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سخ
سر ن

"هب خشنودی اهورامزدا"

همان قدر تصور ديگر نديدنش سخت بود که تصور کني از او ردخواستي داشته باشي و دست رد هب سينه ات زبند .هب ياد ندارم که ديده يا شنيده باشم
ک
هي چش
که از انجام هر گوهن کار خير و مکي چه ربای فرد يا جامعه فروگذا ر کرده باشد و بي چ م داشت ،انتظار و تظاهری اين کاراه را مي کرد .از هر
نجم
ل فک م ک ي ي مشک چگ گ ن ح
حت
مت
م
ک
ت
س
فرصتي ربای رسيدگي هب کاراهی ا ن ا فاده ي رد و ي اتزه وجه شدم که رد حا ي که ر ي رد م ا ن ل وهن ان ها ي ل شده،

م
سخاوت ،بلندنظری و راستگويي بي مانند او باعث رفع آن ش کالت بوده است.

خبر از دست دادنش انگهاني بود و دل افراد زيادی را هب ردد آورد ،خانواده اهی زيادی را داغدار کرد و دوستان زيادی را بي يار و ياور

محت نجم
هي
تش
نس
نت
ي
ن
صف
ک
ت
ش
ا
گذا شت .شايد ظاهر سرسخت مهندس هرمزديار خادمي ،معاون رم ا ن زر يان ا هان ،چ گاه و ت هب سا ي که آ نا ي
زيادی با او ندا شتند نشان دهد که چه دل مهربان و کوچکي دارد .وی حتي هب گيااهن و حيواانت نيز مهری بي رديغ داشت .عالقه اش هب کشت

مجتم
مش
خس
و کار و سرسبزی رد نهالهايي که رد ع فرهنگي ورزشي روی هب يادگار مانده است کامال هود است.

تشت مخ
همي
ت بيش
صف ب ه ک
ت
ه
ص
م
ک
م
گ
ش
ک
ک
ا
مع
مع
يکي از زبرگترين دغدهغ اهی ي او رد نار م ماندن و ا حاد ر جا ه زر ي و وصا جا ه وچک ا هان ود و ر ي و اقد ي که رد

توانش بود رد اين راستا انجام داد ات هم گان را شاد و رد کنار يکديگر نگه دارد.

سال نهم .شماره چهل و پنجم .پاییز9315 .

هم
همت بلند او ستودني بود و دل مهربانش مثال زدني .اگر چه جای خالي او هب نظر مي رسد که چنان رپنشدني باقي خواهد ماند ولي يادگاراه و
هم
هي
خاطرات او رد قلبمان ،ذهنمان و وجودمان چنان باقيست و چ گاه فراموش نخواهد شد .بيگمان دوستدارانش راه او را ادامه داده و آرزواهی

مح
او را قق خواهند ساخت.

"روحش شاد و يادش گرامي "
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سردبير ويستا
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پیام تبریک دکتر اسفندیار اختیاری به مناسبت جشن مهرگان
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 01راه طبیعی برای درمان افسردگی
دانش اجتماعی

اگر متوجه تغییرات ناگهانی در خلق و خوی خود
شدهاید یا از زندگی احساس رضایت نکرده و اعتماد
به نفس خود را از دست دادهاید ،البته پیشنهاد
میکنیم به پزشک مراجعه کنید؛ اما خوب است
بدانید که با بعضی تغییرات ساده در زندگی میتوانید
آیندهی بهتری را تجربه کنید .افسردگی موقعیتی از

را ببندید و تنفستان را تنظیم کنید .بر روی فکر
نکردن تمرکز نکنید بلکه اگر فکری به ذهنتان آمد
به آن توجه کرده و بگذارید ادامه پیدا کند .همچنین
میتوانید بر روی یک کلمه و یا فکر تمرکز کرده و یا
خودتان را در مکانی آرام و دوستداشتنی تصور
کنید.
 .2خوردن غذاهایی با ویتامین  Bبیشتر

عواملی بیرونی منشاء میگیرد و افسردگی بالینی بر
اثر عوامل درونی ،که در هر دو نوع کمتر به درمان
دارویی نیاز است .امیدواریم با انجام گام به گام این
 ۰۱تمرین حس هدفمند بودن در زندگی و نگرش
مثبت نسبت به آینده در شما تقویت شود.
 .0مدیتیشن
دکتر الیزابت هوج روانپزشک مرکز اختلالات
سازگاری و استرس پس از سانحه در بیمارستان
عمومی ماساچوست است .تحقیقات وی نشان داده
که مدیتیشن و تمرکز حواس میتواند در درمان
اضطراب و دیگر اختلالات خلقی بسیار مؤثر باشد.
افرادی که بی انگیزگی را تجربه میکنند و یا از
سال نهم .شماره چهل و پنجم .پاییز9315 .

زندگی احساس رضایت نمیکنند اکثراً از مشکلی با
عنوان مواجهه با افکار منفی قوی رنج میبرند .دکتر
هوج این مشکل را اینگونه شرح میدهد که در این
افراد نگرانیهای بی حاصل و آزاردهنده نمیگذارد
راه حلی برای مشکلات در ذهن شکل بگیرد.
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ویتامینهای خانوادهی  Bبهخصوص  B-12باعث
کمک به تولید مواد شیمیایی مانند سروتونین،
اپینفرین و دوپامین در مغز میشود که تا حد زیادی
بر خلق و خوی انسان تأثیر میگذارد ،بنابراین سطح
پایین ویتامینهای خانوادهی  Bاحتمالاً به مشکلاتی
مانند افسردگی منجر خواهد شد .با توجه به
تحقیقات انجام شده توسط کلینیک مایو برای
افرادی مانند گیاهخواران ،سالمندان و کسانی که به
اختلالات گوارشی مانند بیماری سلیاک مبتلا هستند
تأمین ویتامین  Bسختتر خواهد بود .مصرف
مکملهای ویتامینی میتواند این کمبود را رفع کند
اما راه حل سالمتر مصرف مواد غذایی غنی از
ویتامین  Bاست .ماهیهایی مانند قزل آلا و تُن

برای کاهش استرس روزی  ۰۱دقیقه کامپیوتر ،تلفن

حاوی مقادیر زیادی ویتامین هستند ،همچنین پنیر

همراه و هر وسیلهی بر هم زنندهی آرامش را

سوئیسی ،اسفناج ،فلفل دلمهای ،سخت پوستان،

خاموش کنید و در گوشهای آرام بنشینید ،چشمانتان

گوشت بدون چربی ،تخم مرغ و شیر کم چربی نیز از

ویستا ـ گاهنامه داخلی انجمن زرتشتیان اصفهان

جمله مواد غذایی غنی مخصوصاً از لحاظ

مرور به سطح مطلوب خواهید رسید .هر شب در

ویتامینهای خانوادهی  Bهستند.

زمان مشخصی به بستر بروید و هر صبح در زمان
مناسبی برای خودتان در نظر بگیرید و سعی کنید تا

در افراد مبتلا به افسردگی طیف وسیعی از احساسات

حد ممکن از چرت زدن در طول روز خودداری کنید.

مختلف دیده میشود و در هر کسی این احساسات

قبل از رفتن به بستر تلویزیون ،رادیو و تلفن همراه یا

میتواند منحصر به فرد باشد ،اما برخی از این

کامپیوتر و تبلت خود را خاموش کنید و شرایط

احساسات در میان مبتلایان به افسردگی مشترک

استراحت مناسبی را برای خودتان به وجود آورید.

دانش اجتماعی

 .3تنظیم اهداف برای زندگی

مشخصی از خواب بیدار شوید .برنامهی خواب

است .غم و اندوه ،اضطراب ،پوچی ،نا امیدی ،بیهوده
بودن زندگی ،احساس گناه و حساس شدن از جمله
این احساسات مشترک است که اغلب باعث میشود
تصور ناتوانی از انجام موفقیت آمیز کارها را در انسان
به وجود بیاورد .برای مبارزه با این حس باید سعی
کنید مجموعهای از اهداف روزانه را در زندگی
خودتان مشخص کنید .اهدافی کوچک که میتوانید
از عهدهی آنها به سادگی برآیید مانند شستن
ظرفهای روزانه؛ با رسیدن گام به گام به این اهداف

 .1کاری جدید انجام دهید

کوچک به مرور احساس بهتری را تجربه خواهید کرد

بسیاری از مردم احساس میکنند در روزمرگی

و برای به چالش کشیدن خود و انجام هدفهای

زندگی گیر کردهاند و این بی هدفی کسالتبار خود

بزرگتر آماده خواهید شد.

یکی از مهمترین عوامل تشدید احساسات شبیه

 .4برنامهی خواب مناسب

افسردگی است .به همین دلیل بسیار مهم است که
بتوان این یکنواختی ار شکست و کاری جدید و

یکی از مشکلات بزرگ ایجاد شده به وسیلهی

متفاوتی را شروع کرد .به عنوان مثال سعی کنید در

افسردگی به هم ریختن سیکل خواب است .خوابیدن

یک کلاس آموزشی ثبت نام کنید و یا به بازدید از

برای افراد مبتلا به افسردگی سخت میشود و همین

یک موزه بروید ،همچنین میتوانید یادگیری زبان

کمبود خواب میتواند علائم افسردگی را تشدید کرده

جدیدی را آغاز کنید و یا شروع به مطالعهی کتابی

و به طور کلی سلامت ذهن و بدن را با خطر روبرو

جدید بکنید یا هر چیز دیگری که در ذهنتان علاقه

کند .برای حل این مشکل نیز همانند تعیین اهداف

به کاوش و یادگیری آن داشته باشید.

کوچک در زندگی ،با ایجاد تغییرات کوچک و به
5
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 .1با کسی که به او اعتماد دارید درد دل کنید
دانش اجتماعی

صحبت کردن با کسی که شما را دوست دارد و به او
اعتماد دارید فواید بسیاری برایتان خواهد داشت .باز
کردن سفرهی دل در مورد آنچه در زندگیتان اتفاق
افتاده و شنیدن نظرات فردی دیگر به شما کمک
میکند تا مسائل را از دیدگاههای مختلفی ببینید.
همچنین صحبت در مورد احساسات علاوه بر کمک
در پیدا کردن راه حل حمایت عاطفی مورد نیاز از
دیگران را به شما خواهد داد.
 .7به ورزشهای سبک بپردازید

کنید تا آنجا که میتوانید در کار غرق شوید و
مسئولیتهای روزانهی خود را به درستی انجام
دهید.
 .9فعالیتهای آرامبخش انجام دهید
بر طبق نتایجی که از تحقیقات  ۰۱سالهی دکتر
جرج کروک به دست آمده است افسردگی میتواند
حس قطع ارتباط با محیط اطراف را در شما ایجاد
کند ،علاوه بر آن با تأثیر مخربی که افسردگی در
الگوهای خواب میگذارد باعث ایجاد خستگی مفرط
در شما خواهد شد ،بنابراین پیدا کردن راهی برای
برگرداندن آرامش به اوقات فراغت بسیار مهم است.
میتوانید فعالیتهایی مانند یوگا و یا دیگر
ورزشهای آرام ساز عضلات را انجام دهید و یا حتی
سادهتر از آن با رفتن به سونا و یا یک حمام گرم
خوب آرامش را به ذهن و بدن خود هدیه دهید.

ورزشهای هوازی ساده ،یا حتی فعالیتهای سبک

سال نهم .شماره چهل و پنجم .پاییز9315 .

مانند قدم زدن در خیابان در درمان افسردگی بسیار
مفید است .ورزش باعث ترشح اندروفین میشود،

بسیاری عادت دارند که صبح خود را با قهوه آغاز

مادهی شیمیایی که احساس خوبی در بدن ایجاد

کنند اما تحقیقات نشان داده است که مصرف

میکند ،همچنین تحقیقات نشان داده است که با

کافئین به طور غیر مستقیم با افسردگی در ارتباط

انجام این فعالیتها اعتماد به نفس در شما به آرامی

است .بر طبق تحقیقات کلینیک مایو ،بسیاری از

افزایش پیدا خواهد کرد.

مردم حساسیت زیادی نسبت به مصرف کافئین

 . ۸مسئولیت بر عهده بگیرید
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 .01قهوه نخورید

دارند ،کافئین میتواند باعث ایجاد مشکل در
خوابیدن شده و تأثیر منفی بر روی خلق و خوی

وقتی حس افسردگی داشته باشید احتمالاً تمایل

شما بگذارد مخصوصاً اگر شما با داشتن مشکل در

خواهید داشت که از زیر مسئولیتهای روزانهی خود

خوابیدن در اواخر روز نوشیدنیهای کافئین دار

در خانه و یا محل کار شانه خالی کنید .مشغول نگه

مصرف کنید.پس به آرامی میزان مصرف قهوه را

داشتن خود کلید گذر از این چالش است ،سعی

کاهش دهید.

گرد آورنده :پژمان باوفا
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جشن فروردینگان
جشن فروردینگان پنجشنبه  91فروردینماه  9911خورشیدی از ساعت  91در مجتمع فرهنگی خسروی اصفهان
اخبار

برگزار شد.

جشن تيرگان و بازدید دکتر اسفندیار اختياری
جشن تیرگان ،دهم تیر ماه و با حضور دکتر اسفندیار اختیاری در خانه زرتشتیان اصفهان برگزار شد.

جشن مهرگان
پسین شنبه 9۱ ،مهرماه  9911خورشیدی همراه با دیگر شهرهای زرتشتینشین ایران ،جشن مهرگان در خانهی
زرتشتیان اصفهان برگزار شد.
این برنامه با گاتهاخوانی نوآموزان اصفهانی آغاز شد و سپس برنامهها با نمایش ،دکلمه ،مسابقه ،سپاسداری از
آموزگاران کلاس دینی و پذیرایی شام دنبال شد.
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سالگرد گشایش در مهر گوهر و مهربان
سالگرد گشایش «در مهر گوهر و مهربان» ،آدینه  91مهرماه  9911خورشیدی برپا شد .
اخبار

این برنامه در ساعت  91با اوستاخوانی موبدیار بهزاد نیکدین آغاز شد و پس از آن در «خانه زرتشتیان اصفهان»
از باشندگان پذیرایی شد.

برگزاری گهنبار «ایاسرم»
درِمهر گوهر و مهربان اصفهان میزبان زرتشتیان در هنگامهی برگزاری گهنبار «ایاسرم» بود.
این آیین که گهنبار آغاز فصل سرما است 42 ،مهرماه  9911خورشیدی از سوی زرتشتیان اصفهان گرامی داشته
شد.
گفتنی است که در پایان آیین باشندگان برای خانوادهی موبدیار بهزاد نیکدین که حادثهای را پشت سر

سال نهم .شماره چهل و پنجم .پاییز9315 .

گذاشتهاند ،آرزوی تندرستی و دیرزیوی کردند .ایشان از همهی افراد سپاسداری کردند.

گرد آورنده :پدرام باوفا
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صاف کردن شکم با این صبحانه شگفت انگیز

صبحانه اصلیترین و مهمترین وعده غذایی در طول روز است .حتی اگر میخواهید رژیم بگیرید و وزنتان را پایین بیاورید
هرگز این وعده غذایی را حذف نکنید.

سلامت و زیبایی

اگر به دنبال راه هایی برای کوچک کردن شکمتان هستید ،در ادامه صبحانه ای عالی برای صاف کردن شکم را معرفی می
کنیم.

صبحانه میتواند لاغر کننده باشد به شرطی که انتخابهای خوبی داشته باشید.
در سال  ۸۰۰۲میلادی تحقیقی ثابت کرد خوردن تخممرغ در وعده صبح میتواند به کاهش وزن و کاهش سایز دور کمر
کمک کند.
تخممرغ غنی از پروتئین است و تا ناهار سبب سیری میشود .بسیاری از متخصصان تغذیه معتقدند در وعده صبحانه باید
حداقل  ۸۰گرم پروتئین مصرف کرد و خبر خوب اینکه تخم مرغ حدود  ۶گرم پروتئین دارد و شما میتوانید تقریبا  ۳عدد
تخممرغ بخورید.
برای آنکه وزنتان را کم کنید حتی میتوانید به عنوان میان وعده تخممرغ آب پز میل کنید .به شما توصیه میکنیم هر روز
صبح یک عدد تخممرغ آبپز که حدود  ۸۲کالری انرژی دارد و یک عدد سیب که  ۲۰کیلو کالری دارد مصرف کنید .این
صبحانه کمک میکند تا وعده ناهار سیر باشید و ریزهخواری نکنید .یک ماه ادامه دادن همین رژیم کافی است تا دور کمرتان
باریکتر از سابق شود.
گرد آورنده  :فریبا خدادادی

 ۸خوراکی مناسب برای دوران سرماخوردگی
اگرچه بسیاری از ما از درمان خانگی این بیماری تا اندازه ای آگاهی داریم با این حال بد نیست که توصیه های
این نوشته را در مد نظر قرار دهیم چرا که در آنها مواردی وجود دارند که شاید تا به حال به آنها برخورد نکرده
باشیم  .پس با هم این موارد را مرور می کنیم.
سوپ مرغ و ورمیشل
زمانی که به شدت سرماخورده اید ،خوردن یک کاسه سوپ گرم مرغ می
تواند کمک خوبی باشد .اگرچه شاید بسیار ساده به نظر برسد که این سوپ
مفید است اما باید بگوییم بر اساس نتایج علمی به دست آمده از پژوهش
های دکتر استافان رانارد ،که در مجله «چِست» چاپ شد ،به اثبات رسید
که سوپ مرغ به دلیل دارا بودن ،ریزدانه های ضد تورم ،می تواند در بهبود نشانه های سرماخوردگی بسیار موثر
باشد .دکتر محمد آز ،نیز با این موضوع کاملا موافق است و در این مورد می گوید ،همان سوپی را که مادرانمان
9
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برایم می پزند ،به دلایلی که هنوز هم به قطع معلوم نیست بهترین گزینه برای درمان سرماخوردگی مان است چرا
که با ترکیبات موجود در آن باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می شود.
سلامت و زیبایی

شیر و سایر مواد غذایی که غنی شده از ویتامین دی هستند
ویتامین دی موجود در شیر یا کُورن فلکس هایی که با این ویتامین غنی
شده اند ،می توانند برای مبارزه با سرماخوردگی مفید باشند .در تحقیق به
عمل آمده در سال  ۰۰۱۱شمسی ،در بخش عمومی بیمارستان
ماساچوست ،این نتیجه بدست آمد که افرادی که در بدن آنها میزان کافی
«ویتامین دی» وجود ندارد ،بیشتر سرما می خوردند.
هویج و سایر مواد غذایی که «ویتامین آ» دارند
تمامی ویتامین ها برای بدن ضروری و لازم هستند اما تحقیق دانشگاه
هاروارد می گوید« ،ویتامین آ» برای تقویت سیستم ایمنی بدن نقش
مهمی دارد .بنابراین زمانی که سرماخورده اید سعی کنید بیشتر سیب
زمینی شیرین ،هویج ،اسفناج و برگ های سبز رنگ سایر مواد را در رژیم
غذایی خود بگنجانید.
چای سبز سرد
چای سبز پر از آنتی اکسیدان است که می تواند در زمان سرماخوردگی
برای بالا بردن سطح ایمنی بدن بسیار مفید باشد .همچنین می تواند در
درمان سایر نشانه های سرماخوردگی از جمله گلو درد هم موثر باشد .دکتر

سال نهم .شماره چهل و پنجم .پاییز9315 .

مایکل گرِگِر در مورد چگونگی مصرف این چای در دوران سرماخوردگی
می گوید ،اگر چای سبز را به جای دم کردن با آب گرم ،با آب سرد دم
کنید ،میزان آنتی اکسیدان آن افزایش پیدا می کند.
سیر
دکتر دونا کاردیلو بر این باور است که اگر در رژیم غذایی خود ،به طور دائم
سیر استفاده کنید ،با دارا بودن ماده ای به نام آلیسین ،می تواند باعث
افزایش سیستم ایمنی بدن شود .زمانی هم که سرمامی خورید بیشتر از آن
استفاده کنید .حتی می توانید خام آن را با آب پرتقال میل کنید که بسیار موثر خواهد بود.
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چای
وقتی بینی تان کیپ شده ،چای می تواند بسیار مفید باشد خصوصا اگر چای
سلامت و زیبایی

با ترکیبات طبیعی چون رازیانه دم شده باشد .یکی از چای های پیشنهادات
 Health.comبه انجمن داروی آمریکا ،یک فنجان دانه رازیانه ،شکر ،سیر،
دارچین یا عسل است .سه بار در روز از این چای بنوشید ،اگر طعم آن را
دوست ندارید می توانید به جای رازیانه از نعناع استفاده کنید .مرکز پزشکی
دانشگاه مریلند گزارش داده که چای نعناع می تواند باعث بند آمدن سرفه و خروج خلط از بدن شود.
ماهی
 Health.comپیشنهاد می کند که در دوران سرماخوردگی یک ماهی چرب
مانند سالمون یا تن بخورید چرا که در این دوران می توانید از اسیدهای چرب
اُمگا  ۰آن بهره ببرید .ترکیبات موجود در ماهی سبب کاهش تورم و افزایش
سیستم ایمنی بدن می شود.
گرد آورنده :پژمان باوفا

تهم
ازدواج سرکار خانم فرانک کيانفر وجناب آاقی آريا تن را شادباش گفته ،
شاد زیوی ودریزیوی آانن را از ردگاه خدا وند يکتا خوااهنیم.

ن جم
تش
صف
ت
ا ن زر يان ا هان
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جشن مهرگان

ادبی

کس
ي رپسيد  ،دوباره مهرگان داری؟

هنوز هم معبد و نور وتش ووستا و آیین اهورايي خود را پاس ميدا ری؟
هنوز هم گاه اهون ات اشهن

بسوی مهر ونور و ازید يکتای خود رو کرده و ایین او را مي رپستي؟
عج
یيب است!

هنوز هم خنده ربلب  ،شور رد سر ،عشق رد قلب و دلت داری؟
هنوز هم جای آه و گرهی و ماتم،

چش
ربای جشن و شادی و سرور و پايکوبي م رد راهي؟
جوابش ميدهم آری!

بهک
يش
هنوز هم من همان بهدين ،يش ،هب اند م

هنوز هم خنده ربلب ،عشق رد دل ،پيرو اين دين و آیينم.

نم
و هن امروز و هن فردا و هن حتي هزاران سال ديگر  ،ماتم و سوگ و ع زاداری ي گيرم

سال نهم .شماره چهل و پنجم .پاییز9315 .

نم
و حتي يکدم از آیین خود رو رب ي گيرم

هنوز هم با سرافرازی بسوی جشن مهرو صد هزاران جشن ديگر روی مي آرم
و با فرياد شادی بانگ ميدا رم

که ای همدين خوبم ،مهرگانت را مبارک باد

12
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زن زیبا
یکی از دوستانم با یک زن بازیگر معروف که فوقالعاده زیبا است ازدواج کرد.
اما درست زمانی که همه به خوشبختی این زن و شوهر غبطه میخوردند ،آنها از هم جدا شدند.
ادبی

طولی نکشید که دوستم دوباره ازدواج کرد .همسر دومش یک دختر عادی با چهرهای بسیار معمولی است.
اما به نظر میرسد که دوستم بیشتر و عمیقتر از گذشته عاشق همسرش است.
عدهای آدم فضول در اطراف از او میپرسند...:
فکر نمیکنی همسر قبلیات خوشگلتر بود؟
دوستم با قاطعیت به آنها جواب میدهد :نه! اصلاً! اتفاقا وقتی از چیزی عصبانی میشد و فریاد میزد ،خیلی وحشی و
زشت به نظرم میرسید .اما هسمر کنونیام این طور نیست .به نظر من او همیشه زیبا ،با سلیقه و باهوش است .وقتی
این حرف را میزند ،دوستانش میخندند و میگویند  :کاملا متوجه شدیم...
میگویند :زنها به خاطر زیبا بودنشان دوست داشتنی نمیشوند ،بلکه اگر دوست داشتنی باشند ،زیبا به نظر
میرسند .بچهها هرگز مادرشان را زشت نمیدانند؛ سگها اصلا به صاحبان فقیرشان پارس نمیکنند.
اسکیموها هم از سرمای آلاسکا بدشان نمیآید .اگر کسی یا جایی را دوست داشته باشید ،آنها را زیبا هم خواهید
یافت.
زیرا "حس زیبا دیدن" همان عشق است
گرد آورنده :فریبا خدادادی

ثروت واقعی
مردی خسیس تمام دارایی اش را فروخت و طلا خرید.
او طلاها را در گودالی در حیاط خانهاش پنهان کرد.
او هر روز به طلاها سر میزد و آنها را زیر و رو میکرد.
تکرار هر روزه این کار یکی از همسایگانش را مشکوک کرد.
همسایه ،یک روز مخفیانه به گودال رفت و طلاها را برداشت.
روز بعد مرد خسیس به گودال سر زد اما طلاهایش را نیافت.
او شروع به شیون و زاری کرد و مدام به سر و صورتش میزد.
رهگذری او را دید و پرسید :چه اتفاقی افتاده است؟
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ویستا ـ گاهنامه داخلی انجمن زرتشتیان اصفهان

مرد حکایت طلاها را بازگو کرد .رهگذر گفت:
این که ناراحتی ندارد .سنگی در گودال بگذار و فکر کن که شمش طلاست،
تو که از آن استفاده نمیکنی ،سنگ و طلا چه فرقی برایت دارد؟
ادبی

ارزش هر چیزی در داشتن آن نیست بلکه در استفاده از آن است.
اگر خداوند به زندگی شما برکتی داده است و شرایط مناسبی دارید پس به فکر دیگران نیز باشید.
بخشش مال همچون هرس کردن درخت است پول با بخشش زیادتر و زیادتر میشود.
دارایی شما حساب بانکی تان نیست .دارایی شما آن مقدار از ثروت و داشته هایی است
که برای یاری رساندن دیگران به گردش درمیآورید..
گرد آورنده :فریبا خدادادی

فرزانه زرتشتی ارباب رستم گیو
متن زیر گزیده ای از کتابی با مشخصات زیر است:
شهمردان ،رشید ( .)۰۰3۰تاریخ زرتشتیان (فرزانگان زرتشتی) .تهران :فروهر

نام نیک ایشان مورد تایید و احترام خاص و عام است .روانشاد روز  ۰مهر  ۰۰31در سن  1۱سالگی به سرای
جاودانی شتافت .ارباب رستم برابر مفهوم این جمله گاتها ((:خوشبخت کسی است که برای خوشبختی دیگران
بکوشد))زندگانی اش پر از کار و کوشش بود .آثار خیر فراوانی که از این روانشاد در سراسر کشور بنیاد گرفته گواه
این حقیقت است .ارباب رستم برای گسترش و حفظ موسسات خیریه و بهروزی بیشتر مستضعفین در سال ۰۰۰1
بنیاد رستم گیو را تاسیس کرد .چندی از کارهای نیک و دهش های این خیراندیش به شرح زیر است .۰ :دبستان
 ۰1کلاسه دخترانه گیو تهران  .1مجتمع بزرگ فرهنگی و اجتماعی و مسکونی در تهرانپارس برای استفاده مردم
سال نهم .شماره چهل و پنجم .پاییز9315 .

فاقد خانه به نام رستم باغ بر روی قطعه زمینی به مساحت  13۱۱۱متر مربع  .۰دو باب دبستان های دخترانه و
پسرانه  ۰1کلاسه بر روی دو قطعه زمین هر یک به مساحت  3۱۱۱متر مربع و به نام استاد خدابخش و استاد
پورداوود که سالهاست مورد استفاده قرار میگیرند و دهش ها و کمک های دیگر که جای سپاس و قدردانی دارد.
روانش شاد و یادش گرامی باد.
گرد آورنده :کیارش نمیرانیان
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واژگان پارسی (بخش س):

ساعت :گهنما،هنگام نما

ساعت سنج :تسو سنج

ساعات :تسوها

ساطور :کارد بزرگ

ساکت :خاموش

سالم :تندرست

سبقت :پیشی

سبک عقل :سبک خرد

سجده کردن :به خاک افتادن

سحر :پگاه

سخاوت :بخشش

سرقت شده :دزد زده

سرعت :تندی

سروصدا :هیاهو

سعید :خوشبخت

سقف :بام،آسمانه

سکنه :باشندگان

سکته :ایست،درنگ

سلامتی :تندرستی،بهبود

سلام :درود

سواددار :خوانا،نویسا

ساحل :کنار

سنگ کلیه :سنگ گرده

سوال :پرسش

سوء تدبیر :بداندیشی

سوء تفاهم :بدگمانی

سوبسید :یارانه

سوء قصد :آهنگ بد

سوپاب :دریچه

سهل :آسان

سیل آمدن :خیزاب آمدن

ادبی

سابقاً :پیش از این

سابقه دار :پیشینه دار

سارق :دزد

سیما :چهره،رخ
نگارنده :موبد بهزاد نیکدین

نام های ایرانی اصیل
نام پسران:

نام دختران:

آرستی :به چم توانا

آوینا :دختر پاک.بانویی که مثل اب زلال است

آرتین :نام هفتمین پادشاه ماد

تیدا :دختر خورشید

آریافر :دارنده فر آریایی

رائیکا :پسندیده و دوست داشتنی

آروند :شریف و بزرگ و نجیب

راشنو :فرشته دادگستر در ایین زرتشتی

اَرَهدوُس :نام هفتمین نیای اشوزرتشت

نگارنده :کیارش نمیرانیان
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معماری داخلی
معماری داخلی ،توصیف درونی ساختمان و مرتبط با کیفیتهای فیزیکی است  ( .ویکی پدیآ)
دانش

اهمیت دادن به این مقوله چه در زمینه ایجاد و یا تغییر همواره می تواند انگیزه ای برای مانددن و لدذت بدردن در
مرزهای درونی یک ساختمان باشد.
در این گروه از مقالات سعی بر آن داریم که بتوانیم دیدگاهایی متفاوت را بازگو کنیم،
با توجه به این نکته که میدانیم هر یک از شما خلاقان معماری داخلی خود هستید و خوشحال خواهیم شد اگر از
نقطه نظرات و تجارب شما نیز بهرهمند شویم.
از تغییرات شروع خواهیم کرد:
تغییر دکوراسیون منزل با  7ترفند کم هزینه
ترفندهای دکوراسیون :تغییر دکوراسیون یکی از لذت بخش ترین مواردی است که شادابی و نشاط را به فضای
دکوراسیون منزل شما مهمان می کند .برای داشتن یک تغییر دکوراسیون لذت بخش و تاثیر گذار نیازی نیست
که حتما تغییراتی پر هزینه و پایه ای را برای فضای داخلی تان در نظر بگیرید کافی است کمی نکته سنج باشید و
با چند تغییر ساده فضای دکوراسیونتان را متفاوت کنید و ظاهر تازه ای به آن ببخشید.
تغییر دکوراسیون نشیمن :تعویض پارچه رو مبلی

سال نهم .شماره چهل و پنجم .پاییز9315 .

مبلمان یکی از کلیدی ترین عناصری است که در ظاهر
دکوراسیون شما نقش عمده دارد ،برای تغییر
دکوراسیون مقرون به صرفه می توانید پارچه های رو
مبلی و کوسن های خود را تغییر دهید و ظاهر تازه ای
به دکوراسیون نشیمن خود ببخشید .این تغییر پارچه
ی رو مبلی تان می تواند حتی برای یکی از مبلمان شما
صورت گیرد و کم هزینه تر نیز باشد .از رنگ های تک
در داخل مبلمان استقبال نمایید.
تغییر دکوراسیون نشیمن :استفاده از دکورهای رنگی
رنگ ها معجزه می کنند ،در تغییر دکوراسیون داخلی تان حضور رنگ ها را فراموش نکنید گاهی با استفاده از
دکوری های رنگارنگ و ایده های ساده می توانید یک تغییر دکوراسیون جذاب داشته باشید .اضافه کردن یک
وسیله ی ساده و کوچک مثل کتابخانه و یا شلف می توانید بستر مناسبی را برای حضور رنگ ها در فضای
دکوراسیونتان ایجاد نمایید .یک دیوار را به رنگی کاملا متفاوت تغییر دهید.
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تغییر دکوراسیون نشیمن :استفاده از گل و گیاه
دانش

حضور گل و گیاه در فضای دکوراسیون شما می تواند
یک تغییر دوست داشتنی باشد .کافی است کمی ذوق و
علاقه داشته باشید و سراسر خانه ی خود را با گل و
گلدان های دوست داشتنی پر کنید ،توجه داشته باشید
که گلدان های متنوع می تواند مانند دکوری در فضای
شما باشد و ظاهر آن را به خوبی تغییر دهد در این
زمینه می توانید از مقالات و راهنمایی های اقای
هوشنگ باوفا استفاده نمایید.
تغییر دکوراسیون آشپزخانه :تغییر دیوار بین کابینت
شاید تغییر دکوراسیون آشپزخانه کمی سخت و پرهزینه باشد اما اگر دوست دارید فضای دکوراسیون آشپزخانه ی
خود را تغییر دهید با تغییر درب های کابینتهای بالایی خود می توانید ظاهر آشپزخانه تان را تغییر دهید حتی
برای این تغییر می توانید از برچسب های تزئینی نیز استفاده نمایید و ظاهر منحصر به فردی به آشپزخانه ی خود
ببخشید .درب های کاببینت های بالایی را کاملا متفاوت با کابینت های پایینی رنگ کنید.
تغییر دکوراسیون اتاق خواب :تعویض روتختی
تغییر روتختی در دکوراسیون اتاق خواب می تواند تا حد
زیادی چهره ی دکوراسیون شما را تغییر دهد ،تخت به
عنوان یکی از عناصر کلیدی اتاق خواب محسوب می
شود که با تغییر ظاهر آن می توانید چهره ی متفاوتی
به دکوراسیونتان ببخشید .انتخاب یک رو تختی تازه با
رنگی کاملا متفاوت می تواند تغییر مقرون به صرفه ای
در دکوراسیون شما ایجاد نماید .رنگ های شاد فیروزه
ای برای کودکان و نوجوانان ،و رنگ های گرمتر و شاد با
ترکییب قرمز و شرابی برای اطاق خواب اصلی می تواند
گزینه خوبی باشد.
تغییر دکوراسیون سرویس بهداشتی :رنگ کردن کاشی ها
شاید کمی عجیب به نظر برسد اما رنگ کردن و نقاشی کردن با رنگ های ویترای برروی کاشی های حمام و
سرویس بهداشتی می تواند ظاهر دکوراسیون این فضا را تا حد زیادی تغییر دهد .از استفاده از برچسب های
مختلف برروی کاشی و پشت درب سرویس می تواند فضایی متفاوت برایتان بسازد.
نگارنده :فرشاد شاگشتاسبی
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زیره؛ این گیاه شگفت انگیز
دانش

از پریشانی خود با سر زلفش سخنی

خواستم گفت ولی زیره به کرمان که برد

زیره درختچه ایست یک ساله از تیره چتربان که بلندای آن به  ۳3تا  0۰سانتیمتر می رسد و زادگاه اصلی آن به
سرزمین مصر و سواحل نیل می رسد .میوه آن به طول  ۳/3تا
 0/3میلیمتر و به رنگ خرمائی یا خاکستری می باشد .میوه
آن گرم و دارای مواد تانن رزین و روغن می باشد .معروفترین
انواع آن زیره سبز ،زیره سیاه ،زیره صحرائی ،زیره کوهی،
زیره رومی می باشد .مرغوبترین نوع زیره ،زیره صحرائی
است.
حال به نکته ای بسیار شگفت انگیز و غیرقابل باور درمورد کاشت گیاه زیره می پردازیم که بسیار جالب و تفکر
برانگیز می باشد .در برخی از زمین های کشاورزی خراسان جنوبی کاشتن گیاه زیره مرسوم می باشد .گیاه زیره هم
مثل تمام گیاهان دیگر احتیاج به یک جدول آبیاری دارد که اگر این جدول به هر دلیلی بهم بخورد و گیاه در فواصل
معین آبیاری نشود محصول جالب توجهی از آن گیاه بعمل نخواهد آمد و یا به قول ما کشاورزان گیاه دانه نمی بندد.
حال اگر به علت خشکسالی و هر دلیل دیگری آبیاری مخصوصاً در هنگام دانه بندی ناممکن باشد کشاورزان مزارع
گیاه زیره را فریب می دهند بدین ترتیب که یک شب به صورت جمعی با چند فانوس ،بیل و مقداری آب به مزارع
زیره رفته و گیاه زیره را فریب می دهند و این نمایش به این صورت اجرا می شود:
ابتدا یک نفر به اول کرت زیره رفته با فریاد می گوید بیل را بیاور تا راه این کرت را باز کنیم تا آب بخورد سپس بیل
را آورده با سروصدا راه کرت را باز می کنند و با یک آب پاش با شر شر آب را به اول کرت می ریزند و پس از مدتی
سال نهم .شماره چهل و پنجم .پاییز9315 .

فریاد می زنند فانوس را به آخر کرت بیاور تا ببینیم کرت آب خورده یا نه و پس از آوردن فانوس به آخر کرت می
گویند این کرت آب خورد سپس دوباره با سروصدای فراوان با بیل راه کرت اول را بسته به کرت دوم رفته همین
نمایش را اجرا می کنند و تا صبح تمام کرت ها به صورت نمایشی و داد و بیداد آبیاری می شود.
نکته بسیار شگفت انگیز اینکه روز بعد تمام کرت های زیره بسیار شاداب و مثل گیاهانی که شب قبل آبیاری شده اند
سرزنده می شوند و بعد از چند روز گیاهان زیره دانه می بندند و گیاه میوه خود را بطور معمولی تولید می کند.
این کار سالهاست که در مزارع خراسان جنوبی اجرا می شود و نتیجه نیز می دهد.آیا شگفت انگیز نیست؟
نگارنده :هوشنگ باوفا
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ترشی بندری

خانه داری

مواد لازم برای ۱نفر
 ۰پیمانه
آب گوجه فرنگی (غلیظ)
 3عدد
گوجه فرنگی
 1قاشق سوپ خوری
ادویه ترشی
 3۱۱گرم
سیب ترشی
 ۰شاخه
کرفس
 3۱گرم
فلفل سبز تند
 ۰کیلوگرم
گل کلم
 ۰بوته
سیر
 ۰پیمانه
رب انار
 ۰عدد
خیار
 ۰عدد
بادمجان
 3۱گرم
موسیر
 ۰عدد
هویج
 ۰بسته
تمر هندی
به مقدار لازم
سرکه
سبزی (شامل نعنا.گشنیز.مرزه.ترخان ریز شده)  ۰پیمانه
طرز تهیه
 -۰ابتدا فلفل سبزهای تند را شسته و داخل کمی سرکه و آب و نمک بجوشانید تا نرم شوند ،سپس آنها را ریز
کنید.تمبرهندی را درون ظرفی ریخته و مقداری سرکه روی آن بریزید و به طور کامل هم بزنید سپس آن را با
آبکش ریز صاف کنید و هسته های آن را جدا نمائید(.این عمل را چند بار انجام دهید تا کاملا گوشت تمبر هندی
جدا شود)
 -1گوجه فرنگی ها را پوست گرفته و به صورت نگینی خرد کنید  ،هویج ها و سیب ترشی و سیرها را پوست کرده
و ریز خرد نمائید ،برگ های کرفس را جدا نموده و به اندازه هویج ها خرد کنید.
 -۰خیارها را همراه با پوست خرد کنید و در آبکش بریزید ؛ مقداری نمک روی آن بپاشید و  ۰ساعت صبر کنید تا
آب اضافی آن از بین برود.
موسیرها را شسته و به صورت ورقه ای یا ریز خرد کنید ،بوته های گل کلم را نیز از هم جدا نموده و ریز خرد
کنید .سبزی های معطر را ساطوری کنید و با تمامی مواد بالا مخلوط نمائید.
 -۱بادمجان ها را پوست گرفته و به صورت مربعی خرد کنید و با کمی سرکه بجوشانید تا نرم شوند سپس به
همان صورت داغ به بقیه مواد اضافه کرده و خوب مخلوط نمائید.
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خانه داری

 -3ادویه مخصوص ترشی  ،رب انار  ،آب گوجه فرنگی غلیظ شده و تمبرهندی حل شده در سرکه را به مخلوط
اضافه کنید سپس مخلوط آماده شده را درون ظرف مخصوص ترشی ریخته و سرکه آن را اندازه کنید تا جایی که
روی آن را کامل بپوشاند  ،نمک و فلفل هم به میزان دلخواه به ترشی اضافه کنید و ظرف ترشی را در جای خنکی
قرار دهید.حدود 1هفته صبر کنید تا ترشی شما کاملا جا بیفتد.
سایر نکات
بهتر است ترشی را در یخچال نگهداری کنید.
میتوانید به ترشی 1تا ۰قاشق سوپخوری پودر سیر و موسیر هم اضافه کنید.
اگر دوست دارید به جای فلفل سبز تند از فلفل سبز شیرین استفاده کنید.
رب انار ترش مزه این ترشی را بهتر میکند.
آب گوجه فرنگی غلیظ با صاف کردن گوجه از آبکش بدست میاید  ،میتوانید به جای آب گوجه فرنگی غلیظ از
مخلوط  ۰قاشق رب و  ۰لیوان آبجوش استفاده کنید.
نگارنده :فریبا خدادادی

قهوه ترک
راز یک قهوه عالی اماده سازی ان با حرارت ملایم است ،
بهتر است برای تهیه قهوه ترک مانند دیگر قهوهها از
پودر دانههای قهوه تازه برشته شده استفاده کنید چون
عطر و طعمی عالی خواهید داشت.
برای تهیه بهترین نوع قهوه ترک باید  ۰قاشق چایخوری
پودر قهوه را با  ۰فنجان اب بسیار سرد مخلوط کنید ( با
اب سرد کف خامه ای خوبی روی قهوه ایجاد میشود ) ،
سال نهم .شماره چهل و پنجم .پاییز9315 .

اگر تمایل دارید که شکر هم اضافه کنید باید از پودر
شکر یا شکرهایی که زود حل میشوند استفاده نمائید.
قهوه ترک در  ۱نوع سرو میشود :
قهوه ساده بدون شکر  ،قهوه با نصف قاشق چایخوری
شکر  ،قهوه با یک قاشق چایخوری شکر و قهوه با شکر
بسیار زیاد.
برای اماده سازی قهوه ترک ابتدا پودر قهوه  +اب سرد  +شکر ( در صورت تمایل ) را داخل قهوه جوش بریزید
سپس ظرف را روی حرارت ملایم قرار دهید  ،به ارامی با قاشق مواد را مخلوط کنید  ،پس از اینکه مواد خوب
مخلوط شدند قاشق را خارج کنید و منتظر بمانید تا قهوه به جوش بیاید.
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پس از اینکه قهوه شروع به جوشیدن کرد از روی حرارت بردارید ،اگر قهوه بجوشد دیگر خامه ای روی ان
نخواهید داشت  ،قهوه را درون فنجان بریزید و سرو کنید.
تازه شده و مزه قهوه قوی تر حس شود.
میتوانید برای داشتن قهوه ای با طعم قوی تر قهوه را پس از به جوش امدن از روی حرارت بردارید و پس از چند

خانه داری

نکته  :قهوه ترک را با  ۰لیوان اب سرد سرو کنید  ،اب سرد را قبل از نوشیدن قهوه مصرف میکنند تا طعم دهان

ثانیه مجدد روی حرارت قرار دهید تا به جوش بیاید  ،این عمل را  ۰بار تکرار کنید تا طعم قوی تری داشته باشید.

هب روان پاک رد گذشت گان ردود باد

گرد آورنده :پژمان باوفا

ردگذشت تيراندا ز افشاری (پدر خدا رحم افشاری ) را هب باز ماندگان آرامش باد مي گوییم.
نش
روانش گروثمان ین باشد .
ن جم
تش
صف
ت
ا ن زر يان ا هان

خس
ردگذشت روانشاد بمان خرسند بهمردی کالنتری (پدر رو بهمردی) را هب خانواده گراميشان آرامش باد گفته و
نش
گروثمان يني را ربای ردگذشته وصبر وشکيبايي را ربای بازماندگان از ردگاه اهورامزدا خوااهنیم .

نجم
تش
صف
ت
ا ن زر يان ا هان
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آیا میتوانید معمای آلبرت اینیشتین را حل کنید؟
سرگرمی

معمای اینیشتین معمای مشهوری است که برخی معتقد هستند اینیشتین
در دوران کودکی خود آن را نوشته است .براساس گفتهها تنها  ۲درصد
از افراد دنیا میتوانند این معما را حل کنند.

سرگرمی

پنج خانه در پنج رنگ متفاوت در یک ردیف قرار دارند .در هر خانه یک
فرد با ملیتی متفاوت نسبت به دیگر افراد زندگی میکند .این  ۵ساکن
خانهها هر کدام نوع مشخصی از نوشیدنی را مینوشند ،برند خاصی از
سیگار را مصرف کرده و حیوان خانگی خاصی را نگه داری میکنند .هیچ
دو مالکی دارای حیوان خانگی یکسان نبوده ،برند یکسان سیگار مصرف

سال نهم .شماره چهل و پنجم .پاییز9315 .

نکرده و نوشیدنی یکسانی نمینوشند .دیگر موارد به شرح زیر هستند:


فرد بریتانیایی در خانهی قرمز رنگ است



فرد سوئدی سگ را به عنوان حیوان خانگی انتخاب کرده است



فرد دانمارکی چای مینوشد



خانهی سبز اولین خانه در سمت چپ خانهی سفید است



مالک خانهی سبز قهوه مینوشد



مالکی که سیگار پالمال مصرف میکند ،پرنده پرورش میدهد



مالک خانهی زرد سیگار دانهیل مصرف میکند



مالک خانهی وسطی شیر مینوشد



مالک نروژی در خانهی اول زندگی میکند



مالکی که سیگار بلندز مصرف میکند در خانهی کناری فردی زندگی میکند که گربه دارد



مالکی که اسب دارد در خانهی کناری فردی که سیگار دانهیل میکشد ،زندگی میکند



مالکی که سیگار بلومسترز میکشد ،آبجو مینوشد



فرد آلمانی سیگار پرینس میکشد



فرد نروژی در کنار خانهی آبی زندگی میکند



مالکی که سیگار بلندز میکشد ،در خانهی کناری فردی که آب مینوشد ،زندگی میکند



سوال اینجا است :چه کسی ماهی را به عنوان حیوان خانگی نگهداری میکند؟



هیچ حیله و روش خاصی برای حل این معما وجود ندارد .تنها باید با منطق عادی به حل آن پرداخت.

پاسخ در شماره آینده ویستا
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هگزادوکو

با این شناخت ،هگزادوکو همان سودوکو ست اما نه  )۹x۹( ۱۶خانه ای بلکه  )۶6x۶6(۲۵6خانه ای!

سرگرمی

هگز ( :Hexعدد  6به زبان یونانی) در زبان ماشین بعنوان سیستم عددی ۶6 ۶6ی شناخته می شود.

در زیر نموداری متشکل از  ۶6×۶6مربع وجود دارد که باید اعداد  ۰تا  ۹و حروف  Aتا  Fدر آن به طوری قرار گیرند که
تنها یک بار در هر مربع (۴×۴که با خطوط پررنگ مشخص شده اند) ،در هر ردیف و در هر ستون ،از این اعداد و حروف
استفاده شود .تعدادی از حروف و اعداد ،به عنوان راهنما در پازل قرار دارند که شروع پازل را مشخص می کنند .پنج مربع
کوچک که به رنگ طوسی هستند ،رمز پازل می باشند.

گرد آورنده :نگین آبادانی
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مصاحبه با خانم مهرناز مهرآیین؛ بانوی کارآفرین زرتشتی
"هر روز به شوق کارم از خواب بیدار می شوم"
شاید سمت سازمانی اش او را علاقه مند به ارائه
ایده های نو کرده باشد ،ایده ها و طرح هایی
که موجب سهولت کار در شرکت گاز استان
اصفهان شده است .مهرناز مهرآیین را می
گویم ،کارمند شرکت گاز استان اصفهان که با
فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر ،مسئول توسعه سیستم های اطلاعاتی در این شرکت است .او که دارای  1فرزند
است ،از انگیزه و عشق و علاقه اش به کار و ارائه ایده های جدید می گوید .با این بانوی کار آفرین به گفتگو نشسته
ایم که در ادامه می خوانید.
خانم مهرآیین شما یکی از بانوان کارآفرین شرکت گاز استان اصفهان هستید،چه چیزی موجب
شد شرکت گاز را انتخاب کنید؟
قبل از فارغ التحصیلی در مقطع لیسانس در شرکت های مختلف به فعالیت های مرتبط با تهیه نرم افزار مشغول
بودم.پس از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه تدریس می کردم.با
توجه به آنکه قبل از تدریس،لذت کارهای عملی را چشیده بودم،تدریس صرف راضی ام نمی کرد و احساس می
کردم کار در پروژه های عملی بر روی تدریس تاثیر بیشتری داشته و بهتر می توانم خدمت کنم.به طور اتفاقی در
روزنامه دیدم که وزارت نفت افرادی با شرایط خاص نخبگی استخدام می کند.با همین دیدگاه در شرکت گاز

سال نهم .شماره چهل و پنجم .پاییز9315 .

مشغول به کار شدم.
کارتان در شرکت گاز را با چه سمتی شروع کردید و درحال حاضر چه سمتی دارید؟
به عنوان «آنالیست برنامه نویس ارشد سیستم های مکانیزه» استخدام شدم و هم اکنون با سمت «مسئول توسعه
سیستم های اطلاعاتی» مشغول به کارم.
چه چیزی موجب شد که به فکر طرح و ایده نو بیفتید و دست به اختراع بزنید؟
مسلما هدف اساسی همه فعالیت هایم رفع کمبودها و نواقص ،افزایش دقت،سرعت،کیفیت،کاهش دغدغه های
کاربران و هزینه ها بوده است.با همین تفکر کار کردم.
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به عنوان نمونه در طرح «تخصیص اتوماتیک امکانات فنی شبکه تلفن شهری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی»
بیشتر به دنبال تخصیص امکانات فنی به صورت منصفانه بودم.در این زمینه تمام تلاشم را کردم تا مسئله تخصیص
پاداش و اضافه کاری که دغدغه بسیاری از سازمان ها و ارگان هاست،بهبود یابد.
چه چیزی این انگیزه را در شما ایجاد می کند تا به فکر طرحی نو باشید؟
وجود مشکلات،نواقص و موانعی که با آنها سروکار دارم و یا برای دیگران وجود دارند،انگیزه ای می شود تا برای
رفع آنها تلاش کنم.با توجه به آنکه گرایش تخصصی ام نرم افزار است،با تهیه نرم افزارهای مختلف سعی کرده ام
برخی مشکلات را حل کنم.
تشویق شدن در کار می تواند انگیزه را برای انجام طرح های بعدی بالا ببرد.در خلق این طرح ها
چه کسانی مشوق شما بودند؟
ابتدا خانواده ام مرا تشویق به طرح یک ایده نو می کردند.البته رؤسا و مدیران نیز در این راستا با اعتمادی که به
ایده های من می کردند،اجازه پیاده سازی آنها را به من دادند و این موضوع،انگیزه را در من بیشتر می
کرد.همکاران خوبم نیز با بیان تجربیات و مشکلاتشان در کار موجب می شدند طرح ها و ایده های نو در من شکل
بگیرد و با انتقادها و پیشنهاداتشان من را در این راه یاری کردند.
تا چه اندازه کارتان را دوست دارید و فکر می کنید جنسیت در کار تأثیر دارد؟
من هر روز به شوق کارم از خواب بیدار می شوم و فکر نمی کنم جنسیت در کارم تأثیری داشته باشد.
تفریح و سرگرمی برای شما چه معنایی دارد؟
بهترین تفریحم یادگیری مطالب جدید است.حالا این یادگیری ممکن است از طریق خواندن کتاب و مجله،تماشای
برنامه های تلویزیون،کار با رایانه و اینترنت،بازی و ورزش،خصوصا" شطرنج و انجام فعالیت های دیگر باشد.
هدفتان چیست و مدیران را تا چه اندازه در رسیدن به اهدافتان موثر می دانید؟
هددفم خدمت رسانی هرچه بیشتر به صنعت گاز است و از آنجایی که مدیران اجازه دادند طرح هایم را اجرایی
کنم،چندین بار به عنوان پیشنهاد دهنده برتر معرفی شدم.به این ترتیب نشان دادند که به کار بانوان اعتماد دارند
و این انگیزه را نه تنها در من بلکه در بانوان شرکت بیشتر می کند.
منبع :ندای گاز (ماهنامه ی داخلی شرکت ملی گاز ایران  -شماره ی  - ۰13شهریور )۰۰13
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زندگی نامه روانشاد مهندس هرمزدیار خادمی شریف آباد
هرمزدیار بهرام خادمی شریف آباد در روز هشتم خرداد

ماه

سال

 ۰۰۰۱در قریه شریف آباد اردکان یزد در یک خانوده زرتشتی چشم به
جهان گشود  .وی که سومین فرزند از نه فرزند خانواده بود تحصیلات
ابتدایی و متوسطه خود را در شریف آباد یزد و تهران به پایان رسانید و
برای تحصیلات عالی و کسب مدارج بالاتر علمی راهی شمال ایران گردید
و در خرداد سال  ۰۰31موفق به اخذ مدرک مهندسی کشاورزی از دانشگاه ساری گردید.
وی که انسانی سخت کوش با پشتکار فراوان بود پس از فارغ التحصیل شدن در شهر شیراز در کارخانه یک و یک
مشغول به کار گردید سپس در شرکت دامپروری و کشاورزی پریزک شیرازبه کار ادامه داد ودر شهریور سال
 ۰۰33با دوشیزه آرمئیتی آبادانی شریف آباد ازدواج نمود و این دو زندگی مشترک خود را در شیراز آغاز نمودند
.حاصل این ازدواج یک دختر به نام ویدا می باشد که در حال حاضر در کشور آمریکا در رشته اخترفیزیک مشغول
به تحصیل است .همسر آن روان شاد اکنون پرستار بازنشسته بیمارستان شریعتی اصفهان می باشد .
در سال  ۰۰1۰مهندس هزمزدیار خادمی به همراه خانواده خود به شهر اصفهان مهاجرت نموده و نامبرده در
شرکت قند نقش جهان اصفهان در قسمت مدیریت کشاورزی مشغول به کار گردید  .سخت کوشی و صداقت
ایشان همواره مورد تحسین مدیریت و همکاران وی در شرکت قند اصفهان بود.
در کنار فعالیت کاری مهندس هرمزدیار به فعالیت های مردمی و اجتماعی علاقه فراوانی داشت و به همین دلیل
ایشان بیش از  1۱سال در هیئت مدیره انجمن زرتشتیان اصفهان فعالیت مستمر داشت و در چند دوره اخیر
بعنوان نائب رئیس انجمن به جامعه زرتشیان اصفهان خدمات شایانی ارائه نمود  .سخت کوشی و صداقت ایشان در
سال نهم .شماره چهل و پنجم .پاییز9315 .

پیشبرد انجمن زرتشتیان اصفهان تاثیر به سزایی داشت  .برآیند این شخصیت اجتماعی و خانوادگی از ایشان یک
همسر نمونه  ,پدر نمونه و یک زرتشتی نمونه را ساخته بود.
دریغ و افسوس که سرانجام بیماری بر اراده استوارو نیروی درونی او به عنوان یک زرتشتی نیکوکار و خیراندیش
غلبه یافت و در  1۱امرداد سال  ۰۰13در ساعت پنج و نیم پسین در سن  3۰سالگی و در بهت و ناباوری خانواده و
بستگان و دوستان جان به جان آفرین تسلیم نمود .
از درگاه خداوند بزرگ شادی روان و بهترین جایگاه بهشت برین را برایش آرزومندیم و برای همسر گرامی ایشان
آرمئتی و دخترشان ویدا صبر وشکیبائی خواستاریم.

ایدون باد
26

ویستا ـ گاهنامه داخلی انجمن زرتشتیان اصفهان

یادی از شادروان شهریار بلندی؛ کنشگر هازمان زرتشتیان اصفهان
سرهنگ دکتر شهریار بلندی فرزند بانو و بهرام بلندی زادهی سال  ۰۰۱1در شهر یزد بود .وی فرزند سوم خانواده
بود و پایهی ابتدایی خود را در شهر یزد در مدارس خسروی و مارکار به پایان رساند .به شوند(:دلیل) جابهجایی به
اصفهان ،تحصیلات خود را در دبیرستان ادب اصفهان ادامه داد و پس از آن ،هم زمان با پذیرفته شدن در رشتهی
پزشکی وارد دانشکدهی افسری شد .شهریار بلندی پس از پایان تحصیلاتش در رشتهی پزشکی عمومی ،در
رشتهی تخصصی بیهوشی در دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد.
او به عنوان پزشک متخصص بیهوشی در بیمارستانهای ارتش و بیمارستانهای خصوصی در شهرهای تهران،
قزوین ،کرمانشاه و اصفهان خدمتهای شایستهای را به ایرانیان ارایه کرد .همچنین در دوران جنگ تحمیلی در
مناطق جنگی و در بیمارستانهای صحرایی به مداوای مجروحان جنگی پرداخت و در سال  ۰۰3۱خورشیدی با
درجهی سرهنگی از ارتش بازنشسته شد .شادروان شهریار بلندی همچنین برای چند دوره در انجمن زرتشتیان
اصفهان خدمت کرد و با کمک دهشمندان تالار مجتمع فرهنگی ورزشی خسروی را ساخت که هماکنون با نام
خوابگاه پسران زرتشتی در اصفهان مورد استفاده قرار میگیرد .این روانشاد در سال  ۰۰۱1خورشیدی با پریچهر
دستانیان ازدواج کرد .از وی سه فرزند به نامهای بهرام ،آرمیتا ،شهرام به یادگار مانده است .دکتر شهریار بلندی در
 ۰۰امردادماه  ۰۰13خورشیدی چشم از جهان فرو بست.
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نج
ردگذشت شاردوان مهندس هرمزديار خادمي شريف آباد ،معاون ا من زرتشتيان اصفهان را
ه
هب خانواده ايشان و ساری مکيشان آرامش باد ميگوییم.
نجم
تش
صف
ت
ا ن زر يان ا هان

ردگذشت روانشاد دکتر شهريار بلندی را هب خانواده گراميشان آرامش باد گفته،
نش
گروثمان يني را ربای ردگذشته و صبر و شکيبايي را ربای بازماندگان از ردگاه اهورامزدا خوااهنیم.
ن جم
تش
صف
ت
ا ن زر يان ا هان

سال نهم .شماره چهل و پنجم .پاییز9315 .

دهش ها :
آرمیتی آبادانی  ۸۶۰۰۰۰تومان

بهزاد نیک دین  0۰۰۰۰تومان

خداداد ماوندادی  0۰۰۰۰۰تومان

هرمزدیار خادمی  0۰۰۰۰۰تومان

کامران کیانفر  ۸۰۰۰۰۰تومان

کیخسرو کیانفر  ۳۰۰۰۰تومان

خدارحم افشاری  3۰۰۰۰تومان

بهمن رئیسی  0۰۰۰۰۰تومان

سهراب ساسانی  ۳۰۰۰۰۰۰تومان

خانم فربد  ۳۰۰۰۰تومان

کوروش کرمانی  ۳۰۰۰۰تومان

فرهنگ سردار  0۰۰۰۰تومان

پیمان سردار  ۸۰۰۰۰تومان

سام آبادانی  0۰۰۰۰۰تومان

مهرناز مهرآیبن  0۰۰۰۰۰تومان

بهرام باستانی  3۰۰۰۰تومان

رامین بهروزی  0۰۰۰۰تومان

رامین رستمی  3۰۰۰۰تومان

مهربان رستمی  0۰۰۰۰۰تومان

مهران بهروزی  3۰۰۰۰تومان

شهرام رشیدی  0۰۰۰۰۰تومان

شایان باستانی  ۸۳۰۰۰۰تومان

دهش مردمی  00۰۰۰۰تومان
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