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با تکیه بر علم روز دنیا، ظرفیت خط تولیدی 
خود را از 6000 تن به 7000 تن در روز 

افزایش می دهیم

کبری و امین آشوری زاده گفتگو  با سهیل ادیبی، موسی غدیری، منصور ا

گــواهینامه هــا و اسـتانــداردهــــای 
مدیریتی شرکت سیمان هرمزگان 

تمدید شدند

کارگری   انتخابات شورای 
سیمان هرمزگان برگزار شد

کارگران   مراسم تجلیل از 
نمونه سیمان هرمزگان  

 6 عادت جالب افراد بزرگ 
و موفق قبل از خوابیدن 

 قهرمانان دوره های 
گذشته جام جهانی
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بخشــی از فرمایشــات رهبــر معظــم 
انقــاب در خطبــه هــای نمــاز عیــد 
هــای  فعالیــت  خصــوص  در  فطــر 

جوانــان تولیــدی 

اقتصــاد،  وزارت  کــه  شــد  شــنیده  و  شــد  نقــل   ”
کار تصمیم هایــی را  کســب و  بــرای رونــق فضــای 
ــای  ــق فض ــع رون ــه مان ک ــی را  کارهای ــت،  ــه اس گرفت
کار  کــرده اســت؛ ایــن  کار اســت حــذف  کســب و 
کار را بایســتی دنبــال بکننــد.  مثبتــی اســت، ایــن 
جــّدی  به صــورت  فســاد  بــا  مبــارزه ی  مســئله ی 
بــا  مبــارزه ی  همین طــور  بشــود؛  دنبــال  بایســتی 
و  تولیــدی  بخشــهای  در  کــه  جوانانــی  اســراف. 
کشــور  ایــن در  ســازندگی فّعالنــد -کــه بحمــداهلل 
کــه جوانانــی  کــرده اســت  گســترش پیــدا  بســیار 
کار می کننــد،  کارهــای تولیــدی فّعالنــد، دارنــد  در 
دارنــد-  مفیــدی  فراورده هــای  می کننــد،  تــاش 

بشــوند…” تشــویق  بایســتی  اینهــا 
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کـارگـــــری  انتخـابات شــــورای 
سیمان هرمزگان برگزار شد   

کارخــــانـه ای را  در حال حــاضر  هیچ 
که قدرت رقـابت بــا مـا را  نمی شناسم 

داشته باشــد

گواهینامه ها و استانداردهای مدیریتی 
شرکت سیمان هرمزگان تمدید شدند

ضیافت افطاری سیمان هرمزگان با 
حضور مدیران ادارات و سازمان ها 

برگزار شد

مصاحبه با امین آشوری زاده  

 افزایش ظرفیت خط تولید از 
3000 تن به 4000 تن در روز

بدون حمایت دولت، صادرات سیمان 
کرد بیش از این رشد نخواهد 

کارگری  گفتگو با رئیس شـــورای 
قای موسی غدیری آ

مدیر امور اداری سیمان هرمزگان: 
که  پیگیر بازنشستگی پرسنل هستیم 
راحت تر بتوانند بازنشسته شوند    

کارگران نمونه  مراسم تجلیل از 
سیمان هرمزگان 
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کارگــران ایــن  کارکنــان و  کارخانــه ســیمان بــا حضــور پــر شــور  کار  انتخابــات شــورای اســامی 
واحــد صنعتــی انجــام پذیرفــت و منتخبیــن مشــخص شــدند.

رفــاه  و  تعــاون  کار  اداره  نظــارت  بــا  هرمــزگان  ســیمان  کار  اســامی  شــورای  انتخابــات 
ــه در نهایــت ۴  ک ــزار شــد  ــدا برگ کاندی ــا شــرکت ۲۲ نفــر  ــر ب اجتماعــی شهرســتان بنــدر خمی
کار شــرکت ســیمان  تریــن آرا بــه عنــوان اعضــای اصلــی شــورای اســامی  کســب باال نفــر بــا 
هرمــزگان انتخــاب شــدند. در ایــن رای گیــری، آقایــان موســی غدیــری بــا ۱۶۸ رای، محمــد 
کوهــرو بــا ۱۱۱  امیــن اوبنــدی زاده بــا ۱۵۲ رای، حســین ســاحلی زادگان ۱۲۰ رای و عثمــان 
ــا ۱۰۸ رای و  ــه بــدرود ب ــان اســد ال کار و آقای ــد  ــه عنــوان اعضــای اصلــی شــورای جدی رای ب

ــه عنــوان  ــا ۱۰۲ رای ب را علــی طاهــری مســجد ب خــود  کار  علی البــدل  اعضــای 
کرد. آغاز خواهند 

انتخابات شورای کارگری سیمان هرمزگان برگزار شد

۶



7

گرانقــدرم جنــاب آقایــان موســی غدیــری، محمدامیــن اوبنــدی زاده، حســین ســاحلی زادگان،  همــکاران 
کوهــرو، اســداله بــدرود و علــی طاهــری مســجد عثمــان 

 
بــا ســالم و آرزوی قبولــی طاعــات و عبــادات در مــاه ضیافــت الهــی و تبریــک و تهنیــت بــه مناســبت میــالد پــر از 
کریــم اهــل بیــت امــام حســن مجتبــی )ع(، انتخــاب شایســته شــما را بــه عنــوان اعضــای اصلــی و علی البــدل  نــور 
کــه بــا حضــور پرشــور پرســنل خــدوم و زحمتکــش ایــن شــرکت در  کار شــرکت ســیمان هرمــزگان  شــورای اســالمی 

انتخابــات شــورا محقــق شــد تبریــک عــرض می نمایــم.
کارکنــان و  کــه همانــا ایجــاد تقویــت و روحیــه همدلــی و همــکاری مابیــن  امیــد اســت بــا عنایــت بــه وظایــف و اهــداف ایــن شــورا 
ــر و ارائــه پیشــنهادات  کارگ گاهــی آنــان نســبت بــه مســائل مختلــف و همچنیــن، پیگیــری مطالبــات برحــق قشــر  باالبــردن ســطح آ
گذشــته موجبــات تقویــت تــوان روحــی  کارکنــان اســت همــت ورزیــده و بیــش از  ســازنده بــه مدیــران ارشــد جهــت ارتقــای ســطح رفــاه 

و جســمی نیــروی انســانی بــه عنــوان باارزش تریــن دارایــی شــرکت ســیمان هرمــزگان را فراهــم آوریــد.
کــه نشــان از درایــت آنهــا و اهمیــت بــه پیشــبرد اهــداف ســازمانی  کلیــه پرســنل محتــرم شــرکت  بــر خــود الزم دانســتم از حضــور پــر شــور 

کــه در ایــن مهــم تاثیــر بســزایی داشــتند مراتــب تشــکر را بــه جــای آورم. کاندیداهــای محتــرم نیــز  اســت سپاســگزاری نمایــم و از ســایر 
در پایــان، از همــه دســت اندرکاران برنامه ریــزی، اجــرا و نظــارت بــر انتخابــات قدردانــی بــه عمــل مــی آ ورم. امیــد اســت در ســایه 

گام هایــی درخــور مجموعــه معظــم شــرکت ســیمان هرمــزگان برداریــم. الطــاف الهــی و بــا همدلــی همــه همــکاران بتوانیــم 
 

ارادتمندتان؛ باشتی

»من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق«

جناب آقایان اسکندر احمدی، احمد پور حسین و عبدالمجید عقیلی
کارگران شرکت سیمان هرمزگان اعضای محترم سابق شورای اسامی 

ضمــن ســالم و احتــرام، بــر خــود الزم می دانــم مراتــب تقدیــر و تشــکر خــود را بــه پــاس همکاری هــای صمیمانــه شــما عزیــزان در 
کــه همانــا نشــان از تالش هــای متعهدانــه و خالصانــه شــما در انجــام وظایــف  طــول مدیریــت اینجانــب در شــرکت ســیمان هرمــزگان، 

محولــه بــود، اعــالم دارم.
گرامیتان را از خداوند متعال مسئلت داشته و امیدوارم در تمامی مراحل زندگی موفق و پیروز باشید. سالمتی شما و خانواده 

                     ارادتمندتان؛ باشتی

پیام مدیرعـامـل شرکت سیمان هرمـزگان به مناسبت برگزاری انتخابات شورای اسالمی کار

پیام تقدیر مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان به اعضای سابق شورای اسالمی کارگری
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کــه ماننــد رگ هــای خــون در  مدیریــت مالــی، یکــی از مهم تریــن بخش هــای مدیریتــی هــر مجموعــه اســت 
کارآیــی   بــدن، بایــد بــا برنامه ریــزی متناســب و براســاس اهــداف پیــش رو نیازهــای هــر بخــش از سیســتم را بــرای 
گفتگــوی مــا را بــا حســن هراتــی، سرپرســت معاونــت مالــی و اقتصــادی شــرکت  کنــد. در ادامــه  بیشــتر تامیــن 
کنــون بــرای پیشــرفت  کــه تــا  گفتگــو از برخــی فعالیت هایــی  ســیمان هرمــزگان می خوانیــد. ایشــان در ایــن 

کرده انــد. گرفتــه شــده اســت صحبــت  ــرای آینــده در نظــر  کــه ب مجموعــه انجــام شــده و برنامه هایــی 

سرپرست معاونت مالی و اقتصادی سیمان هرمزگان:

بــا تکیــه بــر علــم روز دنیــا، ظرفیــت خــط 
تولیــدی خــود را از 6000 تــن بــه 7000 

ــم تــن در روز افزایــش می دهی

۸
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و  بازارهــای داخلــی  در  در حــال حاضــر مشــکات عمــده 
خارجــی ســیمان چــه مــواردی هســتند و پیش بینــی شــما از 

ــت؟ ــازار چیس ــن ب ــده ای آین
کشــش  کمبــود  در حــال حاضــر عمــده مشــکل بــازار ســیمان 
خ و حجــم  کــه امــکان افزایــش نــر تقاضــا بــرای ســیمان اســت 
کــرده و  فــروش را بــرای شــرکت های ســیمان بــا مشــکل روبــرو 
از طــرف مقابــل هزینه هــای تولیــدی از جملــه دســتمزد و ...      
ایــن دو موضــوع  برآینــد  کــه  بــوده  افزایــش  هرســاله در حــال 
چنــد  طــی  ســیمانی  شــرکت های  ســودآوری  تــا  شــده  ســبب 

ســال اخیرکاهــش قابــل مالحظــه ای داشــته باشــد.

ســیمان  ســوخت،  مصــرف  ســازی  بهینــه  بــا  رابطــه  در 
ــرای  کنــون چــه اقداماتــی انجــام داده اســت و ب ــا  هرمــزگان ت

دارد؟ برنامه هایــی  چــه  آینــده 
گذشــته شــرکت  در زمینــه بهینــه ســازی ســوخت طــی ســال 
حرارتــی  راندمــان  )افزایــش   kids ح  طــر دو  هرمــزگان  ســیمان 
کــوره الواتــور را پیــاده  ک  کولــر( و تبدیــل ایرلیفــت خــورا گریــت 
ســازی نمــوده و در حــال حاضــر در حــال بررســی پیــاده ســازی 

ح fct جهــت حــذف مازوتــاز  چرخــه تولیــد و جایگزیــن طــر
ــه در  ک ــوده  گاز طبیعــی ب ــا  ســازی آن ب پیــاده  صــورت 
حــدود  ســاالنه  ح  طــر ایــن 
مصــرف  ریــال  میلیــارد  چهــل 

یافــت. کاهــش خواهــد  تولیــد شــرکت  ســوختی خطــوط 

خ بهــره وری در خیلــی از مــوارد یکــی از نقــاط  پاییــن بــودن نــر
کشــورهای  صنعــت  بــا  مقایســه  در  ایــران  صنعــت  ضعــف 
پیشــرفته بــوده اســت، وضعیــت بهــره وری در زیرمجموعــه 
ــزان  ــه می ــد چ ــر می کنی ــت و فک ــه اس ــزگان چگون ــیمان هرم س
کــه مدنظــر داریــد فاصلــه وجــود دارد؟ بــا شــاخص ایده آلــی 
حــدود  در  هرمــزگان  ســیمان  شــرکت  در  بهــره وری  شــاخص 
خــود  کــه  همان گونــه  ولــی  بــوده  داخلــی  صنایــع  میانگیــن 
کشــورهای پیشــرفته  فرمودیــد بــا شــاخص بهــره وری صنعــت در 
فاصلــه زیــادی دارد و ایــن فاصلــه از بیــن نخواهــد رفــت مگــر 
بــا مدیریــت صحیــح منابــع، برنامه ریــزی و اســتفاده متعــادل 
گیــری از  تعهــد و تخصــص در ســطوح مختلــف شــغلی و بهــره 
کشــور  تکنولوژی هــای روز دنیــا متناســب بــا امکانــات موجــود در 

عزیزمــان ایــران

کشــور، بــا توجــه بــه ســال حمایــت از تولیــد  در شــرایط فعلــی 
داخلــی، دولــت چگونــه می توانــد پشــتیبان تولیدکننــدگان 

باشــد؟
کالن  هــای  سیاســت گذاری  اصلــی  رکــن  عنــوان  بــه  دولــت 
اقتصــادی می توانــد بــا اقداماتــی از قبیــل وضــع قوانیــن مناســب 
کاهــش تعرفه هــای وارداتــی بــرای  مالیاتــی بــرای تولیدکننــدگان، 
کــه در داخــل تولیــد نمی شــود  مــواد خــام و قطعــات لــوازم یدکــی 
حامل هــای  خصــوص  در  مناســب  سوبســید های  ارائــه  و 
کار  و  آوردن ســاز  فراهــم  و  تولیــدی  بــرای شــرکت های  انــرژی 
از  مناســب  اســتفاده  جهــت  کننــدگان  صــادر  بــرای  مناســب  
ارزهــای صادراتــی خــود می توانــد نقــش پررنگــی در پشــتیبانی 

کنــد. از تولیدکننــدگان داخلــی ایفــاد 
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ــد  ــیمان خواه ــازار س ــر ب ــری ب ــه تاثی ــکن چ ــت مس ــش قیم افزای
گذاشــت؟

جملــه  از  مصالــح  افزایــش  اقتصــادی  تحلیل هــای  در  عمومــا 
وابســته  متغیــر  را  مســکن  قیمــت  و  مســتقل  متغیــر  را  ســیمان 
نهادهــای  قیمــت  افزایــش  ایــن  عبارتــی  بــه  می گیرنــد.  نظــر  در 
کــه افزایــش قیمــت مســکن را  ســاختمانی از جملــه ســیمان اســت 
کــه یکــی  رقــم می زنــد. ولــی از ســوی دیگــر افزایــش قیمــت مســکن 
ــد ســبب افزایــش  ــازار مســکن اســت می توان ــق ب از مولفه هــای رون
ــرای ســیمان بشــود.  ســاخت و ســاز و در نتیجــه افزایــش تقاضــا ب
خ و  گرانــی مســکن دســت تولیدکننــده گان ســیمان را در افزایــش نــر

حجــم فــروش بــاز می کنــد.

شــرکت ســیمان هرمــزگان چــه اقداماتــی بــرای بــه روز شــدن 
و همگامــی بــا علــم روز دنیــا انجــام داده اســت؟ بــه نظــر شــما 
کــه تولیدکننــدگان بخشــی از هزینه هــای خــود  چــه لزومــی دارد 

را بــه ایــن زمینــه اختصــاص بدهنــد؟

کــه در فــوق اشــاره شــد، ســیمان هرمــزگان در طــی  همان گونــه 
ح بهینــه ســازی  گذشــته براســاس تکنولــوژی روز دنیــا دو طــر ســال 
کــرده اســت و در ادامــه  ســوخت را در خطــوط تولیــد خــود پیــاده 
ســال جــاری و ســال آتــی نیــز بــا بهره گیــری از علــم روز دنیــا در پــی 
کاهــش بهــای تمــام شــده خــود  حــذف مــازوت از خطــوط تولیــد و 
از ســوی دیگــر در حــال حاضــر شــرکت در حــال بررســی  اســت. 
ح افزایــش ظرفیــت خــط تولیــدی خــود از6000 تــن بــه 7000 تــن  طــر
کــه ایــن هــدف جــز بــا بهره گیــری از تکنولــوژی روز  در روز اســت 
کــه در بــاال اشــاره شــد یکــی  دنیــا محقــق نخواهــد شــد. همان گونــه 
کــه می توانــد بــه شــدت بــه روی بهــره وری و افزایــش  از عواملــی 
ــتفاده  ــد اس ــذار باش گ ــر  ــدی اث ــی و تولی ــرکت های صنعت ــی ش کارای
بهینــه از تکنولوژی هــای روز دنیــا و به روزرســانی مــداوم روش هــا و 
سیســتم های تولیــدی و ســاختاری خــود اســت، بــه عبــارت دیگــر 
در  حضــور  اصلــی  شــرط  پیــش  دنیــا  روز  تکنولــوژی  از  اســتفاده 
بازارهــای رقابتــی داخلــی و خارجــی بــرای تمــام شــرکت ها اســت.
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تحریم های آمریکا هیچ تاثیر بر صنعت سیمان نخواهد داشت

گــزارش ســیمان خبــر، ســید محمــد اتابــک؛ رئیــس انجمــن  بــه 
کشــور معتقــد اســت تحریم هــای  کارفرمایــان صنعــت ســیمان 
ــود،  ــال ش ــد اعم ــاه بع ــد م ــت از چن ــرار اس ــه ق ک ــکا  ــد آمری جدی
کشــور نخواهــد داشــت. او  هیــچ تاثیــر روی صنعــت ســیمان 
گویــد:» تجربــه تحریــم هــای پیــش از ایــن نشــان داده  مــی 
کــه صنعــت ســیمان هــم توانســت پروژه هایــش را ادامــه  اســت 
بدهــد و هــم تولیــد را باالتــر ببــرد. صنعــت ســیمان شــرایطی 
کشــورهای  کــه تولیــد و توســعه اش وابســتگی خاصــی بــه  دارد 
خارجــی و غربــی نــدارد و ایــن وابســتگی در حداقــل اســت و 
گونــه تحریمــی بــه راحتــی  مــا امــکان تــداوم تولیــد را بعــد از هــر 

ــم.« داری
کــه وجــود دارد ایــن  گویــد:» تنهــا مطلبــی  او در ادامــه مــی 
کــه مســئولین بایــد بــا  شــرایط صنعــت ســیمان همراهــی  اســت 
کــه حجــم مصــرف داخلــی وقتــی  کننــد. توجــه داشــته باشــید 
قیمــت  ثابــت،  هزینه هــای  وجــود  دلیــل  بــه  می آیــد  پاییــن 
تمــام شــده بــاال مــی رود. بــرای همیــن بایــد در ایــن زمینــه بــا 
کارخانه هــای  کــه  کننــد  فکــری منطقــی، شــرایطی را ایجــاد 
ــی  ــه هزینه های ــا اضاف ــد را ب ــداوم تولی ــکان ت ــور ام کش ــیمان  س

کــه االن بــه آن هــا تحمیــل می شــود، داشــته باشــند.«
کارخانه هــای  از  بســیاری  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  او 
کــرده  پیــدا  تقلیــل  سودهایشــان  امــروز  بــورس  در  ســیمان 
ســهمیه های  در  کــه  بازنگــری  بــا  انشــاهلل  گفــت:»  اســت، 
نــگاه  همچنیــن  و  گرفتــه  صــورت  کارخانه هــا  تولیــد  جدیــد 

کــه مســئوالن بــه افزایــش قیمــت تمــام شــده  واقــع بینانــه ای 
بهبــود  ســیمان  صنعــت  شــرایط  داشــت،  خواهنــد  تولیــد 
خواهــد یافــت و مــا شــاهد تــداوم تولیــد صنعــت ســیمان و 

بــود.« خواهیــم  حــوزه  ایــن  در  اشــتغال زایی 
کــه آیــا در صــادرات ســیمان مشــکل  او در پاســخ بــه ایــن ســوال 
خاصــی وجــود دارد یــا در زمــان تحریــم بــه وجــود خواهــد آمــد؟ 
گفــت:» االن در صــادرات مشــکلی وجــود نــدارد البتــه ریالــی 

کنیــم.« پــول صــادرات را دریافــت مــی 
اتابــک در بخــش دیگــری از صحبت هایــش بــا اشــاره بــه اینکــه 
بخــش زیــادی از ظرفیــت تولیــد مــورد اســتفاده قــرار نمی گیــرد، 
کشــور نرســیده  گفت:»بــه ظرفیــت اصلــی تولیــد ســیمان در 
کارخانه هــا  در  االن  ســیمان  تولیــد  ظرفیــت  میانگیــن  ایــم؛ 
60 تــا 65 درصــد اســت و حــدود 40 درصــد ظرفیــت واحدهــا 
خوابیــده اســت. البتــه ایــن موضــوع از ســال های قبــل شــروع 
کاهــش ظرفیــت تولیــد بودیــم ولــی  بــود و مــا شــاهد  شــده 
کــرده  امســال هزینه هــای تولیــد هــم بــه شــدت افزایــش پیــدا 

اســت.«
ــا قیمــت ســیمان  ــه آی ک ــه ایــن ســوال  او همچنیــن در پاســخ ب
گران نشــده اســت،  گفــت:» قیمــت ســیمان  گــران شــده اســت، 
خیــر، ولــی امــکان ادامــه بــا ایــن قیمــت آیــا وجــود دارد یــا نــه؟ 

ــاز هــم می گویــم خیــر.« ب

قیمت سیمان گران نشده، ولی امکان ادامه با این قیمت هم وجود ندارد
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ــود  ــم از رک ــال ۹6 ه ــیمان در س ــت س صنع
ــاز  ــاخت و س ــه س ــل اینک ــه دلی ــد ب ج نش ــار خ
کشــور رونــق نگرفــت و صــادرات بــه  و عمــران 
عــراق تــا حــدودی بــه مشــکل خــورده بــود امــا 
صنعــت  شــدن  ج  خــار از  حرف هایــی  حــاال 
گــوش  بــه   ۹7 ســال  در  رکــود  از  ســیمان 

می رســد.

 ۹6 ســال  در  ســهام:  رادیــو  از  نقــل  بــه 
کلینکــر تولیــد شــده  حــدود 53 میلیــون تــن 
بــه ســیمان  تــن آن  کــه حــدود 50 میلیــون 
ــل  ــن آن در داخ ــون ت ــده 44 میلی ــل ش تبدی
تــن آن صــادر  اســتفاده شــده و 10 میلیــون 
شــد ایــن حجــم تولیــد بــه انــدازه 68 درصــد 
بــوده  کشــور  در  ســیمان  تولیــد  ظرفیــت  از 
ــد در  ــی توان ــه م ک ــی  ــای مهم ــت رویداده اس
ســال ۹7 بــر صنعــت ســیمان تاثیــر بگــذارد بــه 

ح زیــر هســتند: سینوســازی بافت هــای  شــر
فرســوده و مناطــق زلزلــه زده اوضــاع ســیمان 
مصــرف  و  اســت  خــوب  کشــور  داخــل  در 
ســیمان در داخــل رو بــه افزایــش اســت و بــه 

بــود. خوش بیــن  می تــوان  آینــده 

در  بتنــی  رویه هــای  کار گیــری  بــه  دوم 
کــه بحــث آن خیلــی  کشــور اســت  جاده هــای 
ح شــده و در حــال پیگیــری  وقــت اســت مطــر
اســت ســوم صــادرات ســیمان بــه عراق اســت 
کــه هرچنــد بــا مشــکالتی همــراه هســتیم و 
عــراق  دولــت  جانــب  از  محدودیت هایــی 
بــرای صــادرات ســیمان وجــود دارد امــا بــه 
هــر حــال مناطــق آســیب دیــده عــراق نیــاز بــه 
کیفیــت نیــاز  بازســازی دارد و بــه ســیمانی بــا 
کیفیــت  و  ارســال  ســرعت  لحــاظ  از  اســت. 
و  هســتیم.  پیــش  رقبــا  ســایر   از  ســیمان 

نقدینگــی  تخفیف هــا  حــذف  بــا  چهــارم 
می کنــد  پیــدا  افزایــش  ســیمان  صنعــت  در 
امیدواریــم شــاهد ورود صنعــت ســیمان بــه 
کاهــش  مســائل تکنیکــی همچــون راه هــای 
زیســت  آالیندگــی  کاهــش  انــرژی،  مصــرف 

باشــیم. و…  محیطــی 

خ دالر ســبب افزایــش هزینه هــا  افزایــش نــر
می شــود زیــرا ماشــین آالت مــورد نیــاز ایــن 
درآمــد  عمــده  و  اســت  وارداتــی  صنعــت 
خ  صــادرات ســیمان ریالــی اســت. افزایــش نــر
گــر  دالر باعــث صــادرات بیشــتر مــی شــود. ا
کنــد  ــرژی افزایــش پیــدا  خ حامــل هــای ان ــر ن
بهــای تمــام شــده ســیمان هــم افزایــش پیــدا 
گــوش می رســد  کــه بــه  می کنــد امــا آن طــور 

ایــن موضــوع فعــال اجرایــی نخواهــد شــد.

سیمانی ها در سال ۹7 از  رکـــود خـارج مـی شوند؟
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ایــران از صادرکننــدگان بــزرگ ســیمان در منطقــه اســت. علی رغــم این کــه در ســال های اخیــر رتبــه ایــران در زمینــه صــادرات ســیمان 
کارخانــه هرمــزگان نیــز  کشــورهای دور  و نزدیــک را تامیــن می کنــد.  مقــداری افــت داشــته  امــا همچنــان بخــش زیــادی از ســیمان مــورد نیــاز 
کشــور دارد. در ادامــه  ج از  کیفیــت محصــول و همچنیــن نزدیکــی بــه خلیــج فــارس نقــش مهمــی در صــادرات ایــن محصــول بــه خــار بــه خاطــر 
کــه در ایــن  کــه دربــاره شــرایط صــادرات و اقداماتــی  گفتگــو بــا سرپرســت صــادرات ســیمان هرمــزگان، مهنــدس ســهیل ادیبــی را می خوانیــد 

کرده انــد. زمینــه انجــام شــده اســت صحبــت 

کنید لطفا خودتان را معرفی 
سهیل ادیبی متولد 49/2/30 از بندر لنگه. مهندس برق 

کار در امارات  الکترونیک دانشگاه امارات همراه با 20 سال سابقه 
در شرکت های آلمانی و انگلیسی به عنوان مدیر پروژه، مهندس 

کار بوده ام. سایت و... مشغول به 
واحد صادرات چه وظایفی را برعهده دارد؟

جلب مشتری جهت صادرات و تامین رضایتمندی از مشتری
از چه تاریخی به این سمت در سیمان هرمزگان مشغول 

هستید؟
از تاریخ 93/9/1 در مجموعه سیمان به عنوان دبیر انرژی 

کار شدم و بعد از آن بعنوان سرپرست خدمات به  مشغول به 
کردم و بنا به اعتماد مدیر عامل  مدت 2 سال انجام وظیفه 

محترم از تاریخ  2/1 /97 به عنوان سرپرست صادرات سیمان 
هرمزگان منصوب شدم.

گذشته چگونه بوده است؟ وضعیت صادرات سیمان در سال 
کشورهای عمان، بنگالدش، هند، آفریقا و قطر  گذشته به  در سال 

بالغ بر 600 هزار تن صادرات داشتیم.

برای سال 97 چه برنامه هایی در نظر دارید؟
گسترش صادرات به  همراه با اخذ مجوز استاندارد هند، 

کشورهای جدید یکی از برنامه های ماست. در حال حاضر نیز 
کشورهای حوزه خلیج فارس انجام شده تا  رایزنی ها با بازرگانان 

کنیم. سیمان بیشتری را صادر 
در واحد صادرات با چه مشکاتی روبه رو هستید؟

که  کارخانه ها تحریم ها هستند  عمده مشکل موجود برای اغلب 
مانع از صادرات خوب می شود و خدارو شکر با درایت و مدیریت 

دکتر باشتی مشکلی در این حوزه در سیمان هرمزگان وجود 
ندارد.

کارخانه را در صادرات رقیب سیمان هرمزگان می دانید؟ کدام 
که در جوار  کنونی و مکان سیمان هرمزگان  با توجه به شرایط 

کیفی و چه از  آب های نیلگون خلیج فارس قرار دارد چه از لحاظ 
کند. که بتواند با ما رقابت  کارخانه ای را نمی شناسم  کمی  لحاظ 

به عنوان صحبت های پایانی  آنچه می دانید و به آن اشاره ای 
نشده بفرمائید.

که  در بدو ورود اینجانب به عنوان سرپرست صادرات و مشکالتی 
از طرف اداره بنادر پیش آمده بود انبار سیمان هرمزگان در اسکله 

گرفتن انبار جدید از  شهید رجایی باید تغییر می کرد و مجبور به 
که با یاری خداوند و درایت مدیر عامل محترم و  اداره بنادر  شدیم 
همکاری  اداره بنادر مشکل انبار جدید حل شده و در حال حاضر 

انبار جدید در حال مجهز شدن است.

کارخــــانـه ای  در حال حــاضر  هیچ 

که قدرت رقـابت بــا  را نمی شناسم 

مـا را داشته باشــد

سرپرست صادرات سیمان هرمزگان:
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کرد بدون حمایت دولت، صادرات سیمان بیش از این رشد نخواهد 
کارنامــه خــود مدیــر عاملــی هلدینــگ ســیمانی فــارس و خوزســتان را دارد  کــه در  مرتضــی لطفــی مدیــر عامــل شســتا 

کــه در ادامــه بــه آن خواهیــم پرداخــت: کــرد  ح  کشــور مــواردی را مطــر در خصــوص آخریــن وضعیــت صادراتــی ســیمان 

وضعیت صادرات سیمان چگونه است؟
ایــران  عــراق و قطــع صــادرات ســیمان  بــه ظرفیــت ســازی  بــا توجــه 
کســتان جایگزیــن بســیار خوبــی بــرای  کشــور، افغانســتان و پا بــه ایــن 
کشــور  کل  گذشــته  کــردن خــال صــادرات بــه عــراق شــده اند. ســال  پــر 
فکــر  بنابرایــن  کننــد.  صــادر  ســیمان  تــن  میلیــون   11 تــا   ۹ توانســتند 
کــه امــروز بــه 88  کــه بــا توجــه بــه میــزان ظرفیــت قابــل توجهــی  می کنــم 
کشــور رســیده و بیشــترین مصــرف داخلــی رقمــی معــادل  میلیــون تــن در 
50 میلیــون تــن اســت، صنعــت ســیمان بایــد در ارتبــاط بــا صــادرات 

کــرده و برنامه ریــزی مناســبی داشــته باشــد. تــالش 
 

گرفته است؟ چه اقداماتی برای صادرات بیشتر سیمان صورت 
اخیــرا جلســه ای در انجمــن صنفــی تشــکیل شــد. در ایــن جلســه آقــای 
شــریعتمداری، وزیــر صنعــت شــرکت داشــتند. در ایــن جلســه دربــاره 
در  شــد.  بحــث  صنعــت  ایــن  بــرای  الزم  مشــوق های  و  زیرســاخت ها 
کاالیــی محلــی اســت  حــوزه حمــل و نقــل و بــا توجــه بــه اینکــه ســیمان 
کیلومتــر باشــد، تقاضــا  و شــعاع صادراتــی اش نمــی توانــد بیشــتر از 300 
کمکــی بــه ایــن صنعــت شــود. بنابراین  شــد در قالــب یارانــه حمــل و نقــل 
کــرده و اخیــرا هــم قراردادهــای 2 میلیــون  کارش را خــوب شــروع  انجمــن 
کــرده اســت.  کشــورهای مختلــف منعقــد  کلینکــر  بــه  تنــی بــرای فــروش 
ــادرات  ــا در ص ــیم، ام ــته باش ــیمان داش ــادرات س ــت در ص ــر محدودی گ ا
کلینکــر ظرفیــت خوبــی در قالــب متقاضیــان بیــن المللــی داریــم. حــوزه 
ــاالی صنعــت ســیمان، شــرایط  ــرژی ب ــه مصــرف ان ــا توجــه ب امیــدوارم ب
کشــور فراهــم  کنیــم در داخــل  کــه تولیــد مــی  بــرای مصــرف ایــن مقــداری 
شــود. بــه اعتقــاد مــن بــه منظــور حفــظ ظرفیــت هــا مجبوریــم تولیــد 
افــزوده ای در حــوزه صــادرات وجــود  ارزش  کــه  کنیــم. چــرا  و صــادر 
کشــور بــه ایــن ترتیــب  نــدارد. بــه همیــن دلیــل هــم بخشــی از انــرژی 
ــرای اینکــه ظرفیــت ســازی شــده  ــی در هرصــورت ب صــادر مــی شــود. ول
ــرای  ــد ب ــود دارد بای ــت وج ــور ظرفی کش ــن در  ــون ت ــم 88 میلی ــروز ه و ام

صــادرات اقدامــات بیشــتری انجــام داد. در حــال حاضــر مصــرف داخلــی 
رقمــی معــادل 50 میلیــون تــن اســت. بــه ایــن ترتیــب بــرای 30 میلیــون 
ــر  ــال حاض ــا در ح ــم. ام کنی ــزی  ــه ری ــتی برنام ــل بایس ــت معط ــن ظرفی ت
ــم.  کنی ــادر  ــن ص ــم 10 میلیــون ت ــته ای ــا توانس ــن، تنه ــون ت از آن 30 میلی

ــم.  ــعه دهی ــی را توس ــزی صادرات ــه ری ــد برنام ــن بای بنابرای

دولت چه اقدامی برای صادرات انجام داده است؟
بــدون شــک، بــدون حمایــت دولــت حــوزه صــادرات بیــش از ایــن رشــد 

کــرد. نخواهــد 

بــا توجــه بــه خــروج امریــکا از برجــام و افزایــش قیمــت دالر، مشــکلی 
بــرای پرداخــت ســیمان صادراتــی وجــود نــدارد؟

کــرده، در  کــه ترامــپ ایجــاد  کان بــه دلیــل تحریــم هــا و مشــکالتی  کمــا
مبــادالت ارز و پــول مشــکل داریــم. بــه همیــن دلیــل هــم بــا بعضــی 
بــرای  بایســتی  دولــت  می کنیــم.  معاملــه  ریالــی  صــورت  بــه  کشــورها 
ایــن موضــوع هــم تصمیمــی بگیــرد. بیشــتر صــادرات ســیمان ایــران بــه 
ــه  ــد ب ــب بای ــن ترتی ــه ای ــا ب ــرد، اساس ــورت می گی ــایه ص ــورهای همس کش
کــرد، نــه فقــط بــازار 80 میلیــون نفــری. بــازار 300 میلیــون نفــری فکــر 

موانع صادرات سیمان چیست؟
ــر ســر  راه صــادرات موانعــی دیــده می شــود. زیرســاخت وجــود نــدارد.  ب
حمــل و نقــل زمینــی هــم بــا موانــع همــراه اســت. حمــل و نقــل دریایــی 
کشــتی ها اســتفاده می کننــد، اصــال  کــه  بــا توجــه بــه قیمــت ســوختی 
مقــرون بــه صرفــه نیســت و امــکان رقابــت را از بیــن می بــرد. این مســایلی 

کــه صــادرات ســیمان امــروز بــا آن دســت و پنجــه نــرم می کنــد. اســت 

1۴
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گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت ســیمان هرمــزگان، ایــن شــرکت بــا عبــور موفقیــت آمیــز از   بــه 
ــازمان را  ــتقر در س ــی مس ــن الملل ــتاندارد بی ــت 5 اس ــود توانس ــاری خ ــی ج ــتانداردهای مدیریت ــی اس ــزی خارج ممی

ــد. ــد نمای ــر تمدی ــال دیگ ــرای 3س ب
گفــت: فرآینــد ممیــزی خارجــی بــا   مهنــدس حســینی، معــاون اجرایــی شــرکت ســیمان هرمــزگان در ایــن خصــوص 

گرفــت. کارشناســان شــرکت IMQ ایتالیــا طــی 3 روز بــه صــورت فشــرده و دقیــق انجــام  حضــور نماینــدگان و 
کردنــد: ایــن ممیــزی بســیاری از فرآیندهــای موجــود از جمله تولیــد، نگهداری و تعمیــرات، تدارکات،  ایشــان تصریــح 
کیفیــت و ... را مــورد بررســی قــرار داد و ســطح  کار، تضمیــن  فــروش، انــرژی، محیــط زیســت، ایمنــی و بهداشــت 

انطبــاق آنهــا را بــا الزامــات اســتانداردهای مختلــف ســنجید.

  ISO14001:2015 کیفیــت،  مدیریــت   ISO ۹001:2015 شــامل  شــده  تمدیــد  اســتانداردهای  داشــت:  اظهــار  وی 
مدیریــت زیســت محیطــی، OHSAS 18001 مدیریــت ایمنــی و بهداشــت، HSE-MS مدیریــت یکپارچــه ایمنــی، 

بهداشــت و محیــط زیســت و ISO50001 مدیریــت انــرژی اســت.
کــه شــرکت ســیمان هرمــزگان دارای ســابقه بیــش از یــک دهــه اســتقرار سیســتم هــای مدیریتــی  شــایان ذکــر اســت 

کــه در صنعــت ســیمان، ممتــاز و پیشــرو محســوب مــی شــود. اســت 

گواهینامه هــا و اســتانداردهای 
ســیمان  شــرکت  مدیریتــی 

شــدند تمدیــد  هرمــزگان 

15



1۶

کارخانه سیمان هرمزگان و  ک، حاشیه جاده ورودی  به مناسبت دوم اردیبهشت روز زمین پا

ک سازی شد محوطه پارکینگ خودروهای حمل سیمان پا

گرامی داشــت هفتــه  گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ســیمان هرمــزگان، صبــح دوم اردیبهشــت تنــی چنــد از پرســنل ایــن شــرکت بــه مناســبت  بــه 
ک ســازی و جمــع آوری زباله هــای رهــا شــده در ایــن  ک )2 الــی 8 اردیبهشــت( و در راســتای فرهنگ ســازی و حفــظ محیــط زیســت، بــه پا زمیــن پــا

مــکان پرداختنــد.
کارخانه و پرسنل حضور داشتند. در این برنامه، معاون اجرایی شرکت و جمعی از مدیران 
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در  حضــور  بــرای  گرفتیــد  تصمیــم  کــه  شــد  چــه  بگوییــد  برایمــان 
کــه ایــن مســئولیت برعهــده شــما  کنیــد . حــاال  کار اقــدام  شــورای 

نهــاده شــده اســت چــه احساســی داریــد؟
کــه همــه مــا مــی دانیــم الزمــه تصمیم گیــری، داشــتن   همانطــور 
الزم  گاهــی  آ و  شــناخت  اســت.  مســاله  مــورد  در  کافــی  اطالعــات 
نســبت بــه وظایــف مهــم و خطیر شــورا، فرهنگ ســازمان و همچنین 
توانمنــدی خــود فــرد نســبت بــه ایــن نهــاد، میتوانــد عرصــه را بــرای 
کنــد. مســئولیت و توانســتن بــه بــرآورد  کاندیــدا شــدن همــوار  ورود و 
کــردن خواســته های منطقــی و واقعــی پرســنل )کــه در همــه شــرایط 
می توانــد  کرده انــد(  ثابــت  ســازمان  بــه  را  خــود  اخــالص  و  تعهــد 
کارکنــان  کلیــه  ــه از اعتمــاد  ک ــم  ــی باشــد. الزم می دان احســاس خوب
کنــم و ان شــاء اهلل بتوانــم انتظــارات  نســبت بــه ایــن حقیــر، تشــکر 

ــرآورده ســازیم. کمــک ســایر اعضــا، ب ــی و  ــا همدل پرســنل را ب

آیــا در شــورا تعییــن ســمت شــده؟! بــرای تعییــن ســمت چــه شــاخص 
گرفتــه ایــد؟                       هایــی را در نظــر 

بلــه، تعییــن ســمت شــده، توانایــی، انگیــزه، تخصــص و شــخصیت 
میتوانــد شــاخص های انتخــاب باشــد ولــی نکتــه قابــل ذکــر ایــن 
کار مشــخص می شــود و اال نهــاد  اســت ســمت ها، بــه علــت تقســیم 
شــورا جهــت موفقیــت و پیشــبرد اهــداف نیــاز بــه هماهنگــی تیمــی 
کلــی نســبت بــه مســایل دارد بنــا بــه اقتضــای شــرایط،  و نگــرش 
کــه مشــاهده مــی فرماییــد  تصمیــم مناســب اتخــاذ شــود، همانطــور 
بنــا بــه خواســته اصلــی، از اعضــای علــی البــدل شــورا هــم دعــوت  بــه 

ــتند. ــیر داش ــدای مس ــبی  در ابت ــرد مناس ــده و عملک ــکاری  ش هم

کار و اینکــه بتوانــد تاثیــر مثبتــی بــر فضــای  برنامــه شــما بــرای شــورای 
کارخانــه بگــذارد چیســت؟ 

 

برنـامه مجموعه شـــــورا، در صــورت هم راســتایی خواسته هــا 
کلی پرسنل  با استــراتژی مشخص سـازمان  و نیازمندی هـــای 

)اعالم شــده توســط مدیریت ارشــد( می تـواند راهگشای مـوارد 
کارگری باشد.  منابع انسانی، دغدغه های قشر زحمتکش 

امیدواریم با همــدلی، همگامــی و تالش پـرسـنل توانمند رونــد 
کارکنان،  گشـــایش امـور  سودآوری شرکت را بهینه و مسیر  را جهت 

کنیم. تسهیل 

کــه  شــورای   کنیــد مهــم تریــن مســئله ای   در حــال حاضــر فکــر مــی 
کارخانــه  از شــما چــه  کار بایــد بــه آن بپــردازد چیســت؟ نیروهــای 

انتظاراتــی دارنــد؟
ــوان مــواردی ماننــد رســیدگی  ــا اولویــت بنــدی و زمان بنــدی می ت  ب
الحســنه  قــرض  صنــدوق  مبهــم  وضعیــت  مــورد  در  شــفافیت  و 
ــاغل،  ــدی مش ــه بن ــری طبق ــی، بازنگ ــه تکمیل کارکنــان، تقویــت بیم
کــردن تبدیــل وضعیــت اســتخدامی پرســنل قابــل احتــرام  همــوار 
کثــر  ــه ا ک ــا چــارت ســازمانی و...  ــق ب ــکار نیــروی انســانی مطاب پیمان

پرســنل ذینفــع اینگونــه مــوارد باشــند.

کارکنــان هــر واحــد بــه منظــور پیشــرفت  ایجــاد روحیــه همــکاری بیــن 
کار تعریــف  کــه بــرای شــورای  ســریع  امــور یکــی از وظایفــی  اســت 
شــده اســت. در حــال حاضــر وضعیــت چنیــن روحیــه ای را در بیــن 

کنیــد؟ ــه چطــور ارزیابــی مــی  کارخان نیروهــای 
ارزش هــای پایــدار ســازمان ســیمان هرمــزگان بــا توجــه بــه عجیــن 
و  ارگان  کلیــه  افتخــار  باعــث  منطقــه  بومــی  فرهنــگ  بــا  بــودن 
می باشــد.  دارنــد  همــکاری  مجموعــه  ایــن  بــا  کــه  ســازمان هایی 
کــه  اذعــان بــه رضایتمنــدی از ایــن فرهنــگ ) همــان فرهنــگ غنــی 
ــی  ــم افزای ــت و ه ــد و تقوی ــد( دارن کرده ان ــاد  ــازمان ایج ــنل در س پرس
)مدیریــت  ســازمان  رهبــری  دیــدگاه  شــدن  )نزدیــک  روحیــه  ایــن 
بیشــتر  هرچــه  (را  شــورا  )نماینــدگان   کارکنــان  عصــاره  بــا  ارشــد( 

. می طلبــد

کار بــه انــدازه  ایــن روزهــا ســالمت روحــی و روانــی افــراد در محیــط 
مســائل مالــی مــورد توجــه اســت؟در میــان برنامــه هایتــان بــه چنیــن 

مســائلی نیــز خواهیــد پرداخــت؟
کاری، نیــاز اســت  بــا توجــه بــه تجربــه همــکاران، محیــط پرتنــش 
ــوان  ــه می ت ک ــود  ــازی ش ــت و بازس ــظ، تقوی ــنل، حف ــش پرس ــه آرام ک
کــردن ورزش،  تابســتانی، همگانــی  مــواردی ماننــد ســفرهای  بــه 
کــردن  پیشــنهاد ســاخت ســالن چنــد منظــوره آمفــی تئاتــر )جهــت پــر 
کــرد  اوقــات فراغــت خانواده هــا( برنامه هــای آرام ســازی و... اشــاره 
کــه در برنامــه  کنــد بــه تقویــت روحیــه پرســنل  کمــک  کــه می توانــد 

ــده شــده اســت. گنجان دو ســاله شــورا 

کارگری آقای مهندس  موسی غدیری گفتگو با رئیس شورای 
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کــه مصــادف بــا شــب میــاد امــام حســن مجتبــی )ع( نیــز بــود،           در ایــن مراســم 
ــام  ــت الس ــرت حج گان، حض ــز ــیمان هرم ــرکت س ــران ش ــن و مدی ــل، معاونی ــر مدیرعام ــاوه ب ع

امــام  قتالــی  عبدالباعــث  ســید  شهرســتان،  جمعــه  امــام  حائــری  صفایــی  آقــا  حــاج  المســلمین  و 
جمعــه محتــرم اهــل ســنت بندرعبــاس، ســید عبدالجلیــل قتالــی مدیــر مدرســه علــوم دینــی اهــل ســنت، 

فرمانــدار بنــدر خمیــر و جمعــی از مدیــران دســتگاه های اجرایــی شهرســتان حضــور داشــتند. ایــن ضیافــت 
کارخانــه برگــزار شــد و تــا پاســی از شــب ادامــه داشــت. در مهمانســرای 

شــایان ذکــر اســت ۳۵۰۰ بســته غذایــی بــرای ضیافــت افطــاری نیــز آمــاده و بــه تعــداد اعضــای محتــرم 
کمــک بــه  گردیــد و تعــدادی هــم جهــت  گان بیــن آنهــا توزیــع  خانــواده پرســنل زحمتکــش ســیمان هرمــز

نیازمندان، در اختیار نهادهای مربوطه قرار داده شد.

ضیافت افطاری سیمان هرمزگان با حضور مدیران ادارات و سازمان ها برگزار شد

1۸
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کســب تجربــه در بخش هــای  کنــون بعــد از  کار شــده و ا کــه در مجموعــه ســیمان هرمــزگان مشــغول بــه  کبــری حــدود 20 ســال اســت  منصــور ا
کارخانــه و شــرایط نیروهــای آن باشــد. در ادامــه  مختلــف، بــه عنــوان مدیــر امــور اداری و منابــع انســانی در تــالش اســت تــا موجــب پیشــرفت 

کــرده اســت. کــه قــرار اســت اجرایــی شــوند صحبــت  او بــا مــا از اقدامــات انجــام شــده و برنامه هایــی 

کنید لطفا خودتان را برای خوانندگان مجله سیمان هرمزگان معرفی 
ــدو ورود در  ــدم و در ب ــزگان ش ــیمان هرم ــه س ــال 1378 وارد مجموع ــاس، از س کن بندرعب ــا ــل و س ــن 1350 اه ــد فروردی ــری متول کب ــور ا منص
ــه عنــوان مدیــر امــور اداری و منابــع انســانی مشــغول خدمــت در ایــن  کنــون از تاریــخ ۹6/۹/20 ب واحدهــای حراســت، تولیــد، بازرگانــی و  ا

شــرکت شــدم.

واحدهای زیر مجموعه شما چه واحدهایی هستند ؟
کارگزینی، تامین منابع انسانی، آموزش، دبیرخانه

ــما  ــداز ش ــم ان ــال چش ــده از س ــی مان ــاه باق ــد م ــه و در چن گرفت ــورت  ــی ص ــه اقدامات ــون چ کن ــا  ــت ت ــن پس ــما در ای ــور ش ــدای حض از ابت
ــود؟ ــد ب ــه خواه چگون

کــه راحت تــر بتواننــد بازنشســته شــوند. اصــالح چــارت ســازمانی بــا دســتور و حمایــت مدیرعامــل محتــرم،  پیگیــر بازنشســتگی پرســنل هســتیم 
بیمــه تکمیلــی پرســنل پیمانــکار رســتوران و پرســنل پیمانــکار تنظیــف از دیگــر برنامه هاســت.

گرفــت. بــاال بــردن انگیــزه پرســنل جهــت مشــارکت در  کاری پرســنل، بــه صــورت میانگیــن در اختیــار مدیــران قــرار خواهــد  ســاماندهی اضافــه 
کار بــه عهــده مدیــر واحــد مــی باشــد. کــه تمــام اضافــه  ح اســت بــه صورتــی  کاهــش انــرژی یکــی از اهــداف ایــن طــر تولیــد و فعالیــت بیشــتر و 

کار بــر مبنــای حقــوق و مزایــا، بــا توجــه بــه حمایت هــای مدیرعامــل  کارخانــه، حــق محاســبه اضافــه  کاری پیمانــکار بــا  همســان ســازی اضافــه 
کاری و حقوقــی از دیگــر  کــردن فاصلــه  کــم  کارخانــه و  محتــرم جنــاب دکتــر باشــتی در آینــده ارتقــاء ســطح معیشــتی پرســنل پیمانــکار بــا 

برنامه هــای ماســت.

                مدیر امور اداری سیمان هرمزگان:

که راحت تر بتوانند بازنشسته شوند  پیگیر بازنشستگی پرسنل هستیم 
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چه اقداماتی جهت جایگزینی نیروهای متخصص بازنشسته شده است؟
کمبودهــای هــر واحــد از نظــر نیــرو دیــده شــده و یــک ســری از نیروهــا نیــز  از واحدهــای  کــه بــا مدیــران واحدهــا انجــام شــد،  طبــق نشســتی 
دیگــر جایگزیــن شــدند و تعــدادی بصــورت روزمــزد و در حــال آمــوزش هســتند و تعــدادی نیــز از طریــق آزمــون جــذب شــدند و در آینــده نیــز 

بــه همیــن شــیوه جــذب نیــرو  خواهیــم داشــت.

نقاط قوت و ضعف خودتان نام ببرید
نقــاط قــوت بــه زبــان آوردن تعریــف از خــود و خودســتایی اســت. نقــاط قوتــی نمی بینــم و نقــاط ضعــف نیــز شــاید یکــی عصبانــی شــدن 
کــه نقطــه ضعــف بــه حســاب نمی آیــد. بیشــتر بایــد از همــکاران در ایــن دو مــورد  باشــد هرچنــد خیلــی زود ایــن عصبانیــت از بیــن مــی رود 

پرســید.

گر در پایان صحبتی هست بفرمایید ا
که در بستر بیماری اند دارم . کش و شفای عاجل بیماران و همکارانی  آرزوی سالمتی و طول عمر برای تمام پرسنل زحمت 

کوتــاه بــا حضــور در بیــن پرســنل بــا مشــکالت عمــده آن هــا آشــنا  کــه در ایــن مــدت  در آخــر نیــز تشــکر می کنــم از  زحمــات مدیرعامــل شــرکت 
شــده اند.

20
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کن لطفا خودت را معرفی 
کن بندرعبــاس – متولــد  امیــن آشــوری زاده خورگــو – اهــل و ســا

56/10/30
خودت دوست داشتی اسمت را چی می گذاشتند؟

محمدامین
دارن،  جالبــی  خاطــرات  کودکیشــون  دوران  از  افــراد  معمــوال 
کودکــی ات رو برامــون تعریــف  میشــه یکــی از خاطــرات دوران 

کنــی؟
گفــت هیــچ چیــز  کــه می خواســتم روزه بگیــرم پــدرم  اولیــن روزی 
تــا موقــع افطــار نبایــد بخــوری، بنــده هــم تــا موقــع افطــار حتــی آب 
دهانــم )بــزاق دهــان( را  نمــی خــوردم. واقعــا روز ســختی بــود، البتــه 

کــه قــورت دادن آب دهــان  مشــکلی نــدارد. بعــدا فهمیــدم 
وقتی خودت را توی آیینه می بینی چه احساسی داری؟

دوست دارم همیشه چهره مهربان و آرامی داشته باشم 
چه غذاهایی را دوست داری؟

کباب قورمه سبزی و 

کارهایی می کنی؟ موقع تفریح چه 
کنم یا با خانواده هستم بیشتر اوقات یا ورزش می 

و  باشــی  داشــته  دوســتش  کــه  هســت  موســیقی  ســاز  هیــچ 
بگیــری؟ یــاد  را  آن  بخواهــی 

سنتور
تــوی زندگــی بــه چــه چیزهایــی عاقــه داری و از آن هــا لــذت 

می بــری؟
کنار خانواده بودن و مسافرت را دوست دارم در 

کــه دیــدی چــه بــوده و تــا حــاال پیــش  بهتریــن و بدتریــن خوابــی 
کنــد؟ آمــده خوابــی ببینــی و بعــدا در زندگــی واقعیــت پیــدا 

اتفــاق  واقعــا  ببینــم  گــر  ا ولــی  بینــم  نمــی  خــواب  زیــاد  معمــوال 
فتــه می ا

کارهایــی  گــر ســه هــزار میلیــارد پــول داشــته باشــی باهــاش چــه  ا
را انجــام می دهــی؟

بــرای  شــغل  ایجــاد  باعــث  کــه  کنــم  شــروع  کاری  دارم  دوســت 
بــوم شــود. و  مــرز  ایــن  جوانــان 

و  اخــالق  و  عالیــق  از  تکلفــی  هیــچ  بــدون  کرده ایــم  ســعی  آن  در  کــه  آشــوری زاده  امیــن  همکارمــان  بــا  صمیمــی  و  خودمانــی  گفتگویــی 
کــه بیشــتر دربــاره  گذاشــت و بــا حوصلــه بــه ایــن ســوال ها  کــه وقتــش را  دوســتانه در اختیــار مــا  عالقه مندی هــای او بپرســیم. از او ممنونیــم 

زندگــی خــود اوســت جــواب داد.

امین آشوری زاده: 

همســرم  بهتــرین 
دوست من است



کدام شهر باشی؟ دوست داشتی غیر از شهر خودت بچه 
گر بندرعباس نبودم بچه مشهد باشم دوست داشتم ا
کجا قبول می شدی؟ دوست داشتی چه رشته ای و 

در  این کــه  و  دارم  دوســت  خیلــی  رو  بازرگانــی  و  اقتصــاد  رشــته 
یــا صنعتــی شــریف  و  کرمــان  هنــر  بــا  مثــل  دانشــگاه های معتبــر 

شــدم. مــی  قبــول 
بهترین و بدترین روز زندگیت چه روزهایی بودن؟ 

کــه خــدا بعــد از 6 ســال  بهتریــن روز زندگیــم تولــد اولیــن فرزنــدم بــود 
کــه بعــد از  اون رو بــه مــا داد و بدتریــن روز زندگــی ام موقعــی بــود 
گرفــت. پنــج ســال خــدا یــک پســر  بــه مــا داد ولــی زود اون رو ازمــون 

که ۴۵ ساله شدی چیه؟  آینده ات برای روزی 
کنم. ج از ایران مسافرت  دوست دارم به تمام ایران و حتی خار

کــی  کــردی و خندیــدی  گریــه  کــه بــا تمــام وجــود  آخریــن بــاری 
ــود؟ ب

زجــر  کــه خیلــی  و می دیــدم  گرفــت  مــادرم ســرطان  کــه  موقعــی 
ــود  کــردم  و بیش تریــن خنــده هــم موقعــی ب ــه  گری می کشــد خیلــی 

کــه فرزنــدم بدنیــا آمــد و از تــه دل خوشــحال بــودم.
علم بهتر است یا ثروت چرا ؟

بهتــر  باشــی  علــم داشــته  گــر  ا بــه موقعــش خوبــه. چــون  هــر دو 
کنــی  اســتفاده  ثروتــت  از  می توانــی 

کنی؟ کشورمان دوست داری سفر  کدام شهرهای  به 
کشور مشهد، اردبیل و شمال 
سرگرمی مورد عاقت چیه؟

کردن فوتبال و مسافرت تماشا 
کــدوم  کــدوم ورزشــی و تیــم ورزشــی  مــورد عاقــه ات  طرفــدار 

اســت؟
 ورزش فوتبال و تیم پرسپولیس

گفتی و بزرگترین دروغ ات چی بوده؟ تا حاال چند تا دروغ 
گفتــه باشــم بیشــتر  گــه هــم  کنــم زیــاد دروغ نگــم و ا ســعی مــی 
مصلحتــی بــوده تــا باعــث ایجــاد اختــالف و یــا مشــکلی نشــه چــون 

اصــال از دروغ خوشــم نمیــاد.

موسیقی و خواننده های مورد عاقه ات چی هستند؟
مــورد  و خواننــده خاصــی  میــدم   گــوش  پــاپ  بیشــتر موســیقی   
گــوش  عالقــه ام نیســت. هرکســی خــوب بخونــه مــن آهنــگاش رو 

میــدم.
کارهایی را انجام نمی دادی؟ گر به 7 سالگی برگردی چه  ا

زیاد بازیگوشی نمی کردم و سعی می کردم بیشتر درس بخونم.
کــن از زندگــی تــو یــک فیلــم ســاخته شــود، بــه نظرخــودت  فــرض 

بهتــر اســت اســم ایــن فیلــم را چــه بگذارنــد؟
لطف خدا

از چه چیزی بیشتر از همه می ترسی؟
مرگ

کــه تــا  دوســت داری چــه هدیــه ای بگیــری و بهتریــن هدیــه ای 
گرفتیــن چــی بــود؟ االن 

کــه  گرفتــم اولیــن فرزنــدم بــود، هدیــه ای  کــه  مــن بهتریــن هدیــه ای 
خداونــد بعــد از 6 ســال مشــکل، بهــم داد.

ــه نظــرت  کنــد ب ــو را توصیــف  ــر از بهتریــن دوســتت بخواهــی ت گ ا
دربــاره تــو چــه می گویــد؟ 

انسان ساده و دلسوز
پیــری  دوران  از  کنــی؟  عمــر  ســالگی  چنــد  تــا  داری  دوســت 

؟  ســی می تر
کســی  گیــر نشــدم و محتــاج بــه  کــه زمیــن  ــا موقعــی  دوســت دارم ت
کنــم )عمــر مفیــد(. تــرس از دوران پیــری نــدارم چــون  نباشــم عمــر 

دوران پیــری هــم عالمــی دارد.
آشپزی بلدی؟ چه غذاهایی؟ 

کــه  آشــپزی خــوب بلــدم و خیلــی آن را دوســت دارم. هــر غذایــی 
گرفتــه تــا  کبــاب  کنــم، از انــواع خورشــت و  بگیــد را بلــدم درســت 

غذاهــای فســت فــودی
کسی بوده است؟ بهترین دوستت در دوران زندگی چه 

بهترین دوستم همسرم است.
کسی است؟  کار چه  بهترین دوستت در محل 

کثر پرسنل دوست هستم ولی با چند نفر بیشتر رفیقم از  با ا
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کبری، باهو، فرزانه، غدیری جمله آقایان شهابی، ا
چقدر نظر دیگران درباره خودت برایت اهمیت دارد؟

کــه می توانــم از نظــر بقیــه بــرای  کنــم تــا جــای  زیــاد. ســعی مــی 
کنــم  اســتفاده  خــودم  اصــالح 

بــرآورده شــوند، آن هــا چــه  تــا از آرزوهایــت  گــه قــرار باشــد 3  ا
؟ هســتند

1- سالمتی تمام مردم ایران
 2- حفظ آبروی خودم و خانواده ام
 3- بهبود معیشت و اقتصاد مردم

کار می کنی؟  گرفته باشد چه  گر دلت  ا
کنم  گریه  کنم تنها باشم و بعضی موقع ها شاید  سعی می 

کارخانه را نام ببر دو نفر از بهترین  مدیرعامان 
ســیمان  صنعــت  در  واقعــا  کــه  ربانــی  مهنــدس  آقــای  جنــاب   -1

بــود  نمونــه 
کــه آمــدن بنــده بــه  2- جنــاب آقــای دکتــر باشــتی واقعــا از روزی 
کار  کنــم و در محیــط  کار مــی  ــا احســاس آرامــش خاصــی  شــخصه ب

ــت. ــوده اس ــی ب ــا عال ــودم واقع خ
ــی  ــه مهارت های ــت داری چ ــدی و دوس ــی رو بل ــه مهارت های چ

رو یــاد بگیــری؟
یــاد  بلــدم و دوســت دارم نجــاری  آرایشــگری رو خــوب  آشــپزی و 

بگیــرم
کــه می گوینــد جــن زده  حاضــری یــک شــب را درخانــه ای متروکــه  

اســت تنهــا بگذرانــی؟
که تنهایی رو دوست ندارم کال آدمی هستم   اصال دوست ندارم، 

را  کســی  بــا  ارتبــاط  برقــراری  امــکان  و  بمیــری  باشــه  قــرار  گــه  ا
کســی  کــه بخاطــر نگفتنــش بــه  نداشــته باشــی چیــزی هســت 

بخــوری؟  افســوس 
کننــد بخصــوص پــدر و  مــادر و  دوســت دارم همــه مــن رو حــالل 

همســرم
کــدوم یکــی از این هــا رو بــی وفایــی میگــذاری )فقــط یکــی  اســم 

ــی، خیانــت؟ ــا، بی تفاوت ــن ( ری ک رو انتخــاب 
خیانت

کــه آن قــدر حســرت زندگیشــان را بــه دل  آیــا آدم هایــی هســتند 
کــه حاضــر شــوید زندگی تــان را بــا آن هــا عــوض  داشــته باشــید 

کنیــد؟
 اصال

حاضریــد یــک پروانــه زیبــا را بکشــید و بال هایــش را بکنیــد و در 
ــا  ــای دنی ــر ج ــی ه ــه ای مجان ــک هفت ــات ی ــک تعطی ــه ی ــوض ب ع
کنیــد  کــه مایــل باشــید برویــد . قــرار باشــه یکــه سوســک را لــه 

ــور؟  چط
گفتــم و شــاید  کــه دروغ  گــر بگــم نــه  تــا حــاال فکــرش را نکــرده ام، ا

انجــام بــدم، مخصوصــا بــرای سوســک
کنیــد بــه  آیــا حاضریــد ۲۰ ســال در اوج شــادی و رضایــت زندگــی 

کــه درســت بعــد از ایــن مــدت بمیریــد؟ شــرطی 
 دوست ندارم

بــرای خــود  را  انتخــاب داشــته باشــید، چطــور مرگــی  گــر حــق  ا
می کنیــد؟ انتخــاب 

 مرگ آرام و بدون درد
کسی هستید؟  در زندگی بیشتر از همه مدیون چه 

کمــک  کــه خیلــی تــوی زندگــی  اول پــدر و مــادرم و بعــد همســرم 
حالــم بــوده و عیــن یــک دوســت مهربــان همیشــه هوامــو داشــته
کــدوم یــک شــما  تنهایــی شــام خــوردن یــا تنهــا بــه ســینما رفتــن، 

را ناراحــت می کنــد؟ 
تنهایی شام خوردن

کــه از شــما باهوش تــر اســت بــازی  کســی  ترجیــح می دهیــد بــا 
کنیــد یــا برعکــس؟

ــاد  ــا چیــز جدیــدی ی کنــم ت ــازی  ــر ب ــا افــراد باهوش ت ســعی می کنــم ب
بگیــرم

در زندگی بیشتر برای چه چیزی تاش می کنید؟
 پیشرفت، امنیت، عشق، هیجان، علم و چیزهای دیگه.

ترین های همکارانتان: 
شوخترین:

سلیمان بذله
فعالترین:

گوراب جیری علی 
کارکن ترین: 

اوبندی زاده
فضول ترین:

احسان درویش
باحالترین: 

بنیامین درستی
باجنبه ترین: 

سهیل لشتغانی 
آروم ترین:

علی رنجبری
خوش خنده ترین: 

احسان درویشی 



2۴

با معرفت ترین:
همه پرسنل

مؤدب ترین: 
همه مودب هستند

ناشناخته ترین: 
اوبندی زاده

کارخانه چیست؟ نظرت راجع به همکاران 
 همه انسان هایی پرتالش و زحمتکش هستند

مذهبی هستی؟ 
زیاد نه

کردی؟  که تقلب  اولین و آخرین باری 
تا حاال اصال در دوران تحصیل تقلب نکردم

کلمات به ذهنت می رسد؟ که با این  اولین چیزی 
خدا: 

یاری دهنده
مادر:

مهربان
پدر:

کش  زحمت 
بندرخمیر:

کارخانه سیمان هرمزگان
سیمان هرمزگان: 

بندرخمیر
کارخانه:  غذای 

پرچرب
دکتر باشتی: 

پر تالش و جوان 
خرید: 

هزینه
عید:

 شادی
چاپلوسی: 

ریا
سینما: 

تنوع
حراست: 

حاجی حسن زاده 

بهترین مدیرعامل سیمان: 
مهنــدس ربانــی و دکتــر باشــتی، همــه خــوب بــودن ولــی مــن بــا ایــن 

ــم کار می کن ــر  ــی راحت ت دو خیل
۱3 بدر:

دورهمی
سال ۸۲: 

استخدام شرکت سیمان
ایران:

 وطنم 
چه چیزی به زندگی تو ارزش می دهد؟ 

خانواده ام
چه رنگ و چه فصلی را دوست داری؟ 

رنــگ ســفید، فصــل زمســتان بندرعبــاس و بهــار شهرســتان های 
سردســیر

کارخانــه شــدی چــه حســی داشــتی و االن  کــه وارد  اولیــن بــاری 
چــه حســی داری؟ 

و  همــکاری  حــس  االن  و  تنهایــی  و  غریبــی  حــس  روز  اولیــن 
صمیمیــت

کارخانه را چه جوری می بینی؟ جو 
کارخانــه نیســتم   جــو خوبــی داره، مــن زیــاد در اجتمــاع پرســنل 
کــه بــودم جــو بــدی ندیــدم، همــه در یــک فضــای  امــا همینقــدر 

بــا هــم همــکاری می کنــن. دوســتانه 
از چه تیپ آدم هایی با چه اخاقی بیشتر خوشت می آید؟

ــا ریــا و  کــه واقعــا خودشــون باشــند و ب از انســان هایی خوشــم میــاد 
فریــب کاری چنــد چهــره نداشــته باشــند.

تا حاال عاشق شدی؟)عشق به هر چیزی(
از نظر دنیوی عاشق همسرم هستم و از نظر اخروی عاشق خدا

دوست داری چه ماشینی داشته باشی؟
شاسی بلند

کار  چــه  بمیــری  دیگــر  مــاه  یــک  تــا  اســت  قــرار  کــه  بدانــی  گــر  ا
؟  می کنــی

ــه از مــن دلخــور هســتند حاللیــت  ک کســانی  ســعی می کنــم از تمــام 
بطلبــم

شعارت توی زندگی چیست؟
توکل به خداوند و سعی و تالش در زندگی 
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قشــم،  هــای  شهرســتان  مــردم  محتــرم   نماینــده  مــرادی  احمــد  دکتــر  ســفر  
بندرخمیــر، ابوموســی و حاجــی آبــاد در مجلــس شــورای اســامی بــه بندرخمیــر  

 
گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت ســیمان هرمــزگان، در ایــن ســفر  دکتــر احمــد  بــه 
گــزارش عملکــرد خــود در شهرســتان  مــرادی درجمــع نمازگــزاران اهــل ســنت بــه ایــراد ســخن و ارایــه 

خمیــر پرداخــت. 
کــه بــا آقــای دکتــر باشــتی مدیــر عامــل محتــرم شــرکت ســیمان هرمزگان  ایشــان بــا اشــاره بــه نشســتی 
کردنــد از نظــر مدیــر عامــل محتــرم شــرکت ســیمان هرمــزگان، اولویــت اول جــذب و  داشــته عنــوان 
گام هــای مثبتــی  کــه  کارگیــری نیــرو بــا افــراد بومــی اســت و مــی تــوان ایــن وعــده را بــه جوانــان داد  بــه 

در ایــن زمینــه برداشــته خواهــد شــد . 
نماینــده محتــرم مــردم در مجلــس شــورای اســالمی در دیــدار بــا حجــت الســالم و المســلمین حــاج 
آقــا صفایــی حایــری امــام جمعــه شهرســتان بندرخمــر نیــز بــه هماهنگــی بــاالی مدیریــت شــرکت 
ســیمان هرمــزگان، بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن واحــد هــای تولیــدی و اقتصــادی اســتان، بــا امــام 
کــه ایــن هماهنگــی  کردنــد  جمعــه و فرمانــدار ایــن شهرســتان اشــاره داشــته انــد و اظهــار امیــدواری 

باعــث پیشــبرد هرچــه بیشــتر امــور منطقــه ای خواهــد شــد. 
کــه  کــه دکتــر باشــتی فــردی جــوان و فعــال اســت  امــام جمعــه محتــرم نیــز خاطــر نشــان ســاختند 

ــه داده اســت. ــر ارائ ــه شهرســتان بندرخمی ــده ای را ب کنــون خدمــات ارزن تا

جناب آقای سید مهدی هاشمی 

انتصاب شما را به عنوان سرپرست 
کارخانه سیمان  تامین و  تدارکات 
هرمزگان تبریک عرض می نماییم.

روابط عمومی شرکت سیمان هرمزگان

نمازگــزاران   درجمــع  آشــورى  دکتــر 
: خمیــر ر بند

انتصــاب دکترباشــتی مدیرعامــل جدید 
جدیــد  ،رویکــردى  هرمــزگان  ســیمان 
بندرخمیــر  شهرســتان  مهــم  اتفــاق  و 

اســت. 
بندرخمیــر  اتوبــان  ســیمان  کارخانــه 

می کنــد. بهســازى  را  لشــتغان 

عامــل  مدیــر  باشــتی  دکتــر  حضــور 
باشــگاه های  در  هرمــزگان  ســیمان 

خمیــر شــهر  ورزشــی 

آقــای  جنــاب  گذشــته  شــب  نیمــه 
شــرکت  عامــل  مدیــر  باشــتی  دکتــر 
مدیــر  مالیــی  زایــد  آقــای  اتفــاق  بــه 
کارخانــه بــا حضــور در زمیــن  پشــتیبانی 
بــه  خمیــر  شــهر  ســطح  ورزشــی  هــای 
نشســتند  ورزشــی  مســابقات  دیــدن 
صحبتــی  ورزشــکاران  و  مدیــران  بــا  و 

داشــتند. کوتاهــی 

 زمینه های فراوان همکاری اقتصادی و تجاری میان هرمزگان و ویتنام

فریــدون همتــی در نشســت خبــری مشــترک بــا ســفیر جمهــوری اســالمی ایــران در ویتنــام و هیئــت 
کشــور ویتنــام بخش  گــذاری  کــرد: در جلســه بــا هیئــت ســرمایه  کشــور ویتنــام، عنــوان  گــذاری  ســرمایه 
گزارشــی از توانمنــدی هــای هرمــزگان و فرصــت هــای ســرمایه  هــای مختلــف اقتصــادی اســتان 

کردنــد. ح  گــذاری را مطــر
کشــور ویتنــام  اســتاندار هرمــزگان بــا بیــان اینکــه در مــوارد قابــل توجهــی مــی تــوان بــه ســرعت بــا 
گــچ نیــاز دارنــد و معــادن مــا در  کشــور ویتنــام بــه  کارخانــه هــای ســیمان  کــرد، افــزود:  ارتبــاط برقــرار 

ــه ویتنــام باشــند./ ایســنا ــچ ب گ ــرای صــادرات  ــی ب غــرب اســتان مــی تواننــد ظرفیــت خوب
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کارگر  کارآفرینان برتر                                                         خادمین نماز                                                          جانبازان  کارفرمایان و           

مراسم تجلیل از کارگران نمونه سیمان هرمزگان

کار و رفاه اجتماعی هرمزگان از تاش های عبدالرحمن پرتابیان  تقدیر مدیرکل تعاون، 

کار و رفاه   محمد علی سلیمی این لوح تقدیر را به پاس تالش های پرتابیان در حوزه تعاون، 
کرده است. اجتماعی به وی اعطا 

در این لوح تقدیر آمده است: 
ــد و  ــد می باش ــوز و متعه ــان دلس کارکن ــران و  ــای مدی ــالش ه ــون ت ــور مره کش ــازندگی  ــه س عرص
رشــد و بالندگــی ایــن ســرزمین و ســعادت نســل هــای آینــده ایــن مملکــت تنهــا در ســایه تالشــی 

کــه همــت شــما میســر خواهــد شــد. عدالــت محــور متصــور خواهــد بــود 
بدینوســیله بــه پــاس تــالش هــای ارزشــمند جنابعالــی در راســتای پیگیــری سیاســت هــای 
کمیتــه مشــاغل ســخت و زیــان آور  کار و رفــاه اجتماعــی پیرامــون امــور مربــوط بــه  وزارت تعــاون 

گــردد.  ــوح تقدیــم حضورتــان مــی  اســتان در ســال هــای متمــادی ایــن ل
ــدس  ــام مق ــداف نظ ــق اه ــان و تحق ــه راهت ــبحان در ادام ــد س ــه خداون ــکال ب ــا ات ــت ب ــد اس امی

جمهــوری اســالمی ایــران موفــق و مویــد باشــید.
ــران هرمــزگان در هیئــت حــل  کارگ کنــون نماینــده  گفتنــی اســت، عبدالرحمــن پرتابیــان هــم ا  

ــان آور اســتان هســتند. ــد نظــر مشــاغل ســخت و زی اختــالف و تجدی
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 جناب آقایان مصطفی و روح اهلل صابری
 

با نهایت تالم و تاثر درگذشت مادر بزرگوارتان را به جنابعالی 
و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند 

متعال برای آن مرحومه مغفوره طلب آمرزش و برای 
بازماندگانش صبر و شکیبایی آرزومندیم. 

 
روابط عمومی شرکت سیمان هرمزگان

جناب آقای بهروز منصوری
 

با نهایت تالم و تاثر درگذشت مادر بزرگوارتان را به جنابعالی 
و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند 

متعال برای آن مرحومه مغفوره طلب آمرزش و برای 
بازماندگانش صبر و شکیبایی آرزومندیم. 

 
روابط عمومی شرکت سیمان هرمزگان

خبردرگذشت همکارعزیزمان
 جناب آقای مرتضی علییار

که به دشواری به باور   چنان سنگین و جانسوز است 
می نشیند، ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره ای جز 

تسلیم و رضا نیست خداوند قرین رحمتش فرماید.

روابط عمومی شرکت سیمان هرمزگان

گذر ، بی صدای ثانیه های  گذر زمان در  گاه در  و هر از 
که  کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد  دنیای فانی / جرس 

در سکونی آغازی بی پایان را می سراید .

گرامی مان جناب  با نهایت تأسف و تأثر مطلع شدیم همکار 
آقای محمد دخداد، از پرسنل واحد انتظامات دار فانی را 
گفتند. درگذشت  ایشان چنان سنگین و جانسوز است  وداع 
که به دشواری به باور می نشیند، ولی در برابر تقدیر پروردگار 

چاره ای جز تسلیم و رضا نیست . این ماتم جانگداز را خدمت 
تمامی همکاران محترم و خانواده محترم آن مرحوم صمیمانه 

تسلیت عرض نموده و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز 
سفرکرده علو درجات طلب می کنیم.

روابط عمومی شرکت سیمان هرمزگان

جناب آقای دکتر مهدی باشتی 
مدیر عامل سیمان هرمزگان

 
با نهایت تألم و تأثر مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده 

محترمتان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای 
آن مرحوم مغفور طلب آمرزش و برای بازماندگانش صبر و 

شکیبایی آرزومندیم.

پرسنل شرکت سیمان هرمزگان

 جناب آقای حسن زارعی
با نهایت تالم و تاثر درگذشت مادر بزرگوارتان را به جنابعالی 

و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند 
متعال برای آن مرحومه مغفوره طلب آمرزش و برای 

بازماندگانش صبر و شکیبایی آرزومندیم. 

 روابط عمومی شرکت سیمان هرمزگان

 جناب آقای آفاق

گرامیتان را به جنابعالی و  با نهایت تالم و تاثر درگذشت پدر 
خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند 

متعال برای آن مرحوم مغفور طلب آمرزش و برای بازماندگانش 
صبر و شکیبایی آرزومندیم.  

 روابط عمومی شرکت سیمان هرمزگان

گلپایگانی   جناب آقای 
 

با نهایت تألم و تأثر مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده 
محترمتان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای 

آن مرحوم مغفور طلب آمرزش و برای بازماندگانش صبر و 
شکیبایی آرزومندیم.

روابط عمومی شرکت سیمان هرمزگان

گشایشی   جناب آقای 
 

با نهایت تألم و تأثر مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده 
محترمتان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای 

آن مرحوم مغفور طلب آمرزش و برای بازماندگانش صبر و 
شکیبایی آرزومندیم.

روابط عمومی شرکت سیمان هرمزگان

کوهی   جناب آقای موسی زیر 
 

با نهایت تألم و تأثر مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده 
محترمتان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای 

آن مرحوم مغفور طلب آمرزش و برای بازماندگانش صبر و 
شکیبایی آرزومندیم.

روابط عمومی شرکت سیمان هرمزگان
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در  تأســیس  تــازه  شهرســتان های  جملــۀ  از  خمیــر 
تقســیمات  براســاس  کــه  اســت  هرمــزگان  اســتان 
کشــوری در ســال 1383 ش از شهرســتان بندرعبــاس 
جــدا و بــه شهرســتان واحــدی تبدیــل شــد. موقعیــت 
دگرگونی هــای  اقتصــادی،  تحــوالت  جغرافیایــی، 
جمعیتــی و شــهری و تنــوع بافت اجتماعــی و فرهنگی، 
ضــروری  را  شهرســتان  بــه  منطقــه  ایــن  تبدیــل 
کــه  تحوالتــی  آخریــن  براســاس  بنابرایــن،  می نمــود. 
هرمــزگان  اســتان  در  کشــوری  تقســیمات  زمینــۀ  در 
و  بخــش  بــه  دهســتان ها  از  بســیاری  گرفــت،  شــکل 
برخــی بخش هــا از جملــه خمیــر بــه شهرســتان تبدیــل 

شــدند.

الف( جغرافیای طبیعی و انسانی
هــزار  پنــج  تقریبــی  مســاحت  بــا  خمیــر  شهرســتان 
ــع در یــک چهــار راه ارتباطــی میــان چهــار  ــر مرب کیلومت
حــوزۀ فعــال )بندرعبــاس، بندرلنگــه، قشــم و اســتان 

گرفتــه اســت. فــارس( قــرار 
هشــت  حــدود  مســاحتی  بــا  خمیــر  بنــدری  شــهر 
کیلومتــری حاشــیۀ  پانــزده  کیلومتــر مربــع در فاصلــۀ 
ــتان در  ــن شهرس ــز ای ــوان مرک ــه عن ــاس ب ــی بندرعب غرب

گرفتــه شــده اســت.  نظــر 
گذشــته جــزو مضافــات عباســی )بندرعبــاس(  خمیــر در 
بــه شــمار مي  آمــد و شــامل روســتاهای خمیــر، پــل، 
)بــه معنــی قصــر( ســایه خــوش،  کوشــک،  لشــتغان، 
ســدار، چاســهار )چاه ســهار و ســهار بــه معنــی متعفــن و 
گندیــده اســت(، خونــو، چــاه احمــد و تنــگ خــران بــوده 

اســت.

شهرســتان  ش،   1383 ســال  تقســیمات  براســاس 
چهــار  و  رویــدر(  و  )مرکــزی  بخــش  دو  دارای  خمیــر 
کهورســتان، رویــدر و رودبــار( اســت.  دهســتان )پــل 
ایــن  در  فیــروزه  و  گوگــرد  گــچ،  نمــک،  گل،  معــادن 
کــه  کوهــی  گــچ خمیــر از  منطقــه یافــت شــده اســت. 
ــوره  ک ــارده  ــد و چه ــه می ش ــرار دارد تهی ــمال آن ق در ش
اســت.  داشــته  وجــود  کــوه  ایــن  دامنــه  در  گچ پــزی 
بــاره نوشــته  کتــاب خــود در ایــن  سدیدالســلطنه در 
کنــاره دریــا  گــچ را ســوزانیده و بــه  اســت: »خــود رعایــا 
کشــتی فروشــند.« رســانیده و بــه مشــتری و صاحــب 

گــچ خمیــر بــه مســقط و عمــان، بحریــن، لنگــه، قشــم و 
ــرد نیــز در دو  گوگ بنــدر عبــاس صــادر می شــد. معــادن 
نقطــه خمیــر یافــت شــده اســت: یکــی معــدن قدیمــی 
گفته انــد و در فاصلــه »یــک  کــه آن را معــدن اصلــی نیــز 
فرســنگ و نیــم« از شــهر قــرار داشــته و دیگــر معــدن 
کــه »یــک فرســنگ« از خمیــر فاصلــه داشــت.  جدیــد 
بــه روزگار اقتــدار خوانیــن بســتک، ایــن معــادن جــزو 
کــه از  کســانی  قلمــرو آن هــا محســوب شــد. در ایــن دوره 
ــد، ســالیانه پنجــاه  ــرداری می کردن ایــن معــادن بهــره ب
تومــان بــه »ضابــط بســتک« پرداخــت می نمودنــد. بــه 
گوگــرد اســتخراج شــده، انبــاری در  منظــور نگهــداری 
ــار در حــدود  ــود. ایــن انب ــا احــداث شــده ب ســاحل دری
هنــد  حیدر آبادی هــاي  توســط  ق   1290 ســال های 
ــه هندی هــا  ک ــه نظــر می رســد  ــد. بنابرایــن، ب گردی ــا  بن
گوگــرد خمیــر بودنــد و تجــارت آن را بــه  مشــتری اصلــی 

عهــده داشــته اند.
رنــگ  بــه  نرمــی  ک  خــا گوگــرد،  معــادن  نزدیکــی  در 
گوگــرد  بــوی  کــه  رنگــی  تیــره  ک  خــا نیــز  و  ســفید 

گذر تاریخ بندر خمیر در 
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آنــرا  آنجــا  ســکنه  کــه  گردیــد  کشــف  مــی داد 
معالجــه  بــرای  آن  از  و  می گفتنــد  بــوره  گل 
ــر آن رواج  ــالوه ب ــد. ع ــتفاده می کردن ــپرز اس اس
ــود  ــر وج ــر بیانگ ــازی در خمی ــت سفال س صنع
اســت. ایــن منطقــه  در  مرغــوب  ک رس  خــا
کوهــی در ناحیــه ســیاه  همچنیــن در دامنــه 
تــک، چاهــی موســوم بــه چــاه فیــروزه وجــود 
زمــان  در  اســت،  شــده  روایــت  کــه  داشــت 

می کردنــد.  اســتخراج  فیــروزه  آن  از  قدیــم 
اســتخراج  منطقــه  دو  از  نیــز  خمیــر  نمــک 
کــه نمــک را از دریــا  می شــد؛ یکــی در لشــتغان 
می گرفتنــد و ســکنه آنجــا بــه آن نمــک دریایــی 
بــوده  ســفید  و  نــرم  نمــک  ایــن  و  می گفتنــد 
اســت. دیگــر در حــد پــل و خونــو و آن نمکــی 
کــوه اســتخراج می شــد و بــه نمــک  کــه از  بــوده 
گونــه نمــک  کوهــی شــهرت داشــته اســت. دو 
کــه نــوع نخســت  کوهــی شــناخته شــده اســت 
آن تیــره رنــگ و شــبیه ســنگ مرمــر بــوده و بــه 
گوپــال نیــز می گفتنــد. ایــن نــوع  آن نمــک نــر و 
ــوع دوم از  کلکتــه صــادر می شــد و ن ــه  نمــک ب
کــوه تهیــه می شــد و در واقــع  دره هــای همــان 
خ  کــه پــس از بارندگــی ر حاصــل تحوالتــی بــود 
کوه هــای  امــالح  کــه  ترتیــب  بدیــن  مــی داد. 
حــاوی نمــک بــه ســمت دره هــا ســرازیر و پــس 
کنان  ــه نمــک تبدیــل می شــد. ســا ــر ب از تبخی

ــد. ــاده می گفتن ــک م ــه آن نم ــه ب منطق
صنایــع ســفال ســازی و شــراع )بادبــان( ســازی 
داشــته  وجــود  شــهر  ایــن  در  قدیــم  در  نیــز 
مرهــون  خمیــر  در  ســفالگری  هنــر  اســت. 
کــه  گــراش الر بــه خمیــر اســت  تــالش مهاجــران 
سدیدالســلطنه  شــدند.  کن  ســا لشــتغان  در 
آن هــا  اســت: »صنعــت  نوشــته  بــاره  ایــن  در 
و  طغــار  خمــره،  ماننــد  اســت  سفال  ســازی 
ــره  ــور و غی ــه و تن ــا ن ــه و آنج ــگ و آفتاب ــه ِهن لول
غیــره  و  عمــان  قشــم،  لنگــه،  عباســی،  بــه 
گاهــی بــه زنگبــار هــم حمــل  حمــل نماینــد. 

می نماینــد.«
کــه رنــگ ســبز و  ِگل مخصــوص سفال ســازی 
کوهــی در نزدیکــی لشــتغان  خ داشــته از  ســر

می شــد. تهیــه 
ــود  ــخص می ش ــلطنه مش ــزارش سدیدالس گ از 
کارگاههــای متعدد پارچه بافی،  گذشــته  که در 
عبــادوزی و بادبان ســازی در ایــن شــهر رونــق 

کتــاب اعــالم النــاس فــی  داشــته اســت. مؤلــف 
احــوال بندر عبــاس در ایــن بــاره نوشــته اســت:
بــا ریســمانهائیکه  کشــتی  بادبــان  یــا  »شــراع 
بافنــد  می شــود  قشــم  وارد  هندوســتان  از 
وهــر یــک مــن چهــارده قــران فروشــند. دیگــر 
کــه از پشــم  مصنــوع ایــن قصبــه نســج عباســت 
ــر  ــد ه ــل نیاورن ــه عم ــو ب ــد و نیک ــز بافن ــتر و ب ش
یــک دانــه یــک تومــان فــروش رود. فقــط بــرای 

کارخانــه موجــود اســت«. نســج عبــا دو 
کــه  کارهایــی بــوده  ســاروج پزی نیــز از جملــه 
از  داشــته اند.  اشــتغال  بــدان  خمیــر  مــردم 
ســاروج بــرای احــداث ابنیــه بــه ویــژه در پــی و 
ــز  ــود و نی ــا آب ب ــه در تمــاس ب ک قســمت هایی 
ســاخت آب انبــار و پــل اســتفاده و بخشــی از 

آن نیــز صــادر می شــده اســت.
نیــز  هیمــه  و  آنغــوزه  تهیــه  در  خمیــر  مــردم 
درختــی  از  هیمــه  بوده انــد.  چیره دســت 
بــه دســت می آمــد. شــیره  بــه ُســرم  موســوم 
بــه  از آن  ایــن درخــت شــبیه صمــغ اســت و 
منظــور تهیــة نوعــی ُمَرکــب ســیاه بــرای نوشــتن 
کوههــای  از  نیــز  آنغــوزه  می شــد.  اســتفاده 
کــوه ســه  اطــراف خمیــر  تهیــه می شــد. ایــن 

داشــت.  فاصلــه  دریــا  از  فرســنگ 
اســت  جنوبــی  فارســی  خمیــر  مــردم  زبــان   
پارســی  و  پهلــوی  واژه هــای  از  بســیاری  کــه 
بــا  شــباهت هایی  و  نهفتــه  خــود  در  را  دری 
کــردی، لــری و بلوچــی نیــز دارد. بــه  زبان هــای 
دلیــل تمــاس بــا حــوزۀ جنوبــی خلیج فــارس و 
ــا،  ــن دری ــمالی ای ــیۀ ش ــراب در حاش ــور اع حض
کنان  برخــی واژه هــای عربــی نیــز وارد زبــان ســا

خمیــر شــده اســت.

ب ( نام و نشان  تاریخی
و  خمیــر  حــوزة  تاریخــی  دیر ینگــی  رغــم  بــه 
قرارگفتــن ایــن منطقــه در چهــارراه ارتباطــی 
اطــالع  فــارس  و  قشــم  لنگــه،  بندر عبــاس، 
دقیقــی از وجــه تســمیة ایــن شــهر در دســت 
ح  ــاره مطــر نیســت امــا فرضیه هایــی در ایــن ب
ــرد:                                ک ــاره  ــر اش ــورد زی ــه م ــوان ب ــه می ت ک ــت  اس
کــه نــام خمیــر  1- خمــره: عــده ای معتقدنــد 
وجــود  آنهــا  دلیــل  اســت.  خمــره  از  برگرفتــه 
اطــراف  در  خمره پــزی  متعــدد  کوره هــای 
خمیــر ذکــر شــده اســت. امــا نبایــد فرامــوش 

کــه قدمــت صنعــت خمره ســازی در خمیــر  کــرد 
حالــی  در  نمی رســد  ســال   100 از  بیــش  بــه 
کــه قدمــت شــهر خمیــر بیــش از 380 ســال، 
دســت  در  کــه  مدرکــی  قدیمی تریــن  طبــق 
صنعــت  ایــن،  از  گذشــته  می باشــد.  اســت، 
از  مهاجرانــی  ورود  بــا  واقــع  در  خمره ســازی 
گــراش )شــهری در الرســتان( بــه خمیــر در ایــن 
کــرد. بــرای تبییــن ایــن نظــر  شــهر رواج پیــدا 
نخســت،  نمــود:  بیــان  را  دلیــل  دو  می تــوان 
کوره هــای خمره پــزی در روســتای  کثــر  وجــود ا
گراشــی( و  لشــتغان )محــل ســکونت مهاجــران 
ــزرگ  گراشــی )نوعــی خمــره ب دوم، وجــود واژة 
ــخص  ــور مش ــه بط ک ــردن آب(  ک ــره  ــرای ذخی ب
گــراش و منســوب بــه مــردم  برگرفتــه از منطقــه 

گــراش اســت.
معتقدنــد  دیــدگاه  ایــن  صاحبــان  َخمــر:   -2
چــون در قدیــم در ایــن منطقــه از شــیره خرمــا 
خمــر )شــراب( می ســاختند، بــه همیــن دلیــل 
گفتنــد و ایــن اســم بــر  بــه آن منطقــه خمیــر 
هیچ گونــه  امــا  اســت.  مانــده  منطقــه  روی 
کــه دال بــر تهیــة شــراب در ایــن منطقــه  اثــری 
کــه  کســانی هــم  باشــد بدســت نیامــده اســت. 
کرده انــد هیــچ اشــاره ای  از ایــن منطقــه دیــدن 

بــه تهیــه شــراب نکرده انــد.

3- ِحمَیــر: عــده ای دیگــر خمیــر را تغییــر شــکل 
یافتــة حمیــر می داننــد. بــه زعــم ایــن عــده، 
کنان یمــن و جــزء  مــردم خمیــر در اصــل از ســا
از ســقوط  پــس  کــه  قبیلــه حمیــر می باشــند 
کرده  کوچ  دولــت حمیــر افــراد آن قبیلــه از یمن 
و عــده ای از آنهــا بــه ایــن منطقــه مهاجــرت 
نمودنــد و اســم قبیلــه خــود را بــه آنجــا دادنــد. 
طبــق ایــن دیــدگاه، بعدهــا حمیــر تغییــر شــکل 
داد و بــه خمیــر تبدیــل شــد. ایــن عــده وجــود 
روســتای َحمیــرون در نزدیکــی بنــدر لنگــه را 
دلیلــی بــرای اثبــات ادعــای خــود می داننــد. 
کــه  تشــابه هایی  معتقدنــد  همچنیــن  آنهــا 
ایــن دو  مــردم  میــان  قیافــه  و  نظــر شــکل  از 
ایــن  بــر  منطقــه وجــود دارد، دلیــل دیگــری 
ادعــا اســت. دربــارة ایــن دیــدگاه چنــد موضــوع 

ــر اســت: قابــل ذک
الــف – هیــچ ســند تاریخــی در مــورد مهاجــرت 
وجــود  منطقــه  ایــن  بــه  ِحمَیــر  قبیلــة  افــراد 
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ــراد  ــتر اف ــر بیش ــت حمی ــقوط دول ــا س ــدارد. ب ن
آن بــه منطقــه شــمال شــبه جزیــرة عربســتان 
کــه  نیســت  دســت  در  مدرکــی  و  کوچیدنــد 
ایــران  جنــوب  بــه  آنهــا  کــوچ  نشــاندهندة 

باشــد.
متقــن  دلیــل  قیافــه  و  شــکل  تشــابه    _ ب   
یــک  مــردم  دادن  نســبت  بــرای  محکمــی  و 
منطقــه بــه منطقــة دیگــری نیســت. زیــرا در 
شــکل و قیافــه افــراد عوامــل متعــددی دخیــل 

جملــه:  از  هســتند، 
هــوا،  و  آب  تغذیــه، 
و  جغرافیایــی  محیــط 
بیشــتر  چنانکــه  غیــره. 
مناطــق  کن  ســا مــردم 
پوســتی  دارای  گــرم 
گندمگــون  و  ســبزه 
مشــکی  موهــای  و 
برعکــس،  هســتند. 
کن مناطق  مردمــان ســا
سردســیر دارای پوستی 
بــور  بــا موهــای  روشــن 

بــا تمامــی ایــن مــوارد  و طالیــی می باشــند. 
کــه مردمــان خمیــر و  گــر پذیرفتــه شــود  حتــی ا
یمــن از یــک نــژاد هســتند هیــچ دلیــل تاریخــی 
کــوچ مــردم یمــن بــه خمیــر دیــده  مبنــی بــر 
صــادق  می توانــد  آن  عکــس  امــا  نمی شــود 
باشــد. زیــرا از وجــود ایرانیــان در یمــن پیــش 
اطالعاتــی  پیامبــر  بــا  همزمــان  و  اســالم  از 
بــا عنــوان ابنــاء  کــه از آنهــا  در دســت اســت 
کــه در  یــاد شــده اســت. شــاید آن ایرانیانــی 
ــد از منطقــه جنوبــی ایــران  کن بودن یمــن ســا
می تــوان  حداقــل  باشــند.  رفتــه  یمــن  بــه 
کنان جنوبــی ایــران  گروهــی ازســا کــه  پذیرفــت 

کرده انــد. همراهــی  را  آنهــا  نیــز 
کمــی دقــت در فرهنــگ و زبــان مــردم   ج _  بــا 
فرهنــگ  بــا  آن  تفــاوت  بــه  می تــوان  خمیــر 
از  مقــدار  آن  البتــه  بــرد.  پــی  عربــی  زبــان  و 
کــه در بیــن مــردم وجــود دارد،  فرهنــگ عربــی 
نفــوذ اســالم و مراوده هــای  بیشــتر بواســطة 
ایــن  اســت.  منطقــه  دو  میــان  فرهنگــی 
مســئله بویــژه در زبــان مــردم بیشــتر مشــخص 
فارســی  خمیــر  مــردم  زبــان  زیــرا  می گــردد. 
ــری نیــز  ــردی و ل ک ــا زبانهــای  اصیــل اســت و ب

دارد. مشــابهت هایی 
  4- َخِه َمیــر: بــر اســاس ایــن دیــدگاه در قدیــم 
منطقــه  ایــن  در  کنــده  پرا بطــور  خانواده هــا 
بــه  ایــن خانواده هــا  از  یکــی  بودنــد.  کن  ســا
از  پــس  بــود.  مشــهور  میر)خواهر میــر(  خــه 
نزدیکــی  در  دیگــری  خانواده هــای  مدتــی 
کن شــدند. بعدهــا خه میــر  ــواده ســا ایــن خان
بــا حــذف »ه« بــه خمیــر تبدیــل شــده اســت. 
فرضیــه  یــک  از  بیــش  چیــزی  دیــدگاه  ایــن 

و  نمــود  اثبــات  را  آن  نمی تــوان  و  نیســت 
نــدارد. اثبــات آن وجــود  بــرای  مدرکــی 

5- جمیــر: ســرانجام عــده دیگــری عقیــده    
ــوده  کــه تلفــظ خمیــر در اصــل جمیــر ب ــد  دارن
گرد آمــدن اســت. )افشــار  کــه بــه معنــی محــل 
کــه  چنــد  هــر   )174 ص   ،1374 سیســتانی، 
ــت  ــر نیس ــر و خمی ــان جمی ــباهتی می ــچ ش هی
کلمــة جمیــر ریشــة جمــع )بــه  و نمی تــوان از 
امــا  کــرد.  اســتنباط  را  معنــی جمــع شــدن( 
شــکل  منطقــه  ایــن  در  هــم  اجتماعــی  گــر  ا
ــه منظــور انجــام یــک مراســم آیینــی  گرفتــه، ب
ــا حیــات اجتماعــی، فرهنگــی و  و در ارتبــاط ب
اقتصــادی مــردم منطقــه بــوده اســت. ماننــد 
اجتمــاع بــرای انجــام مراســم صیــد و صیــادی 
قربانــی  همــواره  پرتالطــم  دریــای  کــه  چــرا 
مــرگ  بــا  برابــر  دریــا  در  تنهایــی  و  می گرفتــه 
بــوده اســت. از ایــن رو، مــردم خمیــر مثــل هــر 
کــه در حاشــیة دریــا زیســت  جنوبــی دیگــری 
ــی  ــی جمع ــا زندگ ــد ب ــود را در پیون ــد، خ می کن

می دانــد.

شــده  ذکــر  فرضیه هــای  از  یــک  هیــچ    

نتوانســته اســت ابهــام وجــه تســمیه خمیــر 
کنــد و عجالتــًا نمی تــوان در مــورد آن  را رفــع 
کــرد. برخــی بــه غلــط  بــه طــور قطــع اظهار نظــر 
اعــراب  از  خمیــر  مــردم  کــه  می کننــد  تصــور 
کــه بــا نگاهــی بــه  مهاجــر می باشــند. در حالــی 
بافــت جامعــه خمیــر نادرســتی ایــن دیــدگاه 
آشــکار می شــود. بــرای شــناخت ریشــه قومــی 
از جملــه:  اساســی  عامــل  هــر منطقــه چنــد 
مســایل  دیگــر  و  ک  خــورا ک،  پوشــا زبــان، 
و  جامعه شــناختی 
دخالــت  مرم شــناختی 
گــر  ا بنابرایــن،  دارنــد. 
کــه  شــود  پذیرفتــه 
متُاثــر  غــذا  و  ک  پوشــا
محیطــی  عوامــل  از 
یکبــاره  بــه  و  اســت 
تغییــر می کنــد امــا زبــان 
تغییر پذیــر  راحتــی  بــه 
کــه  ایــن  نیســت. مگــر 
بــر  غلبــه  بــا  گروهــی 
گــروه دیگــر زبــان خــود 
کننــد. آن هــم در صورتــی  را بــر آنهــا تحمیــل 
در  فرهنگــی  نظــر  از  غالــب  گــروه  کــه  اســت 
بــه  عنایــت  بــا  حــال  باشــند.  برتــری  ســطح 
ایــن موضــوع و دقــت در زبــان مــردم خمیــر 
آن  کلمــات  بیشــتر  کــه  می شــود  مشــخص 
چنــان  اســت.  پهلــوی  ریشــه  بــا  و  فارســی 
گویــش و لهجــه بیــن زبــان مــردم  کــه از نظــر 
تشــابه های  لــری  و  کــردی  زبــان  و  خمیــر 
ممکــن  چگونــه  حــال  دارد.  وجــود  فراوانــی 
کامــاًل فارســی، از جــای  اســت مردمــی بــا زبانــی 

باشــند؟ کــرده  مهاجــرت  دیگــری 
از ســوی دیگــر بــا دقــت در اســامی روســتاهای 
ــذاری مناطــق  ــه ســنن نام گ ــوان ب خمیــر می ت
و  بومــی  باورهــای  از  برخاســته  کــه  جنوبــی 
مــردم جنــوب  نــزد  بــرد.  پــی  اســت  مهینــی 
ایــران نــام خمیــر بــه همــراه پــل آمــده اســت. 
پــل، امــروزه یکــی از بخش هــای شهرســتان 
ــه نظــر می رســد  ــد امــا ب خمیــر بــه شــمار می آی
ــبت  ــر نس ــی، خمی ــش تاریخ ــک چرخ ــه در ی ک
از  پیــش  تــا  اســت.  یافتــه  مرکزیــت  پــل  بــه 
از  یکــی  عنــوان  بــه  پــل  خمیــر،  شــکل گیری 
پایگاه هــای دریایــی ایرانیــان در خلیج فــارس 
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در  سدیدالســلطنه  اســت.  بــوده  ح  مطــر
ایــن بــاره نوشــته اســت:

را بدیــن  آنجــا  کــه  پــل شــایع اســت  »در 
کــه در ازمنــه قدیــم از  ســبب پــل نامیدنــد 
کــه در جزیــرة قشــم  پــل تــا بــه بنــدر الفــت 

کشــیده بودنــد.« اســت، پــل 

اصــواًل پــس از انتقــال مرکــز تجارتــی ایــران 
و  قشــم  )کیــش،  جزیــره ای  حــوزه  بــه 
کــه یــک  ســپس هرمــوز( ضــروری می نمــود 
کوچــک در ســاحل بدنــه خشــکی  بنــدر گاه 
کاالهــای  کشــور بــه منظــور انتقــال  بــزرگ 
و  کشــور  داخــل  بــه  جزیــره  از  تجارتــی 
بــه نظــر می رســد  بالعکــس ایجــاد شــود. 
کــه در روزگاران قدیــم، بندرپــل عهــده دار 
ایــن نقــش بــوده اســت. بــا توجــه بــه عمــق 
کــم آب در حــد فاصــل بندر پــل بــه الفــت 
کاالهــا را بــا شــتر تــا نیمــه  )تنگــه خوریــان(، 
راه در آب حمــل می کردنــد وســپس آن را 
کوچــک )هــوری( می کردنــد  بــار قایق  هــای 
و بــه قشــم می رســاندند. روایــت دیگــری 
ــه  ــد ب ــوان می کن ــه عن ک ــت  ــود اس ــز موج نی
و  بندر پــل  میــان  پلــی  ساســانیان  روزگار 
بــه  بــا توجــه  امــا  گردیــد.  الفــت احــداث 
کیلومتــر(  ُبعــد فاصلــه )حــدود دو و نیــم 
و ضــرورت عبــور لنج هــا و قایق هــا از ایــن 
و  تاریخــی  شــواهد  عــدم  ونیــز  منطقــه 
کــه  بــه نظــر می رســد  دیرینــه شــناختی، 
ــا  ــار از پــل ت شــیوه مرســوم همــان حمــل ب
بــه  بارگیــری  وســپس  شــتر  بــا  آب  وســط 
وســیله هــوری و انتقــال آن بــه الفــت بــوده 

کاوش هــای  اســت. بــه هــر حــال، انجــام 
حضــور  ســابقه  می توانــد  دیرینه شناســی 
انســان و شهرنشــینی را در ایــن منطقــه بــه 

اثبــات برســاند.
وابســته  خمیــر  شــکوفایی  از  بخشــی 
بــوده  تجــارت  کــز  مرا بــه  آن  نزدیکــی  بــه 
موقعیــت  نتیجــه  در  آن  دیگــر  بخــش  و 
و  اقتصــادی  اجتماعــی،  طبیعــی، 
فرهنگــی ایــن شــهر اســت. واقــع شــدن در 
محصــوالت  تولیــد  امــکان  دریــا،  ســاحل 
کشــاورزی، وجــود معــادن متعــدد، رواج 
شــراع دوزی،  جملــه  از  کارگاهــی  صنایــع 
و  گچ پــزی  و  ســاروج  سفال ســازی، 
گســترش مناســبات تجارتــی بــا بندرلنگــه، 
قشــم و بندر عبــاس )در حــوزة داخلــی( و 
عمــان و مســقط، بصــره، هنــد و زنگبــار)در 
حــوزة خارجــی( باعــث رونــق ایــن منطقــه 

شــد.

اجــازه  بــه  خمیــر  قاجاریــه،  روزگار  بــه 
وی  کــه  درآمــد  بوشــهری  ملک التجــار 
آنجــا را در ازای دریافــت هــزار تومــان بــه 
کــرد. از  گــذار  شــیر محمــد بــن عبــداهلل وا
کــز اداری خمیــر درایــن زمــان می تــوان  مرا
کــرد.  اشــاره  شــهر  ایــن  گمــرک  اداره  بــه 
گمرکخانــه خمیــر  کارکنــان  مواجــب مدیــر و 

اســت.  بــوده  تومــان  ماهیانــه ســی 
مســیر  در  خمیــر  گرفتــن  قــرار  دلیــل  بــه 
حفــظ  منظــور  بــه  و  کاروان رو  راههــای 
ایــن شــهر و نیــز رفــاه مســافران،  امنیــت 
پــل،  قلعــه،  شــامل  متعــددی  ابنیــة 

کاروانســرا و برکه هــای متعــددی در آنجــا 
احــداث شــده اســت. چنانکــه در جانــب 
وجــود  قلعــه ای  خمیــر  شــهر  شــمالی 
داشــته اســت. سدیدالســلطنه دربــارة آن 

اســت: نوشــته 
»مربــع االضــالع اســت هــر ضلــع آن یکصــد 
و در چهارگوشــه  قــدم می شــود  پنجــاه  و 
ج مــدور بنــا شــده از جوانــب  قلعــه چهــار بــر
کوتاه  ج  ج یــک بــر اربعــة فیمابیــن هــر دو بــر
کرده انــد و در جنــوب مغــرب، عمــارت  بنــا 
ــه  ــط قلع ــود و در وس ــه موج ــع دو طبق مرب
ابنیــة  همــة  و  گذاشــته اند  بنــا  آب انبــار 
قلعــه از ســاروج و ســنگ اســت و ســکنة 
گوینــد صــد ســال اســت ایــن قلعــه  آنجــا 
بنــا شــده شــاید والت امامــان مســقط در 
ســنوات اجــاره عباســی از دولــت ایــران بنــا 
گذاشــته اند و طــرز ایــن قلعــه ماننــد قــالع 

الرک و قشــم نیســت.«
کالت در بنــدر پــل و  وجــود محلــه قدیمــی 
ــان  ــه زکیخ ــوب ب ــی )منس ــه زکی خان ــز تپ نی
کــه اهالــی محل  زنــد( و تپــه احمــد ناصــری 
قدیمــی  بــاروی  و  ج  بــر جــای  معتقدنــد 
ــرای  ــوده اســت، اهمیــت بنــای قلعــه را ب ب
حفاظــت از شــهر خمیــر و بنــدر پــل نشــان 

می دهــد.
گ تاریخ جنوب منبع: وبال
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ــرات  ــورد مض ــدارم در م ــد ن ــت قص ــن یادداش ــوی ای ــن ت م
ــا اینکــه ســالیانه شــش میلیــون نفــر جونشــون رو  ســیگار و ی
کنــم، بــه نظــرم  در اثــر مصــرف ســیگار از دســت میــدن صحبــت 

گاهیــم. ــه آســیب های ســیگار آ همــه مــون ب
میشــیم  »عصبانــی«  وقتــی  ماهــا  چــرا  کــه  ببینیــم  بیایــن 
»مضطربیــم«  وقتــی  کنیــم،  مــی  روشــن  ســیگار  بافاصلــه 
ســیگار می کشــیم، وقتــی »خوشــحالیم« ســیگار می کشــیم، 
ســیگار  داریــم  دوســت  میــاد  بــارون  یــا  خوبــه  هــوا  وقتــی 
بکشــیم! وقتــی می خوایــم جــذاب و عاقــل بــه نظــر بیایــم هــم 
کــردن  گوشــه لبمــون باشــه، حتــی موقــع فکــر  بــاز بایــد ســیگار 

هــم میریــم ســراغ ســیگار.
گســتردگی مصــرف ســیگار،  کردیــن پشــت ایــن  ــا حــاال فکــر  ت
هوشــمندانه  تبلیغــات  و  پــول  ماجــرای  همیشــه  مثــل 
همــه  تــو  ســیگار  مصــرف  بــه  مــا  گرایــش  ایــن  خوابیــده؟ 
کامــا توســط تبلیغــات عظیــِم مبتنــی بــر متدهــای  شــرایط، 
روانشناســی در مــا القــا شــده و همچنــان داره میشــه. جالبــه 
بــرای  هــزار دالر در ســاعت«  آمریــکا »9٠٠  فقــط در  بدونیــد 
تبلیــغ مصــرف ســیگار داره هزینــه میشــه. حــاال بیایــم ببینیــم 
کــردن مصــرف  کمپانی هــای ســیگار چــه جــوری واســه عــادی 

می کنــن؟  تبلیــغ  غیرمســتقیم  ســیگار 
کارتون هایــی مثــل »پلنگ  کــه در  کردیــن  تــا حــاال هیــچ دقــت 
ــا »پســر شــجاع« خیلــی اوقــات  صورتــی«، »ملــوان زبــل« ی

ــه  ک ــجاع  ــر ش ــدر پس ــود؟ پ ــپ ب ــا پی ــیگار ی ــون س ــار لبش کن
پیــپ  کشــیدن  حــال  در  همیشــه  بــود  عقانیــت  ســمبل 
کــه ســمبل هیــکل ورزشــکاری و قــدرت  ــا ملــوان زبــل،  ــود ی ب
بــود. پشــت  لبــش حــك شــده  گوشــه  پیــپ  بــود همیشــه 
کارتون هــا اسپانســرای ســیگار داشــتن از بچگــی رو مغــز  ایــن 
کار می کــردن! یــا اینکــه، مثــا در تبلیــغ تلویزیونــی یــک  مــا 
گوشــه لبــش پیپــه و  کــه  کاپیتانــی رو می بینیــد  نــوع چــای، 
یــا اینکــه ســیگار  روی بســته چــای هــم عکســش هســت. 
»مارلبــرو« همیشــه اسپانســر ماشــین فــراری در مســابقات 
کــه بعــد از ممنوعیــت تبلیــغ، عکــس »بارکــد  فرمــول یــك بــوده 
گذاشــت و  مارلبــرو« رو روی ماشــین و پشــت لبــاس راننــده 
بطــور غیرمســتقیم عکــس بارکــدش رو تبدیــل بــه مشــخصه 
کــرد. یــا مثــا »آدامــس ریلکــس«، جعبــه ای مشــابه  برنــدش 
کتــش و حتــی نحــوه بــاز  ســیگار داره. نــوار دورش، شــکل پا
کت ســیگاره و  که تعارف می شــه مشــابه پا شــدنش و شــکلی 
ایــن ذهــن نوجوونهــا را بــرای قبــول دخانیــات آمــاده  می کنــه. 

ــاده. از ایــن مثالهــا خیلــی زی
پــول  ســیگار  خریــد  بابــت  داشــتیم  وقــت  هــر  نیســت  بــد 
یــه عــده  کــه  گوشــه ذهــن مــون داشــته باشــیم  می دادیــم 

میخنــدن. ریشــمون  بــه  دارن  پــرده  پشــت  دار  ســرمایه 

تبلیغات غیر مستقیم برای فروش سیگار
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کاهــش منابــع اولیــه تولید باتری هــای لیتیومی، خودروســازان  بــا 
در پــی آن هســتند تــا ســوخت هــای جایگزیــن دیگــری بیابنــد. در 
گرافــن  کــی و حتــی  همیــن راســتا آنهــا از هیــدروژن، روغــن خورا

کــرده انــد. ســوخت تهیــه 
 

از  یکــی  فســیلی،  ســوخت  بــا  خودروهایــی  اختــراع  از  پــس 
و  موتورهایــی  چنیــن  تولیدکننــدگان  اصلــی  دغدغه هــای 
آن  محیطــی  زیســت  آلودگی هــای  موضــوع  مصرف کنندگانــش، 

بــود.
 

کــه در مقاطــع مختلــف باعــث شــد ســوخت هــای  آلودگــی هایــی 
دیگــری ماننــد ســوخت  اتمــی هــم جایگزیــن آن شــود. امــا هــر 
کــدام از آنهــا  بــا مشــکالتی روبــرو بودنــد. در همیــن راســتا محققان 
در پــی ســاخت ســوخت های جدیــد و جایگزیــن بــرای بــه حرکــت 

در آوردن خودروهــا هســتند.

ــازار عرضــه  بــه دنبــال ایــن سیاســت، خودروهــای الکتریکــی بــه ب
کردنــد.  لیتیــوم یونــی حرکــت مــی  باتــری هــای  بــا  کــه  شــدند 
کمتــری مــی  هرچنــد ایــن خودروهــا بــه محیــط زیســت آســیب 

رســانند امــا تولیــد آنهــا نیــز بــدون مشــکل نیســت.
 

ــر  ــا مشــکل تامیــن ذخای ــری ب کننــدگان بات درحــال حاضــر تولیــد 
کبالــت و  ــرو هســتند.  ــزرگ روب کلیــدی باتــری هــای ب مــواد اولیــه 
کار مــی  کــه در ایــن باتــری هــا بــه  لیتیــوم دو مــاده اصلــی هســتند 
ــن  ــود را تامی ــت پرس ــن صنع ــرای ای ــاز ب ــورد نی ــر م ــه ذخای ک ــد  رون

کننــد. مــی 
 

کانــادا در  مدیــر شــرکت معدنــی Trent Mell of First Cobalt در 
کــی اســت زیــرا ذخایــر  کبالــت فلــز خطرنا گویــد:  ایــن بــاره مــی 
کشــف  اندکــی دارد. مقــدار زیــادی از آن تولیــد نمــی شــود. مــا بــه 

ــم. ــاز داری ــتر نی ــر بیش ذخای
 

کننــدگان خودروهــای مجهــز بــه  کــه تولیــد  ایــن درحالــی اســت 
فنــاوری بــاال و شــرکت هــای الکترونیکــی بــدون ایــن فلــز نمــی 

تواننــد بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد.
 

ــد نگــران آن  کننــدگان خودروهــای الکتریکــی بای بنابرایــن تولیــد 
ــا فراینــد هــای زیربنایــی  کــه تامیــن مــواد اولیــه معدنــی ی باشــند 
پاالیــش و فــرآوری روی یــک منبــع متمرکــز شــود. بــدون منابــع 

ــر مــی شــود. ــر نیــز جــدی ت متنــوع احتمــال محدودیــت ذخای

خودروها در آینده با هوا حرکت می کنند
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ــن  ــای جایگزی ــوخت ه ــد س ــعی دارن ــان س ــتا محقق ــن راس در همی
کــه در زیــر برخــی از آنهــا را مــی  دیگــری بــرای خودروهــا بیابنــد 

خوانیــد:

خودروهای هیدروژنی در راهند
یکــی از ایــن ســوخت هــای جایگزیــن هیــدروژن اســت. ایــن مــاده 
گاز بــی رنــگ و بــی بــو قابلیــت  ذخیــره انبوهــی در جهــان دارد. ایــن 
ذخیــره ســازی و ارائــه انــرژی دارد. البتــه ایــن مــاده خود بــه تنهایی 

ترکیباتــی  از  بلکــه  نــدارد  در جهــان وجــود 
بــه دســت می آیــد. چنــد منبــع از 

جملــه ســوخت هــای فســیلی 
یــا انــرژی خورشــیدی و زمیــن 
گرمایــی مــی تواننــد هیــدروژن 

کننــد. تولیــد 
ســلول هــای ســوختی مــی تواننــد 

تبدیــل  الکتریســیته  بــه  را  هیــدروژن  شــیمیایی  انــرژی 
کارآمدتــر از موتــور احتراقــی  کننــد. چنیــن موتــوری دو تــا ســه برابــر 
بنزینــی اســت ســلول هــای ســوختی مــی تواننــد انــرژی شــیمیایی 
ــا  ــوری دوت ــن موت ــد. چنی کنن ــل  ــیته تبدی ــه الکتریس ــدروژن را ب هی
کار  ــا بنزیــن  کــه ب ــر از موتورهــای احتراقــی اســت  کارآمدت ــر  ســه براب
کننــد. در حــال حاضــر ناوگانــی از اتوبــوس هــای هیدروژنــی در  مــی 

گرفتــه شــده اســت. کار  ــه  شــهر آبردیــن واقــع در اســکاتلند ب
خودروهــای هیدروژنــی فقــط بخــار آب منتشــر می کننــد. بســیاری 
هیدروژنــی  خودروهــای  آزمایــش  مشــغول  خودروســازان  از 
از مشــهورترین خودروهــای  یکــی   BMW Hydrogen7 .هســتند
هیدروژنــی اســت. البتــه بــه دلیــل نبــود ایســتگاه های ســوختگیری 

گســترده نیســت. هیدروژنــی ایــن فنــاوری چنــدان 

کی تهیه سوختی از روغن خورا
کــی بــه ســوخت بســیار ســاده اســت  فرآینــد تبدیــل روغــن خورا
و حتــی مــی تــوان در خانــه نیــز آن را انجــام داد. بیودیــزل نوعــی 
گریــس تهیــه می شــود. هــر  کــی و  کــه از روغــن خورا ســوخت اســت 
کــه موتــور بنزینــی معمولــی داشــته باشــد، می توانــد بــا  خودرویــی 

کنــد. ایــن ســوخت نیــز حرکــت 
کــی بــه ســوخت بســیار ســاده اســت  فراینــد تبدیــل روغــن خورا
و حتــی می تــوان در خانــه نیــز آن را انجــام داد. حتــی در آمریــکا 
ــا اســتفاده از روغــن  ــراد ســوخت مــورد نیــاز خــود را ب بســیاری از اف

می کننــد. تهیــه  محلــی  رســتوران های  کــی  خورا

تامین سوخت از ذرت و نیشکر
اتانــول نیــز روز بــه روز بیشــتر جــای خــود را 
در فهرســت ســوخت هــای جایگزیــن بــاز 
کنــد. در حقیقــت بیشــتر اوقــات این  مــی 
مــاده در تابســتان بــه بنزیــن اضافــه مــی 
گلخانــه ای بکاهــد. گازهــای  شــود تــا از انتشــار 

گیاهــان تامیــن مــی شــود. ایــن  کــه از  اتانــول نوعــی الــکل اســت 
از  برزیــل  ماننــد  دیگــر  کشــورهای  در  و  ذرت  از  آمریــکا  در  مــاده 

می شــود. تامیــن  نیشــکر 
موتورهایــی  بــا  اتومبیــل  کنــون  ا خودروســازان  از  بســیاری   
ایــن  کنــد.  مــی  اســتفاده  نــوع ســوخت  از چنــد  کــه  ســاخته اند 
 E85 موتورهــا عــالوه بــر ســوخت معمولــی مــی تواننــد از اتانــول
ــن و 85  ــد بنزی ــامل 15 درص ــوخت ش ــن س ــد. ای کنن ــتفاده  ــز اس نی

اســت. اتانــول  درصــد 
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هوا تبدیل به سوخت می شود
کــه هــوای فشــرده را بــه  کنــون خودروهایــی ســاخته شــده انــد  ا
کننــد. در ایــن نــوع خــودرو هــوا در لوله  شــکل ســوخت مصــرف مــی 

هــای مخصــوص فشــرده می شــود.
 

در موتورهــای معمولــی خــودرو، هــوا بــا بنزیــن ترکیــب مــی شــود 
گیــرد تــا نیــروی الزم بــرای حرکــت  و ســپس احتــراق شــکل مــی 
کــه هــوای فشــرده را جــای  خــودرو ایجــاد شــود. امــا در خودرویــی 
کنــد، موتــور از انبســاط هــوای فشــرده شــده  ســوخت مصــرف مــی 
انداختــن  کار  بــه  بــرای  بــاال(  )فشــار  مخصــوص  هــای  لولــه  در 

گیــرد. کمــک مــی  پیســتون های موتــور خــودرو 
 

نــوع ســوخت حرکــت  بــا ایــن  خودروهــای هــوای فشــرده فقــط 
کننــد بلکــه موتورهــای الکتریکــی نیــز هــوای داخــل لولــه هــا  نمــی 
کننــد. بــا ایــن وجــود نمی تــوان ایــن خودروهــا را  را فشــرده مــی 
الکتریکــی بــه حســاب آورد زیــرا موتورهــای آنــان بــه طــور مســتقیم 

خ را بــه حرکــت در نمــی آورد. چــر
 

هــوای  خودروهــای  کوچکترنــد،  بســیار  الکتریکــی  موتورهــای 
کمتــری  فشــرده نیــز بایــد شــارژ شــوند امــا چــون موتــور آنهــا انــرژی 

کوتــاه تــر اســت. مصــرف می کنــد، مــدت زمــان شــارژ نیــز 
 

کارآمد نیتروژن مایع، سوختی 
کــه مانند هیــدروژن  ایــن مــاده یــک ســوخت جایگزیــن دیگــر اســت 
خودروهــای  دارد.  وجــود  آن  در  زیــادی  مقــدار  طبیعــت  در 
کمتــری  نیتروژنــی در مقایســه بــا نمونه هــای بنزینــی، آالینده هــای 
تولیــد می کننــد. امــا خودروهــای نیتروژنــی برخــالف هیدروژنــی بــه 

ــور نیــاز دارنــد. نــوع متفاوتــی از موت
 

در حقیقــت خودروهــای نیتروژنــی از موتــوری شــبیه موتــور هــوای 
کننــد. در چنیــن خودرویــی نیتــروژن مایــع  فشــرده اســتفاده مــی 
کــردن خــودرو نیتــروژن  ســرد نگهداشــته می شــود. بــرای روشــن 
ــده و  ــط ش ــدن منبس ــس از داغ ش ــا پ ــود. در آنج ــور می ش وارد موت

کنــد. انــرژی تولیــد مــی 
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کرمــان یکــی از اســتان های پهنــاور جنــوب 
جاذبه هــای  کــه  اســت  ایــران  شــرقی 
را در خــود جــای داده  بســیاری  تاریخــی 
برتریــن  از  فهرســتی  ادامــه  در  اســت. 
جاذبه هــای تاریخــی ایــن اســتان را بــرای 

کــرده تــا در ســفر بــه  شــما تهیــه 
راهنمــای  اســتان،  و  شــهر  ایــن 
بــرای  برنامه ریــزی  در  شــما 

باشــد. بازدیــد 
کرمــان در جنوب شــرقی  اســتان 
اســتان  پهناورتریــن  ایــران، 

هــزار   7 حــدود  در  کرمــان  اســت.  کشــور 
از  مــورد   700 کــه  دارد  تاریخــی  جاذبــه ی 
ثبــت شــده  ملــی  آثــار  فهرســت  در  آن هــا 
اســتان های  بیــن  اســتان  ایــن  اســت. 
و  سیســتان  جنوبــی،  خراســان  یــزد، 

گرفتــه  بلوچســتان، هرمــزگان و فــارس قــرار 
ــن  ــراوان، ای ــی ف ــای تاریخ ــت. جاذبه ه اس
اســتان را جــزو 5 اســتان تاریخــی قــرار داده 
اســت. در ایــن مطلــب فهرســتی از برتریــن 
تهیــه  اســتان  ایــن  گردشــگری  جاذبــه ی 
کــه می توانــد راهنمــای  شــده اســت 

کرمــان باشــد. ســفر شــما 

گـردشگـری

راهنمای سفـر  به کـرمان 

جاذبه هــای 
گردشــگری 
کـــرمـان

�ـــــــ��ــــ�ن
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دارای  کرمــان  گنجعلی خــان  مجموعــه 
از عهــد  کــه  اســت  بنــای مختلــف  چندیــن 
ایــن  اســت.  مانــده  یــادگار  بــه  صفــوی 
کــه  خــان  گنجعلــی  همــت  بــه  مجموعــه 
صفــوی  عبــاس  شــاه  دوران  در  کمــی  حا
گنجعلی خــان  بــود، ســاخته شــد. مجموعــه 
ملــی  ثبــت   ۱3۴7 اردیبهشــت   ۲۶ کرمــان، 

اســت. شــده 
شــکل  بــه  کــه  خــان  گنجعلــی  میــدان 

گنجعلی خــان ایــن مجموعــه، همچــون  کــرده اســت. بــازار  مســتطیل اســت، مجموعــه ای از عناصــر شــهر را بــه دور خــود جمــع 
ــه  ــه ای لذت بخــش را برایتــان ب کــه صــرف قــدم زدن در آن تجرب ســایر بازارهــای ســنتی ایــران، معمــاری دیدنــی و جذابــی دارد 
کنــار بازدیــد از مــوزه، زیبایــی  کرمــان تبدیــل شــده و در  کنــون بــه مــوزه مردم شناســی  ارمغــان مــی آورد. حمــام ایــن مجموعــه نیــز ا
کنــون بــه مــوزه ســکه تبدیــل شــده اســت، مجموعــه ای از  کــه ا گنجعلی خــان  بنــا نیــز بســیار دیدنــی و ســتودنی اســت. ضرابخانــه 

کــرده تــا پذیــرای عاقه منــدان باشــد. کنــار هــم جمــع  ســکه های قدیمــی را در 
کــه می توانیــد از آن هــا  گنجعلی خــان اســت  کاروانســرا و ســرای  دیگــر بخش هــای ایــن مجموعــه شــامل آب انبــار، مدرســه، 
کرمــان مراجعــه نماییــد. گنجعلی خــان می توانیــد بــه مرکــز قدیمــی شــهر  کنیــد. همچنیــن بــرای دسترســی بــه مجموعــه  بازدیــد 

گنجعلی خان مجموعه 
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راهنمای سفـر  به کـرمان 

گرمخانــه دارد.  گرفتــه اســت. ایــن بنــا دو بخــش رختکــن و  کــه از معمــاری زندیه-قاجاریــه تاثیــر  کرمــان بنــای باشــکوهی اســت  حمــام وکیــل 
بنــای حمــام وکیــل در ســال 1280 ســاخته و در ســال 136۹ بازســازی شــد.

کرمانــی، چــای و انــواع نوشــیدنی  گردشــگران در آن جــا بــا فالــوده  کنــون بــه چایخانــه ســنتی تبدیــل شــده اســت و  کرمــان ا حمــام وکیــل 
کنیــد. کرمــان را امتحــان  گرمخانــه نیــز می توانیــد غذاهــای محلــی  پذیرایــی می شــوند. در بخــش 

دوران  از  کــه  اســت  ســنگی  بنایــی  جبلیــه  گنبــد 
گنبــد تنهــا بنــای  ساســانی بــه یــادگار مانــده اســت. ایــن 
ــه  ــرای دسترســی ب کرمــان اســت. ب ســنگی موجــود در 
ــارک  ــی پ ــان و نزدیک کرم ــهر  ــرق ش ــه ش ــه، ب ــد جبلی گنب
کنیــد. داخــل ایــن مجموعه  کرمــان مراجعــه  پردیســان 
کــه می توانیــد از مــوزه  کرمــان قــرار دارد  مــوزه ی ســنگ 

کنیــد. ــدن  نیــز دی

کــه متاســفانه  ارگ بــم  بنایــی خشــتی و بــا شــکوه اســت 
بخــش زیــادی از آن در زلزلــه ســال 1382 تخریــب شــد. 
کنــون در حــال بازســازی اســت و بازدیــد از آن  ایــن بنــا ا

خالــی از لطــف نخواهــد بــود.
ارگ بــم بزرگتریــن بنــای خشــتی دنیــا بــوده اســت. ایــن 
کــه  اســت  پرابهــت  و  بــزرگ  دژی  واقــع  در  مجموعــه 
کلیــه  ارگ، بخشــی از آن را تشــکیل داده اســت. امــا 

ایــن مجموعــه را ارگ بــم می نامنــد.

گنبد جبلیه

ارگ بم

حمام وکیل
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ماهــان  شــهر  کیلومتــری  دو  در  شــازده  یــا  شــاهزاده  بــاغ 
قــرار دارد. ایــن بــاغ متعلــق بــه دوره ی قاجــار اســت. بــاغ 
کــه در یونســکو ثبــت  شــاهزاده جــزو ۹ بــاغ ایرانــی اســت 
جهانــی شــده اســت. اطالعــات بــاغ بــه 35 زبــان ترجمــه 
ــاغ  ــرار دارد. ب گردشــگری ایــن ســازمان ق شــده و در نقشــه 
کــه در روســتای اختیارآبــاد قــرار دارد،  کرمــان  آبــاد  فتــح 

الگــوی ســاخت بــاغ شــازده بــوده اســت.

باغ شازده ماهان

ارگ رایــن دومیــن بنــای خشــتی عظیــم در دنیــا اســت. 
کرمــان، در جنــوب غربــی شــهر رایــن واقــع  ارگ رایــن نیــز در 
بنــای  ایــن  از  گردشــگران بســیاری  شــده اســت. ســاالنه 

باشــکوه و عظیــم بازدیــد می کننــد.

ارگ راین

کوه هــای صاحــب  کرمــان در  جنــگل پردیســان قائــم 
الزمــان ایــن شــهر قــرار دارد. درختــان جنــگل تمامــا 
عنــوان  ایــران  در  نظــر  ایــن  از  و  بــوده  دست کاشــت 
بــرای  ایــن جنــگل مکانــی  را دارد.  بزرگتریــن جنــگل 
خانواده هــا  و  دوســتان  طبیعــت  ســرگرمی  و  تفریــح 
پذیــرای  همــواره  بخــش  ایــن  کوه هــای  اســت. 
بــر  هســتند.  کوهنــوردی  ورزش  بــه  عالقه منــدان 
کرمــان اســت، می توانیــد  کــه بــام  بلنــدای ایــن جنــگل 

ببینیــد. را  کرمــان  شــهر  از  زیبــا  چشــم اندازی 

جنگل پردیسان قائم

کیلومتــری  بــاغ فتــح آبــاد در روســتای اختیــار آبــاد )25 
کرمــان( قــرار دارد و متعلــق بــه دوره قاجــار اســت. بنــای 
بــاغ یادبــودی از فضل علی خــان بیگلربیگــی اســت. وی 
ــاغ  کرمــان بــوده اســت. از وســط ایــن ب کمــان  یکــی از حا
فصــل،  چهــار  عمارت هــای  و  می کنــد  عبــور  قنــات  آب 
ج و بــاروی آن باعــث شــده ایــن بــاغ  عمــارت مرکــزی و بــر

ح و زیبــا تبدیــل شــود. ــی مفــر ــه مکان ب

باغ فتح آباد
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کرمــان  شــمال  کیلومتــری   35 در  ســیمک  آبشــارهای 
ایــن ناحیــه امکانــات  قــرار دارنــد.  کوهپایــه  در روســتای 
گردشــگران  کــه باعــث شــده  مناســبی از جملــه اردوگاه دارد 
کننــد. 13 آبشــار موجــود  زیــادی بــه ایــن ناحیــه مراجعــه 
کوهنــوردان و صخــره نــوردان  در ســیمک همــواره پذیــرای 
اســت. صعــود بــه ایــن آبشــارها نیازمنــد تجهیــزات و مهارت 

خــاص اســت.

آبشارهای سیمک

  

کرمــان آثــاری از هنرمنــدان  مــوزه هنرهــای معاصــر صنعتــی 
آثــار  از  مشــهور جهــان را در خــود دارد. همچنیــن نیمــی 
کبــر صنعتــی اســت  مــوزه متعلــق بــه اســتاد ســید علــی ا
بــه 83 هنرمنــد معاصــر ایرانــی و 16  آثــار مربــوط  و بقیــه 
هنرمنــد خارجــی اســت. دسترســی بــه ایــن مــوزه از طریــق 
خیابــان شــریعتی و حــد فاصــل میــدان بــاغ ملــی و چهــار راه 

ــت. ــر اس ــکان پذی ــاد ام ــب آب طهماس

موزه هنرهای معاصر صنعتی 

اول  بــه دوره پهلــوی  کرمــان متعلــق  کتابخانــه ملــی 
رجایــی،  شــهید  خیابــان  در  کتابخانــه  ایــن  اســت. 
کــه در تاریــخ 30  ــر  خیابــان خورشــید قــرار دارد. ایــن اث
ســاختمان  دارای  شــده،  ملــی  ثبــت   1378 شــهریور 
زیبــای یــک طبقــه ای بــا نمــای آجــری اســت و محوطــه 

بســیار زیبایــی دارد.

کرمان کتابخانه ملی 

راهنمای سفـر  به کـرمان 
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کرمــان اســت. ایــن بنا  یخــدان مویــدی از آثــار تاریخــی شــهر 
کرمانی هــا بــا اســتفاده از  در خیابــان ابوحامــد قــرار دارد. 
ابداعــات و ابزارهایــی منحصربه فــرد بــه نــام قنــات، حفــر 
یخدان هــا  و  آب انبارهــا  ســاخت  زمیــن،  عمــق  در  کانــال 
زندگــی بهتــری را بــرای خــود ســاخته بودنــد. هــر قنــات 
آب مــورد نیــاز آب انبارهــا را تامیــن می کــرد و از زیرزمیــن بــه 
ایــن مکان هــا متصــل بــود. آب انبارهــا نیــز آب مــورد نیــاز 
نیــز  بــزرگ  و یخدان هــای  تامیــن می کردنــد  را  یخدان هــا 
گفــت قبــل  قنــات اختصاصــی داشــتند. در واقــع می تــوان 
از اختــراع بــرق، در ایــن شــهر از یخچــال اســتفاده می شــده 

ــه ثبــت رســیده اســت. ــار ملــی ایــران ب ــه عنــوان یکــی از آث ــان 1378 ب اســت. یخــدان مویــدی در تاریــخ 2 آب

یخدان مویدی

اســکی جنــوب  بزرگتریــن پیســت  چ  اســکی ســیر پیســت 
کرمــان قــرار دارد. ایــن پیســت بــه  کــه در  کشــور اســت  شــرق 
گرفتــه اســت.  گنــدم بریــان قــرار  فاصلــه یــک ســاعت از تــل 
بــرای  ح  مفــر و  مناســب  مکانــی  چ  ســیر اســکی  پیســت 
بــرای دسترســی  بــه شــمار مــی رود.  تفریحــات زمســتانی 
کرمــان - بــم وارد جــاده  بــه ایــن پیســت، از جــاده قدیــم 
چ در دامنــه ســمت  چ شــوید. بعــد از عبــور از تونــل ســیر ســیر

راســت تونــل، پیســتی طبیعــی از بــرف و یــخ قــرار دارد.

پیست اسکی سیرچ 

گندم بریان به عنوان  شــرق رودخانه ی شــور شــهداد، منطقه 
شــگفت انگیزترین  از  یکــی  و  زمیــن  کــره  نقطــه ی  گرم تریــن 
یــا  گندم بریــان  ســطح  تمــام  دارد.  قــرار  دنیــا  جاذبه هــای 
گدازه هــای آتشفشــانی پوشــیده  گندم برشــته از ســنگ ها و 
ســنگ ها  عجیــب  شــکل  و  زمیــن  ســطح  ســیاهی  و  شــده 
باعــث جــذب بیشــتر نــور خورشــید و باالرفتــن بیــش از حــد 
در  و  دارد  شــهرت  زمیــن«  »مــاه  بــه  این جــا  می شــود.  دمــا 
کــه  فصــل زمســتان و اوایــل بهــار بــه بهشــتی تبدیــل می شــود 
ــد می کننــد. گرمازدگــی از آن بازدی گردشــگران بــدون دغدغــه 

گندم بریان
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ک نگذارید  این موارد را هرگز در شبکه های اجتماعی به اشترا

کنیــد شــبکه هــای اجتماعــی، امنیــت و حریــم خصوصــی  شــاید فکــر 
خــود را دارنــد، امــا واقعیــت چیــز دیگــری اســت. مــواردی وجــود 
کــه نبایــد بــه هیــچ عنــوان آن هــا را در شــبکه هــای اجتماعــی  دارنــد 

ــد. ک بگذاری ــه اشــترا ب

ک این موارد در شبکه های اجتماعی، ممنوع  اشترا
ــرای  کــه چــه اتفاقــی ب ــرای ایــن  شــما نمــی توانیــد هیــچ تضمینــی ب
گــر  عکــس هــا و نوشــته هایتــان مــی افتــد، داشــته باشــید. پــس ا
ــان را مــی خواهیــد، الزم اســت از ایــن پــس پســت  ــی ت امنیــت زندگ
ک بگذاریــد. هایتــان را بــا احتیــاط بیشــتری در اینترنــت بــه اشــترا

  
اطاعات شخصی و مالی

کــه شــما آدرس خانــه، شــماره تلفــن، تاریــخ تولــد،  احتیاجــی نیســت 

نــام پــدر یــا دیگــر اطالعــات شــخصی تــان را در شــبکه هــای اجتماعــی 
بــا در  ک بگذاریــد، زیــرا دیگــران بــه راحتــی مــی تواننــد  بــه اشــترا
کوچــک از شــما، بــه دیگــر اطالعــات تــان  دســت داشــتن نشــانه ای 
ــات  ــه اطالع ک ــد  ــر دوســت نداری گ ــد. بنابرایــن ا کنن ــدا  ــی پی دسترس
ــا جــای ممکــن از  ــد، ت گیرن ــرار  ــه راحتــی در اختیــار دیگــران ق شــما ب

نوشــتن اطالعــات شــخصی خــود بپرهیزیــد.
  

موقعیت مکانی
کنیــد،  کــه در آن عضــو هســتید را چــک  حتمــا امنیــت صفحــه ای 
کــه موقعیــت مکانــی آن فعــال باشــد. در ایــن  زیــرا ممکــن اســت 
کــه در آن هســتید نیــز بــرای  کــه بگذاریــد، مکانــی  صــورت هــر پســتی 
ــد  ــه همیــن امــر مــی توان ک گذاشــته مــی شــود  ک  ــه اشــترا دیگــران ب
ک و دردسرســاز باشــد. بــه عنــوان مثــال دیگــران مــی  برایتــان خطرنــا
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کــه  کــه شــما مســافرتی چنــد روزه را در پیــش داریــد یــا ایــن  فهمنــد 
ــد  ــی خواهی ــر نم گ ــن ا ــتید و... بنابرای ــه نیس ــر در خان ــال حاض در ح
کننــد، لوکیشــن یــا  کــه دیگــران رد پــای شــما را قــدم بــه قــدم دنبــال 

کنیــد. همــان موقعیــت مکانــی خــود را غیــر فعــال 
  

برنامه مسافرتی
گاه باشــند. چــرا  آ از برنامــه ســفر شــما  کــه دیگــران  نــدارد  دلیلــی 
کــه خانــه شــما بــه مــدت چنــد روز خالــی اســت یــا  آنهــا بایــد بداننــد 
کار خــود نخواهیــد بــود؟ بســیاری از  کــه یــک هفتــه در دفتــر  ایــن 
ــرای  خالفــکاران و دزدان از طریــق همیــن شــبکه هــای اجتماعــی ب
کننــد. مطمئنــا  ردیابــی موقعیــت هــای مــورد نظرشــان اســتفاده مــی 
ــی  ــه خال ــا دیــدن خان ــه شــیرینی ســفر ب ک ــد  شــما هــم دوســت نداری

تــان تلــخ شــود.
  

خبرهای خوب
کــه انتشــار برنامــه ســفر و موقعیــت مکانــی شــما  بــه همــان انــدازه 
کــه  گذاشــتن خبرهــای خوبــی  ک  کــی اســت، بــه اشــترا کار خطرنا
ــان مــی شــنوید نیــز مــی توانــد عواقــب بــدی داشــته  در مــورد خودت
ایــد و فکــر  کار داشــته  گــر پیشــرفتی در  ا بــه عنــوان مثــال  باشــد. 
کــه انتشــار آن حســادت دیگــران را بــر مــی انگیــزد، از  بــه  می کنیــد 
ــا حداقــل  کنیــد ی ــا دوســتان تان خــودداری  گذاشــتن آن ب ک  اشــترا
کــه بــه دیگــران حــس بــدی دســت  کنیــد  گونــه ای بازگــو  آن را بــه 
ندهــد امــا هرگــز بــرای فخــر فروشــی و برانگیختــن حســادت دیگــران 

کار را انجــام ندهیــد. بــه شــیوه زندگــی خــود، ایــن 
  

کنجکاوی دیگران را بر می انگیزد که  پست هایی 
کنجــکاوی دیگــران را در  ــه  ک گذاشــتن پســت هایــی  ک  ــه اشــترا از ب
کنیــد. بــه عنــوان مثــال ممکــن  مــورد شــما بــر مــی انگیــزد، خــودداری 
کــه قابــل فهــم بــرای دیگــران نباشــد، در ایــن  اســت پســتی بگذاریــد 
ــی  ــه اتفاق ــون »چ ــی چ ــوال های ــما س ــا از ش ــران مطمئن ــرایط دیگ ش
از  بنابرایــن  پرســند.  مــی  یــا...  چیســت؟«  »منظــورت  افتــاده؟«، 
گذاشــتن پســت هــای مبهــم، ماننــد »امــروز بدتریــن روزم اســت« یــا 
کــه از عمــد  کنیــد، مگــر ایــن  »بهتــر از ایــن نمــی شــود!« خــودداری 

کنیــد.  بخواهیــد جلــب توجــه 
 

اطاعات شخصی
کــه خبــر بــدی از  گــر از عشــق زندگــی تــان جــدا شــده ایــد یــا ایــن  ا
کی  زبــان پزشــک تــان شــنیده ایــد یــا حتــی از دســت همکارتــان شــا
ک  هســتید، نبایــد چنیــن اطالعــات شــخصی را بــا دیگــران بــه اشــترا
کلــی زندگــی تــان مشــکلی ایجــاد نخواهــد  بگذاریــد. نوشــتن برنامــه 
کــرد امــا جزییــات جایــی در شــبکه هــای اجتماعــی ندارنــد. قبــل از 
کــه تمــام دوســتان، فامیــل،  کنیــد  گذاشــتن آنهــا فکــر  ک  ــه اشــترا ب
گــر  ا پــس  خوانــد،  خواهنــد  را  آنهــا  مدیرتــان  حتــی  یــا  همــکاران 
گــوش  کــه جزیــی تریــن اطالعــات زندگــی تــان بــه  دوســت نداریــد 

گذاشــتن آنهــا بپرهیزیــد. ک  جهــان برســد، از بــه اشــترا
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عکس های عجیب و غریب
کــرده ایــم امــا  کارهــای عجیــب و دور از تصــور  مطمئنــا همــه مــا 
گذاشــتن عکــس آنهــا در شــبکه هــای اجتماعــی ممکــن اســت پیــام 
منفــی را بــه دیگــران منتقــل یــا حتــی نظــر دیگــران را نســبت بــه 
کنــد. عــالوه بــر آن، دیگــران بــه ســادگی مــی تواننــد  شــما عــوض 
کــرده و در نهایــت  را در صفحــات دیگــری منتشــر  عکــس شــما 

گذاشــتن  مایــه آبروریــزی تــان شــود. بنابرایــن قبــل از 
کــه بــرای خودتــان خاطــره ســاز  عکــس هایــی 

ــری  ــا روی دیگــران اث ــده آور اســت، ام و خن
کنیــد. منفــی می گــذارد، خــوب فکــر 

 
عکس های شخصی

ــه عکــس هــای  ک ــد  ــر دوســت نداری گ ا
بــه  دیگــران  بــا  را  خــود  شــخصی 
کــردن  آپلــود  از  بگذاریــد،  ک  اشــترا

آنهــا در هــر مــکان خصوصــی دیگــر یــا 
مســیج  صــورت  بــه  آنهــا  ارســال  حتــی 

خــودداری  نیــز  دیگــران  بــرای  خصوصــی 
کــه شــما بــه امنیــت  کنیــد، زیــرا هــر چقــدر هــم 

مطمئــن  دارد  قــرار  آن  در  عکس تــان  کــه  فضایــی 
کــه روزی بــه دســت دیگــران برســد،  باشــید، بــاز هــم احتمــال ایــن 

اســت. زیــاد 
  

کار شکایت از 
در  کــه  نیســت  عاقالنــه  کاری،  ســخت  روز  یــک  از  پــس  حتــی 
کنیــد.  شــکایت  و  گلــه  کارتــان  مــورد  در  اجتماعــی  شــبکه های 
ــا  ــد ی ــه بیکارن ک ــتند  ــرادی هس ــان اف ــتان ت ــان دوس ــا در می مطمئن
در موقعیــت شــغلی مناســبی بــه ســر نمــی برنــد. در ایــن شــرایط 
نــه تنهــا بــا شــما احســاس همــدردی نمی کننــد، بلکــه برعکــس، 
ــر آن ممکــن  شــما را فــردی قدرنشــناس نیــز مــی خواننــد. عــالوه ب
کنــد  اســت همــکار یــا مدیرتــان نیــز از حرف هــای شــما برداشــتی 

کــه برایتــان دردســاز شــود.
  

کار اطاعات محل 
کارتــان  کــه شــما در محــل  کــردن در مــورد فعالیتــی  شــاید صحبــت 

انجــام مــی دهیــد، بــرای خودتــان چنــدان اهمیتــی نداشــته باشــد 
ــه  کار خوشــنود نخواهــد شــد. ب ــان از ایــن  امــا بــدون شــک مدیرت
کــه در آن  گذاشــتن اطالعــات شــرکتی  عــالوه، شــما بــا در اختیــار 
بــه ســر مــی بریــد، ایــن فرصــت را بــه رقبــا مــی دهیــد تــا از شــما 
کننــد.  پیشــی بگیرنــد یــا حتــی از ایــده هــای نــاب شــما سواســتفاده 
ک  کارتــان، موضــوع خوبــی بــرای اشــترا بنابرایــن اطالعــات محیــط 

در دنیــای مجــازی نیســت.
  

زندگی دیگران
کــه خبــر ازدواج دوســت  کنــد  فرقــی نمــی 
یــا خبــر قبولــی  تــان باشــد،  صمیمــی 
برادرتــان در دانشــگاه یــا حتی بارداری 
دختــر خالــه تــان، شــما نبایــد اولیــن 
مهــم  خبرهــای  کــه  باشــید  نفــری 
کنــد.  زندگــی دیگــران را منتشــر مــی 
کــه فــرد مــورد نظــر خــودش  بگذاریــد 
کننــده خبــر باشــد، پــس از آن  منتشــر 
ــا اجــازه او، خوشــحالی خــود  مــی توانیــد ب

ک بگذاریــد. را بــا دیگــران بــه اشــترا
  

خبرچینی
ــرای پشــت  ــی ب ــه هیــچ وجــه مــکان خوب شــبکه هــای اجتماعــی ب
دوســتانه  و  خانوادگــی  دعواهــای  یــا  زدن  حــرف  دیگــران  ســر 
نیســت. بنابرایــن عصبانیــت خــود را در آن مــکان تخلیــه نکنیــد. 
گــوش مخاطــب مــورد  کار بــدون شــک حــرف هــای شــما بــه  بــا ایــن 
ــا او بــه پایــان مــی رســد بلکــه  نظــر رســیده و نــه تنهــا رابطــه شــما ب

دیگــران نیــز اعتمادشــان را بــه شــما از دســت خواهنــد داد.
  

پیشنهادهای پزشکی
کــه شــما مــدرک پزشــکی و در ایــن زمینــه تخصــص  تنهــا در صورتــی 
نظــر  درمــان  روش هــای  و  داروهــا  مــورد  در  توانیــد  مــی  داریــد، 
دهیــد، در غیــر ایــن صــورت، تجربیــات شــخصی بــه هیــچ وجــه 
منبــع معتبــری در زمینــه پزشــکی نخواهنــد بــود زیــرا ممکــن اســت 

ــد.  ــس ده ــی عک ــر، جواب ــرد دیگ ــدن ف ــه روی ب ک
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تر می شویم؟ چرا روز به روز مصرف گرا

چراغــش  هنــوز  کــه  پیــش  ســال  یــک  تــا  را  حاجــی  بقالــی 
روشــن بــود، می شــد بــه عنــوان یــک جاذبــه تاریخــی نشــان 
کــه طــی بیســت ســال اخیــر تقریبــا  ایــن و آن داد. دکانــی 
دســت نخــورده باقــی مانــده بــود. وارد کــه می شــدی انــگار 
و  کنــی  خریــد  هفتــاد  دهــه  اوایــل  بــودی  آمــده  ســر  یــک 
برگــردی. تــوی بســاط حاجــی نــه از پنیــر پیتــزا خبــری بــود و 
انــواع و اقســام ژامبــون و نوشــیدنی های رنگارنــگ.  از  نــه 
کــه بیســت ســال پیــش  حاجــی چیزهایــی را می فروخــت 
می فروختــه اســت. اگــر تغییــری هــم بــه چشــم می خــورد 

از طــرف کارخانــه ســازنده آن کاال بــود. حاجــی از هــر جنســی 
ع اعتقــادی  یــک نوعــش را بــرای فــروش مــی آورد و بــه تنــو
نداشــت. بــا اینکــه خــوش برخــورد بــود و خــوش انصــاف امــا 
روز بــه روز از تعــداد مشــتریان مغــازه اش کــم می شــد. مــردم 
او  بقالــی  بــه  را  ع  متنــو اجنــاس  از  پــر  مارکت هــای  ســوپر 
ترجیــح می دادنــد. وقتــی حاجــی بــا تعطیــل کــردن مغــازه اش 
بازنشســته شــد تــا مدتــی مــردم محــل در مــوردش حــرف 
کــه  بــود  ایــن  صحبت هــا  اکثــر  مشــترک  نقطــه  می زدنــد. 

نمی کــرد. بــرآورده  را  مشــتری ها  نیــاز  حاجــی  دکان 

رضـا امیــرزاده



گذشــت 20 ســال نیازهــا در  کــه بــا  امــا چــه عواملــی باعــث شــده اســت 
کنــد؟ چــه میــزان از ایــن نیازهــا  ســطوح مختلــف تــا ایــن انــدازه تغییــر 
ضــروری اســت و چــه عواملــی باعــث ایجــاد نیازهــای غیرضــروری در 

میــان افــراد و رواج مصرف گرایــی در جامعــه می شــود.
انقــالب  از  بعــد  اســت.  مــدرن  دنیــای  پدیده هــای  از  مصرف گرایــی 
کــه بــه دنبــال داشــتند  کارخانه هــا بــا تولیــد انبوهــی  صنعتــی و رواج 
مصــرف ایــن تولیــدات بــرای ادامــه داشــتن چرخــه اقتصــاد ضــروری 
کــردن  کارخانــه ای بــرای مصــرف  بــود. در دنیــای جدیــد انســان بــه 
بــا  را  جامعــه  یــک  می توانــد  مصرف گرایــی  اســت.  شــده  تبدیــل 
منابــع  نابــودی  ســرعت  افزایــش  کنــد.  روبــرو  عدیــده ای  مشــکالت 
فرهنــگ  نتیجــه  بدیهی تریــن  زیســت  محیــط  آلودگــی  و  طبیعــی 

اســت. مصرف گرایــی 
ــر چــه زمانــی پدیــده  مصرف گرایــی مختــص جوامــع غربــی بــود، امــا  گ ا
کــه در همــه  جوامــع یافتــه، پدیــده ای جهانــی  گسترشــی  کنــون بــا  ا
گرایــش  کــه  اســت. تحقیقــات اجتماعــی در ایــران نیــز نشــان می دهــد 
بــه شــدت  از جنــگ،  پــس  ایــران  لوکــس و تجملــی در  کاالهــای  بــه 

افزایــش یافتــه اســت.
کننــده اســراف اســت. امــا  واژه مصرف گرایــی بــرای خیلی هــا تداعــی 
گرفــت. چــه بســا  لزومــا نبایــد ایــن دو واژه را همیشــه بــه یــک معنــی 
در رونــد زندگــی یــک شــهروند اســرافی صــورت نگیــرد امــا او انســانی 
پژوهشــگر  و  دانشــگاه  مــدرس  دهقانیــان  حمیــد  باشــد.  مصرف گــرا 
ــی  ــک واژه عرب ــراف ی ــت اس ــد: »لغ ــرف می گوی ــراف و مص ــف اس در تعری
ح می شــود. هــم عــرض  اســت و بــا آن خــروج از جــاده اعتــدال مطــر
ایــن واژه مــا در فارســی ریخــت و پــاش را داریــم. امــا واژه مصــرف در مــا 
کاذب  ــاز  ــک نی ــاز ی ــن نی ــر ای گ ــاال ا ــود. » ح ح می ش ــر ــاز مط ــه ازای نی ب
باشــد، فــرد بــرای رفــع آن بــه مصــرف روی مــی آورد، بــدون آن کــه در 

ــورد. ــم بخ ــه چش ــراف ب ــانی از اس ــر نش ظاه
درزمــان رونــق اقتصــادی بــا بــاال رفتــن قــدرت خریــد بــه طــور طبیعــی 
نقــش  نیــز  فرهنگــی  مولفه هــای  امــا  می شــود  بیشــتر  مــردم  مصــرف 
ــد  ــه در چن ک ــن  ــا ای ــا ب ــه م ــد. جامع ــده دارن ــن پدی ــروز ای ــیاری در ب بس
ســال اخیــر در شــرایط اقتصــادی نامناســبی بــوده امــا مصرف گرایــی 
مصرف گرایــی  وقتــی  اســت.  داشــته  صعــودی  رشــدی  آن  میــان  در 
تبدیــل بــه فرهنــگ یــک جامعــه شــود، افــراد بــدون توجــه بــه وضعیــت 
ــد و نیازهــای  کاال روی مــی آورن ــد  ــه خری ــواده ب اقتصــادی خــود و خان

عنــوان  بــه  را  در کاذب  زندگــی  ضروریــات 
نظــر می گیرنــد. در یــک 

کم رنــگ می شــوند و مصــرف  جامعــه مصرف گــرا ارزش هــای انســانی 
ــده همــان چیــزی  ــه مــرور نوعــی ارزش محســوب می شــود. ایــن پدی ب
در  می گوینــد.  هم چشــمی«  و  »چشــم  را  آن  اصطالحــا  کــه  اســت 
گوشــی  و  لبــاس  مــارک  قیمــت خانــه،  مــدل خــودرو،  فرهنــگ  ایــن 
و...  ادب  دانــش،  صداقــت،  هم چــون  ارزش هایــی  جــای  بــه  و... 
فرهنــگ  ایــن  رواج  می گیرنــد.  قــرار  انســان  ســنجش  شــاخص های 
کــم درآمــد می شــود.  گرفتــن خانواده هــای  باعــث تحــت فشــار قــرار 
کاالهــا بیشــتر از نیــاز واقعــی یــک جامعــه باشــد، نظــام  وقتــی تولیــد 
اقتصــادی بــرای فــروش و رســیدن بــه ســود بایــد احســاس نیــاز خریــد 
ایجــاد چنیــن  تبلیغــات عهــده دار  کنــد.  ایجــاد  مــردم  را در  کاال  آن 
رســانه هایی  گســترده  نفــوذ  بــا  اخیــر  ســال های  در  اســت.  نیــازی 
ایــن تبلیغــات در  تاثیــر  اینترنــت در میــان مــردم  ماننــد تلویزیــون و 
زندگــی چندیــن برابــر شــده اســت. ایــن روزهــا انســان بــه هــر ســمت رو 
کنــد بــا هجمــه ای از تبلیغــات روبــرو می شــود. از مجــالت و روزنامه هــا 
کــه  کاالهــا و خدماتــی  از  پــر اســت  بیلبوردهــای خیابــان،  تــا  گرفتــه 
بــرای فــروش عرضــه می شــوند. تــوی خانــه تلویزیــون و اینترنــت مــدام 
مخاطبــان خــود را دعــوت می کننــد بــه مصــرف و مصــرف. بــا آمــدن 
ــز  ــواب نی ــوی رختخ ــی ت ــازی حت ــبکه های مج ــراه و ش ــی های هم گوش

نمی دارنــد. بــر  امــروز  انســان های  ســر  از  دســت  تجــاری  تبلیغــات 
و  کاالهــا  معرفــی  بــه  محــدود  نمی تــوان  دیگــر  را  تبلیغــات  امــروزه 
ــوذ  ــی نف ــف فرهنگ ــای مختل ــان در الیه ه ــه چن ــت؛ بلک ــات دانس خدم
کــه بــه ســختی می تــوان آن را از اشــاعه و رواج آن تفکیــک  کرده انــد 
کــرد. ایــن رســانه ها بــدون آن کــه مــا متوجــه شــویم مشــخص می کننــد 
کنیــم. برآینــد چنیــن  مــا چــه بخوریــم و چــه بپوشــیم و چگونــه زندگــی 
تنهــا  نمی تــوان  را  تبلیغــات  ایــن  اســت.  مصــرف  افزایــش  زندگــی 
ــات  ــی تبلیغ کل ــور  ــه ط ــا و ب ــی، بیلبورده ــای بازرگان ــه پیام ه ــدود ب مح
فیلم هــا،  دیــدن  بــا  مخاطــب  گاهــی  دانســت.  مســتقیم  تجــاری 
طــور  بــه  و...  تلویزیــون  زنــده  برنامه هــای  موســیقی،  کلیپ هــای 
غیرمســتقیم تحــت تاثیــر روش هــای زندگــی ارائــه شــده قــرار می گیــرد.
بــا رســانه  »همشــهری« دربــاره  گفت وگویــی  دکتــر داوود صفایــی در 
در  می گویــد:  مصرف گرایــی  ترویــج  در  تجــاری  گهی هــای  آ نقــش 
آنجــا  از  یافــت.  گســترش  گهی هــا شــروع شــد و  انقــالب، آ دهــه دوم 
ــود؛  ــغ ب ــرای تبلی ــیله ب ــن وس ــن و پرمخاطب تری ــون مهم تری ــه تلویزی ک
دیگــر  ســوی  از  گرفــت.  قــرار  تولید کننــدگان  توجــه  مــورد  به شــدت 
کــه  یافــت  رواج  جامعــه  در  چنــان  مصرف گرایــی   و  تجــاری  تبلیــغ 

آورد. به وجــود  مخاطــب  بــرای  را  جدیــدی  ارزش هــای 
اهمیــت  روزهــا  ایــن  می افزایــد:  ارتباطــات  علــوم  کــارشــــناس  ایــــن 

کاالهــای  بــا  البتــه آدم هــا  می شــود.  تعییــن  آنهــا  مصرفــی 
تجمــل  کــه  گفــت  نمی تــوان 
بــه  تنهــا  ظاهر ســازی   و  گرایــی 
رواج  تلویزیــون  وســیله 
روزهــا  ایــن  می یابــد. 
تجــاری  بازارهــای  رونــق 
رنگارنــگ  مغازه هــای  و 
کــه آنهــا  نیــز باعــث شــده 
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به عنــوان یــک بیلبــورد تبلیغاتــی، در خدمــت مصرف گرایــی باشــند.
او معتقــد اســت » مــا از منظــر ارتباطــات و از دیــدگاه رسانه شناســی 
نیــز در  کــه عوامــل دیگــری  بــه پدیــده مصــرف می نگریــم  در حالــی 
نســل  تربیــت  در  رســانه ها  از  بیشــتر  شــاید  و  مؤثرنــد  مصرف گرایــی  
باشــند.  داشــته  تاثیــر  مصــرف  الگوهــای  بــه  توجــه  بــدون  جدیــد، 
گفت وگوهــای شــخصی، مهمانی هــا و مراســم عروســی و عــزا، ســفرهای 
ــی   ــکل گیری مصرف گرای ــز در ش ــورها نی کش ــایر  ــا س ــل ب ــی و تعام خارج
نقــش دارنــد و حتــی ارتباطــات غیرکالمــی نیــز مصرف گرایــی را بیــن 

کــرده اســت.« نســل جــوان در مقایســه بــا نســل قبــل تشــدید 
وی همچنیــن معتقــد اســت »برنامه هــای 
و  فیلم هــا  خارجــی،  رســانه های 
گســترده  ســریال های مختلــف، بــه شــکل 
تاثیــر  و  کــرده  ترویــج  را  مصرف گرایــی  
رســانه های داخلــی  از  بیشــتر  بســیار  آنهــا 
تلویزیــون  امــروز  حقیقــت  در  اســت. 
خــاص  ارزش هــای  گذشــته  همچــون 
نمی انــدازد؛  جــا  مخاطبــان  بیــن  در  را 
جنبــه  خارجــی  شــبکه های  بلکــه 
بــه  مخاطــب  و  داشــته  بیشــتری  تجــاری 
مصرف گرایــی  بــه  غیرمســتقیم  شــکل 
آوردن  دســت  بــه  بــرای  و  یافتــه  گرایــش 
خواســته های خــود ناچــار اســت بیشــتر از 

کنــد.« کار  قبــل 
بــه  محــدود  نمی تــوان  را  مصرف گرایــی 
قشــر خاصــی دانســت امــا بــه طــور طبیعــی 
جدیــد  محیــط  در  کــه  آن جــا  از  جوانــان 
پــرورش می یابنــد و بــه اقتضــای ســن خــود 
عالقه منــد پیــروی از مدهــای روز هســتند 
فرهنــگ  تاثیــر  تحــت  می تواننــد  بیشــتر 

عوامــل  تاثیرگذارتریــن  از  یکــی  مدگرایــی  گیرنــد.  قــرار  مصرف گرایــی 
کــه ایــن روزهــا جنبه هــای مختلــف زندگــی افــراد  مصرف گرایــی اســت 

کــرده اســت. بــه ویــژه جوانــان را متاثــر 
ــی  کوتاه ــر  ــه عم ک ــی  ــرای زندگ ــت ب ــی دانس ــوان  الگوهای ــا را می ت مده
کــه فــرد، ســبك لبــاس پوشــیدن و شــیوه زندگــی و  دارنــد. هنگامــی 
رفتــار خــود را براســاس آخریــن الگوهــا تنظیــم می کنــد و بــه محــض 
گذشــته را تــرک  آنکــه الگــوی جدیــدی در جامعــه رواج یافــت، الگــوی 
کــه مصــرف او بیشــتر  بــه مــد جدیــد روی مــی آورد بدیهــی اســت  و 
ــه  ک ــیبی  ــه آس ــی از جمل ــی مدگرای ــیب های فرهنگ ــه آس ــود. البت می ش
کــه آن  کنــد بحــث دیگــری اســت  می توانــد بــه هویــت یــک جامعــه وارد 
کلیــت پدیــده مصرف گرایــی تعمیــم داد امــا پرداختــن  ــه  ــوان ب را می ت
گفــت  بــه آن مجــال دیگــری می خواهــد. امــا بــه طــور خالصــه می تــوان 
کســب هویــت فــردی  مصــرف در قالــب مدگرایــی به گونــه ای بــه منزلــه  
و اجتماعــی افــراد تلقــی می شــود. بــه عبــارت دیگــر در ایــن رویکــرد، 
غ از جنبه هــای صرفــًا اقتصــادی بــه یکــی از مؤلفه هــای  مصــرف فــار

ــود.  ــل می ش ــراد تبدی ــت اف ــس هوی ــن ح بنیادی
کــه وابســتگی بیشــتری  گــر بخواهیــم در مــورد قشــر دیگــری از جامعــه  ا

کنیــم. زنــان  کنیــم بایــد بــه زنــان اشــاره  بــه مصــرف دارنــد صحبــت 
کننــده از اهمیــت  همیشــه در معــادالت تجــاری بــه عنــوان مصــرف 
کــه ماهیــت ذهنــی  باالیــی برخوردارنــد. مطالعــات نشــان می دهــد 
ــه عنــوان مثــال  ــد یکســان نیســت. ب ــان و مــردان در خری و رفتــاری زن
و  خشــک تر  خریدارانــی  مــردان  کــه  کرده انــد  اشــاره  نظریه پــردازان 
غیرعاطفی تــر و زنــان خریدارانــی تفریحــی محســوب می شــوند. شــاید 
کــردن ماننــد خریــد  ــد  کــه از خری در اطرافمــان دیــده باشــیم زنانــی را 
کاالهــای تزیینــی لــذت می برنــد.  لبــاس، لــوازم آرایشــی، لــوازم منــزل و 
ویتریــن مغازه هــا زنــان را بیشــتر بــه خــود جلــب می کننــد. بــه طــور 
کــه زنــان  تجربــی نیــز می تــوان دریافــت 
میــزان بیشــتری از وقــت خــود را نســبت 
کــز خریــد می گذراننــد.  بــه مــردان در مرا
هــم  هم چشــمی«  و  »چشــم  پدیــده 
در  کردیــم  اشــاره  آن  بــه  ابتــدا  در  کــه 
چشــم  بــه  بیشــتر  زنــان  جامعــه  میــان 

می خــورد.
بــه  باتوجــه  می گوینــد   کارشناســان 
خانواده هــای  در  زن  کــه  جایگاهــی 
ایرانــی دارد و بــه عنــوان مــادر و فــردی 
بــه  اخالقــی  ارزش هــای  انتقــال  در  کــه 
در  می توانــد  اســت  مؤثــر  بعــد  نســل 
بســیار  نقــش  مصــرف  الگــوی  اصــالح 

باشــد.  داشــته  مهمــی 
بــه  کــه  آن چــه  علی رغــم  مصرف گرایــی 
نظــر می رســد، همیشــه رفــاه بــه همــراه 
از  افــراد  انتظــارات  قــدر  هــر  نمــی آورد. 
رضایتمنــدی  باشــد،   بیشــتر  زندگــی 
در  می شــود.  کمتــر  زندگــی  از  افــراد 
ســنت ملــی و دینــی مــردم ایــران قناعــت 
ــا در  ــت ام ــه اس گرفت ــرار  ــه ق ــورد توج ــا م ــه باره ک ــت  ــی اس از ارزش های

اســت. شــده  کمتــر  آن  بــه  توجــه  اخیــر  ســال های 
 تــن دادن بــه مصرف گرایــی بــا توجــه بــه این کــه بخــش عمــده ای از 
ــا معضــالت  ــد هویــت جامعــه را ب ــی اســت می توان ایــن فرهنــگ واردات
یــک  تنهــا مــردم  ایــن میــان نمی تــوان  امــا در  کنــد.  اساســی روبــرو 
افزایــش مصــرف دانســت. طبیعــی اســت هــر چــه  را عامــل  جامعــه 
کاال بیشــتر باشــد تمایــل مصــرف  گســترده تر و تنــوع  مکان هــای خریــد 
ــرای فــروش محصــوالت  ــرود. از طرفــی تولیدکننــدگان نیــز ب ــاال ب نیــز ب
خــود احتیــاج بــه فضایــی بــرای معرفــی و ارائــه تولیداتشــان دارنــد. 
کــه  گرفته انــد  بــه نظــر می آیــد جوامــع امــروزی در »دور باطلــی« قــرار 
گــر  کــه ا نتیجــه آن افزایــش هــر روزه مصــرف انسان هاســت. معضلــی 
زیان هــای  بــر  عــالوه  نشــود می توانــد  اندیشــیده  آن  بــرای  راه حلــی 

کنــد. فعلــی، نســل های آینــده را نیــز بــا مشــکالتی جــدی مواجــه 
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شخصیت شما تا چه حد ژنتیکی است؟

کتسابی؟ علم می گوید: هر دو، اما از جهاتی عجیب و غریب! شخصیت ما ژنتیکی است یا ا
 

شــخصیت مــا پیچیــده و چنــد بعــدی اســت. بــر اســاس چهــار مطالعــه  انجــام شــده، محققــان بــه ایــن نتیجــه رســیده اند 
گی هــای شــخصیتی نســبت بــه بقیــه، ژنتیکی تــر هســتند. مثــا اینکــه شــما چقــدر ماجراجــو هســتید، بیشــتر  کــه برخــی از ویژ

کمــی بــا ژنتیــک شــما دارد. گیــر و خونســردی هســتید، ارتبــاط بســیار  ژنتیکــی اســت، در حالی کــه چقــدر آدم ســاده 
 

کــردن غذاهــای جدیــد و عجیــب باشــند، احتمــال اینکــه شــما هــم از  گــر والدیــن شــما عاشــق امتحــان  بــه عبــارت دیگــر، ا
گــر پــدر و مــادر شــما انســان های خونســرد و بیخیالــی باشــند، احتمــال اینکــه  کار لــذت ببریــد بســیار زیــاد اســت. امــا ا ایــن 

کــم اســت. شــما هــم اینچنیــن باشــید، 
گی های شخصیتی و ارتباطشان با مسائل ژنتیکی را با هم مرور می کنیم. در ادامه بعضی دیگر از ویژ

۴۸



۴9

پذیرا بودن 
ــه  ــرا نســبت ب ــرداز و پذی ــودن یعنــی اینکــه خــالق، خیــال پ ــرا ب پذی
درصــد   57 شــخصیتی،  گــی  ویژ ایــن  هســتید.  جدیــد  ایده هــای 

ژنتیکــی اســت.

وظیفه شناسی و با وجدان بودن 
بــه  اینکــه  یعنــی  بــودن  بــا وجــدان  و  وظیفــه شناســی و متعهــد 
گــی  ویژ ایــن  هســتید.  پایبنــد  و  می دهیــد  اهمیــت  جزئیــات 

اســت. ژنتیکــی  درصــد   49 شــخصیتی 
 

برونگرایی 
برقــرار  ارتبــاط  دیگــران  بــا  خوبــی  بــه  اینکــه  یعنــی  برونگرایــی 
گــی  می کنیــد و از ایــن ارتبــاط و تعامــالت انــرژی می گیریــد. ایــن ویژ

اســت. ژنتیکــی  درصــد   54 شــخصیتی 
 

گاری  ساز
کنــش انعطاف  ســازگاری یعنــی اینکــه معمــوال نســبت بــه دیگــران وا
گــی شــخصیتی 42  پذیرانــه ای داریــد و ســخت نمی گیریــد. ایــن ویژ

درصــد ژنتیکــی اســت.
 

روان رنجوری – ثبات احساسی 
روان رنجــوری یعنــی نگرانــی و وســواس نســبت بــه موضوعــات و 
ثبــات احساســی یعنــی ثبــات هیجانــی در شــرایط حســاس. ایــن 

گــی شــخصیتی 48 درصــد ژنتیکــی اســت. ویژ
 

آیا شخصیت از مغز ما ناشی می شود؟ 
کــه تفاوت هــای فیزیولوژیکــی  یافته هــای علمــی نشــان می دهــد 
ــا هــر تیــپ شــخصیتی وجــود دارد. دانشــمندان هنــوز در  مرتبــط ب
ابتــدای راه شــناختن و درک پیچیدگی هــای بیــن مغــز و بــدن و 
کــه نشــاندهنده ی  شــخصیت هســتند، امــا یافته هایــی وجــود دارد 

ــت: ــای ماس ــر رفتاره ــا ب ــرات هورمون ه ــی تاثی چگونگ
 

کــه خیلــی برونگــرا هســتند دارای فرم هــای  معلــوم شــده افــرادی 
ــه  ــه مــا چگون ک ــد. ایــن ژن دســتور می دهــد  ــی ژن  DRD4ان طوالن
 DRD4 کــه فرم هــای طوالنــی ژن کنیــم. افــرادی  دوپامیــن ترشــح 
دارنــد، وقتــی تجربــه ی مثبتــی می کننــد، دوپامیــن بیشــتری در 
افــراد بشــدت  بــه عبارتــی دیگــر، مغــز  مغزشــان تولیــد می شــودو 
کــه بیشــتر از بقیــه بــه دنبــال تجربیــات  برونگــرا جــوری تنظیــم شــده 

ــادی دوپامیــن دارد. ــرا مقــدار زی اجتماعــی اســت زی
 

کــه خیلــی وظیفــه شــناس هســتند، قشــر میانــی جلویــی  افــرادی 
در بخــش چــپ قشــر پیــش پیشــانی  مغزشــان حجیم  تــر اســت. 
کــه مســئول برنامــه ریــزی  ایــن قســمت از مغــز همانجایــی اســت 
کــه بســیار بــا  گیــری اســت. بــه عبارتــی دیگــر، آنهایــی  و تصمیــم 
ــودن  وجــدان و وظیفــه شــناس هســتند، از برنامه ریــزی و آمــاده ب
بســیار لــذت می برنــد زیــرا ایــن قســمت از مغزشــان فعال تــر اســت.

 
کــه بســیار ســازگار هســتند بخــش اوربیتوفرونتــال مغزشــان  افــرادی 
کــه  کمتــری دارد و ایــن قســمت از مغــز همانجایــی اســت  حجــم 
گیــری را بــه بعهــده دارد.  مســئولیت پــردازش هیجانــات و تصمیــم 
کــه بســیار اهــل ســازگاری هســتند، بــه  مطالعــه ای دریافتــه افــرادی 
راحتــی و زود می تواننــد وضعیــت روحــی و روانــی دیگــران را پیــش 
کارهــای تیمی  کننــد. بــه عبارتــی دیگــر، ایــن افــراد معمــوال در  بینــی 
وضعیت هــای  بینــی  پیــش  و  درک  در  زیــرا  می کننــد  عمــل  بهتــر 

روحــی و رفتــاری، ســرآمد دیگــران هســتند.
 

یــا ثبــات احساســی دارنــد نیــز دارای  کــه روان رنجورنــد  افــرادی 
هســتند.  ســروتونین  دهنــده ی  انتقــال  ژن  طوالنــی  فرم هــای 
کننــده  کــه آرام  کمــک می کنــد  ایــن ژن بــه مــا در تولیــد ســروتونین 
ــد، آهســته تر ســروتونین  ــه خیلــی روان رنجورن ک اســت. اشــخاصی 
یــک  از  بعــد  می تواننــد  ســخت تر  بنابرایــن  می کننــد،  تولیــد 
کننــد. ایــن  کنتــرل  تجربــه ی هیجانــی منفــی، احساســات خــود را 
ــته  ــود داش ــات خ ــری از هیجان ــه، درک قوی ت ــه بقی ــبت ب ــراد نس اف
و مــدت طوالنی تــری نیــز ایــن احســاس را بــه همــراه دارنــد. بــه 
کمــی دارنــد و  عبارتــی دیگــر، افــراد روان رنجــور، ثبــات احساســی 
بیشــتر نگراننــد زیــرا از لحــاظ فیزیولوژیکــی بــه زمــان بیشــتری بــرای 
ــد. ــه برای شــان روی داده نیــاز دارن ک ــد  ــه ی ب ــی از یــک تجرب بازیاب

 
کــه داریــم اهمیــت  درک ارتبــاط میــان شــخصیت مــا و فیزیولــوژی 
ســمت  نمی توانیــم  کــه  بفهمیــم  می توانیــم  چــون  چــرا؟  دارد. 
گــر همســرتان  ا کنیــم.  انتخــاب  را  تیــپ شــخصیتی مان  و ســوی 
ــا دیگــران در ارتبــاط باشــد، از  ــا ب ــرود ی دوســت دارد مــدام بیــرون ب
کــه  دســت او عصبانــی نشــوید زیــرا مغــز او اینگونــه تنظیــم شــده 
ــا  ــد ی ــات نمی ده ــه جزئی ــی ب ــان اهمیت ــر همکار ت گ ــد. ا ــرا باش برونگ
چنــدان وظیفــه شــناس نیســت، خشــمگین نشــوید زیــرا مغــز او 

بــرای بســیار وظیفــه شــناس بــودن تنظیــم نشــده اســت.
 

کــه هســتند بپذیریــد!  حــرف آخــر اینکــه؛ دیگــران را همانطــوری 
کــه در زندگی تــان حضــور دارنــد را نداشــته  دغدغــه ی تغییــر افــرادی 
کمک شــان  کــرده و  کنیــد آنهــا را درک  باشــید و در عــوض ســعی 

ــوع خودشــان بهتریــن باشــند. ــا در ن کنیــد ت
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همه ما تا به حال درباره افراد موفق و رمز و رازهایی درباره چگونگی رسیدنشان به موفقیت مطالبی خوانده ایم یا حرفهایی 
که خوانده یا شنیده اید. شنیده ایم؛ آنچه پیش رویتان است شاید اندکی متفاوت از آن هایی باشد 

در ادامه ۶ عادت افراد بزرگ و موفق را قبل از خواب بخوانید:

6 عادت جالب افراد بزرگ و موفق قبل از خوابیدن

یک ساعت مطالعه قبل از خواب

ــب  ــر ش ــافت ه ــرکت مایکروس ــذار ش ــس بنیانگ گیت ــل  بی
قبــل از خــواب حــدود یــک ســاعت راجــع بــه تمامــی 

مســائل نظیــر سیاســت مطالعــه می کنــد.
دانشــگاه اســکس در ســال 200۹ مطالعاتــی انجــام داد 
روزانــه می توانــد  آن 6 دقیقــه مطالعــه  اســاس  بــر  کــه 
کاهــش دهــد. از دیگــر خــواص  اســترس را تــا 68 درصــد 
مطالعــه در بلنــد مــدت، ممانعــت و بــه تاخیــر انداختــن 

کثــر انســان ها بــه هنــگام پیــری تــا حــدودی بــه آن مبتــال می شــوند. همچنیــن عــالوه بــر خــواص ذکــر  کــه تقریبــًا ا گــزارش شــده اســت  ابتــال بــه آلزایمــر 
ــد. ــدرت بخش ــه را ق ــد و حافظ ــش ده کاه ــترس را  ــد اس ــه می توان ــه روزان ــه، مطالع ــرای مطالع ــده ب ش

کاهش می دهد. که مطالعه روزانه تا 32 درصد احتمال ابتال به بیماری زوال شناختی را  نتایج تحقیقی در دانشگاه انگلیس نشان می دهد 

ــر  ــکا ب ــز چیســلر اســتاد دانشــگاه هــاروارد آمری دکتــر چارل
کــه نــور آزاد شــده از صفحــه تلفن هــای  ایــن بــاور اســت 
مــا  ذهــن  بــه  پیام هایــی  فرســتادن  باعــث  همــراه 
کــه ذهــن مــا را فعــال نــگاه مــی دارد و باعــث  می شــود 
بــه  شــیمیایی  مــواد  آزادســازی  دســتور  تــا  می شــود 
هنــگام خــواب در بــدن بــه تعویــق بیفتــد و بــرای خــواب 
گــر می خواهیــد شــب ها راحــت و آســوده بخوابیــد تلفــن همــراه خــود را در اتــاق دیگــری و دور از دســترس خــود قــرار  مــا مشــکل آفریــن  شــود. ا

دهیــد.

خاموش کردن تلفن همراه و وسایل الکترونیکی
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قدم زدن قبل از خواب

مدیــر عامــل شــرکت بافــر، شــب ها قبــل از خــواب مدتــی 
او  بــه  کار  ایــن  و  قــدم زدن اختصــاص می دهــد  بــه  را 
کمــک می کنــد تــا بــر اســترس های روزانــه خــود غلبــه 
کنــد و از آن هــا خــالص شــود و بتوانــد بــدن خــود را آمــاده 

کنــد. اســتراحت 
روی  پیــاده  کــه  می دهنــد  نشــان  اخیــر  مطالعــات 
بنابرایــن  دهــد،  افزایــش  را  افــراد  خالقیــت  می توانــد 

می کنــد. فصــل  و  حــل  شــبانه  روی  پیــاده  یــک  را  نکرده ایــد  پیــدا  حلــی  راه  آن هــا  بــرای  اســت  ممکــن  شــما  کــه  مشــکالتی  از  بســیاری 

هنــگام  بــه  روزانــه  اســترس  آزادســازی  روش هــای  از 
خــواب در شــب، مدیتیشــن اســت. مطالعــه اخیــر در 
کــه در بیــن 1۹ هــزار مــورد  ســال 2014 نشــان می دهــد 
ــه آرامــش روانــی  مطالعاتــی همگــی بعــد از مدیتیشــن ب
رســیده بودنــد و در ایــن مطالعــه مدیتیشــن بــه عنــوان 

یــک روش آرامــش بخــش معرفــی شــده اســت.

مدیتیشن

انجام فعالیت های خالقانه

ورا وانــگ، همــواره قبــل از خــواب به طراحــی می پردازد. 
فعالیت هــای  انجــام  بــرای  زمــان  بهتریــن  شــاید 
خالقانــه، در ســکوت و آرامــش شــب باشــد. مطالعــات 
کــه ســحر خیــز هســتند بــه  کــه افــرادی  نشــان می دهنــد 
هنــگام شــب در انجــام فعالیت هــای خالقانــه موفق تــر 
ــه افــراد بــه هنــگام شــب بهتــر  گون عمــل می کننــد. ایــن 
کننــد و همچنیــن  می تواننــد مســائل منطقــی را تحلیــل 

راحت تــر بــه ارتباطــات بیــن دو موضــوع پــی می برنــد و در نتیجــه در فعالیت هــا و عملیات هــای خالقانــه موفق تــر ظاهــر می شــوند.

کســپرس همــواره قبــل از خــواب  مدیــر شــرکت امریکــن ا
ــن  ــردازد و بنابرای ــود می پ ــد خ ــه روز بع ــی برنام ــه بررس ب
قــادر اســت صبح هــا بعــد از بیــدار شــدن بالفاصلــه بــه 
ســراغ فعالیــت روز و آنچــه بایــد انجــام دهــد مــی رود. 
آن  کــه  می دهنــد  نشــان  گرفتــه  صــورت  مطالعــات 
کــه شــب ها قبــل از خــواب برنامــه روز  کســانی  دســته از 
بعــدی خــود را آمــاده می کننــد می تواننــد بــه مراتــب انســان های موفق تــری باشــند و بعــد از مدتــی می تواننــد پیشــرفت ها و قدم هــای بزرگــی در 

زندگــی بردارنــد.

برنامه ریزی روز بعد
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عایشه جعفری

خ  کــه زمیــن از شــرم هابیلیــان ســر آن هنــگام 
شــد و از نفــرت قابیلیــان ســیاه، دســت نیــاز بــه 
گریــه از  کــرد و بــا  ســوی خــدای خویــش بلنــد 
بایــد و  کــه  کنــد  کــش آن  از خا تــا  او خواســتن 
پــاك  تربــت  کــرد:  اجابتــش  اینچنیــن  پــروردگار 
ســوگند  زمیــن  و  کــرد  علــی  را  دلــش  کعبــه ی 
گــور  و  باشــــد  رهــش  خــاك  هســت  تــا  خــورد 

. نش شــمنا د
کــه علــی در خانــه خــدا بــه دنیــا  و اینچنیــن بــود 
نهــد  )ص(  محمــد  دســت  در  دســت  تــا  آمــد 
کــه باقــی مانــده بــود بگویــد و  و تمــام آنچــه را 
بــرود و میــراث انســانیتش تــا همیشــه راهنمــای 

دوســت داران حقیقــت باشــد. 
علــی آمــده بــود تــا پاســخی باشــد بــر پرسشــی 
ــد آنچــه را  ــا بمان گنــگ و همیشــگی و می رفــت ت
ــه زمینیــان پاســخ داده اســت و میراثــی باشــد  ب
کــه او را قبولــش داشــته و بــه آن  بــه وارثینــش 

ایمــان آورده انــد.
کــرد  امــا شــنیدیم علــی صــدا  را ندیدیــم  علــی 

علــی  داد  پاســخ  و  پرســیدیم  گفــت  ســخن  و 
معنــا  را  بــودن  علــی   ، می شــد  شــنیده  بایــد 
گرفــت . شــنیدیم و قــوت  کــرد صدایــش جــان 
کــی و درســتکاری  گرفتیــم و ایمــان آوردیــم بــه پا
ــود ، برایمــان  و ایمانــش و آنچــه میــراث آورده ب

انســانیتش . نیکــی هــا و خوبیهــا و  از 
نمانــده  باقــی  ذوالفقــارش  یــاد  تنهــا  علــی  از 
بلکــه  نیامــده  فــرود  پشــت  از  هرگــز  کــه  اســت 
ــت  ــه واژه شکس ک ــیم  ــتمی می شناس ــی را رس عل
را  تنهــا عشــق  علــی  بــی معناســت.  قلبــش  در 
در  کــه  مقــدس  و  پــاك  عشــقی  می شناســد، 
کــرار می توانــد باشــد، حیــدری  شــان یــك حیــدر 

کــه پــاك و منــزه بــود و پــاك و منــزه زیســت. 
و  دالورمردی هــا  از  همــه  کــه  مــردی  آن  علــی 
کــدام  بــا  و  کیســت  می گوینــد  رشــادت هایش 

کــرد؟ توصیــف  را  او  می تــوان  واژه 
از علــی  بــود  قــادر نخواهــم  کــه هرگــز  می دانــم 
جملــه  در  نمی تــوان  را  علــی  زیــرا  بنویســم 
کاشــت و  بــا قلــم آبیاریــش  نگاشــت و در دفتــر 

و  قامــت  راســت  اســت  درختــی  علــی   . نمــود 
آبیاریــش  لیاقــت  را  باغبانــی  هــر  کــه  اســتوار 
در  کــه  کســی  از  و  اهلل،  رســول  مگــر  نیســت، 
یافتــه  پــرورش  او  چــون  بــزرگ  مــردی  دامــن 
داشــت  نمی تــوان  ایــن  جــز  انتظــاری  باشــد 
را  زندگــی  الفبــای  اهلل  رســول  از  کــه  کســی   .
در  و  میابــد  پــرورش  او  دامــن  در  و  می آمــوزد 
نــام  بــه  بــزرگ  بانویــی  همســری  بــه  او  ســایه 
خــدا  رســول  جائــی  در  کــه  می آیــد  در  فاطمــه 
می گویــد  فاطمــه  بلنــدای  و  شــان  وصــف  در 
و  مهــر  از  و   )) اســت  مــن  تــن  پــاره  فاطمــه   ((
وفــاداری و همســر داری زنــی برخــوردار اســت 
را نخواهــد دیــد. و فاطمــه  تاریــخ مثالــش  کــه 
کــه فرزندانــی چــون حســن و حســین را  اســت 
بــا راهنمائی هــای علــی تربیــت می کنــد. و ایــن 
اندوخته هــای  کــه  اســت  پیامبــر  بیــت  اهــل 
طــول  در  انســان ها  بــرای  را  گرانبهایــی  بســیار 

می گــذارد. جــا  بــه  تاریــخ 

یبایــــــݡی امام عـــــدل و عشـــــق و ز
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علــی  رفتــار  و  کــردار  در  نیــت  خلــوص 
و  نبــرد  میدان هــای  در  چــه  پیداســت 
کوچــه  چــه در خانــه و خانــواده و چــه در 
و خیابــان در برخــورد بــا مــردم و چــه در 

نــوازی. یتیــم  و  داری  همســایه 
ــاد  ــه ی ــت ب کیس ــی  ــند عل ــر بپرس گ ــاید ا ش
کــه هــر  مــردی زنبیــل بــه دســت بیفتیــم 
فقیــری  خانــه  در  بــه  زنبیلــی  شــامگاه 
می گــذارد، لنگــر را می کوبــد و مــی رود تــا 
کنــد مبــادا  نهــان  تاریکی هــا  را در  خــود 

کــه شــناخته شــود.
ــه بــی شــائبه  ک ــزرگ مــردی اســت  علــی ب
و  تقدیــر  انتظــار  و  می کنــد  خدمــت 
چیــز  بــی  بنــدگان  ایــن  از  نیــز  تشــکری 
کــه  کســانی  هســتند  زیــرا  نــدارد، 
آن  در  کــه  کیســت  بداننــد  می خواهنــد 
شــب  نــان  از  نــداری  و  ســخت  دوران 
را  تــا همســایه اش ، شــب  خــود می زنــد 
کــه  بــدون نــان بــه صبــح نرســاند. مبــادا 
جــزای  و  گــردد.  ناراضــی  او  از  خداونــد 
 . می پنــدارد  گــران  بســیار  را  گنــاه  ایــن 

که :  بــه یاد مردی 
تــا  المــال  بیــت  در  عدالــت  برقــراری  در 
کــه وقتــی بــرادرش  بدانجــا پیــش میــرود 
را  خــود  ســهم  از  بیشــتر  اندکــی  طلــب 
کنــار آتــش می گیــرد  می نمایــد خــود را در 
جهنــم  ســوزان  آتــش  گرمــی  یــاد  بــه  تــا 
ــه بیشــتر از آنچــه،  ک ــد  ــرادرش بفمان ــه ب ب
کار اســت  عــادل نشــان می دهــد عدالــت 
کارش اهمــال نخواهــد نمــود  و ذره ای در 
مبــادا موجــب خشــم و غضــب خداونــد 

گیــرد . ســبحان قــرار 
که : بــه یاد مردی 

عدالــت   ، عــادل  عیــن    ، علــی  نامــش 

حضــرت  رکاب  در  لیاقــت  المــش  گــر  
عــادل  یگانــه  از  نشــان  آن  یــای  رســول 
کــه در همــه وقــت در حــال  دادگســتری 
عبــادت و ذکــر یگانــه معبــود خــود اســت . 
دیگــری  دنیــای  علــی  نیایــش  دنیــای 
پیکــر  از  نمــاز  هئیــت  در  آنانکــه  اســت. 
بــه  می کشــند  بیــرون  تیــغ  حیــدر 
پایــان  و  می کشــد  درد  علــی  گمانشــان 
علــی  درد  امــا  بــود  خواهــد  چیــز  همــه 
ورای  علــی  نیایــش  اســت،  دیگــری  درد 
کــه علــی دل  حبــس اســت، ایــن اســت 
زمــان  کــه  زیــرا  گــردد  بــاز  کــه  نمی کنــد 
شــان  در  کــه  نیســت  حصــاری  مــکان  و 
پــرواز  انتظــار  بــه  کــه  اینســت  باشــد  او 

. می نشــیند 
اســت.  دیگــری  زخــم  از  علــی  درد  آری 
از  از تیــغ دیگــری اســت درد  زخــم علــی 
کــه در رنــج  گوش هــای ناشــنوائی اســت 
کــه حقیقــت را  کــوری  اســت و دل هــای 
بــر روی  را  نمی بیننــد و  چشــمان خــود 
کــی و ایمــان راســخ  اینهمــه صداقــت و پا
کینــه  کنــد  کورشــان  علــی بــــسته انــد تــا 

 . کرده انــد  دود  دل  در  کــه  بدخواهــی 
و  می ریــزد  اشــك  و  می کشــد  درد  علــی 
کورنــد  گــر چــه  کــه پــروردگارا  دعــا میکنــد 
ناشــنوا،  و  کرنــد  چــه  گــر  نمی بیننــد،  و 
تــو  امــا  مانده انــد  پــا  از  و  علیــل  گرچــه 
کــه آنقــدر در ســعی  گواهــم بــاش  شــاهد و 
ــی  ــم اندک ــاید بتوان ــا ش ــوده ام ت ــالش ب و ت

کنــم امــا... . کــم  از غرورشــان 
نمی داننــد،  را  او  کــه  می دانــد  علــی 
می گویــد  امــا  می کشــد  درد  کــه  اینســت 

مانــد. خواهــد  شنیدنشــان  امیــد  بــه 
نهانده انــد  فرقــش  بــر  تیــغ  کــه  آنــان  و 
علــی  ســخن  کــه  می داننــد  نیــز 
را  آن  یارانــش  و  بــود  خواهــد  ماندنــی 
گذاشــت.  خواهنــد  منــت  دیــده  بــه 

و  می داننــد  را  جاودانگــی اش  زیــرا 
کــه پــس از مرگــش هــر لحظــه  می داننــد 
. جاودانه تــر  و  شــد  خواهــد  زنده تــر 

ابــدی  و  اســت  ازلــی  نیــز  علــی  کالبــد 
کــه  اســت  علــی  عشــق  مانــد،  خواهــد 
کــه  اســت  علــی  ســخن  اســت،  ابــدی 
جاویــد اســت، ســکوت علــی خــود نهــج 
تکامــل  بــرای  علــی  اســت.  البالغــه ای 
گشــایش بــاب  گشــایش ،  آمــده اســت و 
امامــت و شــهر علــم محمــد )ص(، آمــده 
گــوی حســی باشــد در  اســت تــا جــواب 

 . پرســتش  حــس  اثبــات 
علــی آمــده اســت تــا نیــاز بشــر را پاســخگو 
دعــای  اســتجابت  بــرای  علــی  باشــد. 
زمیــن آمــده اســت و مــی رود . امــا پــس 
از مــرگ نیــز در روح جویندگانــش تجلــی 
 . نمی یابــد  پایــان  رســالتش  و  میابــد 
کــه دو صبــح  علــی بایــد بگویــد و اینســت 
در  و  مانــد  مــی  خانــه  در  دیگــر  شــام  و 
کــه مــژده آزادی اوســت تــا  بســتر بیمــاری 

 . باقیســت  را  آنچــه  بگویــد 
کــه  گفتــه اش بــه پســر:  و آخریــن حــرف نا
ــه  ــون ب کن ــت ا ــیر توس ــو اس ــن، چ ــل م قات

کــن مــدارا  اســیر 
و  انصــاف  از  نیــز  لحظــات  آخریــن  تــا  و 
عــدل ســخن می گویــد تــا عــرق شــرم تــا 
خواهــان  بــد  پیشــانی  بــر  قیامــت  قیــام 

. بنشــیند 
انصــاف،  و  اســت  عــدل  سراســر  را  علــی 
سراســر  کــی،  پا و  اســت  ایمــان  سراســر 

. زیبائــی  و  عشــق 
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که باعث افزایش  شش سرگرمی 
هوش شما می شوند

ــر  ــه ب ک کار اینــه  ــا میــان و بهتریــن  ــه دنی ــا ســطح مشــخصی از هــوش ب ــه مــردم ب ک ــاور وجــود داشــت  ــرای زمــان طوالنــی ایــن ب ب
کــه مــا در واقــع می تونیــم پتانســیل های ذاتــی  کــردن  کنیــم .امــا حــاال دانشــمندان ثابــت  اســاس اســتعدادهای ذاتــی خودمــون زندگــی 
گرفتــن مهارت هــای جدیــد، مغــز  مــا  کــه بــا یــاد  خودمــون رو افزایــش بدیــم، و البتــه از ایــن فرآینــد لــذت هــم ببریــم. حــاال مــا می دونیــم 

کنــه . کار  کــه باعــث می شــه مغــز بهتــر و ســریعتر  مســیرهای عصبــی جدیــدی می ســازه 
کردیم و علتش رو هم توضیح دادیم: که باعث می شه شما باهوشتر بشین رو براتون فهرست  در اینجا هفت سرگرمی 
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کــردن بــا آالت موســیقی و ســاز زدن بــه شــما در خالقیــت،  کار 
حرکتــی  مهارت هــای  ریاضــی،  زبــان،  تحلیلــی،  هــای  مهــارت 
اینهــا  تمــام  البتــه  می کنــه.  کمــک  دیگــه  چیــزای  خیلــی  و 
معتقــدن  بعضیــا  ولــی  هســتن  العــاده ای  خــارق  مزیت هــای 
گروهــی هــم همــه ایــن قابلیت هــا رو  کــه فعالیت هــای ورزشــی 
ــری ســاز زدن نســبت  ــه باعــث برت ک ایجــاد می کنــن. امــا چیــزی 
کــه بــا ایجــاد اتصال هــای  بــه فعالیت هــای دیگــه می شــه اینــه 

دو  کــه  می شــه  مغــز  پینــه ای  جســم  تقویــت  باعــث  جدیــد، 
می کنــه. وصــل  بهــم  رو  نیم کــره 

از اینکــه شــما چنــد  غ  یــه جســم پینــه ای بهبــود یافتــه، فــار  
کمــک می کنــه از  ســال داریــن، بــه فعالیت هــای زیــادی در مغــز 
جملــه: مهارت هــای اجرایــی، حافظــه، توانایــی حــل مشــکالت 

کلــی عملکــرد مغــز . و بــه طــور 

کــه می خونیــن هــری پاتــر باشــه یــا بــازی  مهــم نیســت چیــزی 
تــاج و تخــت و یــا آخریــن شــماره مجلــه وال اســتریت ژورنــال. 
کــردن بــه هرحــال براتــون فایــده داره. مطالعــه اســترس  مطالعــه 
بهتــری  باعــث می شــه احســاس  ایــن  کــه  مــی ده،  کاهــش  رو 
نســبت بــه خودتــون داشــته باشــین، و هــر ســه حالــت هــوش 
تقویــت  رو  هــوش هیجانــی(  و  هــوش ســیال  )هــوش متبلــور، 
می کنــه. ایــن خــودش باعــث بهبــود یــه ســری مهــارت در شــما 

قــراردادن  توانایــی  مشــکالت،  حــل  توانایــی  مثــال  می شــه. 
کنــار هــم بــرای هدایــت بهتــر زندگــی روزمــره،  اطالعــات مختلــف 
دقیــق  تفســیر  قــدرت  و  فرآیندهــا  درک  الگوهــا،  تشــخیص 

کنــش درســت بــه آنهــا. احساســات دیگــران و وا
تــوی زندگــی شــغلی ، ایــن مهارت هــا تبدیــل می شــن بــه درک 
بهتــر اینکــه چطــور مســائل مختلــف اتفــاق میفتــن و همچنیــن 

تقویــت توانمندی هــای مدیریتــی.

کــردن  گاه و بیــگاه چنــدان تاثیــری نــداره. تمریــن  کــردن  ورزش 
کــه مثــال بعضــی وقت هــا  بــه طــور مرتــب خیلــی مؤثرتــر از اینــه 

تمرینــات خیلــی ســنگین انجــام بدیــن.
 BDNF  ورزش مرتــب ســلو ل ها رو سرشــار از پروتئینــی بــه نــام
ــک  کم ــم  ــز و فه ــری، تمرک ــه، یادگی ــرد حافظ کارک ــه  ــه ب ک ــه  میکن

می گــن  مهارت هــا  ایــن  مجموعــه  بــه  معمــوال  می کنــه. 
تیزهوشــی.

کــه نشســتن بــرای زمــان  بعضــی از دانشــمندها عقیــده دارن 
کارکــرد  طوالنــی تاثیــر معکــوس روی مغــز داره و در واقــع مانــع 

صحیــح مغــز می شــه .

بی خیــال  رو  مغــز  تقویــت  بــرای  کــردن  حــل  جــدول  و  معمــا 
ــاد بگیریــن . تحقیقــات  ــان خارجــی ی ــه زب ــه جــاش ی بشــین  و ب
کــه دو زبانــه هســتن در حــل معمــا موفق تــر  نشــون داده افــرادی 
کــه فقــط بــه یــه زبــان صحبــت می کنــن . یــاد  کســانی هســتن  از 
گرفتــن موفقیــت آمیــِز یــه زبــان جدیــد مغزتــون رو قــادر بــه انجــام 
کار ســخت ذهنــی ای می کنــه . مثــال مهارت هــای اجرایــی  هــر 

کــردن و توانایــی حــل مشــکالت. معمــول، مثــل برنامه ریــزی 
کــردن حداقــل دو تــا زبــان مختلــف ،  عــالوه بــر این،صحبــت 
روی تــوان شــما در نظــارت بــر محیــط اطــراف و  تمرکــز روی رونــد 

گفتــه  کارمندهــا  کارهــا هــم تاثیــر مثبــت داره. معمــوال بــه  انجــام 
کنیــن بایــد  کارتــون پیشــرفت  گــه می خوایــن تــوی  کــه ا می شــه 
ــون  کثرش ــا ا ــون مدیره ــن ، چ ــاد بگیری ــوی ی ــا فرانس ــی ی انگلیس
بــه چنــد تــا زبــان صحبــت می کنــن. البتــه بــا توجــه بــه عملکــرد 
هــم  برعکــس  رونــد  ایــن  ممکنــه  زبــان  یادگیــری  هنــگام  مغــز 
زبــان جدیــد ممکنــه همــون  باشــه. یعنــی در واقــع یادگیــری 
کــه بــه  کــه مغــز  آدمهــا رو آمــاده می کنــه  گمشــده ای باشــه  حلقــه 

ــاال برســن. پســت هــای رده ب

بــرای  کالــج  و  دبیرســتان  باهــوش  آمــوزان  دانــش  از  خیلــی 
امتحان هــای نهایــی حســابی درس می خونــن، و بــه نظــر میــاد 
کامــل بــه موضوعــات امتحــان دارن  تــوی روز امتحــان تســلط 
کــه مــا بــه راحتــی و بــه ســرعت ایــن  ، امــا مشــکل اینجاســت 
اطالعــات رو فرامــوش می کنیــم. چــون خیلــی بــه نــدرت نیــاز 
کنیــم. یکــی از دالیلــی  کــه ایــن اطالعــات رو دوبــاره دوره  می شــه 
ــه نیــاز  ک ــد مــا رو باهوشــتر می کنــه اینــه  ــان جدی ــه یادگیــری زب ک
کنیــم. چــون مــا دوبــاره  داره از روش یادگیــری افزاینــده اســتفاده 
کــه یــاد می گیریــم احتیــاج پیــدا  و دوبــاره بــه بازبینــی  چیزهایــی 
کــه مــا یــاد می گیریــم بــه دفعــات تکــرار  گرامــر و لغاتــی  می کنیــم، 

کنیــم. می شــن تــا مــا در یادگیــری زبــان جدیدمــون پیشــرفت 
ــت  ــه دس ــه ب ک ــی  ــل توجه ــمند و قاب ــات ارزش ــری اطالع ــا پیگی ب
و  روزمــره  زندگــی  در  رو  افزاینــده  یادگیــری  روش  میاریــن، 
کــه جدیــدا  کتاب هایــی  کار بگیریــن. بشــینین و  شــغلی تون بــه 
کــرات مهــم  کنیــن، مذا خوندیــن رو تــوی ذهنتــون جمع بنــدی 
کنیــن، یــا یــه دفتــر یادداشــت همــراه داشــته باشــین  رو رصــد 
کــه نظرتــون رو جلــب می کنــه تــوی اون یادداشــت  کــه هرچــی 
کنیــن. روش یادگیــری افزاینــده رو بــا برنامــه پیشــرفت فردیتــون 

کنیــن. تلفیــق 

بازی هــای  تختــه ای،  بازی هــای  جــدول،  پــازل،  ســودوکو، 
انعطــاف  مشــابه  فعالیت هــای  و  کارتــی  بازیهــای  ویدئویــی، 
گســترده ای  پذیــری مغــزی رو افزایــش مــی ده. ایــن شــامل انــواع 
از تغییــرات در مســیر شــبکه عصبــی مغــز و ســیناپس ها می شــه 
ــاره منظــم  کلــی باعــث می شــه مغــز خــودش رو دوب ــه طــور  کــه ب

کنــه.
کنــش نشــون  وقتــی ســلول های عصبــی بــه روش جدیــدی وا
کــه بــه  می دهنــد، انعطــاف پذیــری مغــزی افزایــش پیــدا می کنــه 
مــا اجــازه مــی ده توانایــی بیشــتری بــرای دیــدن مســائل از نقــاط 

دیــد متفــاوت داشــته باشــیم، و رابطــه علــت و معلولــی رفتارهــا و 
کنیــم. مــا از الگوهــای جدیــد  احساســات مختلــف رو بهتــر درک 
گاه می شــیم و مهارت هــای شــناختی  مــا بهبــود پیــدا می کنــه. آ

ــه اینکــه انعطــاف پذیــری مغــزی در اختالالتــی مثــل  ــا توجــه ب ب
ایــن  از  افزایــش اون می تونــه  نقــش داره،  گــوش داخلــی  وزوز 
انعطــاف  کــه  کســایی  مثــال  بــرای  کنــه.  جلوگیــری  وضعیــت 
و  اضطــراب  معــرض  در  کمتــر  دارن  باالیــی  مغــزی  پذیــری 
بــه  و  یــاد می گیــرن  قــرار می گیــرن و بهتــر و ســریعتر  افســردگی 

می ســپرن. خاطــر 

ساز بزنید

مطالعه کنید

مرتب ورزش
 کنید

یک زبان تازه یاد 
ید بگیر

از مغزتان کار 
بکشید

یادگیــری افزاینده را 
در خودتــان محک 

نید بز
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بســیاری معتقدنــد افســردگی ناشــی از نبــود تــوازن در جســم اســت و 
ــرد. غــذا  ک ــرد و آن را حــل  ــوازن پــی ب ــه ریشــه ایــن عــدم ت ــوان ب می ت
کلیــدی دارد و از ایــن جهــت، بررســی رژیــم غذایــی در بیمــاران  نقــش 

مبتــال بــه افســردگی بســیار مهــم اســت.
اغذیــه ناســالم می توانــد خطــر ابتــال بــه بیمــاری افســردگی و یــا شــدت 
روان  اختــالل  بیماری هــای  شــایع ترین  از  یکــی  عنــوان  بــه  را  آن 

افزایــش دهــد.
ــز  ــت و تجوی ــال اس ــردگی مبت ــه افس ــر ب ــک نف ــر ی ــار نف ــر چه ــروزه از ه ام

داروهــای ضدافســردگی هــر روز افزایــش می یابــد.

بــه افســردگی  بــرآورد می شــود 350 میلیــون نفــر در سراســر جهــان 
کیفیــت و  کاهــش بهــره وری و  کــه منجــر بــه  مبتــال باشــند؛ بیمــاری ای 

رفــاه زندگــی می شــود. 
کــه رژیــم غذایــی  کمتــر می شــنویم، ایــن اســت  امــا آنچــه در مــورد آن 
ــرات  ــاد تغیی ــرای ایج ــر و ب ــراد موث ــی اف ــاالت روح ــدازه در ح ــه ان ــا چ ت
در  می توانــد  و  اســت  مهــم  افــراد  روحیــات  در  بنیادیــن  و  پایــدار 

کنــد. کمــک  کاهــش افســردگی 
بــه  بــردن  پــی  بیمــاری  هــر  درمــان  بــرای  راه هــا  بهتریــن  از  یکــی 

اســت. آن  ریشــه های 

              
کــه نشــان می دهــد رژیــم غذایــی و  شــواهد قابــل توجهــی وجــود دارد 
شــیوه زندگــی می تواننــد بــه برخــی بیماری هــا منجــر شــوند و چنیــن 
کار  تدابیــری را می تــوان در مدیریــت موضوعــات ســالمت روان بــه 

گرفــت. 
بســیاری معتقدنــد افســردگی ناشــی از نبــود تــوازن در جســم اســت و 
ــرد. غــذا  ک ــرد و آن را حــل  ــوازن پــی ب ــه ریشــه ایــن عــدم ت ــوان ب می ت
کلیــدی دارد و از ایــن جهــت، بررســی رژیــم غذایــی در بیمــاران  نقــش 

مبتــال بــه افســردگی بســیار مهــم اســت.
بــه  کــه  افــرادی  آمریــکا،  روان  بنیــاد ســالمت  اطالعــات  اســاس  بــر 

بیمــاری روانــی در هــر ســطحی مبتــال بوده انــد، رژیــم غذایــی ســالمی 
مــواد  پخــت  و  تــازه  ســبزی های  و  میوه هــا  گیــری  بــر  در  جهــت  از 
غذایــی از مــواد ســالم نداشــته  اند و اغلــب مــواد غذایــی ناســالم ماننــد 
شــکالت، چیپــس، غذاهــای آمــاده و رســتورانی مصــرف می کردنــد.
براســاس یــک تحقیــق منتشــر شــده در نشــریه آمریکایــی علــم، تغذیــه 
بالینــی نشــان می دهــد خــوردن زیــاد میوه هــا، ســبزی هــا، ماهــی 
کاهــش می دهــد.  را  افســردگی  بــه  ابتــال  احتمــال  غــالت خالــص  و 
کــه افزایــش مشــکالت بیماری هــای روانــی در 50  تصادفــی نیســت 
ســال اخیــر بــا افزایــش مصــرف غذاهــای فــرآوری شــده و میوه هــا و 

ســبزی های تــازه همــراه شــده اســت.

 افسردگی و غذا

با خوردن این غذاها  احتمال افسردگی را کاهش دهید
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کند. این توصیه های  کمک  رژیم غذایی سالم و متنوع همراه با درمان های تخصصی و بالینی می تواند به بهبود افسردگی 
کاهش افسردگی است. کمک به  غذایی برای 

 

پروتئین کافی بخورید؛ مرغ، توفو )نوعی خمیر سویا( و پنیر

ویتامین های B دوستان شما هستند؛ تخم مرغ، نخود ، آجیل ها و خشکبار 

1

2

پیــام رســان های عصبــی ســروتونین و دوپامیــن هــر دو از آمینواســیدها و بــه عبــارت دیگــر پروتئیــن 
گروه مشــخصی از آمینواســیدها  که بدن می تواند بعضی از آمینواســیدها را بســازد،  ســاخته شــده اند. در حالی 
ــه دســت  ــم ب ــه می خوری ک ــد در بــدن مصــرف شــده و از مــواد غذایــی  ــرده می شــود، یعنــی بای ــام ب ــی ن ــه عنــوان حیات ــه از آنهــا ب ک هســتند 
کــه  کاهــش می دهــد. مطمئــن شــوید  می آینــد. رژیــم غذایــی فاقــد ایــن آمینواســیدهای مشــخص، تولیــد ایــن نــوع از پیام رســان ها را 
گنجانده ایــد زیــرا  غ، توفــا، شــیر، پنیــر و ُبنشــن ها را در رژیــم غذایی تــان  غ، ماهــی، تخــم مــر گوشــت، مــر کافــی دریافــت پروتئیــن از  میــزان 

ــرای تولیــد آمینواســیدها ضــروری هســتند. ایــن پروتئین هــا ب

ــن ب  ــاز دارد و ویتامی ــراه نی ــای هم کتوره ــه فا ــوال ب ــرد معم ــورت می گی ــدن ص ــه در ب ک ــیمیایی  ــد ش فرآین
ــد. ــی دارن ــان های عصب ــه فرارس ــیدها ب ــو اس ــن آمین ــل ای ــدی در تبدی کلی ــش  نق

کافــی در بــدن شــما تولیــد نمی شــود. ویتامیــن  کافــی ویتامیــن ب )یــا آمینــو اســید( دریافــت نکنیــد؛ ســروتونین و دوپامیــن  گــر بــه انــدازه  ا
کــه از ایــن نظــر غنــی تــر هســتند، طیــف بهتــری از ایــن ویتامیــن بــه  کمپلکــس بهتــر جــذب می شــوند و غذاهایــی  گــروه ب بــه شــکل  هــای 
کــه از جملــه غــالت خالــص هســتند  همچــون اســفناج، لوبیــا چشــم بلبلــی، نخــود، عــدس، ماهــی ســالمون،  دســت می دهنــد بــه ویــژه آنهــا 

غ. توفــو و تخــم مــر

ســلول های عصبــی در بــدن از چربــی ســاخته شــده اند و میــزان مشــخصی از چربــی خــوب بایــد از رژیــم 
ــن  ــتند. در ضم ــاردین هس ــرل و س ک ــالمون، ما ــد س ــرب؛ مانن ــای چ ــامل ماهی ه ــا ش ــی از چربی ه ــی غن ــواد غذای ــود. م ــن ش ــی تامی غذای

گــردو نیــز میــزان خوبــی از چربــی را دارنــد. آووکادو و 

چربی های سالم مهم هستند؛ سالمون، آووکادو و گردو 3
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گــر دســتگاه هاضمــه شــما در  گــوارش در بــدن بــرای حــاالت روانــی بســیار مهــم اســت و ا ســالمت سیســتم 
گیــرد. وضعیــت بســیار خوبــی نباشــد، هضــم و جــذب مــواد مغــذی بــه خوبــی صــورت نمــی 

ــه ۹5 درصــد ســروتونین در دســتگاه هاضمــه و روده هــا تولیــد می شــود و فلــور روده نقــش اساســی در دســتگاه هاضمــه ســالم  نزدیــک ب
ایفــا می کنــد.

کمک می کنند. کتری های خوب تولید و به سالمت دستگاه هاضمه  کلی ترشی ها با کلم ترشی و به طور 

نخــوردن شــکرهای فــرآوری شــده خلــق و خــو را بهبــود می بخشــد. ایــن شــکرها بــه ســرعت جــذب خــون 
کاهــش شــکرهای خــون آزاد  کاهــش می یابــد زیــرا انســولین بــرای  می شــوند و انــرژی زیــادی تولیــد می کننــد. امــا بعــد از آن ســطح انــرژی 
کمپلکس هــای  کســالت، دلهــره و در نهایــت اضطــراب می شــود. در عــوض، انتخــاب  کاهــش انــرژی موجــب خســتگی،  می شــود. ایــن 
کــدو و خوردن متناســب  کربوهیــدرات ماننــد غــالت خالــص، ســیب زمینــی شــیرین و ســبزیجات نشاســته دار؛ ماننــد هویــج زرد یــا نارنجــی و 

غ، شــکر  را آهســته تر در رگ هــای خونــی آزاد می کنــد. آنهــا بــا میــزان قابــل توجهــی پروتئیــن ماننــد ماهــی و تخــم مــر

کمــک رژیــم غذایــی بایــد اولیــن اقــدام قبــل از توصیــه داروهــای  ایجــاد تــوازن بیــن ســطح هورمون هــا بــا 
گیاهــی اســتروژن( بــه تــوازن  ضدافســردگی باشــد. خــوردن مــواد غذایــی دارای فیتواســتروژن )بــه طــور مشــخص یعنــی غذاهــای بــا منشــا 

کمــک می کنــد. فیتواســتروژن شــامل همــه نــوع ســبزیجات همچنیــن بنشــن و حبوبــات اســت. اســتروژن 

ــوم  ــل آن معل ــا دلی ــتند ام ــرو هس ــز روب ــی نی گرگرفتگ ــا  ــردگی ب ــه افس ــال ب ــراد مبت ــد اف ــان می ده ــات نش مطالع
کــه چاقــی می توانــد یکــی  نیســت. بــا ایــن وجــود، مطالعــه منتشــر شــده ای در نشــریه تحقیقــات روانشــناختی ســال 2015 نشــان می دهــد 
کاهــش خطــر ابتــال یــا تشــدید  کنــد، بــرای  کــه فــرد احســاس ســالمت  کاهــش وزن بــه انــدازه ای  گرگرفتگــی در ایــن بیمــاران باشــد.  از دالیــل 

افســردگی مهــم اســت.
کیفیــت و چربی هــای خــوب بیشــتر وزن و درصــد احتمــال ابتــال بــه  بنابرایــن بــا رژیــم غذایــی ســالم تر، خــوردن ســبزیجات، پروتئیــن با

کاهــش دهیــد. افســردگی را 

مراقب دستگاه هاضمه خود باشید؛ سوپ، کلم ترشی و ترشی جات 

از شیرینی ها دوری کنید؛ عسل، شکر و نوشابه های گازدار را کنار بگذارید 
و در عوض سیب زمینی شیرین، هویج و کدو را جایگزین کنید 

هورمون های بدن خود را کنترل کنید؛ بادمجان، نخودها و بنشن ها 

مراقب دستگاه هاضمه خود باشید؛ سوپ، کلم ترشی و ترشی جات 
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کودکان اصول پیشگیری از آزار جنسی 

کــودکان باعــث ایجــاد نگرانــی در میــان خانوده هــا شــده اســت. بیشــتر  اخیــرا حــوادث پیــش آمــده در رابطــه بــا آزارجنســی 
کــه بــا غریبه هــا صحبــت نکننــد و چیــزی از آنهــا نگیرنــد و بــا آن هــا جایــی نرونــد و  کــودکان خــود می گوینــد  خانــواده هــا بــه 
کــه دســت بــه ســوء  کســانی  کــه بســیاری از  کافــی نیســت؛ چــرا  چیزهــای دیگــری از همیــن قبیــل. ایــن توصیه هــا الزم اســت امــا 
ــه  ــودکان ب ک ــه  ک ــید  ــته باش ــاد داش ــه ی ــتند. ب ــودک هس ک ــنایان  ــزو آش ــول ج ــور معم ــه ط ــد ب ــودک می زنن ک ــی از  ــتفاده جنس اس
راحتــی اعتمــاد می کننــد و حتمــا الزم نیســت بــرای ســوء اســتفاده جنســی از آن هــا فــرد بــه زور متوســل شــده باشــد. بــه هــر حــال 
کــه در ادامــه بیــان  کــودکان آمــوزش داده شــود. 9 نکتــه ای  الزم اســت بــرای پیشــگیری از چنیــن اتفاقاتــی بعضــی مســایل بــه 

کودکانمــان آمــوزش بدهیــم. ــه  ــد در ایــن رابطــه ب کــه بای ــی هســتند  می شــود اولیــن اصول
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کودکان اصول اولیه پیشگیری از سوء استفاده جنسی برای 

کــس حتــی آشــنایان  کــودکان بگوییــد بــدون حضــور شــما ســوار ماشــین هیــچ  بــه 
نشــوند.

 
کودکان تان و خانواده آنها را به خوبی بشناسید. کنید دوستان  تالش 

کنیــد و از آنــان بخواهیــد دربــاره ســواالتی  کــودکان برقــرار  رابطــه مناســب عاطفــی بــا 
ــا  ــما ب ــرای ش ــان ب ــایل آن ــه مس ک ــد  ــد و بگویی کنن ــت  ــد صحب ــود دارن ــن خ ــه در ذه ک

اهمیــت اســت.
 

کــس حــق  کــودکان خــود آموزش هــای ابتدایــی جنســی را بدهیــد و بگوییــد هیــچ  بــه 
کنــد. نــدارد قســمت های خصوصــی بــدن آنهــا را لمــس 

 
کــودک راحــت نیســتید، ایــن نقــش را  کــردن ایــن مســایل بــا  گــر دربــاره شــیوه بازگــو   ا

کنیــد. گــذار  بــه یــک مشــاور وا
 

گاهــی پزشــکان بــرای معاینــه ممکــن  کــودک بدانــد  کــه  ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت 
کننــد. اســت نقــاط خصوصــی بــدن آنهــا را لمــس 

 
ــون  ــر برخــالف قان ــراد بزرگ ت ــودکان و اف ک ــه بچــه هــا بگوییــد رابطــه جنســی میــان  ب

می شــود. محســوب 
 

کردنــد بــه شــما  کــه هرگونــه رفتــار مشــکوک را مشــاهده  بــه آنهــا یــاد بدهیــد در صورتــی 
اطــالع بدهند.

 
کنید. کسب  کافی را  گفتار این آموزش ها دقت و مهارت  حواستان باشد در لحن 
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ــه  ــرای اینک ــود. ب ــده می ش کنن ــل  کس ــا  ــرای آنه ــدن ب ــه مان ــن در خان ــا همی ــی وقت ه گاه ــا  ــد ام ــت دارن ــه را دوس ــدن در خان ــا مان بچه ه
ج دهیــم و بــا برنامه ریزی  کمــی خالقیــت بــه خــر کنیــم؛ الزم اســت  کــه بچــه هــا در خانه انــد بــه روزهــای بــه یــاد ماندنــی تبدیــل  روزهایــی را 

کنیــم. کارهــای ســاده، ایــن زمــان را بــا ســرگرمی های شــاد پــر  و انجــام 
کمــی ابتــکار و اســتفاده از  کالس هــای تابســتانی پــر می کننــد درحالیکــه بــا  کــودکان را بیــش از حــد بــا   برخــی از والدیــن اوقــات تابســتان 
کنیــد و در عیــن حــال بــه بهبــود رابطــه خودتــان  کــودکان فراهــم  ایده هــای زیــر می توانیــد بهتریــن ســرگرمی های مفیــد را در خانــه بــرای 

کنیــد. کمــک  و فرزندتــان 

کودکان در فصل تابستان در خانه کردن  راهنمای والدین برای سرگرم 

کیــک و  کنیــد.  کنیــد. مثــال بــا همــکاری تمــام افــراد خانــواده و مشــارکت بچــه هــا آشــپزی   از ســرگرمی های ســاده خانگــی اســتفاده 
کنیــد. بهتــر اســت هنــگام تهیــه غــذا و مــواد اولیــه در آشــپزخانه بــه  کلوچــه، پیتــزای ســبزیجات یــا آش بپزیــد و همــه دورهــم نــوش جــان 

ــرای بعــد. ــد ب ــردن آشــپزخانه را بگذاری ک ــز  ــد و تمی بچه هــا ســخت نگیری

کاغــذ و وســایل نقاشــی در اختیــار آنهــا قــرار  کارهــای هنــری انجــام دهنــد.  کارهــای هنــری انجــام دهیــد. بچــه هــا دوســت دارنــد   در خانــه 
کننــد. مــی توانیــد بــرای جذابیــت بیشــتر، نقاشــی  دهیــد و از آنهــا بخواهیــد، داســتانی دربــاره یــک روز تابســتانی بنویســند و آن را نقاشــی 

کمــک هــم یــک نقاشــی بکشــید. گروهــی بکشــید و روی یــک مقــوای بــزرگ بــا 

کودکان آشپزی با 

کودکان سرگرمی با هنر نقاشی برای 
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کنــار آن مــی تواننــد چیزهــای زیــادی یــاد بگیرنــد. مــی توانیــد یــک شــخصیت پســر  کاردســتی بــرای بچــه هــا جذابیــت دارد و در  ســاخت 
گیــر و عینــک آفتابــی  کاله آفتــاب  کفــش،  کاغذهــای رنگــی لبــاس،  ــا  ــا قیچــی ببریــد. ســپس ب یــا دختــر روی مقــوا بکشــید و دور آن را ب

کنیــد و البتــه راه هــای مراقبــت از پوســت در برابــر آفتــاب را هــم بــه فرزندتــان بیاموزیــد. برایــش درســت 

گــر نمایــش  کشــیده اید و دور آن را بریده ایــد، باشــند. ا کــه  شــخصیت های داســتان می تواننــد عروســک های فرزندتــان یــا نقاشــی هایی 
کنیــد، نــکات آموزشــی داســتان بیشــتر در ذهــن بچه هــا می مانــد. کمــی شــاد و خنــد ه دار اجــرا  عروســکی را 

کاردستی کودکان با  کردن اوقات فراغت  پرورش خاقیت و پر 

بازی و  نمایش عروسکی

ورزش برای بچه ها

بازی های خانوادگی و دسته جمعی

کودکان قصه خوانی برای 

کننــد. خــوب اســت در طــول روز ســاعاتی را هــم  کودکــی بــه آن عــادت  کــه خــوب اســت فرزنــدان مــا از  کارهایــی اســت  کــردن از آن  ورزش 
کنــد. کمــک  کودکانتــان  بــه ورزش و تحــرک اختصــاص دهیــد. ایــن اتفــاق می توانــد بــه ســالمتی شــما و 

کنیــد و یــا از یکــی از بچه هــا بخواهیــد دربــاره  کننــده و دســته جمعــی انجــام دهیــد. مثــال همــه بــا هــم پــازل درســت   بــازی هــای ســرگرم 
یــک شــی در اتــاق بــدون اینکــه نــام آن را ببــرد، توضیــح بدهــد.

کــس درســت حــدس زد، بــه او فرصــت  کاغــذ بنویســند و هــر   بعــد از بقیــه بچه هــا بخواهیــد حدس هــای خودشــان را در ایــن بــاره روی 
ــم  ــوال از ه ــب س ــات را در قال ــد و توضیح کنی ــازی  ــوالی ب ــت س ــد بیس ــی توانی ــد. م ــح بده ــی توضی ــک ش ــاره ی ــد او درب ــه بع ــد دفع دهی

بپرســید.

کنید. کنید و برای شان قصه بگویید. می توانید قصه ای جدید یا قصه های مورد عالقه آن ها را تعریف   بچه ها را یک جا جمع 
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کی ها در میان اعضای خانواده به ویژه بچه هاست. آیا می دانید با همین چوب  گرم، بستنی یکی از محبوب ترین خورا با شروع فصل 
گلدانی، زیر لیوانی و آویز های دیواری بسازید؟ درست  کاردستی های مختلفی مثل قاب دیواری، جا  بستنی های ساده می توانید 

کاردستی با چوب بستنی ساده است و بیشتر به خالقیت شما نیاز دارد. کردن 

کاردســتی های  گرفــت. همچنیــن در پایــان می توانیــد  کاردســتی بــا چــوب بســتنی را یــاد خواهیــد  در ایــن  جــا روش ســاخت 3 مــدل زیبــا از 
کــه توســط افــراد مختلــف بــا چوب بســتنی ســاخته شــده اســت را نیــز ببینید. خالقانــه دیگــری 

گلدانــی  جــا  می خواهیــد  کــه  هندســی  شــکل  بایــد  کار  ایــن  بــرای 
مــا می خواهیــم  کنیــد.  بســتنی درســت  بــا چــوب  را  باشــد  داشــته 
گلدانــی 6 ضلعــی داشــته باشــیم. بــه همیــن منظــور ابتــدا بــا  یــک جــا 
کنــار هــم شــکل یــک 6 ضلعــی را  چســباندن 6 عــدد چــوب بســتنی در 
کــه می خواهیــم  ایجــاد می کنیــم. ســپس بــه همیــن ترتیــب تــا جایــی 
گلدانــی باشــد چــوب بســتنی ها را روی 6 ضلعــی ابتدایــی  عــرض جــا 

می چســبانیم.
کار چســباندن چــوب بســتنی ها تمــام شــد می توانیــد آن را  وقتــی 
گلدانــی را نیــز  کــه قســمت داخــل جــا  کنیــد  کنیــد. دقــت  رنــگ آمیــزی 

بــه خوبــی رنــگ بزنیــد.
کــه بــا چوب بســتنی ســاختید اســتفاده  گلدانــی  حــال می توانیــد از جــا 
کاردســتی بــه عنــوان طاقچــه نیــز می توانیــد  کنیــد. همچنیــن از ایــن 

کنیــد امــا اجســام ســنگین در آن قــرار ندهیــد. اســتفاده 

گلدانی با چوب بستنی کردن جا درست 
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کاردستی زیر لیوانی با چوب بستنی

گلدان کاردستی با چوب بستنی به شکل 

کــردن آن  ســاخت ایــن زیــر لیوانــی بســیار ســاده اســت و بــرای درســت 
تنهــا بــه چــوب بســتنی، چســب و نــخ نیــاز داریــد. جنــس و رنــگ نخ هــا 
گــر نخ هــا در چنــد رنــگ باشــند  بــه ســلیقه خودتــان بســتگی دارد امــا ا

زیباتــر خواهنــد شــد.
کنــار  ابتــدا 3 عــدد چــوب بســتنی را بــه صــورت افقــی بــا فاصلــه یکســان 
هــم بچینیــد و بعــد 3 چــوب دیگــر را بــه شــکل عمــودی روی آن هــا 

بچســبانید.
کــه چســب ها خشــک شــد می توانیــد دور نقــاط اتصــال چــوب  وقتــی 

کنیــد. بســتنی ها را بــا نخ هــای رنگــی بپیچیــد و تزییــن 

چــوب  بــا  کاردســتی  مــدل  ایــن  ســاخت  روش 
قوطــی  یــک  ابتــدا  اســت.  ســاده  نیــز  بســتنی 
کــه  کنســرو یــا نوشــابه را برداریــد بــه طــوری  فلــزی 
چــوب بســتنی ها هــم انــدازه یــا بلندتــر از قوطــی 
ــی  ــا دور قوط ــتنی ها را دورت ــوب بس ــد چ ــد. بع باش
بچســبانید و در انتهــا 2 ســانتی متــر مانــده بــه بــاال 

کاموایــی بپیچیــد. گلــدان را نــخ  و پاییــن 
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ثار تاریخی شهر بندرعباس پرستشگاه ُبتِ گوران یا معبد هندوها یکی از آ


