
ز 95   فصــلنامه داخــیل شــرکت سـیمان هرمـزگان)دوره جدید(  | شــمارە 13 | پای�ی

 ســـیمان در استان ها 

 ســـیمان خانگـی
 َده رفتار برجســته مدیران مــــوثر 

  ســـــیمان های آمیخته، ظرفیت پنهـــــــان سیمان ایران
 باغ های شــــــیراز 

 چه می دانید؟
گ

ن رن� از ب�ت
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اســــالم ظرفیتش خـیلی زیاد اسـت
قله هائی که اسالم جلو ما قرار میدهد، خیلی برتر از اینهاست. 

باید این قله ها را طی کنیم؛ باید به این قله ها برسیم. اسالم 

توانست یک ملت را که از متدن بوئی نربده بودند و با علوم 

و دانشهای برشی هیچ رابطه ای نداشتند، اینها را در رأس قله ی 

دانش جهانی قرار دهد که همه ی دنیای برشی از دانش اینها، 

از معرفت اینها، از نوشته های اینها، از تفکرات و اندیشه های 

اینها بهره مند شوند. این هرن اسالم است. ما مسلامنها بودیم که 

خودمان را از این قله پرتاب کردیم پائین؛ ما بودیم که اشتباه 

کردیم، تن دادیم به ضعفها و ذلتها، که امروز دنیای اسالم عقب 

مانده است. ما میتوانیم دوباره این راه را پیش بگیریم و پیش 

برویم. »ذلک بأّن اللَّه مل یک مغیّرا نعمة أنعمها علی قوم حتّی 

یغیّروا ما بأنفسهم«. هامن اندازه که ما در خودمان تغییر ایجاد 

کردیم، پیش رفتیم؛ خدای متعال ما را جلو برد. باز هم بایستی 

این حرکت ادامه پیدا کند. این مربوط به مسائل داخل کشور 

ماست. امتحانها هم زیاد است.

  بیانات در دیدار کارگزاران نظام در روز عید سعید فطر    

12/70/6831
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سـخن اول

 روزهای بارانی
           دستان گرم

دومین شماره فصل نامه را در روزهای بارانی به دستان گرم شما که صنعت سیمان کشور را سر پا نگه 
داشته است، می رسانیم. 

تمام تالش ما این است که در گوشه ی  فعالیت های روزانه شما و خانواده تان چند صفحه ای جا داشته 
باشیم تا بتوانیم روزمره هایتان را شکسته و افق جدیدی در نگاه و زندگی تان ایجاد کنیم.

همه ی آنچه پیش روی شما است کمک می کند تا عالوه بر آگاهی از آخرین تغییرات و تحوالت حوزه 
تخصصی تان کمی بیشتر در جریان رویدادهای استان و شهری که در آن زندگی می کنید قرار بگیرید. 
اگر می خواهید بدانید حال و روز صنعت سیمان در گوشه و کنار ایران چطور است، حتماً اخبار این 
شماره را بخوانید. البته ما به نیازهای دیگر شما هم فکر کرده ایم اینکه چگونه در زمستان از برهه سرما 
به سالمت عبور کنید، در حوزه دانش چگونه از دیگران عقب نمانید و زندگی خود را به روز کنید و 

موضوعات دیگر در زمینه های فرهنگی، اقتصادی و خانوادگی را برای شما انتخاب کرده ایم.
در این نشریه سعی شده است تمامی نیازهای خانواده شما مورد اهتمام باشد برای همین ما را در 

خانه هایتان ببرید تا همه گردهم باشیم و بدانیم و عمل کنیم!
از همین جا هم مژده انتشار یک ویژه نامه داغ را در فصل نامه آتی به شما می دهیم. منتظر شماره 

بعدی باشید.
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اخـبار سـیمان هرمـزگان

ــیمان  ــت س ک ــره رسش ــت مدی ــد هیئ ــای جدی ــمی اعض ــی مراس ط

ــدند. ــر�ز ش ــزگان مع هرم

در ابتــدای جلســه پــس از قرائــت آیــا�ت چنــد از کالم اللــه مجیــد 

کت  ز هیــأت مدیــره رسش از زحمــات و کوشــش هــای اعضــای پیشــ�ی

ــان قــدردا�ز  ــایل و نجفی ، دانی ــ�ب ــان خطی ــزگان آقای ســیمان هرم

کــت  ز معارفــه اعضــای جدیــد هیــأت مدیــره رسش شــد و آیــ�ی

ــذری  ــوش ب ــا، داری ــ�ت نی ــاس رحم ــان عب ــزگان آقای ــیمان هرم س

کــت  م رسش و حســن اصغــرزاده بــا حضــور مدیرعامــل محــ�ت

ز و مدیــران  جنــاب آقــای مهنــدس جعفــر رحمــان زاده و معاونــ�ی

ــه 04/0۷/95 در  ــنبه مورخ ــزگان در روز یکش ــیمان هرم ــت س ک رسش

کــت واقــع در تهــران برگــزار گردیــد. مهنــدس  ســالن ســمینار رسش

فرمودنــد:  مراســم  ایــن  در  کــت  مدیرعامــل رسش رحمــان زاده 

ــل  ــره قاب ــأت مدی ز هی ــا و ارشــادات اعضــای پیشــ�ی کوشــش ه

تقدیــر اســت. ایشــان در ادامــه بــا اشــاره بــه رســالت و وظیفــه 

ایــن اعضــاء در ســازمان، حضــور اعضــای جدیــد هیأت مدیــره را 

مغتنــم دانســت و از آقایــان ســلیمیان، رحمــ�ت نیــا ، اصغــرزاده 

و بــذری بــه جهــت قبــول مســئولیت حضــور در هیــأت مدیــره 

ــر نمودنــد . کــت ســیمان هرمــزگان تقدی رسش

برگزاری مراسم تودیع و معارفه اعضای هیأت مدیره سیمان هرمزگان

مهندس طباطبایی مدیر کارخانه سیمان هرمزگان اظهار داشت: با 

لطف خداوند و تالش پرسنل واحد ایمنی و آتش نشانی کارها و 

برنامه ریزی این واحد با سرپرستی خوبی شروع به کار کرده و شاهد 

کارهای خوب این عزیزان در مجموع هستیم. وی نیز از مهندس 

مشایخی ریس اداره کار به دلیل ارتباط خوب با این مجموعه قدردانی 

کرد و گفت :از بدو حضور این عزیز در شهرستان رابطه خوبی بین 

این مجموعه و اداره کار برقرار شده است. به گزارش روابط عمومی 

و امور بین الملل سیمان هرمزگان با حضور رئیس اداره کار و رفاه 

اجتماعی شهرستان، /آقای مهندس طباطبایی مدیرکارخانه، آقای 

سنجی مدیر اداری و با حضور پرسنل آتشنشانی وایمنی بهداشت 

کارخانه برگزار شد .

آقای مشایخی رئیس اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان خمیر 

ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری اباعبدالله حسین 

گفت دلیل تجلیل دیر از این پرسنل فداکارفراهم نبودن موقعیت 

عنوان کرد و گفت: واحد ایمنی و آتشنشانی سیمان هرمزگان یکی از 

واحدهای پرکار و عالی در سطح شهرستان است.

تجلیل از آتش نشانان و پرسنل بهداشت و ایمنی شرکت سیمان هرمزگان

اخـبار سـیمان هرمـزگان
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آقــای رحمــان زاده مدیرعامــل و نایــب رئیــس هیــأت مدیــره 
ــیمان  ــنل س ــن پرس ــحالیم از بی ــت: خوش ــزگان گف ــیمان هرم س
هرمــزگان یــك نفــر به عنــوان شــهردار بندرخمیر معرفی شــده اســت .

وی ادامــه داد: ایــن جــای بســی خوشــحالی اســت کــه یکــی از 
نیروهــای توانــا و کارآمــداز میــان پرســنل ســیمان هرمــزگان بــرای 

یــك پســت مهــم در شــهر بنــدر خمیرانتخــاب شــده اســت.
ایشان افزود: محمودی یکی از مدیران باسواد و شایسته شرکت 
سیمان هرمزگان هستند که برای این عزیز آرزوی موفقیت می کنیم 
و علی رغم میل، مجبور به پذیرش رفتن مهندس محمودی شدیم.

ــا از  ــده ت ــش آم ــی پی ــرد: الزام ــح ک ــودی تصری ــدس محم مهن
مجموعــه جــدا شــوم. قدردانــی می کنــم از لطــف همه دوســتان 
علی الخصــوص جنــاب آقــای رحمــان زاده بــه عنــوان یــك دوســت 
و یــك پــدر کــه در ایــن ایــام بیشــتر از حد انتظــار از مــن حمایت 
ــاالله  ــرده ام انش ــتفاده ک ــز اس ــن عزی ــی ای ــد و از راهنمای کرده ان

بتوانــم لطــف همــه را جبــران کنــم.
وی ادامــه داد : پــس از فارغ التحصیلــی از دانشــگاه به عنوان یك 
جــوان بــی تجربــه وارد ایــن مجموعــه شــدم؛ اکنــون ایــن توانایــی 
کــه دارم حاصــل تــالش و زحمتــی اســت کــه در ایــن مجموعــه 
ــرای مــن فراهــم  ــه کار ب ــن ســازمان، زمین به دســت آوردم. در ای

بــود و بــا مدیــران تمــام ســطوح، تعامــل خوبــی داشــتیم.
ــرای  ــه بلندمــدت ب ــك برنام ــه داد: ی ــر ادام ــدر خمی شــهردار بن
ــا  ــد ت ــه پیداکن ــل ادام ــن تعام ــدوارم ای ــتم و امی ــه داش کارخان

ــدوارم  ــت امی ــان گف ــودی در پای ــود. محم ــام ش ــا انج برنامه ه
نماینــده خوبــی بــرای ســیمان هرمــزگان در شــهرداری باشــم 
ــل از هــر  ــه بدهــم و قب ــه شــهروندان ارائ ــی ب ــات خوب و خدم
ایــده هــای همــکاران ســیمانی  از  درخواســت دوســت دارم 
اســتفاده  و از متخصصیــن مجموعــه بهــره بگیــرم. در شهرســتان 
چنیــن کادری نداریــم) افــراد دارای تحصیــالت بــاال، فنــی، 

ــده(. ــب ای صاح
در پایــان از ســوی مدیرعامــل از زحمــات محمــودی بــا اهــدا لوح 

تقدیــر و هدیــه تجلیل شــد.
شایان ذکر است پیش از این مهندس جواد محمودی به عنوان 
رئیس تضمین کیفیت سیمان هرمزگان مشغول به کار بود که با آرای 
اعضای شورای شهر خمیر به عنوان شهردار بندر خمیر منصوب 

شده است.

در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد که از سوی اداره کل 
استاندارد استان هرمزگان و با حضور نماینده سازمان ملی استاندارد 
ایران، مقامات سیاسی استان از جمله استاندار، فرماندار بندرعباس 
عامل  مدیران  و  اجرایی  دستگاه های  کل  مدیران  از  چند  تنی  و 
واحدهای صنعتی استان برگزار شد، مهندس سلیم احمدنژاد به 

عنوان مدیر برتر کنترل کیفیت استان معرفی گردید.
درلوح تقدیری که به همین منظور از سوی مدیرکل استاندارد استان 
هرمزگان به وی اهدا شده آمده است: جناب آقای مهندس سلیم 
احمدنژاد؛ بدین وسیله مراتب سپاس خود را از جناب عالی به عنوان مدیر 
کنترل کیفیت برتر استان در سال جاری به دلیل دارا بودن پروانه استاندارد 
برای کلیه محصوالت مشمول مقررات استاندارد اجباری،استقرار نظام 
سیستم های مدیریتی و استاندارد 1۷025، فعالیت تحقیقاتی مستند در 
ارتباط با کنترل کیفیت محصوالت تولیدی، حضور فعال در دوره های 
آموزشی و سمینارها، همکاری فعال با اداره کل، بهره مندی از اخالق 
اداری و شخصیت شایسته، ایجاد ارتباط اثربخش با سایر بخش های 
واحد تولیدی اعالم نموده و از درگاه ایزد مّنان، دوام عزت و سالمت، 
و تداوم حضور آن بزرگوار در عرصه تولید را جهت دستیابی به اهداف 
عالیه ارتقاء کیفیت و در راستای خدمت به ملت شریف و توسعه پایدار 

کشورمان مسئلت دارم.

انتخاب آقای احمدنژاد به عنوان مدیر كنترل کیفیت برتر استان هرمزگان

تجلیل از زحمات مهندس محمودی رئیس تضمین کیفیت سیمان هرمزگان
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اخـبار سـیمان هرمـزگاناخـبار سـیمان هرمـزگان

بازدید مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری امید از پروژه آب شیرین ُکن کارخانه

ــد و  ــذاری امی ــرمایه گ ــرکت س ــل ش ــر عام ــکری مدی ــی عس عل
ــرفت  ــر از پیش ــور در بندرخمی ــا حض ــره ب ــت مدی ــای هیئ اعض

ــد. ــد کردن ــزگان بازدی ــیمان هرم ــرین ُکن س ــروژه آب ش پ
ســیمان  شــرکت  مترمکعبــی  هــزار  شــش  شــیرین ُکن  آب 
هرمــزگان بــا اعتبــاری بالــغ بــر 30 میلیــارد تومــان در زمینــی بــه 
مســاحت 9 هکتــار در حــد فاصــل کهورســتان و بنــدر خمیــر و 
بــا حفــر چهــار حلقــه چــاه در جــوار رودخانــه آب  شــور واقــع  
ــا حضــور اســتاندار  ــروژه ب ــن پ شــده اســت. کلنــگ ســاخت ای

ــد. ــن زده ش ــه زمی ــفند 94 ب ــزگان در اس هرم
ــت  ــا ظرفی ــزگان ب ــه ســیمان هرم ــه همــت کارخان ــروژه ب ــن پ ای
تولیــد 6 هــزار متــر مکعــب در اردیبهشــت 96 بــه بهره بــرداری 
ــروع  ــهریور 95 ش ــروژه از ش ــن پ ــی ای ــات اجرای ــد. عملی می رس
شــده و طبــق برنامــه تعهــدی مشــاور بــه شــرکت ســیمان بایــد 
ــاز آن  ــام برســد. درحــال حاضــر دو ف ــه اتم در شــهریور 96 ب
بــا 3000 مترمربــع ظرفیــت تولیــد در دهــه فجــر امســال بــه 
ــان  ــا پای ــروژه ت ــل پ ــل کام ــید و تکمی ــد رس ــرداری خواه بهره ب

ــد. ــد ش ــام خواه ــت 96 انج اردیبهش
ــد  ــن بازدی مدیرعامــل شــرکت گــروه ســرمایه گذاری امیــد در ای
ــا بهره بــرداری از ایــن پــروژه، روزانــه 6 هــزار  اظهــار داشــت: ب
مترمکعــب آب شــیرین وارد شــهر خمیــر می شــود کــه عــالوه بــر 
تامیــن آب ســیمان هرمــزگان، بــه میــزان 3500 متــر مکعــب، آب 
شــرب شــهر بندرخمیــر و تعــدادی از روســتاهای تابعــه خمیــر 

را تامیــن خواهــد کــرد.
ــای  ــود جنگل ه ــرح، وج ــن ط ــئول ای ــینی، مس ــی حس محمدعل
حرا،مشــکالت زیســت محیطی و همچنیــن هزینــه دوچنــدان 

شــیرین کــردن آب دریــا بــه  صــورت مســتقیم را از دالیــل اســتفاده 
از آب رودخانــه و حفــر چــاه عنــوان کــرد و افــزود: آب ایــن 
ــختی آن  ــه س ــود ک ــن می ش ــر تامی ــه ُک ــیرین ُکن از رودخان آب ش
40درصــد از آب دریــا کمتــر اســت و هزینــه کمتــری را در پــی دارد.
حســینی در ادامــه اظهــار داشــت: بــر اســاس تحقیقــات و 
بررســی های انجــام شــده، آورد میانگیــن 40 ســاله رودخانــه ُکــر 302 
میلیــون متــر مکعــب و برداشــت ســالیانه از ایــن پــروژه 6 میلیــون 
لیتــر مکعــب می باشــد کــه بــا اســتفاده از خــط فعلــی انتقــال آب 
کهورســتان بــه کارخانــه ســیمان هرمــزگان، از ایجــاد خــط انتقــال 

ــی خواهــد شــد. ــی آن صرفــه جوی ــد و هزینه هــای جانب جدی
ــتان  ــارش در اس ــزان ب ــی و می ــم آب ــه ک ــه ب ــا توج وی افزود:ب
تامیــن  بندرخمیــر،  شهرســتان  علی الخصــوص  هرمــزگان 
ــا  ــه ب ــوده ک ــران ب ــدی مدی ــای ج ــی از دغدغه ه ــرب یک آب ش
ــا ،  ــن دغدغه ه ــع ای ــر رف ــالوه ب ــروژه ع ــن پ ــرداری از ای بهره ب
موجــب برداشــته شــدن فشــار از آب هــای زیرزمینــی در دشــت 

ــد. ــد ش ــت خواه ــن دش ــی ای ــع آب ــای مناب ــتان و احی کهورس
کارخانــه ســیمان  بــا حضــور در  علــی عســکری همچنیــن 
هرمــزگان، بــا مدیــران ایــن کارخانــه نشســتی را برگــزار و از خــط 

ــود. ــد نم ــزگان بازدی ــیمان هرم ــد س تولی
ــن در  ــد همچنی ــروه ســرمایه گذاری امی ــر عامــل شــرکت گ مدی
ــم  ــا جاس ــی ب ــتی صمیم ــر در نشس ــدر خمی ــفر از بن ــان س پای
ــتاندار  ــدار اس ــن دی ــه در ای ــرد ک ــرکت ک ــتاندار ش ــادری اس ج
هرمــزگان از اقــدام ارزشــمند شــرکت ســیمان هرمــزگان در 
ــن شــرکت و  ــع معضــل آب ای ــرای رف احــداث آب شــیرین ُکن ب

ــود. ــی نم ــکر و قدردان ــر تش ــهر خمی ش
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اعضــای ایــن هیــات 1۷ نفــره کــه از ســرمایه گذاران و بازاریابــان 
عمــان هســتند، از کارخانــه ســیمان بندرخمیــر بازدیــد کرده انــد.

نماینــده هیــأت عمانــی در نشســتی پــس از بازدیــد از کارخانــه 
ــذاری  ــرای ســرمایه گ ــی بســیار مناســب ب ــزگان مکان گفــت : هرم
ــه همــراه هیأتــی از عمــان  اســت. ســعید حمــود البوســعیدی ب
امــروز در حاشــیه بازدیــد از کارخانــه ســیمان بندرخمیــر افــزود: 
کوتاهــی مســیر بیــن کشــور عمــان و هرمــزگان ، کاهــش هزینــه 
ــای  ــن مزای ــیر از مهمتری ــودن مس ــن ب ــل و ام ــل و نق ــای حم ه

ــزگان اســت. ــذاری در هرم ســرمایه گ
ســیمان،  بخش هــای  در  داریــم  قصــد  مــا   : افــزود  وی 
گــچ، کلینکــر، تجهیــزات پزشــکی و دام و طیــور در هرمــزگان 

کنیــم. ســرمایه گذاری 
دارای  : سیمان هرمزگان  داشت  اشاره  عمانی  گذار  این سرمایه 
ظرفیتهای بسیار خوبی است وان شاءالّله در آینده می خواهیم در 

بخش سیمان سرمایه گذاری کنیم.
در حاشیه نشست، این هیأت از آزمایشگاه سیمان نیز بازدید کردند.

و  تســهیالت مرخصــی ســاعتی  اعطــای  اطالعیــه 
اســتعالجی بــه همــكاران پیمانــكار کارخانــه

ــف  ــه در واحدهــای مختل ــرم ک ــه همــکاران محت ــه اطــالع کلی ب
کارخانــه مشــغول بــه کار هســتند و از لحــاظ مقــررات کار 
اســتخدامی تابــع پیمانــکار تامیــن نیــروی انســانی )شــرکت 
ــه  ــا توجــه ب ــر( می باشــند می رســاند ب ــده اندیش نگ خدمــات آین
درخواســت های مکــرر ایــن همــکاران طــی ســال های اخیــر بــرای 
ــام  ــاعتی و ای ــی س ــهیالت مرخص ــتفاده از تس ــورداری و اس برخ
اســتعالجی، بــا مســاعدت و موافقــت مدیریــت محتــرم عامــل  
ایــن همــکاران می تواننــد ماننــد ســایر کارکنــان رســمی و قــراردادی 
ــا ســقف ۷ ســاعت در مــاه و هــم چنیــن  از مرخصــی ســاعتی ت
ــر 9 روز در ســال   ــا ســقف حداکث از مرخصی هــای اســتعالجی ت

ــد. ــه  اســتفاده نماین ــق  روال کارخان طب

سفر هیات ۱۷نفره سرمایه گذاران عمانی به سیمان هرمزگان
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آقــای رحمــان زاده مدیــر عامــل ســیمان هرمــزگان بــا اشــاره بــه 

اینکــه محیــط زیســت یــك مقولــه اخالقــی و اجتماعــی و دینــی 

اســت، گفــت: بایــد همــه مــا همــکاری کنیــم.

دکتــر پیراســته مشــاور مدیرعامــل ســیمان هرمــزگان نیــز 

شــده  برنامه ریــزی  روندهــای  فرآینــد  بــا  داشــت:  اشــاره 

ــژه و  ــگاه وی ــك ن ــه ی ــتان ک ــل در اس ــت مدیرعام ــا حمای و ب

ــزم  ــاد و ع ــان گر اعتق ــه نش ــت ک ــن نشس ــام دارد، ای ــك پی ی

ــت و  ــت محیطی اس ــر زیس ــزگان در ام ــیمان هرم ــه س مجموع

بــا توجــه بــه شــناختی کــه از مجموعــه دارم بویــژه مدیرعامــل 

مدیرعامــل  آقای رحمــان زاده  گذشــته،  مدیران عامــل  و 

و  ســخنان  در  کــه  دارد  مثبتــی  رویکــرد  ســیمان هرمــزگان 

بیاناتــش مســائل زیســت محیطــی را یــك مســئولیت اجتماعی 

و موضــوع اخــالق می دانــد و می گویــد بــا چنیــن نگاهــی 

همــکاران بــا یــك حساســیت ویــژه ای بــه مضامیــن و مســائل 

زیســت محیطی نگــرش داشــته باشــند.

ورود بــه مســائل زیســت محیطی متضمــن اعمــال هزینــه هــای 

ــد اقتصــادی کــه  ــا وضعیــت ب ــن شــرکت ب ــادی اســت کــه ای زی

ــن  ــت و ای ــم اس ــیمانی حاک ــات س ــر کارخانج ــه کل گریبان گی ب

مجموعــه از آنهــا جــدا نیســت و برنامــه هــای زیســت محیطی را 

انجــام مــی دهــد.

ــه  ــا توجــه ب ــن شــرکت ب ــت ای ــای فعالی وی اظهار داشــت: مبن

نــکات ابــزاری توســط مدیــر محتــرم، عامــل مســئولیت اخالقــی 

ــه  ــرد ک ــر می گی ــرعی را در ب ــئولیت ش ــت و مس ــی اس و اجتماع

بــا عنایــت بــه رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری در خصــوص 

ــر  ــالغ شــده اســت و اگ ــوه اب ــه ســرای ســه ق ــط زیســت ب محی

تاکنــون طبــق ظوابــط و دســتورالعمل ها تکالیفــی داشــتیم، بــا 

اعتقــاد بــه بیانــات ولی امر مســلمین یــك مســئولیت شــرعی هــم 

بــاز متوجــه فعالیــت خودمــان مــی کنــد کــه بتوانیــم در برابــر 

نســل  آتــی پاســخگو باشــیم.

ــخت و  ــره س ــا چه ــدت در دنی ــه ش ــت محیطی ب ــران زیس بح

ــت. ــان داده اس ــودش را نش ــن خ خش

اســتان  مدیر کل حفاظــت  محیط زیســت  وفــادار  مهنــدس 

هرمــزگان تصریــح کــرد: ســیمان هرمــزگان در اســتان و حتــی در 

ــط  ــا محی ــی ب ــاط خوب ــه ارتب ــه ای اســت ک ــا کارخارن کشــور، تنه

زیســت دارد، یــك کارخانــه نمونــه اســت ودر بحــث محیــط 

ــت. ــام داده اس ــی انج ــی خوب ــات خیل ــت اقدام زیس

آقــای رحمــان زاده مدیرعامــل ســیمان هرمــزگان اظهــار داشــت : 

تشــکیل جلســه ای از ایــن جنــس و ماهیــت مــی توانــد در کشــور 

ــه  ــه مشــخص ک ــا دو وظیف ــاد ب ــه دو نه اســتثنا باشــد چــون ک

معمــوال تعامــل نیــز دارنــد.

ــی و  ــه اخالق ــك مقول ــت ی ــه: محیط زیس ــن ک ــان ای ــا بی وی ب

اجتماعــی و دینــی اســت و بایــد همــه مــا همــکاری کنیــم، گفت: 

محیط زیســت متولــی نهــادی اســت کــه هــم حــق النــاس و هــم 

حــق اللــه اســت؛ همان طــور کــه مــا مســئول تولیــد هســتیم، 

وظیفــه اشــتغال داریــم و یــك صنعــت هســتیم ایــن موجــب 

ــم. ــر نگیری ــت محیطی را در نظ ــات زیس ــه الزام ــود ک ــی ش نم

عــالوه بــر بحــث زیســت محیطی، در مباحــث دیگــر ورود کردیــم 

ــی  ــه اخالق ــه وظیف ــاد و... ک ــم از بیماری هــای خــاص ،اعتی اع

اجتماعــی خودمــان مــی دانیــم از همکارانمــان مــی خواهیــم این 

ــا محیط زیســت داشــته باشــند. تعامــل را ب

کمیته تخصصی حفاظت محیط زیست سیمان هرمزگان برگزار شد

اخـبار سـیمان هرمـزگاناخـبار سـیمان هرمـزگان
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ظرفیــت تولیــد ســیمان تــا ســال 
۱۳۹۹ بــه ۹۰ میلیــون تــن خواهــد 

رســید
قــرار اســت ســهم ارزش افــزوده بخــش 
بــه  تولیــد کنونــی،  از 1.3 در  معــدن 
1.۷ در ســال 1399 برسد.جعفر ســرقینی 
واحــد   ۷0 از  بیــش  کنونــی  ظرفیــت 
ــن  ــون ت ــد ســیمان کشــور را 80 میلی تولی
اعــالم کــرد کــه جایــگاه چهــارم جهــان را 
ــه  ــال 1399 ب ــد و س ــی کن ــران م از آن ای

90میلیــون تــن می رســد.

ــش  ــا افزای ــی ب ــت تلویح موافق
ــیمان ــت س قیم

و   ســیمان  قیمــت  متعادل ســازی 
ــال 1393  ــات س ــه مصوب ــاندن آن ب رس
را  ســیمان  انجمــن  کــه  بــود  هدفــی 
مدت هــا بــرای تنظیــم بــازار، حــذف 
قیمت هــای  تعییــن  و  تخفیفــات 
ــه  ــود ک ــته ب ــو وا داش ــه تکاپ ــی ب منطق
جــاری  ســال  مهرمــاه  در  نهایــت  در 
کــه  کــرد  اعــالم  انجمــن  ایــن  دبیــر 
ثمــر  بــه  بــازار  تنظیــم  برنامه هــای 
نشســته و تخفیفــات ســیمانی تقریبــا بــه 
ــالم  ــا اع ــود ت ــرار ب ــیده  و ق ــر رس صف
ــه  ــول در جلس ــن محص ــی ای قیمت نهای
ــس  ــیمان پ ــت س ــل صنع ــران عام مدی
پیمانــکار  شــرکت  گــزارش  قرائــت  از 
حســابرس کــه مســئولیت بررســی اســناد 
شــرکت های  ترازنامه هــای  و  مالــی 
ــر عهــده داشــت، صــورت  ســیمانی را ب
گیــرد امــا بعدتــر اعــالم شــد کــه گــزارش 
ــران  ــه مدی ــه جلس ــابرس ب ــرکت حس ش
عامــل نرســید و علی رغــم آمادگی هایــی 
کــه وجــود داشــت قیمت گــذاری ســیمان 

همچنــان بــه تعویــق افتــاد.
در  شــده  انجــام  پیگیری هــای  در 
قیمــت  وضعیــت  آخریــن  خصــوص 
معدنــی  صنعــت  ایــن  گــذاری 
اســتراتژیک، عبدالرضــا شــیخان - دبیــر 
صنعــت  کارفرمایــان  صنفــی  انجمــن 
گــزارش  کــه  کــرد  عنــوان  ســیمان- 
ــل  ــن تحوی ــه انجم ــابرس ب ــرکت حس ش
ــوای  ــاس محت ــر اس ــه ب ــت ک ــده اس ش
ــیمان  ــدی س ــا 15 درص ــش 14 ت آن افزای
اســت.  شــده  اعــالم  توجیه پذیــر 

وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه توزیــع 
ســیمان در داخــل بهبــود یافتــه اســت، 
تشــریح کــرد: در مهرمــاه حــدودا 29 
ــه  ــوده ک ــی ب ــع داخل ــن توزی ــون ت میلی
ــت  ــته اس ــود داش ــل بهب ــه قب ــبت ب نس
ــز در هفــت  و در موضــوع صــادرات نی
ــه  ــک ب ــا نزدی ــال تقریب ــه اول امس ماه
ــر  ــیمان و کلینک ــن س ــون ت ــت میلی هش
صــادر شــده اســت کــه نســبت بــه ســال 
گذشــته مقــداری کاهــش دارد و ایــن 
ــه  ــادرات ب ــع ص ــل قط ــه دلی ــش ب کاه

کشــور عــراق بــوده اســت.
شــیخان در ادامــه ایــن آمــار افــزود: 
در مهرمــاه کلینکــر 21 درصــد افزایــش 
صــادرات داشــته و ســیمان نیــز 22 درصد 
ــا در  ــرد ام ــه ک ــادرات را تجرب ــش ص کاه
ــاه حــدود 45۷ هــزار  ــن م ــوع در ای مجم
تــن صــادرات کلینکــر و حــدود 650 هــزار 

ــت. ــورت گرف ــیمان ص ــادرات س ــن ص ت
وی افــزود: موفقیــت را در حفــظ ایــن 
رونــد مــی بینیــم و نمی تــوان فعــال 
ــت  ــن را داش ــش از ای ــود بی ــار بهب انتظ
ــد را در  ــن رون ــم ای ــم بتوانی و امیدواری
آبان مــاه نیــز ادامــه دهیــم ولــی بــه 
ــه  ــرد ک ــی ک ــوان پیش بین هــر حــال می ت
ــکل  ــه ش ــرما ب ــش رو س ــای پی در ماه ه
و  ســاز  و  ســاخت  بــازار  روی  ســنتی 
تاثیــر خواهــد گذاشــت امــا  ســیمان 
بســیار امیدواریــم کــه در اســفندماه 
بــازار رونــق پیــدا کنــد و در ســال 1396 
نیــز بتوانیــم رونــق نســبی در ایــن حوزه 

ــم. ــه کنی تجرب

واردات  و  صــادرات  میــزان 
کشــور در  ســیمان 

ســیمان  صــادرات  میــزان  دربــاره 
انجمــن  دبیــر  شــیخان،  عبدالرضــا 
ســیمان  صنعــت  کارفرمایــان  صنفــی 
ــوان کــرد: واردات ســیمان در کشــور  عن
ــام  ــدود انج ــیار مح ــکل بس ــه ش ــا ب م
ســیمان های  برخــی  ماننــد  می شــود 
خــاص کــه البتــه تولیــد دانــش فنــی 
امــا  دارد  وجــود  نیــز  کشــور  در  آن 
ــرات  ــون تغیی ــی چ ــه دالیل ــکاران ب پیمان
ــه  ــد ک ــرات تولی ــه و تغیی ــواد اولی در م
به طــور معمــول ایــن موضــوع بــرای 

بــه  تصمیــم  اســت،  هزینه بــر  آنهــا 
دارد.  خــاص  ســیمان های  واردات 
ــا در  ــرد: م ــد ک ــه تاکی ــیخان در ادام ش
کشــور توانایــی تولیــد هــر نــوع ســیمان 
ــه  ــا اشــاره ب ــم. وی ب تخصصــی را داری
میــزان صــادرات ســیمان و کلینکــر در 6 
مــاه نخســت امســال در کشــور اظهــار 
کــرد: صــادرات ســیمان و کلینکــر در 
6 مــاه نخســت امســال بــه 6میلیــون 
ــه از  ــت ک ــیده اس ــن رس ــزار ت و 80۷ ه
ــن  ــون و 885 هــزار ت ــزان 2میلی ــن می ای
مربــوط بــه صــادرات کلینکــر و 3 میلیون 
بــه ســیمان  تــن مربــوط  921هــزار  و 
بیشــتر  نیــز  مــا  صــادرات  می شــود. 
افغانســتان،  چــون  کشــورهایی  بــه 
عــراق، کشــورهای حــوزه »ســی آی اف«، 
و  خلیج فــارس  حــوزه  کشــورهای 
ــورهای  ــوزه کش ــه ح ــدود ب ــور مح به ط

افریقایــی اســت.
ــه  ــح داد: البت شــیخان در ادامــه توضی
ایــن میــزان نســبت بــه دوره مشــابه 
کاهــش  16درصــد  تــا   15 حــدود  آن 
ــن موضــوع ناشــی از  ــه ای ــرده ک ــدا ک پی
مقــررات داخلــی عــراق و درخواســت 
واردات  بــرای  کشــور  ایــن  نداشــتن 
عــراق  کــه  آنجــا  از  اســت.  ســیمان 
مدعــی اســت کــه تولیــدات داخلــی ایــن 
کشــور پاســخگوی نیــاز داخلــی آنهاســت 
تصمیــم  امنیتــی  مســائل  به دلیــل  و 
و  تولیــد  نیازشــان  براســاس  دارنــد 
مصــرف داشــته باشــند، از ایــن رو بــرای 
واردات ســیمان قوانیــن ســختگیرانه ای را 

کرده انــد. اعمــال 
دبیــر انجمن صنفــی کارفرمایــان صنعت 
ســیمان در پاســخ بــه اینکــه سیســتم 
انــدازه  چــه  تــا  دریایــی  حمل ونقــل 
جوابگــوی صــادرات ســیمان در کشــور 
اســت، عنــوان کــرد: درحال حاضــر بــه 
طــور عمــده صــادرات ســیمان مــا از دریا 
ــلویه و  ــدر عس ــاس، بن ــق بندرعب از طری

بنــدر امــام انجــام می شــود.

ــر، خبرگــزاری، ایســنا، خبرگــزاری شــانا،  ــار: ســیمان خب ــع اخب مناب

ــزاری صــدا و ســیما، عصــر اقتصــاد ــزان، خبرگ می

اخـبار سـیمان
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تکمیــل دانشــگاه پیــام نــور بندرخمیــر نیازمنــد 
ر عتبــا ل ا یا رد ر پنج میلیا

با اشاره به پیشرفت فیزیکی  رئیس دانشگاه پیام نور بندرخمیر 
۷0 درصدی مرحله دوم این دانشگاه گفت: برای تکمیل این بخش 

نیازمند پنج میلیارد ریال سرمایه هستیم.
احمد زاهری در بازدید فرماندار بندرخمیر از این دانشگاه اظهار 
داشت: برای احداث این بخش حدود چهار میلیارد ریال هزینه 

شده است.

وی ادامه داد: ساختمان سه طبقه بخش دوم دانشگاه پیام نور 
کارگاه  درس،  های  کالس  بر  مشتمل  تکمیل  زمان  در  بندرعباس 

رایانه، آزمایشگاه، سالن اجتماعات و کتابخانه خواهد بود. 
دانشگاه، 2هزار  این  زیربنای بخش دوم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مترمربع است، اضافه کرد: »امید می رود با قول مساعد فرماندار 
بندرخمیر، هزینه و سرمایه مورد نیاز تامین و این بخش هرچه 
آماده  و  تکیمل  محققان  و  دانشجویان  استفاده  برای  سریع تر 

استفاده شود. 
زاهری اضافه کرد: بخش نخست این دانشگاه با زیربنای 2هزار و 
200 مترمربع با اعتباری حدود سه میلیارد ریال در سال 86 توسط 

خّیران منطقه تکمیل و به بهره برداری رسید. 
رئیس دانشگاه پیام نور بندرخمیر ضمن اشاره به ظرفیت آزمایشگاه 
میکروب شناسی این دانشگاه برای استفاده در شهرستان، اظهار 
داشت: آمادگی الزم برای انجام آزمایش های میکروب شناسی مورد 

نیاز پژوهشگران و دستگاه های اجرایی بندرخمیر وجود دارد. 

ــارد ریالــی موبایــل قاچــاق  کشــف محمولــه ۱۲ میلی
ــر  در بندرخمی

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف یک هزار و 114 گوشی 
موبایل قاچاق به ارزش 12 میلیارد ریال از یک دستگاه وانت نیسان 

در شهرستان بندرخمیر خبر داد.
سردار عزیزالله ملکی با اشاره به کشف محموله 12 میلیاردی موبایل 
قاچاق در بندرخمیر اظهار داشت: در اجرای طرح سراسری مبارزه 
انجام  با  بندرخمیر  شهرستان  انتظامی  مأموران  کاال،  قاچاق  با 
اقدامات فنی و اطالعاتی از انتقال کاالی قاچاق توسط یک دستگاه 
وانت نیسان مطلع و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور 

کار خود قرار دادند.
خودروی  مواصالتی،  محورهای  کنترل  با  مأموران  افزود:  وی 
بود  حرکت  در  خمیر  شهرستان  ساحلی  محور  در  که  را  مذکور 

شناسایی و در یک عملیات ضربتی آن را متوقف کردند.

از خودرو،  بازرسی  در  مأموران  داد:  ادامه  انتظامی  مقام  این 
یک هزار و 114 عدد گوشی موبایل قاچاق به ارزش 12 میلیارد ریال 

کشف و یک متهم را در این زمینه دستگیر کردند.
قاچاق  کاالهای  کرد:  تصریح  هرمزگان  استان  انتظامی  فرمانده 
به لحاظ فرهنگی، تأثیر مخربی بر الگوی مصرف جامعه به جای 
می گذارد و ماهیت اغلب این گونه کاالها که عمدتا غیر ضروری 

است جامعه را به سوی تفنن طلبی و تجمل گرایی سوق می دهد.

پروژه ممیزی مراتع در بندرخمیر آغاز شد
پروژه ممیزی مراتع با هدف شناسایی دامداران واقعی و مرتع برای 

اجرا ، در پنج روستای این شهرستان آغاز شد.
، دام های مراتع  پروژه  این  افزود: در  محمدرضا خوشرویی 
بندرخمیر سرشماری و مساحت و حدود اربعه مراتع مشخص 
می شود و پس از طی مراحل قانونی پروانه ی چرای دام صادر 

خواهد شد.
وی بیان داشت: این پروژه هم اکنون در روستای مزرو با حضور 
رئیس شورا ، دهیار و دامداران روستا انجام شده و امیدواریم تا 

پایان آبان در چهار روستای دیگر نیز صورت گیرد.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری بندرخمیر اظهار کرد: هدف از 
ممیزی مراتع ، شناسایی دامداران واقعی و مرتع برای اجرای تبصره یک 

ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع می باشد. 
خوشرویی اضافه کرد: بر اساس این ماده قانونی ، هرگونه بهره 
برداری از منابع طبیعی )جنگل ها و مراتع( بر اساس طرح است و 
قبل از تهیه طرح ، بهره برداری بر اساس مجوزی خواهد بود که از 
سوی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور صادر می شود

تقدیــر سرپرســت فرمانــداری خمیــر از آتش نشــانان 
ن  شهرستا

مراســم روز ایمنی و آتش نشــانی بــا حضور محمد مالیی سرپرســت 
فرمانــداری بندر خمیــر، جاســم پلــوان عضــو شورای اســالمی 
شــهر خمیر، مهنــدس فروزنــده ادیبــی سرپرســت شــهرداری و 
همچنیــن  معلمیــن و دانش آمــوزان در واحد آتش نشــانی بندرخمیر 

برگــزار گردیــد.
و  حوادث  درمورد  مالیی  بندر  فرمانداری  سرپرست  مالیی 
آتش سوزی های سطح شهر و عملکرد آتش نشانی بندرخمیر گفت: 
آتش نشانی خمیر در بخش حوادث و عملیات عملکرد خوبی از 
خود به نمایش گذاشته و با حداقل نیرو و تجهیزات توانسته در 

عملیات ها موفق عمل نماید.

اخـبار بندر خم�ی
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پیش از این مراسم مسلم بالوایه مسول خدمات شهری شهرداری 
نیز در مورد اتفاقات و حوادث صورت گرفته در شهر بندر خمیر 
طی گزارشی اظهار داشت:»از ابتدای سال جاری تا کنون،  30 مورد 
آتش سوزی و امداد و نجات در شهر  بندرخمیر صورت گرفته است 

که بیشتر آنها آتش سوزی ساختمان های سطح شهر بوده است.
ــز  ــن در خصــوص برگــزاری کالس هــای آموزشــی نی وی همچنی
ــر  ــانی بندرخمی ــش نش ــی و آت ــات ایمن ــد خدم ــان کرد:»واح بی
بــرای ترویــج فرهنــگ ایمنــی و آتــش نشــانی ، هــر ســاله اقــدام 

بــه برگــزاری کالس هــای آموزشــی بــرای دانــش آمــوزان  مــدارس 
،ادارات ، اصنــاف و کســبه مــی نمایــد و از ابتــدای ســال تاکنــون 
چندیــن کالس در مــدارس و ایــن  واحــد برگــزار کــرده اســت ضمن 
اینکــه بازدیدهــای متعــددی بــرای  صــدور پایــان کار ســاختمانها 

انجــام داده اســت.
اظهــار  نیــز  آتش نشــانی  تجهیــزات   درخصــوص  بالوایــه 
داشــت: »ایــن واحــد از تجهیزاتــی نســبتا خوبــی بــرای انجــام 
ــگ و  ــه تن ــه ب ــا توج ــه ب ــد.  گرچ ــی باش ــوردار م ــات برخ عملی
ــن  ــودن بعضــی کوچــه هــای ســطح شــهر و همچنی ــک ب باری
افزایــش ســاختمان هــای چندیــن طبقــه،  خــودرو آتــش نشــانی 
نیمــه ســنگین و باالبــر هیدرولیــک ضــروری بــه نظــر مــی رســد.

بالوایــه مشــکل اساســی ایــن واحــد را کمبــود نیروی انســانی 
دانســت و تصریــح کــرد: حداقــل نیــرو جهــت  انجــام عملیــات 
آتــش نشــانی حداقــل چهــار نفــر مــی باشــد کــه ایــن  واحد بــا دو 
نفــر جهــت اطفاحریــق اعــزام مــی شــود کــه امیــد اســت هرچــه 

زودتــر ایــن مشــکل اساســی مرتفــع گــردد.
مســول خدمــات شــهری شــهرداری بندرخمیر در خاتمــه تصریح 
کرد:ایــن واحــد طــی ایــن ســالها بــا حداقــل نیــرو آمــاده خدمــت 
رســانی بــه همشــهریان بــوده  وخواهــد بــود گرچــه در ایــن راســتا 

نقصــان هایــی نیــز وجــود داشــته اســت.

جشــن ورود بــه مدرســه ۱۳۰۰ دانش آمــوز پایــه اول 
در بندرخمیــر 

مهر امسال طی آئینی جشن آغاز سال تحصیلی برای کالس اولی ها 
در 82 مدرسه ابتدایی شهرستان بندرخمیر اجرا شد.

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش وپرورش هرمزگان در حاشیه 
برگزاری این مراسم در آموزشگاه نبوت شهر خمیر گفت: تالش 
مدیر و مجموعه فرهنگیان این شهرستان برای بازگشایی مدارس، 

رضایت بخش است.

علیرضــا باقــری بــا اعــالم اینکــه در مــدارس عــالوه بــر آمــوزش 
دروس بایــد رفتارهــای اجتماعــی و مهارت هــای زندگــی نیــز 
بــه دانــش آمــوزان آمــوزش داده شــود، افــزود: برنامه هــای 
ــش  ــی و افزای ــادابی، پویای ــت ش ــا محوری ــی ب ــی و ورزش پرورش
ــز اهمیــت اســت.  روحیــه اعتمادبه نفــس در دانــش آمــوزان حائ
ــاد درون  ــومین دوره المپی ــتورالعمل س ــه دس ــان اینک ــا بی وی ب
ــن  ــرد: ای ــح ک ــت تصری ــده اس ــالغ  ش ــدارس اب ــه م ــه ای ب مدرس
برنامــه یــک طــرح ملــی اســت و بــر اســاس ســند تحــول بنیادیــن 

و رشــد توانمندی هــای دانــش آمــوزان تنظیــم  شــده اســت. 
وی مطلوب ســازی آمــوزش و ارتقــای کیفیــت آموزشــگاه ها را 
ــزود: ورودی  ــرد و اف ــوان ک ــت عن ــن مدیری ــه ای ــن برنام مهم تری
ــش  ــش  از پی ــی بی ــب دلگرم ــرح، و موج ــن ط ــوزان ای ــش آم دان

دســت اندرکاران ایــن دســتگاه بــزرگ تربیتــی می شــود.

شهرستان به دانشگاه ها و آموزش عالی کشور قابل  قبول است 

تجلیل از شرکت تعاونی های برتر بندرخمیر 
به مناسبت هفته تعاون با حضور بخشدار مرکزی و بخشدار 

رویدر از 11 شرکت تعاونی برتر این شهرستان تقدیر شد.
مشـــایخی مهمتریـــن شـــاخصه هـــای تعاونـــی هـــای برتـــر را 
بـــه روز نمـــودن مجامـــع شـــرکت هـــا، ایجـــاد دفتـــر تعاونـــی 
ــان  ــرد. وی بیـ ــر کـ ــتغال ذکـ ــاد اشـ ــد و ایجـ ــت وتولیـ و فعالیـ
داشـــت: از مجمـــوع 23 تعاونـــی ثبـــت شـــده در ســـامانه 
ـــاب  ـــی انتخ ـــرکت تعاون ـــتان 11 ش ـــن شهرس ـــر ای ـــای برت تعاونیه
ـــوان منتخـــب  ـــد بندرپل”بعن ـــه شـــرکت تعاونی”مرواری شـــدند ک
برتـــر اســـتانی در یازدهمیـــن جشـــنواره تعاونـــی  هـــای برتـــر 

اســـتان تقدیـــر شـــد.
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اخـبار اسـتان

افزایش ۱۰ برابری کاربران اینترنتی 
در هرمزگان

ت  عا طال وری ا ت و فنا طا رتبا یر ا وز
اینترنت  مشترکین  تعداد  کرد:  اظهار 
برابر شده است و بیش   10 در هرمزگان 
اینترنت  از  هرمزگان  روستای   830 از 

برخوردار هستند.
و  ارتباطات  وزیر  واعظی،  محمود 
نشست  دهمین  در  اطالعات  فناوری 
شورای اداری استان هرمزگان با اشاره به 
اهمیت باالی هرمزگان در کشور گفت: 
باید برای رفع  مشکالت اقتصادی استان 
با  بتوانیم  تا  کرد  بسیار  تالش  هرمزگان 

وضعیت بهتری پیش رویم.
با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
هرمزگان  در  انسانی  نیروی  به   اشاره 
گفت: توجه به بهبود وضعیت معیشتی 
در   شغلی  جدید  فرصت های  ایجاد  و 
که  است  توجه   مورد  همواره  هرمزگان 
خصوصی  بخش  به  تکیه  راستا  این  در 

از اهمیت باالیی برخوردار شده است.
واعظی با اشاره به  آمادگی  وزارتخانه 
با  صادراتی  امور  در  همکاری  برای 
را  خود  تالش  تمام  ما  گفت:  هرمزگان 
طریق  از  اقتصادی  دهی  رونق  برای 

شبکه ملی اطالعات انجام می دهیم.
و  کندی  رفع  برای  برای  افزود:  وی 
نیز  هرمزگان  در  اینترنت  سرعت  بهبود 
اینکه  به  توجه  با  داریم  کامل  آمادگی 
در سال های اخیر ظرفیت پهنای باند در 

هرمزگان را چندین برابر کرده ایم.
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
اینترنت  مشترکین  تعداد  کرد:  اظهار 
استان نیز 10 برابر شده است و در حالی 
اینترنت  ابتدا روستاهای هرمزگان  از  که 
نداشتند امروز بیش از 830 روستا در این 

روستا از اینترنت برخوردارند.
واعظی خاطرنشان کرد: استان هرمزگان 
در  این  از  قبل  تا  ای سی تی  حوزه  در 
کشور 14 بود اما  امروز به رتبه 11 بهبود 

کیلومتر   900 کشیدن  از   و  است  یافته 
فیبرنوری در هرمزگان و توسعه ظرفیت 
انتقال  همانند  مباحثی  در  برابری  دو 
دیتا و اطالعات و افزایش پهنای باند از 

برنامه های دیگر است.

لت  و د : ن گا ر هرمز ا ند سـتا ا
خدمـات قابل توجهی به هرمزگان 

ارایه داده است
تدبیر  دولت  گفت:  هرمزگان  استاندار 
و امید با درایت و وحدتی که در کشور 
قابل  خدمات  توانسته  کرده،  حاکم 
توجهی را به جای جای این استان ارائه 

دهد.
نشست  دهمین  در  جادری  جاسم 
شورای اداری استان هرمزگان که با حضور 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار 
شد، افزود: به واسطه توسعه ارتباطات 
استان  و  کشور  تجاری  تراز  تجاری 

هرمزگان مثبت شده است.
شاهد  روز  به  روز  داد:  ادامه  وی 
اگر  و  هستیم  بیشتر  گشایش های 
روزی در تحریم بودیم و در صادرات 
آن  شاهد  امروز  داشتیم  مشکالت 
به  تجاری  الینر   20 از  بیش  که  هستیم 

بنادر ایران برگشته اند.
وی با بیان اینکه حجم و ترافیک دیتا 
در استان هرمزگان از آغاز دولت یازدهم 
است،  رسیده  برابر  چهار  به  تاکنون 
عنوان کرد:  امروز مردم به دنبال کیفیت 

خدمات مرتبط با اینترنت هستند.
کرد:  خاطرنشان  استاندارهرمزگان 
شرکت  در  داده  مرکز  ایجاد  دنبال  به 
ارتباطات زیرساخت هرمزگان هستیم و 
 راه اندازی این مرکز می تواند رونق بخش، 
بخش های تجاری و سایر بخش ها باشد 
و تقاضای دیتا سنتر را در هرمزگان نیز 

داریم.
شهرستان  در  اینکه  بیان  با  جادری 
تلفن  اپراتورهای  کماکان  ابوموسی 

همراه با مشکل روبرو هستند و کاربران 
رضایت الزم را ندارند، گفت: در بخشی 
نیز  هرمزگان  در  مناطق  و  روستاها  از 
نوری  فیبر  و  تلفن  بحث  در  مشکالت 

وجود دارد که انتظار می رود رفع شود.
صادرات  توجه  قابل  رشد  از  وی، 
اظهار  و  داد  خبر  هرمزگان  در  غیرنفتی 
سال  نخست  ماهه  هفت  در  داشت: 
جاری میزان صادرات غیرنفتی از استان 
300 میلیون  هرمزگان به هفت میلیارد و 

دالر رسیده است.
تجاری  ارتباطات  به  هرمزگان  استاندار 
و  کرد  اشاره  عمان  کشور  با  هرمزگان 
افزود: راه اندازی خط دریایی بین عمان 
و بندرعباس توانسته است کمک زیادی 
کند  عمان  و  ایران  بین  تجاری  رونق  به 
و  هند  با  ارتباطات  توسعه  همچنین  و 
در  نیز  را  میانه  آسیای  حوزه  کشورهای 
دستور کار داریم که خواهان حمایت ها 

و مساعدت ها از مرکز است.

هفت میلیارد دالر ارزش صادرات 
غیرنفتی هرمزگان در سال جاری

میزان  سال  نخست  ماهه  هفت  در 
 24 استان  گمرکات  از  غیرنفتی  صادرات 
ارزش هفت  به  تن  هزار   165 و  میلیون 

میلیارد و 309 میلیون دالر است. 
صادرات  کارگروه  در  قاسمی  خلیل 
حضور  با  که  هرمزگان  استان  غیرنفتی 
رشد  به  شد،  برگزار  ارتباطات  وزیر 
اظهار  و  کرد  اشاره  غیرنفتی  صادرات 
سال  نخست  ماهه  هفت  در  داشت: 
میزان صادرات غیرنفتی از گمرکات استان 
ارزش  به  تن  هزار   165 و  میلیون   24
بوده  دالر  میلیون   309 و  میلیارد  هفت 
گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که 

۷9 درصد رشد ارزشی ثبت شده است.
هرمزگان  تجاری  ارتباطات  به  قاسمی 
از  افزود:  و  کرد  اشاره  عمان  کشور  با 
ابتدای سال تاکنون بالغ بر 2۷4 میلیون 
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ایم  این کشور داشته  به  دالر صادرات 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل 125 

درصد رشد را نشان می دهد.
دریایی  خط  راه اندازی  با   : افزود  وی 
بین عمان و بندرعباس کمک شایانی به 

رونق تجاری بین این دو کشور شد .
و  هند  با  ارتباطات  توسعه  قاسمی 
کشورهای حوزه آسیای میانه را نیز جزء 
توسعه  کارگروه  و دستورکارهای  مواردی 

صادرات غیرنفتی دانست.
کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی  دبیر 
و  تولیدی  واحدهای  مشکالت  پیگیری 
این  مهم  موارد  از  را  استان  صادراتی 
هیات  اعزام  افزود:  و  برشمرد  استان 
تجاری متشکل از فعالین حوزه کشاورزی 
سازمان  رئیس  سرپرستی  به  روسیه  به 
جهاد کشاورزی استان از اتفاقات بسیار 
غیرنفتی  صادرات  توسعه  امر  در  مهم 

استان است .
مجوز  داشت:  اظهار  پایان  در  قاسمی 
اعزام هیات تجاری به کشور هندوستان 
صادر شد که بزودی هیاتی به این کشور 
بازرگانی، صنایع، معادن  اتاق  از طریق 
و کشاورزی بندرعباس اعزام خواهد شد

در  ماهی  تن  هزار  یک  برداشت 
قفس در بندرلنگه 

رئیس شیالت شهرستان بندرلنگه با اشاره 
به جذب 12 گروه سرمایه گذار در راستای 
صنعت پرورش ماهیان دریایی در قفس 
دریایی  ماهی  تن  هزار  کرد:یک  اظهار 

پروش یافته در قفس برداشت شد.
حسین ریاس، رئیس شیالت شهرستان 
هزار  برداشت  به   اشاره  با  بندرلنگه  
یافته در قفس  تن ماهی دریایی پروش 
اخیر  های  خشکسالی  به  گفت:باتوجه 
ماهیان  پرورش  طرحهای  شدن  اجرایی 
آب  از  گیری   بهره  با  قفس  در  دریایی 
رفع  در  مهمی  بسیار  نقش  دریا  شور 

مشکالت ناشی از خشکسالی دارد.

کرد:  اظهار  بندرلنگه  شیالت  رئیس 
اقتصاد  سیاستهای  تحقق  منظور  به 
مقاومتی اقدام به جذب 12 گروه سرمایه 
گذار در راستای صنعت پرورش ماهیان 
دریایی در قفس به ظرفیت اسمی بیش 
تعداد  این  از  که  نموده  تن  ار 39 هزار 
گروه   2 خصوصی  بخش  گذار  سرمایه 
کاری به ظرفیت اسمی پنج هزار و 500 تن 
و ذخیره  فعالیت شده  به شروع  موفق 
500 تن ماهی  سازی ظرفیت دو هزار و 
قفس  واحد   28 گیری  اختیار  در  با  را 
ماهیان  از  تن  اکنون هزار  که هم  آغاز 
آماده  شانک  و  سوف  گونه  از  پرورشی 

برداشت است.
 

اجرای طرح کارت پارک هوشمند 
در شهر بندرعباس 

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک 
آغاز طرح”کارت  از  بندرعباس  شهرداری 
پارک هوشمند” در شهر بندرعباس خبر 

داد.
سازمان  مدیرعامل  کهوری،  محمدرضا 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس 
با اشاره به اجرای طرح کارت پارک هوشمند 
کارت  پروژه  گفت:  بندرعباس  شهر  در 
پارک هوشمند یکی از طرح های ترافیکی 
موفق در جهت مدیریت فضاهای پارک 

شهری است.
استفاده  با  پروژه  این  اینکه  بیان  با  وی 
تکنولوژی  بر  مبتنی  خاص  تجهیزات  از 
می شود،  اجرا  کارت هوشمند  فناوری  و 
طرح،  این  شدن  اجرایی  با  کرد:  اظهار 
امکان کنترل وضعیت پارک خودروها در 
معابر شهری و پارکینگ ها میسر می شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری بندرعباس اظهار کرد: به دلیل 
تقاضای زیاد برای پارک خودرو در بافت 
مرکزی شهر و مکان های پرتردد و اشغال 
حاشیه ای،  پارک  فضای  مدت  طوالنی 
ساماندهی  در  می تواند  طرح  این 

قابل  تاثیر  معابر  سطح  پارکینگ های 
لمسی داشته باشد.

مدیریت  اینکه  بیان  با  کهوری 
پارکینگ های حاشیه ای ضرورتی اجتناب 
افراد  از  برخی  گفت:  است،  ناپذیر 
اختصاصی  پارکینگ  را  خیابان  حاشیه 
این  در  رفتار  نوع  که  می دانند  خود 
که  شهروندانی  می شد  سبب  مسئله 
قصد پارک در معابر را دارند، با مشکل 

روبرو شوند.
اجرایی  که  عواملی  از  یکی  افزود:  وی 
را  حاشیه ای  پارکینگ  مدیریت  شدن 
اکثر  در  که  است  این  می کند،  ضروری 
شهرها تا پیش از اجرای طرح کارت پارک 
هوشمند برخی از رانندگان، خودروهای 
پایان  تا  کاری  ساعت  ابتدای  از  را  خود 
نزدیکی  در  آخرشب  تا  بعضاً  و  وقت 

محل کار خود پارک می کردند.

به حفظ ذخایر  مسئوالن نسبت 
داشته  ویژه  توجه  استان  آبی 

باشند
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
هرمزگان با اشاره به بحران کمبود آب در 
استان، بر لزوم توجه ویژه مسئوالن به 

حفظ ذخایر آبی هرمزگان تأکید کرد.
عباس شیرخانلو در اولین جلسه کارگروه 
آبخیزداری  های  حوزه  جامع  مدیریت 
با اشاره به وجود بحران  استان هرمزگان 
کمبود آب در بسیاری از کشورها، تصریح 
کرد: تشکیل کارگروه مدیریت جامع حوزه 
آبخیزداری نقطه عطفی در حل معضل 
کم آبی محسوب می شود که می توان با 
ارائه برنامه های جامع ضعف ها را از بین 

برد و به نقاط قوت تبدیل کرد.
وی افزود: در حال حاضر در خیلی از 
بخش ها مشارکت مردم کم رنگ شده 
به فرمایشات مقام معظم  با توجه  که 
رهبری در خصوص سیاست های 24 گانه 
محورهای  از  یکی  که  مقاومتی  اقتصاد 
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ها  برنامه  بودن  محور  مردم  آن  اصلی 
و اقدامات اجرایی کشور است، به طور 
یقین می تواند خالأهای قبل را جبران و 
مردم جامعه می توانند نقش بسزایی در 

این امر داشته باشند.
از  بیش  خشکسالی  و  بارندگی  کاهش 
تا  شده  موجب  هرمزگان  در  دهه  دو 
طور  به  حلقه   58 چاه،  حلقه   168 از 
کامل خشک، 6۷ حلقه شور و غیرقابل 
استفاده شده و تنها 43 حلقه با ظرفیت 

پایین در مدار قرار داشته باشند. 

5۰ درصدی  باید حداقل سهیمه 
در  اشتغال  برای  بومی  نیروهای 

صنایع رعایت شود
رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه با وجود نیروی 
متخصص بومی، سهم جوانان هرمزگانی 
در صنایع استان پایین است، تاکید کرد: 
 50 سهمیه  حداقل  زمینه  این  در  باید 

درصدی بومی رعایت شود.
با  دیدار  در  تختی  هاشمی  حسین 
اجتماعی  ورفاه  کار  تعاون،  مدیرکل 
هرمزگان اظهار داشت: مخالف اشتغال 
غیربومی ها نیستم، اما بر رعایت سهمیه 
در صنایع  اشتغال  برای  بومی  نیروهای 

استان تاکید دارم.
ناعادالنه  توزیع  از  انتقاد  با  وی 
بر  هرمزگان،  در  شغلی  فرصت های 
صنایع  توسط  نیرو  عادالنه  بکارگیری 
نمایندگان  کرد:  تصریح  و  تاکید  استان 
در خصوص استفاده از رانت شغلی در 

صنایع نظارت دقیق خواهند داشت.
قشم،  بندرعباس،  مردم  نماینده 
در  ابوموسی  و  بندرخمیر  حاجی آباد، 
مجلس شورای اسالمی خواستار ارائه آمار 
واقعی اشتغال و مجموع نیروهای بومی 
به کارگرفته شده به همراه تخصص آنها 
تعاون، کار و  مدیرکل  شد.  صنایع  در 
این  در  نیز  استان هرمزگان  رفاه اجتماعی 

هر  اشتغال  آمار  ارائه  گفت:  نشست 
می  اعالم  ایران  آمار  مرکز  توسط  استان 
گردد و بر این اساس نرخ بیکاری استان در 
بهار امسال برابر با 11 و یک دهم درصد 
بوده و روند تغییرات این شاخص نسبت 
نیم  و  چهار  قبل  سال  مشابه  دوره  به 

درصد کاهش داشته است.
محمدعلی سلیمی با بیان اینکه جمعیت 
در  دانشگاهی  بی کار  دانش آموختگان 
حال افزایش است، افزود: براساس آمار 
بازار کار آشکار استان هرمزگان حدود 40 
درصد جویندگان کار را دانش آموختگان 

دانشگاهی تشکیل می دهند.
بیش  کرد:  تصریح  مسئول  مقام  این 
از  کار  جویندگان  از  نفر  هزار  شش  از 
طریق کاریابی های استان در سال گذشته 
جذب بازار کار شدند و افزایش 10 هزار و 
۷96نفری بیمه شدگان اصلی از شهریور 
94 تا شهریور 95 نشان از ایجاد اشتغال 

در استان دارد.

۲میلیون و ۳۲۰ هزار تن محصوالت 
تولید  هرمزگان  در  وباغی  زراعی 

می شود 
مدیر تنظیم بازار محصوالت کشاورزی 
جهادکشاورزی هرمزگان گفت: سالیانه از 
باغی  و  زراعی  اراضی  از  160 هزار هکتار 
استان بیش از 2میلیون و 320هزار تن انواع 

محصوالت زراعی و باغی تولید می شود. 
 عزیز سیدی بیان داشت: سالیانه حدود 
390هزارتن گوجه فرنگی  تولید می شود که 
از این میزان 235هزارتن قابلیت صادرات 
محصول  خصوص  در  همچنین  دارد. 
نگاه  با  در سال،  تولید 280هزارتن  با  پیاز 
صادرات محور می توان 252هزارتن از آن را 
صادر کرد. سیدی با اشاره به اینکه سالیانه 
بادمجان  همچون  محصوالتی  استان  در 
به میزان 359هزار تن، سیب زمینی 21هزار 
تن، هندوانه 243هزار تن تولید می شود، 
تصریح کرد: با برنامه ریزی مناسب می توان 

12هزارتن  بادمجان،  تن  144هزار  سالیانه 
سیب زمینی و 1۷0هزار تن هندوانه را به 

بازار های هدف صادر کرد.
های  ظرفیت  به  اشاره  با  سیدی 
نیز  استان  طیور  و  دام  بخش  تولیدی 
اظهارداشت: هرمزگان با داشتن 330واحد 
مرغداری با ظرفیت 6میلیون و ۷52هزار 
و 9۷0قطعه جوجه در هر دوره قابلیت 
گوشت  600تن  و  5هزار  حدود  صادرات 

مرغ را دارد.
وی اضافه کرد: استان هرمزگان سالیانه 
۷ هزار تن گوشت قرمز، 2۷هزارتن شیر 

و 112تن عسل تولید می کند.
سیدی عنوان کرد : یکی دیگر از ظرفیت 
های بخش کشاورزی استان در راستای 
انواع  پرورش  و  شیالت  حوزه  صادرات 

آبزیان است.

محرومیــت بی ســوادان هرمــزگان 
مزایــای  برخــی  از   ۹6 ســال  از 

اجتماعــی
معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و 
پرورش هرمزگان گفت: از سال 96 ) بعد 
از پایان برنامه پنجم توسعه (، افراد بی 
سواد این استان از برخی مزایای اجتماعی 

و خدمات دولتی محروم می شوند.
از  سواد  بی  افراد  افزود:  موسی جم 
گواهی  داشتن  همچون  محدودیت هایی 
رانندگی، گذرنامه، مجوز صید و صیادی، 
پروانه کسب و کار و همچنین کارت معافیت 
و پایان خدمت محروم می شوند.وی بیان 
داشت: افراد مددجوی تحت پوشش کمیته 
امداد و بهزیستی نیز می توانند در صورتی 
از خدمات حمایتی و توانبخشی استفاده 
کنند که با سواد و یا در حال آموزش باشند.
اداره کل آموزش و  سواد آموزی  معاون 
راستای  در  اظهارکرد:  هرمزگان   پرورش 
اجرای برنامه های دولت ، طرح ریشه کنی 
بی سوادی از سال 90 آغاز شد و تا پایان 

سال جاری این طرح ادامه دارد. 

اخـبار اسـتان
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5۰میلیاردریال  استاندار:4هزارو 
تسهیالت بانکی به صنایع هرمزگان 

اختصاص یافت
ســهمیه  گفــت:  هرمــزگان  اســتاندار 
تســهیالت بانکــی اســتان بــرای تســهیل و 
رفــع موانــع تولیــد رقمــی برابــر بــا چهــار 

ــال اســت. ــارد ری هــزار و 50 میلی
جاســم جــادری در ســی و دومیــن 
نشســت کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع 
تولیــد اســتان هرمــزگان اظهــار داشــت: 
تولیــدی  واحــد   433 بــه  تاکنــون 
نیــاز  مــورد  تســهیالت  هرمــزگان  در 
پرداخــت شــده اســت. وی ادامــه داد: 
بــرای ایــن تعــداد واحــد یــک هــزار 
و 200 میلیــارد ریــال تســهیالت بانکــی 
تســهیالت  ایــن  کــه  شــده  پرداخــت 
بنگاه هــای  رکــود  از  خــروج  بــرای 

کوچــک و متوســط اســت.
سراســر  در  کــرد:  تصریــح  جــادری 
کشــور بــرای ایــن امــر بیــش از 160 هــزار 
ــال در نظــر گرفتــه شــده کــه  ــارد ری میلی
ســهم هرمــزگان چهــار هــزار و 50 میلیارد 

ــال اســت. ری
هــدف  افــزود:  هرمــزگان  اســتاندار 
ایجــاد  تســهیالت،  ایــن  پرداخــت  از 
رکــود  از  خــروج  ســمت  بــه  حرکــت 
ــتری در  ــت بیش ــا دق ــد ب ــه بای ــوده ک ب
ــرد و تســهیالت را  ــت ک ــن راســتا حرک ای
ــد  ــوان تولی ــا ت ــد ب ــای کارآم ــه واحده ب
داد.  اختصــاص  بــاال  اشــتغال زایی  و 
ــخنان  ــری از س ــش دیگ ــادری در بخ ج
خــود گفــت: در نیمــه نخســت امســال 
تومــان  میلیــارد  هــزار   200 از  بیــش 
در  بخش هــا  تمامــی  در  تســهیالت 

کشــور پرداخــت شــده اســت.
ــرد:  ــزگان خاطرنشــان ک اســتاندار هرم
هرمــزگان از نظــر تعــداد واحدهــای 
دریافــت کننــده تســهیالت رفــع موانــد 
قــرار  کشــور  ســوم  رتبــه  در  تولیــد 

دارد.

اولین شهرک کشاورزی هرمزگان 
راه اندازی می شود

این  اینکه  بیان  با  هرمزگان  استاندار 
و  ظرفیت  کشاورزی،  لحاظ  به  استان 
دستگاه  گفت:  دارد،  بسیاری  توانمندی 
تمامی تالش  دارند  های مسئول وظیفه 
شهرک  اولین  تا  دهند  انجام  را  خود 
یک  طی  هرمزگان  کشاورزی  ای  گلخانه 

ماه آینده عملیاتی و راه اندازی شود.
ستاد  نشست  درسومین  جادری  جاسم 
راهبری شرکت شهرک های کشاورزی استان 
نامه  با اشاره به امضای تفاهم  هرمزگان 
میان استانداری هرمزگان با شرکت شهرک 
های کشاورزی کشور، عنوان کرد: انتظار 
اجرایی  به خوبی  نامه  تفاهم  این  داریم 
کشاورزی،  لحاظ  به  هرمزگان  شود چون 

ظرفیت و توانمندی بسیاری دارد.
صرفه  هدف  با  طرح  این  افزود:  وی 
بهینه  استفاده  آب،  مصرف  در  جویی 
از منابع خاک، افزایش تولید و راندمان 
کشاورزی و ایجاد اشتغال اجرا می شود.

از  پیشگیری  اندازی موسسه  راه 
ایدز در هرمزگان

فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مدیرکل 
بر  تاکید  ضمن  هرمزگان  استانداری 
مشارکت  و  ها  دستگاه  همه  همکاری 
های  آسیب  کاهش  در  مردم  گسترده 
اجتماعی گفت: در همین راستا موسسه 
پیشگیری از ایدز در استان در ساختمان 
انجمن ضایع نخاعی بندرعباس راه اندازی 
راه  مراسم  در  پور  منصور اخالقی  شد. 
اندازی شعبه موسسه پیشگیری و اطالع 

بیان  بندرعباس  در  ایدز  بیماری  رسانی 
داشت: برای مقابله با آسیب های گوناگون 
اجتماعی در سطوح مختلف، نمی توان به 
اقدامات دولت بسنده کرد بلکه یک مقابله 
ملموس  حضور  با  اجتماعی  جانبه  همه 

اقشار مختلف مردم را می طلبد.
اخالقی پور اظهارداشت: راه اندازی این 
شعبه می تواند شروعی سازمان یافته برای 
اقشار مختلف مردم  بهتر  ورود هر چه 

برای مقابله با بیماری ایدز باشد.
پرخطر  استان های  جزء  هرمزگان 
درخصوص این بیماری است و مبتالیان 
به این بیماری در این استان در رده سنی 

24 تا 35 سال قرار دارند.

طرح "یاوران كتاب" در هرمزگان 
تهیه می شود

از  بازدید  در  منصور  اخالقی    پور  دکتر 
بندرعباس،  شهر  عموم  کتابخانه های 
جامعه ای   بخواهیم   اگر  داشت:  اظهار 
فاصله   روز  هر  و  باشیم   داشته   پیشرو 
با جوامع   تکنولوژی   تمدن  و  از نظر  ما 
پیشرفته  بیشتر نشود باید سطح مطالعه 

افراد جامعه را ارتقا دهیم.
کتاب"  "یاوران  طرح  به  ادامه  در  وی 
اداره  در  طرح  این  گفت:  و  کرد  اشاره 
کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
می  که  است  تهیه  دست  در  هرمزگان 
ها  کتابخانه  کل  اداره  همکاری  با  تواند 
صورت  به  نهاد  مردم  سازمان  چند  و 

پایلوت در بندرعباس اجرای شود. 
فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مدیرکل 
استانداری هرمزگان تصریح کرد: در این 
طرح اعضای سمن های داوطلب به عنوان 
یاوران کتاب پس از گذراندن آموزش های 
اولیه در خصوص دسته بندی کتاب ها با 
همراه داشتن لیست کتاب های موجود در 
شعاع  به  محل  آن  کتابخانه  نزدیك ترین 
یك کیلومتری برای به امانت دادن کتاب ها 

به نوعی بازاریابی می کنند.
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ــه  ــرد: البت ــان ک ــر نش ــور خاط اخالقی پ
قبــل از بــه امانــت دادن کتــاب هــا، 
افــرادی کــه می خواهنــد کتــاب بــه امانت 
بگیرنــد بــه عنــوان عضــو ایــن طــرح ثبــت 
ــا  ــدارك الزم از آنه ــی شــوند و م ــام م ن
ــاب  ــپس کت ــد و س ــد ش ــت خواه دریاف
هــا در محــل تحویــل داده شــده و طبــق 

ــود. ــع آوری می ش ــخ جم تاری
از  یکی  بازدید  این  در  همچین  وی 
ملزومات حرکت در مسیر ترویج فرهنگ 
همرایی  و  مسئولین  حمایت  را  مطالعه 
فعاالن اجتماعی عنوان کرد و یادآور شد: 
بسترهای اولیه برای ترویج فرهنگ مطالعه 
در استان برای تمامی سنین فراهم است.

استان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
هرمزگان نیز در این بازدید گفت: اداره کل 
کتابخانه ها مدت سه سال است که در کلیه 
کتابخانه های خود بخش کودك و نوجوان 
را نیز به صورت تخصصی راه اندازی کرده 
است اما آنگونه که ما انتظار داشته ایم 
این بخش مورد استفاده و استقبال قرار 

نگرفته است.

کاشت بیش از ۱۰۰ هزار اصله نهال 
حرا در سواحل هرمزگان

مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
هرمــزگان گفــت: از ابتــدای ســالجاری 
ــه نهــال  ــون ، بیــش از 100 هــزار اصل تاکن
حــرا در کرانــه های ســاحلی اســتان کاشــته 

ــت. ــده اس ش
ایــن  کاشــت  افــزود:  ذاکــری  امیــد 
ســواحل  از  هکتــار   100 در  نهال هــا 
ســیریک،  قشــم،  شهرســتان های 
جاســک، مینــاب، بندرخمیــر و بندرلنگــه 
انجــام شــد و امســال بــه طور مســتقیم 
ــیریک و در  ــتان س ــی شهرس در خورآذین
ســواحل شــمالی جزیــره قشــم پنــج 
هکتــار نهــال چنــدل کشــت شــده اســت. 

شــقایق دلیری در شــنای 50 متــر پروانــه مقــام پنجــم و در  100 متــر آزاد، مقــام چهــارم کشــوری 

را بــه دســت آورد.

نازنین جعفرنیــا  در 100 متــر قورباغــه مقــام ششــم  و در 50 متــر پروانــه مقــام دوازدهــم کشــوری 

را از آِن خــود کــرد.

عســل وفایی در مــاده 50 متــر کــرال ســینه، مقــام چهــارم و در شــنای قورباغــه بــه مقــام هفتــم 

کشــوری دســت یافــت.

پرنیــا شــهبازی در 100 متــر کــرال ســینه، مقــام هفتــم و در 50 متــر پروانــه، مقام هشــتم کشــوری 

را بــه دســت آورد.

در ایــن مســابقات کــه در تاریــخ چهــارم آذرمــاه امســال بــا حضــور  17 تیــم در تهــران  برگــزار 

ــاز  ارزشــمند بــه دســت آورد. گردیــد، تیــم شــنای دختــران هرمــزگان، در مجمــوع 55 امتی

حضــور دانــش آمــوز پرنیا شــهبازی فرزنــد یزدان شــهبازی)از پرســنل شــرکت ســیمان هرمــزگان(  و 

کســب مقــام هفتــم و هشــتم کشــوری، مایــه مباهــات اســت. خانــواده بــزرگ ســیمان هرمــزگان، 

ضمــن ارج نهــادن بــه تــالش خانــم شــهبازی، ایــن موفقیــت را بــه ایشــان و خانــواده محترم شــان 

خصوصــاً جنــاب آقــای یزدان شــهبازی تبریــک عــرض می نمایــد.

  نتایج مسابقات کشوری  شنای دختران هرمزگان  گرامی داشت هفته بسیج   

وی، بــا اشــاره بــه اهمیــت حــرا در 
و  محیطــی  زیســت  اثــرات  کاهــش 
صرفــه اقتصــادی بیــان داشــت: مناطــق 
دارای پوشــش ایــن گونــه گیاهــی محــل 
مناســبی بــرای زاد و ولــد آبزیــان بــه 

ــت.  ــو اس ــژه میگ وی
ذاکــری یــاد آورشــد: ایــن نهــال هــا بــا 
ــوع  ــظ تن ــگل و حف ــترش جن ــدف گس ه
ــت اکوسیســتم  ــش کیفی زیســتی ، افزای
ــازی و  ــی س ــا و غن ــگل ه ــای جن و احی
حفاظــت از خــاک و توســعه جنــگل در 
عرصــه هــای ناکاشــت ، نهــال هــای حــرا 
در ســواحل اســتان هرمــزگان کاشــته مــی 
ــون  ــون 9 میلی ــال ۷4 تاکن ــود واز س ش
نهــال حــرا در 9 هــزار هکتــار از خورهــا 
و ســواحل هرمزگان کاشــته شــده اســت.

تحلیــل  آنالیــن،  همشــهری  تســنیم،  ایســنا،  اخبــار:  منابــع 

ایــران، ســیمان خبــر، دانــا، خبرگــزاری صــدا و ســیما، ایرنــا، پایــگاه 

اطالع رســانی خمیــر، شــبکه اطــالع رســانی هرمــز، فــارس، مهــر

اخـبار اسـتان
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آراد شهابی

پیش دبستانی

سید امیرحسین حسینی نژاد 

کالس هشتم- تیزهوشان-شیراز 

معدل  19,58

سیده فاطیما  طباطبایی

 چهارم ابتدایی

علی اکبر پورمندیان

چهارم ابتدایی

سیده آیدا حسینی نژاد

کالس هشتم- معدل 20

 مقام اول علمی استان

علیرضا شهابی

ششم ابتدایی

یاس ادیبی 

پنجم ابتدایی

محمد جاللی  

پنجم ابتدایی

مدرســه
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ســـــــــــــیمان 
در 

ــــتان ها اســـــــ
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دورود:

پروژه فاز چهارم کارخانه سیمان دورود که خرداد 

93 کلنگ زنی شده، روند اجرایی مناسبی ندارد.

نهاوند:

کارخانه سیمان نهاوند که با ظرفیت تولید روزانه 

3300 تن آغاز به کار کرد و 1000 تن از تولید آن به کشور 

همسایه یعنی عراق صادر می شد ولی امروز این 

میزان صادرات به ۷0 تن در روز کاهش یافته است.

خاش:

سوی  از  استاندارد،  هفته  گرامیداشت  در 

اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان، 

شرکت سیمان خاش بعنوان واحد نمونه استانی 

انتخاب شد.

مهریز:

فروش  برای  یزد  سیمان  تولید  واحد  تنها 

ادارات  برخی  بی مهری  درگیر  خود،  محصوالت 

دولتی در استفاده از سیمان یزد است.

فیروزکوه:

فرمانــدار فیروزکــوه بــا توضیــح مشــکلی پیــش 

آمــده در صنعــت ســیمان این شهرســتان پیرامون 

اینکــه بعضــی از راننده هــا هــم می خواهنــد 

ــد؛  ــی کنن ــیمان فروش ــم س ــل و ه ــیمان حم س

یعنــی می خواهنــد دوطرفــه ســود داشــته باشــند 

گفتــه اســت: واحدهــای تولیــدی ســیمان تولیــد 

کننــد و کاری بــه حمــل نداشــته باشــند. وی 

همچنیــن اظهــار داشــت: برخــی شــیطنت ها در 

حــوزه حمــل خنثــی شــد.

خراسان جنوبی: 

این استان تولید سیمان ساینده را دارد که بخش 

نخست تولید در بخش لوله سازی، فضاهای نفتی 

کاربرد دارد و پروژه جدیدی نیز در دست اقدام 

است که نیکل است و کارهای اولیه اکتشافات آن 

انجام شده است اما چون دانش فنی در ایران 

مواجه  مشکل  با  کاری  روند  ادامه  ندارد،  وجود 

شده که مسئوالن باید در زمینه دانش خارج از 

کشور همراهی الزم را داشته باشند.

بوشهر:

به 145  ماه  نخست سال 95، قریب  در شش 

میلیون مترمکعب گاز نیز به صنایع سیمان و فوالد 

استان تحویل داده شده است.

چهارمحال و بختیاری:

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 

و بختیاری گفت: در 6 ماهه نخست امسال 100 

هزار تن سیمان از این استان به کشورهای عراق، 

امارات و مصر صادر شد.سید نعیم امامی افزود: 

در نیمه نخست امسال کارخانه سیمان شهرکرد 330 

هزار تن کلینکر و 4۷3 هزار تن سیمان با مقاومت 

های باال، زود سخت و خاص صنایع تولید کرد. وی 

گفت: کارخانه سیمان شهرکرد در 6 ماهه دوم سال 

صادرات بیشتری خواهد داشت.

قاین:

طبق مصوبه هیئت مدیره شرکت سیمان قاین 

قرار بود 250تن سیمان جهت ساخت این سوله 

ورزشی کمک شود که متاسفانه علی رغم پیگیری 

فراوان  مکاتبات  نماینده وقت وهم چنین  های 

نماینده فعلی وفرماندار واداره کل با مدیرعامل 

ازاین میزان فقط25تن  شرکت سیمان  متاسفانه 

کمک شده است.

 

طبس:

جاده  کیلومتری   30 در  طبس  سیمان  کارخانه 

ابتدای خرداد ماه به  از  طبس واقع شده است 

مالی  مشکالت   کارفرما  سوی  از  که  آنچه  دلیل 

عنوان می شود، موقتا تعطیل اعالم شده است 

این واحد  در  تمامی 40کارگر شاغل  نتیجه  در  و 

تولیدی سرگردان هستند.

المرد:

ــا تــالش همــه جانبــه  شــرکت ســیمان المــرد ب

در ارتبــاط بــا حفاظــت از محیــط زیســت همراه 

بــا کنتــرل و کاهــش پیامدهــا واثــرات منفــی 

ــات الزم  ــی اقدام ــت محیط ــای زیس ــه ه جنب

ــح  ــت صحی ــا مدیری ــت و ب ــام داده اس را انج

ــذف و  ــا ح ــرژی  ب ــرف ان ــمندانه ی مص وهوش

یاکاهــش اتــالف انــرژی، از اســتانداردهای ملــی 

و بیــن المللــی زیســت محیطــی و مدیریــت 

ــر  ــایان ذک ــت. ش ــده اس ــوردار گردی ــرژی برخ ان

اســت شــرکت ســیمان المــرد پیــش تــر برچســب 

ــود. ــرده ب ــز دریافــت ک ســبز محصــول را نی

ایالم:

ایالم  برای سیمان  امروز  تا  سالهای 94 و 95 

چندان رضایت بخش نبوده و بحران های زیادی 

گرفته  را  ایالم  استان  مهم  صنعت  این  دامن 

است.خصوصا در سال 95 این بحرانها تشدید 

شده است.

شهرکرد:

امسال 5۷2 هزار و ۷49 تن سیمان و افزون بر 

439 هزار تن کلینکر دراین کارخانه تولید شد. ازاین 

میزان سیمان و کلینکر تولیدی 116 هزار و 43۷ 

هزار تن به کشور عراق صادر شده است.

سیمان تهران: 

کارخانــه ســیمان تهــران در حالــی همچنــان بــا 

آالیندگــی بــه فعالیــت خــود ادامــه مي دهــد کــه 

طبــق وعــده مســئوالن کارخانــه، قــرار بــوده تــا 

پایــان تیرمــاه ســال 94، گردوغبــار و آلودگــی آن 

توســط فیلترهــای مخصــوص کنتــرل  شــود. بــا 

ــه ســیمان گاهــی  ــی کارخان ــن، آالیندگ وجــود ای

همزمــان بــا ســاعات اوج مصــرف بــه اوج خــود 

ــرق،  ــرف ب ــش مص ــا افزای ــع ب ــد. در واق مي رس

اختــالالت نوســانی شــکل گرفتــه و جریــان بــرق 

ــود. ــع مي ش قط
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1
 میزان دخل و خرج خودتان را نمی دانید

مقدار  و چه  می کنید  دریافت  پول  مقدار  ماه چه  در  که  نمی دانید  اگر شما 
خرج، خودتان را برای ولخرجی، بدهی و اضافه برداشت از حسابتان آماده کنید. 

راه حل: شروع کنید به یادداشت کردن درآمد و مخارج خود؛ دانستن دخل و خرج 
می دانید  شما  که  هنگامی  است.  حیاتی  زندگی  شیوه  حفظ  و  تقویت  برای  زندگی 

با یک حساب سرانگشتی ساده مشخص  دارید. چقدر خرج می کنید،  چقدر درآمد 
آیا  یا نیاز است صرفه جویی و یا سرمایه گذاری کنید و  می شود که چقدر می توانید و 

می توانید برای خودتان هدفون های گران قیمتی بخرید یا نه. نکته مهم این کار این است 
که شما می توانید با ارزیابی مخارج و درآمدتان، با اختصاص دادن یک بودجه ماهانه برای 

پس انداز در زندگی خودتان پیشرفت حاصل کنید.

2
تمام مدت بدهی دارید

برخالف بدهی های خوب که جهت سرمایه گذاری برای آینده است، بدهی های بد که معموالً همراه با 
نرخ بهره باال هستند به ساخت ثروت و دارایی برای شما کمک نمی کنند. 

راه حل: پرداخت بدهی، آن هم با نرخ بهره باال یک اولویت است. این گونه بدهی ها به راحتی توانایی 
خارج کردن کنترل زندگی از دست شما را دارند.

3
هر ماه با صورتحساب های خود شگفت زده می شوید

زمانی که شما دقیقاً به همان اندازه که درآمد دارید، خرج می کنید، اگر یک مورد اضطراری مانند هزینه دکتر 
و بیمارستان پیش آید چه خواهید کرد؟ یا به عنوان مثال چگونه هزینه گردش آخر هفته خود را پرداخت می کنید؟ 

راه حل: دو راه برای قطع این جریان وجود دارد. یک: کسب درآمد بیشتر، دو: خرج کمتر. برای درآمد بیشتر راه هایی مانند اضافه 
کردن ساعات کاری وجود دارد و اگر قصد دارید خرج خود را کم کنید با صرفه جویی در هزینه های بزرگ خود، مانند اجاره، حمل 

و نقل روزانه، و... می توانید به این هدف برسید.

برای  کردن  خرج  پول  چگونه  چالش 
برخی  و  دارد  زندگی وجود  در  هرکسی 
عمل  دیگران  از  بهتر  راه  این  در  ما  از 
که  می کنید  فکر  شما  اگر  می کنیم. 
استاد  خود  مالی  امور  به  رسیدگی  در 
زیر  نکات  به  که  است  الزم  هستید، 
نگاهی بیاندازید. شاید آنقدر که فکرش 
رفتار  نقص  و  عیب  بی  می کنید  را 

نمی کنید.

موفقـیت
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 4
همیشه در مورد پول استرس دارید

احساس نگرانی در مورد پول و حس گناه در هنگام خرج کردن از دیگر نشانه های مورد 
باالست. نظرسنجی در سال 2015 توسط انجمن روان شناسی آمریکا صورت گرفته 
است که نشان می دهد ۷2% مردم این کشور، حداقل یک بار در ماه تحت استرس 

پول قرار می گیرند. 
راه حل: اگر شما در مورد پول استرس می گیرید به این دلیل است که 
می دانید یک چیزی در این مورد درست نیست و این به خودتان بستگی 
دارد که چگونه اقدام کنید. نگرانی شما ممکن است برای عدم توانایی 
در پرداخت بدهی هایتان باشد و یا نداشتن بودجه کافی برای تفریح در 
ماه و یا اینکه با سطح درآمدتان باید تمام مدت کار کنید و پس اندازی برای 
بازنشستگی ندارید. برای مقابله با ترس تان می توانید تنها 1% از درآمدتان را 

پس انداز کنید و با این کار باعث کاهش استرس خودتان شوید.

5
 تصمیم دارید که در سال های آینده برای بازنشستگی خود پس انداز كنید

که  کاری  بهترین  اما  آید،  نظر  به  بسیار دور  بازنشستگی  برای شما  هرچند ممکن است 
ممکن است انجام دهید این است که در اسرع وقت شروع کنید به پس انداز کردن. 

راه حل: مهم نیست که به چه روشی اقدام به این کار می کنید؛ بهترین کار این است که 
فقط شروع کنید.  مشاوره ها و نکاتی خوبی در این رابطه وجود دارد. با آگاهی کامل می توانید 
دریابید که نیاز است روزانه چه مقدار پول صرفه جویی کنید تا در سن 65 سالگی بتوانید راحت 

زندگی کنید.

6
شما از ایده سرمایه گذاری وحشت دارید

این احساس بسیار عمومیت دارد، اما سرمایه گذاری راهی بالقوه برای رشد کردن و فراتر از سود بی دردسر 
یک حساب بانکی است. 

راه حل: حتی بسیاری از میلیاردرها هم کسب و کار خودشان را با محافظه کاری شروع کرده اند و به مرور آن را 
بهبود بخشیده اند. با کسب اطالعات کافی در مورد سرمایه گذاری و شناخت عواملی که منجر به شکست در آن 

می شود و در طرف مقابل با شناخت عواملی که منجر به سرمایه گذاری موفق می شود وارد این میدان شوید.

7
 شما احساس می كنید چیزی برای پنهان کردن دارید

اگر شما وحشت دارید که کسی چیزی در مورد حقایق امور مالی شما بفهمد، به وضوح چیزی درست نیست. حقیقت چیزی زشت 
و غیرقانونی ندارد. حقیقت می تواند این باشد که شما پول خرید ماشین گران قیمت ندارید و یا به سختی از پس مخارج زندگی 

بر می آیید و یا نمی توانید پس انداز کنید. اگر شما نگرانید که کسی در این رابطه چیزی بفهمد، جریانی نگران کننده وجود دارد. 
راه حل: در نهایت کسی راز شما را می فهمد، و این ممکن است خوب باشد که بتواند به شما کمک کند. اما اگر مشکالت مالی 
شما، با وجود درآمد کافی در وضعیت بحرانی قرار دارد بهتر است که از افرادی متخصص مانند مراکز مشاوره مالی کمک بگیرید.
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اگــر انســان گمــان کنــد کــه فقــر او 
ــار  ــا اینکــه خداونــد او را رهــا کــرده و گرفت سرنوشــت اوســت ی
ــده و  ــرده ش ــد و افس ــود، ناامی ــیطانی بش ــاوس ش ــن وس چنی
دســت از تــالش هــم برخواهــد داشــت و چــه بســا طعمــه ی 

ــرداران شــود. ــرای ســودجویان و کالهب ــی ب خوب
علــی علیــه الســالم مــی فرمایــد: »فقر مرگ بــزرگ اســت« و از 
ابتالئــات ســخت دنیاســت و اســالم آن را بــالی بــدی مــی دانــد 
کــه ایمــان افــراد را از بیــن مــی بــرد. در روایــت اســت کــه »هرگاه 
فقــر از دری وارد شــود ایمــان از در دیگــری خــارج مــی شــود.« 

ایشــان ضمــن نیایشــی کــه بــا خــدای خــود داشــت بــه ضررهــا 
و آفــات فقــر اشــاره کــرده مــی فرمایــد: »خدایــا آبرویــم را بــا بی 
نیــازی نگهــدار و بــا تنگدســتی شــخصیت مــرا لکــه دار مفرمــا. 
ــو روزی  ــواران ت ــه( از روزی خ ــد ک ــی نرس ــه جای ــن ب ــا کار م )ت

بخواهــم و از بــدکاران عفــو و بخشــش طلبــم. «1
تحمــل فقــر بســیار ســخت و دردنــاک اســت بــه همیــن جهــت 
خداونــد در صــدور احــکام خــود بــر فقــرا بســیار رحــم کــرده 
و بــرای کفــاره ی بســیاری از تقصیــرات بنــدگان، صدقــه را 
واجــب کــرده اســت. صدقــه را باعــث بخشــش گناهــان، رفــع 
ــرار داده  ــان دردهــا و  طــول عمــر و .... ق ــاری هــا و درم گرفت
و بــر انفــاق و خمــس و زکات نیــز ســفارش نمــوده چنانچــه بــه 
احــکام اســالم عمــل شــود فقیــری روی زمیــن باقــی نمــی مانــد. 
بــه همیــن جهــت فرمــوده انــد در دولــت موعــود منتظــر چــه 
بســا بــه شــوق ثــواب صدقــه، بــرای یافتــن فقیــری تــالش مــی 

کننــد و نمــی یابنــد.

راهكارهای دین در فرار از فقر 
علــی علیــه الســالم مــی فرمایــد: »فقــر مــرگ بــزرگ اســت« 

ــی  ــدی م ــالی ب ــالم آن را ب ــت و اس ــخت دنیاس ــات س و از ابتالئ
دانــد کــه ایمــان افــراد را از بیــن مــی بــرد. در روایــت اســت کــه 
»هــر گاه فقــر از دری وارد شــود ایمــان از در دیگــری خــارج مــی 

شــود.«

حفظ امید و کرامت انسانی فقیر
تــا زمانــی کــه امیــد باشــد انســان، تســلیم فقــر نمــی شــود و 
همــواره تــالش مــی کنــد و تــالش ذاتــا دارای نتیجه اســت. کســی 
کــه تســلیم فقــر شــده چــه بســا همیشــه فقیــر باقــی بمانــد. او 
خــودش را پســت مــی دانــد و همیشــه بــه کارهــای پســت رو مــی 
کنــد. و هیچــگاه حتــی فکــر اســتفاده از بعضــی فرصــت هــای 
نجــات دهنــده را هــم بــه ذهنــش راه نمــی دهــد چــون بــاور 

کــرده کــه ســهم او همیــن اســت.
اگــر انســان گمــان کنــد کــه فقــر او سرنوشــت اوســت یــا اینکــه 
ــیطانی  ــاوس ش ــن وس ــار چنی ــرده و گرفت ــا ک ــد او را ره خداون
بشــود، ناامیــد و افســرده شــده و دســت از تــالش هــم 
برخواهــد داشــت و چــه بســا طعمــه ی خوبــی برای ســودجویان 

ــود. ــرداران ش و کالهب
طمــع نداشــته باشــیم تــا از فقــر نجــات پیــدا 
کنیــم. بیــکاری موجــب فقر اســت و از مهمترین 
و  محــال  آرزوهــای  جوانــان  بیــکاری  دالیــل 
بلندپروازیهــا اســت. چــه بســیاری از اوقــات 
کــه طمــع مانــع اصلــی پیشــرفت اســت. مانــع 
اصلــی کار و کســب اســت. اگــر طمــع در کار 
نباشــد راحــت تــر کار پیــدا مــی کنیــم و کارمان 

ــد. هــم رونــق مــی یاب

مهمترین مهاركننده های فقر
با قناعت روح انسان از اضطراب فقر نجات   پیدا 

می کند. از جمله توصیه های لقمان حکیم به پسرش 
است که ای فرزندم قوی ترین مردم کسی است که قانع 

باشد به آنچه که خود دارد. و محتاج ترین مردم کسی است 
که چشمش به مال مردم باشد اگر چه گنج قارون داشته باشد.
در دین ما توصیه هایی شده است که اگر رعایت شود، سنت 
حسنه ی صدقه، روحیۀ گدا پروری ایجاد نمی کند. مثل اینکه 

فقـــر را چگونه درمان كنیم؟
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اوال صدقه دهنده صدقه گیرنده را نبیند. صدقه ی آشکارا، شرم 
فقیر را از بین می برد. و ممکن است او را مشتری دائمی نیکوکاران 
کند. ثانیا ثواب قرض را بیش از ثواب صدقه قرار داده است و 
ثالثا به کسی هم که صدقه می گیرد توصیه شده صدقه بدهد 
تا همیشه صاحب دست گیرنده نباشد بلکه دست دهنده هم 

داشته باشد و کرامت و عزت نفسش را حفظ کند

پوشاندن فقر
فقیر نباید ذلیل بشود. نباید با خفت و خواری رفتار کند. چه 
آنکه رفتار ذلیالنه نه از فقرش می کاهد و نه باعث روی کردن 

مردم به او می شود. 
»... ای پسر بدان من صبر بر چیزهای تلخ را چشیدم و 
چیزی تلخ تر از فقر نیافتم. چنانکه روزی فقیر شدی فقر 
خود را بین خود و خدای خود قرار بده و فقر خود را بر 
مردم اظهار مکن. کسی که فقرش را اظهار می کند فرصت 
های خوبی را از دست می دهد معموال طبع مردم اینگونه 
است که از فقرا رو برمی گردانند و همین امر به فقر آنها 

دامن می زند.
با فقر است. در  صدقه دادن هم راهی برای مبارزه 
روایتی از امام علی علیه السالم آمده است: »هرگاه 
تهی دست شدید، با صدقه دادن با خدا تجارت کنید.2

این روایت عجیب است زیرا از انسان فقیر می خواهد 
که صدقه بدهد. حتما گشایشی در صدقه دادن است که 

خداوند
می خواهد آن گشایش را نصیب فقیر کند. 

اما جز این، حکمتهای دیگری نیز دارد. یکی از بدترین بالیای 
فقر این است که انسان را مبتال به روحیه ی تکدی گری می کند.

خداوند با این نمی خواهد آنها را به کارهای سخت وادار کند 
بلکه می خواهد بندگان فقیرش به خاطر فقر، تبدیل به انسانهای 
به سوی دیگران دراز کرده  را  حقیری نشوند که فقط دستشان 
باشند. بلکه می فرماید شما هم صدقه بدهید هر چند بسیار 
اندک، و با این کار هم شخصیتتان را حفظ کنید و هم با خدا 
معامله کنید و این موضوع هیچ منافاتی با قبول صدقه از سوی 
دیگر مسلمانان ندارد. بلکه باعث می شود که شخص فقیر دچار 
روحیه تکدی گری و پستی نشود. زیرا تجربه شده گاهی فقر کسی 
برطرف می شود اما رفتار فقیرانه اش برطرف نمی شود زیرا روحیه 

و اخالق پست تکدی گری باقی مانده است. 
لذا در دین ما توصیه هایی شده است که اگر رعایت شود، سنت 
حسنه ی صدقه، روحیه گدا پروری ایجاد نمی کند. مثل اینکه 
اوال صدقه دهنده صدقه گیرنده را نبیند. صدقه ی آشکارا، شرم 
فقیر را از بین می برد. و ممکن است او را مشتری دائمی نیکوکاران 
کند. ثانیا ثواب قرض را بیش از ثواب صدقه قرار داده است و 
ثالثا به کسی هم که صدقه می گیرد توصیه شده صدقه بدهد 
تا همیشه صاحب دست گیرنده نباشد بلکه دست دهنده هم 

داشته باشد و کرامت و عزت نفسش را حفظ کند.
 

پی نوشتها:

1- خطبه 225 نهج البالغه

2- نهج البالغه؛ ص 258
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۱. اعتماد به نفس دارد ولی خودستا نیست
نفس  به  اعتماد  و  داشته  اطمینان  خودشان  به  بزرگ  رهبران 
باالیی دارند به طوری که کارکنان به خاطر همین اعتماد به نفس 
جذب شان شوند. برای اینکه بدانید این قابلیت را دارید کافی است 
ببینید آیا از چالش  می گریزید یا نه. اعتماد به نفس شما را در 
زمان های آشفتگی آرام نگه می دارد. به عالوه، رهبران بزرگ کاری 

را که متعهد به انجام آن هستند رها نمی کنند.

 ۲. حساس و نسبت به دیگران پاسخگو است
رهبران بزرگ حساس هستند و نیازهای دیگران را به خوبی درک 
می کنند. آنها می دانند چه چیزی کارکنان آنها را برمی انگیزد و به رفاه 
آنها توجهی حقیقی نشان می دهند. به افراد سازمان تان اهمیت 

بدهید و خود را نگهبان سالمت و موفقیت آنها بدانید.

۳. مصمم است
رهبران بزرگ کار را تا حد کمال ادامه می دهند. آنها می توانند 
همزمان جزئیات ظاهرا بی اهمیت و تصویر بزرگ را در ذهن 
داشته باشند. حواس شان به هر چیزی که فکر می کنند می تواند 
به آنها در دستیابی به اهداف شان کمک کند هست. وقتی کارها 
نمی شوند.  تسلیم  به سادگی  نمی رود  پیش  آنها  دلخواه  طبق 
اینکه دلیل  ادامه بدهید مگر  انتها  تا  را  پروژه های تان  بنابراین 

خوبی برای توقف کار داشته باشید.
 

4. حمایت گر است
رهبران بزرگ نسبت به افرادی که سازمان  آنها را تشکیل می دهند 
هدایت  را  خود  افراد  چالش ها  در  آنها  دارند.  حقیقی  توجهی 
موفقیت  که  هستند  راه حل هایی  دنبال  به  همیشه  و  می کنند 

بلندمدت آنها را تضمین کنند. اگر به یکی از کارکنان تان که به خاطر 
بیماری فرزندش نیاز به تغییر ساعت کاری اش دارد کمک کنید تا 
برنامه ی زمانبندی جدیدی داشته باشد و در این مسیر به سایر 
کارکنان هم فشاری وارد نکنید هم کارمندتان را حمایت کرده اید و 

هم سازمان تان را.

5. متمایز است
رهبران برخورد حرفه ای منحصربفردی نسبت به تصویر،  اعمال 
و حرف های خود دارند. آنها به گونه ای رفتار می کنند که کامال از 

مدیران موثر تصادفی به این جایگاه نرسیده اند. رازی که 
آنها را نسبت به دیگر افراد موفق تر و برجسته تر کرده است، 
و  بزرگ  رهبران  آنهاست.  بفرد  منحصر  رفتاری  ویژگی های 
پیشرو عادت های موثر رهبری را آموخته و به کار گرفته اند؛ 
مقاله  این  در  دهید.  انجام  می توانید  هم  شما  که  کاری 

می خواهیم درباره 10 رفتار برجسته مدیران موثر، بگوییم.
تبدیل شدن به یک مدیر موفق به چیزی بیش از سختکوشی 
نیاز دارد. رهبراِن واقعا خارق العاده کاری می کنند که شور 
و شوق و عالقه ی آنها سازمان شان را برانگیزد. اجازه بدهید 
برای  باشد.  شما  رهبری  شخصیت  از  بخشی  شما  اشتیاق 

رهبری هم از مغزتان استفاده کنید و هم از قلب تان. 

۱۰ رفتار برجســــــــــــته مدیران موثر
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۱۰ رفتار برجســــــــــــته مدیران موثر
کارکنان خود متمایز باشند و در عین حال احترام و تحسین آنها 
را هم برانگیزند. برای آنکه به عنوان یک رهبر از سایرین متمایز 
باشید باید رهبری خود را با الگوسازی انجام دهید. حرفه ای لباس 
بپوشید،  از اخبار کل سازمان باخبر باشید و با هوشمندی صحبت 
کنید. اگر موفق شده باشید تصویر مدیریتی منحصربفرد خود 
را بسازید و با آن راحت باشید خواهید دید که بدون احساس 

خجالت یا تالش زیاد مثل یک مدیر راه می روید و حرف می زنید.

  6. مسئول است
مدیران بزرگ مسئولیت عملکرد کارکنان خود را برعهده می گیرند. 

اگر کاری خوب انجام شده باشد در حضور همه از کارمندان خود 

تعریف می کنند. وقتی اوضاع به توجه ویژه نیاز داشته و موانعی 
بر سر کار ایجاد می شود، آنها به سرعت راهی برای حل مسئله و 
ادامه ی کار پیدا می کنند. هرگاه توانستید این کارها را بدون آنکه به 
دنبال خطاکار بگردید یا برای فرار از مسئولیت تقصیر را به گردن 
دیگران بیندازید انجام بدهید، آنگاه یک رهبر مسئول خواهید بود.

۷. حرف های متقاعدكننده می زند
متقاعدکننده هستند.  بسیار  بزرگ  که رهبران  پیداست  ناگفته 
آنها می دانند چه پیامی را چه موقع بدهند. تالش کنید پیام های 
الهام بخش ارسال کنید، انگیزه بدهید، اطمینان ایجاد کنید و هر 
جا که الزم باشد دیگران را هدایت کنید. اگر بتوانید سازمان تان را 
با حرف وادار به حرکت کنید، ارتباطی متقاعدکننده،  عاشقانه و 

صادقانه برقرار کرده اید.
 

۸. صادق است
با  همانطور  واقعا  آنها  هستند.  صادق  افرادی  بزرگ  رهبران 
دیگران رفتار می کنند که دوست دارند با آنها رفتار شود چرا که به 
دیگران احترام گذاشته و احساسات آنها را در نظر می گیرند. آیا 
واقعا باور دارید که صداقت و رفتار اخالقی مبنای موفقیت شما 
را شکل می دهد؟ اگر اینطور است شما هم می توانید به صف 
را  موفق  بسیار  سازمان های  که  بپیوندید  فوق العاده ای  رهبران 

مدیریت می کنند.

۹. منظم و سازمان یافته است
پیشاپیش  بزرگ  رهبران  دارد.  نیاز  کردن  فکر  به  برنامه ریزی 
سازماندهی و برنامه ریزی می کنند. اگرچه فکر کردن به سناریوهای 
مختلف و اثرات محتمل آنها، به مهارت های تفکر تحلیلی نیاز دارد، 
باید به گونه ای برنامه ریزی کنید که عالقه ی شما در راستای تفکرتان 

قرار گیرد. هم با مغزتان رهبری کنید و هم با قلب تان.

۱۰. خوش بین است
رهبران عاشق منبع حرکت هستند، به نظر می رسد که آنها به 
سادگی می توانند به دیگران قوت قلب بدهند و اغلب با شور و 
اشتیاق و یک جور بی مباالتِی محاسبه شده به دل ماجرا می زنند. 
روح  کاری تان  محیط  به  باشد،   واقعی  اگر  شما،   خوش بینی 
می بخشد. از اعمال جسورانه و بی فکرانه پرهیز کنید اما به دنبال 
راه هایی باشید که افراد را برانگیخته کنید و به آنها انرژی بدهید. 
سعی کنید محل کار را برای خودتان و اعضای تیم تان لذت بخش 
کنید. اگر این کار را درست انجام دهید خواهید دید که در عین 

حال که لذت برده اید،  کار هم انجام شده است.



28
ه 

فح
ص

   
 9

5 
یز

پای
  1

3 
ره

مـا
 ش

ن 
زگا

رم
 ه

ان
یم

 س
لی

اخ
ه د

نام
صل

 ف

غم و شادی
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داوود بهمن  نژاد کارشناس صنعت سیمان  
ظرفیت تولید سیمان های آمیخته در کشور 
این صنعت محسوب  پنهان  آمار  را جزء 
امکان  حاضر  حال  در  که  چرا  داند؛  می 
تولید 8 تا 10 میلیون تن سیمان آمیخته در 
کشور وجود دارد اما در عمل، بهره برداری 

مناسبی صورت نمی گیرد.
گام  در  اقتصادی  بنگاه  هر  گفت:  وی 
نخست باید به دو اصل اولیه توجه کند. 
که  نوآوری،  دیگری  و  مصرف  بازار  یکی 
کارخانجات سیمان نیز از این امر مستثنی 
نیستند و با توجه به ظرفیت سازی 80 میلیون 
در  سیمان،  در صنعت  شده  انجام  تُنی 
حال حاضر لزوم توجه به تولید و عرضه 
سیمان های آمیخته یکی از مواردی است که 
توسط کارخانجات سیمان ایران مورد غفلت و 

بی توجهی قرار گرفته است.
به  اشاره  ادامه، ضمن  در  کارشناس  این 
تغییر وضعیت بازار سیمان از انحصاری 
ما  افزود:  گذشته  سال  دو  در  رقابتی  به 
باید در سال های گذشته عالوه بر توجه به 
هدفمند سازی ساخت و توسعه کارخانجات 

سیمان، چه از لحاظ تکنولوژیکی و محیط 
زیستی و چه از نظر پراکندگی جغرافیــایی، 
کارخانجات سیــمان را به شکل بهتری ایجاد 
در  که  آنجا  از  اما  می کردیم؛  ومدیریت 
به نوعی  کارخاجات سیمان  بازار  گذشته، 
یک بازار انحصاری بوده و مشتریان جلوی 
درب کارخانجات صف می کشیده اند، دیگر 
کسی توجهی به مسایل مذکور نداشته و 
تنها کسب سود و در کنار آن ایجاد اشتغال 
اهداف  به عنوان  مردم  نیازهای  تامین  و 
اصلی در نظر گرفته شده و این درحالی 
انباشت  با  کارخانجات  اکنون  که  است 
میلیون تنی سیمان و کلینکر روبه رو هستند.

داود بهمن نژاد در مورد میزان اهمیت 
شاید  گفت:  آمیخته  سیمان های  تولید 
صنعت  در  موثر  راهکارهای  از  یکی 
سیمان ایران و جهان، نوآوری در تولید 
سیمان های  به ویژه  خاص  سیمان های 
که  است  مرکب  و  پوزوالنی  آمیخته، 
نوین  فناوری های  از  استفاده  مستلزم 
افزوده  ارزش  ایجاد  بر  عالوه  تا  بوده 
حفظ  به  کارخانجات،  برای  مناسب 

نماید.  شایانی  کمک  نیز  زیست  محیط 
از  می توان  مثال  به طور  زمینه  این  در 
کشور آمریکا نام برد که تا ۷0 درصد از 
ظرفیت تولید خود را می تواند به تولید 

سیمان های آمیخته اختصاص دهد.
مازاد  که  فعلی  شرایط  در  افزود:  وی 
آثار رکود و  بر تقاضا وجود دارد،  عرضه 
برخی  و جایگزینی  از یک  سو  تحریم ها 
به جای سیمان در صنایع  کاالهای دیگر 
پیش ساخته،  دیوارهای  مانند  ساختمانی 
بلوک های بتنی سبک، نماهای ساختمانی 
و… همگی دست به دست هم داده اند تا 

تقاضا برای سیمان کاهش یابد.
سیمان  کارخانجات  شرایط  این  در  لذا 
تکنولوژی جدید  از  استفاده  با  می توانند 
برای  نوآورانه  طرح های  از  حمایت  و 
بتن،  و  سیمان  جدید  کاربردهای  ایجاد 
و  فرهنگ سازی  و  بتنی  روسازی های 
مزایای  درخصوص  عمومی  آموزش های 
استفاده از اسکلت های بتنی به جای فلزی 
در پروژه های ساختمانی شرایط را در آینده 

بهبود بخشند.

سیمان های آمیخته، ظرفیت پنهان سیمان ایران

گفتگو

گفتگو با داود بهمن نژاد)کارشناس حوزه سیمان(
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بحث  و  پرکاربردترین   ، مهمترین  شاید  که  مصالح ساختمانی  این  از  یکی 

برانگیزترین آنها باشد، بتن است. حتما شما هم در خیابان و یا در نزدیکی 

بناهای در حال ساخت ماشینهایی را که در پشت آنها مخزن هایی در حال 

دوران است دیده اید.

این ماشین ها مشغول اختالط سیمان، آب، شن و ماسه برای تهیه بتن هستند. 

ساخت بتن به ظاهر ساده به نظر می رسد؛ اما نکات ریز و مهمی در تهیه آن 

وجود دارد که ذهن محققان را به خود مشغول کرده و همواره شاهد تحقیقات 

مختلف در این زمینه در نقاط مختلف جهان هستیم.

در ایران نیز پژوهش های زیادی در ساخت بتن انجام شده است که در 

یکی از این پژوهش ها که در دانشگاه تربیت مدرس صورت گرفته ، بتن رنگی با 

ظاهر زیباتر و مقاومت بهتر ساخته شده است.

بتن عبارت است از مخلوطی از سیمان و ذرات و دانه های شن و ماسه با 

ابعاد مختلف که برای ساخت آن سیمان و آب و شن و ماسه با هم مخلوط 

می شود و آنچه در تهیه این مخلوط اهمیت دارد، نسبت ترکیب شدن اجزای 

مختلف است. این ترکیب یکی از پرمصرف ترین مصالح ساختمانی است که 

به دلیل داشتن خواصی نظیر مقاومت و االستیسیته باال از تمام مواد دیگر 

متمایز می شود. به دلیل همین خواص فوق العاده است که همواره تحقیقات 

در زمینه بتن در سراسر دنیا در حال انجام است و هدف از این تحقیقات 

ساخت بتن با مقاومت فشاری باالتر و نفوذ پذیری کمتر است.

در این زمینه همه ساله مسابقات مختلفی نیز در سطح جهان برگزار می 

شود که در این مسابقات همه به دنبال بتن با خواص مکانیکی باالتر هستند.

عوامل موثر بر خواص مکانیکی بتن عبارتند از: جنس سیمان و درصد آن در 

ترکیب ، جنس آب که می تواند آب آشامیدنی ، آب مقطر یا حتی آب رودخانه 

باشد. جنس شن و ماسه و نوع دانه بندی و اندازه ذرات آن و نحوه ساختن 

و عمل آوری بتن.

اگر عمل آوری بتن و عملیات اختالط خوب انجام نشود، حفره هایی در بتن 

ایجاد شده و در این حفره ها آب محبوس می شود. در هوای سرد و فصل 

یخبندان این آب یخ می زند، حجم آن افزایش می یابد و به این ترتیب باعث 

ترک برداشتن بتن می شود که افت مقاومت سازه را به دنبال دارد. 

ساخت یک بتن جدید
با توجه به اهمیت بتن در احداث سازه های مختلف در ایران نیز همواره 

تحقیقاتی در این زمینه انجام می شود.

در یکی از این تحقیقات که در گروه سرامیک بخش مهندسی مواد دانشگاه 

تربیت مدرس ، توسط مهندس سیدبدرالدین احمدی به سرپرستی دکتر رسول 

صراف ماموری به انجام رسید، بتن رنگی با روش جدید و به کمک رنگدانه 

های مختلف ساخته شد. در این طرح با استفاده از رنگدانه های سرامیکی و 

فلزی نمونه هایی از بتن قهوه ای، سبز، زرد، سفید، سیاه ، قرمز، نارنجی و 

آبی تهیه شده است.

با توجه به این که رنگدانه های سرامیکی مورد استفاده در این طرح دارای 

دانه بندی بسیار ریزی است ؛ لذا توزیع یکنواخت و همگنی را در بتن ایجاد 

می کند و عالوه بر آن مقدار مورد استفاده رنگدانه ها بسیار اندک و درصد 

ناچیزی از کل ترکیب است.

بنابراین هزینه زیادی را تحمیل نمی کند و قیمت تمام شده بتن رنگی خیلی 

بیشتر از بتن معمولی نیست. برای تهیه این بتن حدود 1تا 3درصد از رنگدانه 

مورد نظر در شرایطی که بتن تحت عمل آوری است به مخلوط اضافه می شود 

و بقیه مراحل کار در حد زیادی مشابه ساخت بتن معمولی است.

نکته قابل توجه در این مساله این است که برای ساخت قطعات و احجام 

بزرگ، می توان به جای رنگی کردن کل توده جسم فقط الیه رویی آن را رنگی 

تهیه کرد و توده درونی جسم به رنگ معمولی بتن باشد.

رنگدانه های مورد استفاده
به طور کلی رنگدانه ها به ۷گروه عمده تقسیم می شوند که عبارتند از: 

رنگدانه های رنگی، رنگدانه های سیاه، رنگدانه های فلزی، رنگدانه های دارویی، 

رنگدانه های آرایشی و رنگدانه های غذایی. مهمترین رنگدانه های سفید اکسید 

تیتانیوم، رنگدانه های بر پایه روی، رنگدانه های بر پایه سرب ، اکسید آنتیموان 

و اکسید زیرکونیوم است.

ترکیبات  و  سیانید  کرومات،  اکسید،  نوع  از  معموال  رنگی  رنگدانه های 

سیاه(،  )کربن  دوده  نوع  از  سیاه  رنگدانه های  مهمترین  است.  کادمیوم 

از بتن رنگی چه می دانید؟
دانش
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گرافیت، اکسید آهن سیاه و ترکیب مس کروم سیاه است که ترکیب آخر به 

کروم کاپرسیاه معروف است.

رنگدانه های فلزی معموال از نوع پولک های آلومینیوم، پولک های برنز طالیی، 

پولک های روی ، پولک های فوالد زنگ نزن و پولک های نیکل است.

رنگدانه های دارویی ، آرایشی و غذایی ترکیباتی هستند که در تهیه مواد آرایشی، 

انواع قرص ها و کپسول ها و نیز تغییر رنگ در محصوالت غذایی کاربرد دارند. 

رنگدانه های سرامیکی بیشتر از نوع رنگی ، سفید، سیاه و فلزی است.

مزایای بتن رنگی
ایده ساخت بتن رنگی زمانی در ذهن محققان دانشگاه تربیت مدرس قوت 

آن  بررسی و مفید بودن  آن در زندگی بشر  کاربردهای مختلف  گرفت که 

ثابت شد.

از جمله موارد کاربرد بتن رنگی ، جدول بندی و خط کشی خیابان ها، رنگ آمیزی 

ساختمان های بتنی شهر که هم بر زیبایی معابر می افزاید و هم عمر سازه 

را افزایش می دهد. استفاده در میادین ورزشی و استادیوم ها برای رنگ آمیزی 

سکوهای تماشاچیان و یا موارد مشابه نیز می تواند کاربردهای دیگر بتن رنگی 

باشد.

همچنین برای این نوع بتن می توان کاربردهای نظامی نیز در نظر گرفت. 

به طور مثال می توان به استفاده از آن در رنگی ساختن سازه های بتنی محل 

حفاظت هواپیماهای جنگی و انبار مهمات مکان های نظامی اشاره کرد که هم 

به استتار سازه کمک می کند و هم با انتخاب صحیح رنگدانه ها امکان تقویت 

بتن در مقابل عوامل محیطی فراهم می شود.

ساخت بتن رنگی در مقایسه با بتن معمولی هزینه بیشتری دارد؛ ولی این 

هزینه چندان قابل توجه نیست. شایان ذکر است که این بتنها عالوه بر زیبایی 

خاص ، در مقایسه با انواع دیگر با توجه به حذف مراحل تعمیر و نگهداری و 

نقاشی مجدد مقرون به صرفه تر است.

به طور معمول ، در مواردی نظیر خطکشی و جدول بندی معابر که باید 

از رنگهای خاصی استفاده شود، سازه با بتن معمولی ساخته شده و سطح 

خارجی آن با رنگهای معمولی رنگ آمیزی می شود که این رنگ چون به صورت 

یک پوشش خارجی است ، در معرض تخریب های محیطی قرار دارد و مرتب 

باید تعمیر و نقاشی مجدد شود.

این  در حالی که بتن رنگی دوام بیشتری دارد و رنگ آن ثابت است. در 

مختلف  های  آزمایش  تحت  رنگی  بتن  از  شده  ساخته  قطعات   ، پژوهش 

معمول در کنترل کیفیت بتن قرار گرفت که از آن جمله سنجش مقاومت 

فشاری و مقاومت کششی بتن است.

نتایج تحقیقات نشان داد رنگدانه ها مقاومت فشاری و کششی اکثر نمونه 

ها را تقویت کرده است. آزمایش معمول دیگر در ارتباط با بتن دوام ۷روزه و 

28روزه است . به این معنی که بعد از ۷روز و سپس 28روز از ساخت بتن ، 

مقاومت سازه سنجیده می شود.

در این آزمایش ها نیز بتن های رنگی کیفیت قابل قبولی داشتند نتایج این 

تحقیق در یک کنفرانس بین المللی نیز ارائه شده است. رنگدانه های مورد 

استفاده در ساخت این بتن کامال ابتکاری است و در ایران بتن رنگی با این روش 

برای اولین بار ساخته شده است و در کشورهای دیگر سابقه نداشته است.
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اکنون که  پاییز نفش های آخر خود را می زند و 

زمستان را در  پیش داریم، بهتر است با آمادگی 

و  بگذاریم  سر  پشت  خیلی خوب  را  فصل  این 

از آن لذت ببریم. زمستان زمانی از سال است 

که دوست دارید بیشتر داخل منزل بمانید چون 

شبه  ویروس های  اقسام  و  انواع  ماه ها  این  در 

آنفوالنزا و سرماخوردگی همه جا وجود دارد.

وقتی تصمیم می گیرید با میکروب های بیماری زا 

در  خوب  موادمغذی  از  استفاده  کنید،  مقابله 

رژیم غذاییتان فواید بسیار مثبتی بر سالمتتان 

همراه  را  سرما  تنها  نه  زمستان  داشت.  خواهد 

این  بلکه  می کند،  خانه نشینتان  و  می آورد  خود 

احتماالً  و  بیشتر  پرخوری های  خانه نشستن ها 

داشت.  خواهد  دنبال  به  هم  را  اضافه وزن 

به همین دلیل، در زیر لیستی از 20 نکته عالی برای 

تغذیه زمستانی برایتان گردآورده ایم که امیدواریم 

برایتان مفید باشد.

۱- غذا و فعالیت جسمی
اضافــه کــردن یکــی دو کیلــو وزن در طــول 

ــرای  ــا ب ــت. ام ــد نیس ــم ب ــدان ه ــتان چن زمس

خیلی هــا ایــن اضافــه کــردن وزن ســال بــه ســال 

ــوالً  ــا آن معم ــدن ب ــار آم ــود و کن ــتر می ش بیش

دشــوار اســت. پــس درکنــار عــادات غذایــی 

ــد. ــوش نکنی ــمی را فرام ــت جس ــالم، فعالی س

۲- تعادل
درموقــع خــوردن غــذا، بــه ســهم های غذایــی 

خــود دقــت داشــته باشــید. اگــر یــک تکــه 

کوچــک از یــک ماده غذایــی خوشــمزه بخوریــد، 

ــرد. ســعی  ــد ب ــذ آن لــذت خواهی از طعــم لذی

کنیــد تــا می توانیــد کمتــر از قنــد، نمــک، چربــی 

ــد. و تنقــالت اســتفاده کنی

۳- آب
در ماه های زمستان مغزتان کمتر پیام تشنگی 

نیاز  مورد  آب  تامین  از  حتماً  اما  می کند  صادر 

بدنتان مطمئن شوید چون زمستان هوا فقط سرد 

نیست، بلکه خشک هم هست.

4- سایر مایعات
آب،  به جز  باشید.  می نوشید  آنچه  مراقب 

مایعاتی مثل آبمیوه های طبیعی یا آب سبزیجات 

بسیار خوب هستند. اما سعی کنید از آبمیوه ها 

و کوکتل های مصنوعی و شکردار که گاهی مملو 

از خامه هم هستند و میزان باالیی کالری وارد 

بدنتان می کنند دوری کنید.

 

5- تغذیه
حاوی  معموالً  جشن ها  و  مهمانی ها  غذاهای 

مقدار کمی موادمغذی است. اما با کمی تالش 

و برنامه ریزی می توانید بسیاری از دستورغذاهای 

هوس انگیز را با موادمغذی بیشتری درست کنید. 

درصورت نیاز روش پخت و پزتان را تغییر دهید. 

مثالً به جای سرخ کردن از روش هایی مثل کباب 

کردن و بخارپز کردن استفاده کنید تا موادمغذی 

آن حفظ شود.

6- ماهی
نور  که  ماه های زمستان  ممکن است در طول 

خورشید کمتر می شود با کمبود ویتامین D روبه رو 

شوید. ماهی منبع بسیار خوبی از این ویتامین 

و همچنین اسیدهای چرب امگا3 می باشد که به 

شما کمک می کند هرگونه اختالالت روحیه را با باال 

بردن سطح سروتونین در بدنتان از بین ببرید.

۷- شکالت
خیلی ها نمی توانند هوس شکالت خوردن خود 

را ترک کنند، مخصوصاً در جشن ها و مهمانی ها. 

اما بهتر است در این زمینه هم انتخاب عاقالنه 

محتوی  با  شکالت  تیره تر  انواع  باشید.  داشته 

و  داشته  باالیی  بسیار  آنتی اکسیدان  باال  کاکائو 

انتخاب بسیار خوبی به شمار می رود.

۸- فیبر
زمستان،  در  یبوست  بردن  بین  از  برای 

رژیم غذاییتان را با انبوهی از فیبر پر کنید. کمی 

خالقیت به خرج دهید و برای ساالدتان از انواع 

مختلف میوه ها و سبزیجات استفاده کنید. اما 

دقت کنید که به عنوان چاشنی ساالد از سس های 

چاق کننده و پرکالری دوری کنید.

زمسـتان را جّدی تر بگیرید!
۲۰ نکته مفید تغذیه ای در فصل زمستان

سالمت باشید
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۹- آجیل
وقتی گرسنه تان شد، به آجیل حمله نکنید، فقط 

یک مشت از آن کافی است. تقریباً همه آجیل ها 

برای  که  سلنیوم هستند  از  بسیار خوبی  منبع 

سالمت ذهن و جلوگیری از افسردگی مفید است.

۱۰- دانه ها و غالت کامل
فیبــر موجــود در گنــدم، جــو، نان هــای دانــه 

کامــل و برنــج، تاثیــری محافظتــی بــرای ســالمت 

قلــب و سیســتم گــوارش بــدن دارنــد. از خوردن 

خــودداری  فرآوری شــده  دانه هــای  و  غــالت 

کنیــد زیــرا قســمت اعظــم موادمغــذی موجــود 

در آنهــا در مراحــل مختلــف فــرآوری از بیــن 

می رونــد.

۱۱- ماست طبیعی
باکتری هــای فعــال  ماســت حــاوی کشــت 

اســت کــه بــه شــما بــرای تقویــت سیســتم 

ایمنــی بدنتــان در زمســتان کمــک می کنــد. 

ــم دار،  ــا طع ــی ی ــت های مصنوع ــای ماس به ج

کنیــد.  انتخــاب  را  کم چــرب  ســاده  ماســت 

بــرای خوشــمزه تر شــدن آن می توانیــد انــواع 

ــازه را هــم خــرد کــرده و داخــل آن  میوه هــای ت

ــد. بریزی

۱۲- تنقالت
وقتی گرسنه می شوید، به جای اینکه به تنقالت 

پناه ببرید، یک بشقاب ساالد یا میوه یا یک مشت 

آجیل میل کنید.

۱۳- مرکبات
لیمــو  و  گریپ فــروت،  پرتقــال،  نارنگــی، 

ــد  ــه می توانن ــتند ک ــی هس ــالم ترین میوه های س

در تمــام طــول ســال بدنتــان را تقویــت کننــد. 

ویتامیــن C موجــود در همــه مرکبــات بــرای 

تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن در فصل زمســتان 

اهمیــت ویــژه ای دارد.

۱4- سبزیجات
حتماً در طول روز یک وعده سبزیجات در رژیم 

غذایی تان استفاده کنید.

۱5- جایگزین ها
دنبال جایگزین های سالم باشید، مثالً یک ظرف 

میوه تازه درمقایسه با ساالد میوه با خامه و شکر 

بسیار سالم تر و مغذی تر است.

۱6- قند میوه
زایلیتول یا سایر قندهای طبیعی که در میوه ها 

و گیاهان یافت می شوند می توانند انتخاب بسیار 

خوبی برای جایگزین کردن قندهای مصنوعی باشند.

۱۷- تنوع
به خاطر داشته باشید که هیچ ماده غذایی خاصی 

وجود ندارد که همه موادمغذی را در خود داشته 

باشد، ازاین رو در رژیم غذاییتان از انواع و اقسام 

گروه های مختلف موادغذایی استفاده کنید.

۱۸- گرسنگی نکشید
ــودداری  ــی خ ــاعات طوالن ــرای س ــوردن ب از نخ

کنیــد چــون بدنتــان را به حالت گرســنگی کشــیدن 

ــاال رود. ــان ب ــود وزن ت ــث می ش ــرد و باع می ب

۱۹- ورزش
بــرای ســوزاندن کالری هــای اضافــی کــه از 

بایــد  کرده ایــد،  مصــرف  پرکالــری  غذاهــای 

فعالیــت فیزیکــی خــود را بــاال ببریــد.

۲۰- حفظ وزن
اگــر کــم کــردن وزن در طــول زمســتان برایتــان 

ســخت اســت، افســرده نشــوید و نترســید. 

درعــوض ســعی کنیــد همیــن وزن را حفــظ کنید 

و وزن بیشــتری اضافــه نکنیــد.
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اگر می خواهید در مصرف موز تنوع 
موز  سوشی  کنید  ایجاد  خالقیت  و 
را دریابید. البته در سوشی ما خبری 
از ماهی خام نیست. بلکه به موز، 
کره بادام زمینی و شکالت یا شکالت 
صبحانه نوتال و برخی مواد دیگر مانند 
تخم شربتی، خالل پسته و غیره نیاز 

دارید.
این میان وعده ها یا دسرهای فوق 
العاده انرژی تان را افزایش می دهد. 
کافی است موز را با مواد متنوع داخل 
نان ترتیال بپیچید و آن را مانند سوشی 

برش زده و نوش جان کنید.

سوشی موز با خالل پسته و بادام
۲ برای اینکه کاری کنید تا فرزند نوجوانتان هم موز بخورد و هم 
از مغزها استفاده کند می توانید این خالقیت را به کار ببندید. مطابق 

دستور قبل سوشی را با کره بادام زمینی آماده کرده و آن را در خالل ریز 

پسته یا بادام و هر مغز دیگری که دوست دارید و حتی کنجد غلت 

دهید. سپس برش داده و سرو کنید.

سوشی موز با کره بادام و تخم شربتی

آن  روی  و  زده  بادام  کره  ترتیال  نان  روی  توانید  می  تنوع  ایجاد  برای 

تخم شربتی بریزید. حتماً می دانید که بادام و تخم شربتی حاوی میزان 

زیادی کلسیم هستند. بنابراین می توانید از یک میان وعده یا دسر حاوی 

مواد معدنی عالی مانند پتاسیم و کلسیم و غیره بهره مند شوید.

۳ دســـــــر خوشمــــــزه با مـــــــــــــــــــــوز
سوشی موز با نوتال

۱ کافی است یک عدد نان ترتیال را پهن کرده و روی آن را با نوتال بپوشانید. سپس یک موز روی آن 
گذاشته و نان را بپیچید. در نهایت نیز آن را برش زده و سرو کنید.

سوشی موز با کره بادام زمینی. این بار می توانید به جای نوتال از کره بادام زمینی استفاده کنید. این 

بار کافی است روی نان را با یک الیه کره بادام زمینی پوشانده و موز را روی آن قرار بدهید و بپیچید.

 سوشی موز با شکالت سیاه
۳این دستور برای افراد شکالت باز مناسب 
شود.  می  محسوب  خوب  دسر  یک  و  است 

بادام زمینی،  کره  از  است  کافی  آن  تهیه  برای 

و  کنجد  پودر نارگیل،  شده،  آب  شکالت سیاه 

مطابق  را  نان  داخل  کنید.  استفاده  پودر پسته 

دستورهای ذکر شده کره بادام زمینی بزنید و موز 

را در آن بپیچید. سپس قسمت بیرونی نان را با 

شکالت آب شده بپوشانید و پودر نارگیل، کنجد و 

پودر پسته را روی آن پاشیده و برش بزنید.

تغــذیه



35
ه 

فح
ص

   
 9

5 
یز

پای
  1

3 
ره

مـا
 ش

ن 
زگا

رم
 ه

ان
یم

 س
لی

اخ
ه د

نام
صل

 ف

بدون شک یکی از معیارهای مهم زیبایی، داشتن پوستی سالم، شفاف و بدون جوش و لکه های رنگی و موها و ناخن های زیبا و سالم 
است. بنابراین بی علت نیست که بسیاری از خانم ها مبالغ زیادی را صرف رفع مشکالت پوست و مو و ناخن می کنند. البته این کار بدون 
خرج کردن پول اضافی هم امکان پذیر است به شرطی که تاثیر ویتامین ها و ریزمغذی ها را نادیده نگیرید و به دلیل جذب اندک پوستی، بهتر 

است ویتامین ها از راه خوراکی به بدن برسند تا به صورت موضعی.

ویتامین B را نادیده نگیرید
با وجودی که گروه ویتامین B برای پوست و مو بسیار مفید است، اما تا زمانی 

که به کمبود این ویتامین دچار نشده اید نباید مکمل مصرف کنید چون در 

واقع تاثیری در سالمت پوست و مو و زیبایی ندارد. بد نیست بدانید ویتامین 

ب کمپلکس حاوی بیوتن )ماده شکل دهنده ناخن ها، پوست و سلول های مو( 

است و در مواد غذایی مثل آرد جو، برنج، تخم مرغ و موز یافت می شود. 

این در حالی است که کمبود ویتامین ب کمپلکس در رژیم غذایی می تواند 

باعث ریزش مو شود. از طرفی کرم های موضعی و پمادهای ساخته شده 

با ویتامین های گروه B می تواند به سلول ها آبرسانی کرده و باعث شفافیت 

پوست شود.

C جادوی ویتامین
خیلی ها فکر می کنند مهم ترین خاصیت ویتامین C مقابله با سرماخوردگی 

است در حالی که به گفته دکتر مهتی پور این ویتامین به کالژن سازی در همه 

قسمت های پوست کمک می کند. فراموش نکنید مرکبات، سبزیجات، فلفل و 

گل کلم سرشار از ویتامین C است. البته ویتامین C اگر به صورت موضعی و 

کرم و لوسیون استفاده شود هم باعث تقویت تولید کالژن می شود و از آسیب 

پوست با خورشید جلوگیری می کند.

ویتامین E علیه چین و چروک ها
ویتامین E جزو ویتامین های محلول در چربی است که در گروه آنتی اکسیدان ها 

مضر  آثار  بدن،  ایمنی  سیستم  تقویت  بر  عالوه  و  می شود  طبقه بندی 

رادیکال های آزاد را از بین می برد و روی سالمت و زیبایی پوست و مو هم 

موثر است.

به طور کلی این ویتامین در روغن های گیاهی مثل روغن بادام، دانه گندم، 

زرده تخم مرغ و به مقدار کمتر در میوه ها و سبزی ها یافت می شود، اما در 

ترکیب بسیاری از مکمل های غذایی، محصوالت آرایشی و بهداشتی مثل کرم، 

شامپو و... هم ویتامین E وجود دارد تا از پیری زودرس پوست جلوگیری کند. 

E مرطوب كننده با طعم ویتامین
اگر پوست خشکی دارید و با فرارسیدن فصل سرما دچار خشکی لب، ترک 

کرم های مرطوب کننده معمولی  از  استفاده  به جای  باید  و... می شوید  پا 

سراغ محصوالتی بروید که حاوی ویتامین E هستند، چرا که این آنتی اکسیدان 

باعث حفظ رطوبت پوست شده و با مصرف مداوم از شر خشکی ها خالص 

خواهید شد. از طرفی عالوه بر مصرف موضعی این نوع کرم ها می توانید از 

کپسول های ویتامین E هم به صورت خوراکی استفاده کنید، اما مقدار دوز 

مصرفی باید از سوی متخصص پوست یا تغذیه مشخص شود.

ویتامینه کردن ناخن ها
آیا شما هم دوست دارید ناخن های بلند، یکدست و مرتبی داشته باشید؟ 

آیا فکر می کنید بهترین راه برای داشتن ناخن های زیبا کاشت ناخن های 
مصنوعی است؟ حتما می دانید که متخصصان پوست کاشت ناخن 
را یکی از پرعارضه ترین اقدامات زیبایی می دانند چرا که احتمال 
عفونت و قارچ های پوستی را افزایش می دهد و بافت ناخن را تخریب 

می کند. 
با این حساب باید دنبال راه حلی باشید که سالمتتان را به خطر 

امتحان  را   E ویتامین  حاوی  ناخن  تقویت کننده های  چرا  نیندازد. 
نمی کنید؟! بد نیست بدانید ماساژ ناخن ها با این تقویت کننده ها باعث 

استحکام سطح ناخن شده و از شکستن و پوسته پوسته شدن اطراف 
ناخن پیشگیری می کند. 

داشتن  برای  غذایی ضروری  ماده  یک  روی  و  کلسیم  البته 
ناخن های محکم است. بنابراین از مصرف خوراکی های حاوی 
این دو ماده معدنی غافل نشوید. حتی بسیاری از متخصصان 
تجویز  بیوتین  مکمل های  ناخن،  سستی  به  مبتال  افراد  به 
می کنند. فراموش نکنید تخم مرغ، غالت، قارچ، عدس و کلم 

ازجمله منابع غنی بیوتین به حساب می آیند.

با بهـترین ویتامین ها
برای زیـباشدن آشنا شوید



36
ه 

فح
ص

   
 9

5 
یز

پای
  1

3 
ره

مـا
 ش

ن 
زگا

رم
 ه

ان
یم

 س
لی

اخ
ه د

نام
صل

 ف

ایـران گـردی

باغ ارم که بنا و سردر 
آن از دوره قاجاریه 

به جای مانده، 
زیباترین باغ شیراز 

است. گل های زینتی 
و گونه های متنوع 
گیاهی موجود در 

این باغ ، آن را به باغ 
گیاه شناسی دانشگاه 

شیراز بدل ساخته 
است. 

باغ دلگشا که نزدیك 
آرامگاه سعدی قرار 

دارد، در دوره تیمور 
از باغ های مهم 
و تفریحی شیراز 

بود. قدمت این باغ 
به دوره ساسانی 

نسبت داده شده و 
ساختمان موجود در 
آن ، متعلق به دوره 

قاجاریه است. این باغ 
در اردیبهشت ) فصل 

چیدن بهار نارنج(
بسته است.

باغ عفیف آباد با وسعتی حدود 12۷000 متر 
مربع از زیباترین باغ های تاریخی شیراز است. 

این باغ در دوره صفویه از باغ های مهم 
و گردشگاه پادشاهان بود. در میان این باغ 
که "گلشن" نیز نامیده می شود، عمارتی دو 

طبقه، آب نماها و زیرزمین وجود دارد.

باغ هـــــای 
شـــــــــیراز

باغ های شیراز به زیبایی و طراوت 
شیراز  باغ   چند  اما  است.  مشهور 
محسوب  نیز  تاریخی  آثار  جمله  از 

می شود.
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باغ جهان نما 
در کنار دروازه قرآن 
که ساختمان آن در 

دوره کریم خان زند 
مرمت و تجدید بنا 

شد، از تفرجگاه های 
شیراز است.

مقبره حافظ  در مرکز 
باغی قرار گرفته که 
به حافظیه مشهور 

است.

سعدیه یا همان مقبره 
سعدی، شاعر پرآوازه 
شیرازی در باغ دلگشا 

کوچه باغ های 
قصر دشت 
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ــا  ــس واقع ــچ ک ــه هی ــول اســت ک ــات معم ــه اتفاق تنگی نفــس از جمل

توجهــی بــه آن نمی کنــد. تنگی نفــس بــه دنبــال هرگونــه فعالیت شــدیدی 

کــه انجــام می دهیــد یــا هــر وزنــه ی ســنگینی کــه بلنــد می کنیــد، اتفــاق 

می افتــد. شــما بــا ســر و صــدا نفــس می کشــید، نفــس نفــس مــی زنیــد 

و تقــال می کنیــد و بــرای فــرو بــردن اکســیژن مغــذی، بــه ســختی تنفــس 

می کنیــد. بعــد از مدتــی هنگامیکــه اعصاب تــان آرام شــد، تنفس تــان بــه 

حالــت عــادی بــاز می گــردد. ایــن چیــزی اســت کــه تقریبــا همــه ی مــا در 

زندگــی روزمره مــان تجربــه می کنیــم و بــرای چنیــن تنگــی نفــس موقتــی، 

مطلقــا نیــازی بــه نگرانــی نیســت.

ــرای  ــد ب ــات مجبوری ــی اوق ــه گاه ــدید ک ــه ش ــر متوج ــال اگ ــا این ح ب

ــی  ــد، شــاید علت ــالش کنی ــه ســختی ت ــد ســاده نفــس کشــیدن، ب فرآین

ــا در  ــت کــردن ی ــا بعــد از صحب ــی وجــود داشــته باشــد. آی ــرای نگران ب

ــاال  ــه ب ــد پل ــه از چن ــا هنگامیک ــد؟ آی ــی می کنی ــن آن احســاس خفگ حی

می رویــد تــا بــه منزل تــان در طبقــه اول برســید، احســاس می کنیــد کــه 

در یــک ماراتــن دویده ایــد؟ اگــر اینطــور اســت پــس بــه احتمــال قــوی 

ــال کمــک  ــه دنب ــر ب ــد و هرچــه زودت ــج می بری ــی نفــس رن شــما از تنگ

پزشــکی برویــد، برایتــان بهتــر اســت بــه ایــن خاطــر کــه تنگــس نفــس بــه 

تنهایــی مشــکل مهمــی نیســت امــا معمــوال نشــان دهنــده ی یک مشــکل 

ســالمتی زمینــه ای اســت.

ــه  ــد ک ــود دارن ــددی وج ــالمتی متع ــکالت س ــد مش ــد بدانی ــما بای ش

ــه  ــن را ب ــاز می شــود. ای ــی نفــس آغ ــا تنگ ــم آن هــا ب ــن عالئ متداول تری

عنــوان یــک عالمــت هشــدار در نظــر بگیریــد و بــرای تشــخیص علــت 

ــد.  ــه کنی ــکی مراجع ــز پزش ــک مرک ــه ی ــورا ب ــان ف ــی نفس ت ــی تنگ اصل

همانطــور کــه ایــن ضــرب المثــل می گویــد: "یــک بخیــه بــه موقــع از نــه 

بخیــه دیگــر جلوگیــری می کنــد”. بنابرایــن بعدهــا بــرای اینکــه بــه دنبــال 

کمــک پزشــکی رفتیــد، خــدا را شــکر خواهیــد کــرد. بــرای بــه دســت آوردن 

اطالعــات بیشــتر در مــورد تنگــی نفــس، ادامــه ی مطلــب را بخوانیــد:

علل تنگی نفس
ــن  ــد، ای ــاص باش ــای خ ــه آلرژی ه ــال ب ــتعد ابت ــرد مس ــک ف ــر ی  اگ

ــرد. ــج بب ــس رن ــی نف ــه از تنگ ــود دارد ک ــال وج احتم

 اختــالالت تنفســی ماننــد آســم، یــک علــت بســیار شــایع تنگــی نفس 

. هستند

 پرخــوری نیزمی توانــد منجــر بــه تنگــی نفــس شــود. دلیلــش این اســت 

هنگامیکــه شــما پرخــوری می کنیــد، معــده بــاد کــرده بــه دیافراگــم فشــار 

وارد می کنــد و باعــث تنگــی نفــس می شــود.

 اگــر کســی از برونشــیت رنــج می بــرد، آن گاه ممکــن اســت بــه علــت 

التهــاب لوله هــای نایــژه ای دچــار تنگــی نفــس شــود.

 اختــالالت اضطرابــی شــدید درحــال پیشــرفت نیــز می تواننــد باعــث 

ــرا اضطــراب می توانــد منجــر بــه ســفتی قفســه  تنگــی نفــس شــوند زی

ســینه شــود.
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سالمت باشید

تنگــــــــی نفـــــــس خـــــــــــــــــــود را جـــــــــدی بگیرید!
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 افــرادی کــه از اختــالالت مختلــف قلبــی رنــج می برنــد، ممکــن اســت 

تنگــی نفــس را تجربــه کننــد. در ایــن مــورد تنگــی نفــس می توانــد 

ــب الوقــوع باشــد. ــی قری ــه قلب نشــانه ی یــک حمل

 بیماری هــای ریــه می تواننــد باعــث زخــم بافــت ریــه شــوند. ایــن امــر 

منجــر بــه تنگــی نفــس می شــود.

ــی  ــث تنگ ــد باع ــی می توان ــای بدن ــایر فعالیت ه ــرک و س ــدم تح  ع

ــود. ــادی ش ــای ع ــام فعالیت ه ــگام انج ــس در هن نف

 افــراد چــاق بــه علــت وزن باالیــی کــه دارنــد، بــه احتمــال بیشــتری 

ــوند. ــس می ش ــی نف ــار تنگ دچ

عالئم تنگی نفس
 اشکال در تنفس

 تنفس بسیار سریع

 اشکال در صحبت کردن

 از عضالت گردن و قفسه سینه برای تنفس استفاده می شود.

درمان تنگی نفس
 تمرینــات تنفســی انجــام دهیــد. نفــس عمیــق بکشــید. هــوا را بــه 

آرامــی بــه داخــل فــرو ببریــد، قفســه ســینه تان را منبســط کنیــد و 

ــش  ــرای افزای ــد. ب ــرون دهی ــوا را بی ــپس ه ــد. س ــه داری ــان را نگ نفس ت

ــد. ــرار کنی ــار تک ــن ب ــن پروســه را چندی ــه، ای ــت ری ظرفی

 بــا پیــاده روی ســریع روزانــه، بــه اســتقامت و پایداری تــان بیفزاییــد. 

ــاده روی، از  ــگام پی ــد. در هن ــش می ده ــس را کاه ــی نف ــن کار، تنگ ای

طریــق بینــی نفــس بکشــید، دهــان را بســته نگــه داریــد، در حالیکــه در 

ــید و در  ــل می کش ــمت داخ ــه س ــکم تان را ب ــالت ش ــگام دم، عض هن

ــد. ــرون فشــار می دهی ــه بی ــازدم، آن هــا را ب ــگام ب هن

 اول دو فنجــان چــای درســت کنیــد ســپس نصف قاشــق ســوپ خوری 

فلفــل ســیاه اضافــه کنیــد. آن را صــاف کــرده و حداقــل 3 تــا 5 بــار در 

روز بنوشــید. ایــن چــای لوله هــای نایــژه ای را بــاز خواهــد کــرد.

 در یــک لیــوان آب لیمــو، بــه مقــدار مســاوی زنجبیــل، عســل و ســیر 

ــان  ــر احتق ــدن از ش ــالص ش ــرای خ ــیدنی را ب ــن نوش ــد. ای ــه کنی اضاف

ــود. ــر می ش ــاده و راحت ت ــان س ــن کار، تنفس ت ــا ای ــید. ب بنوش

تنگــــــــی نفـــــــس خـــــــــــــــــــود را جـــــــــدی بگیرید!
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محـیط زیسـت
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 گوی های سیمانی
گوی های سیمانی، زیبایی ماندگاری به هر باغ 

از قالب های نیم کره در سه سایز  می دهند. 

25، 30 و 40 سانتی متری استفاده کنید. دو نیمه 

را با مالط به هم وصل کنید و به شکل کره 

درآورید. با رنگ اکریلیک، آهسته روی آن ها 

ضربه بزنید تا ظاهر خزه مانندی پیدا کنند و 

طبیعی تر به نظر برسند. 

ســـــــــــیمان خـــــــــــــانگـی
آشنا�ی با ساخت وسایل سیما�ن برای باغ

لبه

بــا ســاخت لبــه هــای ســیمان، از گیاهــان مــورد عالقــه خــود حفاظــت و از فرســایش خــاک و رشــد علــف هــای هــرز جلوگیــری کنیــد. ایــن حفــاظ در هــر 

آب و هوایــی مقــاوم اســت. بــا یــک قالــب طــرح دار و یــک کیســه مقــاوم شــروع کنیــد. مقاومــت بتــن را بــا اضافــه کــردن الیــاف افزایــش دهیــد. قالب هــای 

خــود را بــا رنگ هــای بتنــی سفارشــی تر کنیــد.

سیمان تنها در پروژه های سخت و بزرگ ساختمانی و راه و شهر سازی کاربرد ندارد و از آن در زیبا سازی فضاهای کوچک و خانگی هم استفاده می 

کنند. در واقع سیمانی که شما می شناسید فقط جنبه های سخت ندارد!

موارد زیر تکنیک ها و نمونه هایی از شکل دادن به سیمان در  محیط های خانگی و ویالیی است.
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جای پا
ساخت سنگ فرش به شکل برگ به عنوان جای پا، راه دیگری 

برای شکل دادن به یک باغ است که با مقداری شن، سیمان، یک 

برگ ریواس و با هزینه ای اندک امکان پذیر است.

 گلدان
گلدان های سبک و طرح دار پالستیکی به عنوان 

سیمانی  گلدان های  انواع  ساخت  برای  قالب، 

مناسبند.

طرز ساخت:

مختلف  سایز  دو  در  پالستیکی  گلدان های  از 

به عنوان قالب و شکل دادن به گلدان استفاده 

کنید. قبل از سفت شدن سیمان، با چوب پنبه 

یک سوراخ برای زهکشی ته گلدان در نظر بگیرید.

آبشخور پرندگان

ســاخت ســنگاب یــا حوضچــه ســاده بــرای کشــاندن پرنــدگان در کنــار بــاغ را فرامــوش نکنیــد. ایــن کار را بــا درســت کــردن یــک قالــب ســیمانی بــه انــدازه ۷٫5 

و پهنــای 40 ســانتی متر و قــرار دادن آن روی زمیــن انجــام دهیــد. شیشــه های خــرد شــده بازیافتــی را تــا زمانــی کــه ســیمان هنــوز خیــس اســت بــرای ایجــاد 

درخشــش، داخــل ســیمان کار بگذارید.
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خانواده

شاید بسیاری افراد یادشان باشد آن مسابقه تلویزیونی را که به 
شناخت زوجین از یکدیگر می پرداخت: یکی از زوجین استودیو را ترک 
می کرد و مجری مسابقه از دیگری سواالتی درباره عالقه مندی های 
همسرش می پرسید. چه غذایی دوست دارد؟ از کدام سفر مشترک 

خاطره بهتری دارد و...
در آن مسابقه زوجی برنده مسابقه می شدند که شناخت بیشتری 
از عالیق، وابستگی ها، دلتنگی ها و خصوصیات اخالقی یکدیگر 
این بود که برخی از زوجین  داشتند. نکته جالب در آن مسابقه 
حتی به سخت ترین سواالت پاسخ درست می دادند اما برخی دیگر 
با اینکه چندین سال از شروع زندگی مشترکشان گذشته بود حتی 
در پاسخ دادن به سواالت ساده ای همچون »همسرتان چه رنگی را 
بیشتر دوست دارد« هم عاجز بودند، چه برسد به سواالتی درباره 

احساسات عمیق شریک زندگیشان.
به نظر می رسد به دست آوردن شناخت از یکدیگر نباید کار بسیار 
سختی باشد. به همین خاطر باید اندکی در باور ها، نگرش ها و 
دوست  و  محبت  مهر،  عالقه،  عشق،  درباره  خود  دیدگاه های 
داشتن خویش تأمل و تفکر داشته باشید. یکی از اصول اساسی 
یک ازدواج موفق و زندگی زناشویی ایده آل و آرمانی، آن است که 
زن و شوهر سعی کنند نقشه های عاشقانه خود را درباره امور 
زندگی زناشوییشان گاهگاهی تغییر دهند و اگر به ترمیم و اصالح 
تا رابطه زناشوییشان  انجام دهند  را  کار  این  باشد،  نیاز داشته 
بهبود یابد؛ و یادتان باشد که عشق و عالقه و محبت، آموختنی 

و خواستنی است.
برای آن که میزان شناخت خود را از عالیق و ویژگی های همسرتان 
محک بزنید می توانید با شرکت در آزمون روان سنجی این هفته 
بنوعی از وضعیت خود در این باره آگاه شوید. البته برای گرفتن 

دهید.  پاسخ  آزمون  پرسش های  به  صادقانه  باید  بهتر،  نتیجه 
می توانید از همسرتان نیز بخواهید که در این آزمون شرکت کند تا 

بدانید او چقدر شما را می شناسد.

با »درست است« یا »غلط است« پاسخ دهید

می توانم بهترین دوستان همسرم را نام ببرم.
می توانم بگویم در حال حاضر همسرم چه استرس هایی دارد.

می دانم که به تازگی چه کسانی همسرم را ناراحت و پریشان کرده اند.
از آرزو ها و رویاهای همسرم خبر دارم.

از باورهای دینی و اعتقادات مذهبی همسرم آگاهی دارم.
از فلسفه همسرم درباره زندگی مشترک خبر دارم.

می دانم همسرم کدام یک از بستگانش را بیشتر دوست دارد.
موسیقی مورد عالقه همسرم را می شناسم.

می توانم 3فیلم مورد عالقه همسرم را نام ببرم.
همسرم از استرس ها و فشارهای روانی فعلی من خبر دارد.

از 3خواسته مورد عالقه همسرم در حال حاضر آگاهی دارم.
می دانم بد ترین حادثه ای که برای همسرم در دوران کودکی اش اتفاق 

افتاده چه بوده است!
از امید ها و آرزوهای همسرم در زندگی اطالع دارم.

از نگرانی ها و آشفتگی های روحی مهم همسرم در زندگی باخبرم.
همسرم نزدیک ترین دوستان مرا می شناسد.

می دانم اگر همسرم ناگهان پول زیادی به دست آورد، با آن چه کار 
خواهد کرد.

از  که  برداشتی  اولین  درباره  روشن،  و  دقیق  طور  به  می توانم 
همسرم داشتم، حرف بزنم.

چقدر همسرتان را می شناسید؟
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گاهگاهی درباره دنیای خصوصی همسرم از او سوال می کنم.

احساس می کنم که همسرم به خوبی مرا می شناسد.
همسرم از امید ها و آرزوهای من خبر دارد.

نحوه محاسبه نمره آزمون
محاسبه نمره این آزمون بسیار ساده است. کافی است به ازای هر 
پاسخ »درست« یک امتیاز برای خود در نظر بگیرید و پس از پاسخ 

به تمام سواالت آزمون، مجموع امتیازات خود را به دست آورید.

وجوه شناخت همسر

شناخت همسر از روی فرق سر!
اگر همسرتان مو هایش را فرق وسط باز می کند شک نکنید که او 

یک آدم احساسی است و به محبت بیشتری نیاز دارد.

شناخت همسر از روی شكل بینی!
اگر بینی همسرتان دراز و کشیده است به احتمال قوی فردی است 
قدرت طلب. ولی اگر بینی همسرتان کوچک است او فردی رمانتیک 

و در عین حال مسئولیت پذیر است!«
از خواندن این مطالب تعجب کردید؟ کافی است یک جست و جوی 
مختصر در اینترنت انجام دهید تا با انواع روش های کسب شناخت 
بیشتر از همسر آشنا شوید؛ روش هایی که از شدت عجیب بودن، 
ممکن است تغییر و تحوالت اساسی در سر آدمی ایجاد کند! البته 
کار فقط به شکل بینی و حالت مو خالصه نمی شود و شما می توانید 
از روی شکل چانه، گوش و البته اثنی عشر و دریچه آئورت هم پی 
به ویژگی های اخالقی همسرتان ببرید! شاید هم از آن دست افرادی 
هستید که شناختشان از همسرشان به دانستن غذای مورد عالقه او 
محدود می شود و یا می توانید ادعا کنید تا حدود زیادی از زندگی، 
آرزو ها، ترس ها، نگرانی ها و رویاهای همسرتان آگاه هستید؟!برای 

شناخت بهتر همسرتان ابتدا بهتر است نتیجه آزمون را تحلیل کنید:

تحلیل آزمون
20 عبارت در آزمون مطرح شد که باید جواب »درست« و موافق یا 
»غلط« و مخالف به آنها می دادید و به ازای هر نظر مثبت یا موافق 
یک امتیاز برای خود در نظر می گرفتید. حاال می توانید بر مبنایی که 

توضیح داده می شود نمره خود را تحلیل کنید.

الف( امتیاز ۱۰ و بیشتر:
نمره آزمون شما نشان می دهد که ازدواج شما از استحکام خوبی 
برخوردار است. شما تا حدود زیادی از آرزو ها، ترس ها، نگرانی ها، 
عالئق و رویاهای همسرتان مطلع هستید. می دانید که چه مسائلی 
همسرتان را ناراحت و چه چیزهایی زمینه خوشحالی او را فراهم 
می کند. با توجه به امتیازی که به دست آورده اید می توان گفت که 
ارتباط شما و همسرتان صمیمانه است، این مسئله تضمین خوبی 

برای بقای زندگی مشترکتان خواهد بود.

ب( امتیاز کمتر از ۱۰:
این آزمون نشان می دهد که باید وقت بیشتری برای بهبود زندگی 
زناشویی خود بگذارید. شاید شما فرصت یا ابزار الزم برای شناخت 

می تواند  آزمون  این  حال  این  با  نداشته اید  اختیار  در  را  یکدیگر 
زنگ هشداری برای شما باشد، فراموش نکنید که اگر با روحیات 
همسرتان بیشتر آشنا شوید، درک متقابل شما از یکدیگر افزایش 

می یابد و زندگی لذت بخش تری را تجربه خواهید کرد.

چگونه شخصیت همسرمان را بشناسیم؟
که چگونه  باشد  آمده  به وجود  این سوال  برای شما هم  شاید 
همسرم را بشناسم. برخی از افراد تصور می کنند تفاهم در زندگی 
زناشویی به معنی اختالف نداشتن و توافق کامل با همسرشان است، 
در حالی که تفاهم یعنی فهمیدن و فهماندن.   همان طور که سوء 
تفاهم نیز به معنی فهم مطلبی بر خالف واقعیت است، پس 

تفاهم یعنی فهم درست واقعیت ها. تفاهم بین زوجین یعنی:

۱ - فهم درست شخصیت همسر:
که هست  را   همان طور  می توانیم شخصیت همسرمان  وقتی 
بشناسیم که شخصیت وی را در مجموعه شرایط محیط زندگی، 
فرهنگ خانوادگی، وضع شغلی، تفاوت های فردی و جنسیتی و 

ویژگی های مهم دیگر نگاه کنیم.
عصر امروز در نوشتاری می نویسد: بسیاری از توقعات بی جا، سوء 
تفاهم ها، قضاوت های منفی، نگرانی های بی مورد، مقایسه های 
نادرست و مشکالت دیگری که باعث کدورت و مشاجره می شود و 
فضای عاطفی خانه را آلوده می کند، برخاسته از شناخت نادرست 

زن و شوهر از یکدیگر است.
کمترین فایده شناخت درست برای زنان، این است که در فضایی 
سالم تر و آرام تر و به دور از ترس و اضطراب می توانند درباره 
رفتارهای خود و همسرشان بیندیشند و به جای اینکه با حالتی 
عصبی که البته نتیجه ای هم در بر ندارد برخورد کنند، در فضایی 
دوستانه به مذاکره بپردازند. مردان وقتی ببینند توسط همسرشان 
درست شناخته شده اند آرامش بیشتری دارند و بهتر می توانند با 
همسرشان ارتباط برقرار کنند؛ بر عکس وقتی مردی احساس کند که 
همسرش درباره او اشتباه می کند، در مقابل او رفتاری ناهنجار و 

عصبی خواهد داشت.

۲ - فهماندن و بروز دادن واقعیت درونی خود به همسر:
شناخت روحیات و ویژگی های زن نیز به اندازه شناخت مرد از سوی 
زن با اهمیت است. وظیفه زنان در این مورد آن است که با بروز 
دادن واقعیت درونی خود و صراحت و صداقت در گفتار و رفتار، به 
شناخت بهتر و بیشتر کمک کنند. در سراسر جهان زیادند افرادی که 
از نبود تفاهم رنج می برند، ولی وقتی وضع آن ها را از نزدیک بررسی 
کنیم مشخص می شود حداقل تا حدودی خودشان مقصرند؛ یعنی 
اگر دیگران آن ها را درک نمی کنند به علت این است که خود را بروز 
نداده اند. بسیار دیده شده است که بعضی افراد احساسات خود را 
مخفی می کنند و عالقه خودشان را به دیگران نشان نمی دهند یا از 
چیزی ناراحتند، اما چیز دیگری را بهانه می کنند و خالصه آنکه دیگران 
را درباره خود به اشتباه می اندازند. بعضی روان شناسان این حالت را 
بیشتر به زنان نسبت می دهند. معموال یکی از مهم ترین دالیل شروع 
مشاجرات از جانب زنان، عدم صراحت در بیان احساساتشان است. 
زن به جای اینکه مستقیما ناراحتی خود را مطرح سازد، ایرادهای 

بی ربط می گیرد تا ناراحتی خود را نشان دهد.
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چند سالی می شد که اسم کتاب را شنیده بودم و بیش تر از آن 

تعریف کتاب را. می دانستم که یکی از کتاب های خوب دفاع مقدس 

است که مقام معظم رهبری نیز تقریظی شفاهی برآن دارند. خاطرات 

یکی از همسران شهدا که رهبری در مورد آن فرمودند: »کتاب خوبی 

است. هم داستان خوبی دارد و هم خوب به جزئیات پرداخته است.«

بهناز ضرابی زاده نویسنده این کتاب، نام اثرش را »دختر شینا« گذاشته 

است. نامی که ترکیبی از ابتکار نویسنده و یکی از دختران شهید است 

و موضوع اصلی آن، مرور خاطرات »قدم خیر محمدی کنعان« همسر 

شهید حاج ستار ابراهیمی هژیر است.         

ضرابی زاده برای روایت زندگی این بانوی بزرگ از زبانی ساده و در 

اصطالح »خودمانی« استفاده کرده است که در باال بردن جذابیت کتاب 

بسیار موثر است؛ به شکلی که بعید است خواندن »دختر شینا« را آغاز 

کنید و بتوانید آن را کنار بگذارید. روایت خواندنی زندگی قدم خیر 

محمدی کنعان آن قدر فراز و نشیب دارد که مخاطبش را با خود همراه 

کند. یک عاشقانه  متفاوت که خواندنی تر و جذاب تر از داستان لیلی و 

مجنون است.      

به خاطر  مادرش  و  پدر  که  است  زندگی دختری  روایت  دختر شینا 

حفظ اعتقاداتشان او را به کالس های مختلط مدارس قبل از انقالب 

باور و  اما  بود،  بی سواد  نرفت،  که چون مدرسه  نفرستادند. دختری 

ایمان با ثباتی داشت. دختری که آن قدر می ایستد و می افتد و دوباره 

برمی خیزد تا جنگ را تحقیر کند و به همه نشان دهد که جهاد واقعی 

زن، تالش در جهت تربیت درست فرزندان و حمایت از همسر در راه 

مبارزه با دشمنان دین و کشورش است.          

دختر شینا در 19 فصل روایت شده است که از دوران کودکی قدم 

خیر آغاز می شود؛ از زمانی که نامش را به خاطر قدم خوشی که داشت 

»قدم خیر« گذاشتند تا زمانی که حماسه زندگی اش را در پشت جبهه ها 

رقم زد و نامش به عنوان همسر شهید حاج ستار ابراهیمی هژیر در 

تاریخ این کشور ماندگار شد.          

بهترین اثر بهناز ضرابی زاده توسط انتشارات سوره مهر در 263 صفحه 

منتشر شده است و تا به امروز بیش از 15 بار تجدید چاپ شده است.

دختر شینا را  از دست ندهید!

بهناز ضرابی زاده )نویسنده کتاب دختر شینا( 

»]کتاب دختر شینا[ کتاب خوبی است. هم داستان خوبی 

دارد و هم خوب به جزئیات پرداخته است.«

مقام معظم رهبری
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كتاب بخوانیم
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یه اسب بِکش
ــی  ــا طراح ــم ت ــتفاده می کنی ــی اس ــکل های کمک ــوط و ش  در گام اول از خط

ــه. ــر بش ــون راحت ت ــی برام ــکل اصل ش

 در گام بعد، شروع به کشیدن بدنه ی اصلی طرح مان می کنیم.

1 2

3 4

5 6

7 8
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هــوا خیلــی گــرم بــود. آقــای 
هندوانــه داشــت بــه ســمت خانــه 
مــی رفــت. ناگهــان صــدای گریــه 
ی یــک بچــه را شــنید. جلــو رفت.

 
دیــد یــک بچــه از روی دوچرخه 
دارد  و  افتــاده  زمیــن  روی  اش 
ــه  ــای هندوان ــد. آق ــه مــی کن گری
دســت بچــه را گرفــت و بلنــدش 
ــه مــی  ــا بچــه هنــوز گری کــرد ام
دلــش  هندوانــه  آقــای  کــرد. 
ســوخت و مــی خواســت کاری 
برایــش بکنــد. او فکــری کــرد 
ــه  ــه ب ــاچ هندوان ــک ق ــپس ی و س
بچــه داد. بچــه هندوانــه را گرفــت 

و خوشــحال شــد.
بــه  دوبــاره  هندوانــه  آقــای 
ــودش  ــا خ ــه داد. و ب ــش ادام راه
ــت: ــی گف ــد و م ــی خوان ــعر م ش

دوباره فصل گرماست
می چسبه هندوانه

بیا و امتحان کن
یه قاِچ هندوانه

همیــن طــور کــه شــعر مــی خوند 
ــه  ــر بچ ــا پس ــد ت ــه چن ــک دفع ی
دور آقــای هندوانــه را گرفتنــد 
ــا  ــد. آنه ــه بگیرن ــا از او هندوان ت
مدتــی بــود کــه تــوی ایــن گرمای 
هــوا مشــغول بــازی بودنــد و حــاال 
ســرخ  حســابی  صورتهاشــون 
شــده بــود. آنهــا هــر چــه آب 
ــاس  ــم احس ــاز ه ــد ب ــی خوردن م
آقــای  کردنــد.  مــی  تشــنگی 
ــا  ــدام از آنه ــر ک ــه ه ــه ب هندوان
ــه داد. بچــه هــا  یــک قــاچ هندوان
هندوانــه هــا را خوردند و حســابی 
خنــک شــدند و کیــف کردنــد. 
ــا  ــربچه ه ــه از پس ــای هندوان آق

ــت.  ــرد و رف ــی ک خداحافظ
یــک  راه  در  هندوانــه  آقــای 
پیرمــرد دیــد کــه حســابی تشــنه 
بــود و دیگــر طاقــت راه رفتــن 
ــه پیرمــرد مقــداری  نداشــت. او ب
پیرمــرد آب  داد.  آب هندوانــه 
هندوانــه را خورد و ســرحال شــد.

دیگــر  هندوانــه  آقــای  امــا 
گرمــش شــده بــود و خســته بــود 
او دیگــر نمــی توانســت به کســی 
کمــک کنــد. الزم بــود بــه یخچــال 
بــرود و آنجــا یــک چرتــی بزند تا 
حســابی خنــک شــود. تــا بــاز هــم 
ــمزه  ــه ی خوش ــا هندوان ــد ب بتوان

اش دیگــران را خوشــحال کنــد.

مورم و دانه می برم
دانه به النه می برم

شش پا و دو شاخک دارم 
صحرا می رم دون می آرم

اینجا می رم اونجا می رم
پایین میام باال میرم

تنهایی سخته کاِر من
سنگینه خیلی باِر من

موَرم و دانه می برم

جمع می شویم با مورچه ها
صف می کشیم تو باغچه ها

دنبال هم مثل قطار
با هم می ریم دنبال کار

کار می کنیم کار می کنیم
گندمو انبار می کنیم

تا وقتی که از آسمان 
پایین میاد برف و باران

تو لونه بی دون نباشیم
زار و پریشون نباشیم

آقای هندوانه
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خنده
خنده

مــادر: چــرا گربــه روی ســرت گذاشــته 
ای؟

پســر: بــرای ایــن کــه دنــدان هایــم را 
مــوش نخــورد.

 دختر: مامان! یک لطیفه تعریف کن!
مــادر: حــرف نــزن! بیــا کمکــم کــن ظرف هــا 

بشویم. را 
دختر: ها ها ها، چه لطیفه ی قشنگی!

پسر بچه توی موزه گم شد.
ــا  ــید: آق ــوزه و پرس ــور م ــش مأم ــت پی رف

ــدی؟ ــه ندی ــدون بچ ــان ب ــک مام ی
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خانــم اولــی: بچــه ام تــوی دو ثانیــه 500 کالــری از 
دســت داد.

خانم دومی: چه طوری؟
خانم اولی: همبرگرش از دستش افتاد زمین!

اولی: چرا روح نمی تواند دروغ بگوید؟
دومی: چون توی دلش دیده می شود!
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استادى از شاگردانش پرسید: چرا ما وقتی عصبانی هستیم داد می زنیم؟ چرا مردم هنگامی که خشمگین هستند 
صدایشان را بلند می کنند و  بر سِر هم داد می کشند؟

شاگردان فکرى کردند و یکی از آن ها گفت: چون در آن لحظه، آرامش و خونسردیمان را از دست می دهیم
استاد پرسید: این که آرامشمان را از دست می دهیم درست است، اّما چرا با  وجودى که طرف مقابل کنارمان قرار  

دارد،  داد می زنیم؟ آیا نمی توان با صداى مالیم صحبت کرد؟ چرا هنگامی که خشمگین هستیم داد می زنیم؟
شاگردان هر کدام جواب هایی دادند؛ اّما پاسخ هاى هیچ کدام، استاد را راضی نکرد.

سرانجام او چنین توضیح داد: هنگامی که دو  نفر از دست یکدیگر عصبانی هستند، قلب هایشان از یکدیگر فاصله 
می گیرد. آن ها براى این که فاصله را جبران کنند مجبورند که داد بزنند. هرچه میزان عصبانیت و خشم بیشتر باشد، 

این فاصله بیشتر است و آن ها باید صدایشان را بلندتر کنند.
سپس استاد پرسید: هنگامی که دو نفر عاشق همدیگر باشند چه اتفاقی می افتد؟ آن ها سِر هم داد نمی زنند؛ بلکه 

به آرامی با هم صحبت می کنند. چرا؟
چون قلب هایشان خیلی به هم نزدیک است. فاصله قلب هاشان بسیار کم است.
استاد ادامه داد: هنگامی  که عشقشان به یکدیگر بیشتر شد، چه اتفاقی می افتد؟

آن ها حتی باهم حرف معمولی هم نمی زنند و فقط در گوش هم نجوا می کنند و عشقشان باز هم به یکدیگر  
بیشتر می شود . سرانجام،  حتی از نجوا کردن هم بی نیاز می شوند و فقط به یکدیگر نگاه می کنند.

این، هنگامی است که دیگر هیچ فاصله اى بین قلب هاى آن ها باقی نمانده؛ این  همان عشق خدا به انسان و انسان 
به خداست است. خدا حرف نمی زند اما  همیشه صدایش را در همه وجودت می توانی حس کنی. اینجا بین انسان 

و خدا هیچ  فاصله ای نیست می توانی در اوج همه شلوغی ها بدون اینکه لب به سخن باز کنی با او حرف بزنی!

 بدون آنکه لب به سخن باز كنی...!



از آسمان

ب 137 اراالنوار/ جلد 2/ صفحه 345/ �ب قر)ع( / �ب امام �ب

برای تو مصیبتی همچون کوچک شمردن گناه 
نیست! موجود  وضعیت  به  دادن  رضایت  و 

طرح: سلمان رییس عبدالهیطرح: سعید بهداد
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