــه  ــی، ب ــماری ایران ــوم و گاه ش ــم نج ــون عل پیرام
ــی  ــت (بیرون ــه اس ــوروز پرداخت ــد ن ــریح عی تش

.(۳۲۹-۳۲۴  :۱۳۷۷
هــر چــه هســت، نــوروز دارای آن چنــان نفــوذ 
و تأثیــری در میــان ایرانیــان بــوده کــه هنــوز هــم 
ــی  ــن های دین ــۀ جش ــه هم ــبت ب ــان نس ــزد آن ن
- مذهبــی، آیینــی، تقویمــی و ملــی از ارجحیــت 
آشــکار و غیــر قابــل مقایســه ای برخــوردار اســت، 
ــوان جشــن و عیــدی  ــه عن ــوروز، ب ــدر مســلم ن ق
آیین هــا  مناســک،  آداب،  از  پیوســته  بــزرگ، 
ــا  ــت ت ــوده اس ــوردار ب ــی برخ ــم گوناگون و مراس
ــن  ــه ای ــوط ب ــم مرب ــی از مراس ــه برخ ــی ک جای
عیــد، شــبیه چهارشنبه ســوری، خــود بــه جشــنی 
ــا  ــن و ب ــن جش ــد۳. از دل همی ــار می مان تمام عی
مطالعــۀ دقیــق ســیر تاریخــی آن و تغییــر و تحولی 
کــه در گــذر زمــان پذیرفتــه اســت، می تــوان بــه 
ــا  ــه ب ــرد ک ــی ب بســیاری از مراســم و مناســک پ
گذشــت ایــام بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده و 
یــا در حــال فراموشــی هســتند. از جملــۀ این گونــه 
مراســم ســنتی باســتانی، نوروزخوانــی اســت۴ کــه 

آوازه خوانان نوروز

آوازه ��ا��ن ��روز
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ــکاش و بررســی اجــزای  ــق کن ــوز هــم از طری هن
آن می تــوان بــه قابلیت هــای اجتماعــی عیــد 
ــوروز و اهمیــت تاریخــی و فرهنگــی مراســم آن  ن

پــی بــرد.
ــی  ــی نواح ــای برخ ــه در نوروزخوانی ه مطالع
ــا چنــد دهــۀ پیــش در سراســر  کشــورمان کــه ت
ــر از  ــی دیگ ــز برخ ــمالی و نی ــی و ش ــرز جنوب الب
نواحــی هم جــوار ایــن سلســله جبال از اقبــال 
و  بــوده  برخــوردار  گســترده ای  عمومیــت  و 
ــر  ــعار، آداب و دیگ ــات آوازی۵، اش ــت در نغم دق
موضوعــات مربــوط بــه نوروزخوانی هــا حاکــی 
ــرون  ــول ق ــوروز در ط ــن ن ــه جش ــت ک از آن اس
گذشــته موجــد آداب و آیین هــا، نمایش هــا و 
مناســکی بــوده اســت کــه اگرچــه در گــذر زمــان 
بــه خاموشــی و فراموشــی ســپرده شــده اند، 
ــش در  ــا نق ــه آیین ه ــدام از این گون ــر ک ــی ه ول
ــاد روح  ــی و ایج ــگ مل ــق فرهن ــوری در تعمی خ
ــه  ــد. ب ــا کرده ان ــی ایف ــدت قوم ــتگی و وح همبس
ــن ســازة  ــل، بررســی و تفحــص در ای همیــن دلی
ــه کشــف بســیاری  ــه زوال و تاریخــی مــا را ب رو ب
ــن جشــن  ــتگاه ای ــان منشــأ و خاس ــوه پنه از وج
رهنمــون ســاخته، تأثیــر قطعــی نوروزخوانی هــا را 
ــری و  در انتشــار بســیاری از ســنن فرهنگــی، هن
ــن  ذوقــی ایرانیــان آشــکار خواهــد ســاخت. در ای
مقالــه بــر آنیــم تــا ضمــن ثبــت نمونه هــای 
مختلفــی از اشــعار و نغمــات نوروزخوانــی از چنــد 
ــی،  ــی، مازندران ــی، گیل ــی، طالقان ــگ تالش فرهن
ــی  ــز برخ ــی۶ و نی ــی و الموت ــتارآبادی، کومش اس
ــای  ــی، جنبه ه ــی و ازبک ــای تاجیک نوروزخوانی ه
ــده را  ــن پدی ــی ای ــی و اجتماع ــی، فرهنگ تاریخ
تبییــن و برخــی کارکردهــای مشــخص اجتماعــی 

ــم. ــرور کنی ــی آن را م و تاریخ

نوروزخوانی● ● 

فرهنــگ و هنــر شــفاهِی (فولکلــور) مناطقــی از 
ــت از آیین هــا و مراســم  ــوز حکای ــران هن ــالت ای ف
ــیاری  ــردی بس ــای کارب ــه جنبه ه ــژه ای دارد ک وی
از آن هــا در گــذر روزگاران دچــار فراموشــی و 
ــی از  ــان کم رنگ ــام و نش ــا ن ــده و تنه ــودی ش ناب
ــده اســت. نیایــش و ســتایش  ــه جــای مان آن هــا ب
در دگرگونــی فصــول، ســتایش نــوروز در آغاز ســال 
نــو و بهارخوانی هــا (بهاریه هــا) از نمونه هــای آن 
اســت. بایــد افــزود، مــوارد نــادری از این گونــه 
ــش در سلســله جبال  ــۀ پی ــد ده ــا چن موســیقی ت
ــا  ــتان ب ــتان و ازبکس ــتان، تاجیکس ــرز، افغانس الب
فرم هــا و شــیوه های اجرایــی نســبتاً متفــاوت 
ــون  ــی همچ ــن مختلف ــا و عناوی ــا نام ه ــز ب و نی
«ُگل گردانــی»،  «بلبل خوانــی»،  «نوروزخوانــی»، 
ــی»،  ــی»، «بهارخوان ــک» «بابچیچک گوی «بایچیچ
«نــوروز نوســال خوانی» و غیــره رواج داشــته اســت.
در  و  تغییــر  شــیوة  و  دقیــق  سرگذشــت 
ــن  ــیاری از ای ــی بس ــا فراموش ــی ب ــت دگرگون نهای
ــه لحــاظ  ــه، ب ــای مربوط مراســم، الحــان و نغمه ه
نبــود منابــع تاریخــی، بــر مــا پوشــیده اســت؛ امــا 
می تــوان گمــان داشــت کــه از قــرن دوم هجــری، 
بــا اســالم آوردن ایرانیــان در بیشــتر نواحی کشــور و 
متــروک شــدن مراســم مذهبی و آیینی گذشــتگان، 
اســتفاده از گونه هــای مختلــف موســیقی آیینــی و 
مذهبــی کهــن رو بــه افــول نهــاد. ایــن رونــد از قرن 
نهــم هجــری۷ بــه ویــژه در البــرز ســرعت و شــتاب 
ــیقی  ــا موس ــان تنه ــن می ــت. در ای ــتری یاف بیش
آن دســته از آیین هــا و مراســمی کــه خــود را 
ــا اعتقــادات و باورهــای نویافتــۀ ایرانیــان همســو  ب
و هماهنــگ ســاختند، بــا تغییراتــی حفــظ شــدند.

بــا  آیین هایــی کــه همــراه  از عمده تریــن 
ــورت  ــه ص ــم ب ــوز ه ــود هن ــاص خ ــیقی خ موس
پراکنــده در نواحــی مختلف کوهســتانی، کوهپایه ای 
و جلگــه ای البــرز رواج دارد نوروزخوانــی اســت. 
ــی  ــش آیین ــۀ پی ــد ده ــا چن ــه ت ــی ک نوروزخوان
معــدود  از  اســت،  بــوده  همگانــی  و  متــداول 
ــی  ــن ایران ــی که ــیقایی و خنیای ــای موس آیین ه
ــر اســاس برداشــت از برخــی  ــه شــمار می آیــد. ب ب
گونه هــای قدیمی تــر ایــن فــرم از شــعر و موســیقی 
کــه از منابــع شــفاهی و مجریــان کهنســال گرفتــه 
شــده اســت، می تــوان اســتنباط کــرد کــه احتمــاالً 
دو  در  نه تنهــا  اســالم  از  پیــش  نوروزخوانــی 
ــزی و  ــرز و برخــی نواحــی آســیای مرک ســوی الب
افغانســتان، بلکــه در میــان بســیاری از اقــوام کشــور 

ــت. ــته اس ــران رواج داش ــاور ای پهن
 اشــکال کهــن ایــن آییــن از نظــر فــرم و 
ــرایی  ــی و بداهه س ــر بداهه خوان ــی ب ــاختار مبتن س
ــدح  ــروردگار، م ــتایش پ ــون در س ــر مضم و از نظ
ــوک و در توصیــف بهــار و جلوه هــای  شــاهان و مل
ــم  ــوده اســت. ضمــن اینکــه ســتایش و تکری آن ب
ــت اخــذ  ــَرف جه ــاِن ِح ــازل و صاحب ــان من صاحب
صلــه و انعــام بخــش پایانــی مضامیــن اشــعار 
را در نوروزخوانــی تشــکیل مــی داده اســت. بــا 
آمــدن اســالم و پذیــرش ایــن دیــن از ســوی 
ــن  ــداوم ای ــا و ت ــت بق ــان، جه ــان، نوروزخوان ایرانی
ــا برخــی روایــات  آییــن نــوروزی، مضامیــن آن را ب
و احادیــث دیــن اســالم و به خصــوص مذهــب 
شــیعه آمیختنــد و بدیــن طریــق آن را بــا اعتقادات 
و باورهــای نویافتــۀ ســاکنان نجــد ایــران و برخــی 
ــاختند.  ــگ س ــو و هماهن ــوار، همس ــی هم ج نواح
ــد  ــا چن ــده ت ــام ش ــای انج ــاس پژوهش ه ــر اس ب
ــر ایــن مراســم موســیقایی در برخــی  دهــه پیش ت
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نواحــی تاجیکســتان، افغانســتان، ازبکســتان و ایران 
ــان،  ــش)، طالق ــمنان (کوم ــتان س ــدران، اس (مازن
گیــالن، تالــش، المــوت، گلســتان و ســبزوار) رواج 
داشــته اســت. عــالوه بــر ایــن، بهاریه خوانــی نیــز در 
میــان برخــی از فارســی زبانان نواحــی دیگــر ایــران 

ــوده اســت. مرســوم ب
ــیقی  ــن و موس ــن آیی ــۀ ۱۳۵۰ای ــل ده از اوای
مربــوط بــه آن رو بــه فراموشــی گــذارده و در 
حــال حاضــر اجــرای چنیــن مراســمی اســتثنایی 
ــه  ــر اینک ــالوه ب ــن، ع ــادر اســت؛ بنابرای و بســیار ن
ممکــن بــوده روایــات نوروزخــوان بــا اصــل تاریخــی 
اتفاقــات و حــوادث تفــاوت داشــته باشــد، اشــعار نیز 
در اجراهــای متفــاوت - حتــی از یــک نوروزخــوان - 
دســتخوش تغییــرات گســترده ای شــده اســت. ولی 
ــی  ــی در پ ــرات مضمون ــت تغیی ــلم اس ــه مس آنچ
ــه صــورت بطئــی و تدریجــی صــورت  ســالیان و ب
می پذیرفتــه؛ بــه گونــه ای کــه تغییــرات یــاد شــده 
هیــچ گاه بــا ذهــن مخاطبــان نامأنــوس و ناهماهنگ 

نبــوده اســت.
ــادآوری ایــن نکتــه نیــز ضــروری اســت کــه  ی
در همیــن بخــش نوروزخوانــان، بــا طــرح و ادغــام 
ــل  ــی نق ــف، نوع ــتان های مختل ــه ای از داس خالص
ایــن  بــه  می کرده انــد.  ارائــه  قصــه  در  قصــه 
ــوا و  ــۀ آدم و ح ــرح قص ــا ط ــاًل ب ــه مث ــب ک ترتی

قبــل از اینکــه آن را بــه انتهــا برســانند، گریــزی بــه 
داســتان نــوح پیامبــر زده، بالفاصلــه موضــوع مبارزة 
حضــرت علــی بــا اژدهــا را طــرح کــرده، پــس از آن 
ــر  ــه ذکــر برخــی از رویدادهــای مؤث و بی انقطــاع ب
ــیوه در آن  ــن ش ــد. ای ــال می پرداختن ــوادث کرب ح
واحــد مخاطبــان را در معــرض موضوعــات متفاوتی 
ــن  ــی چندی ــه گوی ــه ای ک ــه گون ــی داد؛ ب ــرار م ق
صحنــه از برابــر چشــمان آن هــا عبــور کــرده، 
ــا را دچــار نوعــی هیجــان مضاعــف می کــرد.  آن ه
ایــن روش عــالوه بــر ایجــاد هیجانــات پیش گفتــه، 
مخاطبــان را بــا حجــم گســتردة دانش اســطوره ای، 
ــان مواجــه  ــی نوروزخوان ــی و مذهب تاریخــی و دین
ســاخته، آنــان را در بهــت و شــگفتی فــرو می بــرد. 
ــی کار  در هــر صــورت، نوروزخــوان در بخــش روای
ــا خالصــه ای از داســتان ها  ــل ی ــت کام خــود، روای
را بازگــو می کــرد و از ایــن طریــق بــه اشــاعۀ 
نمونــه ای منحصــر بــه فــرد از نقل هــای تلفیقــی و 

ــت. ــیقایی می پرداخ موس
و  تعریــف  مرحلــۀ  بخــش،  ایــن  از  پــس 
ــل  ــراد تحــت تکف ــه و اف ــان خان ــد از صاحب تمجی
آنــان آغــاز می شــد. در ایــن رابطــه پی خــوان، 
ــا زیرکــی خاصــی  ــه ب ــر خان ــگام حضــور در ه هن
اطالعــات و اخبــار گوناگون را از همســایگان کســب 
می کــرد و در اختیــار نوروزخــوان (ســرخوان) قــرار 
ــام  ــون ن ــائلی همچ ــات مس ــن اطالع ــی داد. ای م
یکایــک اعضــای هــر خانــواده، آگاهــی از موقعیــت 
اقتصــادی خانــواده، افــراد بیمــار، افــراد دم بخــت و 
گاه وقــوف بــر ســفرهای زیارتــی و ســیاحتی را در 
ــاد  ــات و ابع ــت اطالع ــزان دریاف ــت. می ــر می گرف ب
آگاهی هــای کســب شــده ارتبــاط مســتقیمی 
بــا هــوش و حافظــۀ نوروزخــوان داشــت و بــر 
ــر  ــه تأثی ــام حاصل ــم انع ــان و حج ــای آن درآمده
بســزایی می گذاشــت؛ بــه طــوری کــه گاهــی 
ــا  ــی نوروزخوان ه ــزان آگاه ــازل از می ــان من صاحب
از موضوعــات خانوادگــی خــود دچــار شــگفتی 
می شــدند و در جامعــۀ عــوام زده گاهــی ایــن تصــور 
و توهــم پیــش می آمــد کــه اطالعــات نوروزخــوان 
ــرار  ــه اس ــی او ب ــگویی های او و آگاه ــل پیش حاص
اســت. در هــر شــکل، بازگفــت آرزوهــا و آمــال افراد 
خانــواده و آرزوی ســعادت و نیکبختــی بــرای آن هــا 
ــان می شــد، در  ــی شــیوا و شــیرین  بی ــا زبان ــه ب ک
ــام  ــت انع ــرای پرداخ ــازل ب ــان من ــب صاحب ترغی

ــی داشــت. ــر فراوان بیشــتر تأثی

جایگاه و موقعیت اجتماعی نوروزخوانان● ● 

بوده انــد  بهــار  بشــارت دهندة  نوروزخوانــان 
ــنیدن  ــه، ش ــنتی نهادین ــاس س ــر اس ــا ب و قرن ه
صــدای آنــان بــه معنــی پایــان زمســتان های 
ــوا و در  ــدن ه ــرم ش ــارت گ ــرد و بش ــخت و س س

ــوده اســت.  نتیجــه شــکوفایی و رویــش گیاهــان ب
از ایــن گذشــته، فرارســیدن نــوروز کــه خــود 
ــی  ــی و حاک ــی و مل ــای قوم ــار از خاطره ه سرش
ــود  ــت ب ــای ناگسســتنی انســان و طبیع از پیونده
و جشــنی کهن ســال را تداعــی می کــرد، بــه 
ســبک باری روح مــردم و ایجــاد شــعف و شــادمانی 
ــه،  ــل پیش گفت ــر دالی ــا ب ــد. بن ــی می انجامی درون
همــۀ اقشــار مــردم، اعــم از دامــداران، کشــاورزان و 
پیشــه وران، بــا شــنیدن صــدای نوروزخوانــان گویی 
شــوری درونــی و گشایشــی مبهــم و در عیــن حــال 

شــوق انگیز در خــود احســاس می کردنــد.
ــوروز و  ــز ن ــان نی ــان و جوان ــودکان، نوجوان  ک
ــر  ــرفصلی دیگ ــار را س ــی به ــدی آن یعن ره آورد بع
ــن،  ــد؛ بنابرای ــداد می کردن ــود قلم ــی خ در زندگ
نوروزخــوان نمــاد میمنــت و خیر و برکت، شــادمانی 
و ســرور، رفــاه و آســایش و فراوانــی بــوده اســت. از 
همیــن رو، نوروزخوانــان نــزد مــردم عالــم و عامــی 
ــد و  ــوردار بودن ــژه ای برخ ــت وی ــگاه و منزل از جای
ــی  ــا آغوشــی گشــاده و تبســم و مهربان پیوســته ب
ــی  ــال گاه ــن ح ــا ای ــد. ب ــتقبال می ش ــان اس از آن
اوقــات نوروزخوانــان مــورد بی مهــری و حتــی 
تهدیــد و هتاکــی از ســوی برخــی از صاحبــان 
منــازل قــرار می گرفتنــد و گاه بــا قهــر و خشــونت 

از درگاه خانه هــا رانــده می شــدند.
اَشون بورِدمه شیرگا 

دیشب به شیرگاه رفته بودم
بورِدمه خونۀ اصغر گدا 

به خانۀ اصغر گدا رفته بودم
بیرون بمو وِنِه ریکا 

پسرش از خانه بیرون آمد
بآته: «َدنییه ِمه بِبا

گفت: «پدرم در خانه نیست»
بنده بآئو: «تِمه باِل» 

گفتم: «بال به جانت [ای دروغگو]»
اون ریکاِی بی ایمون 

آن پسر بی ایمان
تور رِه بَیتابِمو بیرون 

تبر را برداشت و از خانه بیرون آمد
خاستِه هاِکِنه ِدتا خون 

می خواست دو تا خون به پا کند8
بَکوشه وه نوروزخون 

نوروزخوان را بکشد
باِد بِهارون آمد
باد بهاران آمد

ُگل در گلِستون آمد 
گل در گلستان آمد

بررســی های انجــام شــده حاکــی از ایــن اســت 
کــه عــدم اســتقبال از نوروزخوان هــا در برخــی 
مــوارد و برخوردهــای قهرآمیــز بــا آنان ریشــه در دو 
مســئلۀ مشــخص داشــته اســت. اول اینکــه گاهــی 
ــای  ــا نیمه ه ــی ت ــک روز و حت ــه طــی ی ــک خان ی
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ــان  ــروه از نوروزخوان ــد گ ــۀ چن ــورد مراجع شــب م
آمــد  اثــر  در  و صاحب خانــه  می گرفتــه  قــرار 
ــر  ــژه در اث ــه وی ــان و ب ــرر نوروزخوان ــت مک و رف
وقت ناشناســی برخــی، آرامــش خــود و خانــواده اش 

ــت. ــده اس ــره می دی را در مخاط
مســئلۀ دوم مربــوط بــه خیــل گدایــان و 
ــم  ــت را مغتن ــه فرص ــت ک ــوده اس ــی ب متکدیان
دانســته، در کســوت نوروزخــوان و در ازدحامــی 
خســته کننده بــه منــازل و بنه گاه هــا مراجعــه 
می کرده انــد. هــر چنــد غالــب مــردم در اثــر 
توانایی هــای  بــا  تجربــه،  و  تکــرار  ســال ها 
ذوقــی و فهــم و کمــال و دانــش و اطالعــات 
ــرق  ــانی ف ــه آس ــته و ب ــنایی داش ــان آش نوروزخوان
میــان ِشــرخوان های خوش قریحــه و گدایــان و 
دریــوزگان را تشــخیص می داده انــد، ولــی ایــن 
نیــز دور از ذهــن نیســت کــه گاهــی برخــی افــراد 
ــار  ــی دچ ــوان واقع ــت نوروزخ ــناخت ماهی در ش
ــت از  ــان جه ــذا نوروزخوان ــده اند؛ ل ــتباه می ش اش
ــا  ــده اند، ب ــار می ش ــم ناچ ــوء تفاه ــن س ــن رفت بی
خوانــدن اشــعاری فی البداهــه، شــأن و جایــگاه 
خــود را بــه صاحــب خانــه یــادآور شــده، از عمــل 

ــد. ــری جوین ــی تب ــرم آور گدای ــن و ش ننگی
اِی باجی و اِی ِگدا

ای خواهری که در حد گدا هستی
نیِمه طالقونی ِگدا

من گدای طالقانی نیستم
نیمی و ِدسیر نیم ِچپا 

و دو سیر و نیم خرده برنج را نمی گیرم.
ِمه رفیق ِمِنه بِچا

رفیق من از سرما چاییده است
شما ِمِره نائورین ِگدا

شما مرا گدا خطاب نکنید
ِمن روستا دارمو کوپا 

ــه  ــدم ب ــن گن ــود خرم ــتای خ ــن در روس م
دارم فراوانــی 

«کُهنیم» دارمو ِملک و جا 
در روستای «ٌکهنیم» ملک و منزل دارم

باغ دار مو «غولی ِکال»
در روستای «غولی ِکال» باغ دارم

ُخدا بِِهلو تِِنه ریکا 
خدا پسرت را بر تو ببخشد

اما َرفِق َهِستمی دتا 
ما دو رفیق هستیم

یِتا بِلَند و یِتا ِکتا
یکی بلند قد و یکی کوتاه قد

ِعیِد ِخرامون آمد
عید خرامان آمد

با شاد و خندون آمد 
با شادمانی و خندان آمد

ُمژده بِدین دو ِستون 
دوستان مژده بدهید

نوروزِ ِسلطون آمد
نوروز سلطانی آمد

ــی  ــز تنگ چشــمی، فرومایگ ــی نی ــه گاه و البت
ــراد موجــب رنجــش خاطــر  و ِخّســت برخــی از اف
نوروزخــوان می شــده اســت. بــا ایــن حــال موضــوع 
ــمار در  ــی انگشت ش ــادر و اتفاق ــدادی ن ــوق، روی ف
کار نوروزخوانــان تلقــی شــده، نوروزخوانان پیوســته 
ــبتاً  ــگاه نس ــت و جای ــردم از منزل ــت م ــزد اکثری ن

ــد. ــوردار بوده ان ــته ای برخ شایس

زمان اجرای نوروزخوانی● ● 

آغــاز کار نوروزخوانــان، چــه در ماوراء النهــر و چه 
در ایــران و افغانســتان معمــوالً از اواســط اســفندماه 
گل هایــی  برآمــدن  و  رویــش  ســرآغاز  یعنــی 
ــک، گل بایچیچــک، پامچــال و  ــه زردگل موســوم ب
ــن حــال در ســال هایی  ــا ای ــوده اســت. ب بنفشــه ب
ــان  ــه پای ــر از موعــد معمــول ب کــه زمســتان زودت
می رســید و اســفندماه حــال و هوایــی بهــاری 
داشــت، حرکــت نوروزخوانــان و کارشــان زودتــر از 
ــاز می شــد. برعکــس، در صــورت  ــرر آغ ــد مق موع
ســرمای شــدید اواســط اســفند، نوروزخوان هــا 
کار خــود را قــدری دیرتــر شــروع کــرده، برخــالف 
ســنت معمــول، ناچــار می شــدند چنــد روز پــس از 
آغــاز ســال نــو نیــز بــه نوروزخوانــی ادامــه دهنــد؛ 
اســاس ســنت های  بــر  در حالی کــه، همــواره 
ــان کار  ــۀ پای ــو به منزل ــال ن ــاز س ــده، آغ تثبیت ش
نوروزخوانــان تلقــی می شــده اســت. نوروزخوانان در 
بیشــتر نقــاط کار خــود را بــا شــروع ســپیده آغــاز 
کــرده، هنــگام غــروب بــه آن خاتمــه می دادنــد. بــا 
ــتارآباد،  ــه اس ــاط، از جمل ــال در برخــی نق ــن ح ای
ــا  ــان ت ــزی، کار نوروزخوان ــدران مرک ــش و مازن تال
ــن رو  ــه داشــته اســت. از همی پاســی از شــب ادام
فانــوس، موشــی۹ و ِمشــال۱۰ وســیله ای جــدی در 

ــوده اســت. ــان ب پیشــبرد کار نوروزخوان

حوزة فعالیت نوروزخوان ها● ● 

ــه اینکــه کار نوروزخوان هــا حــدود  ــا توجــه ب ب
ــر  ــاله و ب ــا هرس ــت، آن ه ــه می یاف ــزده روز ادام پان
اســاس روال همیشــگی، حــوزة خاصــی را شــامل 
چنــد پارچــه آبــادی انتخــاب کــرده، تــالش 
می کردنــد بــا توجــه بــه شــناخت از منطقــۀ مــورد 
نظــر همــۀ منــازل را زیــر پوشــش کار و هنــر خــود 
قــرار دهنــد. طبیعــی اســت کــه ســرما و بــه ویــژه 
بارندگــی شــدید کــه همــواره بخشــی از واقعیــت 
آب و هوایــی مناطــق مــورد بحــث بــه ویــژه البــرز 
شــمالی بــوده اســت - کار نوروزخوانــان را بــا 
دشــواری مواجــه ســاخته و از ســرعت عمــل آنــان 
ــن حــال، هــر نوروزخــوان  ــا ای می کاســته اســت. ب

بــا مهــارت خاصــی تــالش می کــرده تــا در چنیــن 
وضعیتــی، ضمــن تنظیــم و جــرح و تعدیــل اشــعار 
ــت اراده و  ــان را تح ــت و زم ــود، وق ــای خ و آوازه
کنتــرل خــود قــرار دهــد و بــه ایــن طریــق بتوانــد 
ــی شــده  ــه همــۀ روســتاها و خانه هــای پیش بین ب

مراجعــه کنــد.
از  میهمان نــواز  و  عالقه منــد  افــراد  برخــی 
نوروزخوان هــای غیــر محلــی جهــت اقامــت شــبانه 
ــه  ــا ب ــد و نوروزخوان ه ــل می آوردن ــه عم ــوت ب دع
ــی از  ــه یک ــه ب ــان کار روزان ــروب و پای ــگام غ هن
ــۀ او  ــت داده، در خان ــخ مثب ــدگان پاس دعوت کنن
ــه  ــادآوری اســت ک ــه ی ــد. الزم ب ــت می گزیدن اقام
ــژه  ــان به وی ــاً نوروزخوان ــق اساس ــتر مناط در بیش
ــر اســاس ســنت و عادتــی قدیمــی،  شــعرخوانان ب
در روســتا یــا آبادی هــای منطقــۀ نزدیــک بــه زادگاه 
ــد؛  ــن کار نمی کرده ان ــام ای ــه انج ــادرت ب ــود مب خ
چراکــه مایــل نبوده انــد در منطقــۀ ســکونت خــود 
به عنــوان کســانی کــه نوروزخوانــی را وســیلۀ 
درآمــد خــود قــرار داده انــد شــناخته شــوند. 
دلیــل ایــن مســئله ظاهــراً سوءاســتفادة گدایــان و 
دریــوزگان از پیشــه و هنــر نوروزخوانــی و در نتیجه 
لطمــه زدن بــه جایــگاه و حرمــت کار نوروزخوان هــا 
بــوده اســت. از همیــن رو، نوروزخوانــان واقعــی کــه 
بــه عنــوان شــعرخوان در موطــن خــود از وجهــه و 
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جایــگاه معنــوی واالیــی برخــوردار بودنــد، ترجیــح 
می دادنــد کار نوروزخوانــی را بــه صــورت ناشــناس 

ــد. ــام دهن ــود انج ــادی و زادگاه خ و دور از آب

موسیقی نوروزخوانی● ● 

مــورد  مناطــق  نوروزخوانی هــای  موســیقی 
ــای  ــی نغمه ه ــه از گروه ــی و برگرفت ــق متک تحقی
ــا  ــۀ آن ه ــترک هم ــه مش ــه وج ــتند ک ــاده هس س
توالــی و تکــرار پیاپــی جمــالت موســیقی اســت. در 
بســیاری از مــوارد، ایــن نغمه هــا شــباهت نزدیکــی 
ــه  ــد و ب ــه دارن ــر منطق ــای ه ــی ترانک ه ــا برخ ب
ــتند.  ــا هس ــر آن ه ــت تأثی ــکاری تح ــورت آش ص
نوروزخوانی هــای  مایگــی  در  تفــاوت  به رغــم 
ــات  ــای بی ــی در پرده ه ــف، آوازهای ــق مختل مناط
ــارگاه  ــه گاه و چه ــتی، دوگاه، س ــور، دش ــرک، ش ت
ــن خاطــر،  ــه همی ــد. ب حضــور چشــمگیرتری دارن
گلســتان،  چــون  مناطقــی  نوروزخوانی هــای 
ســمنان، مازنــدران، گیــالن و طالقــان اغلــب 
میــان،  ایــن  در  اســت.  فــوق  مایه هــای  در 
نوروزخوانی هــای تالــش عمومــاً در ابوعطاســت. 
بایــد متذکــر شــد کــه مالحظــۀ برخــی نغمــات در 
ــای نواحــی  ــون در نوروزخوانی ه شوشــتری و همای
مختلــف بــا حکایــت از کــوچ و اســکان برخــی اقوام 
غیربومــی بــه منطقــه دارد و یــا توســط چــارواداران 
و شــعرخوان های دوره گــرد از دیگــر نواحــی ایــران 
اخــذ شــده اند. بخــش عمــدة آواز نوروزخوانــی 
توســط ســرخوان بــه اجــرا درمی آیــد و کیســه دار یا 

ــی را  «کولبارچــی»، در بخشــی از آواز، کار هم خوان
بــه عهــده دارد. هم خوانــی پیوســته در ترجیع بنــد 
اشــعار صــورت می گیــرد. در برخــی نقــاط ازجملــه 
در مناطقــی از کــوالب و بــاالآب تاجیکســتان، 
بخــارای ازبکســتان، هــرات افغانســتان و خرقــان و 
بســطام در ایــران، کــودکان و نوجوانــان بــر اســاس 
ســنتی قدیمــی بــه صــورت جمعــی کار هم خوانــی 
عمــل  می داده انــد.  انجــام  را  نوروزخوانــی  در 
ایــران  تالــش  نوروزخوانی هــای  در  هم خوانــی 

گســترده تر و طوالنی تــر بــوده اســت.
 از همیــن رو صــدای خــوش و تســلط بــر شــعر 
و آواز نوروزخوانــی شــرطی اساســی جهــت انتخــاب 
فــرد کیســه دار در ایــن منطقــه محســوب می شــده 
اســت. در اســتان گلســتان نغمه هــای نوروزخوانــی 
ــی و  ــیقی ایران ــر موس ــت تأثی ــه تح ــش از آنک بی
مناطــق اســتارآبادی بــا تبــری زبــان باشــد، متأثــر 
ــای  ــژه نوروزخوانی ه ــی و به وی ــیقی کومش از موس

مناطــق شــاهرود، خرقــان و بســطام اســت.

مضمون در نوروزخوانی ها● ● 

ــا و  ــم در آوازه ــت و مفاهی ــالف محدودی برخ
ــاً  ــه عموم ــزی ک ــیای مرک ــوروزی آس ــای ن ترانه ه
ــز و  ــی، ســرورآمیز و طن ــی تغزل ــه معان معطــوف ب
مطایبــه اســت، نوروزخوانــی در ایــران از مضامیــن 

ــت. ــوردار اس ــترده ای برخ گس
ــاً همــۀ نوروزخوانی هــا در پنــج فرهنــگ  تقریب
عمــدة البــرز و برخــی پاره فرهنگ هــا اعــم از 

الســگردی،  سنگســری،  طالقانــی،  ســرخه ای، 
افتــری و الموتــی، از نظــر ســاختار و تقــدم و تأخــر 
موضوعــات مراســمی، شــکل مشــترکی دارنــد. 
ــران،  ــای پیامب ــار، رث ــد، وصــف به ســتایش خداون
ــان  ــرا و صاحب ــالطین، ام ــدح س ــه، م ــاء و ائم اولی
منــازل و مشــاغل، بیــان وقایــع و حــوادث مذهبــی، 
ــات و داســتان های  ــات دینــی، روای قصــص و حکای
اســاطیری و افســانه ای، روایــات و رویدادهــای 
تاریخــی و اجتماعــی، مضامیــن هجــو و طنــز، 
مضامیــن ِحکمی و پندآمــوز و بیان اخبــار و حوادث 
اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــِی روز از عمده تریــن 

مفاهیــم و مضامیــن نوروزخوانی هاســت.
ــا  ــا، گویش ه ــۀ زبان ه ــتثناء در هم ــدون اس ب
ــا ســالم  ــی ب ــع نوروزخوان و لهجه هــای البــرز، مطل
بهــاری و ســتایش خداونــد آغــاز می شــود. ســالم و 
بشــارت بــه صاحبــان منــازل و خانه هــا، تبریــکات 
نــوروزی، شــکوفایی بهــار و اعــالِم نوشــدِن جهــان 
ــه  ــی را ب ــر و نیک بخت ــب خی ــه طل ــی ک و دعاهای
ــن  ــش آغازی ــم بخ ــن مفاهی ــراه دارد اصلی تری هم
تــالش  قســمت،  ایــن  در  نوروزخوانی هاســت. 
ــه  ــت ک ــه اس ــن نکت ــه ای ــوف ب ــوان معط نوروزخ
ــاد  ــب و ایج ــی در مخاط ــس همدل ــاد ح ــا ایج ب
ــات  ــه موضوع ــت ورود ب ــه را جه ــنوا زمین گوش ش
ــد  ــتر تأکی ــن رو، بیش ــد. از همی ــاده کن ــدی آم بع
ــوروز،  ــه ن ــرار دارد ک ــن اصــل ق ــر ای ــوان ب نوروزخ
در درجــۀ اول، زمــان کنــار نهــادن کدورت هــا 
و دشــمنی ها و مســاعدت و مــدارا و شــادمانی و 
ســرور اســت؛ چــرا کــه طبیعــت چنیــن آمــوزه ای را 

ــد. ــرار می ده ــگان ق ــش روی هم پی
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پی نوشت:

۱. در مــورد مســابقۀ برگــزاری نــوروز، زنده یــاد 
مهــرداد بهــار معتقــد اســت کــه نــوروز بــه همــراه 
مهــرگان از جشــن های ویــژة اقــوام بومــی ایرانــی 
پیــش از ورود آریاییــان - به ویــژه در بین النهریــن 
ــوم  ــا س ــزاری دوم ب ــرب آن و در ه ــق غ و مناط
ــار ۱۳8۶: ۱۴8-۱۴۷).  ــود (به ــالد ب ــش از می پی
در اوســتا نیــز نامــی از ایــن جشــن نیامــده، امــا 
ــده  ــاد ش ــا ی ــش گانۀ گاهنباره ــن های ش از جش

اســت (بلوکباشــی ۱۳8۱: ۱8).
۲ . روایــت جریــر طبــری: «(جمشــید) آنــگاه 
بفرمــود تــا چرخــی از آبگینــه بــرای او بســازند و 
ــر آن نشســت و  شــیاطین را در آن جــای داد و ب
در هــوا از شــهر خویــش از دنبارنــد. تــا بابــل بــه 
ــاه  ــز روز فروردین م ــت و آن روز هرم ــک روز رف ی
بــود و مــردم از ایــن شــگفتی کــه دیدنــد، نــوروز 
گرفتنــد و بگفــت تــا ایــن روز و پنــج روز دنبــال 
ــد»  ــی کنن ــادی و خوش ــد؛ و ش ــد گیرن آن را عی

(طبــری ۱۳۵۲: ج ۲/ ۱۱8).
در تاریــخ بلعمــی: [جمشــید]. علمــا را بفرمود 
کــه روز مظالــم مــن بنشــینم، شــما نزد مــن آیید 
تــا هــر چــه (درو داد) باشــد مــرا بنماییــد تــا مــن 
آن کنــم و نخســتین روز کــه بــه مظالــم بنشســت 
ــس آن روز  ــن، پ ــاه فروردی ــود) از م ــز ب روز (هرم
ــا اکنــون ُســنت گشــت»،  ــام کــرد ت ــوروز ن (را) ن

(بلعمــی ۱۳۴۱: ۱۳۱).
ــی: «چــون جمشــید  ــت ابوریحــان بیرون روای
بــرای خــود گردونــه بســاخت، در ایــن روز بــر آن 
ســوار شــد و جــن و شــیاطین او را در هــوا حمــل 
ــل  ــه باب ــد ب ــوه دماون ــک روز از ک ــه ی ــد و ب کردن
آمــد و مــردم بــرای دیــدن ایــن امــر در شــگفت 
شــدند و ایــن روز را عیــد گرفتــه و بــرای یادبــود 
ــد،  ــاب می خورن ــینند و ت ــاب می نش آن روز در ت
(بیرونــی ۱۳8۶: ۳۲۷). عمــر خیــام در نوروزنامه:» 
ــت و  ــد و بیس ــید چهارص ــک جمش ــون از مل چ
یــک ســال بگذشــت ایــن دور تمــام شــده بــود و 
آفتــاب بــه فروردیــن خویــش بــه اول حمــل بــاز 
آمــد [...] پــس در ایــن روز کــه یــاد کردیم جشــن 
ســاخت و نــوروزش نــام نهــاد و مردمــان را فرمــود 
کــه هــر ســال چــون فروردیــن نــو شــود آن روز 
ــگاه کــه  ــا آن ــد ت ــو دانن جشــن کننــد و آن روز ن
دور بــزرگ باشــد کــه نــوروز حقیقــت بــود، (خیام 

.(8-۹ :۱۳8۰
ــه  ــوروز را ب حکیــم تــوس نیــز بنیادگــذاری ن

ــد: ــبت می ده ــید نس جمش
به فّر کیانی یکی تخت ساخت 
چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت

که چون خواستی دیو برداشتی 
زهامون به گردون برافراشتی
چو خورشید، تابان میان هوا 

نشسته برو شاه فرمانروا
جهان انجمن شد بران تخت اوی

شگفتی فرو مانده از بخت اوی

به جمشید بر گوهر افشاندند 
مر آن روز را روز نو خواندند

سر سال نو هرمز فوردین
برآسوده از رنج تن، دل زکین

بزرگان به شادی بیاراستند
می و جام و رامشگران خواستند
چنین جشن فّرخ از آن روزگار
به ما ماند از آن خسروان یادگار

(فردوسی ۱۳8۶: ج ۱: ۴۴)
ــن  ــه برافروخت ــخ بخــارا ب ۳. نرشــخی در تاری
ــوری و  ــنبه) س ــب (چهارش ــم در ش ــی عظی آتش
ــاد می کنــد کــه موجــب  ــه عــادت قدیــم ب بنــا ب
ــر شــد (نرشــخی ۱۳8۷:  آتش ســوزی در کاخ امی

.(۳۷
۴. در ایــن زمینــه و دربــارة ســرودهای خوانــده 
ــن  ــتن س ــک، کریس ــوروز، ن ــت ن ــده در تهنی ش

.۳۴8 :۱۳8۵
ــا  ــنایی ب ــنیداری و آش ــۀ ش ــت مطالع ۵. جه
ــری  ــک. نص ــا، ن ــات نوروزخوانی ه ــا و نغم آوازه

اشــرفی ۱۳۷۴.
۶. ایــن نمونه هــا بــر مبنــای تحقیقــات و 
ثبــت و ضبــط جهانگیــر نصــری اشــرفی و عبــاس 
ــال های ۱۳۶۴ ــی س ــتی: ط ــو دش ــیرزادی آه ش

ــا  ــۀ نوروزخوانی ه ــا مطالع ــه ب ــا ۱۳8۴ اســت ک ت
و اســتفاده از نوروزخوانــان پنــج فرهنــگ مســلط 
در شــمال و جنــوب البــرز صــورت پذیرفته اســت.
۷. پیدایــش دومیــن سلســلۀ حکومتی شــیعی 
بــه رهبــری میــر قوام الدین مرعشــی در تبرســتان 
و افــول قــدرت اســپهبدان قبرســتان (مازنــدران) 
نیــز قدرت یابــی ســادات کیایــی (کیائیــان گیــالن 
شــرقی) و گســترش فقــه شــیعی از اهــم تحــوالت 
ــک. (شــجاع  ــن رابطــه، ن ــاد شــده اســت. در ای ی

شــفیعی ۱۳8۶: ۲۳۷ و ۲۷۵ بــه بعــد).
8 . منظــور ایــن اســت کــه صاحب خانــه 
قصــد داشــت نوروزخــوان و همراهــش را بــه قتــل 

برســاند.
۹. «موشــی»، از انــواع چراغ هــای کوچــک 
ــا روغنــی۔ فتیلــه ای  روشــنایی نفتــی۔ فتیلــه ای ب
کــه تــا پیــش از اختــراع بــرف در مناطــق مختلف 

ایــران مــورد اســتفاده بــود.
ــه  ــنایی پای ــای روش ــال»، از چراغ ه ۱۰. «ِمش
بلنــد فلــزی و فتیلــه ای روغنــی یا فتیلــه ای- نفتی 
ــی از  ــرف در حوزه های ــراع ب ــا پیــش از اخت ــه ت ک

البــرز مــورد اســتفاده بــود.
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ــه  ــم. ب ــل صناعۀ التنجی - ۱۳8۶ . التفهیم ألوائ
تصحیــح جالل الدیــن همایــی. تهــران: نشــر همــا.

- بهار، مهرداد
- . از اســطوره تــا تاریــخ. گردآورنده و ویراســتار 

ابوالقاســم اســماعیل پور. تهران: نشــر چشــمه.
- خیام نیشابوری، عمربن ابراهیم

مجتبــی  تصحیــح  نوروزنامــه.   .  ۱۳8۰  -
اســاطیر. تهــران:  مینــوی. 

- روح االمینی، محمود
- ۱۳۷8. آیین هــا و جشــن های کهــن در 
ایــران امــروز (نگــرش و پژوهــش مردم شــناختی). 

تهــران: آگاه.
- شجاع شفیعی، محمدمهدی

- ۱۳8۶ . تاریــخ هــزار ســاله اســالم در نواحــی 
ــم  ــرن دوازده ــا ق ــرن دوم ت ــران، از ق ــمالی ای ش

هجــری، تهــران: نشــر اشــاره
- طبری، محمد بن جریر

ــل  ــخ الرس ــا تاری ــری ب ــخ طب - ۱۳۵۲. تاری
ــران:  ــده، ته ــم پاین ــۀ ابوالقاس ــوک. ترجم والمل

ــران. ــگ ای ــاد فرهن بنی
- فردوسی، ابوالقاسم

- ۱۳8۶ . شــاهنامه. بــه کوشــش جــالل 
خالقــی مطلــق. تهــران: مرکــز دایرة المعــارف 

بــزرگ اســالمی.
- کریستن سن، آرتور امانوئل

- ۱۳8۵ . ایــران در زمــان ساســانیان. ترجمــۀ 
ــاغ  ــی ب ــن رضای ــتار حس ــمی، ویراس ــید یاس رش

بیــدی. تهــران: صــدای معاصــر.
- گردیزی، عبدالحی بن ضحاک

- ۱۳8۴ . زین االخبــار. بــه اهتمــام رحیــم 
ــر  ــار و مفاخ ــن آث ــران: انجم ــک. ته ــازاده مل رض

ــی فرهنگ
- ترشخی، محمد بن جعفر

ــه تصحیــح مــدرس  ــخ بخــارا. ب - ۱۳8۷. تاری
ــوس. رضــوی، تهــران: انتشــارات ت

- نصری اشرفی، جهانگیر و فاطمه آذری
ــدران، ســاری،  - ۱۳۷۵. نوروزخوانی هــای مازن
واحــد، تحقیقــات صــدا و ســیمای مرکز مازنــدران.

- منابع صوتی
- نصری اشرفی، جهانگیر

- ۱۳۷۴. موســیقی آیینــی و مذهبی دو ســوی 
البــرز (همــراه بــا شــش کاســت). تهــران: انجمــن 

ــیقی ایران. موس

منتشر شده در ماهنامۀ سرمشق، سال سوم 
- شمارة سی ام - اسفند 1397
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 ــال ــد س ــیرجانی، متول ــی س ــی خواجوئ مجتب
۱۳۶8 در ســیرجان، دارای مــدرک کارشناســی 
مهندســی معمــاری، کارشناســی مدیریــت دولتی، 
 ،(MBA) کارشناســی ارشــد مدیریت کســب و کار
ــی  ــت دولت ــد مدیری ــی ارش ــجوی کارشناس دانش
گرایــش طراحــی ســازمان هــای دولتــی و دکترای 
مدیریــت کســب و کار (DBA)؛ دارای ســابقه 
ــمت  ــا س ــمنگان ب ــاختار س ــرکت فراس کار در ش
سرپرســت اداری از ســال ۹۴ تــا ۹۶ و از ســال 
ــه عنــوان رئیــس بخــش ســرمایه انســانی و  ۹۶ ب
HSEC شــرکت ســمنگان ترابر ایرانیان مشــغول 
بــه همــکاری اســت.گفت وگو بــا ایشــان را در 

ــد. ــه می خوانی ادام
 آقـای خواجویـی، لطفـاً وضعیـت کنونی

آمار نیـروی انسـانی و برنامۀ جـذب نیرو در 

سـال آیندة واحد سرمایه انسـانی را تشریح 
. کنید

در حــال حاضــر تعــداد پرســنل ایــن شــرکت 
۱8۷ نفــر اســت کــه در شــهرهای مختلــف 
اســتان در حــال فعالیــت هســتند. بــا توجــه 
ــق  ــو در مناط ــگ میدک ــای هلدین ــه فعالیت ه ب
صــورت  در  اســت  بدیهــی  کشــور،  مختلــف 
تقاضــای شــرکت های گــروه همــکار جهــت 
ــورت  ــن در ص ــر و همچنی ــمنگان تراب ــور س حض
ــدام  ــن شــرکت اق ــد ماشــین آالت ملکــی، ای خری
بــه جــذب نیــروی متخصــص و بــا شــرایط احــراز 
ــدای  ــرد. از ابت ــد ک ــگ خواه ــر هلدین ــورد نظ م
ــل  ــت عام ــا مدیری ــمنگان ب ــرکت س ــت ش فعالی
ــه  ــدام ب ــرکت اق ــن ش ــال ۱۳۹۶، ای ــد در س جدی
طراحــی ســاختار ســازمانی کــرد کــه طــی 

ایــن ســال ها در ۵ مرحلــه مــورد بازبینــی و 
ویرایــش قــرار گرفتــه اســت. در آخریــن تغییــرات 
و  مصــوب  ســازمانی  ســاختار  صورت گرفتــه، 
ــامل ۶ ــو ش ــگ میدک ــوی هلدین ــده از س ابالغ ش
HSEC بخــش و متشــکل از: ســرمایه انســانی و
، حمــل و نقــل، مالــی، انتظامــی، پشــتیبانی و امور 
قراردادهــا و تعمیــر و نگهداری ماشــین آالت اســت.

ــای ● ●  ــی از فعالیت هـ ــا بخش هایـ آیـ
ـــپاری  ـــرون س ـــورت ب ـــرکت را به ص ش

ـــل؟ ـــه چه دلی ـــه، ب ـــر بل ـــد؟ اگ داری
بلـــه، در حـــال حاضـــر تعـــداد ۴۳ نفـــر نیـــروی 
ـــه از  ـــد ک ـــکاری دارن ـــرکت هم ـــا ش ـــپار ب برون س
تمامـــی مزایـــای شـــرکت همچـــون نیروهـــای 
ـــل  ـــه دلی ـــی ب ـــتند ول ـــد هس ـــتخدامی بهره من اس

HSEC گفت وگو با مجتبی خواجویی سیرجانی، رئیس بخش سرمایه انسانی و

جذب نیروهای جوان و متخصص را 
رسلوحۀ کار قرار داده ایم 

��ب ��رو��ی ��ان و ����� را سر���� ��ر �رار داده ا�� 
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ـــه  ـــور ب ـــرکت مجب ـــدی ش ـــورد تص ـــغل م ـــوع ش ن
ـــت. ـــده اس ـــپاری گردی ـــق برون س ـــذب از طری ج

شایسـتگی های ● ●  و  توانمندی هـا 
و  توانمندی هـا  یـا  و  کارکنـان،  کنونـی 
واحـد  انتظـار  مـورد  شایسـتگی های 
چـه  و  چیسـت  انسـانی  سـرمایه 
برنامه هایی بـرای باالبردن شایسـتگی ها 

داریـد؟  کارکنـان  مهارت هـای  و 
ـــه ۷۰ ـــب ب ـــودن قری ـــوان ب ـــه ج ـــه ب ـــا توج ب

ـــوزش و  ـــه آم ـــاز ب ـــرکت نی ـــنل ش ـــد از پرس درص
ـــی  ـــارب علم ـــب تج ـــت کس ـــی جه ـــاد محیط ایج
ـــه  ـــا توج ـــود. ب ـــاس می ش ـــاًل احس ـــی کام و عمل
ـــرکت  ـــن ش ـــای ای ـــی بخش ه ـــر تمام ـــن ام ـــه ای ب
ـــور و  ـــه در رأس ام ـــراد باتجرب ـــری اف ـــه کارگی ـــا ب ب
ـــکاری  ـــوزش و هم ـــل آم ـــن اص ـــر گرفت ـــا در نظ ب
ـــتند.  ـــانی هس ـــه روز رس ـــال کار و ب ـــل در ح متقاب
ـــل  ـــی مدیرعام ـــم و اساس ـــش مه ـــد نق ـــه نبای البت
محتـــرم شـــرکت را در برپـــا کـــردن اصـــل 
ـــا  ـــا ب ـــی بخش ه ـــانی تمام ـــه روز رس ـــوزش و ب آم

ـــت. ـــده گرف ـــد نادی ـــاوری جدی فن

جایـــگاه و اهمیـــت آمـــوزش و ● ● 
ـــرمایه  ـــد س ـــان در واح ـــعۀ کارکن توس
انســـانی بـــه چه صـــورت اســـت؟ در 
ــرای  ــما بـ ــای شـ ــاره، برنامه هـ این بـ
رشـــد و توســـعه کارکنـــان چیســـت؟ 
ـــنل  ـــی در پیشـــرفت پرس ـــن اصل ـــوزش، رک آم
ــا  ــت. بـ ــرکت اسـ ــداف کالن شـ ــبرد اهـ و پیشـ
ــدم  ــا و عـ ــروس کرونـ ــیوع ویـ ــه شـ ــه بـ توجـ
توانایـــی در تشـــکیل حضـــوری کالس هـــای 
آموزشـــی، ترتیبـــی اتخـــاذ شـــده اســـت کـــه 
ــای  ــرم افزارهـ ــق نـ ــکاران از طریـ ــی همـ تمامـ
واتـــس اپ و اســـکایپ در کالس هـــا و جلســـات 

آموزشـــی شـــرکت داشـــته باشـــند.

ـــان ● ●  ـــای کارکن ـــرای خانواده ه ـــا ب آی
شـــرکت هـــم برنامه هـــای آموزشـــی 

ـــد؟ داری
ـــه همـــکاران در آمـــوزش  در راســـتای کمـــک ب
خانـــوادة پرســـنل، گروهـــی متشـــکل از بانـــوان 
همـــکاران بـــه عنـــوان گـــروه بیمـــه تکمیلـــی 
ـــه  ـــوط ب ـــب مرب ـــی مطال ـــده و تمام ـــکیل ش تش
چگونگـــی اســـتفاده از بیمـــه تکمیلـــی جهـــت 
رفـــاه حـــال همـــکاران توضیـــح و آمـــوزش داده 

می شـــود.

کنونــی ● ●  ســازمانی  چــارت  آیــا 
ــرکت  ــای ش ــخ گوی نیازه ــرکت پاس ش
ــالح  ــرای اص ــازی ب ــا نی ــت؟ آی هس

می کنیــد؟ احســاس  چــارت 

ـــای  ـــی فعالیت ه ـــرایط کنون ـــه ش ـــه ب ـــا توج ب
پاســـخ گوی  ســـازمانی  ســـاختار  شـــرکت 
ـــت  ـــی اس ـــا بدیه ـــد. ام ـــرکت می باش ـــای ش نیازه
کـــه در صـــورت افزایـــش فعالیـــت شـــرکت در 
میدکـــو از قبیـــل  بخش هـــای دیگـــر هلدینـــگ
ــد  ــاً نیازمنـ ــان قطعـ شـــرکت بابک مـــس ایرانیـ

تغییـــرات بیشـــتری خواهیـــم بـــود. 

چگونـــه از کارکنـــان شـــرکت ● ● 
بازخـــورد می گیریـــد؟ اهمیـــت نظـــر 
ـــای  ـــت بازخورده ـــرای دریاف ـــنجی ب س
ـــانی  ـــرمایه انس ـــد س ـــان در واح کارکن

چـــه جایگاهـــی دارد؟ 
ــگ  ــت های هلدینـ ــه سیاسـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ســـنجش  ســـاالنه  صـــورت  بـــه  میدکـــو، 
ــان  ــرکت تعالی جویـ ــوی شـ ــدی از سـ رضایتمنـ
پـــارس انجـــام و بـــه صـــورت گزارشـــی جامـــع 
ـــه  ـــرد ک ـــرار می گی ـــد ق ـــران ارش ـــار مدی در اختی
ـــزان  ـــه نظـــرات پرســـنل و می ـــا توجـــه ب شـــرکت ب
رضایتمنـــدی اقـــدام بـــه ارائـــه برنامـــه بهبـــود 

ــد. ــده می کنـ ــال آینـ ــرای سـ بـ

فعالیت هـــای ● ●  و  برنامه هـــا 
ــی  ــات رفاهـ ــرای خدمـ ــرکت بـ شـ

کارکنـــان چیســـت؟
بـــر اســـاس سیاســـت گذاری هلدینـــگ 
ــکیل  ــه تشـ ــدام بـ ــرکت اقـ ــن شـ ــو ایـ میدکـ
کمیتـــه فرهنگـــی، رفاهـــی و ورزشـــی نمـــوده 
ــه  ــکیل جلسـ ــه تشـ ــورت ماهانـ ــه صـ ــه بـ کـ
رؤســـا  پیشـــنهادات  و  درخواســـت ها  و  داده 
و پرســـنل مـــورد بررســـی قـــرار گرفتـــه و 
ــالی هلدینـــگ  ــتورالعمل های ارسـ ــق دسـ مطابـ
از  می پذیـــرد.  صـــورت  تصمیم گیـــری 
ــوان  ــه می تـ ــن کمیتـ ــات ایـ ــن اقدامـ مهم تریـ
ـــاال،  ـــدل ب ـــا مع ـــنل ب ـــدان پرس ـــر از فرزن ـــه تقدی ب
ـــبت روز  ـــه مناس ـــنل ب ـــدگان و پرس ـــر از رانن تقدی
ــنواره ادبـــی – ــزاری جشـ حمـــل و نقـــل، برگـ

ـــداء  ـــل، اه ـــل و نق ـــبت روز حم ـــه مناس ـــری ب هن
کتـــاب گردشـــگری بـــه مناســـبت روز جهانـــی 
ــبتی  ــای مناسـ ــایر پرداخت هـ گردشـــگری و سـ
ـــاره  ـــکاران اش ـــو کارت هم ـــارژ میدک ـــب ش در قال

کـــرد.

ــان در ● ●  ــالمت کارکن ــظ س ــرای حف ب
ســال گذشــته خصوصــاً در ارتبــاط 
ــی انجــام شــده  ــا چــه اقدامات ــا کرون ب
ــت  ــرای صیان ــی ب ــور کل ــت؟ به ط اس
چــه  کارکنــان  ســالمت  حفــظ  و 

داریــد؟ وبرنامه هایــی  فعالیت هــا 
در راســتای ســالمت کارکنــان ســاالنه تمامــی 
پرســنل جهــت معاینــات ادواری بــه پزشــک ارجاع 

گذشــته  ســال  در  همچنیــن  می شــوند.  داده 
در مناســبت های مختلــف، هدایایــی از قبیــل 
اکسیژن ســنج، فشارســنج، لبــاس ورزشــی و... 
ــزرگ  ــواده ی ب ــالمت خان ــطح س ــاء س ــرای ارتق ب
ســمنگان ترابــر ایرانیــان بــه پرســنل اهــداء 
ــدای  ــز، از ابت ــا نی ــروس کرون ــورد وی ــد. در م ش
ــکل  ــتی متش ــک بهداش ــاری پ ــن بیم ــیوع ای ش
از محلــول ضدعفونی کننــده ی دســت، ماســک 
و دســتکش التکــس بــه خانــواده ی پرســنل 
اهــداء شــد. همچنیــن روزانــه بــه صــورت مــداوم 
ماســک ســه الیه و ماســک n۹۵ بــه پرســنل 
بــرای پیشــگیری از شــیوع بیمــاری تحویــل داده 

می شــود.

ـــنلی در ● ●  ـــکام پرس ـــدور اح ـــوة ص  نح
ـــت؟ ـــورت اس ـــه ص ـــه چ ـــرکت ب ش

برابـــر مـــاده ۱۰ آیین نامـــه اســـتخدامی 
ــه  ــوق ماهانـ ــو، حقـ ــت میدکـ ــام پرداخـ و نظـ
ــر  ــان تمام وقـــت در شـــرکت مبتنـــی بـ کارکنـ
ـــن  ـــاغل در ای ـــت. ش ـــاغل اس ـــغل و ش ـــی ش ارزیاب
آیین نامـــه بـــر اســـاس پیچیدگـــی و تخصصـــی 
ـــیم  ـــف، ب، ج و د تقس ـــروه ال ـــار گ ـــه چه ـــودن ب ب
می شـــوند. در امتیـــاز شـــغل عناوینـــی چـــون 
تحصیـــالت، تجربـــه، کوشـــش فکـــری، تمـــاس 
و ارتبـــاط، مســـئولیت مقـــررات و روش هـــا، 
مســـئولیت فرم هـــا و گزارشـــات، مســـئولیت 
ـــین آالت  ـــزار  ماش ـــئولیت اب ـــی، مس ـــی و دارای مال
ــوالت،  ــواد و محصـ ــئولیت مـ ــزات، مسـ و تجهیـ
شـــرایط نامســـاعد محیـــط کار و کوشـــش 
جســـمانی مـــورد بررســـی و امتیازدهـــی قـــرار 
ــی  ــاغل عناوینـ ــی شـ ــت ارزیابـ ــرد. جهـ می گیـ
ـــژه،  ـــه وی ـــی و گواهینام ـــای آموزش ـــون دوره ه چ
ـــر شـــرایط  ـــازاد ب ـــش از اســـتخدام (م ـــه ی پی تجرب
ـــری و...  ـــتگی، ایثارگ ـــغل)، از خودگذش ـــراز ش اح
ـــغل و  ـــاز ش ـــوع امتی ـــه مجم ـــد ک ـــاظ می گردن لح
ـــاله  ـــه هرس ـــو ک ـــوق میدک ـــب حق ـــاغل در ضری ش
ـــود در  ـــالغ می ش ـــالم و اب ـــگ اع ـــوی هلدین از س
ـــنلی  ـــکام پرس ـــبه و اح ـــی محاس ـــتم میدآرپ سیس
ـــک  ـــخصی در هری ـــه ش ـــوند. چنانچ ـــادر می ش ص
از عناویـــن ذکـــر شـــده شـــرایط احـــراز اولیـــه 
را نداشـــته باشـــد، بـــرای ایشـــان نمـــره منفـــی 
ـــود. ـــر می ش ـــوق کس ـــه حق ـــده و از پای ـــاظ ش لح

ـــه ● ●  ـــوط ب ـــائل مرب ـــارة مس ـــاً درب لطف
واحـــد ایمنـــی توضیـــح بدهیـــد. کار 
ـــی  ـــه وظایف ـــت و چ ـــد چیس ـــن واح ای

ـــده دارد؟ ـــر عه ب
ـــارت  ـــِی آن، عب ـــای کل ـــی در معن ـــع ایمن درواق
اســـت از علـــم و هنـــر پیشـــگیری از حـــوادث، کـــه 
ـــام  ـــوزه انج ـــن ح ـــه در ای ـــی ک ـــن اقدام مهم تری
ـــی  ـــوزش ایمن ـــث آم ـــه بح ـــوط ب ـــود، مرب می ش
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ـــوزش  ـــور آم ـــه منظ ـــدم ب ـــن ق ـــه اولی ـــت ک اس
یـــک گـــروه، اجـــرای مراحـــل آنالیـــز نیازهـــای 
ـــا در  ـــی تنه ـــت، ایمن ـــت. در حقیق ـــی اس آموزش
ـــر  ـــالوه ب ـــه ع ـــت ک ـــول اس ـــل حص ـــی قاب صورت
ـــتم های  ـــدارک سیس ـــن و ت ـــل کار ایم ـــاد مح ایج
ــش  ــرای افزایـ ــوزش بـ ــوزة آمـ ــی، در حـ ایمنـ
ــزه در کل  ــاد انگیـ ــان و ایجـ ــارکت کارکنـ مشـ
ـــی  ـــی یعن ـــد. ایمن ـــا کن ـــش ایف ـــز نق ـــتم نی سیس
ـــی  ـــروی ایمن ـــۀ نی ـــر؛ و وظیف ـــرار از خط ـــۀ ف درج
در اولیـــن گام، شناســـایی خطـــرات، ارزیابـــی آنهـــا، 
و در آخـــر کنتـــرل خطـــرات اســـت کـــه هریـــک از 
ـــرای  ـــه ب ـــی جداگان ـــل دارای مولفه های ـــن مراح ای
ـــوب اســـت. ـــۀ مطل ـــه درج ـــیدن ب پیشـــرفت و رس

HSE در یـــک تعریـــف کلـــی بـــه ● ● 
چـــه معنـــا اســـت؟

HSE اصطالحـــاً بـــه بهداشـــت کار، ایمنـــی 
ــه  ــود کـ ــه می شـ ــت گفتـ ــط زیسـ کار و محیـ
H- Health، S-Safety، ــادل ــه ترتیـــب معـ بـ
HSE ،اســـت. در حقیقـــت E- Environment

در پروژه هـــا، موضوعـــات بهداشـــت ایمنـــی 
و محیـــط زیســـت را تحـــت کنتـــرل خـــود در 
ـــا  ـــه دارد، ب ـــه ای ک ـــام یکپارچ ـــا نظ ـــی آورد  و ب م
ـــو و  ـــی ن ـــالق و نگرش ـــی خ ـــتر فرهنگ ـــاد بس ایج
سیســـتماتیک، بـــه تبییـــن تأثیـــر متقابـــل عوامـــل 
ـــردازد،  ـــط زیســـت می پ ـــی و محی بهداشـــتی، ایمن
ـــوه،  ـــرات بالق ـــص، مخاط ـــق نواق ـــن طری ـــا از ای ت
حـــوادث و مشـــکالت را به طـــور نظام منـــد 
ـــی  ـــای مبتن ـــرار داده و روش ه ـــی ق ـــورد ارزیاب م

بـــر پیشـــگیری را ارائـــه می دهـــد. 

حـــوادث ناشـــی از کار در چـــه ● ● 
می شـــوند؟ خالصـــه  مولفه هایـــی 
ــاده  ــا مـ ــق بـ ــی از کار، مطابـ ــوادث ناشـ حـ
ــی  ــه حوادثـ ــی، بـ ــن اجتماعـ ــون تأمیـ ۶۰ قانـ
ــه  ــن انجام وظیفـ ــه در حیـ ــود کـ ــه می شـ گفتـ
بـــرای فـــرد بیمه شـــده و کارکنـــان  اتفـــاق 
ـــه،  ـــام وظیف ـــن انج ـــود از کار حی ـــد. مقص می افت
ـــده در کارگاه،  ـــه بیمه ش ـــت ک ـــی اس ـــام اوقات تم
ــغول  ــراف آن مشـ ــۀ اطـ ــاختمان ها و محوطـ سـ
کار باشـــد و بـــه دســـتور کارفرمـــا در خـــارج از 
محوطـــۀ کارگاه عهـــده دار انجـــام مأموریـــت باشـــد. 
ـــد از  ـــن رفت وآم ـــه در حی ـــی ک ـــن حوادث همچنی
ـــزل  ـــه من ـــل کار ب ـــل کار و از مح ـــه مح ـــزل ب من
ـــد،  ـــی از کار می باش ـــوادث ناش ـــزء ح ـــد، ج رخ ده
ـــارف،  ـــیر متع ـــارف، در مس ـــیلۀ متع ـــا وس ـــه ب البت
ـــاب و  ـــرویس ای ـــد س ـــارف (مانن ـــان متع و در زم

ـــل کار). ـــه مح ـــنل ب ـــاب پرس ذه

در همیـــن مـــورد وظایـــف یـــک ● ● 
ـــال  ـــی در قب ـــۀ ایمن ـــا در حیط کارفرم

کارگـــر چیســـت؟
ــان و  ــه کارفرمایـ ــت کـ ــده اسـ ــف شـ تکلیـ
ـــن  ـــور تأمی ـــه منظ ـــا ب ـــۀ واحده ـــئوالن کلی مس
حفاظـــت و بهداشـــت کارگـــران، وســـایل و امکانـــات 
ـــد  ـــرار دهن ـــران ق ـــار کارگ ـــه و در اختی الزم را تهی
کـــه شـــامل وســـایل کار و تجهیـــزات ایمنـــی 
می شـــود. کار کارگـــر مربـــوط بـــه گزینـــش و 
انتخـــاب نیـــروی مناســـب کار می باشـــد  کـــه 
ـــی و  ـــن آن شـــامل ســـالمت جســـمی، اخالق موازی
ـــارت  ـــوان فیزیکـــی، فکـــری و مه ـــرد؛ و ت ـــی ف روان
وی اســـت. تکلیـــف کارفرمـــا نیـــز مربـــوط بـــه امـــر 
آمـــوزش و توضیـــح اســـت کـــه ایـــن آمـــوزش 
شـــامل مســـائل و مقـــررات ایمنـــی بـــا توجـــه 
ـــوة  ـــل نح ـــوزش کام ـــط کار، آم ـــرایط محی ـــه ش ب
کار بـــا دســـتگاه ها و ماشـــین آالت کارگاه در 
چرخـــۀ تولیـــد می باشـــد. تکلیـــف کارفرمـــا در 
امـــر نظـــارت کارفرمایـــان بایـــد توســـط خـــود 
شـــخص، یـــا اشـــخاص صالحیـــت دار صـــورت 
بگیـــرد. کارفرمـــا بایـــد بـــا نظـــارت صحیـــح و 
ـــه  ـــن ک ـــور غیرایم ـــام ام ـــال انج ـــتمر، احتم مس
خطـــر ســـالمتی خـــود، دیگـــران و دســـتگاه ها 
ـــر،   ـــانند. و در آخ ـــر برس ـــه صف ـــر دارد را ب را در ب
مســـائل مربـــوط بـــه بحـــث حقـــوق و مزایـــا 
اســـت کـــه طبـــق قوانیـــن تمـــام پرداخت هـــا 

ــوند.  ــام شـ ــع انجـ ــد به موقـ بایـ

ـــی ● ●  ـــگ ایمن ـــوزش فرهن ـــش آم نق
در کاهـــش حـــوادث  و مخاطـــرات 

چیســـت؟
ــا،  ــه ای از باورهـ ــی مجموعـ ــگ ایمنـ فرهنـ
اطالعـــات و رفتارهایـــی اســـت کـــه افـــراد را در 
ـــی دارد و  ـــه م ـــر حـــوادث و خطـــرات ایمـــن نگ براب
ـــازمان،  ـــراد عضـــو س ـــک از اف ـــه هری الزم اســـت ک
هـــر روز قبـــل از این کـــه بـــه محیط هـــای 
صنعتـــی وارد شـــوند، پـــس از آشـــنایی بـــا 
ـــات  ـــا اتفاق ـــه ب ـــی مقابل ـــی، توانای ـــگ ایمن فرهن
ــا  ــد و بـ ــت آورنـ ــه دسـ ــده را بـ پیش بینی  نشـ
رعایـــت اصـــول ایمنـــی، محـــل کار خـــود را از 
ـــد  ـــه دارن ـــون نگ ـــز مص ـــوادث مخاطره آمی ورود ح
تـــا هریـــک از کارکنـــان بتواننـــد در محیطـــی 

امـــن، از کار خـــود لـــذت ببرنـــد. 

ـــد دارای ● ●  ـــن واح ـــر ای ـــال حاض در ح
ــرای  ــی بـ ــع و کمبودهایـ ــه موانـ چـ
ـــود  ـــداف خ ـــه اه ـــیدن ب ـــق بخش تحق

ـــت؟ اس
ـــور  ـــوص در کش ـــه خص ـــروز، ب ـــای ام  در دنی
ـــث  ـــت مبح ـــده اس ـــث ش ـــه باع ـــه ک ـــران آنچ ای
ایمنـــی در صنایـــع بـــا جدیـــت دنبـــال نشـــود، 
ـــح  ـــدان درک صحی ـــادی و فق ـــع اقتص ـــود موان وج
صاحبـــان مناصـــب و پیمانـــکاران از پیامدهـــای 

ـــق  ـــرای موف ـــی در اج ـــوارد ایمن ـــت م ـــدم رعای ع
و بـــا اطمینان خاطـــر در پروژه هـــا اســـت؛ کـــه 
ـــادی  ـــع زی ـــت موان ـــده اس ـــث ش ـــر باع ـــن ام همی
بـــرای تحقـــق اهـــداف بـــر ســـر راه HSE قـــرار 

ـــرد.  بگی

ــای ● ●  ــی فعالیت هـ ــۀ عملیاتـ برنامـ
ــدت  ــرای بلندمـ ــی بـ ــد ایمنـ واحـ

ــت؟ چیسـ
ـــمنگان  ـــرکت س ـــد HSE ش ـــی واح ـــدف کل ه
ترابـــر ایرانیـــان کـــه واحـــدی نوپـــا در حـــوزة 
ایمنـــی اســـت، بـــه علـــت سیاســـت هایی کـــه 
ـــان  ـــه خودش ـــرکت ک ـــم ش ـــل فهی ـــت عام مدیری
دارای دیدگاه هـــای مربـــوط بـــه وجـــوه ایمنـــی 
هســـتند و همـــواره بـــا مشـــاوره های جامـــع و 
ـــانده اند،  ـــاری رس ـــد ی ـــن واح ـــه ای ـــود ب ـــل خ کام
ـــب  ـــتانداردها در قال ـــازی اس ـــای پیاده س ـــر مبن ب
ـــت  ـــه اس ـــرار گرفت ـــی ق ـــات ایمن ـــن و الزام قوانی
ـــی،  ـــاء ســـطح ایمن ـــظ و ارتق ـــور حف ـــه منظ ـــه ب ک
بهداشـــت و محیـــط زیســـت در نظـــر گرفتـــه 

ـــت.  ـــده اس ش

قســـمت ● ●  ســـخت ترین  شـــما 
کار ایـــن واحـــد را مربـــوط بـــه چـــه 

می دانیـــد؟ مســـائلی 
ــی،  ــوزة ایمنـ ــعت حـ ــه وسـ ــه بـ ــا توجـ بـ
به خصـــوص بـــا افزایـــش تبـــادالت درون و 
ــل و  ــی حمـ ــث ایمنـ ــه ای در مبحـ برون منطقـ
ـــی  ـــه یک ـــود ب ـــل، خ ـــی حم ـــوادث ایمن ـــل و ح نق
ـــت  ـــده اس ـــل ش ـــور تبدی ـــم کش ـــالت مه از معض
ـــت  ـــه وخام ـــز رو ب ـــه روز نی ـــفانه روز ب ـــه متاس ک
ـــع  ـــرای رف ـــی الزم اســـت ب ـــور کل ـــه ط ـــه ب دارد ک
ـــر حـــوادث  ـــی ب ـــزرگ، عوامـــل اصل ـــن معضـــل ب ای
را تقســـیم بندی کـــرد کـــه شـــرکت ســـمنگان 
ــور  ــن منظـ ــه همیـ ــان، HSE را بـ ــر ایرانیـ ترابـ
ـــار  ـــت دادن معی ـــه دس ـــت و ب ـــرده اس ـــف ک تعری
ـــورت  ـــه ص ـــل را ب ـــل و نق ـــی حم ـــت از ایمن درس

جـــدی در دســـتور کار قـــرار داده اســـت.

ـــن ● ●  ـــام ای ـــن خت ـــوان حس ـــه عن ب
ــده  ــی مانـ ــر صحبتـ ــو اگـ گفت وگـ

اســـت بفرماییـــد.
ـــا  ـــه ب ـــی ک ـــی همکاران ـــکر از تمام ـــن تش ضم
تـــالش خـــود موجـــب پیشـــرفت و گســـترش 
ـــا  ـــده اند، ج ـــان ش ـــر ایرانی ـــمنگان تراب ـــرکت س ش
دارد از مدیرعامـــل محتـــرم جنـــاب آقـــای ابراهیمی 
ـــک  ـــوان ی ـــه عن ـــده ب ـــه بن ـــه ب ـــم ک ـــکر کن تش
ـــر  ـــی ب ـــئولیت بزرگ ـــد و مس ـــاد کردن ـــوان اعتم ج

ــته اند. ــده ام گذاشـ عهـ



15
نشریه داخلى شر کت سمنگان تر ابر ایر انیان
سال اول • شماره اول • اسفند 1399

در  همــکاران،  (انســانیت)  آن  از  پاســداری 
ــا و  ــه رفتاره ــر هم ــم ب ــل حاک ــرایط ، اص ــر ش ه
مقــررات اســت. محیــط کار را بــه گونــه ای مدیریت 
ــکاران ،  ــمندی هم ــاس ارزش ــا احس ــم ت می کنی

ــد. ــرکت باش ــگی ش ــس همیش ح
پای بنــدی بــه انصــاف و عدالــت در همــه 
شــئون حرفــه ای و پرهیــز از هرگونــه تبعیــض 
ــات  ــع انســانی را موجب ــه مناب ــا کلی ــه ب در مواجه
ــه  ــه منزل خشــنودی پــروردگار یکتــا می دانیــم و ب
وظیفــه در تصمیــم  گیــری  هــا، مقــررات، اعطــای 
فرصت هــا و نظــام  هــای حرفــه ای بــر رعایــت 

ــم. ــی  ورزی ــد م ــت تأکی عدال
اطــالع  یابــی نســبت بــه هــر آنچــه بــا حقــوق 
ــع انســانی  ــاط اســت، حــق مناب ــکاران در ارتب هم
اســت و اطــالع  رســانی شــفاف، بــه  موقــع، دقیــق و 

کامــل، وظیفــه اخالقــی شــرکت مــی باشــد.
ــت  ــان، امان ــرار آن ــع و اس ــانی، مناف ــع انس مناب
ــت داری و  ــازمان هســتند و امان ــزد س ــروردگار ن پ

ــت. ــا اس ــی م ــه اخالق رازداری، وظیف
ــق  ــه ای، ح ــای حرف ــی و ارتق ــرفت علم پیش
منابــع انســانی اســت. بــا ایجــاد فرصــت  هــای برابــر 

آموزشــی، راه را بــرای ارتقاء شــغلی همــه همکاران، 
فراهــم می آوریــم. در شــرکت ســمنگان ترابــر 

ــر کســی بســته نیســت. ایرانیــان راه پیشــرفت ب
حمایــت از امنیــت شــغلی، آســایش و شــادابی 
روحــی و تعالــی معنــوی همــکاران، مــرام اخالقــی 

مــا اســت.
رعایــت تناســب بین مســئولیت  هــا، اختیــارات 
و امکانــات از بارزتریــن مصادیــق انصــاف در حرفــه 

اســت.
مواجهــه صادقانــه و صریــح بــا کارکنــان و 
ــه  ــت دادن ب ــان، توجــه و اهمی ــه آن پاســخگویی ب
ــداری  ــدگاری و پای ــه مان ــان را الزم ــدگاه کارکن دی

شــرکت می دانیــم
برخــورداری از حقــوق عادالنــه و متناســب 
ــا خــود را  ــان اســت و م ــازار کار، حــق کارکن ــا ب ب
متعهــد بــه تأمیــن امنیــت معیشــتی کارکنــان در 
ــم. ــطوح می دانی ــه س ــای آن در هم ــت ارتق جه

کارکنــان،  همــکاری  ُحســن  از  قدردانــی 
آگاهــی بخشــی و دادن فرصــت تغییــر رفتــار بــرای 
همکارانــی کــه در فعالیــت حرفــه ای و رفتــاری خود 
ــد، دو مبنــای اخالقــی نظــام جامــع  کوتاهــی دارن

ــه اســت. ــاداش و تنبی پ
ــا  تصحیــح و تســهیل ارتبــاط منابــع انســانی ب
مدیــران و ترویــج الگــوی رفتــار ارتباطــی مبتنــی 
بــر اقتــدار و تــوأم بــا صمیمیــت وظیفــه مــا اســت.

خط  مشی اخالقی شرکت سمنگان ترابر ● ● 
ایرانیان در رقابت

مــا بــه رقابــت بــرد ، بــرد بــا رقبــا بــر اســاس 
ــه  ــم و از هرگون ــن، باورمندی ــوق طرفی ــظ حق حف
ضرررســانی بــه رقبــا در تمامــی فعالیت هــای 
حرفــه ای همچــون مذاکرات تجــاری، تبلیغــات و…

ــم. مــی پرهیزی
ــه کرامــت انســانی رقبــا و حفــظ آن  احتــرام ب
ــرام  ــا ، م ــه رقب ــاری نســبت ب ــد گفت ــز از ب ؛ پرهی

ــا اســت. ــی م اخالق
ــی  ــگ رقابت ــعه فرهن ــت توس ــالش در جه ت
کــردن محیــط کســب  و کار و اجتنــاب از هــر فعــل 
رقابــت  گریــز، تعهــد حرفــه ای و اخالقــی مــا اســت.
تــالش بــرای بــه دســت آوردن جایــگاه مرجــع 
در صنعــت، مادامــی کــه بــر شایســتگی حرفــه ای 

خط مشی اخالقی سمنگان ترابر ایرانیان 
در قبال رسمایه انسانی
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ــق می دهــد ــی را رون ــط رقابت باشــد، محی
و  قانون پذیــری  و  بــه شــفافیت  پای بنــدی 
پرهیــز از هرگونــه ارتبــاط بــا منابــع انســانی رقبــا، 

ــا اســت. ــا رقب ــا ب ــه ای م ــل حرف اســاس تعام
از  پرهیــز  رقبــا،  شــخصی  حریــم  حفــظ 
ــان و صیانــت  ــه آن ــه اطالعــات محرمان دســتیابی ب
از اســرار آنــان در چارچــوب قوانیــن ، خصلــت مــا 

ــت. اس
رفتــار غیراخالقــی را بــا تعهــد اخالقــی پاســخ 
می دهیــم و مــی دانیــم مــدارا در جهــت هــم 
ــا  ــا، فرصت ه ــاد ظرفیت ه ــور ایج ــه منظ ــی ب  افزای
و مدیریــت بحــران در جهــت حفــظ منافــع ملــی 
و حقــوق مشــتریان مــی باشــد ؛ تشــویق رقبــا بــه 
رعایــت اخــالق حرفــه ای و یــاری نمــودن آنهــا در 

ارتقــاء ســالمت اخالقــی مــرام مــا اســت.
قانــون  منــدی و احتــرام بــه تعهــدات دوجانبــه 
ــا ،  ــا رقب ــفاف ب ــح و ش ــه، صری ــه صادقان و مواجه

ــا اســت. ــت ســازمانی م خصل
خــط مشــی اخالقــی شــرکت ســمنگان ترابــر 

ایرانیــان در قبــال شــهروندان و منافــع ملــی
ــه  ــرام ب ــواری و احت ــم ج ــن ه ــت حس رعای
حقــوق همســایه  هــا، ماننــد حــق حریــم خصوصی، 
حفــظ آســایش و آرامــش روانــی، حساســیت 
ــایه ها  ــوی همس ــی و معن ــع مال ــه مناف ــبت ب نس
ــان، رازداری و  ــوال آن ــه ام ــت داری نســبت ب و امان
ــا  ــان اســاس تعامــل مــا ب پاســخگویی در قبــال آن

ــا اســت. همســایه  ه
منافــع ملی و آســایش شــهروندان، محــور اصلی 
فعالیت هــای حرفــه ای مــا بــه هنــگام مشــارکت در 
ــه خدمــات اســت. رعایــت  اشــتغال  آفرینــی  و ارائ
عدالــت اجتماعــی در ارائــه فرصــت  هــای اشــتغال و 
ایجــاد فرصــت بهــره  منــدی شــهروندان از خدمــات 

، از مهم تریــن ارزشــهای اخالقــی شــرکت اســت.
ــاری رســاندن  ــوی و ی ــور معن پیشــگامی در ام
ــی و  ــرایط بحران ــژه در ش ــه  وی ــدان، ب ــه نیازمن ب
مشــارکت در ارتقــاء ســطح رفــاه عمومــی جامعــه، 

ــا اســت. ــی م ــه اخالق وظیف
اعتمــاد بــه مــردم، پاســخگویی در برابــر انتقادها 
ــدگاه   ــه دی ــه ب ــهروندان، توج ــای ش ــش  ه و چال
ــا  ــح ب ــه و صری ــه صادقان ــی و مواجه ــای عموم ه

ــت. ــا اس ــرام م ــی م ــانه های جمع رس
مشــارکت در ترویــج فرهنــگ نشــاط، شــادی، 
امیــدواری و اخــالق شــهروندی، از اصول مســئولیت  

هــای اجتماعــی مــا اســت.
مشــارکت در ارتقــاء اســتانداردهای مرتبــط بــا 

صنعــت و 
ــاء  ــاوری و ارتق ــش و فن ــعه دان ــالش در توس ت
صنعــت بــرای رهایــی از هرگونــه وابســتگی و 
ــی  ــزت مل ــن ع ــی را ضام ــه خودکفای ــتیابی ب دس

می دانیــم.
قانــون  مــداری را احتــرام بــه حقــوق شــهروندان 

ــر  ــررات ب ــون و مق ــت قان ــر حاکمی ــم و ب می دانی
ــژه در ایفــای حقــوق  ــه ای، به وی همــه شــئون حرف
و مطالبــات ملــی، تأکیــد می کنیــم. همــکاری 
ــی را  ــازمان های نظارت ــا س ــش ب ــه و اثربخ صادقان

ــم. ــی می دانی ــع مل ــظ مناف ــارکت در حف مش
ــه هنجارهــای اجتماعــی، ارزش هــا و  احتــرام ب

شــعائر الهــی مــرام اخالقــی مــا اســت.
ــه  ــا را ب ــته و زیب ــط آراس ــورداری از محی برخ
ــاس  ــهروندان پ ــا و ش ــایه  ه ــق همس ــوان ح عن

می داریــم.
ــای  ــز دانشــگاهی و نهاده ــت از مراک ــر حمای ب
فرهنگــی و مشــارکت در توســعه فرهنگــی کشــور، 

ــم. ــد می کنی تأکی

خط مشی اخالقی شرکت سمنگان ترابر ● ● 
ایرانیان در قبال مستاجران و پیمان کاران

ــرام  ــا احت ــراه ب ــح و هم ــه، صری ــه صادقان مواجه
ــرام  ــرلوحه م ــتاجران ، س ــا مس ــل ب ــل و متقاب اصی

ــا اســت. ــی م اخالق
ــاد  ــه مف ــدی ب ــرارداد، پای بن ــد ق ــاف در عق انص
قــرارداد و پرداخــت بــه  موقــع مطالبــات، مشــی مــا 

ــا مســتاجران اســت. ب
ــت  ــی، حمای ــت روان ــن امنی ــی ، تأمی خیرخواه
ــه  ــتاجران ، دوری از هرگون ــه ای مس ــگاه حرف از جای
ضرررســانی، رعایــت حریــم خصوصــی ، رازداری 
ــه  ــان وظیف ــات آن ــی اطالع ــه محرمانگ ــه ب و توج

ــت. ــا اس ــی م اخالق
ــانی و  ــع انس ــوال، مناب ــه از ام ــه آنچ ــبت ب نس
مالکیــت معنــوی مســتاجران ، در اختیــار مــا اســت، 

ــتیم. ــت دار هس امان
مســتاجران و پیمــان کاران ، مــا را همیشــه 
ــدگاه   ــی از دی ــالع  یاب ــت. اط ــد یاف ــر خواهن نقدپذی
هــا و انتقادهــای آنــان و پاســخگویی بــه آنهــا، تعهــد 

ــا اســت. ــی م اخالق
ــاعدت و  ــتاجران ، مس ــوی از مس ــت معن حمای
ــتمرار  ــی و اس ــرایط بحران ــکاری در ش ــن هم حس
همــکاری بــر اســاس رضایتمنــدی، خصلت ســازمانی 

شــرکت اســت.
پیمانــکاران و مســتاجران را در رشــد اخــالق 

ــرد. ــم ک ــاری خواهی ــه ای ی حرف
تعامــل بــا مســتاجران را بــر بیــان دقیق و شــفاف 

انتظــارات و تعهــدات طرفیــن بنــا می نهیــم.
ســرعت در انجــام امــور مربــوط بــه حقــوق 

مســتاجران وظیفــه اخالقــی مــا اســت.
بــر ایجــاد فرصت هــای اطــالع  رســانی و شــرایط 

عادالنــه رقابــت تأکیــد می کنیــم.
قدردانــی از حســن همــکاری مســتاجران و پیمان 

کاران، یــک ارزش اخالقی و خداپســندانه اســت.
حمایــت از حقــوق قانونــی کارکنــان پیمانــکاران، 

وظیفــه انســانی مــا اســت.

ــق  ــف را ح ــر کاردان و منص ــورداری از ناظ برخ
پیمــان کاران می دانیــم و در نظــارت، ارزیابــی و 
داوری در فعالیــت پیمانــکاران، انصــاف و ضوابــط 

علمــی و حرفــه ای را حاکــم می دانیــم.
ــتاجران  ــرای مس ــرکت ب ــری ش ــی  پذی پیش بین
و پیمــان کاران را ضامــن حفــظ حقــوق آنــان 

می دانیــم.

خط مشی اخالقی شرکت سمنگان ترابر ● ● 
ایرانیان در حفظ محیط زیست

ــتانداردهای  ــه اس ــدی ب ــری و پایبن ــون  پذی قان
زیســت محیطی، اســتفاده از سیســتم  های دوســتدار 
محیــط زیســت و همــکاری فعاالنــه بــا ســازمان های 
ــاء  ــرای ارتق ــالش ب ــت و ت ــط زیس ــا محی ــط ب مرتب
ــا  ــی م ــه ای و اخالق ــئولیت حرف ــتانداردها، مس اس

اســت.
ــط  ــج فرهنــگ حفاظــت از محی ــوزش و تروی آم
ــر  ــع انســانی شــرکت ســمنگان تراب زیســت در مناب
ــکاران، تشــویق  ــان و پیمان ــژه کارکن ــه  وی ــان ب ایرانی
عمومــی نســبت بــه فعالیت هــای زیســت محیطــی و 
ترویــج فرهنــگ عــدم اســتفاده از آالیندهــا در محیط 

زیســت ، وجهــه اهتمــام مــا اســت.
ایجــاد فضــای ســبز در محیــط پروژه هــا و 
مشــارکت در توســعه ملــی فضــای ســبز را گامــی در 

ــم. ــت می دانی ــط زیس ــظ محی حف
حمایــت معنــوی ، مالــی و علمــی از دوســتداران 
طبیعــت و طرفــداران حفــظ محیــط زیســت، وظیفه 

اخالقــی مــا اســت.
ــی  ــت محیط ــای زیس ــردن دغدغه ه ــه ک نهادین
ــه اولویــت پیشــگیری  در مدیریــت پــروژه ، توجــه ب
بــر درمــان در معضــالت مربــوط بــه تخریــب محیــط 
ــرای کاهــش آالیندگــی  زیســت و تــالش مســتمر ب
ــت  ــرای مدیری ــرمایه گذاری ب ــت و س ــط زیس محی
بهینــه پســامدهای روغنــی، ســوختی ، شــیمیایی و 

انســانی، مشــی اخالقــی مــا اســت.
ــعه  ــع و توس ــتفاده از مناب ــی در اس ــه  جوی صرف
برنامه هــای بازیافــت را گامــی مهــم در حفــظ محیــط 

ــم. ــت می دانی زیس
مــا بــه خــط مشــی مذکــور و تعهــد بــه بازنگــری 
ســالیانه آن اعتقــاد کامــل دارم و از آنجایــی کــه 
ــه  ــه مشــارکت کلی ــن نظــام بســتگی ب ــت ای موفقی
پرســنل شــرکت دارد ، از تمامــی همــکاران شــرکت 
ــی  ــط مش ــاظ خ ــه لح ــبت ب ــی رود نس ــار م انتظ
شــرکت در تمامــی زمینــه هــا و فعالیــت هــای 
ــد و وجــدان  ــا تعه ــوده و ب ــدام نم ــی خــود اق اجرای
کاری در اجــرا ، پاســداری و بهبــود ایــن نظــام ، 
زمینــه مناســبی را در جهــت نیــل بــه اهــداف فــوق 
فراهــم آورنــد . بدیهی اســت اینجانــب از کلیــه ارکان 
ایــن خــط مشــی در جهــت تامیــن بســترها و منابــع 

ــود.  ــم نم ــل را خواهی ــت کام الزم حمای
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 محســـن آبـــاده ای یکـــی از مدیـــران جـــوان

ـــه  ـــت ک ـــان اس ـــر ایرانی ـــمنگان تراب ـــه س مجموع
ـــت و در  ـــرکت پیوس ـــن ش ـــه ای ـــال ۱۳۹۶ ب از س
ـــت.  ـــده گرف ـــل را به عه ـــل ونق ـــت حم ـــدا ریاس ابت
حجـــم کاری، تنـــوع و پراکندگـــی حرفـــه اش، او 
ـــلط  ـــری مس ـــوان مدی ـــه عن ـــدت ب ـــن م را در ای
ـــت.   ـــرده اس ـــی ک ـــل معرف ـــل و نق ـــوزه حم در ح
ــت  ــته ی مدیریـ ــه ی رشـ ــاده ای دانش آموختـ آبـ
ــه   ــت کـ ــانس اسـ ــع فوق لیسـ ــی در مقطـ مالـ
یکـــی از افـــراد تاثیرگـــذار در  تصمیمـــات اجرایـــی 
ــد.  ــان می باشـ ــر ایرانیـ ــمنگان ترابـ شـــرکت سـ

ــد. ــه می خوانیـ ــا او را در ادامـ ــو بـ .گفت وگـ

لطفـــاً تاریخچـــۀ تشـــکیل واحـــد ● ● 
ــمنگان  ــرکت سـ ــل شـ ــل و نقـ حمـ
ــن  ــف ایـ ــان، و وظایـ ــر ایرانیـ ترابـ

ــد. ــرح دهیـ ــد را شـ واحـ
از  ایرانیـــان  ترابـــر  ســـمنگان  شـــرکت 
ـــا توجـــه  ـــراً ب ـــا ظاه ســـال۱۳۹۰ تأســـیس شـــد ام
ــال های  ــو در آن سـ ــایت میدکـ ــه سـ ــه اینکـ بـ
ابتدایـــی در حـــال ســـاخت و تکمیـــل پروژه هـــا 
ـــگ  ـــرکت در هلدین ـــن ش ـــه ای ـــا دادن ب ـــود، به ب
ـــید.  ـــر نمی رس ـــه نظ ـــروری ب ـــدان ض ـــو چن میدک
تـــا اینکـــه از ابتـــدای نیمـــه دوم ســـال ۱۳۹۶

ـــای  ـــاب آق ـــی جن ـــر عامل ـــت و مدی ـــا تغییرمدیری ب
ـــدی  ـــد جدی ـــرکت رون ـــن ش ـــی ای ـــر ابراهیم ناص
ـــدای  ـــال در ابت ـــان س ـــت و در هم ـــود گرف ـــه خ ب
امـــر واحـــد حمـــل و نقـــل نیـــز بـــه دســـتور 

ایشـــان شـــکل گرفـــت. 

ــه ● ●  ــد چـ ــکیل واحـ ــان تشـ از زمـ
دســـتاورد هـــای مهمـــی در شـــرکت 

بـــه دســـت آمـــده اســـت؟
در ایـــن مـــدت، بـــا تجهیـــز کـــردن ماشـــین آالت 
ــل  ــزی در حمـ ــل و برنامه ریـ ــر حمـ ــورد نظـ مـ
ـــرم  ـــران محت ـــت مدی ـــب رضای ـــا جل ـــی، و  ب ریل

ــم  ــو، تـــالش کردیـ ــایت های میدکـ ــرای سـ اجـ
بـــه شـــعار ذکرشـــدة شـــرکت (حمـــل و نقـــل 
تولیـــد نیســـت، خدمـــت بـــه تولیـــدی موفـــق 
ـــن  ـــر همی ـــانیم. ب ـــل بپوش ـــه ی عم ـــت)، جام اس
ـــر  ـــر در اکث ـــال حاض ـــرکت در ح ـــن ش ـــاس، ای اس
ـــت  ـــال فعالی ـــان در ح ـــتان کرم ـــایت  های  اس س
ـــتان های  ـــه اس ـــت ب ـــوزة فعالی ـــی ح ـــت و حت اس
ـــا  ـــت م ـــت. در حقیق ـــیده اس ـــز رس ـــوار نی همج
اکثـــر فعالیت هـــای حمـــل و نقلـــی، از جملـــه 
ـــی،  ـــایت)، معدن ـــی (درون س ـــل داخل ـــل و نق حم
ـــه  ـــبک را تجرب ـــپورت س ـــی و ترانس ـــاده ای، ریل ج

کرده ایـــم. 

اهـــداف و برنامه هـــای کاری واحـــد ● ● 

ــدت  ــد مـ ــدت و بلنـ ــاه مـ را در کوتـ
بفرماییـــد.

ـــرکت  ـــل ش ـــاد مدیرعام ـــه اعتم ـــه ب ـــا توج ب
ـــن  ـــان در ای ـــه جوان ـــان ب ـــر ایرانی ـــمنگان تراب س
ـــن  ـــای ای ـــون  و خطاه ـــدن آزم ـــا گذران ـــدت، ب م
تیـــم جـــوان، هـــدف کلـــی در ســـال جدیـــد، 
تخصصـــی شـــدن ایـــن حـــوزه و تحقـــق بـــاور 
ـــل  ـــل و نق ـــعار «حم ـــه ش ـــمنگان ب ـــۀ س مجموع
ـــق  ـــد موف ـــک تولی ـــه ی ـــت ب ـــت، خدم ـــد نیس تولی

ــد. ــت»، می باشـ اسـ

نقـــش واحـــد حمـــل و نقـــل  در ● ● 
ســـایر  و  هلدینـــگ  شـــرکت های 
هلدینـــگ  غیـــر  شـــرکت های 

گفت گو با محسن آباده ای، رئیس بخش حمل و نقل

سمنگان در هلدینگ، کوچک است اّما حیاتی
نقش سمنگان در مدیریت حمل و نقل، مثل نقش سوزن والف است برای چرخ های یک بوژی

س����ن در ������، ���� است اّ�� �����
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چیســـت؟
ـــاز در  ـــل از دیرب ـــل و نق ـــت حم ـــوان گف می ت
ـــی  ـــته اســـت و جابه جای ـــر داش ـــر تأثی ـــی بش زندگ
انســـان و حمـــل کاالهـــا بـــا چارپایـــان آغـــاز شـــد و 
ـــای بشـــر  ـــز پیشـــرفت نیازه ـــان و نی ـــرور زم ـــا م ب
ـــوع  ـــک موض ـــه و ی ـــترش یافت ـــوع گس ـــن موض ای
ــل  ــر تبدیـ ــی بشـ ــذار در زندگـ ــم و تأثیرگـ مهـ
شـــده اســـت کـــه بـــه تبـــع همیـــن موضـــوع، 
ـــک  ـــل ی ـــل و نق ـــز حم ـــو نی ـــگ میدک در هلدین
موضـــوع مهـــم و تأثیرگـــذار اســـت. اگـــر هلدینـــگ 
ـــور  ـــوژی ۱۷ مح ـــک ب ـــورت ی ـــه ص ـــور را ب میدک
ـــل و  ـــا حم ـــمنگان ی ـــرکت س ـــم، ش ـــف کنی تعری
ــای  ــف چرخ هـ ــوزن والـ ــوان سـ ــل را می تـ نقـ
ـــت.  ـــا اهمی ـــا ب ـــک ام ـــال زد. کوچ ـــوژی مث ـــن ب ای
ـــک  ـــی کوچ ـــوژی خیل ـــک ب ـــف در ی ـــوزن وال س
ـــرد آن  ـــی در کارک ـــش بســـیار مهم ـــا نق اســـت. ام
ـــه  ـــوژی ب ـــه کوچـــک، ب ـــن قطع ـــود ای ـــه نب دارد ک
ـــه  ـــی دارد. ب ـــاز م ـــت ب ـــت را از حرک ـــن عظم ای
ـــری  ـــن تأثی ـــم چنی ـــل ه ـــل و نق ـــن، حم ـــر م نظ

ـــو دارد. ـــگ میدک ـــزرگ هلدین ـــه ی ب در مجموع

ـــی ● ●  ـــین آالت و چگونک ـــت ماش وضعی
برون ســـپاری  یـــا  مالکیـــت 
ـــد و  ـــات را بفرمایی ـــین آالت و خدم ماش
مزایـــا و معایـــب را نیـــز بیـــان کنیـــد.

شـــرکت های حمـــل و نقـــل بـــزرگ بـــرای 

ـــرای  ـــا، اج ـــه ه ـــانی، هزین ـــع انس ـــت مناب مدیری
و...بـــه منظـــور رســـیدن بـــه اهـــداف در حـــوزة 
و  برون ســـپاری  شـــیوة  دو  از  ماشـــین آالت 
مالکیتـــی اســـتفاده می نماینـــد. کـــه در حـــوزه 
ــای  ــوزه هـ ــپاری و در حـ ــرون سـ ــاده ای بـ جـ
داخلـــی ترکیـــب،  مالکیتـــی و بـــرون  بهتریـــن 

ــت. روش اسـ

چگونکـــی همـــکاری و ارتبـــاط ● ● 
ــایر  ــا سـ ــل بـ ــل و نقـ ــد حمـ واحـ
ـــر  ـــمنگان تراب ـــرکت س ـــای ش واحده

را بفرماییـــد.
ـــن  ـــم ت ـــاژ ۱8 و نی ـــه تن ـــیدن ب ـــاً رس مطمئن
ـــط  ـــی توس ـــه  تنهای ـــی ب ـــال مال ـــک س ـــار در ی ب
ــی و  ــود. هماهنگـ ــام نمی شـ ــد انجـ ــک واحـ یـ
ــر را  ــن امـ ــا ایـ ــه ی واحدهـ ــتایی کلیـ هم راسـ
ـــد  ـــر واح ـــال اگ ـــرای مث ـــاخته اســـت. ب ـــق س محق
ـــوزه  ـــن ح ـــای ای ـــم فعالیت ه ـــد حج ـــی نتوان مال
ــا اگـــر واحـــد  ــال تبدیـــل کنـــد، یـ را بـــه ریـ
ــی  ــروی عملیاتـ ــد نیـ ــانی نتوانـ ــرمایه انسـ سـ
ـــف  ـــاه اول توق ـــد؛ در م ـــن کن ـــاز را تامیی ـــورد نی م
ـــورد  ـــن م ـــه در ای ـــت، ک ـــم داش ـــت را خواهی فعالی
از تمـــام همـــکاران در حوزه هـــای مختلـــف 
مجموعـــه، به خصـــوص مدیرعامـــل محتـــرم 
جهـــت هماهنـــگ کـــردن و یک راســـتا کـــردن 

ــم. ــکر می کنـ ــا تشـ ــه حوزه هـ کلیـ

ـــی ● ●  ـــکالت و محدودیت های ـــه مش چ
ــد  ــن واحـ ــکل گرفتـ ــد شـ در رونـ
ــده  ــع شـ ــه رفـ ــته اید و چگونـ داشـ
ــرای  ــما بـ ــنهادات شـ ــت. پیشـ اسـ
ـــت؟ ـــد چیس ـــن واح ـــورات ای ـــود ام بهب

از آن جایـــی کـــه شـــرکت ســـمنگان ترابـــر 
تأســـیس  ابتدایـــی  ســـال های  در  ایرانیـــان 
هلدینـــگ و کارخانـــه هـــای تابعـــه میدکـــو از 
نظـــر پیشـــرفت تجهیـــزات و فعالیـــت از ســـایر 
ـــزرگ  ـــل ب ـــک معض ـــن ی ـــت؛ ای ـــده اس ـــب مان عق
ـــن  ـــع ای ـــرای رف ـــوده و هســـت. ب ـــوزه ب ـــن ح در ای
ـــه  ـــا توج ـــایت ها ب ـــی س ـــارکت مال ـــکل، مش مش
بـــه حجـــم فعالیـــت ســـمنگان در هـــر ســـایت 
بـــرای مجهـــز نمـــودن بخشـــی از ماشـــین آالت 
مـــورد نظـــر در قالـــب پیـــش پرداخـــت و بـــا 
ــور  ــاد کشـ ــرایط کنونـــی اقتصـ ــه بـــه شـ توجـ
ــن  ــت از ایـ ــرای برون رفـ ــی بـ ــد راه حلـ می توانـ

مشـــکل باشـــد.

ــت ● ●  ــای فعالیـ ــن حوزه هـ مهم تریـ
را در ســـایت های  نقـــل  و  حمـــل 

میدکـــو بیـــان کنیـــد.
ـــت  ـــو فعالی ـــای میدک ـــایت ه ـــر  س ـــا در اکث م
داریـــم. در ســـایت فـــوالد ســـیرجان ایرانیـــان  
ــه  ــادن ۲ و ۳ و ۴ بـ ــه از معـ ــی کلوخـ جابه جایـ
ســـایت  فـــوالد ســـیرجان ایرانیـــان، دپوســـازی 
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مـــواد اولیـــه ورودی ســـایت ســـیرجان و شـــارژ 
ـــن  ـــن . تأمی ـــون ت ـــاالنه ۵ میلی ـــاژ س ـــه تن هاپرب
بخشـــی از ماشـــین آالت داخلـــی و تأمیـــن و  
انتقـــال آب بـــه صـــورت جـــاده ای از چاه هـــای 
ـــه ۲ ـــال روزان ـــه. ارس ـــیرجان و حوم ـــع در س واق

تـــا بیـــش از ۵ هـــزار تـــن گندلـــه بـــه ســـایت 
ــه  ــی بـ ــواد معدنـ ــایر مـ ــال سـ ــیر، انتقـ بردسـ
کارخانـــه کنســـانتره زرنـــد و کارخانه هـــای 
ـــیرجان  ـــوالد س ـــایت ف ـــه س ـــر ب ـــه گل گه منطق
و بالعکـــس بـــه صـــورت مقطعـــی. جابه جایـــی 
ــی.  ــورت مقطعـ ــوالت به صـ ــایتی محمـ درون سـ
ــیرجان  ــوزة سـ ــی حـ ــای صادراتـ ــل بارهـ حمـ
بـــه بندرعبـــاس، انتقـــال بنتونیـــت از کارخانـــه 
پروژه هـــای  در  خاک بـــرداری  در  ممرادکـــو. 
شـــرکت ماناســـاز واقـــع در معـــدن جالل آبـــاد 
و طـــرح خـــاک  بـــرداری خـــط ریلـــی درب 

ــازی زرنـــد. ــازی و کک سـ کارخانـــه ی فوالدسـ
ــی  ــیر: نوبت دهـ ــاء بردسـ ــه احیـ در کارخانـ
و مدیریـــت حمـــل محمولـــه شـــمش تولیـــدی 
ســـایت بردســـیر بـــه سراســـر نقـــاط کشـــور. 
ــه  ــیرجان بـ ــتان سـ ــک از شهرسـ ــال آهـ انتقـ
ســـایت بردســـیر. انتقـــال کک از کک ســـازی 
ـــبک  ـــپورت س ـــیر و ترانس ـــایت بردس ـــه س ـــد ب زرن
شـــرکت کارآوران در معـــدن ۴ ســـیرجان را بـــه 

عهـــده داریـــم.
بخشـــی از فعالیت هـــا در حـــوزه زرنـــد. 

ــال  ــاد. انتقـ ــه از معـــدن جالل آبـ حمـــل کلوخـ
ــد و  ــتان زرنـ ــع در شهرسـ ــای واقـ آب از چاه هـ
حومـــه بـــه  ســـایت یـــا کارخانـــۀ کنســـتانتره 
جالل آبـــاد. تأمیـــن بخشـــی از ماشـــین آالت 
ــانتره از  ــازی و کنسـ ــایت  کک سـ ــی سـ داخلـ
ـــه  ـــو دان ـــطیح دپ ـــروش، تس ـــری ف ـــه بارگی جمل
ـــالی  ـــانتره ارس ـــری کنس ـــه، بارگی ـــدی و کلوخ بن
ـــال  ـــازی و انتق ـــی کک در کک س ـــا، جابجای بوتی
ــوالت  ــی محمـ ــازی و... . جابه جایـ ــه فوالدسـ بـ
ـــه  ـــه از کارخان ـــن و گندل ـــنگ آه ـــدی س ـــه بن دان
ــازی  ــازی و فوالدسـ ــه کک سـ ــاد بـ ــالل آبـ جـ
ــنگ از  ــال سـ ــتانتره زغـ ــال کنسـ ــد. ارسـ زرنـ
ـــفید  ـــل س ـــکار، پ ـــدن هم ـــرآوران، مع ـــه ف کارخان
ـــدران، بندرعبـــاس و  ـــاد، اســـتان مازن وبنـــدر امیرآب
ـــازی  ـــه کک س ـــس ب ـــرورده طب ـــال پ ـــادن زغ مع
بـــه صـــورت جـــاده ای و ریلـــی (ترکیبـــی). 
ـــس  ـــرآوری طب ـــو و ف ـــال ممرادک ـــی زغ جابه جای
ـــرآوری  ـــال ف ـــی زغ ـــی. جابه جای ـــکوی ریل ـــه س ب
طبـــس- انتقـــال کنســـتانتره از فکـــور صنعـــت 
ــانتره  ــل کنسـ ــاد. حمـ ــه جالل آبـ ــه کارخانـ بـ
ذغـــال و دانه بنـــدی ســـنگ آهـــن از ایســـتگاه 
جالل آبـــاد کارخانـــه کک ســـازی  و ... می باشـــد.

در حـــوزه  فـــوالد بوتیـــا  نیـــز تأمیـــن 
ــن  ــا. تامیـ ــایت بوتیـ ــی سـ ــین آالت داخلـ ماشـ
مـــواد اولیـــه (کنســـتانتره) از ســـایت ســـیرجان 
ـــن. ســـایت  ـــا ۵۰۰۰ ت ـــه ۱۰۰۰ ت ـــزان روزان ـــه می ب

جالل آبـــاد روزانـــه ۱۰۰۰ تـــا ۳۰۰۰ تـــن. بـــه 
صـــورت ریلـــی و جـــاده ای. مدیریـــت و ارســـال 

بعضـــی از بارهـــای خروجـــی ســـایت بوتیـــا. 
پابدانـــا  فـــرآوری  کارخانـــه  ســـایت  در 
نیـــز جابه جایـــی بارهـــای ورودی از معـــادن 
ــزد  ــتان یـ ــان، اسـ ــد و کوهبنـ ــتان زرنـ شهرسـ
و خراســـان جنوبـــی. انتقـــال بـــار تولیـــدی بـــه 
ســـایت فـــوالد زرنـــد. انتقـــال محمولـــه باطلـــه 
بـــه دپـــو در داخـــل ســـایت مشـــغول بـــه کار 

ــتیم.  هسـ
ـــه  ـــت در کارخان ـــز فعالی ـــد نی ـــال جدی در س
بابـــک مـــس تامیـــن ماشـــین آالت داخلـــی و 

ــود . ــاز می شـ ــز آغـ ــان نیـ ــاب درخشـ آفتـ

ـــم ● ●  ـــو ه ـــایت میدک ـــارج از س ـــا خ آی
ـــد؟ ـــی داری فعالیت

 بلـــه. در خـــارج از ســـایت میدکـــو دو نـــوع 
کارفرمـــا داریـــم:

بـــا  کـــه  تاجرانـــی  یـــا  ۱.خریـــداران 
ســـایت های میدکـــو در معاملـــه هســـتند و بـــا 
ـــد  ـــد مانن ـــد کرده ان ـــرارداد منعق ـــرکت ق ـــن ش ای
حمـــل بـــار ریلـــی از جلفـــا بـــه زرنـــد ارســـال 
بـــار از ســـیرجان و کرمـــان بـــه فـــوالد غدیـــر 
نـــی ریـــز، ارســـال بـــار از ســـیرجان و بردســـیر 
ــداران  ــال بارخریـ ــت، ارسـ ــتان بافـ ــه شهرسـ بـ
ـــاس، اردکان و... ـــه بندرعب ـــو ب ـــایت های میدک س
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ـــرار  ـــه س ـــیر ب ـــار از بردس ـــال ب ـــت ارس مدیری
کشـــور از جملـــه بنـــاب، بندرعباس،میانـــه، 

ســـاری، بافـــق، ابرکـــوه و...
ـــو  ـــه میدک ـــارج از مجموع ـــا خ ـــا کارفرم ۲. ب
ماننـــد محـــل آهـــن اســـفنجی از توســـعه 
گل گهـــر بـــه جهـــان فـــوالد و حمـــل ریزدانـــه 
خـــط ۵ و ۶  بـــه منطقـــه ویـــژه ســـیرجان و... 

نیـــز قـــرار داد منعقـــد کردیـــم.

از ● ●  خـــود  فعالیـــت  مـــدت  د ر 
خاطـــرات تلـــخ و شـــیرین ایـــن 

بگوییـــد؟ حـــوزه 
بـــرای هـــر شـــخص در حـــوزه فعالیـــت 
ـــود  ـــادی وج ـــیرین زی ـــخ و ش ـــرات تل ـــود خاط خ
ــیرین ترین خاطـــرة مـــن در دوران  ــا شـ دارد امـ
ـــا  ـــه ت ـــت ک ـــوده اس ـــدا ب ـــف خ ـــایۀ لط کاری ام س
ــته ایم. ــۀ جانـــی نداشـ ــه حادثـ ــروز هیچ گونـ امـ

ـــا ● ●  ـــا م ـــان ب ـــواری کار خودت از دش
ـــد. ـــتر بگویی بیش

ـــت  ـــوزه فعالی ـــتردگی ح ـــه گس ـــه ب ـــا توج ب
و  کرمـــان  اســـتان  در  ســـمنگان  شـــرکت 
اســـتان های همجـــوار مدیریـــت و نظـــارت بـــر 
حوزه هـــا کاری بســـیار دشـــوار اســـت کـــه 
ـــه در  ـــش از دو هفت ـــال بی ـــای س ـــی از ماه ه بعض
ـــت ۱۴۰ ـــی و مدیری ـــتم. هماهنگ ـــت هس مأموری
پیمانـــکار بـــا ســـالیق متفـــاوت از اســـتان های 
ــاً  ــه تقریبـ ــخ گویی بـ ــور و پاسـ ــف کشـ مختلـ
ـــق  ـــه الح ـــت ک ـــوار اس ـــیار دش ـــا بس ۳۰ کارفرم
و االنصـــاف اگـــر مشـــاورة مدیرعامـــل محتـــرم 
ــوزة کاری  ــن حـ ــود، ایـ ــای وی نبـ و حمایت هـ

ــد. ــکل می شـ ــار مشـ دچـ

صحبت هـــای ● ●  بیـــن  در  شـــما 
خـــود، از همـــکاری مدیرعامـــل یـــا 
حمایـــت وی گفتیـــد. نظرتـــان در 
ــت؟ ــان چیسـ ــی ایشـ ــیوة مدیریتـ شـ
ایشـــان بـــا توجـــه بـــه تجربـــۀ ۱۲ ســـاله 
مدیریتـــی شـــان، در انتقـــال تجربـــه بـــه 
بنـــده بســـیار کمـــک کردنـــد به طوری کـــه 
ســـاعت ها جلســـه هـــای دو نفـــره بـــا اعـــالم 
ــا  ــن راه حل هـ ــا و گفتـ ــتباهات در پروژه هـ اشـ
ــا  ــی بـ ــد و حتـ ــده بودنـ ــی بنـ ــه حامـ همیشـ
ــنل  ــرای پرسـ ــی بـ ــرا دلگرمـ ــور در اجـ حضـ

بوده انـــد. اجرایـــی 

ــه ● ●  ــالی کـ ــرکت در سـ ــن شـ ایـ
ــی را  ــل ریلـ ــل و نقـ ــت حمـ گذشـ
ـــن  ـــون ای ـــی پیرام ـــرد. توضیحات آغازک

مهـــم می دهیـــد؟
بلـــه، در بعضـــی از مســـیر هـــا بـــه دلیـــل 
بعـــد مســـافتی زیـــاد وضعیـــت جاده هـــا و 
محورهـــای مواصالتـــی، نبـــود وســـایل نقلیـــه 
ـــر  ـــورد نظ ـــاز م ـــق نی ـــت تحق ـــاز جه ـــورد نی م
ــل  ــادی حمـ ــه اقتصـ ــدم توجیـ ــا و عـ کارفرمـ
در آبان مـــاه ســـال گذشـــته حمـــل ریلـــی 
اســـتارت خـــورد و خوشـــبختانه موفقیت آمیـــز 
ـــای  ـــه برنامه ه ـــه ب ـــا توج ـــم ب ـــه امیدواری ـــود ک ب
پیـــش رو در جهـــت نیـــل بـــه اهـــداف پیـــش 
ـــتان  ـــی در اس ـــط ریل ـــعه خ ـــن توس رو و همچنی
کرمـــان و ســـایت هـــای میدکـــو بتوانیـــم بـــا 
تملـــک تعـــدادی واگـــن خدمـــت دیگـــری در 

حـــوزه حمـــل و نقـــل بـــه مجموعـــه میدکـــو 
ارائـــه کنیـــم.

ـــمنگان ● ●  ـــرکت س ـــت ش ـــز موفقی رم
ــد  ــن چنـ ــان را در ایـ ــر ایرانیـ ترابـ

ســـال چـــه مـــی دانیـــد؟
ــک  ــت یـ ــددی در موفقیـ ــای متعـ مؤلفه هـ
ـــر  ـــر دارد در شـــرکت ســـمنگان تراب ســـازمان تاثی
ایرانیـــان مهم تریـــن مؤلفه هـــا را می تـــوان 
حوزه هـــا،  کلیـــه  هم راســـتایی  و  همدلـــی 
تلفیـــق افـــراد بـــا تجربـــه بـــا نیـــروی جـــوان، 
ـــتقیم  ـــور مس ـــه ط ـــه ب ـــا ک ـــت پرداخت ه مدیری
توســـط مدیـــر عامـــل صـــورت مـــی گیـــرد، باعـــث 
ـــان را در  ـــر ایرانی ـــنمگان تراب ـــرکت س ـــد ش گردی
ـــوش  ـــاد و خ ـــورد اعتم ـــرکت م ـــک ش ـــه ی منطق
ـــد  ـــی نمای ـــون داران معرف ـــن کامی ـــاب در بی حس
ـــن اعتمـــاد اجـــرای ۱۵۰ در صـــدی  و ماحصـــل ای

ـــرد. ـــوان ک ـــالیانه عن ـــه س برنام

ـــن ● ●  ـــام ای ـــن خت ـــوان حس ـــه عن ب
ــده  ــی مانـ ــر صحبتـ ــو اگـ گفت وگـ

اســـت بفرماییـــد.
از کلیـــه مدیـــران و پرســـنل ســـایت ها 
و معـــادن میدکـــو، همکارانـــم در مجموعـــه 
ســـمنگان ترابـــر ایرانیـــان  بالخـــص در حـــوزه 
ـــوزه  ـــیرجان، ح ـــد س ـــک واح ـــری، کارگاه ی بارب
ـــا، طبـــس، ســـتاد  ـــد، پابدان ـــان، زرن بردســـیر، کرم
ـــالی  ـــکرم و س ـــل متش ـــوزه ی نق ـــکاران ح و پیمان
ـــزان  ـــن عزی ـــرای ای ـــت ب ـــت و موفقی ـــر از برک پ

آرزومنـــدم.
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پــس از فارغ التحصیلــی از رشــته ی زبــان انگلیســی 
ــه در  ــت ک ــن داش ــال س ــگاه آزاد، ۲۴ س در دانش
ــوان  ــه عن ــیرجان ب ــا در س ــان ایلی ــگاه زب آموزش
معــاون آموزشــی مشــغول بــه کار شــد و بــه 
ــس  ــه تدری ــه ب ــال در آن موسس ــت س ــدت هف م
ــس از  ــال پ ــک س ــت. ی ــی پرداخ ــان انگلیس زب
ــاون، کار و  ــی، در اداره تع ــان انگلیس ــس زب تدری
ــوان کارشــناس  ــه عن ــاه اجتماعــی ســیرجان ب رف
اشــتغال مشــغول بــه کار شــد کــه مــدت فعالیــت 
او در ایــن شــغل پــس از ۲ ســال بــه پایــان رســید؛ 
تــا این کــه یــک مــاه بعــد وارد شــرکت ســمنگان 
ــه  ــون ب ــا کن ــان ت ــان شــد و از آن زم ــر ایرانی تراب
عنــوان کارشــناس ســرمایه انســانی و اداری فعالیت 
ــن  ــال س ــون ۳۵ س ــه اکن ــی ک ــاره همت دارد. س
ادامــه ی  در  کــه  در گفت وگــوی حاضــر  دارد، 
گپ وگفت هایــی کــه بــا بانــوان شــرکت ســمنگان 

ترابــر ایرانیــان بــرای گفتــن از احساســات خــود در 
ــت،  ــده اس ــب داده ش ــه ترتی ــط کاری مردان محی
ــی را  ــغل مدّرس ــه ش ــود این ک ــا وج ــد: ب می گوی
ــاد  ــاعت های زی ــا س ــد ام ــغل می دان ــن ش بهتری
ــود،  ــختی های موج ــرکتی و س ــورات ش کار در ام
نتوانســته لــذت کار کــردن را از او بگیــرد و هنــوز 
هــم اگــر بیــن کار کــردن در شــرکت ســمنگان و 
چنــد فرصــت شــغلی دیگــر حــق انتخــاب داشــت، 
ــرمایه  ــش س ــمنگان و بخ ــرکت س ــم ش ــاز ه ب
ــرای زندگــی خــود انتخــاب می کــرد.  انســانی را ب
ــه  ــه  را در ادام ــاه صمیمان ــوی کوت ــن گفت وگ ای

می خوانیــد.

ــاد ● ●  ــی افت ــه اتفاق ــی، چ ــم همت خان
کــه پــس از تدریــس زبــان انگلیســی در 
آموزشــگاه زبــان ایلیــا، زمانــی تصمیــم 

گرفتیــد کــه در یــک شــرکت مدیریــت 
ــوید؟  ــه کار ش ــغول ب ــل مش ــل و نق حم
قــدری از ماجــرای آشــنایی خــود 
ــان  ــر ایرانی ــمنگان تراب ــرکت س ــا ش ب

ــد. ــان بگویی برایم
بــا توجــه بــه اینکــه تدریــس همــواره از نظــر 
مــن بهتریــن شــغل بــوده اســت، امــا شــرایط کار و 
زندگــی مــن بــه شــکلی پیــش رفــت کــه مجبــور 
ــس از آن، در اداره  ــدم. پ ــغل ش ــرک آن ش ــه ت ب
کار ســیرجان بــه عنــوان نیــروی داوطلــب مشــغول 
بــه کار شــدم کــه متأســفانه نتوانســتم روحیاتــم را 
ــه همیــن  ــا آن محیــط اداری هماهنــگ کنــم؛ ب ب
علــت زمانــی کــه شــرایط کاری موجود در شــرکت 
ســمنگان را دیــدم، محیــط صمیمانه ی موجــود در 
بخــش ســرمایه انســانی، مــرا ترغیــب کــرد تــا در 

ایــن شــرکت مشــغول بــه کار شــوم.

گفت وگو با ساره همتی، کارشناس سرمایه انسانی و اداری

سختِی کار هیچ گاه مرا منی ترسانَد

س��ِ� ��ر ��� ��ه �را ��� �رس�َ��
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نخســتین روزی کــه وارد شــرکت ● ● 
ــه  ــدید، چ ــان ش ــر ایرانی ــمنگان تراب س

ــود؟ ــما ب ــراه ش ــی هم احساس
ــوط  ــرکت مرب ــن ش ــن در ای ــن حضــور م اولی
ــاس  ــه احس ــود ک ــه ب ــه ی اولی ــام مصاحب ــه انج ب
اضطــراب و تــرس زیــادی را در مــن ایجــاد کــرد. 
ــی و  ــد واقع ــه نمی توان ــدگاه اولی ــه دی ــا همیش ام
درســت باشــد، کــه خوشــبختانه در مــورد مــن و 

ــاد.  ــاق افت شــرکت ســمنگان هــم همیــن اتف

ــتند ● ●  ــده هس ــن عقی ــر ای ــیاری ب بس
ــرکت هایی  ــوان در ش ــتغال بان ــه اش ک
ــت،  ــی اس ــان فن ــتر امورات ش ــه بیش ک
یــک امتیــاز اســت. خــوِد شــما زمانــی 
کــه می خواســتید در ایــن شــرکت 
ــاظ  ــه لح ــوید، ب ــه کار ش ــغول ب مش
روحــی بــرای کار در محیــط مردانــه چــه 
احساســی داشــتید؟ اگــر زمانــی کــه به 
ایــن شــرکت وارد شــدید یــک انتخــاب 
ــود  ــش روی خ ــز پی ــر نی ــغلی دیگ ش
داشــتید، همچنــان شــرکت ســمنگان را 

انتخــاب می کردیــد؟
ــه دلیــل ســابقه ی کاری کــه در محیط هــای  ب
شــغلی زیــادی داشــتم، خوشــبختانه همــواره 

ــه همیــن  ــود و ب ــا مــن ب روحیــه ی کار جمعــی ب
ــتم و  ــی نداش ــت نگران ــن باب ــال از ای ــت اص جه
پذیــرش محیــط برایــم آســان بــود. بــا توجــه بــه 
محیــط خــوب و صمیمانــه ی موجــود در شــرکت، 
بلــه، قطعــا اگــر انتخاب هــای دیگــری داشــتم بــاز 

ــردم.  ــاب می ک ــمنگان را انتخ ــم س ه

ــما ● ●  ــغل ش ــا ش ــما ب ــواده ی ش خان
مشــکلی نداشــتند؟ تــا بــه حــال شــده 
ــه  ــد چ ــه باش ــما گفت ــه ش ــی ب کس
لزومــی دارد کــه کاِر بــه ایــن ســختی را 

ــد؟ ــاب کنی انتخ
خوشــبختانه خانــواده ام بــه نظــر و تصمیــم من 
احتــرام می گذارنــد و بــا کار کــردن مــن مشــکلی 
ندارنــد. امــا بارهــا در خانــواده و در جمــع دوســتان 
ایــن مســأله مطــرح شــده اســت کــه ســاعت کار 
مــن بســیار زیــاد اســت، امــا بــه هرحــال خــوِد من 
از کار کــردن لــذت می بــرم و مشــکلی بــا ســختی 

کار نــدارم.

در زمــان شــیوع ویــروس کرونــا کــه ● ● 
اکنــون یــک ســال از آن می گــذرد، 
ــراب  ــرکت اضط ــط ش ــرای کار در محی ب
و استرســی داشــتید؟ اگــر بلــه، چگونــه 

ــما  ــر ش ــه نظ ــدید؟ ب ــه رو ش ــا آن روب ب
در  را  ادارات  در  کار  می تــوان  چطــور 
چنیــن فضایــی بــا حفــظ ســالمت روانی 

ــرد؟ ــرل ک ــان کنت ــمی کارکن و جس
شــیوع کرونــا منبــع اضطــراب و اســترس بــرای 
ــتثنا  ــم از آن مس ــن ه ــود و م ــان ب ــه ی جه هم
ــه  ــتم ک ــودم و هس ــاور ب ــن ب ــر ای ــی ب ــودم. ول نب
ــا آن  ــی ب ــرس، رویاروی ــا ت ــه ب ــن راه مقابل بهتری
ــای  ــل پروتکل ه ــت کام ــا رعای ــن ب ــت. بنابرای اس
ــم  ــه گمان ــدم و ب ــر ش ــرکار حاض ــتی در س بهداش
ــاری و  ــن بیم ــری از ای ــرای جلوگی ــن راه ب بهتری
کار کــردِن همزمــان، رعایــت مــوارد مطروحــه 
وزارت  و  بهداشــت جهانــی  از ســوی ســازمان 
ــا هــم از افســردگی و اســترس  بهداشــت اســت، ت
زیــاد در منــزل رهایــی پیــدا کنیــم و هــم اینکــه 
ــه ای  ــرکار لطم ــود در س ــمی خ ــالمت جس ــه س ب

ــم. وارد نکنی

ــخت ترین ● ●  ــخصی، س ــاظ ش ــه لح ب
ــه  ــه چ ــوط ب ــان را مرب ــمت کارت قس

امــور، یــا اموراتــی می دانیــد؟
بخــش  در  کار  ســخت ترین  مــن  نظــر  از 
ــی  ــتن تمام ــه داش ــی نگ ــانی، راض ــرمایه انس س
پرســنل بــا عقایــد و ســالیق مختلــف اســت. 

خبرهای خوب

با اعالم نتایج هیات داوران؛
جوایز جشنواره بزرگ ادبى و هنرى

شرکت سمنگان ترابر ایرانیان اهداء شد
جشــنواره بــزرگ ادبــی و هنــری شــرکت 
ــر ایرانیــان، برگزیــدگان خــود را در  ســمنگان تراب
بخــش فیلــم کوتــاه ، عکــس و نقاشــی، داســتان، 
شــعر، خاطــره، دلنوشــته و دکلمــه معرفــی کــرد. 
ــت و  ــا بیس ــم ت ــه از یازده ــنواره ک ــن جش ای
ــل  ــل و نق ــبت روز حم ــه مناس ــاه، ب ــم آذرم شش
بــر مبنــای موضــوع «خانــواده ی بــزرگ ســمنگان 
ــر  ــار برت ــود، آث ــده ب ــزار ش ــان» برگ ــر ایرانی تراب
متعلــق بــه شــرکت کنندگان (افــراد خانــواده 
شــرکت ســمنگان ترابــر ایرانیــان) را کــه بــا تکیــه 
بــر مفاهیــم: خانــواده حامــی پرســنل، رفاقت هــای 
ایجــاد شــده، نمــاز و ایثــار ، جبهه هــای کاری 
ــل  ــل و نق ــتم ، حم ــت و اکوسیس ــط زیس ، محی
معدنــی، ریلــی، جــاده ای و ســبک و ایمنــی 
ــد،  ــده بودن ــق ش ــا خل ــل و راه ه ــل و نق در حم
ــط  ــزارش رواب ــه گ ــت. ب ــر دانس ــته ی تقدی شایس

ــان، در  ــر ایرانی ــمنگان تراب ــرکت س ــی ش عموم
بخــش نقاشــی ایــن جشــنواره آقــای مانــی 
ــای  ــام اول؛ آق ــب مق ــه کس ــق ب ــواه موف آزادیخ
ــام دوم؛ و  ــه کســب مق ــق ب ــی موف ــی خواجوی عل
آقایــان: شــایان خلیفــه و دانیــال اســدی مشــترکاً 
ــه کســب مقــام ســوم شــدند. در بخــش  موفــق ب
مقاله نویســی جشــنواره، خانــم نــدا ابراهیمــی 
بــه عنــوان برگزیــده ایــن بخــش معرفــی شــد. در 
بخــش شــعر جشــنواره، خانــم آمنــه زمانــی مقــام 
اول؛ خانــم محدثــه خضری پــور مقــام دوم؛ و آقــای 
محســن آبــاده مقــام ســوم را به دســت آوردنــد. در 
ــم  ــرکار خان ــنواره، س ــی جش ــش داستان نویس بخ
ــد؛ و در  ــام دوم را کســب کردن ــرا عباســلو مق میت
ــای ســعید ملک محمــدی  ــاه آق ــم کوت بخــش فیل

ــام اول شــدند. ــه کســب مق ــق ب موف
بــه تمامــی عزیزانــی کــه در جشــنواره شــرکت 

ــات داوران  ــم و رای هی ــه تصمی ــد و ب ــرده بودن ک
ــادگار  ــم ی ــه رس ــد ب ــه بودن ــنواره راه یافت در جش

ــدا شــد. ــر اه ــوح تقدی ــس جشــنواره و ل تندی

��ا�� ����اره ��رگ اد�� و ��ری �ر�ت س����ن �را�ر ا�را���ن ا��اء ��
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عصر ۲۶ آذر ۱۳۹۹ جلسه ای با حضور مدیر 
عامل شرکت به مناسبت روز حمل و نقل در ستاد 
مرکزی شرکت سمنگان ترابر ایرانیان برگزار گردید. 
در این جلسه مدیر عامل ضمن تقدیر و تشکر 
از پرسنل، فرا رسیدن ۲۶ آذر روز ملی حمل و نقل 
به تمامی روئسای بخش های مختلف، پرسنل  را 
و نیروهای عملیاتی مستقر در معادن، کارگاه ها و 
باربری های شرکت که نقش بسزایی در ارائه خدمات 
عرض  تبریک  اند  داشته  ها  محموله  رساندن  و 
نمودند. ایشان در ادامه جلسه فرمودند: امید است 
که در سال مالی جدید با همدلی و همکاری بیش 
از گذشته و با بهره گیری حداکثری از ظرفیت های 
نهفته در بخش حمل  و نقل، کارنامه درخشانی را 
برای خدمات رسانی در امر تولید بتوان ارائه نمود و 
باعث توسعه و پیشرفت کشور شد. در پایان جلسه 
به دستور مدیر عامل و همت بخش سرمایه انسانی 
به تمامی پرسنل یک عدد دستگاه نمایشگر میزان 

اشباع اکسیژن و ضربان سنج اعطاء گردید.

تقدیر و تشکر از پرسنل
 به مناسبت فرا رسیدن 26 آذر روز ملى حمل و نقل

آمنه زمانی

در گذر گاه
آیا کسی از کار سیر خواهد شد؟
آیا کسی در کار پیر خواهد شد؟

 قدر یک معدن از آهن، اگر غم داری
سر یک سوزن، اگر شادی

پاس دارِ شادی باش
قعر معدن، غم را، دفنش کن

معدن آهن، یک روز 
شادی تو را می زاد. 
شاید دگر روزی باز

غمت را پژمرد و پرپر کرد.
خاکت را به دست باد صحرا داد.

دنیا گذر گاهی است
آغاز و پایانی است

صد سال اگر فرسایی
یک قرن راه پیمایی

راز وجودش ناپیداست
بارها پشت هر بار 

از معدن می شوند بیرون
راه این است

کوشیدن 
کار تو این است

کوشیدن، دل بستن به زیبایی

پوالد شدن از خاک
درک هر لحظه

کار تو پیکار 
با این ظلم نا پایدار

تحریم پشت تحریم 
کار تو پیکار 

به شدن از پیش
شیرین کردن کام 

فردای ایرانی هاست

شعر

��ر

۲۶����ر و ���ر از �رس��  �� ���س�ت فرا رس��ن ۲۶����ر و ���ر از �رس��  �� ���س�ت فرا رس��ن ۲۶ آذر روز ��� ��� و ���
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به مناسبت روز زن و تکریم جایگاه بانوان شاغل شرکت 
سمنگان ترابر ایرانیان برگزار شد

بهمن مــاه،   ۱۵ چهارشــنبه،  روز  عصــر 
جلســه ای بــا حضــور مدیــر عامــل شــرکت 
ــاغل در در  ــوان ش ــان و بان ــر ایرانی ــمنگان تراب س
ــا،  ــی، قرارداده ــانی، مال ــرمایه انس ــای س واحده
روابــط عمومــی و خدمــات، بــه منظــور تجلیــل از 

ــد.  ــزار ش ــرکت برگ ــوان ش بان
ــان  ــن بی ــل ضم ــر عام ــه، مدی ــن جلس در ای
اخــالق  اســوه  والدت  فرخنــده  روز  تبریــک 
ــوان روز زن و  ــرا (س) به عن ــه زه ــرت فاطم حض
روز مــادر، از بانــوان شــاغل در شــرکت بــه عنــوان 
ــاد  ــرفت ی ــت و پیش ــرای حرک ــدرت ب ــازواِن ق ب
کــرد و گفــت: بانــوان شــاغل در شــرکت ســمنگان 
ــی کامــل از اخــالق و  ــان، همگــی نمونه های ایرانی
ــه   ــا روحی ــواره ب ــه هم شــخصیت واال هســتند ک
موجــب  یاری رســانی،  و  همدلــی  همــکاری، 
پیشــبرد اهــداف توســعه و پیشــرفت شــرکت 

بوده انــد. 
ایشــان در ادامــه ســخنان خــود، نقــش بانــوان 
ــی  ــش همدل ــاط و افزای ــت ارتب ــرکت در تقوی ش
بیــن تمــام اعضــای خانــواده بــزرگ شــرکت 

و  موثــر  نقشــی  را  ایرانیــان  ترابــر  ســمنگان 
تعیین کننــده دانســت و تاکیــد کــرد: الزم اســت 
ــا  ــر ایرانیــان ب ــوان شــرکت ســمنگان تراب کــه بان
ارائــه نظــرات و پیشــنهادات و احیانــاً کمبودهــا و 
مشــکالتی کــه در بخش هــای مختلــف ســازمانی 
ســطح  تقویــت  می کننــد،  باعــث  احســاس 
پویایــی و ســالمت کار شــوند و بــا در نظر داشــتن 
مالحظــات بیشــتر در جهــت صرفه جویــی در 

منابــع انــرژی شــرکت، دقــت در امــورات مختلــف 
تشــکیالتی، و تــالش بــرای ایجــاد فضاهــای 
زیبــای کاری، خشــونت موجــود در متــن صنعــت 
ــی  ــاد فضای ــه ایج ــف، و ب ــل را تلطی ــل و نق حم
ــه،  ــن جلس ــان ای ــد. در پای ــک کنن ــر کم خالق ت
مدیــر عامــل بــه تمامــی بانــوان حاضــر یــک کارت 
ــه اضافــه مبلــغ ۱ میلیون تومــان اعطــاء  هدیــه، ب

ــد. کردن

حمل و نقل ریلى شرکت سمنگان ترابر ایرانیان استارت خورد

��� و ��� ر��� �ر�ت س����ن �را�ر ا�را���ن اس��رت ��رد��� و ��� ر��� �ر�ت س����ن �را�ر ا�را���ن اس��رت ��رد

ــمنگان  ــرکت س ــل ش ــر عام ــل از مدی ــه نق ب
ترابــر ایرانیــان، ناصــر ابراهیمــی بــا توجــه بــه اینکه 
محمــوالت میدکــو در اســتان کرمــان رشــد زیــادی 
ــر  ــت شــرکت ســمنگان تراب داشــته اســت و ماهی
ایرانیــان در مدیریــت حمــل و نقــل ایــن محموالت 

اســت. 
همچنیــن بــه دلیــل کمبــود کامیــون در حمــل 
و نقــل جــاده ای در بعضــی از نقــاط و بــا توجــه بــه 
امــر تولیــد و تامیــن مــواد اولیــه تصمیــم گرفتــه 
شــد بخشــی از ارســال ایــن محــوالت توســط حمل 
و نقــل ریلــی صــورت بگیرد وی بــا بیان اینکــه وزن 
ایــن محمولــه ی کنســتانتره زغــال ســنگ، دو هزار 
چهــار صــد و پنجــاه تــن در غالــب چهــل و چهــار 
واگــن بــوده اســت. کــه در تاریــخ ۹۹/8/۱۱ ســاعت 
ــری و  ــار گی ــس ب ــتگاه کال زرد طب ۲۰:۳۰ از ایس
در تاریــخ ۹۹/8/۱۲ ســاعت ۲۲:۳۰ در ایســتگاه 
جــالل آبــاد شــروع بــه تخلیــه شــد،  ایشــان افــزود: 
حفــظ کیفیــت محمولــه بــه دلیــل حــذف تخلیــه 
ــاه شــدن  ــو، کوت و بارگیــری مکــرر و توقــف در دپ
زمــان حمــل ایــن کاالهــای اســتراتژیک و کاهــش 

ــن  ــه مهمتری ــات و ســوانح جــاده ای را از جمل تلف
مزایــای روش حمــل و نقــل ریلــی برشــمرد.

مصــرف  در  جویــی  داد: صرفــه  ادامــه  وی 
ســوخت، کمــک بــه حفــظ محیــط زیســت، ارتقــاء 

ــه  ــاوگان راه آهــن کشــور، ب ــره وری شــبکه و ن به
طــور کلــی افزایــش ســهم حمــل ریلــی کشــور، از 
دیگــر مزیــت هــای حمــل مســتقیم محمــوالت بــا 

قطــار اســت.

�� ���س�ت روز زن و ��ر�� �����ه ����ان ���� �ر�ت س����ن �را�ر ا�را���ن �ر��ار ��
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 مبحــث ایمنــی، از عوامــل مهــم و تاثیرگــذار در
توســعۀ صنعــت حمــل و نقــل اســت کــه از یــک 
ــی کشــور را  ــان شــبکۀ حمــل و نقل ســو،  اطمین
ــعۀ  ــث توس ــر باع ــی دیگ ــرد، و از طرف ــاال می ب ب
ــل  ــان، عام ــن می ــود. در ای ــی می ش ــاد مل اقتص
انســانی بــه عنــوان مهمتریــن مقولــه در ایجــاد این 
ــی  ــت، ایمن ــن جه ــه همی توســعه نقــش دارد و ب
ــه  ــی و نهادین ــی مل ــد عزم ــل نیازمن ــل و نق حم

ــه اســت. ــگ آن در جامع شــدن فرهن

ــی  ــه بخش هــای زیربنای حمــل و نقــل از جمل
ــعۀ  ــد توس ــه فرآین ــی رود ک ــمار م ــه ش ــاد ب اقتص
اقتصــادی را تحت تأثیــر قــرار می دهــد و پایــۀ 
ــعه اقتصــادی  ــد توس ــی و کلی ــای بازرگان مبادله ه
و اجتماعــی اســت. از ایــن رو بخــش حمــل و نقــل 
ــخیص  ــی در تش ــای اصل ــی از مؤلفه ه ــد یک را بای

جوامــع رشــدیافته دانســت.
در  نیــز  ایــران  در  ونقــل  صنعــت حمــل 
ــراه  ــی هم ــراز و فرودهای ــا ف ــف ب ــای مختل دوره ه
ــرای  ــالش ب ــی آن، ت ــدف اصل ــت و ه ــوده اس ب
ــا توجــه  رســیدن بــه جایگاهــی مطلــوب اســت. ب
بــه موقعیــت راهبــردی کشــور در منطقــه، ایجــاد 
نظــام حمــل و نقــل کارآمــد اهمیــت ویــژه ای دارد 
کــه بــرای رســیدن بــه ایــن جایــگاه ضروری اســت 
ــه  ــت توج ــن صنع ــت در ای ــه مبحــث امنی ــه ب ک

ــیم. ــته باش ــژه ای داش وی
رشــد جمعیت، اشــتغال و اســتقرار فعالیت های 
اقتصــادی، خدمــات، و تســهیالت در نواحی مختلف 
باعــث افزایــش تقاضــای جابه جایــی مــی شــود که 
کشــورمان بــا توســعۀ زیرســاخت های فیزیکــی در 
دهه هــای اخیــر، و کاربــرد آنهــا در مدیریــت حمــل 
ــن حــوزه را  ــی در ای ــل، توانســته اســت ایمن و نق
ــرمایه گذاری در  ــت س ــد دانس ــد. بای ــن کن تضمی
ــورت  ــد به ص ــب می توان ــی مناس ــای امنیت ابزاره
بالقــوه منافــع اقتصــادی را بــه همــراه آورد کــه بــه 
همیــن جهــت، امنیــت را بایــد یکــی از تقاضاهــای 
مشــتریان دانســت. حفاظت از شــبکۀ حمــل و نقل 
بــه صورت پاک و ســالم و بــا رویکرد پیشــگیرانه در 
جهــت کاهــش جــرم، ایــن اطمینــان را بــه جامعــه 
می دهــد کــه ایــن فضــا بــه خوبــی مدیریــت شــده 
و تحــت نظــارت و مراقبــت اســت. از ایــن رو ایمنی 
ــام  ــی تم ــای بدیه ــد از ویژگی ه ــت را بای و امنی
شــیوه های خدمــات حمــل و نقــل عنــوان کــرد. بــا 

توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع، شــورای انقــالب 
فرهنگــی، هفتــم اردیبهشــت را «روز ایمنــی حمل 
و نقــل» نام گــذاری کــرد و ایــن روز از ســال ۱۳۹۵
ــت  ــه ثب ــور ب ــمی کش ــم رس ــیدی در تقوی خورش

. سید ر
شــبکه و ســاختارهای ایمنــی حمــل و نقــل در 
ایــران از جایــگاه باالیــی برخــوردار اســت؛ یعنــی از 
جاده هــا و دیگــر امکانــات حمــل و نقــل بــه خوبــی 
ــرار  ــبی ق ــت مناس ــود و در وضعی ــه داری می ش نگ
ــا عامــل انســانی نتوانســته اســت وظیفــۀ  دارد؛ ام
ــد؛  ــا کن ــی ایف ــه خوب ــل ب ــل و نق ــود را در حم خ
ــه  ــا ب ــا و خیابان ه ــه در جاده ه ــه ک ــی آنچ یعن
ــا  ــود، ب ــاهده می ش ــی مش ــار فرهنگ ــوان رفت عن
متوســط شــاخص های توســعۀ انســانی در کشــور 
برابــر و هماهنــگ نیســت؛ زیــرا ایــران بــه لحــاظ 
شــاخصه های توســعۀ انســانی در شــرایط مطلوبــی 
بــه ســر می بــرد. بنابرایــن مهم تریــن عامــل 
را بایــد عامــل انســانی دانســت کــه می توانــد 
ــا  ــه ت ــل، از هزین ــل و نق ــای حم ــام جنبه ه در تم

امنیــت تاثیرگــذار باشــد.

انسان؛ مهمترین عامل ایجاد ایمنی در ● ● 
حمل و نقل

ــف  ــای مختل ــران در حوزه ه ــل ای ــل و نق حم
ــا  ــرار دارد ام ــازی ق ــده وزارت راه و شهرس ــر عه ب
موضــوع ایمنــی در آن بــه صــورت کامــل اجتماعی 
ــی در  ــوازم ایمن ــه بخشــی از ل ــی اینک اســت؛ یعن
حــوزه ســخت افــزاری بــه وزارت راه و شهرســازی 
ــه  ــه، ایــن وزارتخان ــرای نمون مربــوط مــی شــود. ب
ــای  ــۀ معیاره ــر پای ــازی را ب ــۀ جاده س ــد مقول بای
ــاده  ــرا ج ــد زی ــام ده ــده انج ــی و مهندسی ش فن
عنصــر ایمنــی در حمــل و نقــل اســت. همچنیــن 
صنعــت خودروســازی بایــد برای ســاخت خــودرو از 
اســتانداردهای جهانــی در ســاخت و ســاز اســتفاده 
ــل در  ــن عام ــن و تأثیرگذارتری ــا مهم تری ــد ام کن
ــوب  ــانی محس ــل انس ــل عام ــل و نق ــی حم ایمن
ــش از ۷۰ درصــد اســت. ــر آن بی ــه اث می شــود ک
ــی حمــل و  ــز در ایمن ــف نی ــای مختل دســتگاه ه
ــوان  ــه عن ــان ب ــرا انس ــتند، زی ــذار هس ــل اثرگ نق
ــی  ــه ای زندگ ــی در جامع ــل ایمن ــن عام مهم تری
ــری  می کنــد کــه تمــام دســتگاه ها در فرهنگ پذی

او موثــر هســتند. از ایــن رو الزم اســت تــا فرهنــگ 
ایمنــی در جامعــه شــکل بگیــرد و تــا زمانــی کــه 
در سیســتم حمــل و نقــل و رانندگــی در جامعــه 
بــه جــای فرهنــگ تعامــل، فرهنــگ تقابــل حاکــم 
باشــد، نمی تــوان انتظــار داشــت کــه ایمنــی نیــز 

رعایــت شــود.

سازمان های مردم نهاد و نهادینه کنندة ● ● 
فرهنگ ایمنی در حمل و نقل

ــی  ــاد ایمن ــا در ایج ــون و جریمه ه ــال قان اعم
ــر  ــا براب ــر نیســت. ام حمــل و نقــل جــاده ای بی اث
ــود،  ــزوده می ش ــا اف ــه جریمه ه ــه ب ــزی ک آن چی
ــد تصادف هــای جــاده ای را کاهــش دهــد  نمی توان
ــن  ــد ای ــی خواه ــت م ــر دول ــه اگ ــی ک در صورت
ــل  ــه ای ح ــی و ریش ــورت اساس ــه ص ــکل را ب مش
کنــد بایــد مــردم را وارد ایــن مقولــه کنــد؛ یعنــی 
امنیــت را در جامعــه بــه عنــوان مبحثــی اساســی 
مطــرح ســازد تــا خــود مــردم بــه آن توجــه کننــد 
و بداننــد ایجــاد فرهنــگ ایمنــی، نیــاز بــه عزمــی 
ملــی دارد. همچنیــن ســازمان های مردم نهــاد 
در ایجــاد ایــن فرهنــگ نقــش مهــم و تاثیرگــذاری 
دارنــد؛ یعنــی بایــد بــه ایــن نهادهــا اجــازه داد تا در 
حــوزة ایمنــی فعالیــت کننــد تــا افــکار عمومــی در 
جامعــه بــه ایمنــی بــه عنــوان یــک موضــوع مهــم 
و تأثیرگــذار در حمــل و نقــل توجــه داشــته باشــد. 
در ایــن صــورت می تــوان انتظــار داشــت کــه 
ایــن مســأله بــه خــودی خــود در جامعــه نهادینــه 
ــه  ــی ب ــعه یافته و صنعت ــود. در کشــورهای توس ش
ســبب اینکــه مــردم بیشــتر از حاکمیــت بــه ایمنی 
ــای  ــار تصادف ه ــته اند آم ــد توانس ــه می کنن توج

جــاده ای را بــه میــزان باالیــی کاهــش دهنــد.

ایمنی حمل و نقل،
عاملی مهم در توسعۀ اقتصاد ملی

ا���� ��� و ���، ����� �ه� در ��س�� ا����د ���
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محمدمهـدی صادقـی، متولـد ۱۳۶۲/۹/۱۱ در شـهر 
سـیرجان. در سـال ۱۳۷۷ در هنرستان شهید چمران 
سـیرجان مشـغول به تحصیل رشتۀ حسـابداری شد و 
پـس از اخـذ مدرک کاردانی حسـابداری و اتمـام دورة 
خدمت سـربازی، در سـال ۱۳8۵ وارد دانشـگاه شـد و 
در مقطع کارشناسـی حسـابداری ادامه تحصیـل داد و 
اکنون در شـرکت سـمنگان ترابـر ایرانیان مسـئولیت 
ریاسـت امـور مالـی را بر عهـده دارد. گفت وگو بـا او را 

در ادامـه می خوانیـد..

بـرای ● ●  شـما  نظـر  بـه  صادقـی،  آقـای 
افـراد  حسـابداری،  شـغل  در  موفقیـت 
چـه  دارای  بایـد  حـوزه  ایـن  متخصـص 
روحیاتـی باشـند تـا بتواننـد به راحتـی از 

برآینـد؟ آن  انجـام  عهـده ی 
هـر فـردی کـه وارد ایـن رشـته می شـود، بایـد 
روحیـه ی باالیـی در جهـت همـکاری جمعـی داشـته 
باشـد و بـه لحـاظ شـغلی، بایـد فعـال و کوشـا باشـد.

شـما به عنوان رئیس امور مالی شـرکت ● ● 
بزرگ تریـن  ایرانیـان،  ترابـر  سـمنگان 
مشـکلی کـه ایـن واحد بـا آن مواجه شـد 
را در چـه مسـائلی دیدیـد و چگونـه آن را 

کردید؟ برطـرف 
قبـال بزرگ تریـن مشـکل ایـن واحـد نبـودن یک 
تیـم و گـروه منسـجم در واحـد مالـی بود کـه من در 
دوران مسـئولیت ام، بـا تفویـض اختیار بیـن همکاران 
حـوزه ی مالی، سـعی کردم در جهـت افزایش انگیزه ی 
همـکاران کمـک کنـم تـا بهتر و پرشـور تـر از قبل به 

فعالیـت بپردازند.
واحـد مالـی بـرای بـاال بـردن سـطح پیشـرفت 
شـرکت سـمنگان ترابـر ایرانیـان، چـه تکنیک هایـی 
را می توانـد بـرای ارتقـاء سـطح تحلیل هـای اطالعات 

مالـی بـه کار بگیـرد؟
واحـد مالـی شـرکت بـرای پرسـنل، کالس هـای 
آموزشـی در زمینه ی آمـوزش اطالعات مالی و مالیاتی 
در نظـر گرفتـه اسـت کـه ایـن امـر باعـث می شـود با 
ارتقـاء و افزایـش سـطح اطالعـات ایـن واحـد ارائـه ی 

خدمـات مالـی از نظـر کیفـی بهبـود یابد.

لطفـاً در مـورد مالیـات بـر حقوقـی که ● ● 
روی فیـش حقوقی کارمندان درج می شـود 

بدهید. توضیـح 

مطابـق بخشـنامه کمیسـیون تلفیق بودجه سـال 
۱۴۰۰ بـرای مالیـات بـر درآمـد کارکنـان دولتـی و 

غیردولتـی بـه شـرح زیر اسـت:
- حقوق افراد تا ۴ میلیون تومان معاف از مالیات

- درآمـد ماهیانـه از ۴ میلیون تـا 8 میلیون تومان 
مشـمول ۱۰ درصـد مـازاد بـر ۴  میلیـون تومـان تا 8

میلیون تومـان مالیات می شـوند.
- درآمـد ماهیانـه از 8  میلیـون تـا ۱۲ میلیـون 
تومـان مشـمول ۴۰۰ هزار تومـان + ۱۵ درصد مازاد بر 
8 میلیـون تومـان تـا ۱۲ میلیون تومان مالیات اسـت.
- درآمـد ماهیانـه از  ۱۲ میلیـون تـا ۱8 میلیـون  
تومـان مشـمول ۱ میلیـون تومـان + ۲۰ درصـد مازاد 
بـر ۱۲ میلیـون تومـان تا ۱8 میلیـون تومـان مالیات،

تومـان  تـا ۲۴ میلیـون  از۱8  ماهیانـه  - درآمـد 
مشـمول ۲ میلیـون و ۲۰۰ هـزار تومـان + ۲۵ درصـد 
مـازاد بـر ۱8 میلیـون تومـان تـا ۲۴ میلیـون تومـان 

لیات، ما
- درآمـد ۲۴ تـا ۳۲ میلیـون تومـان مشـمول ۳
میلیـون و ۷۰۰ هـزار تومـان + ۳۰ درصد مـازاد بر ۲۴

میلیـون تـا ۳۲ میلیـون تومـان مالیات،
- و درآمـد بـاالی ۳۲ میلیـون مشـمول ۶ میلیون 
و ۱۰۰ هـزار تومـان + ۳۵ درصـد مازاد بـر ۳۲ میلیون 

تومان خواهـد بود.
بودجـه  تلفیـق الیحـه  - همچنیـن کمیسـیون 
سـال ۱۴۰۰  بـا تصویب دولـت میـزان حداقل حقوق 
گروه هـای مختلـف حقوق بگیر را بـا ۲۵ درصد افزایش 

ایـن ترتیـب حداقل ماهیانه سـه میلیـون و پانصدهزار 
تومـان اعـالم کرده اسـت.

آقـای صادقـی، با توجـه به اینکـه واحد ● ● 
مالـی باید تمـام توجه خـود را بـر جزئیات 
امـور مربوط بـه این حـوزه بگـذارد، به نظر 
شـما رمـز موفقیـت واحـد حسـابداری در 
ارائـه ی گزارش هـای سـروقت و بـا کیفیت 

چیست؟ در 
واحـد مالـی زمانـی می توانـد گزارش هـای مالـی 
خـود را سـر وقـت و بـه طور صحیـح اعالم کنـد که با 
دیگـر واحدهـا تعامل داشـته باشـد. به طور مثـال این 
واحد بـرای ارائه ی گزارش مالی هرکـدام از پیمانکاران 
واحـد مالـی بایـد بـا واحـد امـور قراردادهـا و واحـد 
حمـل و نقل ارتباط داشـته باشـد. چراکه ایـن واحدها 
هسـتند که شـیرازه ی کار را جهت تهیه صورت کامل 

بـرای واحـد مالـی فراهـم می کنند.

به نظر شـما سـخت ترین قسـمت کار در ● ● 
واحد حسـابداری چیست؟

نمی تـوان گفت کـه در واحد مالـی دقیقا چه کاری 
سـخت اسـت، اما می تـوان گفـت کارکنان ایـن حوزه 
بایـد از دقـت بسـیار باالیـی برخـوردار باشـند چراکـه 
واحـد مالـی هـر شـرکت قلـب تپنـده ی آن اسـت که 
یـک اشـتباه یـا یـک کم دقتـی جزئـی نیـز می تـوان 

عواقـب بسـیار سـختی برای شـرکت بـه بار بیـاورد. 

گفت وگو با محمدمهدی صادقی، رئیس امور مالی

واحد امور مالی قلب تپندۀ رشکت است

وا�� ا��ر ���� ��� ����ۀ �ر�ت است
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محدثــه خضری پــور، متولــد ۱۳۶۲، دارای مــدرک 
کارشناســی  و  بازرگانــی  اقتصــاد  کارشناســی 
ــی از  ــی، پــس از فارغ التحصیل ــت مال ارشــد مدیری
دانشــگاه (ســال ۹۰) بــه مدت دو ســال در ســازمان 
ســهام عدالــت، و پــس از آن بــه  مــدت پنــج ســال 
در قســمت مدیریــت دفتــر بیمــه مشــغول بــه کار 
شــد. پــس از مــادر شــدن بــه مــدت چهــار ســال 
ــل  ــرانجام اوای ــه س ــا اینک ــید ت ــت از کار کش دس
ــان  ــر ایرانی ــمنگان تراب ــرکت س ــه ش ــال ۹۹ ب س
آمــد و از آن زمــان تــا کنــون بــه عنــوان متصــدی 
ثبــت و کنتــرل بارنامــه در ایــن شــرکت مشــغول 
ــات  ــه ی ادبی ــن در زمین ــت. او همچنی ــه کار اس ب
و شــعر نیــز فعالیــت حرفــه ای دارد و بــه گفتــه ی 
خــود از ســال ۷۵ بــه صــورت جــدی ایــن مســیر 
را دنبــال می کنــد. طبــع شــاعرانۀ او  چندیــن 
ســال در جشــنواره   سراســری شــعر رضــوی بــرای 
ــت.  ــان آورده اس ــه ارمغ ــادی را ب ــای زی او رتبه ه

گفت وگــو بــا او را در ادامــه می خوانیــد.

ــما ● ●  ــنایی ش ــور، آش ــم خضری پ خان
بــا شــرکت ســمنگان ترابــر ایرانیــان از 

ــد؟ ــاز ش ــان آغ ــا برای ت کج
کارشناســی  مــدرک  اخــذ  از  پــس  مــن 
اقتصــاد بازرگانــی و کارشناســی ارشــد مدیریــت 
ــه  ــر بیم ــورت آزاد دفت ــه ص ــال ها ب ــی، س مال
داشــتم و در دفتــر بیمــه کار می کــردم. امــا 
پــس از آنکــه مــادر شــدم بــه علــت مشــغله های 
ــت از کار  ــال دس ــار س ــدت چه ــه م ــه، ب مادران
کشــیدم امــا در همیــن مــدت هــم از آنجــا کــه 
عالقــه ی زیــادی بــه کار بیــرون از خانــه داشــتم، 
ــا  ــب ب ــغلی متناس ــت وجوی ش ــه در جس همیش
ــا اینکــه خــدا  ــودم؛ ت شــرایط زندگــی خــودم ب
ــال  ــل س ــتم اوای ــبختانه توانس ــت و خوش خواس
۹۹ در شــرکت ســمنگان ترابــر ایرانیــان مشــغول 

ــه کار شــوم. ب

ــکاران ● ●  ــن هم ــما بی ــی ش ــع ادب طب

شــرکت شناخته شــده اســت. آیــا 
هیــچ گاه شــده اســت کــه بــرای 
ــغلی تان  ــط ش ــه در محی ــظ روحی حف
ــن  ــه، ای ــتگی های روزان ــاً خس و احیان
عاملــی  را  روحی تــان  خصوصیــت 
مثبــت بــرای پیشــبرد کارهایتــان 

ــد؟ بدانی
ــیار  ــه ی بس ــخصی، عالق ــورت ش ــن به ص م
ــات  ــه مطالع ــاً ب ــه، خصوص ــه مطالع ــادی ب زی
در زمینــه شــعر دارم و از آنجــا کــه بیشــتر 
ــذرد،  ــط کار می گ ــن در محی ــی م ــان زندگ زم
ــا  ــا حتم ــر هفته ه ــم آخ ــعی می کن ــوالً س معم
ــق  ــه عالی ــیدگی ب ــرای رس ــه ای ب ــت جداگان وق
ــی از  ــرای رهای ــز ب ــی نی ــذارم. گاه ــودم بگ خ
ذهنــی  مشــغولیت های  و  اســترس زا  افــکار 
روزانــه، حتمــاً ســعی می کنــم در پایــان روز 
ــعر  ــت، ش ــم. درحقیق ــود برس ــات خ ــه مطالع ب
روح مــن را تــازه می کنــد و خوانــدن شــعر 

گفت وگو با  محدثه خضری پور، متصدی ثبت و کنترل بارنامه

شعر و ادبیات روح مرا تازه می کند 

��ر و اد���ت رو� �را ��زه �� ���
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انگیــزه ی مــرا بــرای حرکــت و ادامــه ی کار 
می کنــد.  بیشــتر 

بــر ● ●  بســیاری  خضــری،  خانــم 
ــتغال  ــه اش ــتند ک ــده هس ــن عقی ای
ــتر  ــه بیش ــرکت هایی ک ــوان در ش بان
مربــوط بــه امــورات فنــی اســت، 
یــک امتیــاز اســت. خــوِد شــما زمانــی 
کــه می خواســتید در ایــن شــرکت 
ــاظ  ــه لح ــوید ب ــه کار ش ــغول ب مش
ــه  ــط مردان ــرای کار در محی ــی ب روح
ــی  چــه احساســی داشــتید؟ اگــر زمان
کــه بــه ایــن شــرکت وارد شــدید یــک 
ــش  ــز پی ــر نی ــغلی دیگ ــاب ش انتخ
روی خــود داشــتید، همچنــان شــرکت 

ســمنگان را انتخــاب می کردیــد؟
ــان  ــان زم ــی از هم ــن به صــورت کل خــود م
ــه حضــور  ــی ک ــواره در محیط های ــی، هم نوجوان
ــت،  ــود اس ــتر ب ــوان بیش ــه بان ــبت ب ــان نس آقای
بیشــتر کار کــرده ام. قســمت اعظــم کار مــن در 
ــای  ــا و فعالیت ه ــری و NGOه ــای هن کانون ه
ــت و  ــی می گذش ــری � فرهنگ ــی و هن اجتماع
چنــدان بــا اشــتغال در چنیــن محیط هایــی 
مشــکلی نداشــتم. امــا در مــورد اینکــه چــرا کار 
ــم  ــم بگوی ــم، می توان ــرکت را پذیرفت ــن ش در ای
روحیــات و اخــالق ویــژه ای کــه جنــاب ســرهنگ 
ابراهیمــی داشــتند، مــرا تــا حــد زیــادی ترغیــب 
کــرد کــه در ایــن شــرکت مشــغول بــه کار شــوم.

ایــن شــرکت ● ●  وارد  کــه  زمانــی 
ــچ گاه  ــا هی ــد؟ آی ــادر بودی ــدید، م ش
بــه خاطــر شــرایط شــغلی تان، در 
مدیریــت منــزل و فرزندان تــان بــه 

برخورده ایــد؟ چالشــی 
بلــه، آن زمــان مــادر دو فرزنــد بــودم و 
ــب  ــت مناس ــت موقعی ــه عل ــم ب ــم بگوی می توان
ــادرم،  شــغل همســرم و همــکاری دلســوزانه ی م
خــدا را شــکر هرگــز تــا امــروز بــه مشــکلی بــرای 

ــورده ام. ــم برنخ ــه و فرزندان ــت خان مدیری

کــه ● ●  کرونــا  شــیوع  زمــان  در 
بــرای  می گــذرد،  آن  از  یک ســال 
کار در شــرکت اضطــراب و اســترس 
ــا آن  ــه ب ــه، چگون ــر بل ــتید؟ اگ داش
روبــه رو شــدید؟ بــه نظــر شــما چطــور 
در چنیــن  را  ادارات  در  کار  می تــوان 
ــی و  ــالمت روان ــظ س ــا حف ــی ب فضای

ــرد؟ ــرل ک ــان کنت ــمی کارکن جس
ــه صــورت کلــی در مــورد هیــچ  خــود مــن ب
ــده  ــدارم و عقی مســئله ای اضطــراب و اســترس ن
دارم کــه کار جهــان بــر روال خــودش پیــش 
مــی رود و ایــن تنش هایــی کــه بــه آدم وارد 
ــی،  ــمی و روح ــیب جس ــز آس ــه ج ــود ب می ش
ــت  ــدارد. حقیق ــود ن ــا خ ــری ب ــز دیگ ــچ چی هی
ایــن اســت کــه اگــر هــر کســی از خــود مراقبــت 
ــت  ــتی را رعای ــتورالعمل های بهداش ــد و دس کن
ــود و  ــل می ش ــودش ح ــائل خ ــی مس ــد، باق کن
بایــد بدانیــم خداونــد مراقــب همــه ی مــا هســت. 

ــخت ترین ● ●  ــخصی، س ــاظ ش ــه لح ب
ــه  ــه چ ــوط ب ــان را مرب ــمت کارت قس

ــد؟ ــی می دانی ــا امورات ــور، ی ام
ــختی های  ــرکاری س ــتم ه ــد هس ــن معتق م
خــودش را دارد ولــی کار مــا در حــوزه امــور مالــی 
ــه  ــه البت ــاز دارد ک ــادی نی ــیار زی ــت بس ــه دق ب

ــد. ــژه ای می طلب ــت وی ــرکاری دق ــدم ه معتق

زمانــی کــه از کار خســته می شــوید، ● ● 
و یــا اوقــات فراغتــی بــه دســت 
ــی  ــه کارهای ــا چ ــوالً ب ــد، معم می آوری

وقــت خــود را می گذرانیــد؟
ــال  ــم را دنب ــم مطالعات ــعی می کن ــوالً س معم
کنــم و اگــر زمــان کوتاهــی در محیــط کار فــارغ 
ــرم و از اوضــاع و  ــزل تمــاس می گی ــا من باشــم ب

ــوم. ــع می ش ــه مطل ــوال خان اح

ــو ● ●  ــال ن ــتانۀ س ــه در آس ــال ک ح
هســتیم، اگــر پیشــنهادی بــرای بهبود 
ــغول  ــه در آن مش ــدی ک ــورات واح ام

ــد.  ــتید بفرمایی ــت هس ــه فعالی ب
ســال گذشــته تغییراتــی در حــوزه امــور 
ــان  ــن کارکن ــد بی ــث ش ــه باع ــتیم ک ــی داش مال
روحیــه ی دلســوزی بــرای کار و حرکــت و تکاپــو 
ــا شــرح وظایفــی کــه  بیشــتر شــود و هرکــس ب
ــود را  ــعی خ ــترین س ــد بیش ــن ش ــرای او تعیی ب
ــرای  ــرد. ب ــه کار ب ــرای دقــت بیشــتر در امــور ب ب
تمــام همــکاران عزیــزم ســالی سرشــار از عشــق و 

آرامــش آرزو دارم. 

شعر

محدثه خرضی پور

از دل کوه می برد خانه، لقمه نانی که طعم ایمان است
کارمندان شرکتی که کنون، نام نیکوی آن سمنگانست

با تمام تالش و کوشش و عشق، میکند سربلند ایران را
تا بهاران کند به همت خود، خانه های پر از زمستان را

هر جوانی که میرسد از راه، میشود جزئی از تمامیتش
همدلی رکن اصلی آنست، این هم از منتهای خاصیتش

حمل و نقل است کار شرکتمان، از دل جاده ها بیابان ها
کامیون یا قطار، فرقی نیست، اصل خدمت به نسل انسانها

سخت شاید شود کلوخه و سنگ، لقمه نانی به سفره ای روزی
آن زمان میرسد به اهدافش، آن زمان میرسد به پیروزی

لطف حق بوده شامل حالش، در تب اقتصاد و این بحران
آن چه میخواهد و توانسته ست، لطف حق بود و همت انسان
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 از زمانی کـــه ۲۲ یـــا ۲۳ ســـال ســـن داشـــته اســـت، وارد کار
معـــدن ســـنگ آهـــن زرنـــد و کار بـــا ماشـــین آالت ســـنگین شـــده 
ــدت  ــه مـ ــت، بـ ــالگی اسـ ــتانه ي ۳۰ سـ ــه در آسـ ــاال کـ ــت و حـ اسـ
ــان،  ــر ایرانیـ ــمنگان ترابـ ــرکت سـ ــه در شـ ــت کـ ــاه اسـ ــت مـ هشـ
ــب  ــا قلـ ــتقیم بـ ــور مسـ ــه طـ ــت و بـ ــپاچینگ اسـ ــناس دیسـ کارشـ
تپنـــده ي  شـــرکت ارتبـــاط دارد. می گویـــد بـــا این کـــه از رشـــته ي 
ــل  ــانس فارغ التحصیـ ــع لیسـ ــزار در مقطـ ــش نرم افـ ــر گرایـ کامپیوتـ
شـــده اســـت امـــا رشـــته اي کـــه بســـیار دوســـتش داشـــته اســـت، 
رشـــته ي گرافیـــک بـــوده اســـت و هنـــوز هـــم بـــا عالقـــه کارهـــاي 
ـــت  ـــی دس ـــد؛ ول ـــام می ه ـــته  انج ـــن رش ـــی را در ای ـــه طراح ـــوط ب مرب
سرنوشـــت خواســـته اســـت کـــه حرفـــه ي خـــود را در امـــورات فنـــی 
مربـــوط بـــه ماشـــین آالت دنبـــال کنـــد. حمیـــده ابراهیمـــی، مـــادر 

یـــک فرزنـــد اســـت کـــه در شهرســـتان بـــم در کنـــار مادربـــزرگ اش 
ــرکت  ــه شـ ــا کـ ــر هفته هـ ــر آخـ ــادر و پسـ ــد و مـ ــی می کنـ زندگـ
تعطیـــل اســـت بـــه هـــم می رســـند؛ او روزهـــاي هفتـــه را در کنـــار 
ـــش  ـــد. بخ ـــرده می گذران ـــکان ک ـــل م ـــیرجان نق ـــه س ـــه ب ـــرش ک همس
ــخت  ــاي سـ ــا کارهـ ــه اي او بـ ــخصی و حرفـ ــی شـ ــی از زندگـ عظیمـ
ـــر  ـــد، ب ـــود می گوی ـــه خ ـــان ک ـــت و آن چن ـــده اس ـــه ش ـــه آمیخت مردان
ـــی  ـــخت و فن ـــاي س ـــان در کاره ـــور زن ـــه حض ـــی ک ـــاور عموم ـــالف ب خ
و در محیط هـــاي کامـــال مردانـــه را کار پـــر چالشـــی می داننـــد امـــا 
بـــراي او، کار مـــداوم در کنـــار آقایـــان همـــواره بـــرای او راحـــت و 
بی دردســـر بـــوده اســـت. در ایـــن گفت وگـــو از او دربـــاره ي ســـبک 
ـــت را در  ـــپ و گف ـــن گ ـــیده ایم. ای ـــاص او پرس ـــه اي خ ـــی و حرف زندگ

ادامـــه بخوانیـــد.

گفت گو با حمیده ابراهیمی، کارشناس دیسپاچینگ شرکت سمنگان ترابر ایرانیان

یادگیری قطعات ماشین آالت را
از نوجوانی آغاز کردم

��د��ری ����ت ����� آ�ت را از ����ا�� آ��ز �ردم
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خانـــم ابراهیمـــی، قســـمتی کـــه ● ● 
شـــما در آن مشـــغول بـــه فعالیـــت 
ـــده ي  ـــب تپن ـــوان قل ـــه عن ـــتید، ب هس
ــل  ــل و نقـ ــت حمـ ــرکت مدیریـ شـ
ـــناخته  ـــان ش ـــر ایرانی ـــمنگان تراب س
می شـــود، از ارتبـــاط هـــر روزه ي 
خـــود بـــا ایـــن قســـمت بگوییـــد. 
ـــی  ـــئولیت یک ـــه مس ـــد ک ـــور ش چط
ــن  ــی ایـ ــخت و فنـ ــورات سـ از امـ

شـــرکت را پذیرفتیـــد؟
شـــروع کار مـــن از معـــدن ســـنگ آهـــن 
زرنـــد شـــروع شـــد و در آنجـــا کار می کـــردم 
تـــا اینکـــه در ســـال ۹۶ ازدواج کـــردم و بـــه 
کرمـــان آمـــدم. بعـــد ازآن بـــا تولـــد فرزنـــدم 
بـــه مـــدت دو ســـال از بیمـــه بیـــکاري ام اســـتفاده 
ـــت  ـــاره درخواس ـــال دوب ـــس از دو س ـــردم و پ ک
کار دادم تـــا اینکـــه خـــدا خواســـت و بـــه 
ـــدم.  ـــان وارد ش ـــر ایرانی ـــمنگان تراب ـــرکت س ش
ــی  ــاي فنـ ــرا در کارهـ ــه چـ ــورد این کـ در مـ
بیشـــتر تخصـــص دارم، می توانـــم بگویـــم 
ـــا  ـــی، کاره ـــورت کل ـــه ص ـــخصاً ب ـــن ش ـــود م خ
را خیلـــی ســـریع یـــاد می گیـــرم. اولیـــن 
جایـــی کـــه ســـرکار رفتـــم (شـــرکت تاریـــر 
معـــدن ســـنگ آهـــن زرنـــد)، کارکـــرد مـــن 
ـــد.  ـــخص ش ـــار روز مش ـــا چه ـــه ی ـــرض س در ع
ـــدرک او  ـــون م ـــه چ ـــتم ک ـــکاري داش ـــا  هم آنج
ـــه  ـــال ب ـــد فع ـــه او گفتن ـــود، ب ـــر ب ـــن باالت از م
ـــا او  ـــد، ام ـــن باش ـــد م ـــت واح ـــوان سرپرس عن
ـــه کار را  ـــوط ب ـــن مرب ـــته ف ـــا شکس ـــت و پ دس
ـــدت  ـــه م ـــن ب ـــود م ـــی خ ـــاد داد. ول ـــن ی ـــه م ب
ســـه، چهـــار روز توانســـتم خـــودم کار را یـــاد 
ــم.  ــع کنـ ــه را جمـ ــورات مربوطـ ــرم و امـ بگیـ
آن موقـــع تنهـــا ۲۲، ۲۳ ســـال ســـن داشـــتم 
و خانـــه ي پـــدري ام در شهرســـتان بـــم بـــود 
و خـــودم در زرنـــد تنهـــا زندگـــی می کـــردم. 
همچنیـــن می توانـــم بگویـــم یکـــی از دالیلـــی 
کـــه توانســـته ام در ایـــن حرفـــه دوام بیـــارم، 
ـــی  ـــه مباحـــث فن ـــه ب ـــري اســـت ک ـــه ي واف عالق
ـــغل  ـــا ش ـــاط ب ـــه بی ارتب ـــین آالت دارم ک و ماش
ـــدرم هـــم نیســـت. ایشـــان شـــغل آزاد داشـــتند  پ
و روي ماشـــین آالت ســـنگین کار می کردنـــد و 
ـــن کار دمخـــور  ـــن ای ـــا ف ـــان بچگـــی ب ـــن از زم م
ـــی  ـــن زمان ـــه م ـــد ک ـــت بدانی ـــب اس ـــودم. جال ب
ـــدرم  ـــار پ ـــودم کن ـــی ب کـــه دبیرســـتان و راهنمای
ـــن  ـــراي همی ـــردم! ب ـــري می ک الســـتیک پنچرگی
ـــه  ـــده ام. البت ـــزرگ ش ـــن کار ب ـــا ای ـــی ب از بچگ
ـــر  ـــمنگان تراب ـــرکت س ـــن در ش ـــی م کار کنون
ـــته ام  ـــه رش ـــی ب ـــوان ربط ـــه هیچ عن ـــان ب ایرانی
ـــد  ـــین آالت بای ـــا ماش ـــراي کار ب ـــون ب ـــدارد، چ ن
ـــک.  ـــا مکانی ـــد، ی ـــدن باش ـــا مع ـــرد ی ـــته ي ف رش
خـــود مـــن امـــا کار بـــا نرم افـــزاري کـــه 

ــال  ــم را از سـ ــا آن کار می کنـ ــون دارم بـ اکنـ
ـــم.  ـــه می ده ـــا آن ادام ـــم و دارم ب ـــاد گرفت ۹۴ ی

زمانـــی کـــه در معـــدن مشـــغول بـــه ● ● 
فعالیـــت بودیـــد، انجـــام کارهـــاي فنـــی 
در کنـــار مـــردان برایتـــان ســـخت 
نبـــود؟ مثـــال پیـــش می آمـــد کـــه 
بـــه خاطـــر جنســـیت تان عـــده اي 
مخالـــف کار کـــردن شـــما باشـــند؟

در معـــدن ســـنگ آهن ســـرجمع ســـه 
ــن  ــل کار مـ ــه محـ ــود کـ ــتر نبـ ــم بیشـ خانـ
ــم  ــت. می توانـ ــه داشـ ــان فاصلـ ــا آنـ ــز بـ نیـ
در  مـــن  کار  قســـمت  بیشـــترین  بگویـــم 
ـــن  ـــاً م ـــه، طبیعت ـــود. بل ـــان ب ـــا آقای ـــاط ب ارتب
ــکالتی  ــه ي اول کارم مشـ ــه هفتـ ــم دو، سـ هـ
داشـــتم؛ همان طـــور کـــه چنیـــن مشـــکالتی 
ــان  ــه زمـ ــا هرچـ ــود دارد. امـ ــا وجـ در همه جـ
ــأله هـــم عـــادي شـــد و  گذشـــت، ایـــن مسـ
ـــان همـــکارم دقیقـــا مـــن را مثـــل خودشـــان  آقای
ــود  ــد. خـ ــرد می دیدنـ ــک مـ ــه ي یـ ــه مثابـ بـ
ــردم و  ــی نمی کـ ــاس ناراحتـ ــم احسـ ــن هـ مـ
کار کـــردن در محیط هایـــی مثـــل آن معـــدن 
ـــرکت  ـــه ش ـــه ب ـــم ک ـــتم. االن ه ـــت داش را دوس
ســـمنگان ترابـــر ایرانیـــان آمـــده ام بـــه علـــت 
ــه  ــبت بـ ــرکت نسـ ــن شـ ــر ایـ ــاي بهتـ مزایـ
ـــردن  ـــا کار ک ـــخصاً ب ـــه ش ـــت وگرن ـــدن اس مع
نـــدارم.  در محیط هـــاي مردانـــه مشـــکلی 
می دانیـــد، مـــن در خانـــواده اي بـــزرگ شـــدم 
کـــه شـــامل پنـــج دختـــر هســـتیم و بـــرادر 
نداریـــم. امـــا روش تربیتـــی مـــا بـــه گونـــه اي 
ـــود را  ـــم خ ـــتیم گلی ـــدام توانس ـــه هرک ـــود ک ب
از آب بیـــرون بکشـــیم. خـــود مـــن هـــم بـــه 
ــه را  ــاي دخترانـ ــدان خصلت هـ ــخصه چنـ شـ
ـــاي  ـــتر کاره ـــدد). بیش ـــدارم (می خن ـــت ن دوس
ـــه از خـــدا  ـــی ک ـــا جای پســـرانه را دوســـت دارم ت
هـــم یـــک پســـر خواســـتم کـــه خوشـــبختانه 
ـــی  ـــم خیل ـــش ه ـــا روحیات ـــن داد و اتفاق ـــه م ب
ــن  ــه همیـ ــود. بـ ــودم می شـ ــبیه خـ دارد شـ
ــان  ــا آقایـ ــردن بـ ــود مـــن کار کـ جهـــت، خـ
ــال  ــه هرحـ ــت دارم. بـ ــتر دوسـ ــم بیشـ را هـ
ـــند،  ـــه اي باش ـــه حرف ـــم ک ـــد ه ـــا هرچن خانم ه
ـــی،  ـــک جای ـــی، ی ـــک زمان ـــال ی ـــه هرح ـــی ب ول
یـــک ضعفـــی از خـــود نشـــان می دهنـــد کـــه 
ــا  ــی زیبـ ــان خیلـ ــی در کارشـ ــک جورهایـ یـ
لحـــاظ  از  بیشـــتر  (می خنـــدد).  نیســـتند 
ـــت  ـــن اس ـــه ممک ـــم ک ـــان می گوی برخوردهایش
ـــش در کار  ـــب تن ـــد و موج ـــت کن ـــیه درس حاش

شـــود.

می خواســـتید ● ●  کـــه  زمانـــی 
ــکلی  ــه مشـ ــوید، بـ ــتخدام شـ اسـ

ــوال  ــن سـ ــد؟ ایـ ــورد نکردیـ برخـ
ــه  ــم کـ ــت می پرسـ ــن بابـ را از ایـ
همیشـــه می گوینـــد ســـازمان ها 
ــتر  ــی بیشـ ــته هاي فنـ ــراي رشـ بـ
اســـتخدام  را  مـــرد  نیروهـــاي 

. می کننـــد
ـــت،  ـــتباه اس ـــر اش ـــن تفک ـــن ای ـــر م ـــه نظ ب
ــاً هرکـــس در هـــر  چـــرا کـــه اصـــاًل و اساسـ
ـــچ گاه از او  ـــد، هی ـــد کار کن ـــه بخواه ـــی ک ارگان
ــت؟  ــما چیسـ ــته ي شـ ــه رشـ ــند کـ نمی پرسـ
ــد.  ــگاه می کننـ ــرد نـ ــوابق فـ ــه سـ ــه بـ بلکـ
ــا  ــدم و بـ ــه آمـ ــم روز اول کـ ــن هـ ــود مـ خـ
ــر  ــر مصاحبـــه حاضـ ســـرهنگ ابراهیمـــی سـ
ـــیدند،  ـــن پرس ـــه از م ـــزي ک ـــن چی ـــدم، اولی ش
ـــرهنگ  ـــبختانه س ـــه خوش ـــود ک ـــن ب ـــرد م کارک
گفتنـــد بـــراي ســـمنگان بـــه نیرویـــی مثـــل 
شـــما احتیـــاج داریـــم. می دانیـــد، یادگیـــري 
ـــتند و  ـــّرار هس ـــی ف ـــین آالت خیل ـــات ماش قطع
ـــه  ـــال ک ـــرده باشـــید. قب ـــال کار ک ـــا قب ـــد حتم بای
ـــه  ـــز را ب ـــودم همـــه چی ـــد ب در ســـنگ آهـــن زرن
چشـــم می دیـــدم کـــه در یادگیـــري ام موثـــر 
بـــود. خـــود مـــن هـــم از کارهـــاي طراحـــی 
بســـیار خوشـــم می آیـــد و رشـــته اي کـــه 
ـــوز  ـــت و هن ـــک اس ـــتش دارم گرافی ـــی دوس خیل
هـــم اگـــر دوســـتان و آشـــنایانم از مـــن طراحـــی 
ـــه انجـــام  ـــا عشـــق و عالق ـــد، ب ـــی بخواهن گرافیک
ــري  ــین آالت امـ ــا ماشـ ــا کار بـ ــم. امـ می دهـ
ـــه  ـــود وگرن ـــرار ش ـــد تک ـــب بای ـــه مرت ـــت ک اس

ــرد.  ــب کـ ــص کسـ ــوان در آن تخصـ نمی تـ

در طـــی ایـــن ســـال ها کـــه ● ● 
داشـــتید،  مســـتقلی  زندگـــی 
ــد و  ــرد بودیـ ــه مجـ ــی کـ چه زمانـ
چـــه حـــاال کـــه متأهـــل هســـتید، 
اذیت تـــان  خانـــواده  از  دوري 

؟ د نمی کـــر
طبیعتـــاً هرکـــس اگـــر در شـــهر خـــودش 
ـــه  ـــتر ب ـــا بیش ـــت، ام ـــر اس ـــش بهت ـــد، حال باش
خاطـــر فرزنـــدم کـــه از او دور هســـتم اذیـــت 
می شـــوم کـــه اگـــر شـــرایطی پیـــش بیایـــد 
مـــی روم و او را می بینـــم چـــون مـــادرم از 
پســـرم مراقبـــت می کننـــد. امـــا خوشـــبختانه  
جالـــب  و  هســـتند  همین جـــا  همســـرم 
ـــتند و در  ـــر هس ـــن لُ ـــر م ـــد همس ـــت بدانی اس
ـــک  ـــان ی ـــدِن زن ـــه مان ـــتان در خان ـــق لرس مناط
امـــر اثبات شـــده اســـت و بـــه هیچ عنـــوان 
در فرهنـــگ آنـــان اشـــتغال بانـــوان قابـــل 
هضـــم نیســـت. امـــا خوشـــبختانه همســـرم و 
خانـــواده ي همســـرم در ایـــن مســـیر همـــواره 
ـــختی اي  ـــد س ـــازه ندادن ـــد و اج ـــن بودن ـــار م کن

احســـاس کنـــم.  
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مدیریـت روغـن سـوخته بسـیار مهـم اسـت زیـرا 
مقادیـر زیـادی در جهـان از طریـق حمـل و نقـل 
و صنعـت تولیـد می شـود. ایـن روغـن سـوخته ها 
اگـر اداره نشـده و یـا عملیاتی بر روی آنـان صورت 
نگرفتـه و یـا دفـع نشـوند، می توانند اثـرات مخربی 
روی محیط زیسـت بگذارنـد. .بازیافت روغن ارزان تر 
از اسـتحصال آن از نفت خام تمام می شـود.بازیافت 
روغـن به حفاظـت از محیط زیسـت کمک می کند.

روغن سوخته چیست؟● ● 

یـا  معدنـی  روغـن  نـوع  هـر  سـوخته  روغـن 
سـنتیکی اسـت کـه در طـول مصـرف یا کاربـرد به 
سـبب آلـوده شـدن بـا ناخالصی یـا از دسـت دادن 
خـواص اولیـه بـرای اهـداف اصلی کاربـردش، دیگر 

نمی باشـد. مناسـب 

آشنایی با بازیافت و تصفیه دوم روغن● ● 

انـواع روغـن سـوخته خوراکـی، روغن سـوخته 
ماشـین، روغـن سـوخته خـودرو و… را می تـوان 
بازیافـت کـرد. مدیریـت روغن سـوخته بسـیار مهم 
از طریـق  در جهـان  زیـادی  مقادیـر  زیـرا  اسـت. 
حمـل و نقـل و صنعـت تولید می شـود. ایـن روغن 
سـوخته ها اگـر اداره نشـده و یـا عملیاتـی بـر روی 
آنـان صـورت نگرفتـه و یـا دفـع نشـوند، می توانند 

اثـرات مخربـی بـر روی محیـط زیسـت بگذارنـد.
طـول  در  روغـن  تصفیـه  و  بازیافـت  تعریـف 

اسـت. کـرده  تغییـر  سـال ها 

بازیافت روغن کارکرده: ● ● 

در گذشـته  منظـور از بازیافـت روغـن کارکرده 
می توانسـت شـامل مؤلفه هـای بسـیاری باشـد کـه 
طـی فرآینـد آن، در ابتدا روغن هـا را از طریق فیلتر 
کـردن، فیلتـر کـرده و بـه عنوان سـوخت اسـتفاده 
می کردنـد. در ایـن روش، هیچ یـک از آالینده هـای 
محلـول حـذف نمی شـد و قابلیـت اسـتفاده بـرای 
اتومبیـل را نداشـت.این روغـن بـه طـور کلـی برای 

سـوخت مـورد اسـتفاده قـرار می گرفت.

تصفیه دوم روغن● ● 

فرآیند تصفیه دوم طی گذشـت سـال ها توسعه 
یافـت تـا منجر به حـذف تمام ناخالصی هـا، محلول 
و نامحلـول، و بازگشـت روغـن بـه عنـوان روغـن 

پایـه تازه شـد. ایـن روغـن پایـه پاالیـش دوم برابر 
یـا بهتـر از برخـی از روغـن پایـه ویرجیـن (تولیـد 
شـده از نفـت خـام) و مناسـب بـرای اسـتفاده در 
اتومبیـل اسـت. فرآینـد پاالیش دوم روغـن کوتاه تر 
از پاالیـش نفت خام اسـت و در ایـن روش از انرژی 

کمتـری اسـتفاده می شـود.

مراحل مختلف بازیافت شامل:● ● 

فیلتراسیون روغن سوخته سرد
آب گیری

حرارت دهی
افـزودن مـواد شـیمیایی و سـپس عبـور دادن 

روغـن داغ از سیسـتم فیلتـر پـرس اسـت.
کلیـه روش هـای تصفیـه روغن هـای کارکـرده 
( اسـیدی – غیـر اسـیدی ) می تواننـد بیـن ۷۰

الـی ۹۰ درصـد نـا خالصی هـای روغن کار کـرده را 
تصفیـه و آن را بـه شـکل اولیـه خـود (روغـن پایه) 

در آورنـد.

بازیافت روغن موتور● ● 

ممکن اسـت تعجب آور باشـد که تحت شـرایط 
عـادی، روغـن را نمی تـوان بـه راحتـی از بیـن بـرد 
و تنهـا قابلیـت آلوده پذیـری را دارد و بـه راحتـی 
توسـط حالل هـای دیگر آلـوده می شـود.این ویژگی 
باعـث می شـود قابلیت بالقـوه برای جـذب آلودگی 
داشـته باشـد و نبایـد اجـازه داد کـه وارد محیـط 
زیسـت شـود. تنهـا راه و بهتریـن گزینـه بازیافـت 
اسـت به صورتـی کـه بـه حالـت اولیـه برگـردد و 

بتـوان از آن اسـتفاده ی مجـدد کـرد.
حـذف  منظـور  بـه  و  پاالیـش  فرآینـد  طـی 
ناخالصی هـا، آب از روغـن گرفتـه می شـود، روغـن 
تقطیـر می شـود و دوبـاره آب به آن اضافه می شـود. 
محصـول نهایـی کامـاًل شـبیه روغـن خالص اسـتو 

بایـد بـا اسـتانداردهای خاصـی منطبـق باشـد.
روغن هـای سـوخته از مراکـز مختلفـی چـون 
و  خریـداری  روغنی هـا  تعویـض  و  مکانیکی هـا 
می شـود  ذخیـره  کارخانـه  در  شـده،  جمـع آوری 

می گـردد. تصفیـه  مراحلـی  وطـی 
روغن و سـایر محصـوالت نفت-پایـه را می توان 
بازیافـت یـا پاالیـش کـرد، برخـی از آن هـا عبارتند 
از: روغـن موتـور، مایعـات فلـزکاری، امولسـیون ها، 
ترمـز، خنک کننده هـا،  روغـن  واسـکازینگیربکس، 
روغن هـای  حـرارت،  انتقـال  واسـط های 
خنک کننـده، روغن هـای الکتریکـی، و روغن هـای 

هیدرولیـک.

مراحل کار:● ● 

جداکردن ناخالصی ها
جداکردن آب و سوخت

جداکردن هیدروکربن های سنگین
روشن سازی

تفکیک روغن پایه

روش های بازیابی روغن سوخته● ● 

(سـوخته)  کارکـرده  روغـن  بازیافـت  جهـت 
روش هـای مختلفـی از جملـه روش هـای تقطیـر، 
دنیـا  در  و…  قلیایـی  اسـیدی،  هیدروژناسـیون، 

دارد. وجـود 
سه روش عمده بازیافت روغن سوخته:
تصفیه با اسید موسوم به روش اسیدی

تصفیه با خاک رنگبر (روش خاک)
روش تقطیر کامل

دیگر روش ها:
روش  بـه  سـوخته  روغـن  بازیابـی  و  تصفیـه 

تقطیـر
روش سـنتی بـا اسـتفاده از اسـید سـولفوریک 

و خـام رنگبر
(MATTYS)بازیابی روغن به روش ماتیس

بازیابـی روغـن بـه روش انسـتیتو نفت فرانسـه 
تصفیـه  بـا  همـراه  پروپـان  از  (IFP):اسـتفاده 

هیـدروژن و  پروپـان  از  اسیدی،اسـتفاده 
Snamبازیابـی روغن به روش اسـنم پروجتی

Proggeti
روش های جدید:

KTI) انترناسـیونال  تکنولـوژی  کینتیـک 
 (Kinetic Techology International

آمریـکا  – هلنـد 
Snamایتالیا Progettiاسنم پروجتی
KTIانستیتوی جدید نفت فرانسه روش

تصفیه روغن سوخته به روش تقطیر● ● 
آخریـن روش شناخته شـده  ایـران  در کشـور 
در خصـوص تصفیـه روغـن روش تیـن فیلم اسـت 
کـه بـه دلیل مقـرون به صرفه بـودن و پـاک بودن، 
ایـن نـوع تصفیـه مـورد توجـه قـرار گرفتـه و اکثر 
تولیدکننـدگان روش قدیمـی در حال تغییر و روی 
آوردن بـه این تکنولوژی هسـتند. زیـرا با این روش 
هیچ گونـه ضایعـات باقـی نمی مانـد و همچنیـن از 
نظر زیسـت محیطـی حد مطلوب رعایت می شـود.

تصفیه روغن

����� رو��
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روش تین فیلم● ● 
در ایـن روش روغـن سـوخته وارد سـتون تقطیر 
شـده و بـا روش بویلرینـگ و سیرکوالسـیون حرارت 
بـه  مختلـف  دمـای  در  مقطـع  ایـن  در  می بینـد، 
روش هـای وکیـوم بخـارات متصاعد شـده جمع آوری 
می شـود کـه بـا توجـه به دمـا دسـته بندی می شـود 
کـه شـامل گازوئیل، روغـن هیدرولیک پایـه و روغن 
پنجـاه پایـه اسـت. در طـول خـط جهت جمـع آوری 
گازهـا از مبدل ها و رسـیورهای مختلف که با ظرفیت 
تولید هماهنگ اسـت اسـتفاده شـده که باعث شـده 
اسـت انجام پروسـه با کیفیت باال صورت پذیرد. الزم 
بـه ذکر اسـت که پـس از تولید این روغن الزم اسـت 
سیسـتم تکمیلی جهت فـرآوری روغن تا رسـیدن به 

روغـن قابل مصـرف صـورت پذیرد.
روغـن تولیدی در دسـتگاه تصفیه روغن سـوخته 

:(vacuum distillation) تقطیری
در ایـن روش روغـن نمـره ۱۰ یـا همـان روغـن 
هیدرولیـک و روغـن نمـره ۵۰ یـا همـان روغـن پایه 

می آیـد. به دسـت 
روغن هـای به دسـت آمـده دارای رنـگ شـفافی 
نیسـتند. بـرای رنگ بـری و گرفتـن ذرات معلـق از 
آن بایـد از تجهیـزات دیگـری مثـل فیلترپرس هـا و 
اضافـه کـردن ادیتورهای دیگری اسـتفاده کـرد، تا به 
روغـن بـا سـطح کیفـی اسـتاندارد دسـت پیـدا کرد. 
روغـن نمـره ۵۰ یـا همـان روغـن پایه بـا فرآیندهای 
پلیمـری  افزودنی هـای  و  فیلتراسـیون  و  شـیمیایی 
می توانـد بـه گریدهای زیـادی روغن قابـل مصرف در 

صنایـع تبدیل شـود.

ماشین آالت تصفیه روغن سوخته● ● 
شـامل  سـوخته  روغـن  بازیافـت  آالت  ماشـین 

زیـر هسـتند: تجهیـزات 
میانـی،  اولیـه،  (مـواد  ذخیره سـازی  مخـازن 

محصـوالت) و  افزودنی هـا 
سیستم تقطیر

برق و ابزار دقیق
لوله و شیرآالت
سیستم جذب

مزایای روش تقطیر نسبت به دیگر روش ها● ● 
• فواید اقتصادی باال

• سازگار با استانداردهای زیست محیطی
• راندمـان بـاالی تولیـد (بـدون خوردگـی، زنگ 

زدگـی و تشـکیل کک)
• مـدت زمـان کم روغـن در تماس با سـطح داغ 

ثانیه) (چند 
• بازدهی باالی تولید بیش از ۹۰٪
• کنترل و حذف مواد سمی و بدبو

• انتقال حرارت باال در غشاء
• تبخیر در دمای کم

• ضرایب انتقال حرارتی باال
• افت فشار کم در زمان تبخیر

• نگه داشتن خواص و کیفیت روغن
• قابلیت خود تمیزکنندگی

و  بـاال  ویسـکوزیته  مایعـات  بـرای  مناسـب   •
ک چسـبنا

(API) ۲ قرارگرفتن محصول در گروه ۱ و •
• بدون استفاده از اسید و خاک

• مصرف کم انرژی
• کاهش پروسه تولید و نیروی کار

محصوالت حاصل از تصفیه روغن + کد ● ● 
آیسیک

کاربردروغن سوخته در تولید محصوالتی 
همچونروغن پایه،سوخت تقطیری صنعتی،اسالج 

قیری و… است.

روغن پایه:● ● 
API روغـن پایه تولید شـده مطابق با اسـتاندارد

گـروه I و II می باشـد کـه خوراکـی بسـیار مناسـبی 
بـرای تدویـن و فرمولـه کـردن طیـف گسـترده ای 
از روغن هـای: موتـور، توربیـن، هیدرولیـک، دنـده، 

گریـس و …. اسـت.

سوخت تقطیری صنعتی:● ● 
ایـن محصـول می تواند بعنوان سـوخت جایگزین 
یـا سـوخت سـبک در بویلرها یـا هیترهای شـعله ای 

صنعتـی مورد اسـتفاده قـرار گیرد.

اسالج قیری:● ● 
ایـن نوع اسـالج حاوی میزان زیـادی پلیمر و فلز 
اسـت که می تواند درتولید آسـفالت خیابان، پوشـش 
محافظتـی قیـری و یـا بعنـوان سـوخت درکارخانـه 

های سـیمان مورد اسـتفاده قـرار بگیرد.
۲۳۲۰۴۱۲۴۵۰ روغن موتور تصفیه مجدد

انتقـال قـدرت تصفیـه  ۲۳۲۰۴۱۲۳۵۷ روغـن 
د مجد

۲۳۲۰۴۱۲۴۵۲ سـایر روغنهـای صنعتی تصفیه 
مجـدد طبقه بندی نشـده در جـای دیگر

۲۳۲۰۴۱۲۴۴۹ روغن پایه تصفیه مجدد 
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۱۳۴8 سـرهنگ دادمـوال آبـکار متولد شـهریور
رشـته ی  دانش آموختـه ی  جیرفـت،  شهرسـتان 
علـوم انتظامـی دانشـگاه افسـری تهـران، پـس از 
بازنشسـتگی از سـمت ریاسـت پلیـس راه جنـوب 
کرمـان در سـال ۱۳۹۹، از تاریـخ ۱ اردیبهشـت ماه 
امـور  بخـش  رئیـس  عنـوان  بـه  سـال  همیـن 
انتظامی شـرکت سـمنگان ترابـر ایرانیـان منصوب 
شـدند. ایشـان همچنین از سـال ۱۳88 در سـمت 
کارشـناس رسـمی دادگسـتری امـور وسـائط نقلیه 
موتوری زمینی مشـغول به کار هسـتند.گفت وگوی 
حاضـر برای معرفی ایشـان و واحد امـور انتظامی با 
ایشـان ترتیـب داده شـده اسـت کـه آن را در ادامه 

می خوانیـد.

جناب سـرهنگ آبـکار، لطفاً رسـالت ● ● 
و وظایـف واحـد امـور انتظامـی شـرکت 
سـمنگان ترابـر ایرانیـان را بیـان فرمایید. 

رسـالت اصلـی واحـد امـور انتظامـی شـرکت، 
در  پرسـنل  از  صیانـت  و  حفـظ  اول  وهلـۀ  در 
زمینـه ی کاهـش تخلفـات و جرایم احتمالی اسـت. 
پیگیـری و نظـارت بـر ُحسـن اجـرای آیین نامه ها و 
دستورالعمل های شـرکتی، تهیه و تنظیم طرح های 
پیشـگیری و مقابله ای به منظـور کاهش رخدادهای 
غیرقانونـی، جمـع آوری، تدویـن و انعـکاس قوانیـن 
در بهره گیـری از چرخـه ی حمـل و نقـل و کارکنان 
و  انحرافـات  کشـف  پیمانـکاری)،  و  (کارفرمایـی 
تخطی هـا در چرخـه ی حمـل و نقـل و تحویـل بار، 
کشـف جرایـم و رخدادهـای ناامنـی و غیرقانونـی و 
ارائـه ی آمـوزش در راسـتای تفهیـم مبانـی قانونـی 
ترویـج فرهنـگ رانندگـی امـن و قانون منـد نیـز از 
جملـه مؤلفه هایـی اسـت کـه در مـورد وظایف این 
واحـد در دسـتور کار قـرار داده ایـم. در حقیقـت در 
ایـن واحـد تخلفـات، بی انضباطی هـا و نارضایتی هـا 
دائـم رصـد می شـود تـا برخـی اتفاقـات منجـر بـه 
اعتصـاب و نافرمانی هـای مدنی نشـود؛ کـه تا کنون 

هـم به لطف خداونـد، هیچ گاه اعتصاب نداشـته ایم. 
همچنیـن از دیگـر اموراتی که بر عهـده ی این واحد 
اسـت، بحـث امنیـت و حفاظت فیزیکـی حوزه های 
کاری اسـت کـه بـا فنس کشـی و قـرار دادن سـیم 
خـاردار در محوطـه ی کارگاه هـا این اقـدام در حال 

انجام اسـت.

لطفـاً تاریخچـۀ تشـکیل واحـد امور ● ● 
انتظامـی را شـرح دهیـد.

واحـد امـور انتظامـی شـرکت سـمنگان ترابـر 
ایرانیـان، درحقیقـت هنـوز یـک واحـد نوپـا اسـت 
کـه اگـر بخواهـم تاریـخ دقیـق تشـکیل ایـن واحد 
را بگویـم، بـه اردیبهشـت ماه سـال جـاری (۱۳/ ۲/ 
کار،  ابتـدای  در  واحـد  ایـن  برمی گـردد.   (۱۳۹۹
دارای سـاختار سـازمانی نبود، که تشـکیل سازمانی 
منسـجم بـرای ایـن واحـد به اولیـن اقدامـات ما در 
ایـن واحـد تبدیل شـد. روز اول که بـه اینجا آمدیم، 
فقط من بودم، سرپرسـت مرکـز مانیتورینگ  (آقای 

گفت وگو با سرهنگ دادموال آبکار، رئیس بخش امور انتظامی

تخصص و تسلط بر فِن کار را
به صورت جدی در دستور کار قرار دادیم

���� و ���� �ر فِ� ��ر را �� ��رت ��ی در دس��ر ��ر �رار داد��
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محمـد صابری)، نگهبان های سـایت های سـمنگان 
و کارگاه هـای سـیرجان و زرنـد. خـود مـن هم بعد 
از بازنشسـتگی از سـمت ریاسـت پلیس راه جنوب 
کرمـان، اینجا مشـغول به کار شـده ام. اولین اقدامی 
کـه در ایـن واحد انجـام دادیم، راه انـدازی یک گروه 
امـورات  آن  در  کـه  بـود  واتـس اپ  پیام رسـان  در 
مربوطـه اطالع رسـانی و آموزش را انجـام می دهیم. 
سـپس، سیسـتم ورود و خروج پرسـنل را راه اندازی 
کردیـم. بحث اسـتخدام کارکنـان و انجام تحقیقات 
محلـی و تعییـن صالحیـت هریـک از کارکنـان به 
لحـاظ اخالقـی و فّنـی، از جملـه اموراتی اسـت که 
بـر عهـده ی واحـد امـور انتظامـی شـرکت اسـت. 
همچنیـن در ایـن واحـد تمـام دوربین هایـی را که 
در تمـام واحدهـای سـمنگان بودنـد را در اینجـا 
(واحـد کرمـان) متمرکـز کردیـم و می توانـم بگویم 
مانیتورینـگ قابل قبولی در حال انجام اسـت. عالوه 
بـر همـه ی این ها، بحـث آموزش تخصصی پرسـنل 
دنبـال  جـدی  صـورت  بـه  را  شـرکت  واحدهـای 
می کنیم که در همین راسـتا، سیسـتم مانیتورینگ 
و قسـمت تعییـن صالحیت کـه مربوط به قسـمت 

عملیـات و تحقیقـات اسـت را مجـزا کردیم.

در ● ●  را  انتظامـی  امـور  واحـد  نقـش 
بیـان  شـرکت  واهـداف  اسـتراتژی ها 

فرماییـد.
همان طـور کـه در بـاال هـم ذکـر شـد، نظـارت 

و  آیین نامه هـا   اجـرای  ُحسـن  بـر  پیگیـری  و 
از  دسـتورالعمل های شـرکتی و حفـظ و صیانـت 
پرسـنل نقـش اصلـی واحـد انتظامـی در پیشـبرد 
بـا  مهـم  ایـن  و  اسـت  شـرکت  اسـتراتژی های 
عملکـرد  بررسـی  بـرای  دوره ای  بازدیدهـای 
حوزه هـای تابعـه و همچنیـن برگـزاری کالس های 
آموزشـی محقـق می شـود. گفتنی اسـت، بـا توجه 
بـه نوع فعالیـت این شـرکت و بهره گیـری از بخش 
رونـد  در  اعتصاب هـا  بـروز  احتمـال  پیمانـکاری، 
چرخـه ی کار افزایـش پیـدا می کنـد که ایـن واحد 
نارضایتی هـای محتمـل  بـا جمـع آوری و تدویـن 
نقـش موثـری در زمینه ی پیشـگیری از ناامنی های 
احتمالـی ایفا می کند. همچنین اقـدام نوین دیگری 
کـه در واحـد امور انتظامی شـرکت سـمنگان ترابر 
ایرانیـان شـکل گرفتـه اسـت، راه انـدازی سـامانه ی 
بـا  کـه  اسـت  تصویـری)  (نظـارت  مانیتورینـگ 
بهره گیـری از اسـتعداد نیروهای جـوان و متخصص 
به صـورت شـبانه روزی ۲۵ نقطـه از مراکـز خطیر و 
مهـم: کارگاه هـا، دفاتر اداری، مجموعـه تعمیرگاه ها 
و...) شـرکت و همچنیـن حوزه هـای تابعـه، مـورد 
رصـد و پایـش قـرار می گیرنـد کـه در تحلیل هـای 
آمـاری داده هـای فرآیند نظارت تصویری، مشـخص 
شـد کـه کاهـش رخدادهـای مربـوط بـه جرائـم تا 
میزان ۴۰ درصد کاهش داشـته اسـت. خوشبختانه 
بـا بهره گیـری از سیسـتم مانیتورینگ قابـل قبولی 
که در حال انجام اسـت، توانسـته ایم شـاهد افزایش 

میـزان قابـل توجهـی از بازدهـی کاری باشـیم.

بـا ● ●  مرتبـط  تهدیدهـای  و  آسـیب ها 
شـرکت را شـرح دهیـد و اقدامـات امور 
انتظامی در راستای پیشـگیری در ارتباط 

بـا آنـان را بیـان کنید.
نظـارت بـر خودروهـا و رانندگان مرتکـب جرم، 
نظـارت بر عـدم فعالیت رانندگان بـدون گواهینامه، 
جرائم و رخدادهای ناامنی و غیرقانونی خنثی شـده، 
اقدامـات پیشـگیرانه و مقابله با جعل مفـادی اوراق 
حمـل و نقل، اقدامات بهبود ترافیکی و حمل و نقل 
نـاوگان سـازمانی، تحت پیمان و همـکار و اعتصاب 
مؤلفه هایـی  از جملـه  پیمانـکاری)  و  (کارفرمایـی 
اسـت که در بحث آسـیب ها و تهدیدهـای مرتبط با 
شـرکت در واحد امور انتظامی مورد بررسـی و رصد 
قـرار می گیـرد. همچنیـن سـرقت امـوال سـازمانی 
(تجهیـزات، تأسیسـات، انبارهـا و اموال)، سـرقت از 
محموله هـای ارسـالی، ردگیری محموله هـا با هدف 
کسـب اطمینـان از تحویـل بـه مقصد، پیشـگیری 
از سـرقت و ایجـاد کسـری در محموله هـا، کشـف 
انحرافـات و تخطی هـای احتمالی در چرخه ی حمل 
و نقـل و تحویـل بـار، نظارت بر رانندگان سـازمانی( 
همکار و تحت پیمـان)، جمع آوری، تدوین، انعکاس 
و بهره بـرداری از چرخـه ی نارضایتـی کارکنـان و 
راننـدگان نیـز از جملـه مـواردی اسـت که بررسـی 
آنهـا بـه صورت جـدی در این واحد دنبال می شـود.

راه اندازی مرکز نظارت تصویری با نصب 25 دوربین● ● 
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بلندمـدت ● ●  و  کوتاه مـدت  برنامه هـای 
امـور انتظامـی را شـرح دهید.

بیشـترین تأکید مـا در این واحـد، دنبال کردن 
کار بـه صـورت تخصصـی و فنـِی آن اسـت کـه بـه 
همیـن منظور، تـالش می کنیم مسـئولیت هرکس 
در رابطـه بـا تخصصـی کـه دارد مشخص شـده و 
و  آمـوزش  بخـش  راه انـدازی  باشـد.  تعریف شـده 
پیشـگیری نیـز از دیگـر مواردی اسـت کـه در حال 
انجـام آن هسـتیم. در مـورد برنامـه ی بلندمـدت 
ایـن واحـد، بـا توجـه بـه رویکـردی کـه از اسـاس 
بـر مبنـای تخصـص و تسـلط بـر فـن کار پرسـنل 
مجموعـه طراحـی شـده اسـت، سـعی کردیـم بـا 
برنامه ریزی هـای منسـجم، و همچنین به وسـیله ی 
بهره گیـری از تـوان فنـی و علمـی پرسـنل ، اهداف 
مـورد نظـر خـود را دنبـال کنیم. به همیـن منظور، 
در تمامـی مـوارد ضمـن صـدور هشـدارها و نـکات 
مراقبتـی بـا انجـام مکاتبـات اداری به صـورت جـزء 
بـه جـزء، اهـم تهدیـدات و آسـیب های بخش هـای 
گوناگـون در حوزه هـای مختلـف را بـه مسـئولین 
مربوطـه اطالع رسـانی می کنیم و ضمـن بهره گیری 
از قابلیت هـای امـور انتظامـی و انتقـال بسـته های 
آموزشـی کـه همگـی بـر مبنـای تجـارب حرفه ای 
تهیـه و تنظیـم شـده اند، همـه ی ایـن مراتـب در 
تمامی سـطوح دوره های آموزشـی تعریف شـده اند. 
در مـورد برنامه هـای کوتاه مـدت ایـن واحـد، بایـد 
بگوییـم بـا توجـه به نوپـا بودن واحـد، لـزوم ارائه ی 
آموزش هـای الزم بـرای پرسـنل امـور انتظامی جزء 

اقدامـات اولویـت  دارِ ایـن واحد قرار گرفته اسـت که 
خوشـبختانه توانسـتیم از طریـق بومی سـازی مفاد 
آیین نامه هـا و دسـتورالعمل های صـادره، ایـن مهم 
را انجـام دهیـم. همچنین، با توجه بـه دیدگاهی که 
در جـذب نیروهـای کاری وجـود دارد که بر مبنای 
اسـتفاده از نیروهـای جـوان اسـت، عدم اطـالع این 
عزیـزان از قوانین و مقررات کار و مسـائل انضباطی، 
بـا  یادشـده،  آموزش هـای  تـا  اسـت  باعـث شـده 
اسـتفاده از راه هـای مختلـف انتقـال تجربـه، بـرای 
ارتقـای سـطح دانـش پرسـنل در دسـتور کار قـرار 

بگیرد.

 رویکـرد واحـد امور انتظامی شـرکت ● ● 
در ارتبـاط بـا سـرمایه انسـانی شـرکت 

؟ چیست
بـه  از پرسـنل،  در راسـتای حفـظ و صیانـت 
صـورت روزانـه بـا ارائـه و انتشـار مطالـب و نـکات 
آموزشـی پیشـگیرانه، ضمن انجام امر اطالع رسـانی 
بـرای آشـنایی پرسـنل بـا قوانیـن حاکم و دسـتور 
از  صیانـت  و  حفـظ  در  شـرکتی،  العمل هـای 
سـرمایه انسـانی تـالش جـدی داریـم. همچنیـن 
ایـن واحـد بـا همـکاری بـا بخش سـرمایه انسـانی 
شـرکت، در بخـش جـذب و بهره گیـری از نیروهـا، 
از داوطلب هـای فعالیت در مجموعه سـمنگان ترابر 
ایرانیـان فرآینـد تحقیقـات و  را بـه عمـل مـی آورد 
کـه هریـک از داوطلب هـا در بـدو ورود به شـرکت، 
از نظـر وضعیـت اجتماعی، مهارتی، اخالقی و سـایر 

موضوعـات بررسـی و مـورد سـنجش و ارزیابی قرار 
بگیرند. 

در ● ●  انتظامـی  امـور  واحـد  اقدامـات 
راسـتای تفهیـم مبانـی قانونـی ترویـج 
فرهنـگ رانندگـی امـن و قانون منـد را 

شـرح دهیـد. 
بـا راه اندازی گروه هـای کاری در فضای مجازی، 
ضمـن صدور نکات هوشـیاری و مراقبتـی به صورت 
روزانـه و بـا بهره گیـری از دانش نوین دنیـا و در نظر 
گرفتـن شـرایط کاری، مطالـب آموزشـی در قالـب 

پاورپوینت، عکـس و... بارگذاری می شـود.

بهتـر ● ●  اجـرای  در  را  آمـوزش  نقـش 
فعالیت های شـرکت و بهبـود عملکرد آن 

می دانیـد؟ چـه 
نشـان  نیـز  علمـی  تحقیقـات  کـه  همانگونـه 
داده اسـت، مقولـه ی آمـوزش و اقدامـات آموزشـی 
بـرای ارتقـاء سـطح علمـی پرسـنل، عـالوه بـر باال 
بـردن اخـالق کاری در یـک مجموعـه، بـه افزایش 
کیفیـت  سـطح  ارتقـای  همچنیـن  و  کاری  تـراز 
می انجامـد  نیـز   کارکنـان  ارائه شـده ی  خدمـات 
کـه امـور انتظامـی، بـا اهتمـام ویـژه ای که نسـبت 
بـه بحـث آمـوزش دارد، بـا راه اندازی واحـد آموزش 
بـرای  را  پیشـرفتی  بـه  رو  مسـیر  پیشـگیری  و 
توانمندسـازی پرسنل سـمنگان ترابر در دستور کار 

خـود قـرار داده اسـت.

اجرای فنس کشی کارگاه های سیرجان و زرند● ● 
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دکرت نارص ابراهیمی

 کنــرتل و  نقــل  و  حمــل  ارشــد  کارشــناس 

ترافیــک

 بــا توجــه بــه آمــار و ارقــام جهانــی ایــران جــزو
پنــج کشــور اول بیشــترین مــرگ و میرهــای 
ــه  ــروز ک ــان ام ــت. در جه ــی اس ــوانح رانندگ س
ــاال  ــه ب کشــور هــای پیشــرفته در مقامهــای ۶۰ ب
ــران بعــد از عــراق در رتبــه ۵ ــد ای قــرار گرفتــه ان

قــراردارد. بــا تفســیری دیگــر از آمــار و ارقــام هــر 
۲۰ دقیقــه در ایــران یــک نفــر بــر اثــر حادثــه ی 
ــد. در  ــی ده ــت م ــود را از دس ــان خ ــادف ج تص
بیــن حــوادث مختلــف ، حــوادث رانندگــی یکــی 
از دســته حوادثــی اســت کــه کامــال قابــل کنتــرل 
ــوادث  ــن ح ــرل ای ــای کنت ــی از راه ه ــت و یک اس
آموختــن اصــول رانندگــی تدافعــی اســت .رانندگی 
تدافعــی بــه ایــن معناســت که تنهــا داشــتن دانش 
رانندگــی کافــی نیســت و بینــش ایمنــی رانندگــی 
باعــث کاهــش حــوادث و حتــی بــه صفــر رســاندن 

حــوادث مــی شــود.

رانندگی تدافعی● ● 

در رانندگـی تدافعـی به دنبال سـه پایه اساسـی 
نگرشـی هستیم.

اولیـن اصل این اسـت کـه من نمـی خواهم یک 
حادثه رانندگی داشـته باشم.

بـا ریسـک  از جایگزینـی خطـرات  ایـن اصـل 
پایینتـر اسـتفاده مـی نمایـد. در این اصـل راننده به 
دنبـال افزایـش ایمنـی بـوده و ایمنـی را مهمتریـن 

دغدغـه اش قلمـداد مـی کنـد.
اصـل دوم: مـن نمـی خواهـم باعـث بـروز یـک 

حادثـه رانندگـی شـوم.
نگـرش دوم به دنبـال نفی قـرار دادن دیگران در 
معرض خطر اسـت. افزایـش دامنه پیامدهای تصادف 
تـا خانـواده هـا و سـایرین نیـز ادامـه دارد و نـه تنها 
باعـث درد و رنـج ابتدایـی در افـراد دخیل می شـود 
بلکـه پیامدهای متوالی دیگری را نیـز در برمی گیرد.

اصـل سـوم: مـن نمـی خواهـم قربانـی یـک 

حادثـه رانندگـی باشـم.
ایجاد تعامل با سـایر اسـتفاده کننـدگان از راه 
در اصل سـوم دیده شـده اسـت. وقتی کـه راننده 
می بایسـت هوشـیاری کامل خود را حفظ نموده 
و در برابـر هـر خطـر واکنش مناسـب آن خطر را 

بـروز دهد.

اصول رانندگی تدافعی چیست؟● ● 

drive دارای ۵ smarrt رانندگـی تدافعی یـا
اصـل کلـی اسـت که ابتـدای هـر کـدام از این اصل 

smarrt را تشـکیل می دهد. هـا کلمـه

رانندگـی تدافعـی بـه دنبـال بـه صفر رسـاندن 
حـوادث تصادفات اسـت به شـرطی که فـرد خود را 
متعهـد بـه ایـن ۵ اصل بدانـد و از آنها پیـروی کند.

تکنیک اول رانندگی تدافعی● ● 
search to the اصـل اول رانندگی تدافعـی
horizon نـام دارد .  مفهـوم ایـن عبـارت حفـظ 
میـدان دیـد افقی تا حد اسـتاندارد اسـت. بـا توجه 
بـه اینکـه در رانندگـی بـا حرکـت مـداوم سـروکار 

ایسـتا  مقیاسـهای  از  اسـتفاده  نتیجـه  در  داریـم 
مناسـب نیسـت و باید از مقیاس های پویا اسـتفاده 
نمود. مثال به جای اسـتفاده از متر از ثانیه اسـتفاده 
مـی شـود. در این اصل بـه افق دید راننـده متمرکز 

می شـویم.
زاویـه دید جلوی راننده به سـه قسـمت ناحیه 
سـبز و زرد و قرمـز تقسـیم مـی شـود. هرناحیـه 
میـدان دیـد مشـخصی را ارائـه مـی دهـد. ناحیـه 
قرمـز تـا ۵ ثانیـه بعد و ناحیـه زرد تـا ۳۰ثانیه بعد 
را بـه راننـده نشـان می دهـد و بیـش از ۳۰ثانیه را 

ناحیه سـبز مـی نامیم.
بدیهـی اسـت کـه رانندگـی بـا دیـد در ناحیه 
قرمـز احتمـال تصـادف را چندیـن برابر مـی کند.

تکنیک دوم رانندگی تدافعی● ● 

maintain تکنیـک دوم رانندگـی تدافعـی
تامیـن  مفھـوم  بـھ   space and visibility
فواصـل  حفـظ  و  خـودرو  اطـراف  دیـد  میـدان 
خـودرو در تمـام جوانـب اسـت. حفظ زاویـه دید 
مناسـب ۳۶۰ درجـه در خـودرو از دیـد راننـده 
الزامـی اسـت. تنهـا روبـروی مسـیر کفایـت نمی 
کنـد. بـا توجـه بـه نقاط کـور وسـیله نقلیـه الزم 

رانندگی تدافعی

را����� ��اف��
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اطـراف  در  خـود  دیـد  میـدان  از  راننـده  اسـت 
وسـیله نقلیـه اطمینـان حاصـل نمایـد.

اصـول محاسـبه خـط ترمـز و فاصلـه ایسـت 
خـودرو و نیـز میـدان دیـد در شـب بـا توجـه به 
محدود شـدن زاویـه روشـنایی چراغهـای خودرو 

از نـکات مهـم ایـن اصـل به شـمار مـی رود.

تکنیک سوم رانندگی تدافعی● ● 

 ● ●
always تدافعـی  رانندگـی  سـوم  تکنیـک 

move بـه معنـی حفـظ کامـل  your eyes
هوشـیاری حیـن رانندگـی اسـت. راننـده در هنگام 
رانندگـی نبایـد دچـار خیرگـی شـود و هـر ۲ ثانیه 
یکبـار بایـد پلک بزنـد. چرخش نگاه راننـده در زون 
هـای سـبز زرد و قرمز و تجهیزات خـودرو و آینه ها 

بایـد به طـور مـداوم حفظ شـود.
بـا توجـه به اینکه خسـتگی در راننـده منجر به 
کاهـش هوشـیاری مـی شـود ایـن چرخه تـا جایی 
کـه ممکن اسـت توجه راننده را بـه موانع و خطرات 

جلب مـی نماید.

تکنیک چهارم رانندگی تدافعی● ● 

recognize تکنیـک چهارم رانندگی تدافعـی

and اسـت. تشـخیص شـرایط ناایمن  respond
و توانایـی عکـس العمـل در رانندگـی نکتـه حائـز 
اهمیتـی اسـت. رانندگـی در شـرایط مختلـف جاده 
و آب و هـوا نیازمنـد تدابیـر ویـژه ای اسـت چـرا که 
واکنـش راننـده و واکنـش خـودرو بـه شـرایط مـی 

توانـد بسـیار متفـاوت از حالـت عادی باشـد.

تکنیک پنجم رانندگی تدافعی● ● 

take یـا  تدافعـی  رانندگـی  پنجـم  تکنیـک 
control برقـراری ارتبـاط بـا دیگران  be seen
حیـن رانندگی اسـت. ارتباط به معنـای تبادل پیام 
بیـن راننـده و سـایر راننـدگان و عابرین می باشـد. 
این ارتباط از طریق وسـایل هشـدار دهنـده خودرو 
ماننـد بـوق و چـراغ بـاال و یا حرکات دسـت و سـر 
راننـده و اطمینـان از واکنـش طـرف مقابـل به ثمر 

می رسـد.
جانمایی راننده و سـر نشـینان در خـودرو باعث 
افزایـش بـره وری سیسـتم ایمنی خودرو می شـود 
و در شـرایط بـروز حادثـه باعث کاهـش پیامدها به 

حداقـل ممکن مـی گردد.
بـا آگاهـی از اصـول رانندگـی تدافعـی نـه تنها 
راننـده بلکـه سرنشـینان دیگر نیـز در امان بـوده و 
حتـی در صـورت بـروز حادثـه مـی تواننـد شـانس 

بیشـتری بـرای زندگی داشـته باشـند. 

عـالوه بـر مـوارد باال حفاظت از سـر همیشـه از 
مهمتریـن موارد ایمنی رانندگی اسـت که در موتور 
سـواران بـا اسـتفاده از کاله ایمنـی و در راننـدگان 
وسـایل نقلیـه دیگر با تنظیـم صندلی امـکان پذیر 

است.

چند توصیه به رانندگان● ● 

پـس از ارائه حواله یا بارنامه و ثبت آن، خواهشـمند 
اسـت از کابیـن کامیـون تـا پایـان تخلیـه یـا بارگیری 

پیاده نشـوید.
در صـورت داشـتن سـرفه یا عطسـه از دسـتمال یا 

ماسک اسـتفاده نمایید.
دسـتان خـود را مرتـب به مـدت ۲۰ ثانیه بـا آب و 

صابون بشـوئید.
عالئـم بیماری و تـب در ورودی مجتمع کنترل می 

گردد.
از ریختـن هـر گونـه زبالـه در مسـیر و محوطـه 

فرماییـد. خـودداری  مجتمـع 
در ورودی مجتمـع تمامـی کامیون هـا قبـل از ورود 

بـه مجتمـع ضـد عفونی مـی گردد.
از آوردن نفرات همراه جداً خودداری فرمایید.

ضمـن آرزوی سـالمتی، خواهشـمند اسـت جهـت 
پیشـگیری از شـیوع بیمـاری کرونـا لطفاً به نـکات ذکر 

شـده در پشـت بارنامـه دقـت فرمایید.
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برخـــورد بـــه شیشـــۀ جلـــو یـــا داشـــبورد بـــا ســـرعت 48● ● 
ـــه  ـــاختمان 3 طبق ـــک س ـــادن از ی ـــد افت ـــاعت، مانن ـــر س ـــر ب کیلومت

ـــت. اس

مدت زمـــان عکس العمـــل راننـــده ای کـــه بـــا تلفـــن همـــراه ● ● 
صحبـــت می کنـــد، از 0/5 ثانیـــه بـــه 1/5 ثانیـــه افزایـــش می یابـــد.

بـــرای ســـایش یکنواخـــت همـــۀ الســـتیک ها، بایـــد آنهـــا را ● ● 
پـــس از طـــی حـــدود 10 هـــزار کیلومتـــر جابه جـــا کـــرد.

ـــرعت های ● ●  ـــت در س ـــال حرک ـــودروی در ح ـــرة خ ـــودن پنج ـــاز ب ب
ـــر دارد. ـــوخت تأثی ـــرف س ـــدت در مص ـــاال، به ش ب

ـــل ● ●  ـــته، به دلی ـــوع پیوس ـــه وق ـــات ب ـــی از تصادف ـــل توّجه ـــش قاب بخ
ـــت. ـــی اس ـــۀ جلوی ـــیلۀ نقلی ـــا وس ـــۀ الزم ب ـــردن فاصل ـــت نک رعای

ـــر ● ●  ـــه ازای ه ـــا، ب ـــی در جاده ه ـــودروی جلوی ـــا خ ـــه ب ـــن فاصل بهتری
ـــک  ـــدازة ی ـــه ان ـــر (ب ـــدود 6 مت ـــاعت، ح ـــرعت در س ـــر س 15 کیلومت

ـــت. ـــودرو) اس خ

ـــام ● ●  ـــتن اجس ـــر برداش ـــی نظی ـــگام رانندگ ـــی هن ـــر فعالیت ـــام ه انج
ـــز  ـــک، تمی ـــتن پیام ـــوت، نوش ـــتم ص ـــم سیس ـــودرو، تنظی ـــف خ از ک

کـــردن عینـــک و غیـــره، موجـــب تأخیـــر در واکنـــش می شـــود.

ـــا 40● ●  ـــد (تقریب ـــاعت باش ـــر در س ـــودرو 140 کیلومت ـــرعت خ ـــر س اگ
ـــد. ـــی می کن ـــر از راه را ط ـــش 30 مت ـــگام واکن ـــه)، هن ـــر در ثانی مت

ــات ● ●  ــد تصادفـ ــده، 84 درصـ ــای انجام شـ ــاس پژوهش هـ ــر اسـ بـ
ـــی»،  ـــد «باران ـــی»، 7 درص ـــٌال آفتاب ـــی و کام ـــای «معمول ـــران در روزه ای
ـــاق  ـــی» اتف ـــت برف ـــز در «وضعی ـــد نی ـــک درص ـــری» و ی ـــد «اب 6 درص

می افتـــد.

ـــر ● ●  ـــرعت 40 کیلومت ـــا س ـــی ب ـــا خودروی ـــه ب ـــی ک ـــب عابران اغل
ـــه  ـــانی ک ـــا کس ـــده ، ام ـــده مان ـــد، زن ـــادف کرده ان ـــاعت تص در س
ـــان  ـــرده، ج ـــورد ک ـــر برخ ـــرعت 60 کیلومت ـــا س ـــی ب ـــا خودروی ب

ـــد. داده ان

طبـــق پژوهش هـــای مرکـــز تحقیقـــات، خـــواب و خســـتگی ● ● 
ـــاص،  ـــور خ ـــه ط ـــات و ب ـــد تصادف ـــی 25 درص ـــل اصل ـــده عام رانن

مســـبب 60 درصـــد تصادف هـــای جـــاده ای بـــوده اســـت. 

پژوهش هـــای مربـــوط بـــه حـــوادث نشـــان داده اســـت کـــه ● ● 
ــی در 25 ــور تقریبـ ــه طـ ــی)، بـ ــده (حواس پرتـ ــی راننـ بی توجهـ
ـــت.  ـــر اس ـــاده ای موث ـــلم ج ـــوادث مس ـــی ح ـــد تمام ـــا 30 درص ت

فرهنگ رانندگی 

فر��� را����� 
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 ،۱۳۵8/۱/۱ متولـــد  صادقـــی  امیـــد 
ـــجوی دوره  ـــران و دانش ـــی عم ـــناس مهندس کارش
ـــابقه  ـــال س ـــا ۱۴ س ـــت، ب ـــد مدیری کارشناسی ارش
ـــتری،  ـــمی دادگس ـــناس رس ـــمت کارش کاری در س
ـــره  ـــأت مدی ـــرا، عضـــو هی ـــارت و اج ـــک نظ ـــه ی پای
ــر  ــال حاضـ ــی، در حـ ــام مهندسـ ــازمان نظـ سـ
ـــای  ـــرار داده ـــور ق ریاســـت بخـــش پشـــتیبانی و ام
شـــرکت ســـمنگان ترابـــر ایرانیـــان را بـــر عهـــده دارد. 

گفت وگـــو بـــا او را در ادامـــه می خوانیـــد. 

لطفـــاً تاریخچـــۀ تشـــکیل واحـــد ● ● 

ـــر  ـــمنگان تراب ـــرکت س ـــای ش قرارداده
ـــد. ـــرح دهی ـــان را ش ایرانی

واحـــد پشـــتیبانی، بازرگانـــی و قراردادهـــای 
شـــرکت ســـمنگان ترابـــر ایرانیـــان از از مهرمـــاه 
ســـال  ۹8 بـــه صـــورت جامـــع و کامـــل شـــکل 

گرفـــت.

وضعیـــت موضوعـــی قراردادهـــای ● ● 
شـــرکت و آمـــار ســـاالنه تعـــداد 

ــت؟ ــرکت چیسـ ــای شـ قراردادهـ
 شـــرکت ســـمنگان ترابـــر ایرانیـــان قراردادهـــای 

زیرمجموعـــه ی  شـــرکت های  بـــا  زیـــادی 
ــرکت  ــای شـ ــو دارد. قراردادهـ ــگ میدکـ هلدینـ
ــدن ۲ و ۴ ،  ــه معـ ــامل: کلوخـ ــیرجان شـ در سـ
ـــه  ـــان گندل ـــت پیم ـــارژهاپر، مدیری ـــل آب، ش حم
ســـیرجان بـــه بردســـیر اســـت و در شهرســـتان 
ـــل  ـــاد، حم ـــدن جالل آب ـــه مع ـــل کلوخ ـــد: حم زرن
ــین آالت  ــد، ماشـ ــوالد زرنـ ــع فـ ــه مجتمـ آب بـ
حمـــل  و  سدباطله،کک ســـازی  جالل آبـــاد، 
ـــال از  ـــل ذغ ـــت حم ـــن اس ـــت. همچنی ـــال اس زغ
ـــرآوران  ـــرکت ف ـــه ش ـــس ب ـــی و طب ـــادن داخل مع
ذغال ســـنگ پابدانـــا و ترفیـــع ســـد باطلـــه ۲ ؛ و 

گفت وگو با امید صادقی، رئیس بخش پشتیبانی و امور قرار دادها

از نظر من، رشکت سمنگان ترابر ایرانیان 
به تنهایی یک هلدینگ است

از ��ر ��، �ر�ت س����ن �را�ر ا�را���ن �� ��ه��� �� ������ است
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ـــین آالت و  ـــرارداد ماش ـــا ق ـــوالد بوتی ـــع ف در مجتم
ـــال  ـــم. در ح ـــانتره را داری ـــان کنس ـــت پیم مدیری
حاضـــر شـــرکت ســـمنگان حـــدودا ۲۶ قـــرارداد 
ــن ۲۶ ــف دارد و روی ایـ ــای مختلـ ــا کارفرماهـ بـ

ـــال  ـــکار در ح ـــه ۱۴۰ پیمان ـــب ب ـــرارداد قری ـــوع ق ن
ـــتند. ـــت هس فعالی

بخـــش  قراردادهـــا بـــا کدام یـــک ● ● 
از واحدهـــای شـــرکت ارتباطـــات 
ســـازمانی و فرآینـــدی بیشـــتری دارد 
ــل الزم  ــه تعامـ ــن زمینـ ــا در ایـ و آیـ

ــود دارد؟ وجـ
شـــالوده ی اصلـــی کار قراردادهـــا و بازرگانـــی 
ـــه  ـــا ب ـــت و بن ـــا اس ـــوی کارفرم ـــاز از س ـــالم نی اع
ـــل و  ـــد حم ـــوی واح ـــه ای از س ـــا نام ـــاز کارفرم نی
ـــن بخـــش  ـــالغ می شـــود و ای ـــی اب ـــه بازرگان ـــل ب نق
ـــا  ـــب ب ـــد و متناس ـــاز می کن ـــود را آغ ـــت خ فعالی
ـــذب  ـــه را ج ـــکار مربوط ـــا، پیمان ـــاز کارفرم ـــوع نی ن
می کنـــد. واحـــد بازرگانـــی بـــه طـــور مســـتقیم 
ـــادی دارد و  ـــاط زی ـــل ارتب ـــل و نق ـــد حم ـــا واح ب
ـــه همـــکاری کـــه  ـــه االن هرگون ـــا ب خـــدا را شـــکر ت
ـــت مشـــکلی  ـــن باب ـــوده انجـــام شـــده و  از ای ـــاز ب نی

ـــدارد. ـــود ن وج

ـــی ● ●  ـــی و حقوق ـــکالت قانون ـــم مش اه
کـــه در رونـــد کار واحـــد قراردادهـــا 
ــا را  ــه آنهـ ــت و چگونـ ــد چیسـ داریـ

حـــل می کنیـــد؟
ـــد  ـــت بع ـــن اس ـــه ممک ـــکالتی ک ـــی از مش یک
ـــور  ـــه ط ـــد، ب ـــود بیای ـــه  وج ـــرارداد ب ـــاد ق از انعق
ـــن  ـــه ممک ـــکار اســـت ک ـــد پیمان ـــدم تعه ـــال، ع مث
ـــر  ـــرارداد دیگ ـــاه از ق ـــت دوم ـــد از گذش ـــت بع اس
بـــه طـــور کامـــل بـــه فعالیـــت خـــودش ادامـــه 

ــروز  ــرای بـ ــوع راه را بـ ــن موضـ ــد و همیـ ندهـ
ـــن  ـــا در ای ـــد. م ـــوار می کن ـــدی هم ـــکالت بع مش
ـــکان  ـــه ام ـــی ک ـــا جای ـــم ت ـــعی می کنی ـــش س بخ
دارد، بـــا اعـــالم و اخطـــار کتبـــی بـــه پیمانـــکار 
ـــر  ـــا در غی ـــم، ام ـــوع آگاه کنی ـــن موض وی را از ای
ـــی  ـــناس حقوق ـــا کارش ـــوع را ب ـــورت، موض ـــن ص ای
ـــدام  ـــان اق ـــا ایش ـــم ت ـــان می گذاری ـــرکت در می ش

ـــد. ـــکل کنن ـــع مش ـــه رف ب

ــزاری ● ●  ــتم های نرم افـ ــا از سیسـ آیـ
ــای  ــهیل کارهـ ــرای تسـ ــبی بـ مناسـ
واحـــد خـــود بهـــره می بریـــد ؟ 
میدآرپـــی  نرم افـــزاری  سیســـتم 
هلدینـــگ میدکـــو مـــورد اســـتفادة 

واحـــد اســـت؟
بـــرای  نرم افـــزاری کـــه  از سیســـتم های 
بهبـــود امـــر قراردادهـــا می توانیـــم کمـــک 
ـــم آن را در  ـــرم ه ـــل محت ـــا مدیرعام ـــم و ب بگیری
میـــان گذاشـــتیم، سیســـتم CRM اســـت. در مـــورد 
سیســـتم یکپارچـــه میدآرپـــی، خیـــر؛ چراکـــه ایـــن 
ـــت و  ـــده اس ـــا نش ـــرکت م ـــوز وارد ش ـــتم هن سیس
زمزمه هایـــی وجـــود دارد کـــه بـــه امیـــد خـــدا 
ـــم. ـــتفاده کنی ـــده از آن اس ـــال آین ـــت س ـــرار اس ق

بهبـــود ● ●  در  را  آمـــوزش  نقـــش 
شـــرایط کاری واحـــد قراردادهـــا و 
ـــرف  ـــکاران ط ـــرکت و پیمان ـــرد ش عملک

قـــرارداد چـــه می دانیـــد؟
شـــرکت ســـمنگان ترابـــر ایرانیـــان دامنـــه ی 
فعالیـــت وســـیعی دارد و خـــود ایـــن مجموعـــه 
در حقیقـــت یـــک هلدینـــگ اســـت چراکـــه در 
ــد  ــیرجان، زرنـ ــل سـ ــی مثـ ــهرهای مختلفـ شـ
ــا، طبـــس و...  ــا، پابدانـ ــیر، بوتیـ ــان، بردسـ ،کرمـ

فعالیت هـــای  و  می باشـــد  اداری  دفتـــر  دارای 
ـــای  ـــایر فعالیت ه ـــل و س ـــل و نق ـــه حم ـــوط ب مرب
ـــای  ـــین آالت مجتمع ه ـــن ماش ـــل تأمی ـــر مث دیگ
میدکـــو را انجـــام می دهـــد. طبیعتـــاً هرچقـــدر 
ـــوزش  ـــه آم ـــاز ب ـــاً نی ـــد انجـــام شـــود، قطع کار جدی
در همـــان زمینـــه نیـــز احســـاس می شـــود 
ــه  ــوط بـ ــای مربـ ــن آن، آموزش هـ ــه مهم تریـ کـ
ـــی  ـــه در ط ـــت ک ـــا اس ـــم قرارداده ـــی تنظی چگونگ
ـــد  ـــوط تولی ـــود و خط ـــع ش ـــع رف ـــاز مجتم آن، نی

ـــردد. ـــف نگ ـــار توق دچ

واحـــد ● ●  همـــکاری  چگونکـــی 
ــایر  ــا سـ ــاط بـ ــا در ارتبـ قراردادهـ
شـــرکت های هلدینـــگ میدکـــو را 

ــد. ــرح دهیـ شـ
از آن جایـــی کـــه شـــرکت ســـمنگان ترابـــر 
ـــکاری  ـــو هم ـــایت های میدک ـــر س ـــا اکث ـــان ب ایرانی
دارد، بـــرای هرکـــس کـــه در ایـــن شـــرکت فعالیـــت 
داشـــته باشـــد، یـــک پلـــه ی ترقـــی محســـوب 
ــا  ــوان بـ ــیله ی آن می تـ ــه بـــه وسـ می شـــود کـ
ـــنا  ـــتر آش ـــا بیش ـــرکت های کارفرم ـــای ش قرارداده
شـــد و بـــر اســـاس نیـــاز آنهـــا بـــا پیمانـــکاران 
قـــرارداد بســـت کـــه ایـــن یـــک اتفـــاق مهـــم 
و بـــزرگ اســـت کـــه می تـــوان از کلیـــه ی 
قراردادهـــای کارفرمـــا راجـــع بـــه هرموضوعـــی 

کمـــک گرفـــت.

چگونگـــی  نظـــارت و کنتـــرل ● ● 
اجـــرای قـــرارداد را بفرماییـــد؟

ـــک  ـــود، ی ـــم می ش ـــه تنظی ـــراردادی ک ـــر ق ه
ـــر  ـــود و اگ ـــن می ش ـــرارداد تعیی ـــرای آن ق ـــر ب ناظ
ـــری  ـــکالت دیگ ـــا مش ـــم کاری ی ـــل ک ـــواردی مث م
ـــه  ـــر ب ـــد، ناظ ـــه باش ـــورت گرفت ـــه ص در آن زمین
صـــورت کتبـــی آن را بـــه مـــا اعـــالم می کنـــد 
ـــار  ـــا اخط ـــه ی ـــک الحاقی ـــل ی ـــر مدیرعام ـــا نظ و ب
ـــکار  ـــه پیمان ـــم کاری ب ـــا ک ـــه ی ـــر جریم ـــی ب مبن

ــود. ــالم می شـ اعـ

عملکـــرد ● ●  بهبـــود  برنامه هـــای 
ـــی و  ـــال آت ـــرای س ـــا ب ـــد قرارداده واح
همچنیـــن چندســـالۀ آینـــده چیســـت؟

کـــه  باالیـــی  بـــه حجـــم  توجـــه  بـــا 
قراردادهـــای شـــرکت مـــا دارد، و کارهایـــی کـــه 
بـــه طـــور پی درپـــی از ســـایت های میدکـــو 
اخـــذ می کنـــد، بـــا دامنـــه ی فعالیـــت وســـیعی 
ــد  ــر نیازمنـ ــن امـ ــه  ایـ ــتیم کـ ــه رو هسـ روبـ
آمـــوزش دقیق تـــر و مطالعـــه ی بیشـــتر نســـبت 
بـــه چگونگـــی تنظیـــم قراردادهـــا و رفـــع نیـــاز 
ـــن  ـــق ای ـــا تحق ـــم ب ـــه امیدواری ـــت ک ـــا اس کارفرم
ـــته  ـــرکت برداش ـــرفت ش ـــی در پیش ـــر، گام مهم ام

شـــود.
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 کاووس سالجقه

پژوهشگر فرهنگ عامه

جشن نوروز در افغانستان● ● 
نــوروز در فرهنــگ و تاریــخ مــردم افغانســتان، 
نشــانه ای از بــزرگ داشــتن زندگــی و طبیعــت و 
ــه  ــت ک ــانی اس ــای انس ــت آن و ارزش ه پاسداش
ریشــه  در شــعر و ادبیــات، هنــر و آیین هــا و 
ــور  ــن کش ــی ای ــی و اجتماع ــم های خانوادگ رس
مردمــی  و  ملــی  جشــن  بزرگ تریــن  و  دارد 
شــمرده می شــود کــه تجلیــل از آن در ایــن 
ــردم  ــد هزارســاله دارد. م کشــور، پیشــینه ای چن

ــوروز  ــتانی ن ــن باس ــتان جش ــر افغانس در سراس
ــل  ــی تجلی ــه بزرگ ــد و از آن ب ــاس می دارن را پ
به ویــژه  بلــخ  باســتانی  می کننــد. در والیــت 
شــهر مــزار شــریف مرکــز ایــن والیــت، هرســاله 
بــا شــکوهی بســیار زیــاد نــوروز را برگــزار 
بهــار،  اول  می کننــد. در ســاعت آغازیــن روز 
ــاع  ــر ارتف ــت مت ــدود بیس ــا ح ــی را ب ــم بزرگ عل
ــی (ع) در  ــه حضــرت عل ــگاه منســوب ب در زیارت
مراســم ویــژه ای برمی افرازنــد و ایــن علــم چهــل 
ــی  ــن برخ ــرای همی ــد. ب ــته می مان روز برافراش
ــن  ــه جش ــد ک ــاور دارن ــا ب ــد ی ــان می کنن گم
ــه درازا  ــل روز ب ــا چه ــریف ت ــزار ش ــوروز در م ن
ــا هــزار  ــا حضــور صده ــن مراســم ب می کشــد. ای
تــن از شــهروندان افغــان، معاونــان رئیس جمهــور، 
ــان  ــه و پارلم ــای کابین ــی و اعض ــای محل مقام ه
از شــخصیت های  برخــی  و  برگــزار می شــود؛ 
سیاســی و اجتماعــی در ایــن مراســم ســخنرانی 
ــه دســت  ــا ســمنک ب ــۀ ســمنو ی ــد. تهی می کنن

ــوروز و هفــت میــوه کــه  ــان افغــان در شــب ن زن
ــوة خشــک شــده (ســیب،  ــت می ــی از هف ترکیب
ســنجد، ســبزی، ســمارق «قارچ» ســرکه، ســمنو، 
ســیر) اســت، بخشــی از آداب و آییــن نــوروزی در 
ــتان  ــمنوی افغانس ــت. س ــریف اس ــت مزارش والی
ــدم و  ــه آرد گن ــد، ســمنوی ایرانی هاســت ک مانن
ــود.  ــه می ش ــوروز پخت ــب ن ــای آن در ش جوانه ه
ــه  ــن ب ــار رفت ــریف در کن ــهر مزارش ــردم در ش م
ــدار دوســتان و خویشــان خــود  ــه دی ــگاه، ب زیارت
ــه  ــرای اســتفاده از هــوای بهــاری ب ــد؛ و ب می رون
تفریحگاه هــای اطــراف شــهر ســفر می کننــد. 
بزکشــی  مســابقه های  برگــزاری  هم چنیــن 
ــژه  ــمالی به وی ــای ش (boz kashi) در والیت ه
ورزش هــای  و  بازی هــا  دیگــر  از  مزارشــریف 
ــوروز  ــن ن ــز در جش ــرگرم کننده و هیجان انگی س
ــتن  ــم برافراش ــرای مراس ــاش ب ــت؛ و آماده ب اس
ــه  ــا و ب ــی، زیب ــز هیجان ــریف، نی ــم در مزارش عل
ــی  ــه در برپای ــگفت این ک ــت؛ و ش ــی اس یادماندن

جشن نوروز در کشورهای همسایه

��� ��روز در ���ر��ی ������
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ــی و  ــیلۀ مکانیک ــچ وس ــد از هی ــم، نبای ــن عل ای
ــا  ــد ب ــاً بای ــه حتم ــد، بلک ــینی کمــک بگیرن ماش
ــا  ــان ها، آن را برپ ــروی انس ــی و نی ــمان کش ریس

ــازند. ــتوار س ــن اس ــد و در زمی کنن

جشن نوروز در کابل● ● 
بــا  مزارشــریف  ماننــد  کابــل  شــهر  در 

ــتین  ــی از نخس ــزرگان دولت ــردم و ب ــور م حض
در  بهــار،  آغازیــن  روز  پــگاه  ســاعت های 
«زیارتــگاه ســخی» میــل یــا علــم کــه آن را بــه 
نــام موالعلــی (ع) می نامنــد، بــا شــکوه خاصــی 
علــوی  یاســین  ســید  می شــود.  برافراشــته 
متولــی آن زیــارت گاه بــر ایــن بــاور اســت 
ــوروز  ــار (روز ن ــن به ــم روز آغازی ــه در مراس ک

ــر از  ــون نف ــک میلی ــدود ی ــم) ح ــی عل و برپای
شــهروندان افغــان از کابــل و والیت هــای دیگــر 
در مراســم گردهــم می آینــد. مــردم کابــل 
ــه ســخی و  ــوروزی را در دامن ــای ن گردهمایی ه
ــتالف،  ــه اس ــدی، تپ ــون «گل غن ــی چ محله های
ــار  ــا و در کن ــهید، پارک ه ــاه ش ــر، ش کاریزمی
ــاط  ــی و نش ــاد زندگ ــه نم ــبز» ک ــع سرس مرات

اســت، برگــزار می کننــد.
ــاس و  ــروش لب ــازار ف ــوروز، ب ــتانۀ ن در آس
میــوه در شــهر کابــل نســبت بــه دیگــر روزهــای 
ــژه  ــان، به وی ــر اســت؛ و مــردان و زن ســال گرم ت
نــوروز و  بــرای پیشــباِز رســیدن  کــودکان، 
ــی  ــند. خانه تکان ــو می پوش ــای ن ــار، لباس ه به
آن،  رنگ آمیــزی  و  خانــه  تزییــن  به ویــژه 
از کارهایــی اســت کــه زنــان افغــان بــرای 
در  و  می دهنــد؛  انجــام  نــوروز  بزرگداشــت 
ــابقه های  ــریف مس ــزار ش ــد م ــم مانن ــا ه آنج
ــادک  ــون بادب ــی چ ــای گروه ــی و بازی ه بزَکش
پرانــی و مســابقۀ کشــتی میــان افغان هــا از 
جایــگاه ویــژه ای برخورداراســت. در روزهــای 
و  زولبیــا  پــزی،  ماهــی  مغازه هــای  نــوروز، 
کلوچــه رونــق خاصــی دارد و خانواده هایــی 
ــوادة  ــرای خان ــد، ب ــاد دارن ــران تازه دام ــه پس ک
ــا  ــیرینی و زولبی ــی و ش ــوراک ماه ــروس، خ ع

می برنــد.

منتشر شده در ماهنامۀ سرمشق، سال چهارم، 
شمارة سی و نهم، اسفند 1398
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جشن نوروز در تاجیکستان

��� ��روز در ��������ن

 در آسـتانه عیـد نـوروز؛ شـهر دوشـنبه و بـه 
هـوای  و  حـال  تاجیکسـتان  بدخشـان  خصـوص 
خاصـی دارنـد. خانه تکانـی ، جنـب و جـوش مـردم 
تاجیـک بـرای آذین بنـدی خیابان ها و منـازل برای 
اسـتقبال از بهـار و برپایـی جشـن نـوروز دیدنـی 
اسـت . تاجیک هـا بـا رسـیدن بهـار و عیـد نـوروز 
هیـچ کینـه و کدورتـی در دل هـا باقـی نمی گذارند 
زیـرا نـوروز عیـد محبـت ، عشـق ورزی و دوسـتی 
اسـت. مـردم تاجیکسـتان به ویـژه بدخشـانیان در 
ایـام عید نـوروز خانه تکانی و ظـروف خانه را کامال 
تمیـز می کنند تا گردی از سـال کهنـه باقی نماند 
و برابـر رسـم دیرینـه نـوروز، قبـل از شـروع عیـد 
نـوروز بانـوی خانـه وقتی که خورشـید طلـوع کرد 
دو جـارو را کـه سـرخ رنگ اسـت و در فصـل پاییز 
از کـوه جمـع آوری کـرده و تـا جشـن نـوروز نـگاه 
داشـته در جلـوی خانـه راسـت می گذارنـد، زیـرا 
رنگ سـرخ بـرای ایـن مردم رمـز نیکـی و پیروزی 

اسـت. برکت  و 
پـس از طلـوع کامـل خورشـید هـر خانـواده 
می کوشـد هرچـه زودتـر وسـایل خانه را بـه بیرون 
آورده و یـک پارچـۀ قرمـز را بـاالی سـردر ورودی 
خانـه بیاویـزد کـه ایـن معنـی همـان رمـز نیکی و 
خوشـی ایـام سـال اسـت . سـپس درهـا و پنجـره 
هـا بـاز می شـوند تـا هـوای نـوروزی و بهـاری کـه 
وارد خانـه شـود.  اسـت  و شـادی  برکـت  حامـل 
حتـی آنهـا دیگ هایـی را کـه سـیاه شـده اند را بـا 
خـاک مخصـوص بـه رنـگ سـفید در می آورند که 
بـه معنـی نـو شـدن اسـت. کـودکان با گچ سـفید 
روی دیـوار نقـش گل و بلبـل و آهـو و بـز کوهـی 
می کشـند. رنـگ سـفید در روزهـای نـوروز نقـش 
نمادیـن دارد و همه جا به چشـم می خـورد. مردان 
خانـواده شـاخه های بلنـد درختـان را می برنـد و با 
کارد روی آنهـا گل می تراشـند. سـپس شـاخه های 
آراسـته را بـا نـدای «شـاگون بهـار مبـارک!» وارد 
خانـه می کننـد و در حفره هـای پنـج سـتون خانـه 

اسـتوار می کننـد.
ایرانی هـا  همچـون  تقریبـا  هـم  تاجیک هـا 
آن سـفره  بـه  کـه  سـفره هفت سـین می چیننـد 
را  نـوروز  جشـن  امـا  می گوینـد.  «دسـترخان» 
می کشـاندند  خیابان هـا  بـه  ایرانی هـا  برخـالف 
تـا همـه در آن شـریک باشـند .در واقـع نـوروز در 
تاجیکسـتان فقـط بـه خانه هـا نمی آیـد بلکـه تمام 

می کنـد. متحـّول  را  شـهر 

مراسم گل گردانی● ● 
یکـی دیگـر از مراسـم مهم وابسـته به نـوروز و 

کارهـای کشـاورزی «گل گردانی» نام دارد. مراسـم 
گل گردانـی را «بایچیچـک» یـا «بایچیچک گویی» 

می نامند. نیـز 
مـردم تاجیـک از زمان هـای قدیم به مناسـبت 
و  گل هـا  شـکوفه دهی  آغـاز  و  طبیعـت  بیـداری 
درختـان بـه گل گردانـی می پرداختند. در گذشـته، 
وظیفـۀ گل گردانـی بـه عهـدة بزرگسـاالن بـود. اما 
ایـن مراسـم اکنون در اکثـر محل ها توسـط بچه ها 
و جوانـان انجـام می شـود. ایـن مراسـم بـه ایـن 
صـورت اجرا می شـود که پیش از فرارسـیدن نوروز 
گل گردان هـا و کـودکان بـه دره و کـوه و دشـت و 
سـیاه گوش  یـا  زردک  گل  آنجـا  از  و  رفتـه  تپـه 
(بایچیچـک) می چیننـد. سـپس با دسـته های گل، 
روسـتا بـه روسـتا می گردنـد و بـه سـاکنان آن هـا، 
مـژدة رسـیدن بهـار و پایـان یافتن زمسـتان و آغاز 

کشـت و کار بهـاری را بـا اشـعاری می سـرایند.

مراسم گلگشت نوروزی● ● 
سـاکنان شـهر دوشـنبه و حومـۀ آن بـا رفتـن 
بـه بوسـتان ها و مراکـز تفریحـی  که آن را «گشـت 
عیدانـه» می نامنـد، آغـاز عید نـوروز در این کشـور 
را جشـن می گیرنـد. جشـن نـوروز در تاجیکسـتان 
پنـج روز ادامـه دارد و تمـام اداره ها و دسـتگاه های 
دولتـی در طـول  ایـن ایـام تعطیل خواهد بـود. این 
در حالـی اسـت کـه در در برخـی از مناطق شـمال 
افغانسـتان  حدود ۴۰ روز نوروز را جشـن می گیرند. 
و  پارک هـا  در  بـا حضـور  تاجیکسـتان  مـردم 
اماکـن عمومـی و تفریحی شـهر دوشـنبه پایتخت 
تاجیکسـتان نخسـتین روز بهار را جشن می گیرند. 
نـوروزی معـروف  بـه گلگشـت  مراسـم کـه  ایـن 
اسـت در همـه شـهرها و روسـتاهای تاجیکسـتان 
برگـزار می شـود. عرضـۀ سـفره های هفت سـین و 
لباس هـای رنگارنـگ محلی در قالب نمایشـگاه های 
خیابانـی، پخـت غذاهـای ملـی و...، از مراسـم هایی 
اسـت کـه در جریـان برگـزاری مراسـم گلگشـت 
نـوروزی اجـرا می شـود و اماکن عمومی این کشـور 
در ایـن هفتـه آکنـده از عطـر خوراکی هـای محلی 
و رنگ هـای شـاد اسـت. تاجیک هـا در اولیـن روز 
بهـار، با ماکت با شـکوه تخت جمشـید جشـن ها و 

فسـتیوال نـوروزی را آغـاز می کننـد.

مراسم سومنک پزی● ● 
نـوروزی در  آیین هـای  از  یکـی  سـمنوپزان 
تاجیکسـتان اسـت. سـمنک یا سـمنو از بهترین 
غذاهـای نـوروزی اسـت کـه از جوانـۀ گنـدم و 

اصلـی  اجـزای  از  یکـی  و  می شـود  تهیـه  آرد 
سـفره هفت سـین یـا خـوان نـوروزی بـه شـمار 
می آیـد. البته مراسـم سـمنوپزان در کشـورهای 
ازبکسـتان  و  تاجیکسـتان  ایـران،  افغانسـتان، 
مهم تریـن رسـم نـوروزی اسـت. بـا وجـود این، 
ایـن خوراکـی در ایـن کشـورها بـه نـدرت در 
طـول سـال خـورده می شـود و تنهـا در نـوروز 
زینـت بخـش سـفره های نـوروزی اسـت. ایـن 
غـذا در کشـورهای دیگـر بـه نام هـای سـمنی، 
شـناخته  هـم  سـومولوک  و  سوملک-سـومنک 
مهم تریـن  تاجیکسـتان  در  امـا  می شـود. 
خوراکـی تاجیـکان بـرای نـوروز کـه در تمـام 
سـمنو  دارد،  عمومیـت  تاجیکسـتان  مناطـق 
اسـت که هنـگام پختن آن نواهایـی نظیر،«بوی 
بهار اسـت سـمنک، آش نهار اسـت سـمنک، از 
گل گنـدم سـمنک، خـوردن مردم سـمنک»  را 

می دهنـد. سـر 
زنـان  عمدتـاً  تاجیکسـتان  در  را  سـمنک 
می پزنـد و بـرای ایـن کار از قبـل در ظـروف رو 
بـاز گنـدم را بـه خیـس می گذارنـد و تـا زمـان 
سـبز شـدن دانه هـای گنـدم انتظـار می کشـند. 
در روزهـای آمادگـی بـرای برپایی جشـن نوروز 
شـیرة گنـدم را بـا آرد مخلـوط کـرده بـه دیگ 
می ریزنـد و روی آتـش بـرای پخـت می گذارند. 
پخـت سـمنک از صبـح زود دو روز قبـل از عید 
آغـاز می شـود و بـرای ایـن کـه سـمنک خیلی 
دیـر مـی پـزد، زنـان طبـاخ گـرد دیـگ جمـع 
شـده و تـا پخت آن بـا زدن دف در وصف نوروز 

ترانـه می خواننـد.
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ــل  ــتیک در داخ ــن الس ــزار ت ــاالنه ۲۰۰ ه س
ــل  ــه حداق ــود ک ــرف می ش ــد و مص ــور تولی کش
یــک پنجــم آن در هــر ســال از بیــن مــی رود ولــی 
ــه صنعــت بازیافتــی در ایــن خصــوص در  هیچگون
کشــور مــا وجــود نــدارد. صنعــت تولیــد تایرهــای 
ــه در  ــی ک ــل های ــرای اتومبی ــد و یپشــرفته ب جدی
آینــده بــه بــازار مــی آینــد، بــا پیشــرفت هــای روز 
افزونــی همــراه بــوده اســت. در ایــن میــان محیــط 
زیســت همــان گونــه کــه تولیــد و ســاخت اتومبیل 
را تحــت تاثیــر قــرار داده، در نحــوه تولیــد تایــر نیــز 

بــی تاثیــر نبــوده اســت.
ســازندگان تایــر در عیــن حــال کــه بــه بهبــود 
ــدد  ــد درص ــی دهن ــت م ــا اهمی ــت تایره مقاوم
هســتند تــا تایرهایــی تولیــد کننــد کــه دوســت دار 
طبیعــت بــوده و بــه آن آســیب وارد نســازد. یکــی 
ــل  ــوخت در اتومبی ــرف س ــش مص ــل افزای از عوام
ــا ســطح جــاده اســت و  ــر ب ــزان اصطــکاک تای می
افزایــش اصطــکاک نیــز تاثیــر مســتقیم در کنتــرل 
خــودرو دارد. مــورد دیگــر، وجــود خــود تایرهــا در 
ــده از  ــه آکن ــا ک ــتان تایره ــت. گورس ــت اس طبیع
هــزاران تایــر قدیمی اســت، دشــمن محیط زیســت 
محســوب مــی شــود. عــالوه بــر ایــن هــزاران تــن 
الســتیک رهــا شــده در ایــن گورســتان ، بــه معنــی 

ــرژی و ســرمایه اســت. ــع ان هــدر رفتــن مناب
در زمینــه بهبــود میــزان صــدای تولیــد شــده 
توســط تایرهــا، در زمینــه امنیــت و قابلیــت هــای 

آنهــا نیــز پیشــرفت هایــی صــورت گرفتــه اســت

حتمــا تــا بــه حــال شــده کــه در حــال رانندگی 
در یکــی از خیابان هــا و بزرگراه هــا هســتید و ناگهان 
دیدگانتــان بــه جمــال یکــی دو حلقه الســتیک پاره 
ــد  ــا می دانی ــود. آی ــن ش ــا روش ــف خیابان ه در ک
همیــن الســتیک  پــاره ای کــه اصطالحــا بــه آن تایر 
ــارج از  ــت آن در خ ــت بازیاف ــود صنع ــه می ش گفت
کشــور چــه صنعــت پــر ســودی بــه شــمار مــی آید 
ــتیک های  ــن ال س ــا ای ــور م ــس در کش ــی برعک ول
ــه  ــا زبال ــی ب ــچ تفاوت ــده و هی ــا نش ــده ی ــاره ش پ
ــن  ــزار ت ــاالنه ۲۰۰ ه ــار س ــاس آم ــر اس ــدارد. ب ن
الســتیک در داخــل کشــور تولیــد و مصــرف 
می شــود کــه حداقــل یــک پنجــم آن در هــر ســال 
از بیــن مــی رود ولــی هیچگونــه صنعــت بازیافتی در 
ایــن خصــوص در کشــور مــا وجــود ندارد. الســتیک  
یکــی از عناصــر مهــم زندگی بشــر بــوده و اســتفاده 

از آن روز بــه روز در حــال افزایــش اســت.
بــا توجــه بــه تولیــد ســاالنه بیــش از ۲۰۰ هــزار 
تــن الســتیک در ایــران و مطــرح شــدن موضــوع از 
رده خــارج کــردن خودروهــای فرســوده کــه خــود 
ــود،  ــوده می ش ــتیک های فرس ــش الس ــث افزای باع
ــواد  ــن م ــات ای ــت  ضایع ــوه مدیری ــه نح ــه ب توج
ــن  ــلما بهتری ــد.  مس ــدا می کن ــت پی ــیار اهمی بس
ــتیک های  ــت الس ــه بازیاف ــن زمین ــل در ای راه ح
فرســوده اســت کــه تاکنــون هیــچ برنامــه خاصــی 
ــده  ــرا نش ــران اج ــتیک در ای ــت الس ــرای بازیاف ب

اســت.
زباله هــای  مســتعمل،  الســتیک های 

مخصوصــی هســتند کــه از لحــاظ شــیمیایی، 
انــدازه، حالــت و شــکل بــا زباله هــای دیگــر تفــاوت 

ــد. دارن
الســتیک ها از مــواد پلیمــری تشــکیل شــده اند 
کــه بــه راحتــی در طبیعــت تجزیــه نمی شــوند. در 
ــوارد،  الســتیک های مســتعمل روی  بســیاری از م
ــه،  ــه شــکل کوهــی از زبال هــم انباشــته شــده و ب
مناظــر زشــتی را بــه وجــود آورده کــه خطــر 

ــد. ــراه دارن ــه هم ــز ب ــوزی را نی آتش س
ــد، ســوزاندن الســتیک ها،  کارشناســان معتقدن
دودهــای ســیاه و مضــری را ایجــاد می کننــد کــه 
ــه  ــا توجــه ب ــط می شــود و ب ــی محی ــث آلودگ باع
رشــد ســریع نــرخ مصــرف تایــر در ایــران بــه دلیــل 
ــا  ــزودی ب ــه، ب ــایل نقلی ــتفاده از وس ــش اس افزای
مشــکالت جــدی در ایــن زمینــه مواجــه خواهیــم 

بــود.
ــورهای  ــده در کش ــت آم ــه دس ــار ب ــق آم  طب
صنعتــی بــه ازای هــر شــهروند ســاالنه یــک حلقــه 
تایــر مصــرف می شــود و ســرانه مصرفــی تقریبــی 
ــت.  ــال اس ــر در س ــرم تای ــهروند، ۹ کیلوگ ــر ش ه
ــوده  ــتیک های فرس ــی از الس ــورهای صنعت در کش
ــون  ــی چ ــن در صنایع ــوخت جایگزی ــوان س به عن

ــود. ــتفاده می ش ــیمان اس س
تایرهــا  ایــن  زیســت محیطی  مشــکالت 
برخــالف دیگــر مــواد زایــد جامــد، تایرهــای زایــد 
را نمی تــوان بــدون انجــام عملیــات مقدماتــی دفــن 
کــرد، از طــرف دیگــر، تایرهایــی کــه در طبیعت رها 

آالیندگی زیست محیطی تایرها

آ������ ز��ت ����� ���ر��
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ــرای محیــط زیســت  می شــوند، خطــرات جــدی ب
ــن  ــراه دارد همچنی ــه هم ــان ها ب ــالمت انس و س
تجمــع و دفــن تایرهــا، آمادگــی و قابلیــت  زیــادی 
ــش  ــه آت ــه طــوری ک ــد، ب ــرای آتش ســوزی دارن ب
گرفتــن آنهــا بــا دود غلیظــی همــراه بــوده و کنترل 
ــای  ــا هیدروکربن ه ــن دوده ــت. ای ــکل اس آن مش
نســوخته هســتند و گازهــای ســمی را وارد محیــط 
می کننــد، تایرهــا دارای ســولفور، آهــن و فلزهــای 
دیگــری هســتند کــه در فضــا و شــرایط نامناســب 
باعــث آزاد شــدن مــواد و گازهــای خطرنــاک 
ــای  ــدد از تایره ــتفاده مج ــای اس ــوند. مزای می ش
فرســوده اســتفاده های مجــدد از تایرهــای فرســوده 
ــرای کاهــش  ــب و مناســبی ب راه  حــل بســیار جال
ــت  ــش کیفی ــا و افزای ــش قیمت ه ــات، کاه ضایع
ــه -  و ایمنــی محیــط زندگــی اســت. کاهــش زبال
ــای  ــت طرح ه ــوالت و امنی ــت محص ــش قیم کاه
عمومــی محلــی از دیگــر مزایــای بازیافــت تایرهــای 

فرســوده اســت. 
افزایــش کیفیــت و امنیــت طرح هــای عمومــی 
محلــی بــه اســتفاده از آســفالت بــا پوشــش 
از  پالســتیکی در جاده هــای محلــی، اســتفاده 
تکه هــای کوچــک و ریــزه پالســتیک وتایــر در 
ــتفاده از  ــران و اس ــی عم ــای مهندس ــر کاره دیگ

خرده هــای پالســتیکی در بازســازی زمین هــای 
ــازی اشــاره کــرد کــه فایــده همــه اینهــا کمــک  ب

ــت. ــت اس ــواد در طبیع ــه م ــه چرخ ب
روش هــای  از  یکــی  را  فیزیکــی  بازیافــت 
ــه  ــی باشــد ک ــت الســتیک های فرســوده  م بازیاف
در ایــن روش الســتیک ها بــا حــرارت خارجــی 
فرآینــد،  ایــن  در  بازیافــت می شــوند.  و  گــرم 
شــبکه ای ســه بعــدی از اتصــاالت عرضــی در جــوار 
بــه  پلیمــر  و مولکول هــای  انــرژی می شــکند 
ــن  ــوند و ای ــیم می ش ــر تقس ــای کوچکت مولکول ه
ــتیک  ــا الس ــی ب ــه راحت ــر ب ــای کوچکت مولکول ه
ــوط  ــی مخل ــده ای تقویت ــر کنن ــوان پ ــام به عن خ
می شــوند و الســتیک بازیافــت شــده را می ســازند.
ــیمیایی  ــواد ش ــق م ــتیک از طری ــت الس بازیاف
ــن  ــتیک از ای ــت الس ــع بازیاف ــتر صنای ــه  بیش ک
مــواد شــیمیایی اســتفاده  می کننــد کــه ایــن مــواد 
ــتند  ــا هس ــا مرکاپتان ه ــولفیدها ی ــوال دی  س معم
کــه در حرارت هــای مشــخص بــه کار گرفتــه 

می شــوند.
ــت  ــوژی در بازیاف ــد بیوتکنول ــتفاده از فرآین اس
الســتیک شــامل فرآینــد بیوتکنولــوژی بــرای 
ــط  ــداری آن در محی ــتیک و نگه ــت الس ــاز یاف ب
باکتریایــی و بــدون هواســت تــا ســولفورها و 

ــن  ــد و از ای ــرون آین ــیدهای آن بی ــولفوریک اس س
ــوان هــم ســولفور و هــم  ــی می ت ــه راحت ــق ب طری

ــت. ــده داش ــت ش ــتیک بازیاف الس
ــر  ــر تای ــل ه ــت کام ــط از بازیاف ــور متوس به ط
می تــوان فلــز، الســتیک و فیبــر نایلونــی بــا 
کیفیــت مطلــوب بــه دســت آورد.  لــزوم اســتفاده 
ــا  ــیار ب ــش را بس ــن بخ ــی در ای ــش خصوص از بخ
اهمیــت دانســت تــا منجــر بــه شــکل گیری صنایــع 
بازیافتــی الســتیک و تایــر و بازاریابی هــای مربــوط 
ــوده در  ــای فرس ــدد از تایره ــتفاده مج ــود. اس ش
ــن  ــز یکــی از مهمتری ــد نی ســاخت تایرهــای جدی
راه هــای بازیافــت تایرهاســت. از آنجــا کــه هنــگام 
پــردازش تایرهــای فرســوده بــه منظــور اســتخراج 
انجــام  متعــددی  آن عملیــات  مفیــد  اجــزای 
می گیــرد، بــه همیــن دلیــل محدودیــت  هایــی در 
اســتفاده از ایــن نــوع الســتیک  در تولیــد الســتیک 
ــد وجــود دارد. اســتفاده از تایرهــای فرســوده  جدی
عــالوه بــر کمــک بــه پاکســازی محیــط زیســت و 
راهــی بــرای دســتیابی بــه زمیــن پــاک، می توانــد 
ــام  ــت تم ــش قیم ــری همچــون کاه ــای دیگ مزای
شــده و افزایــش کارآیــی را بــه دنبــال داشــته باشــد 
کــه نیازمنــد مدیریــت قــوی در بخــش مــواد زایــد 

ــد اســت.  و جام
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در آب هـای جنـوب جزیـره تاسـمانی آن جـا کـه 
آب هـای اقیانـوس هنـد و کبیـر و منجمـد جنوبـی 
قاطـی هـم می شـوند. ماهـی کوچولویـی بـا تیـزی 
و فـرزی و شـیطنتش چنـان دهـان گالـه دوالبـی 
کوسـه هـار و هیوالیـی را خالـی بـه هـم آورد کـه 
هزارتـا دهـان را بـه ماشـااهللا گفتـن بـاز کـرد. عیـن 
همیـن بـازی را یـک بچه ماهـی زرنگ و باهوش سـر 
ماهیخـواری در صـد کیلومتری شـرقی ایسـلند آورد 
و صدتـا آفریـن و هـزار تـا بـارک اهللا تحویـل گرفـت. 
میـان گـذر گاه دریـک، در جنـوب آمریـکای جنوبی 
و جایـی کـه آب هـای اقیانـوس آرام و اطلـس بـه هم 
وصـل می شـوند، بچه ماهی زبلـی ماهی اسـتتار کرده 
و بـه کمیـن نشسـته ای را آن چنـان از رو بـرد و کنف 
کـرد کـه تـا یـک هفتـه هـر آب زی خوش قلبـی کـه 
می شـنید ده تـا آفریـن و صدتـا ماشـااهللا می گفت. در 
جویبـار کوچکـی از رودخانه ی آمـازون ماهی نوجوانی 
چنـان رویی از مـرغ ماهیخوار کم کـرد که ماهی های 
تمـام آن جویبـار جنگل انبوه گفتند خدا یارش باشـد 

و داغـش را نبیننـد پـدر و مـادرش.
در یکـی از نهرهـای کارون خودمـان هـم که مثل 
آمـازون و نیـل و دانـوب و کنگـو بـه همـه ی آب های 
محل آن شـیرین کاشـتن های بچه ماهی ها، راه دارد و 
بـا همه شـان هم آب مخلوط می شـود بچه ماهی شـاد 
و شـنگول و ورزشـکاری شـیرین کاری کس مکـردی 
را انجـام داد عینهـو آن هـا؛ امـا دریـغ از یک ماشـااهللا 
گفتنـی. به قـول مادربزرگش (چـرا بعضی ها این همه 
دیده تنگنـد و برخی هـا نمیخواهنـد و نمی توانند اصال 

بینند؟)
ایـن نهـر از بغـل دهکـده ای میـان کوهـی (آب 
رسـا) میگـذرد. یـک روز دیـدم کار پیـری سـوار بـر 
خـرش چـادر شـب پر علفـی هـم گرفته بـود جلوش 
و می خواسـت از ایـن آب بگـذرد. خـر زبان بسـته اش 
تشـنه بـود و بـه جوی آب که رسـید سـم راسـتش را 
گذاشـت تـوی گل های لب جو و همه سـنگینی اش را 
بـار دسـتش کرد تـا پـوزه اش رسـید به آب، سـیرآب 
کـه شـد بـا تـکان و خیـز و فشـار دسـتش را از گل 

کشـید و از جـو گذشـت.

چینـی  بـزرگ  اسـتکان  یـک  انـدازه ی  فـوری 
دسـته دار آب دویـد تـوی گـودال جـای دسـت خر و 
چرخـی زد و همان جـا آرام گرفـت. یک هفته نرسـید 
جـل وزغ یـا بـه قولی لحـاف قورباغه مثـل ابرهای تکه 
پاره ی بهاری سـطح ُسـمچال را پوشاند و هفت هشت 
تـا از آن ماهی هـای ریـز جویبـار آمدنـد زیر سـایه ی 
سـبز جل وزغ هـا مسـکن گرفتند و عالمی امـن و امان 
سـاختند و دنیاشـان از کندن و بردن آب آسـوده شد.
چشـم  خانم هـا  کـه  نرسـید  مـاه  یـک  بـه 
شوهران شـان را بـه قـدم نورسـیده روشـن کردنـد و 
شـدند صاحـب چندتـا بچـه ی شـلوغ. بچـه ی همان 
زوجـی کـه روبه روی راه آب ُسـمچال بـه جویبار خانه 
داشـت گویـا سـر شـب زود خوابیـده بود و صبـح زود 
کـه هنـوز سـتاره ها روی آسـمان پیـدا بودنـد سـیر 
خـواب و سـرحال از جایـش پریـد و دیـد دلـش برای 
یک جسـت وخیز و بدوبدو حسـابی لک زده اسـت. بنا 
کـرد یـک دور دو دور سـه دور دور گـودال چرخیدن. 
حسـابی که بـه نفس نفس افتـاد خودش هـم باورش 

نشـد کـه سـه دور دور گـودال چرخیـده اسـت.
مـادرش هنـوز خـواب بـود و ذوق زده آمـد باالی 
سـر مادرش که ننه ننه من سـه بار دور دنیا گشـته ام.
مـادرش بعـد از کلی قربان صدقه رفتن نتوانسـت 
جلـوی خـودش را بگیرد، صدایـش را به سـر انداخت 
که همسـایه ی سـمت چپ، همسایه ی دسـت راست، 
آشـنا ها قـوم و خویش هـا شـما را خدا بیاییـد ببینید 
پسـر مـن سـه بـار بـه وهللا سـه بـار صبـح بـه ایـن 

شـب گیری دور دنیـا را گشـته اسـت.
پسـر جلـوی همسـایه ها و همبازی هـا باله هایش 

را از هـم بـاز گرفتـه و ایسـتاده بـود و مـادرش پشـت 
سـرش داشـت بـا آب و تـاب نمـود پسـرش را هرچه 
بیشـتر برمال می کـرد. مادربـزرگ آمد کنـار دخترش 

و دمـش را زد بـه دم دختـرش و آهسـته گفـت:
زبـان بـه دهـن بگیـر زن، کـم از چشـم شـور 
ترسـاندمت؟ از چشـم های ورقلمبیـده ایـن همسـایه 
الل مونـی  همـه  نمی بینـی  بتـرس،  چپـی  دسـت 
گرفته انـد و دهان شـان بـه یـک ماشـااهللا گفتـن بـاز 
نمی شـود. چرا به دسـت خـودت داری بال به جسـم و 

می خـری؟ بچه مـان  جـان 
مـادر سـاکت شـد و بـه آهسـتگی رفت کـه برود 
داخـل خانـه. ماهی نوجـوان باله های بـاال گرفته اش را 
پاییـن انداخـت و با دل خـوری زیر لبـش گفت: کاش 

خـدا ایـن پیـرزن قرقـرو را از میان ما برمی داشـت.

پی نوشت:
- ُسـمچال: چالـه ای کـه از محـل قـرار گرفتن سـم 
حیـوان در کنارجـوی آب یـا زمیـن نمنـاک به وجـود 

می آیـد.
در  ایالتـی  و  جزیـره  نـام  تاسـمانی:  جزیـره   -

اسـت. اسـترالیا  جنوب شـرق 
-گاله دوالبی: استعاره از دهان

- گـذرگاه دریـک: آب راه عمیقـی بـه عـرض ۱۰۰۰
کیلومتـر اسـت کـه در میـان دماغـه  هـورن، واقـع در 

دارد. قـرار  آمریکای جنوبـی  نقطـه ی  جنوبی تریـن 

منتشر شده درماهنامۀ سرمشق سال چهارم - 
شمارة سی و هشت بهمن 1398

ُسمچال

ُس���ل

محمدعلی آزادیخواه

نویسنده

داستان

تصویرسازی مانی آزادیخواه
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شهاب جعفری

مدرس موسیقی و پژوهشگر هرن

ــه  ــوش دادن ب ــه گ ــد ک ــکان معتقدن روان پزش
موســیقی باعــث ترشــح اندروفین هــا در بــدن 
ــکین  ــی تس ــت اصل ــم عل ــن آنزی ــه ای ــود ک می ش
ــی  ــا انرژی زای ــیقی ب ــن موس ــت. همچنی درد هس
در بــدن از طریــق تأثیــر بــر نرون هــای مغــزی 
ــه  ــب ک ــان قل ــس و ضرب ــداد تنف ــر تع ــد ب می توان
خــود نمــودی فیزیولوژیــک از آرامــش یــا اســترس 
ــق  ــال ۱۹8۳، دو محق ــذارد. در س ــر بگ ــتند اث هس
ــود  ــوری خ ــن» و «وال» در تئ ــای «ملزیی ــه نام ه ب
اعــالم کردنــد کــه احســاس درد و پــردازش آن یــک 
ــردازش ســیگنال هایی  ــده از ارســال و پ ــد پیچی رون
ــه  ــاص ب ــرون خ ــری ن ــط یک س ــه توس ــت ک اس
ــن مســیر را «دروازة درد»  مغــز می رســند. آن هــا ای
ــک  ــد، ی ــاز باش ــن دروازه ب ــر ای ــال اگ ــد. ح نامیدن
محــرک دردآور می توانــد باعــث ایجــاد احســاس درد 
شــود، امــا یک ســری مکانیســم ها وجــود دارنــد کــه 
ــردازش تداخــل پیــدا می کننــد و  ــا ایــن مســیر پ ب
ایــن دروازه را به صــورت کامــل یــا ناقــص می بندنــد 
و موســیقی هــم بــا ایــن مکانیســم باعــث جلوگیری 

می شــود. درد  از 
یعنــی  مغــز،  چــپ  طــرف  در  موســیقی 
همان جایــی کــه محــل پــردازش زبــان اســت، 
ــر روی سیســتم  ــر ب ــا اث درک می شــود. موســیقی ب
لیمبیــک، باعــث تنظیــم و ادارة احساســات فــردی 

می شــود و به عــالوه بعضــی از مســائل فیزیولوژیــک 
غیــرارادی از قبیــل یأس، احســاس درد و فشــارخون 
را هــم تنظیــم می کنــد. مطالعــات یــک گــروه 
ــل در  ــکی یی ــوم پزش ــگاه عل ــک در دانش روان پزش
ــکا نشــان داد کــه آمــوزش موســیقی نیمکــرة  آمری
چــپ مغــز را تحریــک می کنــد و یادگیــری شــفاهی 
نیــز توســط همیــن قســمت از مغــز انســان کنتــرل 
می شــود. مطالعــات بعــدی ایــن محققــان نشــان داد 
بهبــود حافظــۀ انســان بــا ادامــۀ یادگیری موســیقی، 
ادامــه پیــدا می کنــد و بــا توقــف آمــوزش موســیقی 
متوقــف می شــود. آن هــا همچنیــن پـِـی بردنــد کــه 
شــنیدن موســیقی هایی کــه بــر مبنــای ضرباهنــگ 
قلــب تدویــن شــده اند، در آرامــش اعصاب و کاســتن 
تنــش افــراد مؤثرنــد. آن هــا در یــک آزمایــش از ۵۰

ــه پاســخگویی  ــی ب ــب خواســتند کــه در اتاق داوطل
ــد،  ــب ســخت تر می ش ــه مرت یک ســری پرســش ک
بپردازنــد. بــرای نیمــی از داوطلبان، موســیقی متکی 
بــه ضرباهنــگ قلــب آنــان پخــش شــد و دیگــران در 
ســکوت بــه حــل مســائل ادامــه دادنــد. پرســش های 
تنظیــم  شــده در پرسشــنامه بــه منظــور اندازه گیری 
ــان و احســاس  ــزان اســترس و اضطــراب داوطلب می
ــج حاصــل  ــود. نتای ــن شــده ب ــان تدوی خســتگی آن
ــه  ــی ک ــت داوطلبان ــت از آن داش ــخ ها حکای از پاس
ــه  ــد ب ــوش می داده ان ــود گ ــب خ ــیقی قل ــه موس ب
مراتــب از آرامــش بیشــتری برخــوردار بوده انــد. 
آن هــا ثابــت کردنــد کــه موســیقی، دقــت، هــوش، 
حــس مشــاهده، اســتنباط و عواطــف روحــی انســان 

ــد. ــت می کن را تقوی

قلب و دستگاه گردش خون● ● 

پزشــکان دریافته انــد کــه تجویــز موســیقی 

می توانــد ســالمتی قلب را بهبود بخشــد و کلســترول 
ــان  ــا نش ــات آن ه ــاورد. تحقیق ــن بی ــون را پایی خ
می دهــد اگــر بیمــاری بــه مــدت ســی دقیقــه در روز 
بــه موســیقی مــورد عالقــه اش گــوش دهــد، تأثیر آن 
بیشــتر از آرامــش روانــی خواهــد بــود! تأثیــر فیزیکی 
ــی  ــن عمــل، انبســاط و پاکســازی رگ هــای خون ای
ــید  ــردن اس ــا آزاد ک ــن کار را ب ــیقی ای ــت. موس اس
نیتریــک در جریــان خــون انجــام میدهد کــه از لخته 
شــدن خــون و تولیــد کلســترول مضــر جلوگیــری 
می کنــد. در اصــل، نــوع خاصــی از موســیقی، 
ــا  تأثیــری بــر خــون نــدارد و ایــن تأثیــر، مرتبــط ب
آنچــه اســت کــه شــنونده ترجیــح می دهــد بشــنود. 
همیــن مســئله دربــارة میــزان صــدا و گام موســیقی 
ــا  ــیقی تنه ــر موس ــی تأثی ــد ول ــدق می کن ــز ص نی
ــا  ــد، ام ــی می مان ــون باق ــه در خ ــد ثانی ــرای چن ب
تأثیــری کــه در مجمــوع از صداهــای مــورد عالقــه 
شــنونده می مانــد، ماندگارتــر بــوده و بــرای اشــخاص 
در هــر ســنی مفیــد اســت. یکــی از محققــان گفتــه 
ــر و  ــای ارزان ت ــال کمک کننده ه ــه دنب ــا ب ــه م ک
غیرشــیمیایی بــرای ســالمت بیمــاران قلبــی بودیــم 
و تصــور می کنیــم موســیقی توصیــۀ خوبــی اســت.

چشم● ● 

ــم  ــه چش ــار ک ــی بیم ــی، از س ــان برزیل محقق
ــال  ــیاه مبت ــا آب س ــوم ی ــاری گلوک ــه بیم ــا ب آن ه
بــود خواســتند تــا پیــش از انجــام ایــن آزمایــش، ۱۰
دقیقــه بــه ســونات پیانــوی موتــزارت گــوش کننــد. 
ــکوت،  ــر در س ــار دیگ ــی بیم ــال س ــن ح در همی
ــد. ایــن تحقیــق  منتظــر انجــام ایــن آزمایــش بودن
کــه نتیجــۀ آن در یکــی از شــماره های مجلــۀ 
ــا چــاپ شــده اســت، حاکــی  چشم پزشــکی بریتانی

فیزیولوژِی اثر مو سیقی در بدن

ف������ژِی ا�ر �� س��� در ��ن
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اســت کــه گــوش کــردن بــه ایــن موســیقی، باعــث 
شــد کــه بیمــاران گلوکومــی بــا دقــت بیشــتری در 
ایــن آزمایــش شــرکت کننــد. بــر اســاس نتایــج ایــن 
ــس از شــنیدن یکــی از  ــاران پ ــت بیم ــق، دق تحقی

ــد. ــود می یاب ــزارت، بهب ــار موت آث

عمل های جراحی● ● 

در پژوهــش دیگــری کــه در دانشــگاه پزشــکی 
ییــل آمریــکا انجــام شــد، بیمــاران بالغــی کــه تحــت 
بیهوشــی و عمــل جراحــی قــرار می گرفتنــد بررســی 
شــدند. آن هــا بــه مــدت ۳۰ دقیقــه موســیقی ای را 
ــل و بعــد  ــد. قب ــه انتخــاب خودشــان گــوش دادن ب
از شــنیدن موســیقی میــزان اضطــراب آن هــا توســط 
آزمــون STAI و نیــز بخــش فیزیولوژیــک اضطــراب 
از طریــق ســنجش ضربــان قلــب، فشــارخون، 
ســرم  نوراپی نفریــن  و  اپی نفریــن  کورتیــزول، 
اندازه گیــری شــد. ســطح اضطــراب بــه طــور 
و در حــدود ٪۶۶ بــود  قابل مالحظــه ای کمتــر 

ــود. ــه ب کاهــش یافت
در مطالعــۀ دیگــری اثرات موســیقی بــر اضطراب 
ــاز  ــی ب ــل جراح ــار عم ــه در انتظ ــی ک را در بیماران
ــن  ــد. ای ــرار دادن ــی ق ــورد بررس ــد م ــی بودن قلب
مطالعــه کامــاًل آزمایشــی بــود و در آن یــک تســت 
اولیــه و یــک تســت ثانویــه از ۱۰۰ نفــر انجــام شــد 
کــه ۶۲ نفــر از آن هــا مــرد و ۲8 نفــر زن بودنــد. ایــن 
افــراد قبــل از عمــل جراحــی بــه مــدت ۲۰ دقیقــه 
بــه موســیقی گــوش دادنــد. نتایــج جالــب بــود: در 
ــردان کاهــش اضطــراب ۲۰ درصــدی و در گــروه  م
زنــان کاهــش ۴۰ درصــدی اضطــراب مشــاهده شــد 
ــن موســیقی  ــی داری بی ــاط معن ــب ارتب و بدین ترتی
ــب و  ــان قل ــد. ضرب ــت ش ــراب یاف ــش اضط و کاه

ــود. فشــارخون در هــر دو گــروه کاهــش یافتــه ب
ــۀ کاهـــش  ــز درزمینـ ــری نیـ ــات دیگـ مطالعـ
اضطـــراب ناشـــی از موســـیقی در بیماری هـــا و 
شـــرایط مختلـــف انجـــام شـــده اســـت کـــه بـــاز 
همگـــی تأییدکننـــدة تأثیـــر بســـزای موســـیقی 
ـــه  ـــک مطالع ـــتند. در ی ـــراب هس ـــش اضط ـــر کاه ب
کـــه در آمریـــکا انجـــام شـــد، اثـــرات موســـیقی 
ـــر  ـــه منتظ ـــار ک ـــراب در ۲۰ بیم ـــش اضط ـــر کاه ب
انجـــام بیوپســـی پســـتان بودنـــد بررســـی شـــد. 
ــل ۲۰ ــاق عمـ ــار اتـ ــاق انتظـ ــراد در اتـ ــن افـ ایـ

ـــن  ـــۀ ای ـــد. درنتیج ـــوش دادن ـــیقی گ ـــه موس دقیق
آزمایـــش اضطـــراب، ضربـــان قلـــب و فشـــارخون 
ـــل از آن  ـــه قب ـــای نســـبت ب ـــش عمده ـــی کاه همگ
ـــی  ـــز در مردان ـــه ای نی ـــن مطالع داشـــت. شـــبیه چنی
کـــه عمـــل جراحـــی پروســـتات داشـــتند انجـــام شـــد 
کـــه نتایـــج آن هـــم مؤیـــد تأثیـــر موســـیقی در آن هـــا 
بـــود. طبـــق تحقیقـــات انجـــام شـــده، موســـیقی 
ـــه،  ـــک مطالع ـــد. در ی ـــش ده ـــد درد را کاه می توان
ـــدید  ـــه MS و درد ش ـــال ب ـــاله مبت ـــی ۵۶ س خانم
بـــه صـــورت داوطلبانـــه تحـــت موســـیقی درمانی 
ـــی  ـــیقی کلمات ـــۀ موس ـــن قطع ـــت. در ای ـــرار گرف ق
کـــه بیمـــار را تشـــویق بـــه بهبـــودی و داشـــتن 
اعتقـــاد بـــه بهبـــودی می کـــرد، گنجانـــده شـــد 
ــه  ــه بـ ــتراحت ۲۰ دقیقـ ــت اسـ ــار در حالـ و بیمـ
آن گـــوش می کـــرد. بیمـــار بعـــد از شـــنیدن 
موســـیقی اظهـــار داشـــت کـــه خـــواب راحتـــی 

داشـــته و دردش کمتـــر شـــده اســـت.
ــزی  ــتان مرکـ ــوژی بیمارسـ ــش انکولـ در بخـ
توکیـــوی ژاپـــن نیـــز پژوهشـــی در مـــورد تأثیـــر 
موســـیقی درمانی در درمـــان بیمـــاران مبتـــال بـــه 
ـــار  ـــه ۱8۰ بیم ـــن مطالع ـــد. در ای ـــام ش ـــور انج توم
ـــد  ـــرار گرفتن ـــی ق ـــورد بررس ـــور م ـــه توم ـــال ب مبت

SDS ـــاس ـــر اس ـــان ب ـــی آن ـــنجش و ارزیاب ـــه س ک
ایمونوهیستوشـــیمیایی  ســـنجش  و   SAS و 
ـــام  ـــور انج ـــای ضدتوم ـــی و داروه ـــیت های ت لنفوس
ـــت  ـــر تح ـــاران ۵۰ نف ـــن بیم ـــان ای ـــت. در می گرف
موســـیقی درمانی قـــرار نگرفتنـــد و به عنـــوان 
ـــۀ  ـــدند. درنتیج ـــه ش ـــر گرفت ـــرل در نظ ـــروه کنت گ
ایـــن مداخلـــه میـــزان SDS و SAS در گـــروه 
درمـــان شـــده، بعـــد از درمـــان واضـــح از گـــروه 
کنتـــرل کمتـــر بـــود. در ایـــران نیـــز تحقیقاتـــی 
در ایـــن زمینـــه انجـــام شـــده اســـت کـــه یـــک 
ــر  ــیقی بـ ــر موسـ ــی تأثیـ ــه بررسـ ــۀ آن بـ نمونـ
ــه  ــال بـ ــاران مبتـ ــن بیمـ ــای مزمـ ــزان دردهـ میـ
ســـانترال  بیمارســـتان  در  بســـتری  ســـرطان 
ــای «علـــی  ــه توســـط آقـ ــردازد کـ ــران می پـ تهـ
ــنده  ــت. نویسـ ــده اسـ ــته شـ ــفی نژاد» نوشـ یوسـ
ایـــن مقالـــه را از خودشـــان گرفتـــه و مطالعـــه کـــرده 
ـــرطان  ـــه س ـــال ب ـــار مبت ـــه ۴۰ بیم ـــن مقال ـــا در ای ام
ـــه  ـــه ب ـــتند ک ـــرار داش ـــال ق ـــنین ۷۰-۱8 س در س
ــد کار  ــدند. رونـ ــیم شـ ــف و ب تقسـ ــروه الـ دو گـ
ـــح  ـــه روز اول صب ـــزان درد در س ـــه می ـــود ک ـــن ب ای
ـــرای  ـــیقی ب ـــه روز دوم موس ـــن و در س و عصـــر تعیی
ـــرای  ـــیقی ب ـــوم موس ـــه روز س ـــف و در س ـــروه ال گ
گـــروه ب پخـــش شـــد، آنـــگاه طـــی ســـه روز چهـــارم 
ـــل از  ـــزان درد قب ـــا می ـــن شـــده و ب ـــزان درد تعیی می
ـــون  ـــا آزم ـــا ب ـــۀ موســـیقی مقایســـه شـــد. یافته ه ارائ
ـــر  ـــج دال ب ـــی و ویلکاکســـون بررســـی شـــدند، نتای ت
ـــل  ـــّکن قب ـــداد ُمس ـــزان درد و تع ـــه می ـــود ک ـــن ب ای
ـــی داری  ـــالف معن ـــیقی اخت ـــش موس ـــد از پخ و بع

دارد.

منتشر شده در ماهنامۀ سرمشق سال پنجم، 
شمارة چهل و یکم، خرداد و تیر 1399
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ای نامه که می  روی به سویش
از جانب من ببوس رویش

ــس  ــن م ــل ذوب آه ــای مدیرعام ــت آق خدم
ــمه سرچش

ــاری  ــار ارادت، ب ــالم و اظه ــرض س ــس از ع پ
را  غضنفــر  اینجانــب  احــواالت  جویــای  اگــر 
ســالمتی  نعمــت  بحمــدا...  باشــید  خواســته 
ــما  ــز دوری ش ــت ج ــی نیس ــت و مالل ــرار اس برق
ــه  ــل ک ــاه قب ــک م ــم حاصــل نشــد! ی ــه آن ه ک
رفتــه بودیــم آنژیــو، بالــون زدنــد و خــوب شــدیم. 
دیســک کمرمــان هــم الحمــد... بهتــر شــده اســت. 
مختصــری درد گــردن داریــم کــه آن هم بــا دعای 
ــط  ــر دوســتان انشــاءا... برطــرف می شــود. فق خی

ــس  ــینه مان خس خ ــی س ــما کم ــان ش دور از ج
ــیگار  ــال س ــد م ــا می گوین ــه دکتره ــد ک می کن
اســت. هــر چــه قســم و آیــه خوردیــم کــه تمــام 
ــد،  ــاور نکردن ــه ســیگار نزده ایــم ب عمرمــان لــب ب
ــیگار  ــوارض دود س ــینه مان از ع ــد کار س می گفتن
اســت! بعــد کــه گفتیــم کارگــر سرچشــمه 
ــد.  ــت ش ــان راح ــد و خیالش ــاور کردن ــم ب بوده ای
ــی  ــب ها خیل ــم. ش ــس داری ــی نف ــی تنگ گاه گاه
ســرفه می کنیــم. کبــری خانــم حــاال رختخوابمــان 
را تــوی زیرزمیــن می اندازنــد. دکترهــا هــم شــربت 
ــم! ناشــکری هــم  ــم، خوبی ــا می خوری ــد ت می دهن
نمی کنیــم. خــدا بــه داد دل صغــری خانــم برســد. 
ــل  ــد مث ــیژن می خواب ــادر اکس ــر چ ــوهر او زی ش
ــت.  ــر اس ــر بدت ــش از قنب ــی وضع ــا، ول ــر م قنب
راســتش اگــر کبــری خانــم گیــر نمی دادنــد 
ــای  ــان گرفتاری ه ــا خودم ــدیم، م ــم نمی ش مزاح
شــما را می دانیــم، شــما هفتــه ای نصــف روز 
ــیدگی  ــورات رس ــه ام ــه ب ــمه ک ــد سرچش می آیی
کنیــد، مــا بیاییــم مزاحــم می شــویم، ظلــم اســت. 
ــران  ــوی ته ــه ت ــی ک ــه گرفتاری های ــا آن هم ب
داریــد، بعــد مــا هــم اینجــا مزاحــم بشــویم، ظلــم 

اســت.

ســه روز اســت کــه کبــری خانــم گیــر 
ــم،  ــرض ادب بکنی ــان ع ــم خدمتت ــد بیایی داده ان
آمدیــم سرچشــمه، راهمــان ندادنــد، گفتنــد نامــه 
بنویســید رســیدگی می کننــد، خودمــان هــم 
خیلــی پیگیــر شــدیم اصــاًل راهمــان ندادنــد کــه 
داخــل کارخانــه بیاییــم. هــر چــه گفتیــم بــه خــدا 
مــا خودمــان ایــن کارخانــه را ســاختیم، خودمــان 
راه انداختیــم، قلــب و شــش و کمرمــان را اینجــا 
ــاز  ــتیم، ب ــا گذاش ــان را اینج ــتیم، جوانی م گذاش
ــم  ــا نمی خواهی ــم اصــاًل م ــد. گفتی ــان ندادن راهم
پیــش آقــای مدیرعامــل برویــم. می خواهیــم 
ــر دامپرهــا کمــی گاز  ــوی ذوب زی ــم ت فقــط بروی
ــینه مان  ــس س ــاید خس خ ــم، ش ــاق کنی استنش
بهتــر شــود، بــاز هــم راهمــان ندادنــد. یــک 
آدمــی در نگهبانــی مــا را می شــناخت، گفــت کــه 
ــال  ــد! الح ــیدگی می کنن ــیم، رس ــه بنویس عریض
ــت  ــه روز اس ــیم س ــه را می نویس ــن عریض ــه ای ک
ــد.  ــه راه نداده ان ــه خان ــا را ب ــم م ــری خان ــه کب ک
راســتش ایــن ســه روز را خانــه ی خواهرمــان 
ــدهللا  ــان الحم ــوهر خواهرم ــم، ش ــتا بودی در روس
وضــع خوبــی دارد. راننــده سرچشــمه بــوده، 
ــا  ــه ت ــداهللا س ــاال الحم ــه و ح ــی گرفت ــد تریل بع

داستان طنز

مهدی محبی کرمانی

نویسنده

من، غضنفـر 60 سال دارم

۶۰��، ����ـر ۶۰��، ����ـر ۶۰ س�ل دارم
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تریلــی دارد. یــک خانــه ســیرجان خریــده اســت، 
ــر  ــک زن دیگ ــاس. ی ــان در بندرعب ــک آپارتم ی
هــم گرفتــه، خواهرمــان خبــر دارد ولــی بــه روی 
خــودش نمــی آورد! می گویــد هــوای شــهر بــه مــن 
ــتا  ــوی روس ــری اش ت ــۀ �آخ ــا بچ ــازد ب نمی س
ــان  ــه خواهرم ــان ب ــوهر خواهرم ــت. ش ــده اس مان
ــد،  ــه می زن ــدس!»، طعن ــر مهن ــد: «خواه می گوی
از وقتی کــه مــا را یک شــبه کارمنــد کردنــد و 
ــده ایم!  ــدس ش ــدیم، مهن ــته ش ــش بازنشس فردای
ــز  ــود کــه روزهــای اول پ ــم ب ــر کبــری خان تقصی

ــود؟! ــا را داده ب ــدی م کارمن
امــروز کبــری خانــم پیغــام داده انــد کــه 
می توانیــم بــه خانــه برگردیــم. خودشــان پیگیــری 
کــرده بودنــد. معلــوم شــد کــه بی تقصیــر بوده ایــم. 
حــاال بــه همیــن عریضــه رضایــت داده انــد، فقــط 
ــای ایشــان  ــو حرف ه ــه موبه م ــد ک ــد کرده ان تأکی
ــه  ــه اینکــه مــا زن ذلیــل باشــیم، ن را بنویســیم. ن
ــا را  ــوال م ــت اح ــم رعای ــری خان ــداهللا کب الحم
ــد.  ــق دارن ــم ح ــا ه ــن قدره ــوب ای ــد. خ می کنن
ــه  ــر عائل ــی ۹ س ــد، آدم وقت ــابش را بفرمایی حس
ــد  ــته باش ــه داش ــوی خان ــکار ت ــه بی ــا بچ و ۷ ت
کاری  ســر  هــم  را  هیچ کدامشــان  نتوانــد  و 
ــه باشــند و  ــش هــم گیــر جهیزی بگــذارد، دختران
ــرش  ــد س ــد، بای ــت بدهن ــتگار از دس ــی خواس ه
ــا  ــه ت ــه روزی س ــال مربوط ــه عی ــد ک ــم کن را خ
ــادش  ــا آدم ی ــد ت ــه آدم بزن ــه ب ــی جانان پس گردن
ــن  ــهریور ۷۱ از کانتی ــاب ش ــوی کب ــه ب ــرود ک ن
ــد! ــر داغ می کرده ان ــبت خ ــرون بالنس ــوده، بی نب
ــت،  ــی اس ــم زن خوب ــری خان ــی اش کب خدای
همیــن کــه طالهایــش را فروخــت تــا خــرج 
ــزی  ــد کم چی ــی را بده ــر اول ــا پس ــگاه دو ت دانش
نیســت، پــدرش هــم کــه مــرد ســهم دختربخــش 
ــود  ــدری اش ب ــۀ پ ــم دو قصــب از خان ــری خان کب
ــوممان  ــر س ــم پس ــرج فوق دیپل ــم خ ــه آن ه ک
ــدی  ــر بع ــا پس ــه دو ت ــم ک ــانس آوردی ــد، ش ش
ــد  ــدند و رفتن ــول نش ــم قب ــور ه ــام ن ــی پی حت
ــان را هــم  ــر اول م ســربازی. خــرج دانشــگاه دخت
خدابیامــرز مــادر کبــری خانــم داد کــه تــا پارســال 
ــه  ــم ک ــری ه ــن آخ ــرد. ای ــی می ک ــا زندگ ــا م ب
هنــوز پیش دانشــگاهی مــی رود و الحمــداهللا اهــل 
ــدن هــم نیســت. حــاال آمده ایــم پــول  درس خوان
تعاونــی مســکن را پــس گرفته ایــم کــه اگــر خــدا 
ــور  ــان ج ــر اولم ــرای دخت ــه ای ب ــد جهیزی بخواه
کنیــم کــه بــه خانــه بخــت بــرود، عجالتــاً نامزدش 
ــت  ــم هروق ــرط کرده ای ــم ش ــا ه ــت. م ــکار اس بی

ــد. ــت عروســی کنن کار گرف
ــی هــم خانه بســاز نیســت. هرچــی  ــن تعاون ای
پــول داشــتیم دادیــم. بعــد هــم اخطــار کردنــد که 
ــان  ــم، عضویتم ــری را نداده ای ــاط آخ ــون اقس چ
لغــو می شــود. رفتیــم دنبــال وام کــه جــور نشــد. 
ــازمان را  ــکاران قدیمی س ــی از هم ــدر یک ــدا پ خ

ــه داد همکارانــش  بیامــرزد کــه این جــور مواقــع ب
ــداهللا  ــرد! الحم ــا را می خ ــهم آن ه ــد و س می رس
ــم  ــی ه ــا عضــو اســت و کل ــام تعاونی ه ــوی تم ت

ــی دارد. ــۀ تعاون تــوی شــهرهای مختلــف خان
غــرض از تصدیــع اوقــات مبــارک ایــن بــود که 
بــه عــرض برســانیم حــاال پســرهایمان الحمــداهللا 
شــاخ شمشــاد، ســربازی رفتــه، لیســانس، مهندس 
و همــه بیــکار دور و برمــان را گرفته انــد. آن 
کوچکــی هــم کــه عاشــق شــده بــود، خــدا رحــم 
ــاب  ــاال دارد کت ــد، ح ــروس ش ــرف ع ــرد و ط ک
ــم  ــه کبــری خان شــعر می نویســد. خــدا خیــری ب
ــودش  ــت. خ ــا هس ــه همه ج ــش ب ــد، حواس بده
ــه  ــر قص ــه ش ــرد ک ــدا ک ــوهر پی ــرف ش ــرای ط ب
کوتــاه شــود، این هــا را گفتیــم کــه بدانیــد کبــری 
خانــم زن فهمیــده ای اســت و مــا هــم اصــاًل 
ــا آن  زن ذلیــل نیســتیم. کســی کــه ســی ســال ب
ــه  ــد، البت ــور باش ــذاب دمخ ــس م ــای م پاتیل ه
حریــف یــک ضعیفــه هــم هســت. کبــری خانــم، 
ــک  ــل ی ــت تحم ــه ای اس ــیار پرحوصل ــم بس خان
ــت  ــه درس ــته ای ک ــم بازنشس ــته، آن ه بازنشس
ــه  ــه باشــد، ب تطبیــق نشــده باشــد، ســهام نگرفت
جــای ۱۵ درصــد مصــوب دولــت فقــط ۵ درصــد 
اضافــه ســالیان گرفتــه باشــد، خانــه نداشــته باشــد 
ــس  ــینه اش خس خ ــح س ــا صب ــم ت ــب ها ه و ش
بکنــد، خیلــی حوصلــه می خواهــد کــه الحمــداهللا 

ــد. ــم دارن کبــری خان
کبــری خانــم عرضــی داشــتند کــه قــرار 
ــری  ــام پارســال کب ــردم، تم ــن مصــدع گ شــد م
ــد،  ــب می کردن ــر را تعقی ــگ برت ــع لی ــم وقای خان
هــر وقــت کــه تیــم صنعــت مــس بــازی داشــت، 
ــا و  ــه م ــد. هم ــل می ش ــه تعطی ــور خان ــام ام تم
بچه هــا کنــار تلویزیــون می نشســتیم، کبــری 
ــد،  ــس دارن ــم م ــی روی تی ــب عجیب ــم تعص خان

ــا! ــل خــود م مث
کبــری خانــم می خواســتند کــه مــا خدمتتــان 
ــه  ــم ک ــه بگویی ــرض را محرمان ــن ع ــیم و ای برس
ــد،  ــان ندادن ــه راهم ــف ک ــود، حی ــانه ای نش رس
ایــن شــد کــه ناچــار شــدیم ایــن مقولــه را 
ــم  ــری خان ــم. کب ــه بداری ــان عرض ــاً خدمتت کتب
می گوینــد شــما رئیــس ورزش هــم هســتید، 
خیلــی  مــس  فوتبــال  تیــم  بــه  می گوینــد 
ــد،  ــول خــرج می کنی ــرور پ ــد، کرورک ــه داری عالق
ــی از اصفهــان،  ــد، مرب بازیکــن از خارجــه می آوری
فوتبالیســت از رشــت، همین طــور پیگیــر فوتبــال 
ــری  ــان بشــود. کب ــم مــس قهرم ــه تی هســتید ک
ــج  ــد نصیب الح ــدا کن ــه خ ــد ک ــم می گوین خان
از  بعــد  و  زیارت خانــه خــدا  برویــد  و  شــوید 
رمــی جمــرات، عــالوه بــر شــیطان ۷ ســنگ هــم 
ــه  ــه ب ــد ک ــا باطــری بکنی ــکان و صب ــه ی پی حوال

ــد! ــر ندهن ــس گی م
کبــری خانــم می گوینــد کــه اگــر می خواهیــد 

ــا  ــود م ــد از خ ــود، بیایی ــان ش ــس قهرم ــم م تی
ــدر  ــرای تیــم فوتبــال اســتفاده بکنیــد، مــا آن ق ب
بــه اســم مــس غیــرت داریــم کــه حتــی آرســنال 
و رئــال هــم حریــف مــا نمی شــوند. کبــری خانــم 
ــد،  ــزه می خواه ــال انگی ــم فوتب ــه تی شــنیده اند ک
ــا  ــم. م ــزه داری ــان از همــه بیشــتر انگی ــا خودم م
خودمــان کــم گلــی بــه آمریکایی هــا زدیــم؟ 
آفریقــای جنوبــی، شــیلی، انگلیــس، این هــا همــه 

ــم! را تــوی همیــن سرچشــمه شکســت دادی
راســتش مــا خودمــان همیــن االن ۷ بازیکــن 
ــر،  ــان قنب ــای برادرم ــا بچه ه ــه ب ــم ک ــاده داری آم
ــرهامان  ــان و پس ــا خودم ــا. این ه ــوند ۱۶ ت می ش

هســتند!
مــا یــک بدشانســی تــوی سرچشــمه داشــتیم 
کــه تمــام اوالد بزرگمــان پســر شــد. تــوی 
را  ایــن  می شــوند،  پســرزا  همــه  سرچشــمه 
ــادر  ــت. م ــم می گف ــری خان ــرز کب ــادر خدابیام م
خدابیامــرز خودمــان عقیــده دیگــری داشــت. 
او اصــاًل بــا کبــری خانــم میانــه ای نداشــت و 
باشــد  داشــته  دختــر  بایــد  �آدم  می گفــت: 
ــر  ــه س ــد، ب ــرایی کن ــش نوحه س ــت مرگ ــه وق ک
بزنــد، تــوی مجلــس ختــم آدم  و ســینه اش 
ــا را  ــن کاره ــرای آدم ای ــرها ب ــد... پس ــش بکن غ
نمی کننــد. کبــری خانــم لــج کــرده بــود کــه بایــد 
دختــر بزایــد. وقتــی کــه بازنشســته شــدیم کبــری 
خانــم دو تــا دختــر زاییــد. قنبــر، برادرمــان دختــر 
ــرادر  نــدارد. او الحمــداهللا 8 تــا پســر دارد. صفــر ب
ــوی سرچشــمه  ــم اســت و ت ــه معل ــان ک کوچکم
نبــوده، ۵ تــا دختــر دارد. قســمت بــود کــه کبــری 
خانــم و بلقیــس خانــم زن برادرمــان پســرزا شــوند 

ــگ نباشــد. ــال شــما لن ــم فوتب ــروز تی ــه ام ک
ــن و  ــم م ــم، ه ــم بدوی ــان حاضری ــا خودم م
ــان  ــران قلبم ــم، نگ ــم نمی دوی ــا ک ــر، م ــم قنب ه
هــم نباشــید. فوقــش مــا را روی نیمکــت بگذاریــد، 
قــرارداد ببندیــد، بعــد بگوییــد مصــدوم شــده اند. 
شــما همیــن امســال کــم مصدومــی داشــتید کــه 

یــک بــار هــم بــازی نکردنــد؟
ــه  ــیم ک ــه می تراش ــم از ت ــرمان را ه ــا س م
ــم  ــر ه ــد. قنب ــوی ذوق نزن ــفیدمان ت ــای س موه
یکــی دو ســاعت می توانــد بی چــادر اکســیژن 
ــس  ــم هیچ ک ــر نمی کنی ــازه فک ــد، ت ــده بمان زن
ــا  ــس م ــم نف ــم ه ــن االن ــا، همی ــن جوان ه از ای
را داشــته باشــند. تــوی ســی ســال گذشــته 
تــوی سرچشــمه مــا کــم ندویدیــم. تــوی ســرمای 
ــم  ــری ک ــزار مت ــه ه ــاع س ــوی ارتف ــی، ت آنچنان
ندویدیــم. روزی دو بــار فقــط از ذوب تــا ترمینــال 
دویدیــم. صــد بــار پله هــای ذوب را پاییــن رفتیــم. 
نــود دقیقــه کــه ســهل اســت مــا حاضریــم چهــار 
ــم،  ــوی بحــران ســد، ۱۷ روز دویدی ــم! ت روز بدوی
تــوی بحــران دکل هــا، یــک هفتــه دویدیــم، همین 
حــاال که شــصت ســالمان اســت، حاضریــم از اینجا 
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تــا تهــران بدویــم که کار ســهام مان درســت شــود. 
ایــن جــا کانــون کاری بــرای مــا نمی کنــد. رفتیــم 
ــی ات  ــای درمان ــد دفترچه ه ــهام گفتن ــال س دنب
را  بایــد دفترچه هــا  فکــر کردیــم کــه  کــو؟ 
بدهیــم، ســهام بگیریــم، معلــوم شــد کــه کانــون 
ــه  ــد، کاری ب ــیدگی می کن ــخه ها را رس ــط نس فق

ــد! ســهام ندارن
ــون  ــن کان ــرای ای ــک فکــری هــم ب راســتی ی
بکنیــد، یــک هیئت مدیــرة خــوب هــم از خودتــان 
بــرای ایــن کانــون بگذاریــد، فــرض بفرماییــد ایــن 

هــم یکــی از شــرکت های وابســته اســت.
کبــری خانــم می گوینــد حتمــاً بنویســیم کــه 
مگــر مــا چــه فرقــی بــا شــاغلین داریــم، بــه همــه 
ــی،  ــای میلیون ــد، حقوق ه ــهام داده ای ــاغلین س ش
کامــل  جهیزیــه  و  اجــاق گاز  چرخ خیاطــی، 
ــتگان  ــه بازنشس ــد، ب ــان می دهی ــد، راندم می دهی
شــما  کــه  چیــزی  نمی دانیــد  بدهیــد،  هــم 
ــا ۶ ــه م ــد ک ــت می کن ــدر برک ــد این ق می دهی
ــن  ــج و روغ ــن برن ــازیم؟! همی ــا آن می س ــاه ب م

شــما کم برکتــی دارد!
بــرادرزن قنبر دو ســال اســت که در سرچشــمه 
ســر کار آمــده اســت. بیــکار بــود، رفــت از خانــواده 
ــود  ــل ب ــوی ماه عس ــت. ت ــا زن گرف ــس روس رئی
ــوی  ــازه ماه عســل را هــم ت کــه اســتخدام شــد. ت
ــد. حــاال رئیــس شــده  مهمانســرای شــرکت بودن
اســت. ماشــین دارد، خانــه دارد! کلــی ســهام 
ــه،  ــان گرفت ــران آپارتم ــی ته ــوی تعاون ــه، ت گرفت
ــه دارد! خانمــش پریــروز آمــده  تــوی کرمــان خان
بــود بــرای بلقیــس خانــم پـُـز داده کــه ســهام مس 
دارد مــی رود تــوی بــورس مالــزی!... کبــری خانــم 
ــده، فکــر کــرده تمــام شــاغلین را  ــد فهمی هــم ب
ــا قصــه  ــزی!... حــاال ببینیــد ت ــد مال ــد می برن دارن
روشــن شــود، چــی بــه کبــری خانــم گذشــته بود.
غــرض از ایــن عریضه همــان بحــث محرمانه ی 
ــم هــی  ــس کــه کبــری خان ــود. ب ــال ب ــم فوتب تی
حــرف تــوی حــرف آورده بودنــد مــا همــه چیــز را 

قاطــی کرده ایــم، حــرف حــرف مــی آورد.
ــتیم.  ــر ُگل زن نیس ــن و قنب ــه م ــم ک می دانی
ــپ و  ــم، چ ــه اش گل خورده ای ــا هم ــا اینج ــا ت م
راســت! بــه درد دروازه بانــی نمی خوریــم! مــا 
خیلــی هنــر داشــتیم بایــد جلــوی همیــن دروازه 
ــا  ــه اینج ــان ب ــه کارم ــم! ک ــان را می گرفتی دهنم
ــر.  ــن و قنب ــال م ــن م ــۀ زمی ــاًل میان ــد. اص نکش
ــپ  ــت و چ ــوش راس ــتوی گ ــم پس ــازه می توانی ت
ــان  ــم ج ــان ه ــا پســر بزرگی م ــیم. دو ت ــم باش ه
می دهنــد بــرای دفــاع. اگــر قــرار باشــد چهــار/ دو/ 
چهــار بــاز کنیــم. دو تــا پســر قنبــر هــم می آینــد 
دفــاع. ســن و سالشــان هــم همیــن حــدود 
ــی  ــرت عجیب ــت. غی ــور اس ــال تقی پ ــن و س س
ــر  ــه دخت ــه ب ــوی کوچ ــی ت ــال یک ــد. پارس دارن
ــره  ــار نف ــود، چه ــه ب ــک گفت ــان متل همسایه ش

ــل  ــد تحوی ــد. بع ــار کردن ــرف را لت وپ ــد ط زدن
ــر  ــد بهت ــم هــم می گوین ــری خان ــد! کب ۱۱۰ دادن
ــم.  ــازی کنی ۲ - ۴ ب - ــتم ۴ ــن سیس ــت همی اس
دو تــا پســر آخــری مــن و دو پســر کوچــک قنبــر 
هــم می آینــد خــط حملــه. پســر کوچکــی قنبــر 
ــیاه،  ــاه و س ــت، کوت ــک» اس ــل «نی ــت مث درس
مــادرش ســبزه پررنگــی اســت، بــه مــادرش رفتــه 
ــم  ــان ه ــرهای خودم ــی از پس ــاً یک ــت. اتفاق اس
بچگی هــا، تــوی یخبنــدان سرچشــمه زمیــن 
اســت  دندان هــای جلویــش شــده  و  خــورده 
عیــن دندان هــای رونالدینهــو... کبــری خانــم 
ــش  ــم موهای ــر الزم باشــد می گذاری ــد اگ می گوین

ــدد. ــد ُدم اســبی ببن ــود، بع ــد ش بلن
ــی  ــی میرقربان ــت، ول ــر ماس ــم پس ــر ه صاب
هــم  تومــان  میلیــون  دویســت  نیســت. 
بدهیــد،  تومــان  هــزار  دویســت  نمی خواهــد. 
صــد تــا گل می زنــد. اوت هــای بلنــدی هــم 
ماشــاءا...  علیــزاده،  مثــل  درســت  می انــدازد، 
ضــرب دســت خوبــی دارد. بچــه کــه بــود یــک بــار 
ــوی  ــود ت ــه نرگــس ســنگی زده ب ــود از ت ــده ب آم
الســتیک وابکــوی جلوی ســاختمان اداری، ســنگ 
کمانــه کــرد و خــورد تــوی شیشــۀ صنــدوق 
ــدوق  ــداً صن ــد! بع ــه ش ــی فتن ــنه! کل قرض الحس
ــان را  ــرج شیشه ای ش ــاختمان ب ــنه س قرض الحس
در کرمــان بــا شیشه نشــکن ســاختند! صابــر یــک 
بــار یــک ته ریــش کوچولــو هــم گذاشــت، کبــری 
ــر  ــیدند. اگ ــواب آن را تراش ــوی خ ــب ت ــم ش خان
الزم باشــد دوبــاره می گــذارد، ســه روز بیشــتر کار 

ــدارد. ن
ــت  ــم درس ــر ه ــک قنب ــر کوچ ــی پس آن یک
اســت، همــه می گوینــد  برهانــی  مثــل آرش 
ــید.  ــی را نکش ــت برهان ــد، مّن ــه اوت می زن همیش
ــض  ــن عرای ــه ای ــاءا... ک ــدس، انش ــای مهن آق
ــک  ــان ی ــا خودم ــردد. م ــع گ ــر واق ــول نظ مقب

ســابقۀ آشــنایی بــا آقــای نیک نفــس داریــم. 
همیــن صابــر شــعر هــم می گویــد. بچــه کــه بــود 
آقــای نیک نفــس خیلــی او را تشــویق می کردنــد، 
ــان  ــعر آب و ن ــه ش ــت ک ــدا نمی دانس ــده خ بن
ــرود  ــد ب ــرده بودن ــویقش ک ــود. کاش تش نمی ش

ــال! فوتب
از بابــت تماشــاچی هــم خیالتــان راحــت 
باشــد، تماشــاچی هــم از خودمــان، مــا تــوی 
انتخابــات شــورای اول سرچشــمه ۳۰ تــا اتوبــوس 
ــد  ــل واج ــف فامی ــا نص ــازه این ه ــم. ت آدم آوردی
شــرایط کبــری خانــم بودنــد. بلقیــس خانــم هــم 
ــوادار  ــم ه ــان ه ــل دارد. همه ش ــی فامی ــزار تای ه

ــتند! هس
ــراوان  ــالم ف ــما س ــت ش ــم خدم ــری خان کب
می رســانند و می گوینــد اگــر انشــاءا... ســهم 
خودتــان را گرفتید و خواســتید بازنشســته شــوید، 
می توانیــد بیاییــد شــهر مــا، بــرای مجلــس 
کاندیــد شــوید. مــا کاًل مهمان نــواز هســتیم 
آن قــدر کــه ترجیــح می دهیــم مهمانمــان را هــم 
نماینــده کنیــم. روی رأی مــا هــم حســاب کنیــد.

ایــن موضــوع تیــم فوتبــال را هــم فعــاًل 
محرمانــه داشــته باشــید. خودمــان یــک تاکتیــک 
جدیــد هــم درســت کرده ایــم کــه انشــاءا... کبــری 
خانــم اجــازه بدهنــد خدمتتــان عرضــه می داریــم. 
ــوی  ــود، ت ــگ می ش ــما تن ــرای ش ــان ب ــا دلم م
ــد  ــتور بفرمایی ــد، دس ــان نمی دهن ــه راهم کارخان
ــت  ــوراً خدم ــه حض ــد ک ــی بدهن ــران وقت در ته

ــاده جســارت اســت. ــیم. زی برس
فدوی: غضنفر
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