
 همزمان با ضيافت افطار خانواده هاي محترم پرسنل انجام شد:

 
شركت سهامي سـيـمـان اصـفـهـان از           

نخستين واحدهاي توليد سيمـان كشـور     

تحت شماره ثبـت   1334بوده كه در سال 

توسط مرحومين علي و حسـيـن        496

همدانيان با هدف تاسـيـس واحـدهـاي       

توليد سيمان و مشتقات آن و هـر نـوع     

فعاليت و عمليات بازرگاني مرتبط ايجـاد  

در جنوب غربي  1337گرديده و در سال 
شهر اصفهان به بهره بـرداري رسـيـده      

است. بهره برداري از كارخانه عمـال بـا      

 20تني به روش تر كـه     200يك كوره 

درصد ظرفيت توليد سيمان كشور در آن 

 6زمان را تشكيل مي داد، آغاز و طـي      

مرحله به ظرفيت توليد آن افزوده شـده    

نفر نيـرو   730است. در حال حاضر شركت سيمان اصفهان با  

تن كلينكر در روز در سه شـيـفـت كـاري          3200و ظرفيت 

 فعاليت مي نمايد.
كـالس     1اين شركت مفتخر است كه با توليد سيمان تيپ   

و پـرتـلـنـد          5،تيپ  2تيپ 1-425كالس  1،تيپ  325-1

سال فعاليت خود سيمان مورد  53پوزوالني، در طول بيش از 

نياز تعداد زيادي از پروژه هاي مهم و زيربنايي كشور از جمله 

سد زاينده رود را فراهم نموده و همواره كوشيده است تـا بـا     

توليد و تحويل محصوالتي با كيفيت برتر در راستاي برنـامـه   

هاي اصولي و زيربنايي رشد، توسعه، سازندگـي و آبـادانـي        

 كشور حركت نمايد. 

 چشم انداز شركت
ما يك بنگاه اقتصادي سبز خواهيم بود كه با مشاركت نيروي 

انساني متخصص، متعهد و پويا و با استفاده از سيستم هـاي    

مديريتي اثربخش و كارا تالش مي كند، با كيفـيـت تـريـن       

 محصول را مطابق با انتظارات مشتريان ارائه نمايد.

 مأموريتها
تأمين كننده بنيان مستحكم سازه ها و پروژه هاي عمراني از 

طريق توليد انواع سيمان و محصوالت با كيفيت و نيز ارائـه    

 خدمات وابسته.

 سال اخير 5اهم دستاوردهاي شركت در 
واحد نمونه و برگزيده استاندارد كيفيت كشـور از سـوي          •

 1386موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران در سال 

دريافت گواهينامه اهتمام به كيفيت در ششمين دوره جايزه  •
 1388ملي كيفيت ايران در سال 

/ISOاستقرار سيستم مديريت كيـفـيـت آزمـايشـگـاه            •

IEC17025:2005    و اخذ گواهينامه تاييد صالحـيـت

آزمايشگاهي از اداره كل استاندارد و تحقيقات صـنـعـتـي       

 1388استان اصفهان در سال 

واحد نمونه و برتر استاندارد و كيفيت استان اصـفـهـان در       •

 1388  و 1386،  1385سالهاي 

واحد كارآمد و نمونه در ششمـيـن و      •

هفتمين جشنواره توليد مـلـي در     

 1388و  1387سالهاي 

تنها برند برگزيده اولين جشـنـواره    •
بين المللي برترين نام و نشـانـهـاي    

تجاري ايـران در گـروه مصـالـح           

 1287ساختماني در سال 

راه اندازي و بهره برداري از سيستـم   •

غبارگير بگ هاوس سيمان اصفهـان  

با حضور معاون رئيس جـمـهـور و        

رئيس سازمان محيط زيست كشـور    

 1388در سال 

دستيابي به بهترين ركوردهاي توليـد   •

   1388و تحويل سيمان در سال 
واحد نمونه كيفيت محـصـوالت در      •

صنعت سيمان كشور به مناسبت روز صنعت سـيـمـان در      

 1389و  1388سالهاي 

دستيابي به ركورد جديد در صدور محصوالت شركـت بـه      •

در صـد از         11خارج از كشور به طوري كـه مـعـادل          

 .1389تن) در سال  106000محصوالت شركت (حدود 

دريافت لوح وتنديس واحد نمونه صادرات استان اصفـهـان    •

 1389به مناسبت روز ملي صادرات در سال 

معرفي و انتخاب شركت به عنوان واحد نمونه تحقـيـق و      •
از سـوي سـازمـان         1389توسعه استان اصفهان در سال 

 صنايع ومعادن استان اصفهان

دريافت لوح وتقدير نامه دوستاره جايزه ي ملي بهره وري    •

 1389در اسفند ماه  EFQMوتعالي سازماني ايران 

معرفي وانتخاب شركت سيمان اصفهان به عـنـوان واحـد       •

 1389منتخب صنايع سبز در سال 

راه اندازي و بهره برداري از جاده جديد كمر بندي سيمـان   •

 1389اصفهان در سال 

ضيافت معنوي افطار با حضور گرم و صميمي اعضاي خانواده 

هاي محترم پرسنل موسسه خيريه علي و حسين همدانـيـان   

در شامگاه بيست و سومين روز از ماه مـبـارك رمضـان در        

محل واحد خيرات برگزار گرديد. اين مراسم با برگزاري نمـاز   

جماعت مغرب و عشاء آغاز شد و پس از صرف افطار متبرك 

به تالوت آيات روحبخشي از كالم اهللا مجيد گرديد. سـپـس    

در مدح حضرت مهدي (عج) مديحه سرايي انجام شد. و در      

ادامه حجه االسالم والمسلمين حاج آقا گرجي در سخناني به 

بركات ماه مبارك رمضان اشاره نمودند و در پايان با اهـداي    

 جوايزي از فرزندان ممتاز پرسنل تقدير به عمل آمد.

 ادامه از شماره قبلي:

دار فاني را وداع گـفـت و در          1342علي همدانيان در سال 

مقبره خانوادگي واقع در تخت فوالد اصفهان به خاك سپـرده  

مـوسـسـه       1344شد و حسين همدانيان برادر وي در سال   

خيريه علي و حسين همدانيان را به عنوان بزرگترين بـنـيـاد    

خيريه و نيكوكاري در ايران تا آن زمان تاسيس و كليه سهـام  

و اموال منقول و غير منقول و كارخانه هاي خود را بـه ايـن     

موسسه واگذار و مدت چند سال امور جاري موسسه را شخصاً 

 و همراه با هيئت امناي خيريه اداره نمود. 

اساس و    هاي بي مامورين رژيم پهلوي به بهانه 1350از سال 

به علت استقالل و عدم وابستگي اين موسسه خيريه شخـص  

 9حسين همدانيان را دستگير و روانه زندان شهرباني و مدت   

ماه در بيمارستان خورشيد بستري و ممنوع المالقات و سپس 

موسسه خيريه را فاقد صالحيت اعالم و جهت كسب آزادي و 

ادامه درمان، وي را وادار به تغيير اسـاسـنـامـه و واگـذاري            

 موسسه به سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي نمود.

حسين همدانيان پس از عزيمت به انگلستان در خـرداد مـاه     

فوت نمود و پيكرش در كنار برادر به خاك سپرده شد.  1357

اما نام اين دو بزرگوار در شهراصفهان همواره با خير و نيكـي  

و نوع دوستي و كارآفريني همراه بوده و آثار خدمـات ارزنـده     

اين دو شادروان همچنان يادآور تفكر پاك و همت بلند آنـان    

در زمينه هاي علمي، فرهنگي، مذهبي، توليدي و صـنـعـتـي     

است و در كارنامه خدمات اجتماعي آنان، عالوه بر ايجاد كـار  

و توليد و مبارزه با فقر، كمك مالي به طـالب حـوزه هـاي        

علميه و دانشجويان دانشگاه ها، مساعدت در ساخت و تجهيز 

و تعمير مراكز بهداشتي، درماني و آموزشي، مذهبي، دادن وام 

و كمك هاي بالعوض چشمگير به اقشار مختلف و نيازمندان 

 ديده مي شود.

شركت تحت پوشش دارد    10اين موسسه هم اكنون بيش از 

 و ساالنه ميلياردها ريال كمك عام المنفعه ارائه مي نمايد.

 فرهنگي -گاهنامه داخلي مذهبي 
 واحد روابط عمومي و ارتباطات/  همدانيانموسسه خيريه علي و حسين 

 

 ويژه نـامه
 عيد سعيد فطــر

 دوره اول •

 شماره چهارم •

 1390شهرويور ماه  •

 1432شوال   •

 صفحه 2  •

• September 2011 

  

 عيد رمضان آمد و ماه رمضان رفت

 صد شكر كه اين آمد و صد حيف كه آن رفت

با آرزوي قبولي طاعات و عبادات همه شما عـزيـزان،   

استشمام عطر خوش بوي عيد سعيد فطر از پنـجـره   

 ملكوتي رمضان را تبريك و تهنيت عرض مي نمائيم.

 راههاي پيشگيري از 2

 كمـردرد

 شركت سهامي سيمان اصفهان 

 روز بـازگـشت 2

 فطـرتبـه 

 درباره بنيانگذاران موسسه 

 برگزاري ضيافت معنوي افـطار خانواده هاي محترم پرسنل

  1334/08/ 16تاريخ تاسيس: 

همزمان با برگزاري ضيافت افطار خانواده هـاي مـحـتـرم         
پرسنل موسسه خيريه علي و حسين همدانيـان، بـا حضـور        
جنابان آقايان علي محمد سهرابي و دكتـر نشـاط دوسـت،        
اعضاي محترم هيئت مديره موسسه، با اهداي جـوايـزي از     

 فرزندان ممتاز پرسنل موسسه تقدير به عمل آمد. 

 

 اسامي تقدير شدگان به شرح زير مي باشد:

 آرش عابديني، دوم ابتدائي •
 صالح نصرنصرآبادي، دوم ابتدائي •
 عليرضا شاهي، دوم ابتدائي •
 محمدرضا عابدي اورنگ، پنجم ابتدائي •
 سيده مهسا ديباجي، اول راهنمائي •

 آرمين پهلوان زاده، اول راهنمائي •
 معصومه عابدي اورنگ، دوم راهنمائي •
 سيدعلي خدائي، دوم راهنمائي •
 حانيه مشكاتي، سوم راهنمائي •

 امين جوادي، دوم متوسطه •
 سيد سينا ديباجي، پيش دانشگاهي •
 اميرطاهر شيراني، دانشجوي مهندسي كشاورزي •

 زهرا مرشد، مركز مديريت حوزه علميه •

 تقدير از دانش آموزان ممتاز پرسنل موسسه خيريه علي و حسين همدانيان

برگزاري مسابـقـه   

فرهنـگـي ويـژه      

مددجويان تـحـت   

 پوشش واحد خيرات 

در پي توجه به نيازهاي شناختي مددجويان در زمينه فضايـل  

اخالقي، آزمون تفسير سوره حجرات تاليف حـجـه االسـالم      

خانواده تحت پوشش واحد خـيـرات بـه         800قرائتي در بين 

سـوال     40اين آزمون شامل صورت غير حضوري انجام شد.  

درصـد از       70تستي بوده و كساني كه بتوانند حداقـل بـه       

سواالت جواب صحيح بدهند به مرحله نهايي مسـابـقـه كـه       

مهرماه انجام خواهد شد و به صورت حضوري مي بـاشـد راه     

 خواهند يافت.

 معرفي شـركتهاي تحت پوشش(قسمت اول):



گويد: امام صادق عليه السـالم يـكـي از          ابوجعفر فزاري مي

غالمان خود به نام مصادف را فرا خواند؛ هزار دينار به او داد و 

فرمود: به خاطر تامين مقداري از مخارج خانـواده مـا بـراي         
تجارت به مصر برو. مصادف به همراه بازرگانان حركت كـرد،   

اي مواجه شدند كه از  هاي مصر كه رسيدند با قافله به نزديكي

آمد. از افراد آن كـاروان دربـاره مـوقـعـيـت             مصر بيرون مي

كااليشان در مصر پرسيدند، آنها اظهار داشتند كه: كـاالهـاي    

شما از كاالهايي است كه اكنون در اين شهر كميـاب اسـت.     

پيمان شدند كه كاالهاي خـود   سوگند و هم همه بازرگانان هم

را به كمتر از دو برابر نفروشند. وارد مصر شدند و كاالي خـود   

 را با سود صد در صد به فروش رساندند و به مدينه بازگشتند.

مصادف به حضور امام صادق عليه السالم مشـرف شـد، دو       
كيسه هزار ديناري را در برابر حضرت گذاشت و عرض كـرد:    

يك كيسه اصل سرمايه است و ديگري سود آن! امام فرمـود:   

اين سود زيادي است، مگر شما در اين سفر چگونه تـجـارت     

كرديد؟ مصادف ماجرا را تعريف كرد. حضرت فرمود: پناه بـر      

شويد كه هر دينار را به  سوگند مي خدا! شما عليه مسلمانان هم

يك دينار سود بفروشيد؟! آنگاه حضرت هزار دينـار خـود را        

برداشت و فرمود: اين هزار دينار سرمايه من است و به سـود     

دينار به دينار نيازي ندارم و بـعـد فـرمـود: مصـادف! بـا                   

شمشيرهاي برهنه بازي كردن و بر (لبـه تـيـز) آن دسـت             
 )1تر است.( كسب روزي حالل آن آسان كشيدن از

! ان ُكنت ُتريد منَ الدنيا ما يكفيك فَانَّ اَيسرَ ما فيهـا    مبنَ آدا

يكفيك و ان ُكنت اّنما ُتريد ما ال يكفيك فَانَّ ُكلَّ ما فيها ال   

) .كفيك2ي( 

فرزند آدم! اگر از دنيا به قدر كفاف راضي باشي اندكي از آن،   

تو را كافي است و اگر بيش از كفاف بخواهي همه آنـچـه در     

 آن است نيز تو را كافي نيست.

 (حضرت علي عليه السالم)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 ها: نوشت پي
 .161، ص5فروع كافي، ج  -1
 .138، ص 2اصول كافي، ج  -2
 

 ، محمدحسن حائري يزدي.3هاي تقوا، ج  منبع:  جلوه 

 دعوت به همكاري ارتباط با نشريه 

نظرات و پيشنهادات راه گشـا    6693541تلفن:  •

و مطالب پيشنهادي خـود را      

جهت درج در شـمـاره هـاي      

    بعدي براي ما ارسال نمائيد.

  6693441دورنگار:  •

• www.hamedanian.com 

• info@hamedanian.com واحد روابط عمومي و ارتباطات 

 امام على عليه السالم فرمودند:

 .عيد وفه فيه ى اللَّهعصومٍ ال يوكُلُّ ي ، هياموشَكَرَ ق هيامص ن قَبِلَ اللَّهمل عيد وإنَّما ه 

 همانا اين عيد براى كسى عيد است ، كه خداوند روزه و نمازش را پذيرفته باشد.

 و هر روزى كه در آن نافرمانى خدا نشود، آن روز عيد است. 
 

 ) 428(نهج البالغه : حكمت 

در فرهنگ اسالمى اولين روز ماه شوال به عنوان عيد فطر و   

به فطرت معين شده است، زيرا مسـلـمـانـان       جشن بازگشت 
دار در طول ماه رمضان با ارتباط هاى پـى در پـى بـا            روزه

خداوند متعال و استغفار از گناهان به تصفـيـه روح و جـان          

هاى ظاهرى و باطنى   خويش همت گماشته و از تمام آلودگى

كه بر خالف فطرت آنهاست، خود را پاك نموده و به فطـرت  

گردند . اميرمؤمنان على عليه السالم نيز از      واقعى خود برمى

نگرد و با اشاره بـه روز عـيـد            همين زاويه به عيد فطر مى

انما هو عيد لمن قبل اهللا صيامه وشكر قـيـامـه    «فرمايد:    مى

)؛ اين عيد كسى است كـه   1وكل يوم ال يعصى اهللا فهو عيد (

اش را پذيرفته و نماز او را ستوده است و هر روز كـه    خدا روزه

 »خدا نافرمانى نشود، آن روز عيد است.

هـا و      ها و پليدى  آري روز ترك گناه و فاصله گرفتن از زشتى

به   روز غلبه بر شياطين، روز عيد است. عيد فطر روز بازگشت  

هـم  »عيـد فـطـر     «توان از لغت  فطرت است، اين معنا را مى

بـه   »فـطـر  «به معناى بازگشت و      »عيد«فهميد، چرا كه 

 است . » فطرت و طبيعت«معناى 

مسلمانان در اين روز در اثر يك ماه ضيافـت و مـهـمـانـى          

يافته و در حقيقت، شخـصـيـت      خداوند به صفاى باطن دست

اند. آرى، فطرت پاك انسان در طول    واقعى خويش را بازيافته

به انواع گناهان و   سال در اثر غبارهاى جهل و نادانى و غفلت 

شـود و در        خود دور مـى     ها مبتال شده و از حقيقت   معصيت

گردد . اما با فرا    نتيجه دچار خود فراموشى و خدا فراموشى مى

رسيدن ماه مبارك رمضان، انسان مسلمان در پرتـو فضـاى     
هاى خويش به يك زنـدگـى نـويـن         معنوى آن ماه و تالش

 »  به خـويشـتـن     بازگشت «توان آن را   يابد، كه مى  دست مى

 ناميد .

شود، چـرا    در روز عيد فطر گويى يك مسلمان از نو متولد مى

داران در شـب      كه طبق گفتار اميرمؤمنان عليه السالم، روزه 

اند و كمترين   ها پاك شده  ها و پليدى  عيد فطر از تمام آلودگى

اند. آن    پاداش خود را كه پاكى و پاكيزگى است دريافت نموده

واعلموا عباداهللا! ان ادنـى مـا           «فرمايد:    حضرت چنين مى

للصائمين والصائمات ان يناديهم ملك فى آخر يوم من شهـر  

رمضان: ابشروا عباد اهللا! فقد غفر لكم ما سلف من ذنـوبـكـم      

)؛ اى بنـدگـان خـدا!       2فانظروا كيف تكونون فيما تستانفون (

دار   بدانيد كه كوچكترين چيزى كه براى مردان و زنـان روزه   

اى در روز آخر ما مبارك رمضان به   است، اين است كه فرشته
دهد: اى بندگان خدا! بشارتتان باد كـه [خـداونـد         آنها ندا مى

متعال ] تمام گناهان گذشته شما را آمرزيد، پس بنگريد كـه     

 ».بعد از اين چگونه عمل خواهيد كرد 

نويسد: اين كه روز اول ماه شوال عـيـد اهـل         شيخ مفيد مى

ايمان قرار داده شده است، به خاطر اين است كه آنان بـراى    

قبولى اعمالشان در ماه رمضان خوشحالند و از اين كه خداوند 

هاى آنان پرده كشيده   متعال گناهانشان را بخشيده و بر عيب

هـاى    و مژده و بشارت از طرف خداوند رسيده است كه ثـواب 

داران عطا خواهد كرد و از اين كه مؤمنين   بسيارى براى روزه 

هاى شب و روز ماه مبارك رمضان چند مـرحلـه     در اثر تالش

سرور و نشاط دارنـد .در       اند، حالت   به قرب الهى نزديك شده
اين روز غسل معين شده و اين عالمت پاكـى از گـنـاهـان         

باشد، عطر زدن و بوى خوش استعمال كردن و لباس زيبا   مى

و تميز پوشيدن و به صحرا رفتن و زير آسمان نماز خـوانـدن   

 )3باشد.( شادى و سرور و از روى حكمت مى  اش عالمت همه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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 فرهنگي -گاهنامه داخلي مذهبي 

 واحد روابط عمومي و ارتباطات/  همدانيانموسسه خيريه علي و حسين 

 بـه فطـرت  روز بـازگـشت

كمردرد و عوارض ناشي از آن، از جمله مشكالت رايج كنوني 

درصـد     90تا    60در سرتاسر جهان است. طبق آخرين آمار،  

مردم، بطور مزمن از اين درد رنج مي برند. برخي تن به عمل 

هاي جرّاحي مي دهند و بعضي با اين درد سالها سر مي كنند 
كه عالوه بر هزينه هاي سنگين درمان و تسكين، فـرصـت     

شركت در فعاليتهاي جسماني، ورزش و لذّت از آن را نيـز از    

دست مي دهند. علل زيادي سبب ايجاد كمردرد مي شود، كه  

در نهايت اگر مداوا نشود، ممكن است شخص حتّي قادر بـه    

 پوشيدن لباسهاي خود نيز نباشد!

عواملي چون، تصادفات يا فعاليتهاي جسمي شديد در جواني، 

حمل وسايل سنگين... تا نحوه ي غلط خوابيدن، ايسـتـادن،     

نشستن، برنامه غلط غذايي، استرسهاي روزمره و ... بيشترين    

تأثير را در وقوع كمر درد دارند. با راهنمايي و رعايت نـكـات    

اشاره شده در اين مقاله، مي توانيد اين اشتباهات را اصالح و   
 از كمردرد و عواقب آن جلوگيري كنيد: 

 

 نحوه ي خوابيدن
شايد فكر كنيد كه احتمال وقوع كمردرد به هنگام خواب بـه  
دليل اينكه عضالت كمر و نواحي آن در حـال اسـتـراحـت         

سـاعـت    8هستند، بسيار كم است، اين در حاليست كه حدود 

بدن شما بي حركت روي تختخواب است، بنابراين در صورت 

عدم راحتي آن، صبحها با كمر درد و كوفتگـي بـيـدار مـي         

 شويد. از استاندارد بودن تختخواب و تشك آن مطمئن شويد.

 نحوه بيدار شدن از خواب

صبحها با چه حالتي از خواب بيدار مي شويد؟ سعي كنيد بـه    

هنگام برخواستن ازجاي خود بدون استرس و آهسته بـلـنـد      

شويد، در هنگام شستن دست و صوت و مسواك زدن خيلـي  
 خميده نايستيد.

 كفشهايي راحت
از راحتي و استاندارد بودن كفشهاي خود مطمئن شويد. يكي  

از داليل ايجاد كمردردهاي مزمن، استفاده از كفشهاي غـيـر   

 استاندارداست، چراكه شماتمام روز را مجبوريد با آنها سركنيد.

 رانندگي
به هنگام رانندگي، از سالم بودن صندلي و درجه ي راحـتـي     

آن مطمئن شويد. به آرامي و بدون استرس سوار ماشين شده  

و به همان آرامي پياده شويد. از رانندگي هاي طوالني مـدت   

خودداري كنيد، در صورت اجبار، هر چند ساعت، زمـانـي را       

 براي استراحت تعيين كنيد.

 مراقبتهاي محيط كار
از آنجاييكه امروزه بيشتر ساعات روز را در محل كـار حـتّـي      

بيشتر از منزل، سپري مي كنيم، از راحتي ميز، صندلي، نحوه 

ي قرارگيري صحيح مانيتور، كيبورد و زاويه ي ديد صحـيـح   

خود و كمرتان به آنها، مطمئن شويد. يكي از داليل عمده ي  

 كمردرد، عدم توجه به موارد فوق مي باشد.

 به هنگام ورزش
رابطه ي ورزش با كمردرد به طوريست كه عدم ورزش خـود  

باعث ايجاد كمردرد و ضعيفي عضالت آن مي شود، از طرفي 

انجام تمرينات اشتباه نيز موجب كمردردهاي جدي و مزمـن  

خواهد شد! البته حتّي اگر از كمردرد رنج مي بريد با مشـورت   
يك مربي، با انجام تمرينات صحيح و بدون فشار بـه كـمـر      

خود، با ادامه ورزش هاي سبك، از تشديد كمردرد جلوگيـري  

 كنيد.

 نحوه ي قرار گيري ستون فقرات
همواره از نشستن يا ايستادن بطور خميده خودداري كـنـيـد،    

سعي كنيد با قرار دادن ستون فقرات در حالتي راست و قائـم،  

فشار كمتري به كمر خود وارد كنيد، بايد بدانيد كه نحوه غلط 

قرارگيري عضالت ستون فقرات، به دردهاي كمر، لگن، ران 

و رباط هاي زانو منجر مي شود. بنابـرايـن الزم اسـت بـا            

تمرينات ماليم و مداوم ناحيه كمر، عالوه بر تقويت عضالت 

و ماهيچه هاي كمر، از صدمات احتمالي به ديگر اعضاء نـيـز   

 جلوگيري كنيد.

 حمل وسايل
به هنگام بلند كردن و حمل وسايل، بصورت خميده راه نرويد 

و با كمك از ديگر اعضاي خود (دست، بازوهاو...) از فشـار           

 مستقيم بر كمر خودداري كنيد.

 هول دادن يا كشيدن وسايل
بهنگام هول دادن يا كشيدن اشياء، به آرامي و بدون استرس 

اين كار را انجام دهيد، براي جابه جايي اجسام، مي توانيد از   

وسايل مخصوص، مثل، چرخ هاي مخصوص حمل، فرغـون  
 و...استفاده كنيد تا از بروزصدمات وارده بكمر جلوگيري كنيد.

 برنامه غذايي
همواره اضافه وزن، بر عضالت كمر و رباط هاي آن فشـار      

وارد مي كند، بنابراين سعي كنيد با مشورت يك كارشـنـاس   
تغذيه، وزن اضافي خود را كم كنيد. عالوه بر آن بـا عـدم          

رعايت يك برنامه غذايي صحيح و سرشار از ويـتـامـيـن و         

انرژي، همواره با ضعف شديد، مجبور مي شويد فشار بيشتري 

بر ديگر اعضاء، به خصوص كمر، براي انجام فعـالـيـتـهـاي      

روزانه مثل، راه رفتن و غيره، وارد كنيد. با رعايت يك برنامه  

 غذايي كامل و مفيد، نيروي خود را افزايش دهيد.

 استرس

اضطراب، استرس باعث گرفتگي عضالت بدن از جمله كمـر  

مي شوند. در اثر استرس، با گرفتگي ماهيچه هاي نـواحـي      

شانه و پشت و در نتيجه فشار بـه عضـالت كـمـر، دچـار            

كمردردهاي مزمن خواهيد شد. به هنگام استرس و عصـبـي    

شدن،سعي كنيد با استراحتي هر چند كم وكسـب آرامشـي       

 مجدد، فعاليتهاي خود را شروع كنيد.

 راههاي پيشگيري از

 كمـردرد
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