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نظام اسالمی ، چون متکی به ایمان های مردم است ، 
جهاان ، هام مای در مقابل همه ی قدرت های مادی 

کند ، هام مای تواناد  ارف  ارف تواند از خود دفاع 
 مقابل را وادار به اعتراف به عجز کند.

ایسااتاد ی م اات ایااران و  دفاااع مقااد  مااا ، داسااتان
ایستاد ی جوانان ما در مقابل خباثت ها و دشمنی های 

 کفر و استکبار جهانی است.

 

 

  نشان در دفاع مقد  خدای متعال دست قدرت خود را
داد و دهااان دشاامنان جمهااوری اسااالمی را بااا مشاات 
پوالدین سنت الهی ، خرد کرد و بینی آنها را باه خاا  

 مالید.

  نگذارید یاد دوران دفاع مقد  از یادها برود. آمدن باه
ایاان منااا گ جنگاای بساایار کااار پسااندید  ، درساات و 

 عاقالنه ای است که م ت ایران می کند.

  قضایایی اتفاق افتااد  اسات در هر کدام از این منا گ
که یمی از این قضایا در میان هر کشوری اتفااق بیفتاد 
         ،کافی است برای اینکه در تاریخ آن م ت را سرب ند کند.

                                                

خداوند منان را شااکریم کاه بهااری دیگار را نظاار   ار 

ماای باشاایم و از در ااا  اواادیت خواسااتاریم وااال همااه 

 95مباادل سااازد. سااال  بنااد ان را بااه نیکااوترین اوااوال

را با فراز و نشای  هاایی پشات سار  ذاشاتیم و در زیار 

سایه رومات خداونادی و توجهاات وضارت ولای ع ار 

)عاا ت توانساااتیم در جهااات افااازایف تولیاااد و وفااا  

جایگااا  شاارکت فااوالد پایااا در بااین مها بااان  امهااای 

مثبتی برداریم. بی شا  تماام موفقیتهاای ایان شارکت 

د ک یاه همکااران ، ماادیران ، مرهاون تالشاهای ارزشامن

 کارکنان و کار ران غیور و زومتکف می باشد.

اینجاناا  ناامن تقاادیر و تشااکر از همااه عزیاازان ، فاارا 

رساایدن عیااد نااوروز و بهااار  بیعاات را تبریاا  عاار  

نمااود  و از خداونااد منااان توفیااگ روز افاازون و سااالمتی 

برای شما و خاانواد  متترمتاان را خواهاانم. امیاد اسات 

توجهااات وضاارت بقیااه ا... و بااا پیااروی از  در ظاال

منویات مقام معظام رهباری در راساتای ایفاای وظاای  

 متوله موفگ و موید باشید.

 مدیر عامل
 اهری رنا 

1396/01/01 
 

شکست یک ملت آن  وقتی اتفاق می افتد که معتقد بشود 

که نمی تواند کاری انجام بدهد ،این اولین شکست هر  

 ملتی است.
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 از که نکه و باستانی هایسین هفت مورد در نگرش درخور نکته
 نهادندمی ینوروز خوان بر ما نیاکان سوی از امروز تا باستان زمان

 :شندبا ویژ ی پن  این دارای باید هاسین هفت که است این

 نام آنها پارسی باشد .1

 با بند واژ  سین آغاز شود .2

 دارای ریشه  یاهی باشد .3

 خوردنی باشد .4

 نام آنها ترکیبی نباشد .5

 سیر 

.  شتیمبارز  با زشتی و پسیر، نشانه اهورامزدا است و نماد 
 فر سهمچنین نماد زدودن چشم زخم است که باید وتمًا بر سر 

اند.  ریزنهاد  شود. به اعتقاد زرتشتیان بوی سیر دیوان را می
اسم اند، در مرهای نان که در آن ترید کرد زرتشتیان سیر را با تکه

 .ند ذاربرند و بر سر سفر  نیایف میپرسه با سداب به کار می

تر هم  ذارند زیرا معتقدند از سپوست سیر را هر ز در جایی نمی
ر ا دربدتر است، به همین جهت برای کندن پوست آن ابتدا سیر 

کنند، هم چنین معتقدند ا ر خیسانند و بعد پوستف را میآب می
به خ وص در  پوست سیر را با پیاز   پر و اسفند در خانه بسوزانند،

 .کندبویف، خانه را پا  میصبح روز پنجشنبه، 

 سبزه 

 .های پا سبز  نشانه فرشته اردیبهشت است و نماد آب

شود و معموالً سبز  از اجزای اص ی سفر  شمرد  می

سبزشد  است که ممکن است  عد  یا ماش ،یونجه ، ندم از

سین را سبز کنند. شاید زیباترین ویژ ی سفر  هفت کوز  بر
توان به وجود سبز  آن دانست، به این دلیل که سبز  با رنگ و می

سازد و با نگریستن به آن   وع  راوت خود دلها را شادمان می
کند. در ایران باستان رسم بر این بود که میسال جدید را زیباتر 

ستون از خشت خام  12روز قبل از نوروز در کاخ پادشاهان  255
کاشتند و معتقد بودند ساختند و بر هرکدام ی  نوع غ ه میبرپا می

هایی که امروز  ها خوب بروید سال پر برکتی است. دانها ر سبز 

 .شود بیشتر  ندم و عد  استکشت می

 سیب 

ری و رداسی ، نشانه فرشته سپندارمزد )فرشته زنت است و نماد با

 .پرستاری

ه چیند شاید بسین میسی  را مادر یا پدربزرگ خانواد  بر سفر  هفت
اد  انوخآن خا ر که همه ما بارها شاهد دلواپسی و نگرانی مادر 

 .ایمبرای وف  سالمتی اعضای خانه بود 

 سمنو 

رور و با اهیر است. نماد خواربار، زایف  یسمنو، نشانه فرشته شهریو

 .تشدن  یاهان، فراوانی خورا  و غذاهای خوب و پر نیرو اس

 .شودهای تاز  رسید   ندم تهیه میسمنو از جوانه

 سنجد 

 .سنجد، نشانه فرشته خرداد است، و نماد دلبستگی

های آن متر  عشگ و مهر است و سنجد که عطر برگ و شکوفه
وروزی نآید، باید بر سر خوان اص ی زایند ی به شمار میاز مقدمات 

نی یهانمایان باشد. وجود سنجد در سفر  نوروزی انگیز  زایف ک

 .است

 سرکه 

 .سرکه، نشانه فرشته امرداد است، و نماد جاودانگی و صبر

 سماق 

 .سماق، نشانه فرشته بهمن است، و نماد باران

سین تبر سر سفر  هف سماق نماد عشگ مهر و پیوند دلها است که

 .شودنهاد  می

 "نسی"ن نواعنا فته نماند که برخی از اجزا، که بسیاری از مردم به 
دهند، نادرست است. هرچند که در سفر  هفت سین قرار می

یید رد تأمو قرار یری این اجزا بر سفر  به به جهت تکمیل و یا زینت
یح نیست. صت "نسی"ها به عنوان است؛ ولی در نظر  رفتن آن

ر های سفر  قرا"سین"برخی از مواردی که به غ ط در مجموعه 

 :اند عبارتند از رفته

 'عرابااست که به  "چکه": ک مه تازی است. ریشه پارسی آن 'سکه 
اند. رد ا کبه دلیل ناتوانی در ت ف  ورف چ، آن را به صورت سکه اد

 .همچنین سکه ریشه  یاهی ندارد

 'خوراکی نیست: 'سپند )اسفندت. 

 'ترکیبی هستند'سبزی پ و، سیرترشی، سی  زمینی : 

 '...،ریشه  یاهی ندارند'ساعت، سیخ :. 

 'وسیر: نه خوراکی است و نه پارسی. ریشه ک مه 'سماور 

 .است

 تهیه نماد هفت سین نوروزی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B2%D9%87
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 'ربی: نه خوراکی است و نه پارسی. سنبل ک مه ع'سنبل 

 .باشدمی "خوشه"است و معادل پارسی آن 

 سایر اجزای سفره 

 یرند که معموالً ار هفت سین، اجزای دیگری نیز قرار میدر کن

مانند ) ثروت ،فراوانی ،باروری به نماد مفاهیمی چون نوزایی،
زینت شود. این اجزاء ممکن است برای سکهت و مانند آنها یاد می

 توانمی اجزاء این جم هیا کامل کردن مجموعه باشند. از 

 از وعه اشعار، کتاب )قرآن، کتاب مقد  یا مجمآینه از

در بعضی ) شمعدان ،(فردوسی مهشاهنا و دیوان واف  قبیل
 .ها به تعداد فرزندان خانواد  استها تعداد شمعسنت

ی از ارر بسیآینه و کتاب در کنار آن هم از اجزائی است که د
شود. برخی بر این باورند که های هفت سینی چید  میسفر 

است « پاکی و روشنایی»وآب که نماد « دارایی»سکه که نماد 
ز آب ی ابهتر است در کنار هم قرار  یرند و سکه را درون ظرف

 ر آینه ذارند. یا به امید ازدیاد ثروت، سکه را بسر سفر  می

 . ذارندمی

 :اجزا به شرح زیر استبرخی از این 

 قرآن 

 .سین در میان مس مانان رواج دارددر سفر  هفت قرآن  ذاشتن

 آینه 

 .پایان و بار ا  خداوندی استنماد جهان بی

 

 

 

 

 

 ماهی قرمز 

رن پیف ق 1و در کمتر از ماهی قرمز نماد سال نوی چینی است 
ن در کنار سفر  هفت سین پارسی جای  رفته است. در آیی

 .دهندپارسی، انار و یا سی  سرخ را بر آب قرار می

 گندم 

 نماد روزی، فراوانی و برکت

 نان 

 بنیاد تغذیه است و در سفر  نشانه برکت و روزی است

 تخم مرغ رنگ شده 

 تأکید بر ایننشانه رنگارنگی نژادهای مهت   بشری و 

 آدم اعضای یکدیگرندبنی که

 شمع 

د ی زن به تعداد اعضای خانواد  برای آرزوی شادی و روشنایی

 .آنهاست. شع ه افروخته نماد روشنایی جاودانه است

 جامی پر از آب با چند قطره گالب 

  به ارنننشانه تاز ی و نماد باروری و وجود زند ی. چند برگ 
 ناورشآب شناور است. وجود نارن  نشانه آرزوی سرسبزی روی 

 .در آب، نماد شناوری زمین در کیان است

 ای پر از آبکوزه 

 .نشانه درخواست باران و فراوانی آب است

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%94_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86


 7 

  

 

 1396 فروردین  11شماره  فوالد پایا

ومد و سپا  پرورد ار منان را که در سایه الطاف بیکرانف، خانواد  بزرگ فاوالد 

وقفه برای رسیدن به اهداف عالیه خاود در جهات پایا توانست با سعی و تالش بی

رساانی باه ومایت از کار و تولید ایرانی و خدمت در عرصه صنعت و ارتقاء خدمت

های ب ندی بردارد و باه تولید کشور باالخص صن   فوالد ، نفت و پتروشیمی  ام

الی که در پیف رو داریم ایان های چشمگیری دست یابد. امید است در سموفقیت

برتار شارکت، و  انداز، وف  و ارتقای جایگا ها در راستای دستیابی به چشمتالش

در آستانه فرا رسایدن  .خدمتگزاری بهتر و رنایتمندی ذینفعان پیگیرانه ادامه یابد

صمیمانه خود را تقادیم باه تهنیت و آغاز سال نو، تبری  و  "عید نوروز باستانی"

این صن  داشته و در پرتاو   های عزیز ایرانی باالخص خدمتگزارانخانواد تمامی 

الطاف بیکران خداوندی، سالمتی و بهروزی،  راوت و شادکامی، عزت و کامیاابی 

                                                                                                      را آرزومنادم.

 

 

 سپا  از تالش بی وقفه شما همکاران  رامیبا 

 رویم ق ر لقمانی
 

 

 

 

  

 با سپا  از تالش بی وقفه شما همکاران  رامی
 رویم ق ر لقمانی

 1396فروردین 
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 اخبار

Eyering به روشندالل کمک می کند 

 تا اشیا اطراف را بهتر درک کنند

 زند ی وارد هااپ یکیشن از عظیمی خیل شانداشتنی دوست هایعامل سیستم و هافون اسمارت تولد با روزها این
 .است کرد  آسان همه برای را بر انزم و نروری امور از بسیاری انجام که شد  کاربران

 
 آسانی به هستند مواجه بینایی اختالالت با که کسانی و روشندالن برای وسایل این از استفاد  ش  بی اما

 که  ور آن را ا العات بتوانند تا باشند واسطی افزارهای نرم یا و ابزار دنبال به باید همیشه آنها نیست. دیگران
 باشند. داشته اختیار در است استفاد  قابل برایشان

 این اند.کرد   راوی را نابینایان ویژ  پوشیدنی ابزار ی  ،ITM دانشگا  کم  با سنگاپوری متققین از تیم ی 
 خود ا راف اشیا از اشدوربین کم  به و است پوشیدن قابل انگشتر ی  مانند دارد نام EyeRing که وسی ه

 برای شنیداری ا العات به آنجا در که کندمی ارسال اندرویدی اپ یکیشن ی  به را آنها و کرد  تهیه را ت اویری
 شوند.می تبدیل نابینا کاربر
 کنترل فرایند AVR هرتزی مگا 16 میکروپروسسور ی  است. کوچ  VGA دوربین ی  به مجهز دستگا  این
 کم  به پوشیدنی ابزار این از شد  تهیه ت اویر به مربوط ا العات دارد. عهد  بر را مجموعه این افزارینرم

 نظر در مجموعه این برای نیز شارژ قابل لیتیمی باتری ی  همچنین د.شومی ارسال کاربر فون اسمارت به ب وتوث
 که است اینجا جال  است. شد  تعبیه نیز USB مینی پورت ی  آن در شارژ فرایند سهولت برای که شد   رفته

 اند.ساخته بعدی سه پرینتر ی  با هم را جدیدشان  جت بدنه آنها
  

 پردازش اپ یکیشن الگوریتم کم  به آنجا در .شوندمی ب وتوث فون اسمارت به و تهیه دوربین لنز توسط ت اویر 
 تشنیدن برای) صوتی و تفون اسمارت نمایشگر صفته روی بر نمایف برای) متنی فرمت دو در نتای  و شوندمی

 سیستم این شود.می داد  ا الع او به است کاربر  وش در که هدفونی  ریگ از وتیص ا العات .شوندمی آماد 
 است. و... هارنگ پول، واود ها،قیمت برچس  پیرامون ا العاتی پردازش و تشهیص به قادر وانر وال در

 عامل سیستم برای نیز اپ یکیشنی دارد نظر در  راح تیم است. توسعه و بررسی دست در فعال EyeRing پروژ 

iOS تا باشد داشته وسی ه این ظاهر و انداز  و دوربین لنز ها،ماژول سنسورها، بهف در ارتقاهایی همچنین و 

 به را آن زودی به و تبدیل نابینا فرد ی  نیازهای با منطبگ و همرا  کمکی ابزار ی  صورت به را آن بتواند

 کند. بازار وارد انبو  صورت
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 تولید پارچه از     

     شی  گاو           

 

 

 

  

حل  ددیلد  اند تا راهمبارزه با آلودگی محیط زیست طراحان لباس به تکاپو افتاده منظورب

هلا  ح برا  کاهش استفاده از مواد شیمیایی برا  تولید پارچه پیدا کنند. یکی از ایل  راه

 .نوآورانه تولید پارچه از دنس شیر گاو است

انش پلس از پتلت سلر هملراه بلا همکلارموفق شلده آلمان در  طراح دوان به تازگی یک 

ها  مختلف توانسته از پلروتیی  مودلود در شلیر گلاو بلرا  تایله پارچله گذاشت  آزمایش

بلرا  و  ها  از دلنس شلیر هسلتندنرم و لطیف، دو ویژگی بردسته پارچله که استفاده کند

 .شودتبدی  ماده خام اولیه از شیر به صورت نخ از هیچگونه مواد شیمیایی استفاده نمی

 محیط زیست و مفید برای پوستمحافظ 

ها  از دللنس شللیر ایلل  اسللت کلله در تایلله آن منللاب  طبی للی بلله یکللی از امتیللازات پارچلله

رونللد. بله طللور مرلا  بللرا  تولیللد یلک کیلللوگرم نلخ از دللنس شلیر تناللا بلله دو هلدر نمی

 ۴۱۰۰ها  متللداو  حللدود شللرتلیتللر آن نیللاز اسللت، در صللورتی کلله بللرا  تایلله تی

 .شودلیتر آن مصرف می

 

در عی  حلا  ایل  ابلداا بلا تودله بله علدم اسلتفاده از ملواد شلیمیایی در رونلد تولیلد ایل  

 .تواند در کند کردن آلودگی محیط زیست نقش مؤثر  ایفا کندالیاف، می

 های از جنس شیرهای مختلف صنعت به پارچهعالقه حوزه

در رشلته میکروبیوللو    ایل  پارچله هلا سلاله ۲۸طراح  دالب است بدانید که تحصیالت 

گذار  را پایه” کومیلش“ا  به نام تحصی  کرده و با کمک شرکت ریسندگی برم  پرو ه

 .کرده است

شود. اما هدف هر ساعت دو کیلو نخ تولید می در حا  حاضر در چارچون ای  پرو ه

 .تکیلوگرم از ای  الیاف در عرض یک ساعت اس ۷۰آنکه داماسکه تولید 

ها  نه تناا نظر طراحان و دنیا  مد را به خود دلب کرده، بلکه شرکت ای  نو آور  

 .اندها  از دنس شیرعالقه نتان دادهساز  و صن ت پزشکی نیز نسبت به پارچهاتومبی 

مرغ به ، پروتیینی مودود در شیر و سفیده تخم ”کازئی “ماده اولیه برا  تایه نخ شیر  

 صورت پودر است.

 ای درخشان برای نخ از جنس شیرآینده

ها  ها  ثابت شرکتهاست که تولید پوشاک از دنس پنبه ارگانیک از برنامهمدت

ها  از دنس شیر ا  تولیدکننده لباس است. به ای  ترتیب تولید پارچهبزرگ زنجیره

 .احتماال در بازار الیاف طبی ی پیترفت چتمگیر  خواهد کرد

گوید که در حا  حاضر کمبود الیاف در لمللی اقتصاد الیاف طبی ی میااز انجم  بی  یکی

ها شده است. از ای  رو بازار تولید پوشاک م ض  بزرگی است و منجر به انفجار قیمت

ا  بسیار هوشمندانه ایده ا  پائی  راا  مانند کازئی  به الیاف آن هم با هزینهتبدی  ماده

 می انجامد.  است که به تحو  در صن ت نساخی 

 

 

 بانداژهایی که با تغیی  ش ایط

 رنگ عوض می کنند
 

ک دانشجوی مقطع دکتراا د  اترتااا ن نرواز ا  ی

باای تنخت بننرااهان ابرااک کرادس اترت اا نف  ا 

کر  مرز اوان را برن ا   را دمرن  نرا خرود  ا اررو  

ک  ا. این بننااهان کر  ا  ی راارنی ااموکاامنا رک 

) شت  انیز ک  بن ا   را دمرنر  نرا مرز د انرا  

تنخت  شاس انا مرز اوان را اعاارنق دی قرز ا  

 محرررررررا  نن ررررررردن  بررررررر  مرررررررن باا رررررررا. 

 

  رااق دمرن د   را نر   این اا نف یرند  ا رت ا ا 

د ج  تننتز دااد  ا ار  اشرص د دادس ا ا   را 

 نررا باا ررا. ب ررنبااین مررز ارروا  ا   ن ررن برراای 

اشص د ا   ااق  اا ق د   خ  ان ک  ننشرز ا  

اخررتاخ خررو   تررننز د  محررا  خرر ر یررن ایجررند 

  اات نب ین افونت ا ت ا اتتفندس کاد.

 

انرواک بن ایرن   رنب دی را ن رن ی بر  اترتفندس ا  

ابزا اررنی دیج تررنخ ا د ررا دیج تررنخ برراای  ررنی  

چ  ن ا   اااز نصوااا بود ا  زشکن  مرز اوان را 

 نرا -ا  ن بن مقنی    نا اا نف بن یک چرن ق دمرن

 دمرررررررررنی موتررررررررر ز  ا  ررررررررررت ک  رررررررررا. 

 

شنیا با نرنشا ک  اوت   دا رادن  اففرن ارنی 

اوشد ا ا  یک ا ف ک شرن براای با ترز  نرا 

زا  دی رررم دمرررنی مابوعررر  اا رررنف ا درررزا   م ررر

ب ن نا ارن ادرااس ایرن  نن ردنن ن ااتر  شرود ا 

کند  د مرننز  ا ا  مااج ر  بر     چرن ق ار  برز 

ن ن  ک ا. اااس با    ا تدنال مز اروان   ا  چ ر ن 

 .اا نی نیز باای مقنصا دی ای ا  اتتفندس ک   

 فناوری
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هر سال شمسی به نام یکی از ویواناات   ی سالهای نه چندان دور در ایران نیز  بگ رسم دیرینه

جدید پار  و برای سال  برخی بنا به باورهای قب ی خود در خ وص نام ویوان مورد نظر البته هنوز هم مندرج در تقویم اویغوری نامگذاری می شد که

 اسا  نامگذاری سالهای شمسی به نام ویوانات از کدام قاعد  و قانون پیروی میکند؟ شاید برای بسیاری از شما این سؤال پیف بیاید که .جو می کنند

 از فراتار وتای و  انی استبراوتی بفهمید که مثال امسال به نام چه ویو پاسخ به این سؤال بسیار ساد  است شما می توانید با چند عمل ساد  ریانی ،

باید بدانید که اسامی این ویواناات و ترتیا   .و یا خواهد شد خواهید توانست صدها سال قبل و بعد را بدانید که به نام چه ویوانی نامگذاری شد  ، این

 12۸9 ساال تا جارقا وکومت دور  در به وص که ترکی یوانی انه وهای دوازدنام سال .آنها قرار دادی است و نباید در ترتی  آنها تغییری ایجاد کرد
 :چینی تفاوتهایی داردت به ترتی  عبارت بود  است از-رفته )و با تقویم اویغوریدر ایران به کار می خورشیدی

 خو        "0"

 موش       "1"

  او       "2"

 پ نگ       "3"

 خر وش       "4"

 نهنگ       "5"

 مار       "6"

 اس        "۷"

  وسفند      "۸"

 میمون       "9"

 مرغ یا خرو      "10"

 سگ      "11"

 .کنیم می عمل زیر ترتی   ، سال چه ویوانی است به 1395ا ر بهواهیم بفهمیم سال  به عنوان مثال 

    1395 – 6 = 13۸9 را از سال شمسی مورد نظر کم می کنیم. 6ت ابتدا عدد 1

   . 13۸9 ÷ 12 تقسیم می کنیم 12سپس عدد بدست آمد  را بر  -2

 .ت می باشد، برسید11ات 0به باقیماند  که عددی بین ) تقسیم مورد نظر را ب ورت دستی و نوشتاری، تا جایی ادامه دهید تا

 .خواهد بود "9" با این وساب در عمل فوق باقیماند  نهایی، عدد

 .دباش می "میمون" سال 1395بنابر این سال  بود ، "میمون" به مربوط 9 عدد کنید نگا   وال ا ر به جدول

 کنید مالوظه را بعد و قبل سال چند را بدست آوردید می توانید بدون متاسبه 95وال که سال 

 : بنابراین  بگ همین جدول

 است گوسفند ،سال 94 سال

 .خواهد بود مرغ ، سال 96 و یا سال

 شید که برای بدست آوردن سالهای دور،توجه داشته بامنتها باید  .شما با این روش می توانید نام تمام سالهای قبل و بعد را بدست آورید 

 .کنید استفاد  فوق فرمول از باید ،وتمات بعد سال صد) 1494 یا وت قبل سال صد) 1294  مثال

دوران سلطه لخ یادآور رویداد های ت زیرا منع شده است« ختا و آُیغور » به کارگیری ترتیب سالشماری  هجری خورشیدی، 1304مطابق قانون مصوب " 

ای فرهنگ ایرانی نیز به ویژه آن که با بن مایه ه وصله ای ناجور و غیرقانونی به گاهشماری ایرانی به شمار می رود ، مغول برخاک پهناور ایران است و

 "همخوانی ندارد

 

به بهانه 

سال 

1396 

سال 

 خروس

 :است درآورد  نظم به چنین ال بیان ن اب در فراهی ابون ر ها راهای ویوانی سالاین ترتی  نام

 شمار خر وش و پ نگ و بقر و موش
 

 مار آید و نهنگ زان چار چو بگذری

 است وساب  وسفند و اس  آنگا  به
 

 آخر کار خو  و سگ و مرغ و ومدونه
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 یهویی
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خیابان  3جاده اختصاصی صنایع فوالد ، ابتدای جاده آبادان ، شهرک صنعتی شماره  –نشانی: اهواز 

شرکت فنی و مهندسی فوالد پایـــــا 6ابتکار   

 88614385-021دورنگار :         061-32279150-61تلفن : 

 .....اندیشه ما آینده ما را می سازد  

http://www.paya.ir/

