تصمیم گیــــری
و هدف گــذاری
همــه مــا رویــا هــا و آرزوهایــی داریــم ،همــه
مــا در اعمــاق روح خــود مــی خواهیــم بــاور
کنیــم کــه دارای موهبــت خاصــی هســتیم،
مــی توانیــم تغییــر و تفاوتــی ایجــاد کنیــم،
مــی توانیــم بــه طریــق خاصــی در دیگــران
نفــوذ کنیــم و مــی توانیــم جهــان فعلــی
را بــه صــورت دنیــای بهتــری در آوریــم.
در درون هــر یــک از مــا منابــع نیــروی
عظیمــی بــه ودیعــه نهــاده شــده اســت کــه
مــی توانــد مــا رابــه کلیــه آرزوهــای خــود و
حتــی بــه چیــزی بیــش از آن برســاند .یــک
تصمیــم ،مــی توانــد دریچــه هــای بســیاری
را بــه روی مــا بــاز کنــد و شــادمانی یــا غــم،
ســعادت یــا بــی نوایــی ،بــا هــم بــودن یــا
انــزوا ،عمــر طوالنی و یا مــرگ زود رس را به
ارمغــان آورد .اگــر در زندگــی شــما چیــزی
هســت کــه از آن ناراضــی هســتید ( ،مثـ ً
ا
در زمینــه روابــط ،ســامت جســمی و یــا
شــغل) هــم اکنــون تصمیــم بگیریــد کــه
بالفاصلــه تغییــری در آن بــه وجــود آوریــد.
هــر چــه بیشــتر تصمیــم بگیریــد ،قــدرت
تصمیــم گیــری شــما بیشــتر مــی شــود.
همچنــان کــه عضــات بــدن در اثــر ورزش
نیرومندتــر مــی شــوند ،قــدرت تصمیــم نیــز
بــا تمریــن افزایــش مــی یابــد.
همیــن امــروز ،در مــورد دو کار کــه بــه
تاخیــر انداختــه ایــد تصمیــم بگیریــد:
یــک تصمیــم کــه گرفتــن آن آســان و
یــک تصمیــم کــه کمــی دشــوارتر باشــد.
بالفاصلــه در جهــت عملــی کــردن هــر
یــک از آنهــا قدمــی برداریــد و ایــن کار
را بــا قــدم دیگــری کــه فــردا بــر مــی
داریــد ادامــه دهید.بــا ایــن عمــل ،عضــات
تصمیمگیــری شــما نیرومنــد مــی شــوند و
مــی توانیــد بــزودی تغییراتــی بــزرگ ،در
تمامــی جهــات زندگــی خــود بــه وجــود
آوریــد .بایــد خــود را مقیــد کنیــم کــه از
اشــتباههای خــود پنــد بگیریــم ،نــه اینکــه
بــه خــود بپیچیــم و خویشــتن را مالمــت
کنیــم .اگــر از خطاهــای خــود درس

نگیریــم ،ممکــن اســت در آینــده نیــز آنهــارا
تکــرار کنیــم .اگــر موقت ـاً کشــتی تــان بــه
گِل نشســت ،بخاطــر آوریــد کــه در زندگــی
انســان شکســت معنــی نــدارد ،بلکــه فقــط
نتيجــه وجــود دارد .ایــن ضــرب المثــل را
در نظــر داشــته باشــید :موفقیــت نتیجــه
قضــاوت صحیــح اســت ،قضــاوت درســت
ناشــی از تجربــه اســت ،و تجربــه غالبــاً
نتیجــه قضــاوت غلــط اســت !
تحقیقــات پژوهشــگران ،پیوســته نشــان
داده اســت کــه افرادموفــق معمــوالً بــه
ســرعت تصمیــم مــی گیرنــد و وقتــی انجــام
کاری را درســت بداننــد ،بــه آســانی از
تصمیــم خــود بــر نمــی گردنــد .بــر عکــس،
اشــخاص شکســت خــورده معمــوالً دیــر
تصمیــم مــی گیرنــد و تصمیــم خــود را بــه
آســانی عــوض مــی کننــد .هــر گاه تصمیــم
شایســته ای گرفتیــد ،آن را رهــا نکنیــد.
همــه مــا ،چــه بدانیــم و چــه ندانیــم ،دارای
هدفهایــی هســتیم.
ایــن هدفهــا ،هــر چــه باشــند ،بــر زندگــی
مــا تاثیــر اساســی دارنــد .یعنــی بعضــی
از هدفهــا ،نظیــر اینکــه (بایــد قبضهــا و
صورتحســابهای خــود راپرداخــت کنــم)
هیــچ شــور و هیجانــی در انســان ایجــاد نمی
کنــد .رمــز آزاد کــردن نیروهــای واقعــی آن
اســت کــه هــدف هــای هیجــان آوری بــرای
خــود قــرار دهیــد کــه بــه طــور حقیقــی
نیــروی خالقــه را در شــما زنــده کنــد و
محــرک شــور و شــوق باشــد .هدفهایــی کــه
ارزش تعقیــب کــردن دارنــد انتخــاب كنيــد.
آنــگاه یــک هــدف را کــه مهیــج تــر باشــد
بــر گزینیــد .چیــزی باشــد کــه بخاطــر آن،
صبحهــا زودتــر از خــواب برخیزیــد و شــبها
دیرتــر بــه بســتر برویــد.
بــرای رســیدن بــه آن هــدف ،تاریــخ
معینــی را در نظــر بگیریــد و در چنــد ســطر
بنویســید کــه چــرا حتمـاً بایــد تــا آن تاریــخ
بــه هــدف برســید .آیــا ایــن هــدف ،آن قــدر

بــزرگ هســت کــه برایتــان شــور آفریــن
باشــد؟ یــا باعــث شــود کــه از چهــار چــوب
محدودیتهــای خــود فراتــر برویــد؟ یــا
ظرفیتهــای نهفتــه خــود را آشــکار کنیــد؟
هــم اکنــون آگاهانــه هدفهــای خــود را
انتخــاب کنید.پــس از آنکــه هدفهــا یــا امــور
مهــم را بــه ذهــن خــود یــاد آور شــدید،
نوعــی غربــال ذهنی بــه نــام (سیســتم فعال
کننــده شبکــــه ذهنــی) بــه کار مــی افتد.
ایــن بخــش از ذهــن ماننــد آهــن ربــا عمــل
مــی کنــد و کلیــه اطالعــات و فرصتهایــی را
کــه ممکــن اســت موجــب موفقیــت ســریع
و رســیدن شــما بــه هــدف شــود جــذب
مــی نمایــد .بــکار انداختــن ایــن کلیــد
نیرومنــد عصبــی ،مــی توانــد ظــرف چنــد
روز یــا چنــد هفتــه ،شــکل زندگــی شــما را
واقعــاً دگرگــون کنــد.

راهنمای هدف گذاری برنامه ریزی
سیستــم فعـال کننده ( ) RAS

 )1از امــروز بــه مــدت چهــار روز و هــر روز
بــه مــدت ده دقیقــه وقــت خــود را صــرف
هدفگــذاری کنیــد( .توجــه  :هدفهــای خــود
را در دفترچــه ای یادداشــت کنیــد).
 )2در هنــگام انجــام ایــن تمریــن مرتب ـاً از
خــود بپرســید ( :اگــر مطمئــن بــودم کــه
بــه هــر خواســته ای خواهــم رســید و در
هیــچ زمینــه ای شکســت نخواهــم خــورد،
در آن صــورت چــه چیــزی را مــی خواســتم
و چــه مــی کــردم؟)
 )3خــوش باشــید و بــه عوالــم کودکــی
بــر گردیــد .در یــک فروشــگاه بــزرگ
اســباب بــازی ،روی زانــوی بابانوئــل (یــا
عمــو نــوروز) نشســته ایــد و در آن حالــت
هیجــان و انتظــار ،هیــچ خواهشــی آنقدرهــا
بــزرگ نیســت .بهــای هیــچ چیــزی آنقدرهــا
گــزاف نیســت.
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همــراهان صمیمـــــی
بـا ســالم و عــرض ادب

جوانــه هایــی کــه در بهــار بــر شــاخه هــای درختــان رشــد مــی کننــد ،در تابســتان
جــان مــی گیرنــد ،در پاییــز زرد و در زمســتان خشــک و بــی جــان مــی شــوند.
مــا انســان هــا هــم فصــل هــای زندگــی را بــا بهــار و زمســتان هــر ســال ســپری مــی
کنیــم ،چــه بهــار جوانــی و گــذران عمــر چــه خــزان روزهــای ســخت روزگار.
پــس در ایــن مجــال گــذرا فرصــت را مغتنــم مــی شــماریم بــرای عــرض تشــکر و
قدردانــی از همــه شــما همراهــان گرامــی کــه در پنجمیــن ســال متوالــي انتشــار نشــریه
پاورپایــپ بــا حســن نظــر و پیشــنهادات ســازنده تــان بــرای هرچه بهتــر شــدن آن ما را
یــاری کردید.شــاید ایــن روزهــا انتخــاب بــا کیفیت تریــن محصــول در میــان محصوالت
متعــدد کــه در بــازار رقابتــی و بــا تبلیغــات گســترده وجــود دارد ،کار آســانی نباشــد امــا
از اینکــه شــما پاورپایــپ را بــه عنــوان محصــول انتخابــی خــود بــر مــی گزینیــد ،بــه
خــود افتخــار مــی کنیــم و تــاش هــر روزه مــا گام نهــادن در مســیر ارائــه برتریــن
محصــول بــرای شــما ســروانی اســت کــه شایســته بهتریــن هــا هســتید.
پــس در راســتای رســیدن بــه ایــن مســئولیت عظیــم بــا خانــواده پاورپایــپ مثــل
همیشــه هــم یــار و همــراه باشــید.
با تقدیم و احترام
سردبیر نشریه
رضا احمدی
خواســته هــای خــود را در ميــان دو
ديــوار محكــم اراده و عقــل زندانــی
كنيــد« .ارســطو»
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گــردش فصــل هــا ،گویــای یکــی از نشــانه هــای عظمــت خالــق هســتی اســت.

تــا كنـــون بــه شكستـــه شــدن
بلـــورهاي نبــات در يك ليـــوان
چـــای داغ دقــت نمـــوده ايــد؟
شكســته و حــل شــدن تدريجــي نبــات
در ليــوان چــاي داغ مصــداق كســب و
كارهايــي اســت كــه امـــروزه دستخـــوش
بحــــران شــده انــد و زندگــي نباتــي را
برگزيــده انــد.
در بحــران اقتصــادي امــروز كــه بســياري
از كشــورهاي دنيــا را در گيــر خــود نمــوده،
اگــر چنــد گام فراتــر از رقبــا حركــت

نكنيــم ،بــه طــور يقيــن بــه زندگــي نباتـــي
شــويم ،در صورتيكــه بــا كمـــي آگاهـــي و
بهـــره منــدي از تكنولــوژی روز مربــوط بــه
کســب و کار خویــش ،مــي توانيــم بــه موفقيتی
دســت يابيــم كــه كمتريــن حــق قطعــی
تجــارت كاری هــر ســازمانی اســت.
يكــی از اصــول موثــر تجــارت دنيــای امــروز،
تبليغــات هدفمنــد و هوشــمندانه اســت.
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اتــصـــاالت
پــرســــي
پـــاورپـــایپ
در نصــب لولــه هــای 5
الیــه بــا توجــه بــه وجــود
انشــعاب هــای متعــدد
و لــزوم اســتفاده از
اتصــاالت در محــل تغییــر
جهــت و یــا تغییــر ســایز
لولــه معمــوال از دو روش
متفــاوت و دو نــوع اتصــال
اســتفاده مــی گــردد .ایــن
اتصــاالت بنــا بــه نحــوه
قرارگیــری بــر روی لولــه و
روش نصــب آن ،اتصــاالت
پرســی و اتصــاالت کوپلــی
خوانــده مــی شــوند.
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ســپس اهــرم هــا را بــا فشــار دســت ،جمــع
کــرده تــا دهنــه فکهــا بــه هــم برســند بــه
ایــن ترتیــب عملیــات پــرس بــه طــور کامل
انجــام مــی گــردد.

* دستگـــــاه پــرس بـرقــــی

هیدرولیکـــــی اتصـــال پرسی

فــك هــاي دســتگاه بــه صــورت اتوماتيــك
توســط فشــار دكمــه مخصــوص بــاز و بســته
مــي شــود .نحــوه عملکــرد ایــن دســتگاه بــه
ایــن شــکل اســت کــه ابتــدا فــک مــورد نظر
جهــت انجــام پــرس بــر روی اتصال را ســوار
بــر دســتگاه نمــوده ســپس انتهــای فکهــا را
بــا دســت بــاز کــرده بــر روی حلقــه اســتیل
دارد کــه در ادامــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره قــرار داده و بــا فشــردن دکمــه دســتگاه بــه
مــی شــود.
طــور اتوماتیــک فکهــا جمــع شــده و عمــل
پــرس انجــام مــی شــود.
کالیبر:
ایــن وســیله جهــت کالیبــر کــردن ســر لوله
مــي باشــد بــه گونــه اي كه بــه هنــگام ورود * اتصـــال پرســـی از چهـار جـزء
لولــه بــه اتصــال اورينــگ هــاي بدنــه اتصــال متفــــاوت تشــکیل شــده است
آســيب نبيند.

 .1بدنه اتصال پرسی:

بدنــه اتصــال از جنــس برنــج میباشــد کــه
* قیچی
جهــت مقــاوم ســازی و زیباســازی توســط
از این ابزار جهت برش لوله استفاده میشود.
آلیــاژ نیــکل آبــکاری شــده اســت.
بــر روی بدنه اتصال آرم شــرکت ،ســایز آن و
* فنر خم كن
عالمــت اســتاندارد حــک شــده و در قســمت
از آنجــا کــه در ایــن سیســتم لولــه کشــی ســر شــيلنگي هــر اتصــال دنــده هايــي بــه
برخــی از تغییــر مســیر هــای لولــه بــا خــم صــورت معكــوس جهــت نگهــداری لولــه در
کــردن آن و بــدون اســتفاده از ابــزار انجــام جــای خــود تراشــيده شــده اســت.
مــی گیــرد ،ابــزاری بــا عنــوان فنــر
خــم کــن بــرای انجــام ســریعتر و راحتتــر  1-1برنج:
ایــن امــر در نظــر گرفتــه شــده کــه خــم آلیــاژی اســت کــه از مــس و روی تشــکیل
مــورد نظــر را در لولــه بــه وجــود مــی آورد .شــده کــه در برابــر اکســید شــدن مقــاوم
بــوده و بــه علــت انعطــاف پذیــری تــوان
* دستگـــاه پـــرس دستــــــی مقاومــت در برابــر فشــارهای جانبــی ماننــد
فشــار عبــور آب و فشــارهايی کــه در اثــر
اتصـــــال پرســـی
* اتصــــاالت پرسـی
پنهــان ســازی درون مصالــح ســاختمانی بــر
ایــن نامگــذاری بــه ایــن علــت انجــام ایــن دســتگاه جهــت فشــردن حلقــه آن وارد مــی شــود را دارا اســت.
گرفتــه کــه در ایــن نــوع اتصــال ،حلقــه ای اســتیل بــر روی لولــه بــوده و دارای
بــر روی لولــه قــرار گرفتــه و توســط وســیله فــک هایــی بــا ســایز هــای متفــاوت اســت 2-1 .نیکل:
ی و بــه
مخصوصــی بــر لولــه فشــرده (پــرس) همچنیــن قابلیــت جابجایــی آســان را نیــز آلیــاژی اســت بــه رنــگ نقــره ا 
مــی گــردد ،بــه ایــن ترتیــب عــاج هــای دارا اســت .نحــوه ی عملکــرد ایــن دســتگاه خوب ـی جــا میگیــرد .ایــن فلــز بــه علــت
اتصــال در گوشــت درونــی لولــه فــرو رفتــه بــه ایــن طریــق اســت کــه ابتــدا فــک مــورد انعطــاف پذیــری ودوام زیــاد در برابر اکســید
و بــه کمــک اورینــگ هایــی کــه در کنــار نظــر جهــت انجــام پــرس بــر روی اتصــال شــدن بــرای آبــکاری و روکــش فلــزات
ایــن عــاج هــا قــرار دارد ،ارتبــاط بوجــود (باتوجــه بــه ســايز اتصــال) قــرار گرفتــه و دیگــر مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
آمــده را آب بنــدی مــی کنــد و از نشــتي ســپس فــک دســتگاه را توســط اهــرم هــای بدنــه اتصــاالت پرســي بــا توجــه بــه اينكــه
آب جلوگیــری بــه عمــل مــی آورد .نصــب دســتی کــه در انتهــای دســتگاه قــرار دارد توســط پيشــرفته تريــن تجهيــزات تــراش
اتصــاالت پرســي نیــاز بــه ادوات خاصــی بــاز کــرده بــر روی حلقــه اســتیل قــرار داده ( )CNCتوليــد مــي شــود داراي كمتريــن

مــی شــود.
ميــزان تلورانــس ابعــادي مــي باشــد.
بــر روی ایــن حلقــه از جنــس اســتیل
 .2اورینگهای اتصال پرسی:
ســوراخهایی تعبيــه شــده کــه لولــه بــه
در اتصــاالت پرســی بــه منظــور جلوگیــری
محــض جــا افتــادن در جــای خــود از آن
از نفــوذ پذیــری آب عــاوه بــر فشــرده
ســوراخها قابــل رویــت بــوده و آمــاده بــرای
شــدن عاجهــای بدنــه اتصــال در گوشــت
فشــرده شــدن حلقــه بــر روی آن میباشــد.
درونــی لولــه ،در هــر انشــعاب از دو اورینــگ
نیــز اســتفاده مــی شــود.
* فلز استیل
ایــن اورینگهــا از ممتازتریــن اورینگهــای
مهندســي بــوده کــه در فاصلــه مشــخص این فلز  %100در مقابل زنگ زدگی مقـاوم
از یکدیگــر در میــان دنــده هــا قــرار بوده و دارای استحکام قابل مالحظـــه ای
گرفتــه انــد .ایــن اورینگهــا مقاومــت است که به محض فشرده شدن بر روی لوله
ی دچــار به هیچ عنوان قابل برگشت نمیباشد.
گرمایــی باالیــی دارنــد و بــه ســادگ 
خشــکی و شــکنندگی نمیشــوند.

 .3حلقه استیل اتصال پرسی:

قســمت ســوم یــک اتصــال پرســی حلقـهای
از جنــس اســتیل ضــد زنــگ (Stainless
ی بدنــه اتصــال
 )Steelمیباشــد کــه وقتــ 
در درون لولــه قرارمیگیــرد ایــن حلقــه بــر
روی لولــه قــرار گرفتــه و عمــا لولــه در
میــان حلقــه اســتیلی و بدنــه برنجــی مهــار

بــاال رفتــن ســرعت در اجــرا مــی شــود.

* نــوع نصب اتصــاالت پرسی

بــا توجــه بــه توضیحــات بــاال دربــاره
مشــخصات اتصــاالت پرســی شــایان ذکــر
اســت نصــب ایــن اتصــاالت بــه ســادگی هــر
چــه تمــام تــر انجــام میگیــرد .بــه ایــن
صــورت کــه ابتــدا لولــه کالیبــر شــده وارد
سرشــيلنگي شــده و در داخــل حلقه اســتیل
قــرار گرفتــه و پــس از رویــت از ســوراخهای
حلقــه اســتیل توســط دســتگاه پــرس حلقــه
اســتیل بــر روی لولــه فشــرده (پــرس) شــده
و نصــب بــه صــورت کامــل انجــام می شــود.

 .4پايـــــه نگهدارنـده حلقــــه * سرعت نصب اتصاالت پرسی
اتصــــال پرســـی:
 .1برش عمود و بدون زايده

ایــن مهارهــای پالســتیکی کــه در انتهــای
دنــده هــاي ســر شــيلنگي هــر انشــعاب
قــرار دارد جهــت نگهــداری و مهــار حلقــه
اســتیل بــر روی بدنــه اتصــال میباشــد.
ایــن مهارهــا بــا نگهــداری حلقــه اســتیل در
جــای خــود بــر روی بدنــه اتصــال ،باعــث

 .2كاليبر و برقو نمودن لوله
 .3ورود لولــه بــه داخــل حلقــه نگهدارنــده
بــه گونــه اي كــه از ســوراخ هــاي انتهایــي
قابــل رويــت باشــد.
 .4پــرس نمــودن اتصــال بــه لولــه توســط
دســتگاه پــرس
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رونمایی از لوگو و شعـار جدید

همزمـان با والدت با سعـادت امام عصر(عج) پیشرفتهترین خط
تولید لولههای پنج الیـه پاورپایپ راهاندازی شد

پاورپایپ تک نواز صنعت پلیمر ایران
لوگــو یکــی از مهمتریــن مــواردی اســت کــه طراحــی درســت آن مــی توانــد تاثیــر
شــگرفی در تجــارت بهتــر و جــذب بیشــتر مشــتری داشــته باشــد .بــا توجــه بــه
ایــن سیاســت هــر ازگاهــی شــرکت هــا بــا بررســی دقیــق اقــدام بــه تغییــر لوگــوی
خــود مــی نماینــد تــا توجــه مشــتریان را بیــش از پیــش جلــب کننــد.
در ایــن راســتا شــرکت صنایــع پلیمــر اســپادانا نيــز از لوگــوی جدیــد پاورپایــپ
رونمایــی نمــود.
همچنیــن شــرکت عــاوه بــر تغییــر لوگــو شــعار جدیــد خــود با عنــوان« ســازوکار
خــاق» را هــم رونمایــی کــرد .امیــد اســت تــا بــا ســر لوحــه قــرار دادن شــعار
جدیــد بتوانیــم رضایــت و ارتبــاط بــا مشــتریان را بــه حداکثــر رســانده و در ســال
جــاري قدمهــای مثبتــی در راســتای ســربلندی ایــران عزیزمــان برداریــم.

کسب افتخـاری دیگر برای خانـواده بزرگ پاورپایپ
دریافت استاندارد CE

بــه گــزارش روابــط عمومــی و تبلیغــات پاورپایــپ و بــه نقــل از مدیــر تضمیــن کیفیــت
شــرکت ،نگــرش مدیــران ایــن شــرکت ورود بــه بازارهــای جهانــی و ایجــاد تــوان
رقابــت در بازارهــای جهانــی مــی باشــد،
از اینــرو شــرکت در راســتای اهــداف خــود اقــدام بــه اخــذ اســتاندارد  CEجهــت
توانایــی ورود بــه بــازار اروپــا را کــرده اســت .محصــوالت ایــن شــرکت گواهینامــه
اســتاندارد اروپایــی  CEرا در باالتریــن رده اخــذ کردنــد کــه مهــر تاییــدی بــر کیفیت
ایــن محصــوالت مــی باشــد ،محصوالتــی کــه اســتاندارد  CEرا اخــذ مــی کننــد بــه
معنــای (مــورد قبــول اروپــا) مــی باشــد.
امیــد اســت بــا تــاش شــبانه روزی پرســنل زحمــت کــش و متعهــد پاورپایــپ و
همچنیــن حمایــت هــای همــه جانبــه مدیرعامــل موفــق پاورپایــپ  ،بتوانیــم باعــث
افتخــار و ســربلندی ایــران عزیزمــان باشــیم.
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بــه گــزارش روابــط عمومــی و
تبلیغــات پاورپایــپ و بــه نقــل از
مدیــر تولیــد شــرکت ،ایــن خــط
تولیــد یکــی از ســـریعترین خــط
تولیــد لولههــای پنــج الیــه بــه
شــمار مــیرود کــه بــا همــت
مهندســان فنــی پاورپایــپ و بــا
نظــارت کارشناســان خارجــی
همزمــان بــا والدت بــا ســعادت
امــام عصــر (عــج) در کارخانــه
پاورپایــپ اصفهــان راهانــدازی
شــد .محصــوالت ایــن خــط تولیــد
پیشــرفته کــه جهــت انتقــال
تکنولــوژی آن بــه کشــورمبلغ

قابــل توجهــی هزینــه شــده اســت
جهــت لولهکشــی آب ســرد و گــرم
بهداشــتی ،لـــولهکشی سیستمهای
گرمایشــی و سرمایشــی و همچنیــن
سیســتم نویــن گرمایــش از کــف
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
همچنیــن ایــن تولیــدات عــاوه
بــر تأمیــن بخــش قابــل توجهــی از
نیــاز بــازار داخلــی ،بــه کشــورهای
ی شــود.
منطقــه نیــز صــادر مــ 
بــه گفتــه احمــدی ،وظیفــه ملــی
مــا ایجــاب مــی کنــد از صنعــت و
تولیــدات داخلــی ،بــا نگــرش بــه
واقعیــت هــای روز و بــازار جهانــی،

بــا همــه تــوان حمایــت کنیــم و
شــرایط را بــه گونــه ای مهیــا کنیم
کــه امــکان و توانایــی رقابــت بــا
محصــوالت خارجــی چــه در داخــل
و چــه در خــارج از کشــور بــرای
تولیــدات و محصــوالت داخــل بــه
وجــود آیــد .امیــد اســت توانســته
باشــیم در حمایــت از تولیــد
ملــی قدمــی مثبــت برداشــته و
در راســتای رســیدن بــه اهــداف
عالــی ،راه درســت را انتخــاب
کــرده باشــیم.
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آموزش نقشه خوانــي
تـأسيسات ساختمانـي
ادامه از فصلنامه قبل :
 .1نصــب مســتقیم پمــپ بــر روی لولــه
انشــعاب آب شــهر مجــاز نیســت.
 .2در نقطــه خــروج لولــه از کنتــور شــیر
قطــع و وصــل و شــیر یــک طرفــه نصــب
شــود.
 .3در ورودی لولــه ی آب هــر آپارتمــان بایــد
شــیر قطــع و وصــل و شــیر یــک طرفــه
نصــب شــود.
 .4بــر روی لولــه رایــزر کــه حداقــل بــه دو

طبقــه آب مــی رســاند شــیر قطــع و وصــل کوچــک افقــی قــرار گیرنــد.
و شــیر تخلیــه نصــب شــود.
 .8بــرای ســاختمان مســکونی بیــش از 4
 .5در صورتــی کــه طــول لولــه آب گــرم طبقــه یــا بیــش از  10واحــد آپارتمانــی
بیــش از  30متــر باشــد ،اســتفاده از لولــه بایــد مخــزن ذخیــره پیــش بینــی شــود.
برگشــت آب گــرم مصرفــی الزامــی اســت.
 .9نــکات اجرایــی در پاییــن نقشــه نوشــته
 .6لولــه هــای قائــم ممکــن اســت روکار شــود ،ماننــد  :لولــه کشــی در ســقف
کاذب اجــرا و بــرای عایــق کاری از پشــم
باشــند یــا داخــل شــفت قــرار گیرنــد.
شیشــه بــه ضخامــت یــک اینــچ بــا روکــش
 .7لولــه هــای افقــی ممکــن اســت روکار آلومینیــوم اســتفاده شــود.
باشــند یــا داخــل ســقف کاذب یــا کانــال

ترسیم نقشه های لوله کشی آب سرد و آب گرم بهداشتی
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آشنايي با
استـان كـردستان
مشخصات عمومی

اســتان کردســتان بــا مســاحت  28هــزار کیلومتــر
مربــع کــه  1/7درصــد ســطح کشــور اســت رتبــه
شــانزدهم را در بیــن اســتان هــا دارا مــی باشــد .این
اســتان در غــرب ایــران و از شــمال بــه اســتان هــای
آذربایجــان غربــی و زنجــان ،از جنــوب بــه اســتان
کرمانشــاه ،از شــرق بــه اســتان هــای همــدان و
زنجــان و از غــرب بــه کشــور عــراق محــدود اســت.
اســتان کردســتان بــا کشــور عــراق  ۲۰۰کیلومتــر
مــرز مشــترک دارد.
اســتان کردســتان براســاس آخریــن تقســیمات
کشــوری در ســال  ۱۳۹۰دارای ۱۰شهرســتان،
۲۹شــهر۳۱ ،بخــش۸۶ ،دهســتان و  1884آبــادی
دارای ســکنه و  ۱۸۷آبــادی خالــی از ســکنه
بودهاســت .شهرســتانهای ایــن اســتان عبارتنــد
از :بانــه ،بیجــار ،دهــگالن ،دیواندره ،ســروآباد ،ســقز،
ســنندج ،قــروه ،کامیــاران و مریــوان.

فرهنگ کردستان

14

جمعیت و نیروی انسانی

بــر اســاس آخریــن سرشــماری مرکــز آمــار ایــران
در ســال  ،1390اســتان کردســتان  1493645نفــر
جمعیــت دارد کــه  66درصــد شــهری و  34درصــد
را جمعیــت روســتایی تشــکیل مــی دهــد .تراکــم
نســبی جمعیــت معــادل  51/2نفــر در کیلومتــر
مربــع اســت .از  1146هــزار نفــر جمعیــت  6ســاله
و باالتــر اســتان 78 ،درصــد بــا ســوادند .جمعیــت
 10ســاله و باالتــر شــاغل اســتان بــه تعــداد 327
هــزار نفــر کــه  32درصــد آن در بخش کشــاورزی،
 11درصــد در بخــش صنعــت و  57درصــد مابقــی
در بخــش خدمــات اشــتغال دارنــد.

شــال بافــی ،دســتبافت هــا ،جاجیــم بافــی و قالــی
بافــی از صنایــع دســتی عمــده ایــن اســتان اســت.

خورشت تره ،غذای کردی

جاذبه های تاریخی فرهنگی

بــا آثــار بــه جــای مانــده از ادوار کهــن بیانگــر
قدمــت و عظمــت اســتان کردســتان مــی باشــد
کــه ذیــا بــه انهــا اشــاره مــی شــود.
الف – آثار تاریخی قبل از اسالم
* تپــه باســتانی زیویــه کــه در  55کیلومتــری
جنــوب شــرقی شهرســتان ســقز واقــع شــده اســت.
* غار کرفتو در  72کیلومتری شهرستان سقز
* کتیبــه تنگیــور کــه در  25کیلومتــری غــرب
شهرســتان کامیــاران واقــع شــده اســت کــه آثــار
فــوق متعلــق بــه دوران قبــل از اســام بــوده و
قدمــت  2هــزار ســاله دارنــد.

اســتان کردســتان یکــی از اســتان های کردنشــین
در غــرب ایــران اســت ،اکثریــت ســاکنان ایــن
اســتان ،کــرد زبــان هســتند کــه بــه لهجــه هــای
مختلــف تکلــم مــی کننــد .دربــاره زبــان کــردی
مــردم شناســان بــر ایــن رای هســتند کــه زبــان
کــردی یکــی از زبــان هــای گــروه هنــد و اروپایــی
و ایرانــی اســت.
ب – آثار تاریخی بعد از اسالم
زبــان کــردی در اســتان کردســتان و همچنیــن در
* مسجد داراالحسان ( 1227هـ  -ق)
اســتان هــای ايــام ،کرمانشــاه ،همــدان ،آذربایجان
* مســجد داراالمــان کــه متعلــق بــه دوران قاجــار
غربــی و شــمال خراســان و دیگرکشــورها
مــی باشــد و در ســنندج واقــع شــده انــد.
لهجــه هــای گوناگونــی دارد امــا مهمتریــن ،پــر
* عمارت آصف الدیوان متعلق به دوران صفویه
تکلــم تریــن و یــا بــه عبارتــی لهجــه رســمی
* بقعهباباگرگردرشهرستانقـروهوآثـارمتعدددیـگر
و ادبــی دو شــاخه کرمانجــی و ســورانی اســت،
شــاخه ســورانی در اســتان کردســتان لهجــه رایــج صنایع و معادن
در ادبیــات مکتــوب اســت.
صنایــع اســتان کردســتان بــه دو گــروه ماشــینی
دیــن مــردم کردســتان اســام و اکثریــت آنهــا و دســتی تقســیم مــی شــوند .صنایــع ماشــینی
پیــرو مذهــب تســنن و شــافعی می باشــند ،شــیوه اســتان مشــتمل بــر گــروه هــای صنایــع کانــی
غالــب زندگــی مــردم در ایــن اســتان ســنتی و بــا غیــر فلــزی ،شــیمیایی ،ســلولزی ،نســاجی ،چــرم،
هویتــی قومــی اســت.
غذایــی ،بــرق و الکترونیــک هســتند.
وجــود حــدود  1900روســتا در اســتان نمایانگــر در حــال حاضــر درنقــاط شــهری و روســتایی
انــس مــردم بــه طبیعــت و کشــاورزی اســت.
کردســتان عــده کثیــری بــه تولیــد محصــوالت
به اســتناد شــواهد و مدارک مســتند تاریخــی ،قوم گوناگــون دســتی کــه هــم مصــرف خانگــی و هــم
کــرد از نــژاد آریایی هســتند کــه در هــزاره اول قبل ارزش تجــاری دارنــد مشــغول هســتند .فــرش
از میــاد مســیح از کنــاره هــای دریــای خــزر بــه بافــی ،گلیــم بافــی ،نســاجی ،نــازک کاری چــوب،
سلســله کــوه هــای زاگــرس آمــده و بــا غلبــه بــر گیــوه دوزی ،خراطــی ،ســوزن دوزی ،قــاب دوزی،
قــدرت آشــوریان در نینــوا امپراطــوری مادهــا را در پولــک دوزی ،منجــوق دوزی و ســاخت زینت آالت
قــرن هفتــم قبــل از میــاد در ایــران پایــه گــذاری محلــی ،مــوج (کــه در منازل بــه عنــوان رختخواب
کردند.
پیــچ مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد) ،جانمــاز،

طرز تهیه:
در ظرفــی مناســب كمــی روغــن ریختــه و پیــاز
خــرد شــده را در آن كمــی تفــت مــی دهیــم بــه
طــوری كــه نیمــه طالیی شــود .گوشــت را بــه پیاز
اضافــه مــی كنیم.بعــد از حــدود  5دقیقــه زردچوبه
و لوبیــا ســفید را بــه آن اضافــه مــی كنیــم (دقــت
كنیــد لوبیــا را از شــب قبــل خیس كنیــد و آب آن
را دو بــار عــوض كنیــد) .پــس از كمــی تفــت دادن
حــدود نیــم لیتــر آب بــه آن اضافــه مــی كنیــم و
اجــازه مــی دهیــم آب جــوش بیایــد .زیــر شــعله
را كــم كــرده و اجــازه مــی دهیــم خــوب بپــزد.
در تابــه ای جداگانــه كمــی روغــن مــی ریزیــم و
تــره و جعفــری ســاطوری شــده را بــه آن اضافــه
مــی كنیــم و حــدود  10دقیقــه تفــت مــی دهیــم.
وقتــی گوشــت پخــت ،تــره ســرخ شــده را بــه
آن اضافــه مــی كنیــم و نمــك مــی زنیــم .در
 5دقیقــه آخــر گــرد لیمــو یــا  4عــدد لیمــو عمانی
رو بــه خــورش اضافــه مــی كنیــم .و بعــد از یــك
ربــع زیــر خورشــت را خامــوش مــی كنیــم .ســیب
زمینــی را خاللــی كــرده و ســرخ مــی كنیــم و
گوجــه فرنگــی را هــم خــرد كــرده و ســرخ میكنیم
و بــه عنــوان تزییــن روی غــذا مــی ریزیــم.
مــی توانیــد زعفــران آب كــرده هــم بــه خورشــت
اضافــه كنیــد و یــا بــرای ترشــی بیشــتر كمــی
آبغــوره یــا آبلیمــو بــه آن اضافــه كنیــد.

معرفی موتور خانه مرکزی و تمام پلیمری پاورپایپ
نکاتــی برای بهینـــه سـازی موتـــورخـــانـه ها

موتورخانــه هــا معمــوالً فضاهایــی هســتند کــه انــرژی زیــادی را
تولیــد مــی کننــد.
بنابرایــن بایــد بــه نحــوه طراحــی آنهــا توجــه خاصــی کــرد تــا از
اتــاف انــرژی در آنهــا جلوگیــری شــود.
در ایــن میــان شــرکت صنعــت پلیمــر اســپادانا بــا تکیــه بــر
تخصــص ،دانــش و تجربــه  50ســاله خــود بــرای اولیــن بــار در
ایــران موتورخانــه تمــام پلیمــری را طراحــی و اجــرا نمــود کــه
خصوصیــات آن بــه شــرح زیــر اســت:
* نصبسیستمکنتـرلمحیطـیهـوشمندموتـورخانه
* تطابق دیگ و مشعل
* نصب دمپر بارومتریک عایقکاری دیگ
* رسوب زدایی و شستشوی دیگ
* جلوگیری از هدررفت انرژی
اســتفاده از لولــه و اتصــاالت پلیمــری ،در ایــن نــوع موتورخانــه
بــا توجــه بــه ضریــب انتقــال حرارتــی پاییــن پلیمــر و در نتیجــه
کمتریــن افــت دمــای آب ...

* عدم نیاز به ایزوالسیون

لولــه هــای پلیمــری جنــس  pprبــه علــت تبــادل حرارتــی بســیار
پاییــن بــا محیــط نیــاز بــه عایــق کاری نداشــته و از ایــن حیــث
موتورخانــه را بــی نیــاز مــی نمایــد.
* اکسید شدن
از خصوصیــات اصلــی پلیمرهــا (لولــه هــای پلیمــری) ایــن اســت
کــه بــر خــاف سیســتم لولــه کشــی فلــزی اکســید نمــی شــود.
همانطــور کــه مــی دانیــم فلــزات در مجــاورت آب دچــار پوســیدگی
(اکسیداســیون) مــی شــوند و ایــن فرآینــد در دمــای بــاالی آب
ســرعت بیشــتری مــی گیــرد.
اســتفاده از سیســتم پلیمــری و همچنیــن برنــج مرغــوب در اتصاالت
فلــزدار باعــث شــده کــه فرآینــد اکسیدشــدن (پوســیدگی) در ایــن
نــوع موتورخانــه هــا حــذف شــود.
* سرعت و سهولت نصب
همانطورکــه مــی دانیــم ســرعت نصــب و اجــرای سیســتم لولــه
کشــی پلیمــری نســبت بــه فلــزی تــا  5برابــر بیشــتر مــی باشــد.
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آیــا مــی دانیــد کــه بیشــتر خرابــی هــای ســاختمان از سیســتم
لولــه کشــی مــی باشــد؟ چراکــه ســنگ ،آجــر و گــچ و ســرامیک و
… کمتــر در معــرض آســیب قــرار مــی گیرنــد .لذا پیشــنهاد می شــود
در مــورد ایــن امــر مهــم هرگــز کوتاهی نکنیــد و ســعی کنید همیشــه
بهتریــن نــوع لــوازم مصرفــی را انتخــاب نماییــد تــا خیالتــان تــا
ســال هــا راحــت باشــد.
همچنیــن پیمانــکاری کــه انتخــاب مــی کنیــد مــی بایســت از نظــر
تجربــه و توانایــی هــای فنــی و اطالعــات ،آگاهــی هــای الزم را
داشــته باشــد تــا هــم در حســن انجــام کار و هــم در توصیــه هــا
و پیشــنهاد هــا بتوانــد بهتریــن کمــک را بــه شــما داشــته باشــد.
آیــا مــی دانیــد اگــر موتورخانــه شــما تمیــز باشــد ،نیــازی بــه
ســرویس مشــعل و  ..نداریــد .
ســعی کنیــد کــف و دیوراهــای موتورخانــه ســاختمان شــما کاشــی
و ســرامیک شــده باشــد و از موتورخانــه بــه عنــوان انبــاری اســتفاده
نشــود ،هرهفتــه کــف موتورخانــه شستشــو شــود تــا مشــعل گــرد و
غبارهــای موجــود را بــه خــود جــذب نکنــد.
ســعی کنیــد پمــپ هــا را هفتــه ای یــک بــار بخصــوص در ایــام
زمســتان کــه موتورخانــه همیشــه روشــن اســت روغنــکاری نماییــد
تــا از عمــر مفیــد و بازدهــی واقعــی آن بهــره ببریــد.
توصیــه مــی شــود منبــع دو جــداره یــا کوئــل دار خــود را عایــق
بنــدی نماییــد تــا مصــرف انــرژی شــما بیــش از حــد نباشــد.

بــرای اینکــه در فصــل زمســتان منبــع انبســاط شــما کــه معمــوال
روی پشــت بــام قــرار مــی گیــرد ،پوســیده و ســوراخ نشــود ،بهتــر
اســت از جنــس آلومینیــوم در نظــر گرفتــه شــود.
در مــورد ســرویس هــای بهداشــتی کــه دارای توالــت هــای فرنگــی
مــی باشــند ،توصیــه مــی شــود وســایل داخــل توالــت فرنگــی را
چــک نماییــد ،چــرا کــه در برخــی از مــوارد در صــورت بــی توجهــی
بــه درســت کار کــردن لــوازم و یــا آب بنــدی نکــردن توالــت فرنگی،
ممکــن اســت باعــث بــه هــدر رفتــن آب مصرفــی شــما گــردد.
همچنیــن پیشــنهاد مــی گــردد جهــت تعویــض وســایل داخلــی
از قطعــات اســتاندارد و بــا کیفیــت اســتفاده نماییــد .الزم بــه ذکــر
اســت اگــر تصــور مــی کنیــد در ســرویس خــود نیــازی بــه بوگیــر
نیســت و توالــت فرنگــی خــود کار بوگیــری را انجــام مــی دهــد ،در
اشــتباه هســتید ســرویس شــما نیــاز بــه بوگیــر هــم دارد .
اگــر منبــع کوئــل داریــد بــه شــما توصیــه مــی شــود حداقــل ۲
الــی  ۳ســال یکبــار آن را جــرم گیــری نماییــد.
در صورتــی کــه مصــرف آب گــرم پاســخگو نبــود بــا مــواد شــوینده
مخصــوص جــرم گیــری صــورت خواهــد پذیرفــت.
در صورتــی کــه منبــع دو جــداره نیــز ســوراخ گــردد مــی تــوان
پــی بــه خــراب بــودن آن بــرد کــه بــا جوشــکاری محــل مــورد نظــر
اشــکال رفــع خواهــد شــد.
منبــع دوجــداره معمــوال در ســاختمان هایــی کــه تعــداد خانوارهای

آن کــم مــی باشــد اســتفاده مــی شــود و منبــع کوئــل دار نیــز در
ســاختمان هــای بــا خانــوار زیــاد  -مثــل مجتمــع هــا  -مــورد
اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
آب مصرفــی نیــز یکــی از مهــم تریــن مســائلی اســت کــه بایــد
مرغوبتریــن شــیر کار گذاشــته شــودتا ســامتی مشــتریان تضمیــن
شــود .امــروزه محصــوالت بعضــی کارخانــه هــا بــه دلیــل اســتفاده
نکــردن از مــواد اولیــه مناســب از مرغوبیــت الزم برخــوردار نیســتند
و باعــث بــو دار شــدن آب شــرب مــی شــود .همچنیــن بــه شــما
توصیــه مــی کنیــم کــه شــیر هــای آب خــود را بــه تصفیــه کننــده های
موجــود مجهــز نماییــد چــرا کــه آب شــرب آنچنــان کــه بایــد و
شــاید تصفیــه شــده نیســت.
اگــر دقــت کــرده باشــید متوجــه مــی شــوید کــه بعــد از مدتــی
فشــار آب پاییــن مــی آیــد کــه بــا تمیــز کــردن دســتگاه تصویــه
ایــن مشــکل نیــز بــر طــرف مــی شــود.
بــه شــما توصیــه اکیــد مــی کنیــم کــه بــرای لولــه هــای شــوفاژ
حتمــا از لولــه هــای پالســتیکی اســتفاده نماییــد چــرا کــه بــه
دلیــل فشــار بــاالی آب و گرمــای زیــاد ممکــن اســت لولــه ی
آهنــی دچــار خوردگــی و زنــگ زدگــی شــوند.
توصیــه مــی شــود از شــیرهای رادیاتــور فــوالدی دارای درجــه
بنــدی اســتفاده کنیــد کــه در مواقعــی کــه هــوای اتــاق ســرد یــا
گــرم مــی شــود باداســتفاده از آن درجــه هــوا را تنظیــم کنیــد.

نکتــه بعــدی اینکــه بایــد بــرای رادیاتــور هایــی کــه پــره هــای زیــاد
دارنــد و ســنگین تــر هســتند (وزن زیــاد رادیاتــور و آب درون آن)
از بســت هــای رادیاتــور بــه فاصلــه ی کمتــری و تعــداد بیشــتری
اســتفاده شــود.
بــه شــما توصیــه مــی کنیــم کــه حتمــا جلــوی درب ورودی خــود از
شــیرهای رفــت و برگشــت مجــزا و مختــص خــود اســتفاده کنیــد.
همچنیــن شــیر اصلــی ســرد و گــرم مجــزا داشــته باشــید چــرا
کــه در مواقعــی کــه بــه مــدت طوالنــی خانــه را تــرک مــی کنیــد
ممکــن اســت بــه دلیــل نشــت آب روی پریــز هــای بــرق و زدن
اولیــن کلیــد دچــار آتــش ســوزی و خســارات جبــران ناپذیــری
شــوید و یــا در مــواردی نشــت آب باعــث فــرو ریختــن ســقف
طبقــه ی زیریــن شــود.
در مــواردی ســوال مــی شــود کــه آیــا مــی تــوان توالــت ایرانــی را
بــه فرنگــی تبدیــل کــرد بــدون اینکــه بــه عایــق بنــدی کــف آن
لطمــه وارد شــود؟ بایــد بگوییــم بلــه شــما مــی توانیــد بــدون اینکــه
آســیب جــدی بــه عایــق کــف وارد شــود ایــن کار را انجــام دهیــد
بــه شــرط ایــن کــه فاصلــه ی اســتاندارد توالــت از بغــل هــا و از
پشــت رعایــت شــود.اگر منبــع توالــت فرنگــی شــما بــه راحتــی و
بــه ســرعت پــر نمــی شــود بایــد صافــی کــه در جلــو ورودی آب بــه
داخــل مــی باشــد را تمییــز نماییــد.
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یـازدهمیــن
جشنــــواره
انجمنفرهنگی
روابط عمومی
اصفـهــــان

اجـرای کار لولـه کشـی

كليـات
الــف) اجــراي كار لولــه كشــي توزيــع آب مصرفي
در داخــل ســاختمان بايــد بــا رعايــت الزامــات
منــدرج در ايــن قســمت از مقــررات صــورت گيرد.
ب) اجــراي كار لولــه كشــي بايــد توســط كارگران
آمــوزش ديــده و ماهــر صــورت گيــرد و از طــرف
كارشناســان مســئول اجراي كار سرپرســتي شــود.
لولــه كشــي بايــد بــا توجــه بــه صرفــه جويــي در
مصالــح و دســتمزد ،حفاظــت در برابــر خرابــي و
آســيب ديدگــي ،خوردگــي ،يــخ بنــدان ،جلوگيري
از محبــوس شــدن هــوا در لولــه هــا و مزاحمــت
ناشــي از ســر و صــداي جريــان آب اجــرا شــود
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الزامات اجرای کار
الــف) در جريــان نصــب لولــه و ديگــر اجــزاي لوله
كشــي بايــد داخــل لولــه هــا و فيتينــگ هــا ا ز
ذرات فلــز ،ماســه ،خــاك ،مــواد آب بنــدي و غيــره
كامـ ً
ا پــاك شــود.
ب) در نقــاط بــاالي شــبكه ی لولــه كشــي كــه
احتمــال محبــوس شــدن هــوا باشــد بايــد شــير
تخليــه ی هــوا نصــب شــود و در نقــاط پاييــن
شــبكه ی لولــه كشــي بايــد شــير تخليــه ی آب
نصــب شــود.
 .1بــراي تخليــه ی آب شــبكه ی لولــه كشــي
ســاختمان بايــد بعــد از كنتــور آب ســاختمان و
بالفاصلــه بعــد از شــير قطــع و وصــل و شــير يــك
طرفــه ،شــير تخليــه ی آب نصــب شــود.
 .2در هــر قســمت از شــبكه ی لولــه كشــي كــه
تخليــه ی آب لولــه ها از شــيرهاي برداشــت آب لوازم
بهداشــتي و ديگــر مصــرف كننــده هــا امــكان پذيــر
باشــد ،نصــب شــير تخليــه ی آب الزم نيســت.
پ) انتخــاب مصالــح و رو ش هــاي اتصــال لولــه
بــه لولــه ،لولــه بــه فيتينــگ يــا شــير ،فيتينــگ به
فيتينــگ يــا شــير ،بايــد طبــق الزامــات منــدرج
در بخــش مقــررات ملــی ســاختمان در انتخــاب
مصالــح بــه عمــل آيــد.
 .1در لولــه كشــي فــوالدي گالوانيــزه ،خــم كــردن
لولــه مجــاز نيســت و بايــد از زانوهــاي فــوالدي
گالوانيــزه ،يــا چــدن چكــش خــوار اســتفاده شــود.
 .2در اتصــال دنــده اي ،مــواد آب بنــد بايــد فقــط
روي دنــده هــاي خارجــي (دنــده ی نــر) اضافه شــود.
 .3تغييــر ســطح مقطــع داخلــي در اتصــاالت لولــه
كشــي نبايــد ناگهانــي باشــد و بايــد بــا واســطه ی
تبديــل هــا بــه تدريــج صــورت گيــرد.
 .4در لولــه كشــي غيرفلــزي نــوع و محــل بســت ها
و تأميــن شــرايط انبســاط و انقبــاض لولــه هــا بايد
طبق دســتور كارخانــه ی ســازنده رعايت شــود.
ت) لولــه كشــي بايــد در مســيرهايي كــه در
بخــش مقــررات ملــی ســاختمان در خصــوص

مســير لولــه هــا مقــرر شــده ،اجــرا شــود.
 .1ســطوح داخلــي شــفتهاي قائــم كــه لولــه در آن
نصــب مــي شــود بايــد نــازك كاري شــده و كامـ ً
ا
صــاف باشــد.
 .2لولــه و ديگــر اجــزاي لولــه كشــي بايــد با بســت،
و بــه ترتيبــي كــه در ايــن مبحــث مقــرر شــده
اســت ،در مســيرهاي تعييــن شــده ثابــت شــوند.
 .3در لولــه كشــي توزيــع آب گــرم مصرفــي بايــد
بــراي امــكان انبســاط و انقبــاض لولــه هــا پيــش
بينــي الزم صــورت گيــرد.
 .4در مســيرهايي كــه لولــه هــا در معــرض
خوردگــی باشــند ،بايــد بــا عايــق گرمايــي ،يــا
روش هــاي مــورد تأييــد ديگــر ،حفاظــت شــوند.
 .5عبــور لولــه از ديــوار ،تيغــه ،ســقف و كــف بايــد
از داخــل غالفــي كــه قطــر داخلــي آن دســت كــم
 20ميلــي متــر از قطــر خارجــي لولــه بزرگتــر
باشــد ،صــورت گيــرد .فاصلــه ی بين لولــه و غالف
بايــد بــا مــواد مناســب پــر شــود.
 .6هيــچ نــوع اتصــال ،جــز اتصــا ل جوشــي نبايــد
در داخــل اجــزاي ســاختمان يــا داخــل غــاف لوله
قــرار گيرد.
 .7در عبــور لولــه از ديــوار ،كــف و ســقف بايــد
مقــررات آتــش ســوزي مربــوط بــه ايــن جدارهــا
در مــورد فضــاي دور لولــه نيــز رعايــت شــود و دور
لولــه يــا مــواد مقــاوم در برابــر آتــش ،بــا مقاومتــي
برابــر آنچــه بــراي جــدار ســاختماني تعريــف شــده
اســت ،پــر شــود.
ث) اتصــال لولــه ی آب بــه مخــازن ذخيــره،
شــيرهاي فشارشــكن ،آ ب گرمكن ،دســتگا ه هاي
تصفيــه ی آب و مــوارد مشــابه ،بايــد از نــوع اتصال
بازشــو (ماننــد مهــره ماســوره) باشــد تــا امــكان
جــدا كــردن وجــود داشــته باشــد .فاصلــه ی
مهــره ماســوره بــا دســتگاه نبايــد بيــش از 30
ســانتي متــر باشــد.
محل نصب شیر ها
ا لــف) در نقــاط زيــر بايــد شــيرهايي كــه قطــر
داخلــي آن در حالــت تمــام بــاز برابــر قطــر داخلــي
لولــه يــا حداكثــر يــك انــدازه از آن كوچكتر باشــد،
نصــب شــود.
 .1در نقطـه ی خرو ج لوله از كنتــور آب ساختمـان
و روي لولــه ی ورودي بــه ســاختمان (يــا ملــك)
بايــد يــك شــير قطــع و وصــل ،يــك شــير يــك
طرفــه و يــك شــير تخليــه نصــب شــود.
 .2در زيــر هــر خــط لولــه ی قائــم داخــل
ســاختمان ،كــه دســت كــم بــه دو طبقــه از پاييــن
بــه بــاال آب مــي رســاند ،بايــد يــك شــير قطــع و
وصــل و يــك شــير تخليــه نصــب شــود.
 .3در بــاالي هــر خــط لولــه ی قائــم داخــل
ســاختمان ،كــه دســت كــم بــه دو طبقــه از بــاال

بــه پاييــن آب ميرســاند ،بايــد يــك شــير قطــع و
وصــل ،و در زيــر آن يــك شــير تخليــه نصب شــود.
 .4در ورود لولــه ی آب بــه هــر واحــد آپارتمانــي
بايــد شــير قطــع و وصــل و شــير يــك طرفــه
نصــب شــود .اگــر لولــه ی ورود آب بــه هــر يــك از
لــوازم بهداشــتي در آن واحــد شــير قطــع و وصــل
داشــته باشــد ،نصــب شــير قطــع و وصــل در ورود
لولــه بــه واحــد آپارتمانــي الزم نيســت.
 .5در ورود لولــه بــه يــك گــروه بهداشــتي شــامل
تعــدادي لــوازم بهداشــتي ،بايد شــير قطــع و وصل
نصــب شــود ،مگــر آنكــه لولــه ی ورود بــه هــر يك
از لــوازم بهداشــتي در آن گــروه شــير قطــع و وصل
مســتقل داشــته باشد.
 .6در ورود لولــه ی تغذيــه آب بــه هــر مخــزن آب
تحــت فشــار بايــد يــك شــير قطــع و وصــل و يك
شــير يــك طرفــه نصــب شــود.
 .7در ورود لولــه ی تغذيــه بــه هــر مخــزن ذخيــره ی
آب بايــد يــك شــير قطــع و وصــل نصــب شــود.
 .8در نقطــه ی ورود آب بــه هــر دســتگاه آبگرمكن
بايــد شــير قطــع و وصــل و شــير يــك طرفــه
نصــب شــود.
ب) شــيرهاي ديگــري كــه بــراي حفاظــت از
شــبكه ی آب آشــاميدني ســاختمان الزم اســت
بايــد برابــر بخــش مقــررات ملــی ســاختمان
در خصــوص حفاظــت آب آشــاميدني باشــد.
دسترســی بــه شــیرها

دسترسی به شیر ها
شــيرهايي كــه در شــبكه ی لوله كشــي آب ســرد
و آب گــرم مصرفــي ســاختمان نصــب مــي شــوند
بايــد روكار و آشــكار نصــب شــوند ،يــا پــس از
نصــب بــه آســاني قابــل دسترســي باشــند.
 .1شــيرهايي كــه روي لولــه ی داخــل ترنــچ زيــر
كــف ســاختمان ،يــا زيــر كــف محوطــه نصــب
مــي شــوند بايــد بــا بــاز كــردن يــك دريچــه قابــل
دسترســي باشــند.
 .2شــيرهايي كــه روي لولــه ی قائــم داخــل
شــفتهاي ســاختمان نصــب مــي شــوند بايــد بــا
بــاز كــردن يــك دريچــه قابــل دسترســي باشــند.
 .3شــيرهايي كــه روي لولــه ی افقــي داخل ســقف
كاذب طبقــات ســاختمان نصــب مــي شــوند ،اگــر
ســقف كاذب قابــل برداشــتن نباشــد ،بايــد بــا بــاز
كــردن دريچــه اي كــه در ســقف كاذب پيــش
بينــي مــي شــود قابــل دسترســي باشــند.
شــيرهايي كــه روي لولــه هــای آب ســرد و آب
گــرم مصرفــي ســاختمان قــرار مــي گيرنــد بايــد با
نصــب اتصــال بازشــو (مانند مهــره ماســوره و فلنج)
نزديــك بــه شــير ،بــه منظــور ســهولت تعميــر و
تعويــض ،قابــل بــاز كــردن و برداشــتن باشــند.

یازدهمیــن جشــنواره انجمــن فرهنگــی
روابــط عمومــی اســتان اصفهــان روز
چهارشــنبه بــا معرفــی روابــط
عمومــی هــای برتــر اســتان برگــزار
شــد.
بــه گــزارش رضــا احمــدی مدیــر
روابــط عمومــی و تبلیغــات
پاورپایــپ ،ایــن جشــنواره در
روز چهارشــنبه  29اردیبهشــت
 1395از ســوی انجمــن فرهنگــی
روابــط عمومــی اســتان اصفهــان،
بــا ســنجش عملکــرد و آثــار
روابــط عمومــی هــا در محورهــا
و موضوعــات مختلــف در اتــاق
بازرگانــی اصفهــان برگــزار شــد.
روابــط عمومــی هــای ارگان هــا و
ســازمان هــای مختلــف اســتان در
جشــنواره امســال از طــرف هیــات داوران
در  9موضــوع ارزیابــی و امتیــاز دهــی
شــدند .در حــوزه ارتباطــات ،روابــط
عمومــی گــروه صنعتــی انتخــاب و در
عرصــه اطــاع رســانی از طریــق رســانه هــا
روابــط عمومــی جمعیــت هــال احمــر
اســتان و شــهرک علمــی تحقیقاتــی
اصفهــان بــه عنــوان برتریــن هــا معرفــی
شــدند.

در محــور تبلیغــات و انتشــارات
روابــط عمومــی صنایــع پلیمــر
اســپادانا (پاورپایــپ) ،روابــط
عمومــی شــهرداری اصفهــان و
روابــط عمومــی گــروه صنعتــی
و شــیمیایی ریــف ،رده هــای
برتــر را بــه دســت آوردنــد و در موضــوع
روابــط عمومــی الکترونیــک نیــز اداره
کل محیــط زیســت اســتان بــه عنــوان
گزینــه برتــر معرفــی شــد .در بخــش
مراســم و مناســبت هــا روابــط عمومــی
شــرکت گاز اســتان مقــام نخســت را
کســب کــرد و در موضــوع پژوهــش و
افکارســنجی شــرکت آب و فاضــاب
اســتان رده اول را بــه
دســت آورد.
در بخــش مســتند ســازی،
روابــط عمومــی شــرکت
ســرمایه گــذاری توســعه
ســپاهان بــه عنــوان
روابــط عمومــی برتــر
انتخــاب شــد و در حــوزه
ارائــه ایــده هــای نــو نیــز
روابــط عمومــی اداره
امــور شــعب بانــک ملــی
اســتان تندیــس زریــن را
کســب کــرد.
رئیــس انجمــن فرهنگــی روابــط عمومــی
اســتان اصفهــان در ایــن مراســم گفــت:
تعامــل ســازنده روابــط عمومــی هــای
اســتان ،ارائــه روش هــای برتــر در

روابــط عمومــی و معرفــی الگوهــای
موفــق از مهمتریــن اهــداف
شــکل گیــری انجمــن و برگــزاری
جشــنواره ســاالنه بــوده اســت.
غزنــوی بــا اشــاره بــه اهــدای ســه ســطح
جوایــز در قالــب تندیــس طالیــی ،نقــره ای
و برنــز بــه روابــط عمومــی هــای برتــر،
اضافــه کــرد:
تحلیــل کمــی و کیفــی برنامــه هــا،
ارائــه راهــکار بــرای بهبــود
وضعیــت ،افزایــش مشــارکت
کارگــزاران روابــط عمومــی در
راســتای تحقــق شــعار ســال،
روش هــای برتــر مستندســازی،

بررســی فعالیــت هــا و برنامــه های
مطلــوب و معرفــی الگوهــای موفــق
از مهمتریــن اهــداف برگــزاری ایــن
جشــنواره بــوده اســت.
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چرا

بایــد بعــد از ورزش،

کشــش را بــرای کــف پــا

انجــام دهیــم؟

کمیتهـــ بیــس بــال اســتان
اصفهان یک دورهـ آموزشـــی
و استعـــداد یابــی بیــس بــال
بــا هــدف پشــتوانهـ ســازی و
ترویــج ایــن رشــته در اصفهان
برگــزار مــی کنــد
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پاورپایپ  5سالـه شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی کمیتــه بیــس
بــال اســتان اصفهــان گــروه صنعتــی پلیمــر
اســپادانا بــرای پنجمیــن ســال جهــت
شــرکت در لیــگ داخلــی بیــس بــال اســتان
اصفهــان اعــام آمادگــی کرد.رضــا احمــدی
مدیــر روابــط عمومــی کمیتــه گفــت لیــگ
داخلــی بیــس بــال اســتان اصفهــان از هفتــه
اول خــرداد مــاه رســما آغــاز شــد و دو تیــم
بــه گزارش پايــگاه خبــري اداره کل ورزش و پاورپایــپ و کامــور  34هفتــه (تــا پایــان دی
جوانــان اســتان اصفهــان بــه نقــل از روابــط مــاه) بــا یکدیگــر رقابــت خواهنــد کــرد کــه
عمومــي هيــات انجمنهــاي ورزشــي اســتان ،نتایــج آن در وب ســایت کمیتــه بیــس بــال
ايــن دوره بــا تدريــس مربيــان و بازيکنــان
ملــي ،روزهــاي پنــج شــنبه ســاعت )www.isfahanbaseball.ir ( 15:30
در ســالن سرپوشــيده نصــر واقــع در خيابــان اعــام خواهــد شــد.
بزرگمهــر برگــزار مــي شــود .بــه گفتــه رضــا احمــدی بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه تمرینــات
احمــدي مديــر روابــط عمومــي کميتــه ایــن دو تیــم از ابتــدای اردیبهشــت آغــاز
بيــس بــال اســتان اصفهــان ،عالقــه منــدان شــده گفــت :در طــول برگــزاری لیــگ اســتان
جهــت ثبــت نــام در ايــن دوره آموزشــي اصفهــان بــا تیــم هــای دیگــر اســتان هــا نیــز
بايــد تاريــخ تولــد خــود را بــه شــماره بــازی تدارکاتــی برگــزار خواهیــم کــرد تــا
 30007463پيامــک کننــد .رشــته بيــس ســطح فنــی دو تیــم کامــور و پاورپایــپ ارتقــاء
بــال از ســال  1380در اصفهــان آغــاز بــه یابــد .مدیــر روابــط عمومــی کمیتــه بیــس
کار کــرد و موفــق شــد دو دوره قهرمانــي ،بــال اســتان اصفهــان در خصــوص وضعیــت
پنــج دوره نايــب قهرمــان و يــک دوره مقــام بیــس بــال اســتان اصفهــان گفــت :اصفهــان
ســوم ليــگ بيســبال کشــور را کســب کنــد ،ماننــد دیگــر اســتان هــا نیســت و متاســفانه
اصفهــان طــي ســالهاي گذشــته بازيکنــان مســئوالن بســیار کــم لطــف هســتند .بــرای
زيــادي را بــه تيــم هــاي ملــي معرفــي
نمونــه مــا بــرای اجــاره زمیــن چمــن
کــرده اســت .تيــم ملــي بيــس بــال کشــور
مجبــور بــه پرداخــت چهــار میلیــون تومــان
در آخريــن حضــور بيــن المللــي خــود موفق
شــده ایــم و اگــر خودمــان هزینــه نکنیــم
بــه کســب مقــام نايــب قهرمانــي غــرب
آســيا شــد ،در ايــن تيــم ســعيد باطنــي هیــچ امکاناتــی بــه بیــس بــال اســتان
و احمــد درايــش از بازيکنــان اســتان اصفهــان داده نمــی شــود.وی ادامــه داد
اصفهــان حضــور داشــتند.تيم هــاي کامــور و بــا وجــود ایــن دو حامــی مالــی بــاز هــم
پاورپايــپ در چهــار چــوب مســابقات ليــگ نمــی تــوان پیــش بینــی کــرد کــه آیــا در
بيــس بــال اســتان اصفهــان هــر هفتــه مســابقات لیــگ کشــور شــرکت مــی کنیــم
جمعــه هــا بــا يکديگــر رقابــت مــي کننــد یــا خیــر ،امــا نمــی تــوان دســت روی دســت
و قــرار اســت ايــن تعــداد بــه  6تيم در ســال گذاشــت و نشســت وگرنــه همیــن وضعیــت
آينــده افزايــش يابد.مســابقات ليــگ هــر نیــز بدتــر خواهــد شــد.
هفتــه جمعــه هــا راس ســاعت هشــت صبــح احمــدی گفــت امیــدوارم بتوانیــم بودجــه
در زميــن چمــن باشــگاه فرهنگــي ورزشــي شــرکت در دور رفــت و برگشــت و احتمــاال
انتظــام واقــع در جــاده بهارســتان برگــزار نهایــی لیــگ بیــس بــال کشــور را فراهــم
مــي شــود و تماشــاي آن بــراي عمــوم آزاد کنیــم و گرنــه بایــد بــه همیــن لیــگ
اســت.
داخلــی اکتفــا کــرد.

ی شــما اســاس تمــام بدنتــان
پاهــا 
هســتند.
بنابرایــن وقتــی احســاس خوبــی در پاهایتــان
نداشــته باشــید ،همــه ی قســمتهای بدنتــان
رنــج میبرنــد :عضــات ســاق پــا ،زانوهــا،
لگــن و حتــی کمــر و شــانهها هــم میتواننــد
تحــت تأثیــر باشــند .تمــام روز هــم راه رفتــن،
پاهــا را زیــاد خســته و فرســوده میکنــد،
ن هــم چنــدان
مخصوصــاً اگــر کفشهایتــا 
مناســب و راحــت نباشــند یــا حیــن ورزش
و تمریــن ضربههــای مکــرر و ســنگین بــه
آنهــا وارد کنیــد .کشــیدن کــف پاهــا ،درســت
همانطــوری کــه ســایر قســمتهای بــدن
را میکشــید ،ضــروری اســت .قویتریــن
و بهتریــن کشــش و تســکینی کــه هرکســی
میتوانــد انجــام دهــد ،مربــوط بــه کــف
پاهاســت .در کــف پــا 18 ،ماهیچــه و تانــدون
بــه همــراه بافــت پیونــدی کــه در تمــام کــف پــا
بــهطــور ضربــدری قرارگرفتهانــد وجــود دارد.
وقتــی ایــن بندهــا زیــاد فشــرده و منقبــض
میشــوند ،میتواننــد کــف پــا را دردنــاک
کننــد .بســیاری از کفشهــا پنجههــای
باریــک ،تنــگ یــا تیــز دارنــد کــه میتواننــد
باعــث گرفتگــی انگشــتان شــما شــوند .حتــی
صنــدل هــای ال انگشــتی هــم میتواننــد
انگشــتها را محــدود کننــد چــون هنــگام راه
رفتــن آنهــا را فشــرده و مچالــه میکنیــد تــا
چســبیده بــه صنــدل نگــه داریــد.
یکــی از تمرینــات بــرای کاهــش درد کــف پــا
ایــن اســت کــه بنشــینید و یــک تــوپ گلــف
فریــز شــده را زیرکــف پایتــان بگذاریــد و آن
را بچرخانیــد ،از پاشــنه تــا انگشــت ،از طرفــی
بــه طــرف دیگــر ،تاجایــی فشــار وارد کنیــد کــه
پاشــنههایتان احســاس راحتــی کننــد.

نام تنها قالب جوش استاندارد موجود در بازار كشور چه مي باشد؟
خواهشمند است جواب خود را حداكثر تا تاریخ 95/08/15به سامانه پيامكي  20001214ارسال نمائيد.
شايان ذكر است به قيد قرعه به كساني كه در مسابقه نشريه شماره  12شركت كرده بودند جوائز نفيسي اهدا گرديد.

شهریار

در ابتــدای روز هــر عنکبــوت روی در خانــه
اش ،شــمارهاش را مــی نویســد.
ســپس در هــر ســاعت هــر کــدام از عنکبوت
هــا عــدد نوشــته شــده روی در خانــه اش را
پــاک مــی کنــد و بــه جــای آن مجمــوع
اعــداد همســایه هایــش را مــی نویســد.
مثــا بعــد از گذشــت یــک ســاعت
روی در خانــه ی عنکبــوت شــماره ی
 ۲عــدد  ۹نوشــته مــی شــود.

پــس از گذشــت  ۴ســاعت،
مجمــوع اعــداد نوشــته شــده
روی همــه ی خانــه هــا چنــد
اســت؟

آمـدی جــانـم به قربــانــت ولـی حاال چــرا ؟
نوشـدارویی و بعد از مـرگ ســهـراب آمــــدی
عمـر ما را مهـلت امـروز و فــردای تو نیســــت
نـــازنینا مـا به نـــاز تــو جـــــوانی داده ایــم
وه کـــه با این عمـــر های کوتــه بی اعتبــــار
شـور فرهــادم بپرسش سر به زیر افــکنـده بـود
ای شب هجران که یک دم در تو چشم من نخفت
آسمـان چون جمع مشتاقـان ،پـریشـان می کند
در خــزان هـجـر گـل ای بلبـل طــبع حــزین
شـهریـارا بـی حبیب خـود نمی کـردی سـفــر
بــــی مــــــونس و تنهــــــا چــــــــرا ؟

الف) ۱۹۱۹
ب) ۱۸۶۹

ج)

۱۷۰۱

ه)

۱۳۹۹

د)

۱۹۲۹

بی وفـا ،بی وفـا حاال که من افتـاده ام از پا چـــرا ؟
ســنگدل این زودتـر می خواســتی حاال چــــرا ؟
مـن که یــک امـــروز مهـمان توام فـردا چــــرا ؟
دیـگر اکنـــون با جوانـان ناز کــن با مــا چــــرا ؟
این همـه غافـل شدن از چـون منـی شیـدا چــرا ؟
ای لــب شیرین جــواب تـــلخ ســرباال چــــرا ؟
اینــقدر با بـخت خـواب آلــود مــن الال چــرا ؟
درشـگفتـم من نمــی پاشد ز هم دنیـــا چـــــرا ؟
خامـشـی شـرط وفــــاداری بود غــوغــا چــــرا؟
راه مرگ است این یکی بی مـونس و تنهــا چــــرا ؟
تنهـــــــا چـــــــرا ؟ حـــاال چـــــــــــرا؟

سهراب سپهری

دنگ ،...دنگ ....
ساعت گیج زمان در شب عمر
میزند پی در پی زنگ.
زهر این فکر که این دم گذر است
میشود نقش به دیوار رگ هستی من.
لحظهام پر شده از لذت
یا به زنگار غمی آلودهاست.
لیک چون باید این دم گذرد،
پس اگر میگریم
گریهام بی ثمر است.
و اگر میخندم
خندهام بیهودهاست.
دنگ ،...دنگ ....
لحظهها میگذرد.
آنچه بگذشت  ،نمیآید باز.
قصهای هست که هرگز دیگر
نتواند شد آغاز.
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فرم نظر سنجي
لطفــا بــه منظــور باالبــردن ســطح کیفــی نشــریه پاورپایــپ ،مــا را از راهنمایــی هــای خــود بهــره منــد ســازید ،لــذا خواهشــمند اســت
فــرم زیــر را تکمیــل نمــوده و بــه آدرس دفتــر مرکــزی اصفهــان (واحــد تبليغــات و روابــط عمومــي) ارســال يــا بــه شــماره
 031 -52374800فكس كنيد .

تـاريخ تولـد :

/

/
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نـام  ......................................................................................... :نـام خانوادگـي :
نــام شــركت  /فروشــگاه  .................................................................... :ســابقه فعاليــت  ............................................................. :ميــزان تحصيــات ..................................................... :
خيــر
بلــي
آيــا بــا محصــوالت پاورپايــپ آشــنايي داريــد ؟
استان  .................................................................... :شهرستان .............................................................................................................. :
آدرس ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... :
تلفــن ثابــت  .................................................................................. :تلفــن همــراه (مهــم)  ................................................................................... :فاكــس .................................................................................:
پســت الكترونيكــي ................................................................................................................................................................................................. :
........................................................................................................................

عکس فرزندان خود را
جهت چاپ در نشریه برای ما ارسال کنید

با کـودکان خجالتـی چگونـه رفتـار کنیـم؟

کار کــردن بــا بچــه هــای کمــرو و خجالتــی ،بــه مهــارت زیــاد پــدر و مادرهــا و مربیــان نیــاز دارد .در
بســیاری از کــودکان ،کمرویــی در مراحــل مختلفــی از رشدشــان بــه چشــم مــی خــورد و مانــع از آن مــی
شــود کــه در اجتماعــات حضــور پیــدا کننــد.
راهکارهایــی بــرای درســت رفتــار کــردن بــا بچــه هــای کمــرو و خجالتــی وجــود دارد تــا آنهــا نیــز شــبیه
کــودکان دیگــر شــوند و زندگــی متعارفی داشــته باشــند.

موقعیت ها را شناسایی کنید

موقعیــت هایــی را کــه موجــب خجالــت کــودک مــی شــود کشــف و مدیریــت کنیــد .در شــرایطی کــه
الزم اســت کــودک در حضــور دیگــران کاری انجــام دهــد و ارزیابــی شــود ،ایــن امــر در او هــراس و دلهــره
بــه وجــود مــی آورد مخصوصـاً اگــر احســاس نــا امنــی کــرده و یــا تمســخر شــود.
از برچسب زدن بپرهیزید
هرگــز بــه کــودکان برچســب خجالتــی ،کمــرو ،بــی زبــان ،یــا بــی دســت و پــا نزنیــد .چــون در آن صورت
شــما بــه عنــوان پــدر ،مــادر یــا مربــی کــودک را بــا ایــن عنوان بــه دیگــران معرفــی مــی کنیــد و دیگران
بــه وی بــا ایــن صفــات مــی نگرنــد بــه همیــن ســادگی کــودک مــی پذیــرد کــه کمــرو و خجالتــی اســت
و بــا همیــن صفــت رشــد مــی کند.

کودکان کمرو را تشویق کنید

* مطالب نشريه را چگونه ارزيابي مي نمائيد ؟
خوب
عالي
* ظر شما در مورد مطالب تخصصي نشريه چيست :
ضعيف
متوسط
خوب
عالي
* نظر شما در مورد مطالب علمي وسرگرمي چيست ؟
ضعيف
متوسط
خوب
عالي
ـد ؟ .........................................................................................................................................................................
* بهتريــن قســمت نشــريه كــدام اســت نــام ببريـ
متوسط

ضعيف

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* موثرتريــن مطلــب نشــريه كــدام اســت

؟ ................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* نشــريه را از نظــر گرافيكــي و صفحــه آرائــي چگونــه ارزيابــي مــي كنيــد

؟ .............................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* پيشــنهادات وانتقــادات خــود را در مــورد نشــريه اعــام فرمائيــد

؟ ...............................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

دفتر مرکزی و کارخانه:
اصفهــان  -شهــرک صنعتـی مبارکه  -فـاز یک  -خیابان دو -پالک 18
نمابر 031-52374800 :
تلفن  20(:خط) 031- 52374747
سامانه پيام كوتاه20001214 :
صندوق پستي81645 - 645 :
ايميل واحد روابط عمومي و تبليغاتadvert@spadana-pipe.com :
وب سايت شركتwww.spadana-pipe.com :
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کــودکان کمــرو را بــرای شــرکت کــردن در برنامــه هــای اجتماعــی مناســب بــا ســن و ســال خودشــان،
تشــویق کنیــد .بهتــر اســت کــودک کمــرو در کنــار کــودک جســور و پــر جنــب و جــوش بنشــیند .یا بــا چنان
کودکانــی همبــازی شــود .بچــه هــا بــا مشــاهده رفتــار همســاالن خودشــان ،آن رفتارهــا را تقلید مــی کنند.

دنیـز احمدی

سوفیــا احمدی

جنـابآقــاياحمـــديهمكـــارگرامـي:
تولــد نازنيــن تريــن ارمغــان هــاي زندگيتــان را تبريــك
ميگـوئيم.

معصـومه آقـایی

سـوگند خسروی

استعدادهای کودک را کشف کنید

شــناخت اســتعدادها و عالقمنــدی هــای کــودک و ایجــاد فرصــت هایــی بــرای رشــد آنهــا ،اعتمــاد بــه
نفــس کــودک را تقویــت مــی کنــد .نداشــتن اعتمــاد بــه نفــس کافــی یکــی از دالیــل مهــم کمرویــی و
خجالتــی بــودن اســت .بــه ایــن ترتیــب کــودک در رشــته ورزشــی یــا کالس هنــری مــورد عالقــه اش،
ناخــودآگاه بــا اعضــای تیــم ،یــا گــروه هنــری روابــط دوســتانه برقــرار مــی کنــد و بــه راحتــی
وارد گــروه هــای مــورد عالقــه اش مــی شــود.

بهـراد اکبـری

بهنـود موسویان

بگذارید بچه کمرو در مورد خودش حرف بزند

بچــه هــا ،تــا وقتــی در جمــع ،احســاس امنیــت روحــی ـ روانــی نداشــته باشــند جــرات پیــدا نمــی کنند
خودشــان را نشــان بدهنــد .بایــد بــا صبــوری بــه کــودک کمــرو فرصــت حــرف زدن بدهیــد ،او را خاطــر
جمــع کنیــد کــه شــنیدن حــرف هــای او برایتــان مهم اســت .هــر قدر کــودک اطمینــان خاطر بیشــتری
پیــدا کنــد ،راحــت تــر مــی توانــد حــرف بزنــد و توانمنــدی هــای خــود را نشــان بدهد .هــر گونــه واکنش
منفــی پــدر ،مــادر یــا مربــی مــی توانــد ترمــزی باشــد بــرای حــرف زدن کــودک.

ویژگی های مثبت کودک را یادآوری کنید

پوریـا کریمـی

پارسـا کریمـی

کــودک کمــرو را بــا ویژگــی هــای مثبــت وی بــه دیگــران معرفــی کنیــد .بــرای مثــال کودکــی که پشــت
مــادرش پنهــان مــی شــود ،بهتــر اســت توســط مــادر ،بــه دیگــران ایــن طــور معرفــی شــود کــه فرزنــدم
یکــی از بچــه هــای هنرمنــد اســت .یــا یکــی از بچــه هــای خــوب و نمونــه مدرســه شــان اســت .بازگــو
کــردن توانمنــدی هــا و خوبــی هــای کــودک در او حســی از اطمینــان و اعتمــاد ایجــاد می کنــد و موجب
مــی شــود کمتــر از حضــور در جمــع احســاس ناراحتــی کنــد.

عاطفـه رضـایی

آراد عبداللهی

جهــت شــركت در مســابقه كــودكان ايــن شــماره از نشــریه پاورپايــپ  ،لطفــا بــه كــودكان خــود كمــك
كنيــد تــا در مــورد درســت مصــرف كــردن آب و صرفــه جويــي در مصــرف آن يك نقاشــي كشــيده و براي
مــا ارســال نمائيــد .مهلــت ارســال تــا تاريــخ  1395/08/15مــي باشــد.
الزم بــه ذكــر اســت بــه كســاني كــه در مســابقه كــودكان نشــريه شــماره  12شــركت نمودنــد
بــه قيــد قرعــه جوايــزي اهــدا گرديــد.

رومینـا مرادیان نـازنین زینب شایسته
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