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گزارش تصویری جشن روز کارگر

موعود در ادیان الهی

تغذیه بر اساس گروه خونی چیست؟

آینده ی صنعت سیمان
چکونه شغل خود را حفظ کرده

و در آن موفق باشیم؟

روش های تربیت دینی کودکان



انتظار، حرکت است؛ سکون نیست!
انتظار فرج، انتظار دست قاهر قدرتمند الهی ملکوتی است که 

باید بیاید و با کمک همین انسانها سیطره ی ظلم را از بین ببرد 

و حق را غالب کند و عدل را در زندگی مردم حاکم کند و پرچم 

توحید را بلند کند؛ انسانها را بنده ی واقعی خدا بکند. باید برای 

این کار آماده بود... انتظار معنایش این است. انتظار حرکت است؛ 

انتظار سکون نیست؛ انتظار رها کردن و نشستن برای اینکه کار 

به خودی خود صورت بگیرد، نیست. انتظار حرکت است. انتظار 

آمادگی است... . انتظار فرج یعنی کمر بسته بودن، آماده بودن، 

خود را از همه جهت برای آن هدفی که امام زمان)علیه الصالة والسالم( 

بزرگ  انقالب  آن  کردن.  آماده  کرد،  قیام خواهد  آن هدف  برای 

تاریخی برای آن هدف انجام خواهد گرفت. و او عبارت است از 

ایجاد عدل و داد، زندگی انسانی، زندگی الهی، عبودیت خدا؛ این 

معنای انتظار فرج است.

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه ی شعبان  ۱۳۸۷/۰۵/۲۷ 



ِحيِم ْحمِن الرَّ ِبْسِم اللِە الرَّ

ُهًدى  اْلُقْرآُن  ِفيِه  ُأنِزَل  الَِّذَي  َرَمَضاَن  َشْهُر 

َن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن سوره بقره، آیە 185 َناٍت مِّ لِّلنَّاِس َوبَيِّ

رمضان الکریم ماه مهمانی خداوند سبحان و ماه نزول قرآن 
یک بار دیگر در تداول ایام و تطاول دوران فرارسید. ماهی 
شرافت  کرامت،  عظمت،  ماه ها  سایر  بر  را  آن  خداوند  کە 
بر  مغفرت  و  رحمت  درهای  کە  ماهی  بخشید.  فضیلت  و 
و رحمان  و معبود رحیم  بندگان خداوند گشوده شده  روی 
و  معصیت کاران  تا  است  داده  قرار  بهانە ای  و  دلیل  را  آن 

دورافتادگان از صراط مستقیم بخشیده شوند.
آتش  همچون  است،  شده  برگرفتە  »رمض«  از  کە  رمضان 
گدازان، خطاهای روزه داران را می سوزاند و خاکستر می سازد 

تا آنها را بر سبیل هدایت و کمال رهنمون سازد . 
کارکنان  و  مدیران  تمامی  بە  ماه  این  حلول  تبریک  ضمن 
خانواده های  و  هرمزگان  سیمان  شرکت  پرتالش  و  شریف 
آموزه های  پرتو  در  کە همگان  آرزو می کنیم  ایشان،  محترم 
این ماه صیام از فیوضات و برکات آن بهره شایستە ببریم  و 
آن را پشتوانە ای برای حرکت در مسیر شدن و تعالی خود و 
سازمان و جامعە مان قرار دهیم  و در عید سعید فطر جشن 

و سرور رجعت بە فطرت الهی برپا داریم .
برای تمامی روزه داران بویژه شما همکاران خدوم کە در گرمای 
سوزان شهرستان خمیر، سنگر تولید و تالش را با دستان و 
در  و  می دارید  نگاه  قوی  و  اندیشە های خالقتان مستحکم 
مدد  ملی  تولید  بە  عمل،  و  اقدام  مقاومتی،  اقتصاد  سال 
می رسانید، آرزوی توفیق الهی و قبولی طاعات و عبادات را 

دارم. 

جعفر رحمان زاده 
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
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سخن اول
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خبر

هم اندیشی
جلسە هم اندیشی مدیرعامل سیمان هرمزگان با مدیران و رؤسا و سرپرستان کارخانە برگزار شد.

در این جلسە و بعد از اظهارنظر و بیان مشکالت واحد و حل شدن آنها توسط مدیرعامل، در پایان از کارگران نمونە کە در جشن 
بزرگ روز کارگر بە دلیِل نبود وقت تقدردانی انجام نگرفت، تجلیل شد.

آغاز به کار رسمی مدیر جدید کارخانه
جناب آقای مهندس طباطبایی 25 اردیبهشت ماه، رسمًا فعالیت خود را در سمت مديرکارخانە آغاز کرد. ایشان کە از مدیران 
خوشنام و صاحب فکر مجموعە سیمان هرمزگان هستند و پیش از این بە مدت 2 سال در سمت مدیر توليد کارخانە در این مرکز 

صنعتی حضور جدی و موثر داشتند.
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مدیرعامل  برنامە،  این  از  بخشی  در 
بە  اشاره  با  هرمزگان  سیمان  شرکت 
اهمیت و ارزش کار و کارگر در دین اسالم 
عبادت  اسالم  نگاه  از  کردن  کار  گفت: 
عبادات،  دیگر  همچون  و  شده  شمرده 
می شود.  انسان  تعالی  و  رشد  موجب 
مهندس رحمان زاده کە در جشن بزرگ 
آزادی  ورزشگاه  در  کارگر  جهانی  روز 
از مردم  کثیری  با حضور جمع  و  خمیر 
افزود:  می گفت،  سخن  شهرستان  این 
پیشرفت حقیقی جامعە، مرهون کار و 
تالش کارگران است و تجلیل از کارگران 
بە دو دلیل است: نخست، خوِد کار کە 
ارزش و عبادت است و دوم این کە رشد 
مادی و ثروت هر کشور بە دلیل زحمات 

کارگران است.
مهندس رحمان زاده ادامە داد: بە ابتکار 
سیمان  سابق  مدیرعامل  ذاکری  دکتر 
ما  پیاپی،  سال  دومین  برای  هرمزگان، 
جشن روز کارگر را از محیط کارخانە بە 
محیط شهر بردیم؛ چون اذعان داریم کە 

خانواده سیمان فقط کارمندان و کارگران 
شهروندان  همە  بلکە  نیستند؛  شرکت 

خمیری خانواده شرکت هستند.
وی خطاب بە شهروندان خمیری گفت: 
از زمان کلنگ زنی این مجموعە عظیم 
تولید  در  زیادی  سهم  کە  اقتصادی 
توسعە  و  پیشرفت  و  ملی  ناخالص 
همراه  ما  با  داشتە،  خمیر  شهرستان 
کنار  در  و  مسیر  ادامە  در  پس  بودید؛ 
همە مشکالتی کە گریبان گیر آن هستیم 
نیز در کنار ما بمانید تا با هدایت مقام 
امید  و  تدبیر  دولت  و  رهبری  معظم 
با  نیز عبور کنیم و قطعًا  این بحران  از 
دولت  کە  برنامە هایی  و  سیاست ها 
بە زودی  دارده  قرار  خود  کار  دستور  در 
خواهیم  اقتصادی  شکوفایی  دوران  بە 
و  آزاد  ایرانی  آبادانی  برای  و  رسید 
مهندس  کرد.  خواهیم  تالش  مستقل 
جعفر رحمان زاده از فرماندار، امام جمعە 
و مسئولین ادارات شهرستان و مدیرکل 
در  کە  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 

نموده اند  همکاری  جشن  این  برگزاری 
تشکر و قدردانی کرد.

بــا  کــە  بــزرگ  جشــن  ایــن  در   
هنرنمایــی گــروه بیــن المللی رســتاک 
ــینی  ــیدمرتضی حس ــرای س ــا اج و ب
مجــری توان منــد کشــور همــراه بــود 
و بســیار مــورد توجــە شــهروندان 
خمیــری قــرار گرفــت، از تنهــا بانــوی 
شــرکت ســیمان کــە در مســابقات 
قرِائــت قــرآن، مقــام پنجــم کشــوری 
ــد. ــر ش ــد تقدی ــرده بودن ــب ک را کس
همچنین، بە مناسبت نوزدهمین سالگرد 
بە  هرمزگان،  سیمان  شرکت  تاسیس 
19نفر از حاضرین، بە قید قرعە جوایزی 
اهدا گردید و از 42نفر از کارگران شرکت 
سیمان هرمزگان نیز تجلیل بە عمل آمد.
مدیر  مهندس سلیمی،  مراسم،  این  در 
کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی بە خاطر 
از  رحمان زاده  مهندس  حمایت های 
کارگران، با اهداء لوح تقدیر، از ایشان 

تجلیل کرد. 

سیمان هرمزگان میزبان جشن بزرگ روز کارگر

برگزاری مسابقات والیبال بانوان بندر خمیر
از سوی هیأت والیبال شهرستان بندرخمیر و شرکت هواپیمایی 
و  حمایت  بە دلیل  هرمزگان  سیمان  مدیرعامل  از  نیکاسیر، 

کمک های ورزشی بە شهرستان و ورزش والیبال تجلیل شد.
در طی برگزاری والیبال بانوان استان در بندر خمیر و باحضور 
مشاور ورزشی استاندار و رئیس هیأت والیبال استان، مدیرکل 
دیگر  و  شهرستان  فرماندار  استان،  جوانان  و  ورزش  اداره 

مسئولین  از مدیرعامل سیمان هرمزگان تجلیل شد.

گفت:  خمیر  شهرستان  والیبال  هیئت  رئیس  تشکر،  حسین 
تندیس های مسابقات کە با همکاری ادریس طاهری پور یکی از 
خیرین ورزشی تهیە شده بود بە دلیل حمایت از ورزش شهرستان 
خصوصًا والیبال بندرخمیر، بە مدیرعامل سیمان هرمزگان تعلق 

گرفتە  است.
شایان ذکر است این دوره از مسابقات بە میزبانی شهرستان 
خمیر و بە حمایت شرکت هواپیمایی نیکاسیر با حضور هشت 

تیم از شهرستان های استان در شهر خمیر برگزار شد.
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جشن بزرگ روز کارگر
گزارش تصویرى
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موفقیت

تمــام افــرادی کــە شــاغل هســتند بــرای پیشــرفت و حفظ 
ــب  ــە کس ــادی ب ــیار زی ــل بس ــود تمای ــغلی خ ــت ش امنی
موفقیــت داشــتە و بــرای آن تــالش مــی کنند.بویــژه 
کســانی کــە بتازگــی و پــس از ســپری کــردن مراحل بســیار 
طوالنــی موفــق بــە یافتــن یــک شــغل بــا درآمــد مناســب 
ــراد  ــتە از اف ــن دس ــرای ای ــغلی ب ــت ش ــتە اند.موفقی گش
بســیار حیاتــی و مهــم اســت ،زیــرا از دســت دادن حرفــە 
و در آمــد مــورد نظــر مــی توانــد تاثیــر بســیار زیــادی در 

زندگــی آنهــا و افــراد خانــواده شــان داشــتە باشــد.
امــا آیــا تــا بحــال فکــر کــرده ایــد کــە چگونە مــی تــوان در 
حرفــە خــود موفــق بود؟بطــور کلــی مــی تــوان چهــار عامل 
را کلیــد کســب موفقیــت در شــغل هــر فــرد دانســت،این 

ــد از: چهار عامــل عبارتن

تخصص
تخصــص عبــارت اســت از توانایــی شــما در بــکار بســتن 
اســتعدادتان آن هــم در قســمتی حیاتــی کــە بــرای شــرکت  
ــا مشــتریانتان ارزشــمند اســت. انتخــاب ایــن قســمت  ی
کــە در چــە زمینــە ای تخصــص داشــتە باشــید در موفقیت 
بلنــد مــدت شــما بســیار را تعییــن کننــده اســت.همچنین 
شــما بایــد بیاموزیــد کــە چگونــە تخصــص خــود را بــکار 
بندیــد تــا بــرای شــما موفقیــت شــغلی بــە ارمغــان آورد.

تمایز
تمایــز عبــارت اســت از ایــن کــە چگونــە در یــک یــا چنــد 
زمینــە کــە تخصــص داریــد یــا کارایــی شــما بهتــر اســت 
ــز  ــما در متمای ــی ش ــد. توانای ــان دهی ــود را نش ــری خ برت
ــم و  ــیار مه ــاال بس ــت کار ب ــاس کیفی ــود براس ــردن خ ک
ــک  ــە ی ــور ک ــت. همانط ــغلی شماس ــت ش ــون فعالی کان
ســازمان بایــد حداقــل در یــک زمینــە برتــری داشــتە باشــد 
تــا رونــق الزم را پیــدا کنــد، شــما هــم بــە عنــوان یــک فــرد 

بایــد حداقــل در یــک زمینــە کاری برتــر باشــید.
ــاره شــما بپرســند:  اگــر از کارفرمــا یــا کارمنــدان شــما درب
» برتــری او در چــە زمینــە ای اســت؟ « آنهــا چــە جوابــی 
ــما  ــمت کار ش ــدام قس ــد داد؟ در ک ــما خواهن ــورد ش در م
برجســتە هســتید؟ چــە کاری را بهتــر از هــر کســی انجــام 
ــد ســود  ــر شــما انجــام دهی ــد؟ چــە کاری را اگ مــی دهی

ــود. ــما می ش ــازمان ش ــب س ــادی نصی زی
اگــر تاکنــون در حرفــە خــود یــک زمینــە را مشــخص نکرده 
ایــد تــا در آن بهتریــن باشــید، بایــد زودتــر اقــدام کنیــد. 
بــە توانایــی خــود و احتیاجــات ســازمان و مشــتریان خــود 
ــە مــی  ــە بایــد باشــد؟ چگون توجــە داشــتە باشــید چگون
ــە  ــدن ب ــل ش ــرای تبدی ــما ب ــە ش ــد؟ نقش ــت باش توانس

فــردی برجســتە در حرفــە خــود چیســت؟
چگونــە میــزان برتــری خــود را چــە از نظــر دانــش و چــە 
ــد؟  ــدازه می گیری ــە کاری ان ــک زمین ــارت در ی ــر مه از نظ

ــی نشــان  ــرای کارای ــری اســتاندارد شــما را ب ــن اندازه گی ای
ــغل و  ــم از ش ــە مه ــک زمین ــودن در ی ــن ب ــد. بهتری می ده
حرفــە شــما بیشــتر از هــر چیــزی بــە پیشــرفت شــما کمــک 

می کنــد.

تقسیم بندی
تقسیم بندی عبارت است از توانایی شما در مشخص کردن 
دارند.  شما  برای  بیشتری  سود  کە  هایی  سازمان  و  افراد 
نحوه کار بدین صورت است کە شما بە طور واضح مهمترین 
گروه  این  رضایت  جلب  برای  و  مشخص  را  خود  مشتریان 
خاص از مشتریان تصمیم گیری می کنید.اغلب شما می توانید 
خط مشی شغلی خود را با توجە بە نیاز مشتریان مهم برای 

ساختن آینده تغییر دهید.

چگونه شغل خود را حفظ کرده      و در آن موفق باشیم؟
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تمرکز
تمرکز عبارتست از توانایی شما در تمرکز ذهنی روی خدماتی کە 

برای آن شخص یا سازمان اهمیت دارد.
برای تبدیل شدن بە یک کارمند موفق باید چگونە فکر کنیم؟ 

چرا بعضی افراد بە آسانی پلە های ترقی را طی می کنند در 
حالی کە برخی دیگر در میانە ی راه می مانند؟ ممکن است 
فکر کنید کە گروه اول چیزهای بیشتری برای دست یافتن بە 
این موفقیت دارند، مثل هوش، استعداد و افراد قدرتمندی کە 
در اطرافشان هستند. اما در واقع عامل مهم چیز دیگری است 
و آن طرز فکر است.در این چگونە می خواهیم بگوییم باید 
باشید.بهتر است جمالت  تا کارمند موفقی  چگونە فکر کنید 

روبە رو را بخاطر بسپارید و سعی کنید بە آنها عمل نمایید:

من مسئول سرنوشت و تقدیر خود هستم!
اگــر در طــول کار خــود منتظــر عاملی هیجان انگیز هســتید 
کــە بــە ســراغتان بیایــد، مــدت طوالنــی را انتظــار خواهیــد 
کشــید. حرفــە ای هــای موفــق خــود مــی رونــد و اتفاقــات 
خوبــی بــرای خــود رقــم مــی زننــد. بنابــر ایــن خــود را بــە 
فکــر کــردن بــا گونــە ای کامــال متفــاوت در رابطــە با شــغل 
و کار خــود محکــوم کنیــد. شــما قادریــد بهترینهــا را بــرای 
خــود بــە ارمغــان آوریــد و عامــل بــە وقــوع پیوســتن آن 

خواهیــد بــود.

من برای این حرفه ساخته شده ام.
اگر روزهای خود را با این احساس کە مجبور بە انجام کار یا 
حرفە ی خود هستید سپری می کنید، در انجام کار خود دچار 
مشکل خواهید شد. ممکن است شغل شما کامال مناسب 
نباشد اما کارمندان موفق طوری عمل می کنند گویا در شغل 

رؤیایی خود مشغولند. مهم نیست کجا قرار دارند

هر چیزی ممکن است.
اگر فکر می کنید برای شما هیچ راهی برای رسیدن بە یک 
نخواهد  وجود  مسلما  پس  ندارد،  وجود  رتبە  عالی  مقام 
داشت. بە یاد داشتە باشید اگر فکر می کنید نمی توانید، 
و  بپذیرید  را  توانستن  فکر  طرز  توانست.  نخواهید  حتما 

بگویید: »فکر می کنم، می توانم.«

شکست راه را برای موفقیت من باز می کند
مادامی کە بە نظر می رسد برخی افراد هرگز شکست و تنزل 
را تجربە نمی کنند. حقیقت نشان می دهد این طور نیست و 
هر کس لحظە بە لحظە شکست می خورد. تفاوت بین افراد 
موفق و ناموفق در این است کە چطور با شکست معاملە می 
کنند. کسانی کە موفقیت را می یابند، آنهایی هستند کە از 

اشتباهات درس می گیرند و پیش می روند.

گاه  هیچ  من  های  فرصت  نمایش  صفحه 
خاموش نخواهد شد

ــط  ــما فق ــە ش ــت ک ــد داش ــود خواهن ــی وج ــە، روزهای بل
ــنود  ــی و خش ــود راض ــغلی خ ــع ش ــد از وض ــی خواهی م
ــق  ــدان موف ــە کارمن ــپارید ک ــر بس ــە خاط ــا ب ــید، ام باش
ــرفت  ــرای پیش ــود ب ــای خ ــت ه ــب فرص ــان مراق همچن
هســتند. گــوش هــا، چشــم هــا و ذهــن خــود رابــە روی 
فرصــت هــای جدیــد بــاز کنیــد. شــما هرگــز نمــی دانیــد 
چــە زمانــی کســی را خواهیــد یافــت کــە خــط ســیر کاری 

ــد داد. ــر خواه ــما را تغیی ش

دکتــر مارتیــن ســلیگمن، پژوهشــگر بــزرگ در زمینــە علــوم 
ــش  ــت اندی ــن و مثب ــراد خــوش بی ــت اف انســانی. دریاف
ــر  ــط و مشاغلشــان بهت ــد و در رواب ــر مــی مانن ســالمت ت
پیشــرفت مــی کننــد. همچنیــن دریافــت ایــن افــراد درآمد 
ــد داشــت. هــر کســی مــی  و پــول بیشــتری هــم خواهن
توانــد طــرز برخــورد صحیحــی داشــتە باشــد؛ فرقــی نمــی 
ــی در شــما  ــد از کجــا باشــید و چــە اســتعدادهای ذات کن
نهفتــە باشــد، طــرز برخــورد صحیــح مــی توانــد تفاوتــی 

شــگرف در شــغل شــما ایجــاد نمایــد.

چگونه شغل خود را حفظ کرده      و در آن موفق باشیم؟



تحلیل

ایران  سیمان  ارزان فروشی  دنبال  بە 
از  موجی  کە  همسایە  کشورهای  در 
بە  منجر  و  بود  برانگیختە  را  اعتراض 
ممنوعیت  مانند  واکنش هایی  بروز 
صادرات سیمان بە برخی از این کشورها 
از  آن دستە  بە  تنها  ایران  قرار شد  شد، 
صادرات  اجازه  سیمان  تولیدکنندگان 
باشند  توانمند  زمینە  این  در  کە  بدهد 
از آشفتگی کنونی و دست روی  بازار  تا 
داخلی  تولیدکنندگان  شدن  بلند  دست 
بە  گیرد.  نظم  صادراتی  بازارهای  در 
عملی  با  سیمان  صنعت  فعاالن  اعتقاد 
ممنوعیت  رفع  مشکل  اقدام  این  شدن 
صادراتی سیمان بە عراق نیز حل خواهد 
شد و ایران می تواند همچنان صادرکننده 

سیمان بە این کشور باشد.

چالش های صنعت سیمان
تکنولوژیکی  راه حل های  سمپوزیوم 
نماینده   9 حضور  با  سیمان  صنعت 
عضو  اروپایی  مختلف  شرکت های  از 
انجمن VDMA آلمان )انجمن مهندسی 
ماشین آالت آلمان( تشکیل شد. رییس 
کارفرمایان  صنفی  انجمن  مدیره  هیات 
صنعت سیمان در این سمپوزیوم کە در 
هتل اوین برگزار شد گفت: ایران در سال 
2۰14م چهارمین تولیدکننده بزرگ سیمان 
در جهان بود و در سال 2۰15م رتبە ایران 
در  سیمان  بزرگ  تولیدکنندگان  بین  در 
یافت. سیدمحمد  تنزل  پنجم  بە  جهان 
تولید جهانی  کرد: مجموع  اظهار  اتابک 
سیمان در سال 2۰15م بیش از 4 میلیارد 
و 422 میلیون تن بود کە از این میزان 
تولید حدود 2 میلیارد و 4۷۰ میلیون تن 
و 42۶  میلیارد   2 و  چین  بە  مربوط  آن 
میلیون تن هم مربوط بە سایر کشورها 
متوسط  کرد:  خاطرنشان  اتابک  بود. 
رشد تولید جهانی سیمان از سال 2۰1۰ تا 

در  این  است  درصد  2۰15م حدود 5/5 
حالی است کە متوسط رشد تولید جهانی 
2۰1۰م  تا   2۰۰5 سال های  بین  سیمان 

معادل 3/۶ درصد بود. 
صنعت  رشد  روند  و  تاریخچە  بە  وی 
شرکت  کلیدی  نقش  و  ایران  سیمان 
کارخانە های  ایجاد  در  اف ال اسمیت 
سیمان در ایران اشاره کرد و توضیح داد: 
درحال حاضر ۷3 کارخانە تولید سیمان در 
ایران وجود دارد و در سال 2۰15م ظرفیت 
تولید سیمان در ایران معادل ۷9 میلیون 
و ۷۰۶ هزار تن بود کە تغییر چندانی را 
نمی دهد،  نشان  2۰14م  سال  بە  نسبت 
در حقیقت برای نخستین بار در 1۰ سال 
افزایش  درصد  گذشتە  سال  در  اخیر، 
بە صفر  ایران  در  تولید سیمان  ظرفیت 

رسید.
صنفی  انجمن  مدیره  هیات  رییس 
همچنین  سیمان  صنعت  کارفرمایان 
در  توسعە  طرح های  اجرای  بە  اشاره  با 
اخیر  ایران در یک دهە  صنعت سیمان 
عنوان کرد: در سال 2۰۰4م ظرفیت تولید 
بود  ایران حدود 33میلیون تن  سیمان 
و از آن سال بە بعد با اجرای طرح های 
توسعە مختلف 4۷ میلیون تن بە ظرفیت 
تولید سیمان کشور افزوده شده و این رقم 
هم اکنون بە ۸۰ میلیون تن رسیده است. 
در  کلینکر  تولید  خط   93 گفت:  اتابک 
کشور وجود دارد و از این تعداد 4۷ خط 
همچنین  دارند.  سال   1۰ از  کمتر  عمری 
قادر  درحال حاضر  ایران  سیمان  صنعت 
و  کند  تولید  را  سیمان  نوع   14 است 
هم اکنون 2۰ هزار نفر بە صورت مستقیم 
سیمان  صنعت  مختلف  بخش های  در 
نیز  شغل  هزار   12۰ و  می کنند  کار  ایران 
این  بە  وابستە  غیرمستقیم  صورت  بە 
صنعت است. وی تولید سیمان ایران را 
در سال 2۰15م معادل 5۸ میلیون و ۶9۶ 
هزار و ۷۶4 تن اعالم کرد و توضیح داد: 

سال  تولید  بە  نسبت  تولید  میزان  این 
2۰14م افت 12 درصدی را نشان می دهد 
و بە این ترتیب رتبە چهارم ایران در بین 
تولیدکنندگان بزرگ سیمان جهان در سال 
2۰14م بە رتبە هفتم در سال 2۰15م تنزل 
یافت همچنین درحال حاضر سرانە تولید 
و مصرف سیمان در ایران بە ترتیب ۸۸9 

و ۶5۰ کیلوگرم است.
اتابک، ایران را براساس آمارهای جهانی 
در  سیمان  بزرگ  مصرف کننده  هفتمین 
جهان اعالم کرد و گفت: مصرف داخلی 
سیمان ایران در سال 2۰15م معادل 4۸ 
کە  بود  تن   931 و  هزار   ۶۰2 و  میلیون 
نسبت بە سال 2۰14م افت 9 درصدی را 

نشان می دهد.
صنفی  انجمن  مدیره  هیات  رییس 
ادامە  در  سیمان  صنعت  کارفرمایان 
بزرگترین  را  ایران  آمار  بە  استناد  با 
صادرکننده سیمان جهان در سال 2۰15م 
2۰15م  سال  در  افزود:  و  کرد  اعالم 
صادرات سیمان ایران با افت 2۰ درصدی 
نسبت بە سال 2۰14م بە 15 میلیون و 92 
هزار و 43۸ تن رسید، عراق با 4۸ درصد 
بیشترین سهم از صادرات سیمان ایران 
افغانستان،  و  داد  اختصاص  خود  بە  را 
را  بعدی  رتبە های  نیز  قطر  و  کویت 
توضیح  ادامە  در  وی  آوردند.  بە دست 
مصرف  سرانە  می شود  پیش بینی  داد: 
سال  تا  خاورمیانە  منطقە  در  سیمان 
2۰2۰م بە 11۷5 کیلوگرم و سرانە مصرف 
برسد  کیلوگرم   ۸9۰ بە  ایران  در  سیمان 
ایران موقعیت و دسترسی  بین  این  در 
بە  سیمان  صادرات  برای  خوبی  بسیار 
بازار کشورهای منطقە خاورمیانە، شرق 
افریقا و کشورهای سی ای اس دارد. وی 
موجود  چالش های  و  ضعف  نقاط  بە 
گفت:  و  کرد  اشاره  سیمان  صنعت  در 
قبیل  از  حمل ونقل  سیستم  در  ضعف 
بستە بندی  کشتیرانی،  و  جاده  و  ریل 

آینده صنعت سیمان
با نگاهی به سمپوزیوم راه حل های تکنولوژیکی صنعت سیمان
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بنادر،  در  ویژه  بە  بارگیری  تجهیزات  و 
بە  بین المللی  توافقنامە های  در  ضعف 
کاهش  تعرفە صادرات،  کاهش  منظور 
مصرف داخلی در سال های 2۰13، 2۰14 
و 2۰15م، کاهش تولید ناخالص داخلی 
روی  نیز  نفت  قیمت  کاهش  دلیل  بە 
منفی  تاثیر  هم  داخلی سیمان  مصرف 

گذاشتە است.
صنفی  انجمن  مدیره  هیات  رییس 
کارفرمایان صنعت سیمان توضیح داد: 
رتبە  اعتبارسنجی  بین المللی  آژانس 
بازپرداخت های  در  را  ایران  اعتباری 
و  داده  ارتقا   +B بە   B از  بلندمدت 
باثبات  از  را  ایران  اعتباری  چشم انداز 
همچنین  است  داده  تغییر  مثبت  بە 
در  موجود  نگرانی های  برخی  درباره 
در  ویژه  بە  خارجی  سرمایە گذاران  بین 
زمینە نوسانات نرخ ارز نیز دولت ایران 
تضمین های مناسبی را ارائە کرده است.
وی ادامە داد: دولت ایران متعهد شده 
کرده  حمایت  خارجی  سرمایە گذاران  از 
و تضمین های الزم را بە آنها ارائە دهد 
با  مانند حق برابر  مالی  حوزه های  در  و 
سود  انتقال  و  داخلی  سرمایە گذاران 
بە  سرمایە گذاری  از  حاصل  منافع  و 
خارج از کشور نیز تسهیالت مناسبی بە 

سرمایە گذاران خارجی ارائە می شود.

حمایت های دولتی از صنعت 
سیمان

در  تهران  سیمان  شرکت  مدیرعامل 
صنعت  تکنولوژيکی  سمپوزیوم  حاشیە 
سمپوزیوم  این  در  گفت:  سیمان 
توانمندی شرکت های تولیدکننده سیمان 
کشور بە کشورهای خارجی معرفی شد 
و درباره جدیدترین فناوری ها و مباحث 
اکبر  آمد.  میان  بە  سخن  صنعت  این 
از  یکی  سیمان  کرد:  تصریح  مجیدپور 
است  راهبردی  و  زیربنایی  محصوالت 
کە وابستگی شدیدی بە رشد اقتصادی 
رکود جدی  با  متاسفانە  اما  دارد  کشور 
میزان  و  شدیم  روبە رو  صنعت  این  در 
مصرف سیمان کاهش پیدا کرده است. 
بە گفتە مجیدپور، امسال سال سختی 
برای صنعت سیمان کشور خواهد بود 
اما باتوجە بە شرایط برجام و ارتباطی کە 
با کشورهای خارجی در این زمینە برقرار 
شده امیدواریم میزان تقاضا برای صنعت 

وضعیت  و  کرده  پیدا  افزایش  سیمان 
این صنعت مناسب شود و در سال های 

آینده بتوانیم رشد بهتری داشتە باشیم.
وی گفت: صادرات سیمان بە کشور عراق 
متوقف شده و دلیل آن نیز کاهش مصرف 
مسائل  دلیل  بە  کشور  این  در  سیمان 
داخلی و کمبود بودجە است؛ بە طبع در 
عراق نیز کارخانە های تولیدکننده سیمان 
وجود دارد و این کشور میزان تعرفە های 
خود را افزایش داده تا از تولیدکنندگان 
داخلی حمایت شود. مدیرعامل شرکت 
سیمان تهران عنوان کرد: امیدوار هستیم 
ممنوعیت صادرات سیمان بە کشور عراق 
صادرکننده  همچنان  ما  و  شود  برطرف 
زمانی کە  باشیم؛  کشور  این  بە  سیمان 
کاهش  کشور  در  سیمان  تولید  میزان 
پیدا کرد این صنعت تمامی تالش خود 
را بە کار بست تا سیمان کشور را تامین 
کند و کشور در این زمینە با کمبود روبە رو 
نشود بنابراین انتظار می رود در شرایط 
فعلی کە کارخانە های تولیدکننده سیمان 
با  و  مواجە هستند  نقدینگی  کمبود  با 
فعالیت  خود  بازدهی  درصد   ۶۰ یا   5۰
می کنند دولت و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نیز حمایت های الزم را از این 

صنعت تاثیرگذار انجام دهند.

توانمند  شرکت های  تعیین 
صادراتی

صنعت  کارفرمایان  انجمن  دبیر 
نیز در حاشیە سمپوزیوم  سیمان کشور 
کرد:  اظهار  تکنولوژیکی صنعت سیمان 
و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  با 
تا  شده  رایزنی  تجارت  توسعە  سازمان 
شرکت هایی کە درطول چند سال گذشتە 
در زمینە صادرات توانمندی خود را نشان 
نزدیک  مرزها  بە  سویی  از  و  داده اند 
این  تنها  و  شوند  شناسایی  هستند، 
شرکت ها بە منظور صادرات سیمان بە 

کشورهای هدف اقدام کنند.
عبدالرضا شیخان تصریح کرد: درصورتی 
سیمان  برای  همجوار  کشورهای  در  کە 
کشور تقاضا ایجاد شود میزان صادرات 
شرکت هایی  از  دستە  آن  بین  سیمان 
کە برای این کار تعیین شده اند تقسیم 
 1۰ عراق  برای  مثال  عنوان  بە  می شود 
برای  یا  تولید می کنند  کارخانە، سیمان 
درنظر  سیمان  کارخانە   4 افغانستان 

باید  کارخانە ها  این  و  می شود  گرفتە 
جزء تولیدکنندگانی باشند کە تاکنون در 
زمینە صادرات موفق عمل کرده اند بدین 
و  داد  نظم  بە صادرات  ترتیب می توان 
صنعت  این  در  را  باالیی  ارزش افزوده 

ایجاد کرد. 
با اشاره بە طرح متعادل سازی  شیخان 
عرضە و تقاضای سیمان کە از بهمن سال 
94 در کشور ایجاد شد گفت: از آنجایی 
کە امکان دپوی سیمان وجود ندارد این 
طرح تاثیر زیادی در بازار سیمان کشور 
متعادل  قیمت ها  یعنی  است  گذاشتە 
پیدا  کاهش  نیز  تخفیف ها  و  شده 
زمانیکە طرح  از  کرده است. وی گفت: 
تقاضای سیمان  و  متعادل سازی عرضە 
نخست  دوماه  در  شد  اجرا  کشور  در 
یعنی بهمن و اسفند موفق عمل کرد اما 
در فروردین بە دلیل تعطیالت قابل رصد 
سهمیە  نیز  اردیبهشت  در  نبود،  کردن 
جدید اعالم شد اما بە نظر می رسد این 
طرح موفق عمل کرده اما درصد موفقیت 
آن تاکنون رصد نشده است. شیخان با 
صادراتی  کنسرسیوم  تشکیل  بە  اشاره 
سیمان در کشور گفت: ساز و کار تشکیل 
نیازمند  سیمان  صادراتی  کنسرسیوم 
صنعت،  وزارت  حمایت  و  دولت  کمک 
این  تشکیل  با  است،  تجارت  و  معدن 
کنسرسیوم باید در کشورهای هدف نیز 
تاجران مشخص شوند و تولیدکنندگانی 
صورت  بە  دارند  صادرات  توانمندی  کە 
وی  کنند.  عمل  زمینە  این  در  منسجم 
ادامە داد: تنها شرکت هایی کە بە منظور 
صادرات سیمان مشخص می شوند باید 
در این زمینە اقدام کنند و این شرکت ها 
بە کشورهای هدف صادرات نیز معرفی 
شوند در این صورت کشورهای هدف نیز 
با این دستە از تولیدکنندگان و قیمت و 
کیفیت سیمان صادراتی آنها آشنایی پیدا 

می کنند. 
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چکیده
اصوالً اعتقاد بە دوره آخرالزمان و انتظار 
منجی عقیده ای است کە در کیش های 
آسمانی یهود، مسیحیت عمومًا و دین 
یک  مثابە  بە  خصوصًا،  اسالم  مقدس 
اصل مسّلم، مورد قبول واقع شده است. 
شور و التهاب انتظار موعود آخرالزمان، 
در تاریخ پرفراز و نشیب این ادیان موج 
می زند. یهودیان و مسیحیان در سراسر 
تاریخ محنت بار خود هرگونە خواری و 
هموار  خود  بر  امید  این  بە  را  شکنجە 
خواهد  »مسیحا«  روزی  کە  کرده اند 
آمد. در این مقالە سعی بر این است تا 
ضمن بررسی سیر اندیشە و اعتقاد بە 
ظهور منجی در هر یک از ادیان فوق، بە 

مشترکات آن اشاره نماییم.

مقدمه
همە پیروان ادیان الهی و برخی از پیروان 
غیر ادیان الهی عقیده دارند كە در یك 
عصر بحرانی جهان كە فساد و ظلم بیداد 
مصلح  و  بزرگ  نجات دهنده  می كند، 
آشفتە  اوضاع  و  می كند  ظهور  جهانی 
جهان را اصالح نموده و عدل را گسترش 
میدهد. گرچە در این كە مصلح جهانی 
است،  ویژگی هایی  چە  دارای  كیست، 
نام او چیست و منسوب بە كدام ملت و 
دین است، اختالف نظر دارند. هر ملتی 
ویژگی هایی  و  لقب مخصوص  با  را  او 
می شناختە و او را از خودشان می دانند. 
او  از بنی اسرائیل و عیسویان  جهودان، 
باهمە  و  می خوانند  موعود  مسیح  را 
كە  دارد  وجود  نكتە ای  اختالف ها  این 

باعث می شود كە دین هایی مثل اسالم. 
مسیح، یهود... هركدام بە گونە ای باهم 
ظهور  بە  اعتقاد  باشند.  داشتە  پیوند 
یك منجی و نجات دهنده و اجراكننده 
این  میان  پیوندی  جهان،  در  عدالت 
باعث  موضوع  همین  است.  ادیان 
داشتن  با  مسلمانان  ما  كە  می شود 
آخرین و كامل ترین دین، هیچ دینی را 

رد نكنیم.

ظهور  درباره  اسالم  دیدگاه 
منجی موعود

موعود  مسألە  اسالم،  مقدس  دین  در 
و منجی، بە روشنی مطرح شده است. 
قرآن، كتاب آسمانی مسلمانان، در آیات 
متعدد بە حاكمیت صالحان بر زمین و 
غلبە دین حق، اشاره دارد. خداوند، در 
قرآن تصریح می كند كە زمین را بندگان 
صالح من، بە ارث می برند و در اختیار 
می كند  تصریح  همچنین  می گیرند. 
كە این امر، حقیقتی است كە در كتب 
انبیای گذشتە نیز بدان اشاره شده است. 
البتە با توجە بە روایاتی كە در تفسیر و 
از پیشوایان معصوم  الهی  آیات  تبیین 
كە  دریافت  می توان  است  شده  صادر 
بیش از 25۰ آیە از آیات قرآن، بە امام 
مهدی)علیە السالم( و حاكمیت عدل و 
دین اشاره دارد.) معجم احادیث االمام 

مهدی، ج5(.
عالوه بر قرآن كریم، روایات متعددی از 
السالم(  معصومین)علیە  ائمە  و  پیامبر 
درباره ظهور موعود و منجی، صادر شده 
است كە در آخر الزمان، فردی از فرزندان 
پیامبر كە هم نام او است، قیام خواهد 

كرد و جهان را پر از عدل و داد می كند، 
همان گونە كە پر از ظلم و جور شده است.
اعتقاد بە ظهور امام مهدی)علیە السالم( 
چنان در میان مسلمانان ریشە دارد كە 
آنكە مورد قبول همە فرقە ها  بر  عالوه 
است و در كتب روایی مانند صحاح ستە، 
روایات متعددی درباره او ذكر شده است. 
كتاب های متعددی نیز ویژه آن حضرت 

بە رشتە تحریر در آمده است.

اعتقاد به موعود در مسیحیت؛ 
مسیحیان و بازگشت مسیح

بردند  پی  زمان  گذشت  با  عیسویان 
برخالف  مسیحعلیە السالم  بازگشت  کە 
نیست.)توفیقی،ج1،ص1۷۰(  نزدیک  آنان  تصور 
هراقلیتی از آنان بر این عقیده ماندند کە 
عیسی بە زودی خواهد آمد و حکومت 
هزارسالە خود را تشکیل خواهد داد.. از 
همین رو، از دیر باز گروه های کوچکی 
بە نام هزاره گرا در مسیحیت پدید آمده 
اند کە تمام سعی و تالش خود را صرف 
در  عیسی  دوباره  ظهور  برای  آمادگی 

آخرالزمان می کنند.)توفیقی،بی تا،ص142۰(
در  انتظار  چراغ  داشتن  نگە  روشن 
می خورد:  چشم  بە  انجیل  البە الی 
»کمرهای خود را بستە و چراغ های خود 
کسانی  مانند  باید  بدارید،  افروختە  را 
باشید کە انتظار آقای خود را می کشند 
کند.  مراجعت  عروسی  از  وقت  چە  کە 
تا هر وقت آید و در را بکوبد، بی درنگ 
حال  بە  خوشا  کنند.  باز  او  برای  را  در 
آید،  آقای ایشان چون  آن غالمانی کە 
نیز  شما  پس  یابد.  بیدار  را  ایشان 
مستعد باشید؛ زیرا در ساعتی کە شما 
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می آید.«  انسان  پسر  نمی برید  گمان 
)انجیل لوقا،باب12۰،ص354(

غیرمنتظره  بر  تأکید  ضمن  مسیحیت 
این  از  هدف  عیسی،  بازگشت  بودن 
در  الهی  حکومتی  ایجاد  را  بازگشت 
آسمان ها  الهی  حکومت  راستای 
باب1۰،ص۶(  متا،  می کند.)انجیل  ارزیابی 
یگانە  مسیح  ظهور  این،  بر  عالوه 
زندگانی  و  حیات  ادامە  برای  حل  راه 
عیسی  و  می شود)متا،باب2،ص34(  برشمرده 
پادشاهان  پادشاِه  و  انسان ها  منجی 
وی  1۷،ص14(  می گردد.)مكاشفە،باب  معرفی 
نظام  نبی،  سخنان دانیال  براساس 
تربیتی  سیاسی،  اقتصادی،  اجتماعی، 
کرد  خواهد  عوض  را  جهان  مذهبی  و 
و جهانی بر راه وروش خدا بنا می کند.                      

)دانیال،باب 2،ص4445(

در  موعود  منجی  به  اعتقاد 
یهود

آسمانی  ادیان  از  یکی  یهود  دین 
با  کە  می رود  شمار  بە  ابراهیمی  و 
مسیحیت و اسالم بە  لحاظ تاریخ و نیز 
شماری از آموزه ها گره خورده است. باور 
بە ظهور منجی موعود و تصور آینده ای 
اشتراک  نقطۀ  منزلۀ  بە  نیز  درخشان 
میان ادیان ابراهیمی است کە در همۀ 

این ادیان وجود دارد.

نسل  از  پادشاهی  معتقدند  یهودیان 
وعدۀ  روزگاری  »ماشیح«  نام  بە  داوود 
باور  بە  کە  را  قوم  این  حق  در  خدا 
عملی  خدایند،  برگزیدۀ  قوم  خودشان، 

خواهد ساخت و پادشاهی ابدی خدا را 
بر زمین استوار خواهد کرد.

دیگر  اقوام  برخی  برخالف  یهودیان 
در  را  خود  تاریخ  طالیی  دوران  کە 
گذشتە های تاریک و بسیار دور می بینند، 
انبیای  و  دوختە اند  چشم  آینده  بە 
بنی اسرائیل بارها بە »روزهای آخر« کە 
هنوز فرا نرسیده است، بە عنوان دوران 
اعتالی نهایی و عظمت ملی یهود اشاره 
کرده اند. امید بە آیندۀ نورانی و مشحون 
روز بە روز  مردم،  عامۀ  در دل  از سعادت 
رؤیاهای  بە  بلکە  یافت،  شدت  نە تنها 

شگفت انگیزی هم دامن زد.

چنان  او  آمدن  و  ماشیح  بە  اعتقاد 
جایگاهی  در میان قوم یهود دارد کە آن 
را نقشۀ خدا برای نجات بشر می دانند 
و معتقدند وقتی هیچ نبود، ماشیح یا 

مسیحا وجود داشت.

البتە هر ملتى او را با لقبى مخصوص 
نام  بە  را  او  زرتشتیان  مىشناسد؛ 
سوشیانس، یعنى نجات دهنده جهان؛ 
عیسویان بە نام مسیح موعود؛ یهودیان 
بە نام سرور میکائیلى و مسلمانان بە نام 

مهدى موعود مىشناسند.

بخش  نجات  موعود  آن  نیز  ملتى  هر 
را از خودش مىداند؛ مثال زرتشتیان او 
از پیروان زرتشت مىدانند،  ایرانى و  را 
خودشان  هم کیش  را  او  عیسویان 
مىشمرند، یهودیان او را بنىاسرائیلى و از 
پیروان موسى مىشمرند و مسلمانان او 
را از دودمان بنى هاشم و فرزند پیامبرصلى 

اسالم،  البتە  کە  مىشمارند،  آلە  و  علیە  اهلل 

شخصیت  این  کاملومشخص،  بەطور 
جهانى و موعود کل را معرفىنموده اما 

در سایر ادیان چنین نیست.

نتیجه گیری
هدف از مقایسە سیر اندیشە و اعتقاد 
از  در هر یک  آن  و تطور  نجات بخشی 
ادیان و همچنین برابری ادیان در اعتقاد 
بە ظهور منجی، بیان این نکتە نیست 
مسئلە  این  در  دیگر  دین  از  دینی  کە 
تأثیر  آن  بر  یا  و  گردیده  متأثر  خاص 
پژوهش  این  در  آنچە  است.  گذاشتە 
مورد نظر است این کە موارد همانند یا 
مشترک ادیان کنار هم قرار گیرند و این 
اندیشە  بیاید کە  نتیجە کلی بە دست 
کە  موعودی  بە  اشاره  و  نجات بخشی 
نظامی  و  آمد  خواهد  جهان  پایان  در 
خواهد  خداوند  دستورهای  با  هم سان 

ساخت، در همە ادیان وجود دارد.
گفتنی است کە همە بشارت ها، وعده ها 
و اشاره ها کە در همە آیین ها و ادیان 
آمده است، نظر بە قیام الهی آخرالزمان 
دارد  ُمصلحی  الهی  ـ  بشری  حرکت  و 
امتداد  در  و  نبوت  ادواِر  پایان  در  کە 
اسالم  داخل  از  اسالم،  دین  جریان 
ظهور خواهد کرد. این است کە هرگاه 
موعود  منظور  می شود،  گفتە  موعود 
دیگر  بیان  بە  است.  نهایی  منجی  و 
منظور از نجات بخشی در ادیان، همان 
منجی گرایی در آیین های مختلف است 

کە منطبق با نظریە مهدویت است.
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تربیت

ناتوان و  تولد، موجودی  انسان هنگام 
نیازمند بە پرستار، ولی دوست داشتنی 
با یک سلسلە استعدادهای مختلف  و 
است کە با تولد خویش، بە زندگی پدر 
تازه و گرمی و صفا می  رونقی  و مادر 
بخشد و ساعت ها آنان را سرگرم خود 

می سازد.
یک  زندگی  آغازین  لحظات  همین  از 
او،  روحی  و  جسمی  پرورش  با  کودک 
آینده و سرنوشت او نیز رقم می خورد. 
کودک برای اینکە بتواند انسانی مستقل، 
اجتماعی، تکامل یافتە و دارای صفات 
و ملکات نیکو گردد، نیاز بە یک مربی 
شایستە و پرهمت دارد تا استعدادها و 

توان مندی های او را بە ثمر برساند.
او،  مادر  و  پدر  جملە  از  طفل،  مربیان 
معلم و یا بزرگان او موظفند گام بە گام، 
او را بە شاهراه ترقی و تکامل هدایت 
کنند و یاریگر او باشند تا آنجا کە بتواند 
تا حدودی مستقل از آنان پیش رود و 
در کوره آزمون زندگی، بە صورت فردی 
باتجربە درآید کە شالق عادات و سنن 

زشت، روح و ذهنش را مکدر نسازد.
راهکارهای  تا  است  آن  بر  نوشتار  این 
تربیت دینی کودک را بە مربیان طفل، 
رو،  ازاین  بیاموزد.  مادر  و  پدر  یعنی 
می کوشیم تا از میان رهنمودهایی کە 
در زمینە تعلیم و تربیت دینی کودکان 
ارائە شده است، دو شیوه عملی مهم و 
اساسی را معرفی کنیم و سپس بە شرح 
و بیان هر کدام بپردازیم. اولین راهکار، 
درباره راه های ایجاد شوق و رغبت در 

کودکان و نیز موانع آن بحث می کند.
راهکار دوم، اصل تشویق و پاداش است 
کە از اینها بە عنوان دو ابزار مؤثر برای 
تقویت نیروی مربی یاد می شود و بە 

بحث درباره میل روانی بشر بە تشویق 
و پاداش می پردازد.

ایجاد  راه  از  کودکان  تربیت 
میل و رغبت در آنها

هر حرکتی کە از انسان سر می زند، در 
قالب یکی از چهار شکل زیر صورت می 

گیرد:

غریزه  تابع  کە  غریزی  حرکت  الف( 
بهار  فصل  در  کە  گنجشک  مثل  است؛ 

النە می سازد و اراده و عقل ندارد

واقع  در  کە  انعکاسی  حرکت  ب( 
واکنشی است کە موجود، در برابر پاره 
ای از تحریکات از خود نشان می دهد 
و در این شکل هم اراده ای الزم نیست.

ج( حرکتی است از نوع حرکات عادی 
کە نتیجە عادت های ما محسوب می 

شود.

ارادی هستند  حرکات  آخر،  دستە  د( 
است. پیشین  نوع  سە  از  تر  مهم  کە 
ارزش کار انسان بستە بە اراده اوست 
و بر این اساس، اگر کسی کاری انجام 
دهد کە در آن اراده ای نداشتە باشد، 
این کار او ارزشی ندارد، حتی می توان 
گفت چنین فردی، در حقیقت برده ای 
نداشتە  آزادی عمل  زیرا  نیست؛  بیش 
است. این سخن در مواردی کە والدین 
تحمیل می  کودکانشان  بر  را  کارهایی 
کە  زمانی  یعنی  دارد،  نیز صحت  کنند 
ما فرزندانمان را وادار بە انجام کارهایی 
از خود  ای  اراده  او  واقع  در  کنیم،  می 
ندارد و بر آن مجبور است. اگر اجبارش 
کنیم  تهدیدش  بخواند،  نماز  کنیم 

را  او  شدید  اکراه  با  یا  بخواند،  درس 
را بە خواندن  او  یا  ببریم و  بە مسجد 
قرآن مجبور سازیم، این کار نە تنها اثر 
تربیتی ندارد، بلکە کار کودک نیز ارزشی 
ندارد. ممکن است در این کار موفقیت 
آنی نصیبمان شود، ولی تا زمانی این 
کار، بدون مشکل صورت می گیرد کە 
را  او  برتر  نیرویی  کند  احساس  کودک 
مجبور می کند و بە محض اینکە حس 
کار  آن  انجام  از  نیست،  اجباری  کرد 
دست می کشد؛ زیرا در این حالت ها، 
اهانت می شود،  او  بە شخصیت  هم 
انجام  از روی بی میلی  را  کار  این  هم 
می دهد. بنابراین، تهدیدها و اجبارها 
ناگواری  آثار  کودکان  روان  و  روح  بر 

برجای می گذارد.

مانع ایجاد رغبت
از  بسیاری  کە  است  آن  دیگر  مشکل 
و فقط  ناهی  و  آمرند  فقط  ترها  بزرگ 
نکن،  را  کار  این  گویند  می  کودک  بە 
دروغ نگو، راست بگو و... و چون کودک 
عمل  در  والدین خودشان  کە  بیند  می 
عامل  و  گفتە خویش هستند  برخالف 
برای  ای  انگیزه  نیستند،  گفتارشان  بە 
روایت  در  کند.  نمی  پیدا  کارها  این 
نیز  کریم  قرآن  در  حتی  گوناگون  های 
توصیە شده است کە آنچە را می گویید، 
خودتان هم عمل کنید: »لم تقولون ما 
ال تفعلون؛ چرا آنچە را می گویید، انجام 

نمی دهید«.
امام صادق )ع( می فرماید: »بکوشید بە 
وسیلە اعمالتان انسان ها را بە نیکی ها 

و خوبی ها دعوت کننده باشید«.
تربیت  در  تواند  می  پدری  چنین  .آیا 
آورد؟  دست  بە  توفیقی  خویش  فرزند 

روش های تربیت دینی کودکان

رسول اکرم )ص(: 
فرزند صالح، 

از گل های  گلی 
بهشت است!
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بنابراین در مسئلە فعل ارادی، اگر رغبت 
نباشد،  شوق  اگر  است،  اجبار  نباشد، 
تحمیل است و در این صورت شکست 

مربی کودک قطعی و مسلم است.

تشویق و پاداش
پیامبر اکرم )ص( می فرماید: فرزندانتان را 
گرامی بدارید و آنان را نیکو تربیت کنید 

تا مورد آمرزش خداوند قرار گیرید.
و  تربیت  برای  مربی  یا  مادر  و  پدر 
ابزار  دو  از  توانند  می  کودک،  اصالح 
مؤثر استفاده کنند؛ یکی تنبیە و دیگری 
تشویق و پاداش. در این گفتار، هدف ما 
ارزیابی پی آمدهای نیک و بد تشویق 
و پاداش و تعیین حدود استفاده های 
مربی از این دو ابزار است. بدون شک، 
روحی  تأثر  بە  و خشونت  تنبیە  ِاعمال 
کودک می انجامد و اگر این حالت از راه 
صحیح و بە میزان مناسب پدید آمده 
باشد، سبب عبرت اندوزی کودک خواهد 
شد و با احساس پشیمانی، بە طور جدی 
تصمیم می گیرد دست بە کاری نزند کە 
پس از آن، تنبیە و خشونت و سرزنش 
بە دنبال داشتە باشد. همچنین تشویق 
و پاداش، موجب نشاط و شادی کودک 
می شود و در صورتی کە این نشاط و 
شادمانی از راه صحیح و بە اندازه الزم، 
ایجاد شده باشد، کودک با اشتیاق تمام 
می کوشد کە همواره کارهایی را انجام 
را  او  از آن مربی  دهد کە معموالً پس 
تشویق می کند و پاداش می دهد تا در 
آسمان زندگی خوش درخشد. ولی یک 
مربی باید توجە داشتە باشد کە از یک 
سو عقل و هوش کودک را پرورش دهد 
و قوه تمییز و تشخیص او را بە کار گیرد 
تا بتواند نیک و بد را با عقل خود از هم 
جدا سازد و هم اینکە او را بە نیکی عادت 
بە عواطف  گرداند،  دور  بدی  از  و  دهد 
او توجە کند و با تحریک های عاطفی 
بە مقاصد خویش برسد. پیشوای عالی 
قدر اسالم، حضرت محمد)ص( در زمینە 
تربیت کودکان مسئلە ای را مطرح می 
ارزنده  کند کە شایستە است بە عنوان 
بە آن توجە شود.  تربیتی  برنامە  ترین 
ایشان می فرماید: کودک در هفت سال 
اول زندگی سرور پدر و مادر است و آنها 
را  خود  فرزند  های  خواستە  ناگزیرند 
صمیمانە اجرا کنند. در هفت سال دوم 
باید  ای  بنده  همچون  درست  زندگی، 
مجری اوامر باشد و از خود هیچ گونە 

مخالفتی ابراز ندارد و این خود، مستلزم 
تربیتی  صحیح  های  برنامە  داشتن 
نە  در هفت سال سوم،  است.  والدین 
سرور است و نە بنده. او دیگر بە مرحلە 
تکامل رسیده و از نظر عقل و احساسات 
قرار  زندگی  برای  استقالل  آستانە  در 
خانواده  در  باید  رو  ازاین  است،  گرفتە 
افراد  و  باشد  مشاور  وزیر  همچون 
خانواده در مسائل خانوادگی و اجتماعی 
و فردی از فکر و نظر او مدد بگیرند و 
دوستانە  را  او  خطاهای  و  اشتباهات 
گوشزد کنند. هنگامی کە بە 12 سالگی 
رسید، در صورتی کە اخالق او شایستە و 
پسندیده باشد، مربی بە هدف مقدس 
لذت  شیرینی  و  است  آمده  نایل  خود 
این موفقیت، بزرگ ترین پاداش برای او 
محسوب می شود. جوانی کە در چنین 
سنی واجد صالحیت اخالقی و اجتماعی 

باشد، شایستە تشویق است.

تأمین روحی غریزه ای که باید 
ارضا شود

کودک  بە  پاداش،  و  تشویق  اساسا 
رضایت خاطر می بخشد، بە ویژه اگر 
از طرف کسانی صورت بگیرد کە مورد 
در  کار،  این  با  هستند.  کودک  احترام 
برای  بیشتری  انگیزه  و  انرژی  کودک 
می  پدید  پیشرفت  و  کوشش  و  کار 
و  فعالیت  ادامە  بە  میل  او  در  و  آید 
استقامت ایجاد می شود، اگر چە بهتر 
آوریم  بار  ای  گونە  بە  را  کودک  است 
درونی  پاداش  خودش  از  همواره  کە 
دریافت کند و از دیگران انتظار کمتری 
برای تشویق و پاداش داشتە باشد کە 
روان  برای سالمت  حالتی  چنین  البتە 
عقیده  بە  است.  الزم  بسیار  انسان 
روان شناسان علت بیماری بسیاری از 
کە  این است  و عصبی  روحی  بیماران 
نشده  ارضا  آنان  روحی  تأمین  غریزه 
است و آنها احساس تنهایی می کنند؛ 
و  زندگی  بە  جامعە  بینند  می  کە  چرا 
افکار و عالقە های آنان توجهی ندارد. 
در نتیجە، نظم روحی و عصبی آنان بە 
هم می ریزد. در صورتی کە اگر غریزه 
تأمین روحی آنان ارضا می شد، یعنی 
خواستە  و  رفتار  و  افکار  برای  جامعە 
های آنان ارزش قائل می شد و نیز در 
را تشویق و احترام  آنان  لزوم،  صورت 

می کرد، این چنین نمی شد.

رعایت اعتدال در تشویق
هرگاه بپذیریم کە نیاز بە خواستە شدن 
در  روحی،  آرامش  و  دیگران  تأیید  و 
وظیفە  دارد،  قرار  انسانی  غرایز  صف 
کە  است  گونە  این  اجتماع  و  مربی 
بە  را  فرزند  باید  اول  درجە  در  والدین 
دارای  خود  کە  دهند  پرورش  ای  گونە 
از  بتواند  یعنی  باشد،  کامل  شخصیتی 
تأیید و تأمین درونی وجودش برخوردار 
باشد و نیازی بە پذیرش و توجە دیگران 
نداشتە باشد، آن گونە کە رهبران اسالم 
نیز بر آن سفارش کرده اند. ولی وظیفە 
اجتماع چیست؟ آیا اگر صرفا بە افراد 
توجهی  کە  ببخشیم  ای  روحیە  چنین 
باشند  نداشتە  دیگران  ذم  و  مدح  بە 
خویشتن  بە  وظایف،  انجام  با  خود  و 
خرسندی و نشاط بخشند، کافی است؟ 
باید طوری باشد کە خوب  آیا اجتماع 
بهتر نیست  آیا  ببیند؟  را یکسان  بد  و 
جامعە، بزرگ ترین کیفردهنده بدکاران 
و بهترین مشوق و پاداش دهنده همە 
افراد نیک و خیرخواه اجتماع باشد تا 
از راه تشویق و پاداش، انرژی و انگیزه 
جوانان  و  کودکان  بە  ای  العاده  فوق 
بدهد و آنها نیز با نشاط و پایداری و 
اطمینان خاطر در مسیر اهداف زندگی 

خود گام بردارند.
ــە دســتورات اســالم، در  خــوش بختان
ــان  ــار اســت، چن ــز پرب ــە نی ایــن زمین
ــد:  ــی فرمای ــی )ع( م ــرت عل ــە حض ک
ــو  ــر ت ــدکار، در نظ ــوکار و ب ــد نیک بای
ــر از  ــی غی ــرا روش ــد؛ زی ــان نباش یکس
ــی  ــی بازم ــوکاران را از نیک ــن، نیک ای
ــویق  ــدی تش ــە ب ــدکاران را ب دارد و ب
مــی کنــد و هــر یــک از ایشــان را 
ــرای خــود برگزیــده  ــە آنچــە خــود ب ب

ــده. ــر ب ــا کیف ــاداش ی ــت، پ اس
ایــن موضــوع، در مــورد تربیــت دینــی 
ــە  ــز کــە هــدف ایــن مقال کــودکان نی
هســت، کامــالً صــدق مــی کنــد، ولــی 
ــی  ــاط مرب ــی و احتی ــم آگاه ــاز ه ب
ــاالت  ــە ح ــرا ک ــت؛ چ ــیار الزم اس بس
ــا  و روحیــات اطفــال بــە طــور کلــی ب
یکدیگــر فــرق دارنــد. شــواهد تجربــی 
ــر از  ــرف نظ ــا ص ــە ب ــت ک ــی اس حاک
ــنی و  ــردی، س ــای ف ــاوت ه ــە تف هم
هوشــی، کارگرتریــن مشــوق، ســتایش 
اســت و ســرزنش و انتقــاد، اثــری 

ــر دارد. کمت



سالمت

تغذیه بر اساس گروه خونی چیست؟
قسمت دوم

O گروه خونی
خونی  گروه  ترین  قدیمی  گروه،  این 
 O است؛ در عین حال وجود خون گروه
بنی آدم  درصد   4۰ تا   3۸ های  رگ  در 
بیان گر این امر است کە این گروه خونی 

فروان ترین گروه نیز هست.
قبل  هزارسال  چهل  خونی،  گروه  این 
است. آمده  بە وجود  مسیح  میالد  از 
سروماگنون  انسان های  دوره  آن  در 
انسان های  بە  کە  می کردند  زندگی 
امروزی شباهت داشتند. بە احتمال زیاد 
امروزی  هندوستان  در  آن ها  زیستگاه 
و  ماهر  شکارچی های  افراد  این  بود. 
بە ساختن  قادر  کە  بودند  توانا  افرادی 
سالح ها و ابزار متفاوت بوده و با مهارت 

از آن ها استفاده می کردند.
افراد  کە  است  دلیل  همین  بە  شاید 
مطلوب ترین  در   Oخونی گروه  دارای 
حالت بیشترین انرژی خود را از پروتئین 

حیوانی تامین می کنند.
اشتباه نکنید . بە فاصلە 5۰۰ متری خانە 
اجداد شما سوپر مواد پروتئینی وجود 
داشتند  تمایل  وقت  هر  کە  نداشت 
از  را  آنها گوشت خود  گوشت بخورند. 
زندگی  و  می کردند  تامین  کردن  شکار 
بود ممکن  آموختە  آنها  بە  در طبیعت 
شکار  نتوانند  طوالنی  مدتی  است 
شکاری  وقتی  دلیل  همین  بە  کنند. 

یک جا  آنرا  تمام  می آمد  چنگ شان  بە 
نمی خوردند. تجربە بە آنها آموختە بود 
اگر این کار را بکنند ممکن است تا شکار 
سبزیجات  و  میوه ها  جز  چیزی  بعدی 
سویی  از  باشند  نداشتە  خوردن  برای 
گوشت  تکە ای  تهیە  برای  آنها  دیگر 
باید زحمت زیادی می کشیدند. اگر چە 
افراد  این  بدنی  توانایی  اعظم  قسمت 
مرور  بە  اما  می آمد  بدست  گوشت  از 
را  گوشت  اگر  کە  بودند  آموختە  زمان 
بە همراه سبزیجات زیاد مصرف نمایند 
هم سالم تر می مانند و هم با یک شکار 
می توانند  بیشتری  روزهای  معمول 

گوشت را بر سر سفره خود ببینند.
با کم شدن شکار، این انسان ها شروع 
کردند  دیگر  غذایی  مواد  خوردن  بە 
خوب  منبع  یک  گوشت،  همچنان  اما 
افراد  این  آن هاست.  برای  تغذیە ای 
کە  حساس اند  ایمنی  سیستم  دارای 
خود  از  خارجی  عامل  هر  بە  نسبت 
نتیجە،  در  و  می دهد  نشان  واکنش 

افرادی قوی، توانا و مقاوم هستند.
سطح اسید معده در این افراد باالست. 
بە  مبتال  افراد  اغلب  علت  همین  بە 
زخم های معده دارای این گروه خونی 
بە  افراد  این  اسیدی  معده  می باشند. 
غذاهای گروه شیر و گندم و نشاستە و 

نان چندان عالقە مند نیست.
این افراد همچنین در ابتال بە کولیت و 

خود  از  خاصی  استعداد  کرون  بیماری 
نشان می دهند. ظاهرا روغن ماهی در 
معالجە التهاباتی از این دست می تواند 

بە یاری شان بیاید.
در  موجود  آمینە  )اسید  گلوتن  تحمل 
می باشد  سخت  شما  برای  گندم(  آرد 
زیرا گلوتن یا پروتئین چسباننده ای کە 
در گندمک وجود دارد منجر بە تحریک 
روده باریک می شود. همچنین موجب 
در  اختالل  و  انسولین  بیشتر  تولید 
کم  می شود.  کربوهیدرات ها  عملکرد 
کاری تیروئید بە وفور در افراد دارای این 

گروه خونی دیده می شود.
 متابولیسم آن ها بر خالف گروه A است 
. مثال غذاهای حیوانی موجب افزایش 
سوخت و ساز در گروه خونی O و کاهش 
سوخت و ساز در گروه خونی A می شود.
تمرینات سخت  انجام  بە  قادر   O گروه 
پروتئین های  از  بهره برداری  و  بدنی 
حیوانی و قطع منابع کربوهیدراتی مانند 
بسیاری از غالت هستند. بە همین جهت 
حالت  در  همواره  افراد  این  اکثر  بدن 
کتوزیس خفیف بوده و اسیدی می باشد. 
تجربە نشان می دهد کمی اسیدی بودن 
نماید.  سرحال تر  را  افراد  این  می تواند 
در چنین حالتی، مواد کتونی حاصل از 
سوخت و ساز پروتئین ها و قندها جای 
قند را در ترکیب خون گرفتە و مسئول 
تنظیم فرآیندهای حیاتی بدن می شوند.
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مصرفی  کالری  و  کتون  وجود  حاصل 
پائین و سوخت و ساز باالی چربی ها و 
فعالیت بدنی زیاد موجب شده است کە 
افراد این گروه خونی اندامی الغر داشتە 
الغر  شکارچی  یک  برای  البتە  باشند. 

بودن الزم است و برای دیگران حسن.
گندم در گروه خونی O قلیایی می شود.

یددار  نمک  از  را  خود  ید  است  بهتر 
دریافت ننمایید زیرا سدیم باال موجب 

احتباس آب و چاقی می شود.
این گروه محصوالت لبنی را خوب تحمل 
نمی کنند. البتە نسبت بە گندم و غالت 
نشان  خود  از  بهتری  عکس العمل  نیز 
نمی دهند. خون این افراد رقیق است و 

دیرتر منعقد می شود.
ــە فشــارهای  ــن راه تخلی  ورزش بهتری

عصبــی در ایــن گــروه اســت.
اعتمــاد  صبــر،  تحمــل،  قــدرت، 
بە نفــس، شــجاعت و مثبت نگــری، 
ــک  ــە ی ــت ک ــی اس ــام خصوصیات تم
ایــن  شــکارچی بــە آن نیــاز دارد. 
خصوصیــات موجــب شــده اســت کــە 
نســل بشــر تــا بــە امــروز حفظ گــردد.
همیــن خصوصیــات از شــما یــک رهبر 
ــور  ــده و مته ــک کنن ــد و ریس توان من
می ســازد. شــاید برای تــان جالــب 
باشــد اگــر بدانیــد بــە غیــر از ریــگان، 
گورباچــف، ملکــە الیزابــت و فرزنــدش، 
بســیاری از ســران مافیــا نیــز دارای 

چنیــن گــروه خونــی هســتند.

AB گروه خونی
طی هزار تا 12۰۰ سال پیش این گروه 
خونی ایجاد شده است. بە نظر می رسد 
قفقازی ها و مغول ها اجداد این دستە را 

تشکیل دهند.
تنها  2 تا 5 درصد از انسان ها دارای این 
گروه خونی هستند. این افراد از ترکیب 
گروه A و B تشکیل شده و از هر کدام 

چیزی را بە ارث برده اند.

تغذیه بر اساس گروه خونی چیست؟

کم  ترشح  دارای   A خونی  گروه  مانند 
اسید معده هستند و مانند گروه B با 

خوردن گوشت سازگارند.
و  و حساسیت ها  ویروس ها  مقابل  در 
بیماری های سیستم ایمنی مقاوم تر از 

بقیە گروه های خونی هستند.
انواع  بە  افراد  این  ابتالی  احتمال   
مانند  و  است  بیشتر  سرطان  مختلف 
گروه خونی A احتمال ابتال بە سرطان 
دستگاه  باالست.  افراد  این  در  سینە 

گوارش حساس تری هم دارند.
و  بوده  حساس  بسیار  افراد  این 
بایستی با در نظر گرفتن حد تعادل از 
مختلط  طور  بە  غذایی  گروه های  تمام 

استفاده نمایند.
پنیر  یا  سبزیجات  همراه  بە  را  گوشت 

حاصل از شیر سویا مصرف نمایید.
این افراد وقتی عضالتشان کمی قلیایی 

می شود سرحال ترند.
مغز میانی گندم در گروه O و B قلیازا و 

در گروه AB و A اسیدزا است.
مانند  گروه  این  معده  اسید  بودن  کم 
A است و سازگاری اش با مواد گوشتی 
دلیل  همین  بە  است.   B گروه  مانند 
می توانند گوشت بخورند اما نمی توانند 
آن را هضم نمایند و در نتیجە بصورت 

چربی در بدن شان ذخیره می  شود.
اولیە  لحظە های  در  عصبی  فشارهای 

اگر  اما  تحمل می شوند  خوب 
یابند  ادامە  همچنان 

ایجاد  با  می توانند 
استرس  و  اضطراب 
سیستم قلب و عروق 

و ایمنی را تحت تاثیر قرار داده و منجر 
بە بروز سکتە و سرطان می گردند.

کە  ورزش هایی  جهت  همین  بە 
پذیری  تحریک  و  اضطراب  و  استرس 
می دهند  کاهش  را  تحریک پذیری  و 
شما  یاری گر  مورد  این  در  می توانند  و 

باشند.
و  حساس  روحیە  چە  اگر  افراد  این 
زودرنج را از گروه A را بە ارث برده اند اما 
از  نیز  را  شخصیت متعادل و سازگاری 
گروه B بە ارث برده اند در واقع این افراد 
انعطاف پذیری  با  می توانند  راحتی  بە 
را  گروه  یا  جمع  یک  خود  زیاد  بسیار 
مجذوب کنند و از خود راضی نگهدارند.

اگر بە دنبال یک سنگ صبور یا درمانگر 
حتی  کە  می گردید  خوب  مشاور  و 
هنگام ناراحتی های تان هم از طعنە های 
کە  نرنجد حتما مطمئن شوید  تندتان 
آن شخص دارای گروه خونی AB باشد.
نگە داشتن  راضی  این  دیگر  سوی  از 
افراد از خود گاهی می تواند شما  همە 
را مجبور کند تا برای راضی نگە داشتن 
عده ای منافع عده  دیگر را نادیده بگیرید.

o

o

o
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دعا یعنی از خدا خواستن!
ما انسان ها زمانی کە سخت گرفتار می شویم و همە ی درها را 

بە روی خود بستە می بینیم ،تازه بە یاد خدا می افتیم.
داریم  در دل  با دعاکردن هر چە  ما  و  دعا، شفابخش است 

بیرون می ریزیم و سبک می شویم.
دعاکردن می تواند انزوای ما را شفا بخشد و توانایی ما را برای 

مبارزه با  سختی ها  تقویت کند و روحمان را جال بدهد.
دعا آرامش بخش است. وقتی ما با دعا درخواست کمک و یا 
حمایت و یا هدایت می کنیم، آرام می گیریم؛ با این اطمینان 
کە دستی نامرئی بە دادمان می رسد و با این یقین کە در پناه 

حق هستیم .
دعا جای خاصی ندارد. منظور این نیست کە ما باید در مسجد 
یا با لباس خاصی دعا کنیم، بلکە ما هر جا کە باشیم و یا با هر 
لباسی، نو یا کهنە می توانیم دعا کنیم؛ چون خداوند از رگ های 

گردن بە ما نزدیکتر است.

د عــــــــــــــــا چیست؟
عبدالله جعفری

نبی مکرم اسالم صلی اللە علیە وآلە وسلم فرمود: فرد روزه دار پنج جایزه دارد:

نظر لطف خداوند شامل بنده اش می شود.  -1
تمام شبانە روز ماه رمضان مالئکە برای روزه دار طلب مغفرت می کنند و می گویند: خدایا او را بیامرز.  -2

خداوند در اول ماه رمضان بە بهشت فرمان می دهد: خودت را برای بنده من زینت کن.  -3
وقتی ماه تمام شود و بنده از این ماه عبور کند، آخرین شب ماه رمضان، خداوند همە گناهانش را می آمرزد. کسی    -4

بلند شد و گفت: آیا منظورتان شب قدر است؟ فرمود: نە، شب عید؛ چون مزد کار را آخرش می دهند.  
بوی دهان آنها کە بە ظاهر بوی خوشی نیست نزد خدا مانند مشک و عنبر است.  -5

پیغمبر گرامی اسالم حضرت محمد صلی اللە علیە وآلە وسلم فرمود:
اگر کسی شش مدرک زیر را ارائە کرد؛ »َغَفَراللُە َلُە ُذنوَبُە«، آن جایزه ها را بە او می دهند :

»أن َیحَفَظ دیَنُە«، دینش را حفظ کند و نگذارد دین و اعتقاداتش ضعیف شود.  -1
»َو َیُصوَن َنفَسە«؛ خودش را کنترل کند. در بازار، در خیابان، در کوچە، در این دنیایی کە فتنە ها و آماج معصیت    -2

روآورده، خودش را حفظ کند.  
»َو َیِصَل َرِحَمُە«؛ ماه رمضان ماه رفع کدورت است. تنظیم کند شب ها بە خانە بستگان برود و کدورت ها را دور بریزد.  -3

»َو ال ُیۆِذَی َجاَرُه«؛ همسایە اش را اذیت نکند. با بوق ماشینش، و با داد و فریاد بچە اش در کوچە، آزار ندهد.  -4
»َیرَعی إْخواَنُە«؛ حقوق مردم را رعایت کند.  -5

»َو َیخُزَن ِلَساَنُە«؛ زبانش را کنترل کند.  -6



مسابقه عکس
"من و کارخانه"

به 3 نفر برگزیدە ، 3 ربع سکه بهار آزادی تقدیم می  گردد.

مقـررات مسـابـقه

 انتظار دبیرخانە،  دریافت عکس هایی خالقانە 
با برداشتی آزاد از عنوان مسابقە است.

لزوما فضای  در عنوان،  "کارخانە"  از   منظور 
کارگاهی و محیط کارخانە نیست و هر نماد 
تصویری یا محتوایی کە بتواند بە آن اشاره 

داشتە باشد ذیل این عنوان قرار می گیرد.
خانواده ی سیمان  برای  در مسابقە   شرکت 
آزاد  ایشان(  خانواده ی  و  )کارکنان  هرمزگان 

است.
 هر شرکت کننده می تواند حداکثر 5 تک عکس 

بە دبیرخانە ارسال کند.
در  موبایل  با  شده  گرفتە  تصاویر  صرفا   
مسابقە شرکت داده خواهند شد و استفاده 
از دوربین های حرفە ای و نیمە حرفە ای ممنوع 

است.
 فایل اصلی عکس های پذیرفتە شده، جهت 
چاپ با کیفیت مناسب از برگزیدگان دریافت 

خواهد شد.
عهده ی  بە  برگزیده  آثار  ارائە ی  و  چاپ   

دبیرخانە است.
 ارسال هر عکس بە منزلە ی پذیرش مالکیت 
بر  تخلف  هرگونە  و  بود  خواهد  عکس  آن 

عهده ی شرکت کننده است.
در  برگزیده  عکس های  از  استفاده  حق   
فعالیت های تبلیغاتی برای برگزارکننده محفوظ 

است.
یک  مدت  بە  برگزیده  آثار  از  نمایشگاهی   
هفتە در بندر خمیر و تهران برگزار خواهد شد.

 مهلت ارسال آثار: تا پایان خرداد ماه
 اعالم  نتایج و اهداء جوایز: عید سعید فطر

شیوه های ارسال عکس 
 تحویل فایل عکس به دفتر روابط عمومی

ارسال به پست الکترونیک :
ax@HormozganCement.com 
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