




اینکــه مــا اهّمّیــت می دهیــم بــه مســائل اقتصــاد، چــون در نظــام اســامی، اقتصــاد نقــش بســیار 
مهّمــی دارد. اینکــه بعضــی تصــّور کننــد کــه در نظــام اســامی بــه مقولــه ی تولیــد ثروت و گســترش 
رفــاه عمومــی و تولیــد بنگاه هــای مهــّم ثروت ســاز بی اعتنائــی شــده، خطــای بزرگــی اســت؛ چنیــن 
چیــزی نیســت. یکــی از ارکان مهــّم نظــام اســامی ثروتمنــد کــردن جامعــه و کشــور اســت؛ ثــروت 
ملّــی. البّتــه نــوع نــگاه نظــام اســامی بــه ثــروت بــا نــوع نــگاه حکومت هــای مــاّدی و سیســتم های 
مــاّدی - چــه بــا آنچــه در دنیــا، ســرمایه داری و تحــت عنــوان لیبرالیســتی شــناخته میشــود؛ چــه 
ــا شــناخته می شــود-  ــد این ه ــوان مارکسیســتی و نظــام سوسیالیســتی و مانن ــا آنچــه تحــت عن ب
تفــاوت دارد. در نظــام اســامی، تولیــد ثــروت ملّــی یــک ارزش اســت، توزیــع ثــروت ملّــی بــه نحــو 
ــد و  ــای آن می ش ــتی اّدع ــام سوسیالیس ــه در نظ ــاواتی ک ــت. آن مس ــک ارزش اس ــم ی ــه ه عادالن
ــه آن  ــدارد. در اســام، مســاوات ب ــدا نکــرد، آن مســاوات را اســام قبــول ن ــق پی ــه هرگــز تحّق البّت
معنــای سوسیالیســتی اش اصــًا معنــی نــدارد، اّمــا برخــورداری عمومــی چــرا؛ عمــوم بایــد برخــوردار 
باشــند. آنهایــی هــم کــه شــعار مســاوات می دادنــد، عمــًا، بــا اّطــاع روشــن و کاملــی کــه مــا داریــم 
از حکومتهــای کمونیســتی -چــه حکومتهــای اصلــی و مــادر کمونیســتی مثــل شــوروی و بقّیــه، و 
ــی  ــن و حکومت هــای آفریقای ــکای التی چــه حکومت هــای تبعــه ی کمونیســتی، حکومت هــای آمری
ــل  ــًا قاب ــت و اص ــود نداش ــاوات وج ــاً آن مس ــا[ مطلق ــیایی- ]در آنه ــای آس ــی از حکومت ه و بعض
تحّقــق هــم نبــود. اســام اینهــا را قائــل نیســت؛ اســام معتقــد اســت بــه تولیــد ثــروت ملّــی و بــاال 
ــد، یــک عــّده ای  ــه در جامعــه، یــک عــّده ای بیشــتر دارن ــاه عمومــی جامعــه. البّت رفتــن ســطح رف
کمتــر دارنــد؛ ایــن اشــکالی نــدارد؛ منتهــا منابــع عمومــی بایســتی عادالنــه توزیــع بشــود؛ ایــن نــگاه 
ــد؛ آن شــکاف و  ــی پیــش نمی آی ــروت اســت. طبعــاً در نظــام اســامی، شــکاف طبقات ــه ث اســام ب
آن دّره هــای طبقاتــی دیگــر تحّقــق پیــدا نمی کنــد؛ تفــاوت هســت، اّمــا آن شــکاف طبقاتــی دیگــر 

نیســت.

ــم در درجــه ی اّول، ایــن اســت کــه ایــن عرصــه ی تولیــد و  ــه شــما بگوی  آنچــه مــن می خواهــم ب
ــل همــه ی عرصه هــای  ــی در کشــور، مث ــاه عموم ــی و رف ــروت ملّ ــن ث ــق اقتصــادی و اوج گرفت رون
دیگــر احتیــاج دارد بــه پیشــروانی، فرماندهانــی، صفــوف مقّدمــی؛ آن پیشــروان و فرماندهــان و صفوف 

مقــّدم، شــماها هســتید؛ شــما تولیدکننــدگان. 
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گــرم  آغــوش  بــه  بــردن  پنــاه  بــرای  بهانــه ای  همیشــه  ســال  ســرد  شــب های 
خانــه و خانــواده بــوده اســت. در تاریــخ مــا ایرانیــان ایــن بــا هــم بــودِن اهــل 
خانــه نقــش فرهنگــی بــه ســزایی داشــته بــه گونــه ای کــه شــب یلــدا  و دور هــم 
بــودن خانــواده در آن، یکــی از میراث هــای پرطرفــداری اســت کــه از نیاکانمــان 
بــه مــا رســیده اســت. البتــه ایــن دورهمی هــای شــبانه محــدود بــه شــب یلــدا 
نبــوده و ســایر شــب های ســرد و بلنــد ســال نیــز همیشــه بــا گرمــای محفــل  
عزیــزان دلچســب تر می شــده، گویــی کــه در ایــن وقــت ســال، شــب ها بــرای 
می کشــند. درازا  بــه  کــه  اســت  مــا  قصه هــای  و  حرف هــا  شــنیدن  و   گفتــن 
شــب های بلنــد هم نشــینی، شــب های زایــش قصه هایــی بــود کــه دنیــای بــا 
صفــای پــدران و مــادران مــا را در طــول ایــن تاریــخ پــر فــراز و نشــیب می ســاختند. 
بودنــد  درســتکاری  انســان های  همیشــه  آن هــا  قهرمانــان  کــه  قصه هایــی 
بــه  پیش رویشــان  مشــکالت  برابــر  در  می توانســتند  تــالش  و  نیکــی  بــا  کــه 
پیــروزی برســند. قصه هایــی کــه در آن هــا همیشــه خوبــی ســتایش می شــد و 

بــود. بدفرجــام  همیشــه  فریب کاری هــا  و  بدجنســی ها 

از خداونــد متعــال می خواهیــم کــه محفــل همــه خانواده هــای ایرانــی بــه ویــژه  
خانــواده بــزرگ ســیمان هرمــزگان را هــر روز گرم تــر و صمیمی تــر از قبــل حفــظ 
ــان  ــک نیاکانم ــگ نی ــرای فرهن ــی ب ــراث دار خوب ــا می ــد ت ــق ده ــا توفی ــه م ــد و ب کن

ــیم. باش

                                                                                                                  »شرکت سیمان هرمزگان«

مقدمه
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درخشش شرکت سیمان هرمزگان در اجالس 
توسعه صادرات ایران

ملی  نشان  هرمزگان  سیمان  ایران،  صادرات  توسعه  اجاس  در 
دکتر  و  کیفیت  با  تولید سیمان  در  رقابتی  و  علمی  توان  برترین 
عقاب  نشان  هرمزگان،  سیمان  شرکت  مدیرعامل  باشتی  مهدی 

طایی مدیریت موفق در صنعت سیمان را دریافت کرد.

سیمان  شرکت  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
صادرات  و  تولید  سرآمدان  مشترک  اجاس  بزرگترین  هرمزگان، 
و  تجاری  نمایندگان  حضور  با   ،)EXPORTEX IRAN( ایران 
اتاق های مشترک بازرگانی کشورهای منطقه روز یکشنبه 26 آبان 

در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد.

سیمان  شرکت  بازار  توسعه  و  بازرگانی  معاون  سجده ای  امیر 
هرمزگان درباره اهداف برگزاری این اجاس، گفت: اجاس توسعه 
و  محصوالت  صادرات  راهکارهای  معرفی  هدف  با  ایران  صادرات 
درآمد  جدید  فرصت های  کسب  و  منطقه  کشورهای  به  خدمات 
ارزی در بخش صادرات غیرنفتی برگزار شد. وی با اشاره به حضور 
نمایندگان دیگر کشورها در این اجاس افزود: در حاشیه اجاس 
کشورهای  بازرگانی  اتاق های  مدیران  و  نمایندگان  حضور  با  که 
عمان، هند، ترکیه، قطر، سوریه، افغانستان، آذربایجان و ازبکستان 

برگزار شد، با چند تن از ایشان رایزنی و گفتگو صورت گرفت.

وی افزود: در این اجالس که برترین های صنعت ایران حضور 
ملی  نشان  توانست  هرمزگان  سیمان  شرکت  داشتند، 
با کیفیت را  برترین توان علمی و رقابتی در تولید سیمان 
از آن خـود کند و هچنین استاندارد و جایـزه بین المللی 
 )MII-Best Cement Product Export Awards 2019(
جهانی  بازار  شاخص های  با  منطبق  محصول  برترین  تولید 
سیمان  برند  به  اروپا  اتحادیه  انتخاب  به  سیمان  صادرات 
صنعت  در  موفق  مدیریت  طالیی  عقاب  نشان  و  هرمزگان 
سیمان  شرکت  مدیرعامل  باشتی  مهدی  دکتر  به  سیمان 

هرمزگان اهدا شد.

ایران  تابلوی یادبود اجاس توسعه صادرات  ادامه این مراسم،  در 
و  بازار شرکت سیمان هرمزگان  توسعه  و  بازرگانی  معاون  توسط 
جمعی از مدیران موفق صنعت کشور امضا شد. این تابلو به زودی 
جهت کمک به تامین هزینه های افراد مبتا به سرطان به فروش 

خواهد رسد.

مدیران  و  معاونان  از  جمعی  اجاس  این  در  است  ذکر  به  الزم 
شرکت سیمان هرمزگان حضور داشته و در پنل های تخصصی آن 

شرکت کردند.
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اعضـای جدید هیات مدیره شرکت سیمان هرمزگان 
معرفی شدند

مراسم معارفه اعضای جدید هیات مدیره شرکت سیمان هرمزگان 
برگزار شد.

سیمان  شرکت  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  بذری  داریوش  آقایان  زحمات  از  تکریم   مراسم  هرمزگان، 
معارفه   و  مدیره  هیأت  سابق  اعضای  ایرانمنش  محمدحسین 
آقایان حسین فاتح و حسین احمدی اعضای جدید هیات مدیره 
مهر  دوم  و  بیست  مورخ  دوشنبه  روز  هرمزگان،  سیمان  شرکت 
1398 با حضور حسنعلی قنبری مدیرعامل شرکت گروه مدیریت 
سرمایه گذاری امید، دکتر باشتی مدیرعامل و مداحی و ابراهیمی 
محل  در  هرمزگان  سیمان  شرکت  مدیره  هیات  اعضای  دیگر 
برگزار شد. امید   ساختمان شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری 

از  قدردانی  ضمن  مدیره،  هیات  جدید  اعضای  معارفه  مراسم  در 
سال   4 در  ایرانمنش  حسین  محمد  و  بذری  داریوش  عملکرد 

احمدی،  حسین  و  فاتح  حسین  به  گویی  خوشآمد  و  گذشته 
آرا  اتفاق  به  اعضا  ادامه  در  کردند.  موفقیت  آرزوی  ایشان  برای 
نایب  و  رئیس  عنوان  به  را  مداحی  محمدعلی  و  فاتح  حسین 
کردند. انتخاب  هرمزگان  سیمان  شرکت  مدیره  هیأت   رئیس 

مدیریت  گروه  شرکت  مدیرعامل  قنبری  مراسم،  این  پایان  در 
سرمایه گذاری امید با اهدای لوح از زحمات بذری و ایرانمنش تجلیل 
 کرد و  احکام عضویت در هیأت مدیره را به فاتح و احمدی اعطا نمود.

شایان ذکر است پیش از این مراسم تکریم از زحمات آقای حسن 
محمدعلی  آقای  معارفه  و  مدیره  هیات  سابق  عضو  اصغرزاده، 
مداحی، عضو جدید هیات مدیره شرکت سیمان هرمزگان در تاریخ 

یکم مهرماه 1398 برگزار شده بود.
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 BIS IS 269:2015 تمدید اســتاندارد هندوستان
در تولید سیمان خاکستری برای یک سال دیگر توسط 

شرکت سیمان هرمزگان

شرکت سیمان هرمزگان پس از طی مراحل فنی، موفق به 
در   BIS IS 269:2015 هندوستان  استاندارد  تمدید 

تولید سیمان خاکستری شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سیمان هرمزگان، 
سال گذشته و برای اولین بار در کشور شرکت سیمان هرمزگان 
 BIS IS 296:2015 موفق به اخذ استاندارد هندوستان
در تولید سیمان خاکستری شد که این امر به منظور افزایش 
میزان صادرات و ورود به بازار بزرگ هند و پس از پیگیری ها و 

طی مراحل فنی در مدت 6 ماه انجام گرفت.

ماه  چند  از  هندوستان  استاندارد  تمدید  فرایند  هم  امسال 

و  نمونه ها  ارسال  با  و  توسط شرکت سیمان هرمزگان  پیش 
بررسی آن ها در آزمایشگاه های مجهز کشور هندوستان صورت 
  BIS IS 269:2015 گرفت که در نتیجه آن، استاندارد
تمدید  موفقیت  با  تولید سیمان خاکستری  برای  هندوستان 

شد.

شایان ذکر است که از معیارهای اخذ این گواهینامه می توان 
به باال بودن کیفیت سیمان، روند تولید و کنترل کیفیت در 

کارخانه و آزمون پرسنل اشاره کرد.
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جلسه ی هیئت مدیره شرکت سیمان هرمزگان در 
محل کارخانه برگزار شد

ــره شــرکت ســیمان هرمــزگان در روز  جلســه هیئــت مدی
13 آبــان، در شهرســتان بنــدر خمیــر برگــزار و موضوعــات 

مختلفــی در آن بررســی شــد.

ــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت  ب
ســیمان هرمــزگان، جلســه هیئــت مدیــره شــرکت ســیمان 

هرمــزگان در محــل کارخانــه تشــکیل شــد.

این جلســه بــا حضــور مدیرعامــل، اعضــای هیــأت مدیــره و  
جمعــی از معاونــان و مدیــران شــرکت ســیمان هرمــزگان 
ــه  ــاز و در آن ب ــد آغ ــی از کام اهلل مجی ــت آیات ــا قرائ و ب

ــه و  ــرکت پرداخت ــون ش ــف پیرام ــوارد مختل ــائل و م مس
تصمیــم گیــری شــد.

همچنیــن دکتــر مهــدی باشــتی مدیرعامــل شــرکت 
ــره،  ــت مدی ــس هیئ ــح رئی ــان حســین فات ــاق آقای ــه اتف ب
محمدعلــی مداحــی نایــب رئیــس و آقایــان مهــرداد 
ابراهیمــی و حســین احمــدی دیگــر اعضــای هیــأت 
ــواده و  ــتان خان ــن، بوس ــیرین ک ــروژه آب ش ــره از پ مدی
خــط تولیــد ســیمان هرمــزگان بازدیــد و از نزدیــک رونــد 

فعالیت هــا را رصــد کردنــد.
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دکتر باشتی در گفتگو با بورس و بانک : 
افزایش اطمینان سهامداران و فعاالن بازار سرمایه 

به سیمان هرمزگان

دکتــر مهــدی باشــتی مدیرعامــل شــرکت ســیمان 
ــرکت  ــی از 40 ش ــل یک ــوان مدیرعام ــه عن ــزگان ب هرم
برتــر بــورس ایــران بــا ماهنامــه بــورس و بانــک گفتگــو 
کــرد. در ادامــه، متــن کامــل گفتگــوی بــورس و بانــک 
بــا مدیــر عامــل ســیمان هرمــزگان را مشــاهده خواهیــد 

کــرد.

ســیمان هرمــزگان طــی ســال های گذشــته بارهــا 

ــد  ــی، واح ــه صنعت ــد نمون ــان واح ــذ نش ــه اخ ــق ب موف
محیــط  زیســت،  نمونــه  واحــد  کیفیــت،  نمونــه 
عملکــرد  بــرای  تقدیــر  لــوح  نمونــه،  صادرکننــده 
ــده اســت.  ــره وری و … ش ــاخص های به مناســب در ش
الزم بــه ذکــر اســت ایــن شــرکت ســال جــاری نیــز در 
ــوح ســپاس  ــه کســب ل ــق ب ــی اســتاندارد موف روز جهان
ــل  ــه مدیرعام ــوح ب ــن ل ــه ای ــد ک ــت ش ــر کیفی در ام
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شــرکت ســیمان هرمــزگان اهــدا گردیــد. همچنیــن 
شــرکت ســیمان هرمــزگان بــا توجــه بــه شــفافیت مالــی 
ــوی  ــورس، از س ــازار ب ــت در ب ــرد مثب ــزارش عملک و گ
ــورس  ــر ب ــرکت برت ــز   ء 40 ش ــادار ج ــازمان اوراق به س

ــد. ــی ش معرف

بــه گــزارش بــورس و بانــک، باشــتی مدیرعامــل شــرکت 
دالیــل  مهم تریــن  خصــوص  در  هرمــزگان  ســیمان 
انتخــاب ایــن مجموعــه صنعتــی بــه عنــوان یکــی از 40 
شــرکت برتــر بورســی بــه خبرنــگار مــا گفــت: شناســایی 
ــر  ــران ب ــادار ته ــورس اوراق به ــال در ب ــرکت  های فع ش
ــداد و  ــهام، تع ــوندگی س ــدرت نقدش ــی از ق ــه ترکیب پای
روزهــای  تعــداد  شــده،  داد وســتد  ســهام های  ارزش 
دادوســتد و تاثیرگــذاری ایــن دادوســتدها بــر بــازار 

اســت.

وی بــا اشــاره بــه اخــذ رکــورد بــاالی ســیمان هرمــزگان 
در پارامترهــای یــاد شــده، افــزود: ایــن شــرکت بــا توجــه 
ــاال و روزهــای توقــف بســیار کــم  ــه حجــم معامــات ب ب
ــازده مناســب ســهام طــی 6 ماهــه اول ســال جــاری  و ب
ــاد  ــل اعتم ــای قاب ــی از نهاده ــه یک ــود را ب ــت خ توانس

ــازار دوم بــورس تبدیــل کنــد. ب

باشــتی بــا بیــان اینکــه ایــن انتخــاب نشــان دهنــده بــه 
بــار نشســتن تاش هــای مدیریــت و پرســنل وفــادار 
ــه  ــوص اینک ــت، در خص ــزگان اس ــیمان هرم ــرکت س ش
ایــن انتخــاب تــا چــه میــزان در فعالیت هــای آتــی 
شــرکت و ارتبــاط بــا ســهامداران تاثیرگــذار خواهــد بــود، 
گفــت: ایــن انتخــاب ســبب افزایــش انگیــزه و تــاش کادر 
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــرکت ب ــنل ش ــز پرس ــی و نی مدیریت
ــش  ــبب افزای ــر س ــوی دیگ ــده؛ از س ــر ش ــداف باالت اه
بــه  بــازار ســرمایه  اطمینــان ســهامداران و فعــاالن 
ــه  ــن مجموع ــران ای ــزگان و مدی ــیمان هرم ــرکت س ش

ــت. ــده اس گردی

چــه  ســرمایه  بــازار  اینکــه  بــه  پاســخ  در  باشــتی 
دســتاوردهایی را می توانــد بــرای بنگاه هــای تولیــدی 
ــی  ــازار ســرمایه محل ــت: ب ــه همــراه داشــته باشــد، گف ب
ــت  ــی جه ــرد و مکانیزم ــرمایه های خ ــع س ــرای تجمی ب
بــه  نقدینگی هــا  و  ســرمایه ها  هدفمنــد  تخصیــص 
صنایــع، تولیــدات و فعالیت هــای مختلــف تجــاری و 

ــت. ــادی اس اقتص

وی تاکیــد کــرد: هنگامــی  کــه در کشــور بــازار ســرمایه ای 
بــا ثبــات و کارا وجــود داشــته باشــد، منابــع مــورد 
ــای اقتصــادی  ــا گســترش فعالیت ه ــرای شــروع ی ــاز ب نی
ســودآور در هــر لحظــه مهیــا بــوده و تامیــن منابــع ارزان 
ــه  ــرای بنگاه هــای اقتصــادی نیــز ب قیمــت و بلندمــدت ب

راحتــی میســر خواهــد شــد.

مدیرعامــل شــرکت ســیمان هرمــزگان در خصــوص 
ــی شــرکت طــی نیمــه دوم ســال جــاری  ــای آت برنامه ه
ــی خــود  ــن شــرکت در 6 ماهــه دوم ســال مال گفــت: ای
ــردن  ــر ک ــال حداکث ــه دنب ــته ب ــال های گذش ــد س همانن
میــزان تولیــد و فــروش، افزایــش ســهم خــود در بازارهای 
ــی و  ــه کشــورهای آفریقای ــش صــادرات ب ــی و افزای داخل
ــال  ــن ح ــت. در عی ــارس اس ــوزه خلیج ف ــورهای ح کش
ــرمایه صــد درصــدی شــرکت  ــش س ــی شــدن افزای عمل
ــر از  ــی دیگ ــز یک ــدی نی ــات و آورده نق ــل مطالب از مح
اهــداف 6 ماهــه دوم شــرکت ســیمان هرمــزگان در ســال 

ــود. جــاری خواهــد ب
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بازدید فرماندار بندر خمیر  از کارخانه سیمان هرمزگان

 فرمانــدر بنــدر خمیــر از کارخانــه ســیمان هرمــزگان 
ــیمان در  ــد س ــد تولی ــف و رون ــای مختل ــد و از بخش ه بازدی

ــرد. ــدن ک ــه دی ــن کارخان ای

ــر از  ــدر خمی ــتان بن ــدار شهرس ــتار فرمان ــم خواس میرهاش
ــد  ــن بازدی ــرد. در ای ــد ک ــزگان بازدی ــیمان هرم ــه س کارخان
کــه دکتــر مهــدی باشــتی مدیرعامــل شــرکت ســیمان 
ــید  ــی و س ــاون اجرای ــینی مع ــن حس ــید حس ــزگان، س هرم
محمــد طباطبایــی مدیــر کارخانــه حضــور داشــتند، فرمانــدر 
ــران  ــه مدی ــای بی وقف ــن تشــکر از تاش ه ــر ضم ــدر خمی بن
و کارکنــان ســیمان هرمــزگان گفــت: کارخانــه ســیمان 
در  اقتصــادی  بنگاه هــای  موفق تریــن  از  یکــی  هرمــزگان 

ــت. ــور اس ــی کش ــتان و حت اس

خواســتار افــزود: شــرکت ســیمان هرمــزگان در زمینــه 

مشــارکت بــا طرح هــای شــهری نیــز همــواره پیشــقدم بــوده 
ــر  ــتان خمی ــئوالن شهرس ــا مس ــی ب ــیار خوب ــکاری بس و هم
ــت.  ــتایش اس ــل س ــه قاب ــته ک ــف داش ــای مختل در زمینه ه
ایــن کارخانــه همچنیــن تاش هــای زیــادی در راســتای 
حمایــت از شــهروندان بومــی، مشــارکت در اجــرای طرح هــای 
فرهنگــی و اجتماعــی و اشــتغال زایی جوانــان از خــود نشــان 

ــت. داده اس

دکتــر مهــدی باشــتی مدیرعامــل شــرکت ســیمان هرمــزگان 
ــن  ــه کســب عناوی ــا اشــاره ب ــد ب ــن بازدی ــان ای ــز در جری نی
برتــر کشــوری توســط ایــن شــرکت گفــت: شــرکت ســیمان 
ــه در  ــت ک ــی اس ــته از کارخانه های ــزو آن دس ــزگان ج هرم
تولیــد و در تامیــن نیازهــای داخلــی و خارجــی موفــق عمــل 
ــد. ــب کن ــوری را کس ــر کش ــای برت ــته رتبه ه ــرده و توانس ک
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مهــدی باشــتی افــزود: کیفیــت مناســب، مقاومــت باال 
کارخانــه  ویژگی هــای محصــول  از  اشــتغال زایی  و 
ــی برخــورداری از  ــزگان اســت و از طرف ســیمان هرم
ــک و  ــنگ آه ــارل و س ــب م ــراوان و مناس ــر ف ذخای
ــی و  ــهید رجای ــکله های ش ــا اس ــدک آن ت ــه ان فاصل
باهنــر و دسترســی آســان بــه آب هــای آزاد، موقعیــت 

ــه شــرکت ســیمان بخشــیده اســت. ــازی ب ممت

مدیرعامــل ســیمان هرمــزگان ضمــن تشــریح فراینــد 
ــوزه  ــورهای ح ــه کش ــزگان ب ــیمان هرم ــادرات س ص
ــار  ــد، اظه ــی و هن ــارس، کشــورهای آفریقای ــج ف خلی
ــته  ــال گذش ــر در س ــادرات کلینک ــزان ص ــت: می داش
ــا رشــد  ــه مــدت مشــابه ســال قبــل از آن ب نســبت ب
همــراه بــوده کــه امیدواریــم امســال نیــز ایــن رشــد 

صعــودی تکــرار شــود.

ــدی  ــای فراتولی ــه فعالیت ه ــا اشــاره ب ــه ب وی در ادام
ســیمان هرمــزگان، افــزود: شــرکت ســیمان هرمــزگان 
ــه وظایــف ذاتــی خــود در قبــال  در راســتای عمــل ب
محیــط پیرامونــی و بــرون ســازمانی و همچنیــن 
ــه  ــی ک ــا جای ــی ت ــئولیت های اجتماع ــه مس ــل ب عم
ــد،  ــازه ده ــر اج ــن ام ــه ای ــی ب ــای تخصیص بودجه ه

ــام دارد. ــت انج ــام داده و در دس ــی انج فعالیت های

ــزگان  ــیمان هرم ــرد: س ــان ک ــان خاطرنش وی در پای
ارائــه خدمــات فرهنگــی و اجتماعــی را در چارچــوب 
کــه  بودجــه ای  تخصیص هــای  و  برنامه ریزی هــا 
بــرای آن تعییــن شــده، وظیفــه طبیعــی خــود 

نــد. می دا

ســیمان  نشــریه  بــر  عــالوه  را  ســیمان  حــوزه  اخبــار 
ســیمان  شــرکت  ســایت  در  می توانیــد  هرمــزگان، 

کنیــد. پیگیــری  هرمــزگان 

h o r m o z g a n c e m e n t . c o m
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دریافت لوح ســپاس در امر کیفیت توسط شرکت 
سیمان هرمزگان در روز جهانی استاندارد

در روز جهانــی اســتاندارد لــوح ســپاس در امــر کیفیــت بــه 
مدیرعامــل شــرکت ســیمان هرمــزگان اهــدا شــد.

ــل شــرکت  ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ســیمان هرمــزگان، در مراســم بزرگداشــت روز جهانــی 
اســتاندارد کــه شــامگاه بیســت و دوم مهــر 1398 بــا حضور 
نماینــده ولــی فقیــه دراســتان هرمــزگان و مســئوالن 
ــرکت  ــد، ش ــزار ش ــاس برگ ــوری در بندرعب ــتانی و کش اس
ســیمان هرمــزگان موفــق بــه دریافــت لــوح ســپاس در امــر 
ــزگان  ــتان هرم ــتاندارد اس ــوی اداره کل اس ــت از س کیفی

ــد. گردی

ــتی  ــدی باش ــر مه ــتمر دکت ــاش مس ــوح از ت ــن ل در ای
ــا  ــتای ارتق ــزگان در راس ــیمان هرم ــرکت س ــل ش مدیرعام
ــی  ــت قدردان ــر کیفی ــه ام ــام ب ــتاندارد و اهتم ــداف اس اه

ــت. ــده اس ش

شــایان ذکــر اســت در ایــن مراســم مهنــدس ســلیم 
ــه  ــا ب ــگاه ه ــت و آزمایش ــرل کیفی ــر کنت ــژاد مدی احمدن
نمایندگــی از دکتــر باشــتی لــوح را دریافــت کردنــد.
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محمد توفیق اختری: سیمان هرمزگان بستر 
مناسبی برای پیشرفت دارد

ــت.  ــزان اس ــر 55 در لم ــد 10 مه ــری متول ــق اخت ــد توفی محم
ــهریور 94  ــخ 1 ش ــی دارد و از تاری ــت بازرگان او لیســانس مدیری
ــت.  ــده اس ــه کار ش ــغول ب ــزگان مش ــیمان هرم ــه س در مجموع
ــه در  ــا ســمت مســئول خزان ــر ب ــال حاض ــه در ح ــا ایشــان ک ب
ــو  ــه گفتگ ــد ب ــت دارن ــادی فعالی ــی و اقتص ــت مال ــوزه معاون ح

نشســته ایم. 

ــزگان را  ــیمان هرم ــه س ــرا مجموع ــری چ ــای اخت   آق
ــد؟ ــرای فعالیــت انتخــاب کردی ب

ــروم.  ــه مجموعــه ای بزرگتــر ب ــودم کــه ب همیشــه دنبــال ایــن ب

ــد  ــدرت دی ــت و ق ــوزه فعالی ــه ح ــر چ ــروف ه ــول مع ــه ق ب
انســان بزرگ تــر باشــد بــه همــان انــدازه بســتر بیشــتری بــرای 
پیشــرفت وجــود دارد. بــه همیــن دلیــل ســیمان هرمــزگان کــه 
مجموعــه ای بــزرگ بــود و شــرایط خوبــی بــرای پیشــرفت داشــت 

را انتخــاب کــردم.

ــم  ــری ه ــای دیگ ــزگان در ج ــیمان هرم ــل از س   قب
فعالیــت می کردیــد؟

ــه  ــرورش ب ــوزش و پ ــازمان آم ــی 84 در س ــال 81 ال ــه، از س بل
عنــوان دبیــر دبیرســتان و پیــش دانشــگاهی و از ســال 84 الــی 
مــرداد 94 در شــرکت ســیمان قشــم بعنــوان حســابدار، حســابدار 
ارشــد و مدتــی نیــز بعنــوان رئیــس حســابداری فعالیت نمــوده ام.



فصل نامه داخلی شرکت سیمان هرمزگان      پاییز  1398     شماره 1624

اخبار داخلی شرکت

ــزگان  ــیمان هرم ــه س ــی در مجموع ــه ویژگی های   چ
ــدگار  ــه مان ــن مجموع ــده در ای ــث ش ــه باع ــوده ک ب

ــوید؟ ش

ــن و  ــی از بزرگتری ــوان یک ــزگان بعن ــیمان هرم ــه س ــا ک از آنج
ــی رود  ــمار م ــه ش ــتان ب ــی اس ــرکت های صنعت ــن ش موفق تری
ــن  ــرب و همچنی ــی مج ــور کادر مدیریت ــه حض ــه ب ــا توج و ب
کارکنــان متخصــص همــواره یکــی از گزینه هــای اینجانــب 
ــا ســیمان  ــکاری ب ــس از قطــع هم ــذا پ ــود، ل ــت ب ــت فعالی جه
قشــم بــا توجــه بــه پیشــنهاد همــکاری ارائــه شــده تصمیــم بــه 

ــم. ــه را گرفت ــن مجموع ــور در ای حض

ــه  ــه چ ــما ب ــش ش ــد کار در بخ ــری فراین ــای اخت   آق
ــد؟ صــورت اســت و شــما چــه وظایفــی داری

ــاس ترین  ــن و حس ــی از مهم تری ــوان یک ــه داری بعن ــد خزان واح
ــی  ــت نقدینگ ــه مدیری ــی، وظیف ــت مال ــوزه معاون ــای ح واحده
ــده  ــه عه ــرکت را ب ــی ش ــی و پرداختن ــناد و اوراق دریافتن و اس
ــه اهمیــت بیــش از پیــش  ــا توجــه ب دارد. در ســال های اخیــر ب
مدیریــت وجــوه نقــد در ســازمان ها، وظیفــه واحــد خزانــه 
اهمیــت دوچندانــی یافتــه اســت. ایــن واحــد مســئولیت دریافــت 
و پرداخــت چک هــا و ثبــت وجــوه واریــزی و ارائــه گزارش هــای 
ــت  ــل و ثب ــت عام ــه مدیری ــه ب ــت ارائ ــارف جه ــع و مص مناب

ــده دارد. ــر عه ــکاران را ب ــداران و پیمان ــن خری تضامی

همچنیــن در ســال های اخیــر بــا توجــه بــه لــزوم ارائــه 
ــتخراج  ــی و اس ــه طراح ــبت ب ــته ایم نس ــق توانس ــات دقی گزارش
ــه منظــور  ــه مدیریــت ارشــد ب ــه ب گزارشــات متنــوع جهــت ارائ

نمائیــم. اقــدام  تصمیم گیری هــای الزم  اخــذ 

ــت و  ــما چیس ــوزه کاری ش ــای ح ــن چالش ه   مهمتری
ــد؟ ــام می دهی ــا انج ــع آن ه ــرای رف ــی ب ــه تالش های چ

ــروز مشــکات  ــی، ب ــران مال ــن نگرانی هــای مدی یکــی از مهم تری
ناشــی از کمبــود وجــوه نقــد اســت. بــه عبارتــی کنتــرل و نظارت 
ــر اهمیت تریــن  ــه مهم تریــن و پ ــر گــردش وجــوه نقــد از جمل ب

ــات موجــود در شــرکت ها و ســازمان ها اســت. موضوع

ــر  ــته و مؤث ــای برجس ــی از واحده ــوان یک ــه عن ــه داری، ب خزان
ــر پرداخــت وجــوه ،  ــز ب ــر تمرک ــاوه ب ــت نقدینگــی ع در مدیری
وظیفــه هماهنگ کننــده دریافت هــا و پرداخت هــا را از نظــر 
زمانــی، بــا برقــراری مجموعــه ای از کنترل هــای مالــی بــر 

عهــده دارد و نقــش قابــل ماحظــه ای نیــز در تنظیــم امــور ایفــا 
می کنــد.

ــا توجــه بــه تعــداد بــاالی نیــروی انســانی شــاغل    ب
ــی  ــدی ط ــه فراین ــزگان، چ ــیمان هرم ــرکت س در ش
ــان  ــنل در زم ــتمزد پرس ــوق و دس ــا حق ــود ت می ش
ــه داری پرداخــت شــود؟ مشــخص از ســوی واحــد خزان

ــه  ــنل از جمل ــه پرس ــوط ب ــائل مرب ــه مس ــه آن ک ــه ب ــا توج ب
پرداخــت منظــم و بــه موقــع حقــوق و دســتمزد همــواره مــورد 
تأکیــد مدیریــت محتــرم عامــل بــوده اســت، واحــد خزانــه داری 
ــات  ــی جریان ــزی و پیش بین ــا برنامه ری ــت ب ــوده اس ــاش نم ت
ــه  ــد بســتر الزم جهــت پرداخــت ب ورودی و خروجــی وجــوه نق

ــم آورد . ــتمزد را فراه ــوق و دس ــع حق موق

 دوســتان و همکارانــی کــه در مجموعــه ســیمان 
ــانی  ــه کس ــتید، چ ــی هس ــم صمیم ــا ه ــزگان ب هرم

ــتند؟ هس

مــن بــا تمــام همــکاران ارتبــاط صمیمانــه ای دارم. همــه دوســتان 
ســرمایه های اصلــی شــرکت بــوده و بــرای مــن عزیــز هســتند.

 آیــا بــا همــکاران در بیــرون فضــای کاری هــم ارتبــاط 
؟  ید ر ا د

مــن همیشــه عــادت دارم روابــط حســنه ای بــا دوســتان داشــته 
ــم. ــر حفــظ و دوام آن پافشــاری می کن باشــم و همیشــه ب

ــیمان  ــان س ــی از کارکن ــوان یک ــاری بعن ــه انتظ  چ
ــد؟ ــه داری ــزگان از مجموع هرم

از همــکاران علــی الخصــوص همــکاران مالــی تقاضــا دارم کار را 
منحصــر بــه فــرد نداننــد و هــر دانشــی دارنــد بــه ســایرین نیــز 
منتقــل کننــد. ایــن امــر عــاوه بــر آنکــه باعــث پیشــرفت خــود 
ــه همــراه دارد .  ــز ب شــخص می گــردد موفقیــت مجموعــه را نی

 سخن پایانی؟

طبــق فرمایشــات پیامبــر اکــرم )ص (: » أفضــل القــوم خادمهم«، 
بهتریــن مــردم خدمتگــذاران بــه آن ها هســتند.

امیــدوارم بتوانــم خادمــی خــوب بــرای ایــن مجموعــه باشــم و در 
راســتای خــط مشــی ها و اهــداف ســازمان تــاش کنــم.
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اســداهلل بــدرود: تــاش خــود را در حــوزه انتظامــات انجــام 
می دهیم تا همکاران ما با خیالی آسوده مشغول بکار باشند

ــر،  ــدر خمی ــر 1356 در بن ــد 29 تی ــدرود متول ــداهلل ب اس
از ســال 1377 بــه خانــواده بــزرگ ســیمان هرمــزگان 
ــد  ــر در واح ــال حاض ــدرود در ح ــای ب ــت. آق ــته اس پیوس
ــه خدمــت رســانی  حراســت ســیمان هرمــزگان مشــغول ب
ــا  اســت. در ادامــه گفتگــوی مجلــه ســیمان هرمــزگان را ب

می خوانیــد. او 

ــه  ــمت های کارخان ــدام قس ــدرود در ک ــاب ب   جن
ــدام  ــر در ک ــال حاض ــتید و در ح ــه کار داش تجرب

ــتید؟ ــغول هس ــش مش بخ

ــدن  ــکول چی مع ــوان باس ــات بعن ــد انتظام ــدا در واح  ابت
فعالیــت داشــتم و از ســال 1385 بــه عنــوان مســئول 

شــیفت ایمنــی و آتش نشــانی در قســمت حفاظــت ایمنــی 
بــه صــورت شــیفتی مشــغول بــودم. بعــد از آن بــه حراســت 
آمــدم و بــه عنــوان سرپرســت شــیفت انتظامــات مشــغول 
ــم و  ــه کار می کنی ــمت 2هفت ــن قس ــدم. در ای ــه کار ش ب

ــم. ــه اســتراحت داری یــک هفت

ــزگان را  ــیمان هرم ــه س ــرایط کار در مجموع   ش
چطــور می بینیــد؟

خــدا رو شــکر بــا حضــور دکتــر مهــدی باشــتی بــه عنــوان 
مدیرعامــل، همــه واحدهــا همــدل هســتند و شــرایط بســیار 
خوبــی در کارخانــه حاکــم اســت و از حضــور و کار در اینجــا 

ــتیم. راضی هس
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  چند نفر در بخش شما فعالیت می کنند؟

پرســنل زیــر مجموعــه مــن 19نفــر هســتند کــه یک تیــم 
ــه در  ــد و الحمدال ــه وجــود آورده ان ــه را ب ــا تجرب جــوان و ب
ــت  ــا را درس ــه کاره ــت ک ــن اس ــعی مان ای ــم س ــار ه کن
انجــام دهیــم و تمــام تــاش خــود را در حــوزه انتظامــات 
ــغول  ــوده مش ــی آس ــا خیال ــا ب ــکاران م ــا هم ــم ت می کنی

ــکار باشــند. ب

  آیــا نکتــه ای پیرامــون مســائل کاری تــان وجــود 
دارد کــه دوســت داشــته باشــید از ایــن طریــق بــا 

مســئوالن واحدتــان در میــان بگذاریــد؟

 صحبــت خاصــی نــدارم، فقــط جــا دارد از حــاج آقــا 
ــان در ســمت  ــدت حضورش ــم. در م حســن زاده تشــکر کن
مدیریــت حراســت، واقعــا زحمــت کشــیدند کــه از ایشــان 
قدردانــی ویــژه دارم. از آقــای فرزانــه بــه خاطــر زحمت هــای 
و  می کشــند  انتظامــات  پرســنل  بــرای  کــه  فراوانــی 
همچنیــن از آقــای شــهابی مدیــر حراســت کــه بــا تجربــه و 

ــم. ــکر می کن ــتند تش ــاق هس ــا اخ ب

ــه در  ــود ک ــت خ ــرات دوران خدم ــی از خاط   یک
ــد. ــف کنی ــان تعری ــده را برایم ــان مان ذهنت

یــک خاطــره بــدی کــه دارم در زمــان آتــش ســوزی بــازار 
ــاعت 15:00روز  ــا س ــاعت 12شــب ت ــه از س ــود ک قشــم ب

بعــد در حــال مهــار کــردن آتــش ســوزی بودیــم.

  سخن پایانی؟

از همــه همــکاران عزیــزم تشــکر می کنــم و همچنیــن یــک 
تشــکر ویــژه  از جنــاب دکتــر باشــتی دارم بــه دلیــل تمــام 
کارهایــی کــه در جهــت رفــاه و آســایش کارکنــان کارخانــه 
ــن  ــر ای ــه بخاط ــد، ک ــام داده ان ــر انج ــدر خمی ــردم بن و م
کارهــا یــک عمــر دعــای خیــر بدرقــه راهشــان خواهــد بــود.

ســیمان هرمــزگان بــر ســکوی 
ســوم  مســابقات فوتســال کارگری 

ــتاد ــدس ایس ــاع مق ــه دف هفت

ــابقات  ــوم مس ــکوی س ــر س ــزگان ب ــیمان هرم ــرکت س ش
ــدس در  ــاع مق ــه دف ــت هفت ــری گرامی داش ــال کارگ فوتس

ــت. ــرار گرف ــر ق ــدر خمی بن

ــل شــرکت  ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ســیمان هرمــزگان، مســابقات فوتســال کارگــری بــه 
ــه  ــر ب ــدر خمی ــتان بن ــری شهرس ــیج کارگ ــی بس میزبان
پایــان رســید و ســیمان هرمــزگان توانســت در بیــن 8 تیــم 
شــرکت کننــده در ایــن مســابقات، عنــوان ســومی را از آن 

ــد. خــود کن

منصــور اکبــری مســئول بســیج کارگــری شهرســتان 
ــن  ــت: ای ــا گف ــن رقابت ه ــزاری ای ــاره برگ ــر درب بندرخمی
ــود کــه  اولیــن دوره مســابقات فوتســال بســیج کارگــری ب
ــت  ــه مقاوم ــزگان و ناحی ــیمان هرم ــه همــت شــرکت س ب
بســیج ســپاه شهرســتان بندرخمیــر و بــه مــدت یــک هفتــه 

ــزار شــد. برگ

شــایان ذکــر اســت بســیج اصنــاف و آمــوزش و پــرورش بــر 
ســکوهای اول و دوم  ایســتادند.
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راهنمای الکترود ومتریال صنعت سیمان هرمزگان
نام و نام خانوادگی: سعید کوراوند

عنوان شغل: کارشناس تحلیل وکنترل پروژه
تاریــخ اســتخدام در ســیمان هرمــزگان: 1397 شــاغل در 

دفتــر فنــی و مهندســی شــرکت ســیمان هرمــزگان
ســوابق کاری:12 ســال ســابقه کاردرصنعــت نفــت وگاز و 

ــیمان  ــازی و س ــتی س کش
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مهندسی مواد 

  اصول و کاربرد الکترودها
 )wps(دستورالعمل و رویه جوشکاری  

  پیشگرم و پسگرم فلز پایه
  ترکیب شیمیایی فلز جوش و فلز پایه 

 خواص مکانیکی فلزجوش 
  دمای پخت ونگهداری الکترود 
مطابق با استانداردهای بین المللی:

DIN_ ASTM_ EN_ ASME_AWS_API_ ANSI

درایــن تحقیــق دســتورالعمل کار بــا تمامــی الکترودهــا و متریــال 
ــا و  ــه الکتروده ــیمان ازجمل ــت س ــرات صنع ــرد درتعمی پرکارب
متریــال زنــگ نــزن، نســوز یــا مقــاوم بــه حــرارت الکترودهــای 

ضدســایش و الکترود هــای چدنــی و ســایر الکترود هــای آلیــاژی 
داده شــده اســت.

ــوش  ــس و بدج ــای غیرهمجن ــکاری فوالده ــورد جوش   درم
دســتورالعمل الیــه واســطه بــا الکتــرود اســتنلس اســتیل 

ــت. ــده اس ــرح داده ش ــل ش ــورت کام بص
ــای  ــرل دم ــگرمایی وکنت ــوه پیش ــز نح ــا نی ــورد چدن ه   درم
بیــن پاســی و مزایــای آنهــا ازجملــه کاهــش تنش هــای پســماند 
ــه  ــوش ب ــی ج ــای انقباض ــی از تنش ه ــای ناش ــش ترک ه وکاه

صــورت کامــل شــرح داده شــده اســت.
ــال  ــرود و متری ــورد الکت ــق درم ــام تحقی ــدف از انج ه

ــزگان: ــیمان هرم ــت س صنع
ورود 5 تــن الکتــرود بــا اســتفاده بــه چرخــه مصــرف و جلوگیری 

از خریــد الکترودهای مشــابه
اقدامات پژوهشی دیگر:

ــی  ــد: ارزیاب ــی ارش ــی کارشناس ــع تحصیل ــه مقط ــوان مقال عن
ریزســاختار و خــواص مکانیکــی اتصــال جوشــی اینکونــل625 بــه 

A106ــی ــوالد کربن ف
جهــت دریافــت متــن کامــل مقالــه بــه ســایت شــرکت 
ــه  ــوزش کارخان ــد آم ــه واح ــا ب ــزگان ی ــیمان هرم س

ــد. ــه کنی مراجع
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 ISO 9001: 2015 

 ISO 14001: 2004 

 ISO 50001: 2015 

 BS OHSAS 18001: 2007 

 HSE-MS: 2015 

ــه توضیــح گواهینامــه  ــن شــماره ب  در ای
زیــر مــی پردازیــم:

و  ایمنــی  مدیریــت  اســتاندارد 
  HSE-MS بهداشــت و محیــط زیســت
در همســویي بــا اســتقرار سیســتم هاي 
مدیریــت یکپارچــه در زمینــه بهداشــت 
از  محیــط  زیســت،  و  ایمنــي  شــغلي، 
شــرکت هاي  برخــي  قبــل،  دهه هــاي 
بین المللــي بــه ویــژه در حــوزه صنایــع 

ــتانداردهاي  ــن اس ــه تدوی ــدام ب ــت، اق نف
راهنمــا نمودنــد. اســتانداردهاي مذکــور 
کــه عمدتــا بــا مخفــف HSE-MS معرفــي 
بــراي  را  معینــي  چارچــوب  شــده اند، 
ــا  ــه مهی ــت یکپارچ ــتم مدیری ــک سیس ی
بــا  تمایــزي  داراي وجــوه  و  مي نماینــد 
 OHSAS و ISO 14001 ــتانداردهاي اس
از ســال1381 وزارت  18001 هســتند. 
نفــت در ایــران اقــدام بــه تدویــن کتابچــه 
راهنمــاي اســتقرار HSE - MS و ابــاغ 
جهــت اجــرا بــه کلیــه ســازمان هاي تابعــه 
نمــود. ایــن راهنمــا در کلیــه صنایــع و 
از  اعــم  وزارت،  آن  تابعــه  ســازمان هاي 
شــرکت نفــت ایــران، شــرکت ســهامي 
پتروشــیمي، شــرکت ملــي گاز ایــران و 
شــرکت پاالیــش و پخــش فرآورده هــاي 

نفتــي ایــران قابــل پیاده ســازي اســت. 
سیســتم هاي ایمنــي و محیــط زیســت،  
بــر   HSE-MS یکپارچــه  ممیــزي  
ــرف  ــده از ط ــخص ش ــات مش ــاس الزام اس
ــان، برنامه ریــزي و اجــرا مي شــود.  کارفرمای
ــل  ــده HSE - MS قاب ــه ش ــاي ارائ الگوه
تســري بــه ســایر صنایــع و صنــوف بــوده و 
حســب مــورد بــا ســایر الگو هــاي سیســتم 
ــق  ــل تلفی ــد Security قاب ــي مانن مدیریت

ــت. اس

منبع: واحد سیستم ها و فناوری اطاعات   
شرکت سیمان هرمزگان 

جدیدترین ویرایش گواهینامه های 

اخذشده توسط سیمان هرمزگان
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اخبار داخلی شرکت

انتصاب ها

تسلیت

بــرای همــکاران عزیــز در مســئولیت های جدیــد آرزوی موفقیــت 
داریم.

    محمدرضا شهابی..................................مدیر حراست
   محمد مهدی هادی گشایش ...................مدیر برنامه ریزی
   محمد باهو ........................................ رئیس کارگزینی
  یزدان شهبازی  ........................ سرپرست شیفت مکانیک
  امیر  رستمی ............................سرپرست شیفت مکانیک
  جالل محمدی   .......................سرپرست شیفت مکانیک
   علی جان افروزی....................... مسئول شیفت مکانیک
   فرشید نمازی.................. مسئول نت مکانیک سنگ شکن
  هوشنگ حقگو  ................ مسئول نت مکانیک سنگ شکن
   مسعود نوروزی..................  مسئول نت مکانیک بارگیرخانه

  حسن راز جوان................. تکنسین شیفت برق و الکترونیک

و  الهــی  بــرای درگذشــتگان رحمــت  متعــال  از درگاه خداونــد 
بــرای عمــوم بازمانــدگان صبــر  و اجــر مســئلت داریــم.

  خلیل ، عارف و عبدالرحمان آذر )فوت پدر(
 علی سپهری  )فوت پدر(

 غالمرضا اسکندریان )فوت پدر(
 حسین پادار )فوت برادر (

  شعیب جاشویی )فوت پدر(
  عبدالرحمان پرتابیان )فوت پدر(

   محسن پادریا )فوت پدر(

انتصاب ها
1. محسن شهر بابکی )سرپرست مدیریت تاسیسات(

2. جهانگیر گودرزی) سرپرست مدیریت معادن(
3. یونس محمودی )سرپرست مدیریت انبارها(

4. پژمان درویش خاکی )مدیر برق(
ــابداری  ــت حس ــت  مدیری ــی )سرپرس ــماعیل نوح 5. محمداس

ــی ( مال
ــی،  ــابداری صنعت ــت حس ــت مدیری ــوالدی )سرپرس ــر ف 6. اصغ

ــات( ــه و گزارش بودج
ــوق و  ــابداری و حق ــت حس ــی )سرپرس ــعود الطاف ــید مس 7. س

ــتمزد( دس

کوچولوهــا، امیدواریــم هــر  ضمــن آرزوی ســالمتی بــرای ایــن 
ک  ایــن آب و خــا نامــی  و  بــزرگ  آینده ســازان  از  کدام شــان 

ــند.  باش
ک نژاد..................................... )محمد(     آراد پا
    ترنم دهقانی فارغانی.............................. )ناصر(
    مهرسام داودی حموله................... )عبدالرحمان(
    آرمینا حصار........................................ )علی(
    زهرا احمدی سکل................................ )ستار(
    علی فرهادی..................................... )احمد(
    حسین سلطانی نژاد بخوانی..................... )جعفر(
    آیهان رحیمی خمیری پور................ )محمدرسول(
    رقیه لشتغانی پور............................... )مهدی(
    سورن قانع خمیری....................... )عبدالحمید(

والدت فرزندان پرسنل

برایتــان  قلــب  صمیــم  از  عزیــز   همــکاران 
می کنیــم  خوشــبختی  و  ســالمتی   آرزوی 
مشــترک تان  زندگــی  قطــار  امیدواریــم  و 
خوشــبختی  ریل هــای   روی  بــه  همیشــه 

کنــد. حرکــت 
کاشفی    محمد 

   بهنام پاشی شهریاری

ازدواج هــا

بازنشسته ها

گرامــی  همــکاران  بــه  می گوییــم  نباشــید  خســته  و  ســپاس 
بازنشســته. امیدواریــم روزهایــی پــر از شــادی در انتظارتــان باشــد.

HSC ............................................فلکناز  فرشیدفر  
   خسرو درستی.......... ................................... تولید
   سید سجاد هاشمی نسب .................................. برق
   جان محمد سلحشور .................................. مکانیک
   حمید دیدار .......................................... تأسیسات
کوه نشین ..................................... انتظامات    محمد 
   سلمان درداب.............................................تولید
   فرهاد  رحیمی....................................تعمیرگاه نقلیه
   حسن آذر .................................................. تولید
    رضا ساسانی ........................................... مکانیک
   مرتضی ساسانی ........................................... تولید
   امیدرضا احمدی ...................................... مکانیک
   داریوش نادری......................................... مکانیک
   حاتم علی نیا............................................ مکانیک
   مهدی نریمان .............................................. برق
   احمد مرادی میرشکاری .................................. تولید
کوه نشین ................................تولید پسانکار    حسین 
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قدردانی از مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان توسط 
مسئوالن روستای آل درویش

بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت ســیمان 
ــا  هرمــزگان، دهیــاری و شــورای اســامی روســتای آل درویــش ب
ارســال پیامــی از خدمــات ســیمان هرمــزگان در راســتای عمــل بــه 

ــد. ــی کردن ــی قدردان ــئولیت های اجتماع مس

متن پیام بدین شرح است:

باسمه تعالی

جنــاب اقــای دکتــر باشــتی مدیــر عامــل محتــرم شــرکت ســیمان 
هرمــزگان

بدینوســیله از جنابعالــی کــه طــی دوران حضورتــان در شهرســتان 
بنــدر خمیــر بصــورت متخصصانــه و متعهدانــه در زمینه هــای 
ــور  ــی و … حض ــی، اجرای ــی، مدیریت ــی، ورزش ــف فرهنگ مختل
ابقــای  پررنــگ و چشــمگیر داشــته اید و در جهــت ترقــی و 
ــور  ــوص حض ــی الخص ــد عل ــت گمارده ای ــته آن هم ــداف شایس اه
جنابعالــی و همــکاران محترم تــان جنــاب آقــای حســینی معاونــت 
ــرم اداری در  ــر محت ــری مدی ــای اکب ــاب آق ــی و جن ــرم اجرای محت

ــتا و  ــن روس ــوزان ای ــع دانش آم ــش و در جم ــتای آل دروی روس
ــوزان و  ــا دانش آم ــدار ب ــه و دی ــه مدرس ــی ب ــوازم ورزش ــداء ل اه
ــن  ــی ای ــتر اهال ــه بیش ــه و از آنجائی ک ــات مدرس ــد از امکان بازدی
روســتا در آن کارخانــه مشــغول بــه کار هســتند، نهایــت تقدیــر و 
تشــکر بــه عمــل می آیــد. اثــر قدم هــای پشــتکار و همــت شــما در 
شهرســتان بنــدر خمیــر مــوج می زنــد و بــه یــادگار خواهــد مانــد 
و ایــن باقیــات صالحــات چــون چراغــی فــراروی زندگــی و آینــده و 
فــردای شــما خواهــد بــود. اهالــی روســتا و دانش آمــوزان دبســتان 
ــای  ــره تاش ه ــچ گاه خاط ــش هی ــتای آل دروی ــای روس آل عب
ــف  ــاد مختل ــی وقفــه، پیگیــری و ســخت کوشــی شــما را در ابع ب
ــز از  ــده نی ــه در آین ــد ک ــد و امیدوارن ــاد نمی برن ــی از ی مدیریت
ــد و برخــوردار  ــکاری شــما بهره من حضــور پرشــور و اســتمرار هم

باشــند.

دهیاری و شورای اسامی روستای آل دروی
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برگزاری سومین همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در 
جاده سالمت سیمان هرمزگان

ســومین همایــش بــزرگ پیــاده روی خانوادگــی مــردم شهرســتان 
ــامت  ــاده س ــهروندان، در ج ــترده ش ــور گس ــا حض ــر ب بندرخمی

شــرکت ســیمان هرمــزگان برگــزار شــد.

ــه  ــت هفت ــدت و بزرگداش ــه وح ــت هفت ــبت گرامیداش ــه مناس ب
بســیج، ســومین همایــش بــزرگ پیــاده روی خانوادگــی بــا حضــور 
گســترده و پــر نشــاط شــهروندان شهرســتان بنــدر خمیــر برگــزار 
ــی ام  ــنبه س ــح روز پنجش ــه در صب ــش ک ــن همای ــد. در ای گردی
ــان ســال 1398 در جــاده ســامت شــرکت ســیمان هرمــزگان  آب
برگــزار شــد، فرمانــدار شهرســتان، فرمانــده ســپاه، فرمانــده نیــروی 
انتظامــی شهرســتان، مســئول بســیج کارگــری، اعضــای شــورای 
اســامی بنــدر خمیــر، مدیرعامــل و معــاون اجرایــی و جمعــی از 

ــران شــرکت ســیمان هرمــزگان حضــور داشــتند. مدی

ــدر  ــردم بن ــر از م ــزار نف ــش از 2 ه ــور بی ــا حض ــش ب ــن همای ای
ــه  ــد قرع ــه قی ــان ب ــزار و در پای ــراف برگ ــتاهای اط ــر و روس خمی

از ســوی شــرکت ســیمان هرمــزگان، 100 میلیــون ریــال جایــزه 
نقــدی و 2 دســتگاه دوچرخــه بــه شــرکت کننــدگان اهــدا گردیــد.

همچنیــن در پایــان  همایــش، از پرنیــا شــهبازی عضــو تیــم 
ــد یکــی از پرســنل شــرکت ســیمان  ملــی قایقرانــی ایــران و فرزن

ــد. ــل ش ــز تجلی ــزگان نی هرم

ــاده روی در  ــزرگ پی ــش ب ــن همای ــود اولی ــی ش ــان م ــر نش خاط
ــی شــرکت ســیمان  ــای اجتماع ــه مســئولیت ه راســتای عمــل ب
هرمــزگان در روز جمعــه 24 اســفند ســال 1397 و دومیــن 
همایــش یکشــنبه یکــم اردیبهشــت ســال 1398 در جاده ســامت 

ــد. ــزار گردی شــرکت برگ
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صنعت سیمان

استفاده از مواد زیست تخریب پذیر در تولید کیسه های سیمان

محققــان یکــی از شــرکت های صنعتــی بــا اســتفاده از فنــاوری نانــو 
کیســه های ســیمان و آرد معرفــی  الیــاف زیســت تخریب پذیــری بــرای 
از  برخــورداری  بــر  عــالوه  کیســه ها  ایــن  آنهــا  گفتــه  بــه  کــه  کردنــد 

کششــی بــاال، دوســتدار محیــط زیســتند. اســتحکام 

مــواد  از  اســتفاده  هرمــزگان  ســیمان  مجلــه  گــزارش  بــه 
فرآیندپذیــری  افــت  باعــث  کیســه ها  ایــن  در  زیســت تخریب پذیر 
افــزودن  بــا  صورتی کــه  در  می شــود،  کیســه ها  نــوع  ایــن  تولیــد  در 
نانــوذرات، فرآیندپذیــری و تولیــد محصــول آســان تر انجــام می شــود.

کیســه های زیســت تخریب پذیــر نســل جدیــدی از نانوکامپوزیت هــا بــا 
کــه بــر اســاس فنــاوری نانــو بــه تولیــد رســیده  پایــه پلی پروپیلــن اســت 
گــچ و آرد  کیســه مخصــوص ســیمان،  و از آن بــرای تولیــد نــخ، پارچــه و 

اســتفاده می شــود.

تولیــد انبــوه ایــن محصــول نیازمنــد هیــچ تغییــری در خــط تولیــد 
بســته بندی  صنعــت  بــه  هزینــه ای  هیــچ  و  نیســت  ماشــین آالت  و 
کاهــش مصــرف انــرژی و افزایــش  ســیمان تحمیــل نمی کنــد، بلکــه بــا 
کیفیــت  بــردن  بــاال  و  دســتگاه ها  فشــار  کاهــش  و  تولیــد  ســرعت 
محصــول نهایــی موجــب ایجــاد مزایــای رقابتــی شــده و بــه حــل یــک 

کمــک می کنــد. معضــل جهانــی 

محصــوالت  جملــه  از  زیســت تخریب پذیر  کســا  ا پلی پروپیلــن  نــخ 
گــروه اســت. جلوگیــری از تجمــع انــواع پلیمرهــا در محیــط و  ایــن 
دغدغه  هــای محیــط زیســتی، فعــاالن ایــن حــوزه را بــه ســمت تولیــد 

پلیمرهــای قابــل تخریــب در طبیعــت ســوق داده اســت.

کسازیســت تخریب پذیــر ســبب تبدیــل مــواد پلیمــری بــه ذرات  مــواد ا
کــه بــا چشــم غیــر مســلح قابــل رؤیــت نیســت، شــده  بــا انــدازه نامرئــی 

کــه بخشــی از زنجیــره غذایــی  و در نهایــت بــه یــک ماهیــت شــیمیایی 
کتری هــا اســت، تبدیــل می شــود. چ هــا و با ک، قار میکروب  هــای خــا

در  و  پذیــر  تخریــب  زیســت  مــواد  از  پلی پروپیلنــی  نــخ  تولیــد  بــرای 
کــه فرآینــد پذیــری  کاهــش هزینــه از مــواد معدنــی ارزان تــر  راســتای 
پلیمــر را تحــت تاثیــر قــرار می دهنــد اســتفاده شــده اســت. افــزودن 
نانــوذرات بــه ماتریس هــای پلیمــری بــا اهــداف مختلفــی از جملــه 
صــورت  مکانیکــی  خــواص  بهبــود  تولیــد،  در  فرآیندپذیــری  بهبــود 

گرفتــه اســت.

کیســه های  الیــاف پلی پروپیلــن، تولیــد  کاربردهــای اصلــی  از  یکــی 
گــچ و ســیمان اســت. ایــن  حمــل و نگهــداری مــواد مختلــف ازجملــه 
گــچ و ســیمان ازنظــر  کیســه های حمــل و نگهــداری  الیــاف بــرای بافــت 
اســتحکام و میــزان افزایــش طــول می بایســت حداقل هــای اســتاندارد 

را داشــته باشــند.

کــه از دیگــر دســتاوردهای ایــن شــرکت اســت،  گــچ و آرد  گونــی ســیمان، 
کششــی بــاال و ازدیــاد  خــواص مکانیکــی مطلوبــی از قبیــل اســتحکام 
طــول مناســب را دارد تــا در حمــل و نگهــداری مــواد مختلــف از قبیــل 
کیســه ها از  گــچ و آرد مقاومــت الزم را داشــته باشــد. ایــن  ســیمان، 
نانــوذرات  از  آن  تولیــد  فراینــد  در  و  تولیــد  پلی پروپیلــن،  نخ  هــای 

اســتفاده شــده اســت.

بــه دلیــل عمــر ۳00 تــا ۴00 ســاله پلی پروپیلــن در طبیعــت، اســتفاده از 
گــچ و ســیمان از اواخــر ســال ۲0۱۹ ممنــوع  کیســه های  ایــن پلیمــر در 
کیســه ها  گــچ و آرد بــا پلیمــر  کــه ســیمان،  شــده اســت. از آنجایــی 
کیســه ها دشــوار بــوده و در عمل  کــردن آنها از  آمیختــه می شــوند، جــدا 
کیســه ها  کیســه ها غیرقابــل بازیافــت می شــوند؛ از ایــن رو ایــن  ایــن 
وارد طبیعــت شــده و اثــرات جبران ناپذیــری بــه محیط زیســت وارد 
کاغذی نیز مشــکالتی  کیســه های  می کنند. از ســوی دیگر اســتفاده از 
کشــور  کیســه ســیمان در  در پــی دارد. بــرای مثــال ماهانــه ۱00 میلیــون 
کیســه ها اســتفاده شــود، بــه  کاغــذ در ایــن  ــر از  گ کــه ا تولیــد می شــود 
کاغــذ بایــد از بیــن برونــد. ســرعت جنگل هــا بــرای تامیــن ایــن حجــم از 

کــه  کردنــد  گذشــته محصولــی عرضــه  از ایــن رو ایــن محققــان از ســال 
کیســه های  در آن از نانوکامپوزیــت زیســت تخریب پذیر بــرای تولیــد 

گــچ و آرد اســتفاده شــده اســت.  ســیمان، 

منبع:   ایسنا
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بــا ســایر  گــذاری ســیمان در مقایســه  نــرخ  رفتــار دوگانــه دولــت در 
محصــوالت اساســی از جملــه فــوالد ســبب از بیــن رفتــن تعــادل نســبت 
کشــور شــده اســت. حتــی در یــک  قیمتــی فــوالد و ســیمان در داخــل 
اقتصــاد معیــوب هــم عــدم تعادل نمــی تواند طوالنی مــدت باقی بماند 
کنــد. یــا فــوالد بایــد ارزان  و ســرانجام بــه طــور نســبی خــود را اصــالح مــی 

کــه محــال اســت یــا ســیمان حداقــل دو برابــر شــود. شــود 

 علیرضا امیر فراهانی کارشناس و  تحلیلگر بازار سرمایه:
 ایــن روزهــا در امتــداد روزهــا و هفته هــا و ســال های قبــل، صنعــت 
ســیمان حــال و روز خوشــی نــدارد و ایــن صنعــت آبســتن اتفاقــات 
بســیاری اســت. اتفاقــات مثبــت و منفــی، امــا بــه نظــر می رســد برآینــد 
ــب بیشــتر از منفــی باشــد. در ایــن یادداشــت  ــه مرات ــات مثبــت ب اتفاق

گیــرد. ســعی شــده اســت اهــم مــوارد مذکــور مــورد اشــاره قــرار 

 افزایــش هزینــه تولیــد بــه دلیــل تــورم و افزایــش چنــد برابــری هزینــه 
بــرای افزایــش قیمــت  تعمیــرات و هزینــه حمــل مهم تریــن محــرک 

ســیمان بصــورت ســریالی در یــک تــا دو ســال آینــده خواهــد بــود.

هشــت  تــورم  بــه  نســبت  ســیمان  قیمــت  رشــد  ماندگــی  عقــب   
گذشــته نیــز باعــث خواهــد شــد افزایــش قیمت هــای آتــی ایجــاد  ســال 

نکنــد. حساســیت 

 ســنگین بــودن وزن عرضــه نســبت بــه تقاضــا و ایجــاد رقابــت منفــی 
بیــن تولیدکننــدگان ســیمان هرچنــد مانــع افزایــش قیمــت بــه طــور 
طبیعــی اســت ولــی اجــرای صحیــح ســهمیه بنــدی مــی تواند از تشــدید 

کنــد. رقابــت منفــی جلوگیــری 

 محدودیت هــای داخلــی و خارجــی در زمینــه صــادرات از جملــه 
کشــورهای  بــاال بــودن هزینــه حمــل و نقــل و تعرفــه بــاالی وارداتــی در 
همســایه باعــث شــده تــا مــازاد تولیــد داخلــی به کشــورهای همســایه به 
خوبــی صــادر نشــود، امــا افزایــش قیمــت داخلــی می توانــد از دامپینــگ 
ــر ســیمان جلوگیــری  ســیمان صادراتــی و وضــع تعرفه هــای ســنگین ب

کنــد.

ــا ســایر  ــذاری ســیمان در مقایســه ب گ ــرخ  ــت در ن ــه دول   رفتــار دوگان
کــه ســبب از بیــن رفتــن تعــادل  محصــوالت اساســی از جملــه فــوالد 
کشــور شــده اســت. حتــی در  نســبت قیمتــی فــوالد و ســیمان در داخــل 
یــک اقتصــاد معیــوب هــم عــدم تعــادل نمی توانــد طوالنــی مــدت باقــی 
بمانــد و ســرانجام بــه طــور نســبی خــود را اصــالح می کنــد. یــا فــوالد بایــد 

کــه محــال اســت یــا ســیمان حداقــل دو برابــر شــود. ارزان شــود 

  در زمینــه مشــکالت ایــن روزهــای صنعــت ســیمان می تــوان به عدم 
کافــی بــرای افزایــش و در حقیقــت واقعــی ســازی قیمت  تمایــل و انگیــزه 
گذشــته( در میان هلدینگ های دولتی ســیمانی  ســیمان )در ســنوات 
کارفرمایــان صنعــت  کننــده سیاســت های انجمــن صنفــی  کــه تعییــن 
کــرد. مهم تریــن دلیــل ایــن امــر حفــظ ســهم  ســیمان هســتند نیــز اشــاره 
از بــازار بــا حداقــل ســود در میــان هلدینگ هــای دولتــی بــوده اســت. امــا 
کــه حداقــل حاشــیه ســود  شــرایط فعلــی اقتصــادی باعــث شــده اســت 
هلدینگ هــای دولتــی بــه خطــر افتــد و بــه همیــن دلیــل شــاهد تغییــر 
گذشــته  سیاســت های انجمــن صنفــی ســیمان در طــول چنــد مــاه 
بودیــم و ایــن موضــوع بطــور جدی تــر در ماه هــای آتــی ادامــه خواهــد 

یافــت.

ــی  ــه قبل ــرخ را از مرحل ــش ن ــت افزای ــک نوب ــوز ی ــیمان هن ــت س  صنع
طلبــکار اســت و بــرای حفــظ و بقــای حیــات خــود نیازمنــد اجــرای 

مرحلــه دوم افزایــش قیمــت ســیمان تــا پایــان ســال جــاری اســت.

گونــه افزایــش نــرخ هزینه هــا مخصوصــا هزینــه انــرژی و هزینــه  وگرنــه هــر 
کارخانه هــای ســیمان خواهــد  حمــل باعــث ورشکســتگی بســیاری از 

شــد.

کــه صنعــت  همچنیــن ذکــر ایــن نکتــه بســیار حائــز اهمیــت اســت 
گــذاری بــازاری را نســبت بــه ارزش  ســیمان یکــی از پایین تریــن ارزش 
ــا ظرفیــت یــک  ــه ســیمان ب کارخان ــی و جایگزینــی خــود دارد. یــک  ذات
میلیــون تــن حداقــل هــزار و پانصــد میلیــارد تومــان ارزش جایگزینــی 
کــه ارزش بــازاری آن بیــن دویســت تــا چهارصــد  دارد و ایــن در حالیســت 

ــارد تومــان اســت. میلی

بدیهــی افزایــش ســرمایه از محــل تحدیــد ارزیابــی دارایی هــا مخصوصــًا 
ســرفصل ماشــین آالت و تجهیــزات و ســاختمان نــه تنهــا بــه واقعــی 
کمــک می کنــد بلکــه باعــث خواهــد  شــدن ارزش شــرکت های ســیمانی 
از  نقدینگــی  خــروج  از  هــم  ک،  اســتهال هزینه هــای  افزایــش  بــا  شــد 
کنــد و هــم بــه واقعــی شــدن بهــای تمــام شــده و  شــرکت ها جلوگیــری 
ــذا الزم اســت ایــن  ــد. ل کمــک نمای در نتیجــه قیمــت فــروش ســیمان 
گیــرد. کار شــرکت های ســیمانی قــرار  موضــوع بطــور جــدی در دســتور 

اهمیت برقراری تعادل قیمتی سیمان و فوالد در کشور  
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مشکل تولیدکنندگان سیمان برای خرید 
مازوت

ابداع فناوری مقاوم سازی بتن توسط 
محقق ایرانی

یــک کارشــناس حــوزه ســیمان بــا بیــان اینکه در ســال گذشــته که 
گاز کارخانجــات قطــع شــده بــود تولیدکننــدگان مــازوت را با قیمت 
ــد  ــت می گوی ــت: وزارت نف ــد، گف ــداری می کردن ــی خری ترجیح
مــازوت را فعــا بــا قیمــت آزاد تهیــه کنیــد امــا کارخانجــات پولــی 

ندارند.
علــی محمدبــد، بــا اشــاره بــه اینکــه قطعــی گاز کارخانجــات باعــث 
شــده تــا تولیدکننــدگان مجبــور باشــند مــازوت را بــا قیمــت بــاال 
آن هــم بــه صــورت نقــدی خریــداری کننــد، اظهارداشــت: پیــش 
از ایــن کارخانجــات هزینــه گاز را بــا چندیــن مــاه تأخیــر پرداخــت 
می کردنــد امــا در حــال حاضــر بایــد پــول مــازوت را نقــدی آن هــم 

بــا قیمــت آزاد پرداخــت کننــد.
ــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته کــه گاز کارخانجــات قطــع  وی ب
شــده بــود تولیدکننــدگان مــازوت را بــا قیمــت ترجیحــی خریداری 
می کردنــد، افــزود: وزارت نفــت می گویــد مــازوت را فعــًا بــا 
قیمــت آزاد تهیــه کنیــد بعــدا بخشــی از آن را بــه شــما برگشــت 
می دهیــم امــا مهــم اینجاســت کارخانجــات نقدینگــی کافــی بــرای 

ــه قیمــت آزاد ندارنــد. خریــد مــازوت ب
ــر  ــال حاض ــیمان، در ح ــت س ــناس صنع ــن کارش ــه ای ــه گفت ب
کارخانجــات مجبــور بــه تعطیلــی و یــا تعمیــر واحدهــا در ایــن 3 

ــتند. ــی گاز هس ــاه قطع م
براســاس نامــه جدیــد شــرکت گاز بــه کارخانجــات تولیــد ســیمان 
ــاه  ــه مــدت 3 م ــن بخــش ب ــت مصــرف گاز ای ــه دلیــل محدودی ب
ــازوت  ــد از م ــد تولی ــد در رون ــدگان بای ــده و تولیدکنن ــدود ش مح

اســتفاده کننــد.
تولیدکننــدگان ســیمان در واکنــش بــه این تصمیم مدعی هســتند، 
” ایــن امــر بــه معنــی تعطیلــی واحدهــا اســت چراکــه اســتفاده از 
ــه واحدهــا تحمیــل می کنــد.  ســوخت مــازوت هزینــه زیــادی را ب
در حــال حاضــر قیمــت هــر متــر مکعــب گاز 130 تومــان و قیمــت 
هــر لیتــر مــازوت 320 تومــان اســت  کــه با محاســبه قیمــت باالی 
کرایــه مــازوت اســتفاده از ایــن ســوخت بــرای تولیدکننــدگان بــه 
صرفــه نیســت و قیمــت تمــام شــده تولیــد را تــا حــد قابــل توجهی 

افزایــش خواهــد داد.”
ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس مصوبــه اردیبهشــت مــاه دولت 
قیمــت هــر لیتــر نفــت کــوره مصرفــی کارخانه هــای ســیمان کــه 
بــه شــبکه سراســری گاز اتصــال ندارنــد و همچنیــن آن دســته از 
کارخانه هــای ســیمان کــه بــه دلیــل کمبــود گاز در ماه هــای ســرد 
ســال مجبــور بــه اســتفاده از نفــت کــوره می شــوند، معــادل قیمــت 

گاز مصرفــی بخــش صنعــت و معــدن تعییــن می شــود.
منبع: تسنیم

ــه دســت آمــده از ســیمان اســت  بتــن یکــی از فــرآورده هــای ب
کــه اگــر بــا ســرعت باالیــی خشــک شــود، احتمــال ترک خــوردن 
آن افزایــش مــی یابــد و یــک محقــق ایرانــی روش جدیــدی بــرای 

حــل ایــن مشــکل یافتــه اســت.
ــه نقــل از مهــر نیــوز،  ــه گــزارش مجلــه ســیمان هرمــزگان و ب ب
ــا آب و شــن و ماســه تولیــد می شــود  بتــن از ترکیــب ســیمان ب
و اگــر ایــن ترکیــب بــا مایمــت خشــک نشــود، نتیجــه کار بتنــی 
غیرمقــاوم اســت. دانشــمندان بــا افــزودن خاکســتر زغــال ســنگ 
ــن  ــتحکام بت ــت و اس ــر مقاوم ــد ب ــته ان ــب توانس ــن ترکی ــه ای ب

بیافزاینــد.
تــا پیــش از ایــن بــرای تنظیــم ســرعت خشــک شــدن ســیمان از 
اقداماتــی ماننــد اســپری کــردن تدریجــی آب بــر روی آن اســتفاده 
می شــد، امــا ایــن روش هــا وقــت گیــر و غیردقیــق اســت و حــاال 
دکتــر یعقــوب فرنــام محقــق ایرانــی دانشــگاه درکســل آمریــکا بــه 
عنــوان روش جایگزیــن از نوعــی خاکســتر زغــال ســنگ اســتفاده 
کــرده اســت کــه دارای دانه هایــی ســبک و متخلخــل بــوده و قــادر 
ــر  ــه ترکیبــات مقــاوم ت ــه جــذب تدریجــی آب و شــکل دادن ب ب

بتنــی اســت.
اســتفاده از ایــن ترکیــب موجــب خشــک شــدن کنترل شــده بتن 
بــدون نیــاز بــه هرگونــه مداخلــه انســان می شــود و نیــاز بــه صرف 
هزینــه زیــادی نیــز نــدارد. بــه گفتــه دکتــر فرنــام کــه تحصیــات 
ــا مقطــع کارشناســی ارشــد در دانشــگاه تهــران ادامــه  خــود را ت
داده، بایــد بعــد از اســتفاده از ترکیــب یادشــده آن را در نهایــت تــا 
دمــای 1160 درجــه ســانتیگراد بــرای مــدت کوتاهــی گرمــا داد تا 

بتــن نهایــی بــه دســت آمــده کامــا مســتحکم شــود.
ایــن مــاده نهایــی SPoRA نــام دارد و نــه تنهــا ارزان قیمــت و 
مقــاوم اســت، بلکــه می توانــد بــه انــدازه تقریبــا نیمــی از وزن خود 
ــز  ــاک نی ــوب و نمن ــای مرط ــذا در محیط ه ــد و ل ــذب کن آب ج

عملکــرد مناســبی دارد.
منبع: مهر
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دو رهرو جوان می خواهند بر اساس خواست و رضای خداوند، دست 
در دست هم، راه زندگی را به سوی هدف واالی آن سیر کنند.

 راستی! این چه میثاق عمیق و مهمی است!

 طبع و غریزه، »زوج« می خواهد. روان پر تاطم، »همسر« می طلبد. 
روح بی قرار، بدون»او« احساس نقصان و کمبود می کند. خداوند هر 
یک را بدون دیگری نمی پسندد و پیامبر )ص( »ازدواج« را سنت 
خویش و راه رسیدن به رضای الهی و صیانت بخشیدن به نیمی از 

دین معرفی می کند.

  هدف زندگی

 زندگی یک کاروان طوالنی است که منازل و مراحلی دارد، هدف 
واالیی نیز دارد. هدف انسان در زندگی باید این باشد که از وجود خود 
 و موجودات پیرامونش برای تکامل معنوی و نفسانی استفاده نماید.

اصًا ما برای این به دنیا آمده ایم. ما در حالی وارد دنیا می شویم که 
از خود اختیاری نداریم. کودکیم و تحت تأثیر هستیم، اما تدریجاً 
عقل ما رشد می کند و قدرت اختیار و انتخاب پیدا می کنیم. این 
جا آن جایی است که الزم است انسان درست بیندیشد و درست 
برود. جلو  به  و  کند  انتخاب حرکت  این  اساس  بر  و  کند   انتخاب 

اگر انسان این فرصت را مغتنم بشمرد و از این چند صباحی که در 

این دنیا هست خوب استفاده کند و بتواند خودش را به کمال برساند، 
آن روزی که از دنیا خارج می شود، مثل کسی است که از زندان خارج 

شده و از این جا زندگی حقیقی آغاز می شود.

  ازدواج، یک ارزش اسالمی

مطلب اصلی و اول، این است که این ازدواجی که خدای متعال سنت 
قرار داده و آفرینش هم آن را اقتضا می کند، یکی از نعمت ها و اسرار 
الهی و یکی از پدیده های اجتناب ناپذیر زندگی بشری است. می شد که 
خداوند در قوانین آسمانی، این موضوع را الزم، واجب و حتمی و مجاز 
کند و مردم را رها کند تا یکی یکی بروند و با هم ازدواج کنند، اما این 
کار را نکرده است. بلکه ازدواج را یک ارزش قرار داده، یعنی کسی که 

ازدواج نمی کند خود را از این ارزش محروم نموده است.

 خداوند اصرار دارد

از نظر اسام، تشکیل خانواده یک فریضه است. عملی است که مرد و 
زن باید آن را به عنوان یک کار الهی و یک وظیفه انجام بدهند. اگر 
چه شرعاً در زمره ی واجبات ذکر نشده، اما به قدری تحریص و ترغیب 
شده است که انسان می فهمد خدای متعال بر این امر اصرار دارد، آن 
هم نه به عنوان یک کارگزاری، بلکه به عنوان یک حادثه ی ماندگار و 
دارای تأثیر در زندگی و جامعه. لذا این همه بر پیوند میان زن و شوهر 

ازدواج؛ ناموس طبیعت، 
شریعت دستور 
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تحریص کرده و جدایی را مذمت نموده است.

 خداوند از زن و مرد تنها خوشش نمی آید

خدای متعال از زن و مرد تنها خوشش نمی آید، مخصوصاً آنهایی که 
جوانند و بار اولشان است. مخصوص جوان ها هم نیست. خدای متعال 

از زندگی مشترک و مزدوج خوشش می آید.

آدم تنها، مرد تنها و زن تنها که همه ی عمر را به تنهایی می گذرانند، 
از دید اسام یک چیز مطلوبی نیست مثل یک موجود بیگانه است در 
مجموعه پیکره ی انسانی. اسام این طور خواسته که خانواده، سلول 

حقیقی مجموعه ی پیکره ی جامعه باشد نه فرد تنها.

  سنت پیامبر: ازدواج به موقع

روایت معروفی داریم که پیامبر )ص( فرموده اند: نکاح سنت من است. 
البته این سنت آفرینش است، سنت میان انسان ها و همه اقوام و ادیان 
است. پس چرا فرموده اند سنت من؟ چه اختصاصی وجود دارد؟ شاید از 
این جهت باشد که اسام بر این امر تأکید بیشتری ورزیده و این تأکید 
در ادیان الهی دیگر کمتر است. شما ماحظه می کنید این تأکیدی 
که اسام بر ازدواج کرده در این مکاتب اجتماعی و فلسفه های رایج 
اجتماعی و سیاست های معمولی دنیا، وجود ندارد. اسام اصرار دارد که 
 پسرها و دخترها در همان سنینی که برای ازدواج آماده اند ازدواج نمایند.

نکاح، عاوه بر یک تقاضای طبیعی، یک سنت دینی و اسامی نیز 
هست. بنابراین خیلی آسان است که کسی از طریق این اقدام و عمل 
که طبیعت و نیاز او آن را ایجاب می کند، ثواب هم ببرد؛ چون سنت 
است و به قصد ادای سنت پیامبر و اطاعت امر ایشان به این امر اقدام 

نماید.

ازدواج یک سنت طبیعی و الهی است. این را پیامبر اکرم)ص( به 
سنت خودشان تعبیر می کنند. معنایش این است که در اسام بر روی 
این مسئله تأکید ویژه ای شده. چرا؟ به خاطر اهمیت این مسئله، به 
خاطر تأثیر عمیق تشکیل خانواده در تربیت انسان، در رشد فضایل، 
و  روحی  رفتاری،  عاطفی،  لحاظ  از  سالم  انسان  ساز  و  ساخت  در 

تربیت های بعدی.

 ازدواج در حال شور و شوق

پیامبر اکرم اصرار داشتند جوان ها زود ازدواج کنند چه دخترها و 
چه پسرها البته با میل خوشان و اختیار خودشان، نه اینکه دیگران 
برایشان تصمیم بگیرند. ما هم باید در جامعه ی خودمان این را رواج 

دهیم. جوان ها در سنین مناسب،  وقتی از دوران جوانی خارج نشده اند، 
در همان حال گرمی و شور و شوق، باید ازدواج کنند. این بر خاف 
برداشت و تلقی خیلی از افراد است که خیال می کنند ازدواج های 
درست  نیست.  ماندگار  و  است  زودرس  ازدواج های  جوانی،  دوران 
برعکس است، این طور نیست. اگر درست صورت بگیرد، ازدواج های 
بسیار ماندگار و خوبی هم خواهد بود و زن و شوهر در چنین خانواده ای 

کامًا با هم صمیمی خواهند بود.

  ازدواج در آغاز احساس نیاز

اسام اصرار دارد بر این که این پدیده در اوان خود، هر چه زودتر، 
از آغاز احساس نیاز انجام گیرد. این هم از اختصاصات اسام است، 
هر چه زودتر بهتر. زود که می گوییم یعنی از همان وقتی که دختر 
و پسر احساس نیاز می کنند به داشتن همسر؛ هر چه این کار زودتر 
انجام بگیرد، بهتر است. علت چیست؟ علت این است که اوالً برکات 
و خیراتی که در امر ازدواج وجود دارد در وقت خود و زودتر از این 
که زمان بگذرد و عمر تلف بشود، برای انسان حاصل خواهد شد. ثانیاً 
جلوی طغیان های جنسی را می گیرد. لذا می فرماید: »من تزّوج احرز 
نصف دینه«. طبق این روایت معلوم می شود که نصف تهدیدی که 
انسان درباره ی دین خود می بیند از طرف طغیان های جنسی است 

که خیلی رقم باالیی است. 

  برکات و فواید ازدواج

از  یکی  خانواده،  مجموعه ی  یک  در  گرفتن  آرام  و  ازدواج  فرصت 
فرصت های مهم زندگی است. برای زن و مرد  -هر دو-  این یک 
وسیله ی آرامش و آسایش روحی و وسیله ی دلگرم شدن به تداوم 
فعالیت زندگی است. وسیله ی تسلّی، وسیله ی پیدا کردن یک غمخواِر 
نزدیک که برای انسان در طول زندگی الزم است قطع نظر از نیازهای 
طبیعی انسان که نیازهای غریزی و جنسی می باشد، مسأله ی تولید 

نسل و داشتن فرزند هم خود از دلخوشی های بزرگ زندگی است.

پس می بینید از هر دو طرف که انسان نگاه می کند، ازدواج یک امر 
فایده ی  مهمترین  البته  است.  مفید  بسیار  پدیده ی  یک  و  مبارک 
ازدواج، همان تشکیل خانواده است و بقیه ی مسائل، فرعی و درجه ی 
دو و یا پشتوانه ی این مسئله است؛ مثل تولید نسل یا ارضای غرایز 
بشری، اینها همه درجه دو است، درجه ی اول همان تشکیل خانواده 

است.

منبع: پایگاه اطاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری
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  لطفٌا خودتان را معرفی بفرمائید؟

هومن ساحلیزادگان 11 ساله از بندر خمیر

   از چه سالی ورزش پینگ پنگ را شروع کردید؟

شهریور ماه 1396 بود که برای اولین بار پینگ پنگ بازی کردم.

  چه افتخاراتی در سال های اخیر به دست آورده اید؟

انتخابی  میز  روی  تنیس  انفرادی  مسابقات  اول  عنوان  کسب 
هوپس نونهاالن استان در رده سنی 9 سال در سال 96

انتخابی  میز  روی  تنیس  انفرادی  مسابقات  اول  عنوان  کسب 
در  سال   10 سنی  رده  در  اول  دور  در  استان  نونهاالن  هوپس 

سال 97

کسب مقام اول مقطع ابتدایی مسابقات آموزشگاهی سال 97-98

انتخابی  میز  روی  تنیس  انفرادی  مسابقات  اول  عنوان  کسب 
هوپس نونهاالن استان در رده سنی 11 سال در سال 98

انتخابی  میز  روی  تنیس  انفرادی  مسابقات  اول  عنوان  کسب 
در  سال   10 سنی  رده  در  دوم  دور  در  استان  نونهاالن  هوپس 

سال 97

انتخابی  میز  روی  تنیس  انفرادی  مسابقات  دوم  عنوان  کسب 
در  سال   10 سنی  رده  در  اول  دور  در  استان  نونهاالن  هوپس 

سال 97

سـال  آموزشگاهی  مسابقـات  ابتدایی  مقطع  دوم  عنوان  کسب 
97-98

   به رشته ورزشی دیگری عالقه داشتید یا از اول پینگ 
پنگ را انتخاب کردید؟

هومن ساحلی زادگان: دوست دارم باعث افتخـار ایران 
و خانواده ام شوم
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بعنوان  را  پنگ  پینگ  اما  دارم،  را هم خیلی دوست  فوتبال  بله 
رشته تخصصی خودم انتخاب کردم.

   اولین بار که راکت به دست گرفتی را به خاطر داری؟ 

بله به یاد دارم و همان روز می دانستم روزی قهرمان خواهم شد 
و همیشه قهرمانی را در ذهن و تصورات خودم می دیدم.

   اگه به عقب برگردید دوباره پینگ پنگ باز می شدید ؟

رشته  این  به  می کردم، چون  انتخاب  را  میز  روی  تنیس  دوباره 
عاقه زیادی دارم.

   روزی چند ساعت تمرین می کنید ؟

تمرین  تنیس  سالن  در  مربی  و  دوستانم  با  ساعت   4 روزی 
می کنیم.

  به دوستانت هم پینگ پنگ یاد می دهی؟ 

باشد  داشته  عاقه  ورزشی  رشته  این  به  هرکسی  حتما  بله 
کمکش می کنم.

  الگوی شما در پینگ پنگ چه کسی است؟ 

ایران که در  از قهرمانان به نام تنیس روی میز  نوشاد عالمیان، 
معتبر  لیگ های  در  اکنون  هم  و  است  شده  شناخته  هم  دنیا 
جهان به همراه برادرشان نیما رقابت می کنند و افتخار کشورمان 

هستند.

بازی  کشوری  ازچه  بازیکن  کدام  مقابل  دارید    دوست 
کنید؟ 

با نوشاد عالمیان رقابت کنم و در جهانی  ایران دوست دارم  در 
با مالونگ توپ بزنم.

  در آینده می خواهید چکاره شوید؟ 

در کنار ورزشکار بودن دوست دارم دانشمند شوم.

  صحبت پایانی؟

مسابقات  در   ( ساحلی زادگان  حامد  آقا  برادرم  و  مادر  و  پدر  از 
و  راهنمایی  مرا  که  کسانی  همه  و  مربیان  هستند(،  من  همراه 
و  بیشتر  افراد  دارم  دوست  و  کنم  می  تشکر  می کنند  حمایت 
بچه های بیشتری به سالن پینگ پنگ و ورزش تنیس روی میز 
روی بیاورند و یک روزی قهرمانی کشور و بعد جهان را به دست 

بیاورم و باعث افتخار ایران و خانواده ام شوم. 

راه هایی برای کنترل دعوای کودکان

اما چیزهایی وجود  از رشد کودک است  اختاف بخشی  داشتن 
دارد که والدین با کمک آن می توانند اختافات میان کودکان را 

به حداقل برسانند.

  بی توجهی به دعوای کودکان
دعوا راهی برای جلب توجه کودکان است و برای برخی از آن ها 
توجه منفی بهتر از توجه نکردن است. اگر والدین توجه کمتری 
جا  خانه  در  کار  این  نگذارند  و  داده  نشان  کودکان  دعوای  به 
بیفتد، می بینید بچه ها نیز دلیل کمتری برای دعوا پیدا می کنند.

 عدالت یک باید است

ساده ترین راه این است که بپرسید چه کسی دعوا را شروع کرده 
و چه چیزی گفته است. اما به یاد داشته باشید در بیشتر مواقع 

تنبیه باید برای هر دو یکسان باشد، تفاوتی نگذارید.

  به آن ها یاد بدهید حرف بزنند
و  نکردن  دعوا  پایه ای  مفاهیم  می توانند  سن  کم  کودکان  حتی 
دیگر  راه های  و  دعوا  مورد  در  آن ها  با  شوند.  متوجه  را  برابری 

ممکن برای حل مشکات صحبت کنید.

  احترام بگذارید و مثبت باشید
مثبت  رفتار  ایجاد  به  کمک  در  بیشتر  احترام  و  احترام  احترام، 
در کودکان کمک می کند. نکته ی کلیدی این است که به دعوای 
آن ها بی توجه باشید و در زمانی که کار درستی انجام می دهند 
توجه زیادی به آن ها کرده و تشویقشان کنید. کودکان به سرعت 

متوجه تفاوت می شوند.

  یک مدل مثبت باشید
شما نمی توانید زمانی که خودتان مرتباً دعوا می کنید از کودکتان 
دیگران  با  رفتار  در  باید  والدین  نکند.  را  کار  این  باشید  متوقع 
خود  کودک  برای  مناسبی  رفتاری  الگوی  اجتماعی  تعامات  و 

باشند.

  موقعیت های دعوا را به حداقل برسانید

تمام دالیلی که کودکان شما دعوا می کنند را در نظر بگیرید و 
سعی کنید کاری را انجام دهید که این موقعیت ها را به حداقل 
برسانید. می دانید چه زمانی فرزند شما اخاق خوبی ندارند، مثًا 
خسته یا گرسنه است یا روز بدی را گذرانده، سعی کنید در این 
بدانند  باید  برسانید. کودکان  به حداقل  را  موقعیت دعوا  شرایط 
شما آن ها را زیاد و یکسان دوست دارید، بدون اینکه توجهی به 
کاری که کرده اند داشته باشید، اما باید در کنار آن متوجه باشند 

زمانی که رفتار خوبی دارند شما خوشحال تر خواهید بود.
 منبع: تبیان
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و  ناراحتی  احساس  زندگی  ناگوار  حوادث  از  پس  افراد  همه 
ناامیدی می کنند ولی به این ناراحتی های گذرا افسردگی بالینی 
یا  دادن شغل  از دست  از مرگ، طاق،  بعد  ناراحتی  نمی گویند. 
سرنخ  یک  است.  طبیعی  سامتی،  جدی  مشکل  یک  تشخیص 
ناراحتی و غم دائمی و هر روزه و  نیاز است:  برای شروع درمان 

اینکه در اغلب مواقع روز احساس ناراحتی داشته باشید.

کنند  فکر  است  ممکن  هستند  افسردگی  به  مبتا  که  افرادی 
بخشی  ناامیدی  این  ندارد.  وجود  بهتر  زندگی  برای  امیدی  هیچ 
را  مثبت  افکار  تدریج  به  درمان  با  واقعیت.  نه  است  بیماری  از 
کرده  پیدا  بهبود  اشتها  و  خواب  می کنیم.  منفی  افکار  جایگزین 
درمانی  روان  با  و  می شود  بهتر  افسرده  فرد  خوی  و  خلق  و 

مهارت های مقابله ای با فشار های زندگی را می آموزید.

  کار زیاد افسردگی را مغلوب می کند؟

زندگی شان  از  برهه ای  در  افراد  افسردگی روی یک ششم  تقریبا 
این  مورد  در  غلطی  باورهای  و  حقایق  بنابراین  می گذارد،  تأثیر 
زیاد  کار  می کنند  تصور  مثا  است.  رایج  مردم  بین  در  بیماری 
می تواند بر بسیاری از ناراحتی ها غلبه کند ولی کار بیش از حد 
می تواند نشانه ای از افسردگی بالینی به خصوص در مردان باشد.

  

  این بیماری واقعی نیست؟ 

افسردگی یک بیماری جدی پزشکی است و علت اصلی ناتوانی در 
بزرگساالن آمریکایی محسوب می شود. اما هنوز هم بسیاری این 
بیماری را با ناراحتی های عادی اشتباه می گیرند. در افراد افسرده، 
مدارهای عصبی که در قسمت خلق و خوی مغز واقع شده اند به 

صورت غیر طبیعی عمل می کنند.

باورهای غلط و حقایقی که درباره افسردگی باید بدانید
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  مردان افسردگی نمی گیرند؟

پزشکش  حتی  افسرده  مرد  یک  نزدیکان  شاید 
آن  علت  دهند.  تشخیص  را  او  افسردگی  نتوانند 
این است که مردان نسبت به زنان، کمتر در مورد 
مردان  از  برخی  و  می کنند  صحبت  احساساتشان 
بروز نمی دهند. در  را  ناراحتی و غم خود  افسرده، 
می شوند.  بی قرار  و  عصبانی  تحریک پذیر،  عوض 
و  بگیرند  سخت  دیگران  به  است  ممکن  برخی 
یا  الکل  نوشیدن  مانند  اشتباه  رفتارهای  با  برخی 
مصرف مواد مخدر سعی می کنند با افسردگی خود 

کنار بیایند.

  

   افسردگی فقط دلسوزی برای خود است؟

ستایش  را  فکری  استقامت  و  قدرت  ما  فرهنگ 
کرده و روی هر کسی که خاف آن باشد برچسب 
می زند. ولی افرادی که افسردگی بالینی دارند تنبل 
نیستند یا برای خودشان احساس ناراحتی ندارند و 
نمی توانند افسردگی را از خود دور کنند. افسردگی 
یک بیماری بالینی است که با تغییرات ایجاد شده 
در مغز مرتبط است و مانند سایر بیماری ها نیاز به 

درمان مناسب برای بهبود دارد.

  

   هر کسی می تواند افسرده شود

برون گرا،  یا  خجالتی  ورزشکار،  یا  باشی  شاعر  چه 
هر کسی از هر قومیتی ممکن است دچار افسردگی 
شود. این بیماری در زنان دو برابر بیشتر از مردان 
باشد که  این  برای  آمار  این  است ولی شاید دلیل 
می روند.  بیماری  این  درمان  دنبال  به  بیشتر  زنان 
 20 و  نوجوانی  اواخر  در  بار  اولین  برای  افسردگی 
می تواند  سنی  هر  در  ولی  می شود  دیده  سالگی 
تجربه های شخصی ممکن  اوقات  رشد کند. گاهی 
است موجب افسردگی در افرادی شود که مستعد 

این بیماری هستند.

عناب؛ عالی برای دفع سموم در هوای آلوده 

به  کمک  جمله  از  دارد  زیادی  خواص  عناب  وگل  برگ  ریشه،  میوه، 
سم زدایی پوست و بدن و از کبد در برابر تاثیرات مخرب محافظت می کند 

که در ادامه به بعضی از آن ها اشاره می کنیم:

  دفع سموم در هوای آلوده با عناب

افراد می توانند 30 گرم عناب، 30 گرم پر سیاوش، 20 گرم آویشن را 
نیم کوب و روزی دو بار یک قاشق آن را در یک لیوان آب جوش دم، 
سپس آن را صاف و میل کنند. این دمنوش برای برونشیت، عفونت ریه، 
گرفتگی صدا، دفع سموم در هوای آلوده مفید است. افراد می توانند از 
شربت عناب برای درمان سرفه های خشک و گرفتگی صدا استفاده کنند. 
به این صورت که 50 گرم عناب خشک را ابتدا نیم کوب کنند و در 3 
لیتر آب بجوشانند و صاف کنند و سپس با کمی قند بجوشانند تا قوام 
آید؛ افراد می توانند این شربت را روزانه هشت بار و به میزان یک قاشق 

غذاخوری مصرف کنند.

 دمنوش عناب

برای رفع مشکات ریه، تنگی نفس حاصل از ورم معده و سرفه های کهنه 
می توانید ترکیب 30 گرم عناب، 20 گرم رازیانه، 20 گرم انسیون، 30 
گرم پر سیاوش و 20 گرم انجیر را بکوبید و در 2 لیتر آب شب تا صبح 

بخیسانید و صبح این ترکیب را بجوشانید و میل کنید.

  ارزش غذایی عناب

این میوه منبع خوبی از ویتامین C و حاوی مقادیر قابل ماحظه ای مواد 
معدنی است. دارای پروتئین، کربوهیدرات و مواد معدنی کلسیم، فسفر، 

آهن، کاروتن، تیامین، ریبوفاوین، نیاسین و فلور است.

حاوی پکتین )به عنوان کلسیم پکتات( به عنوان فیبر محلول موثر در 
کاهش چربی و قند خون است. محتوای چربی کل میوه عناب بسیار کم 

است.

نسبت اسید های چرب اشباع نشده به کل چربی در میوه عناب باالست 
از رژیم  به عنوان بخشی  را  بنابراین متخصصان تغذیه می توانند عناب 

غذایی توصیه کنند.

منبع: روزنامه خراسان
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داشتن یک فرزند باهوش آرزوی هر پدر و مادری است. خیلی ها 
عده ای  است.  ژنی  اتفاق  یک  کودکان  هوش  که  دارند  اعتقاد 
از کاس های کمک آموزشی و صرف  استفاده  با  والدین  از  دیگر 
نابغه  یک  به  تبدیل  را  فرزندشان  می خواهند  هنگفت  هزینه های 
کنند. اما یک راه میانبر دیگر هم وجود دارد که مطالعات مختلف 
آن را به اثبات رسانده و آن راه میانبر و سریع برای نابغه شدن 

فرزندتان چیزی نیست جز موسیقی.

 

   نوزاد و موسیقی
یک  ملودی  باشند،  کلمات  درک  به  قادر  اینکه  از  قبل  نوزادان 
را  آواها  که  کنند  می  سعی  آنها  می کنند.  درک  کاما  را  آواز 
تقلید کنند. استفاده از یک موزیک آرام خصوصاً در هنگام خواب 
نوزادان می تواند باعث آرامش آنها شود. اگر قرار است برای نوزاد 
آوازی به شکل الالیی بخوانید سعی کنید آوازتان کوتاه و ساده 
برهم  باعث  که  قدر  آن  باشد  بلند  کمی  و  نرم  حال  عین  در  و 

یا در حال  و  به حمام می برید  را  او  اگر  او شود.  آرامش  خوردن 
شعری  جمله  دو  و  یک  حد  در  هستید  نوزاد  به  لباس  پوشاندن 
کوتاه در مورد حمام کردن و یا لباس پوشاندن برایش بخوانید و 
فرزندتان  زندگی  تمامی جنبه های  در  را  ترتیب موسیقی  این  به 

دخیل کنید.

 

  مزایای آموزش موسیقی به کودک

بهبود عملکرد مغز
مطالعات نشان می دهد مغز موسیقی دان ها، حتی یک موسیقی دان 
جوان و تازه کار متفاوت از مغز افراد معمولی عمل می کند. دکتر 
دانشگاه جان  استاد   )Eric Rasmussen( راسموسن  ادیک 
اعصاب  علوم  زمینه  در  ارزشمندی  تحقیقات  می گوید:  هاپکینز 
موسیقی  آموزش  که  کودکانی  می دهد  نشان  که  دارد  وجود 
تجربه  را  مشابهی  آموزش های  که  کودکانی  به  نسبت  دیده اند 

فواید آموزش موسیقی به کودک



39فصل نامه داخلی شرکت سیمان هرمزگان      پاییز  1398     شماره 24

ورزش و سرگرمی

نکرده اند فعالیت عصبی بیشتری دارند. در واقع نکته اینجا است 
دارد  نیاز  موسیقی  ابزار  یک  نواختن  برای  موسیقی دان  یک  که 
عضات  و  گوش ها  چشم ها،  هماهنگی  برای  خود  مغز  از  بیشتر 

خود استفاده کند.

در یکی از مطالعات، به کودکان 15 ماه به صورت هفتگی آموزش 
نتیجه  شد.  عکسبرداری  آن ها  مغز  از  سپس  شد  ارائه  موسیقی 
بودند  کرده  دریافت  موسیقی  آموزش  که  کودکانی  مغزی  اسکن 
نشان داد شبکه های عصبی مغز آن ها با توجه به توانایی های آن ها 

در نواختن موسیقی گسترده تر شده است.

تقویت اعتماد به نفس
یکی از بزرگ ترین مزایایی که استفاده از موسیقی برای کودکان 
به همراه می آورد تقویت اعتماد به نفس در آنهاست. وقتی کودک 
شعر  نواختن  خال  در  بتواند  و  باشد  ساز  یک  نواختن  به  قادر 
به  نتیجه  در  کرده  خاصی  غرور  احساس  بخواند  نیز  را  کوتاهی 
به  اعتماد  اتفاق  این  پیدا خواهدکرد.  ایمان  توانایی هایش  و  خود 
نفس خوبی را در او خواهد پروراند. عاوه بر این نواختن یک آلت 
خواهد  پرورش  کودک  در  را  شجاعت  و  جسارت  موسیقی حس 
داد چون مطمئناً مواقعی پیش خواهد آمد که او در مقابل شما و 
یا دوستان و اقوام به هنرنمایی بپردازد و درنتیجه چنین کودکی 

هرگز تبدیل به یک فرد کم رو نخواهد شد.

مهارت های ادراکی – تجسمی
منطقی  رابطه  یک  که  پی برده اند  نکته  این  به  محققان همچنین 
بین آموزش موسیقی به کودک و توانایی او در زمینه مهارت های 
درک  که  معنی  این  به  دارد.  وجود  آن ها  تجسمی  و  ادراکی 
باید در  را  تا عناصر مختلفی  به کودکان کمک می کند  موسیقی 
کنار هم قرار دهند را تجسم کنند مثل کاری که برای حل یک 

مسئله ریاضی به صورت ذهنی انجام می دهند.

تأیید  را  موضوع  این  گوناگون  تحقیقات  از  مشابهی  داده های 
می کند که آموزش موسیقی به کودک به مرور زمان مهارت های 
این مهارت ها در حل مسائل  افزایش دهد.  را  ادراکی و تجسمی 
چند مجهولی مثل مسائل مربوط به معماری، مهندسی، ریاضیات، 

هنر، بازی و مخصوصا کار با کامپیوتر به کار می آیند.

افزایش سرعت یادگیری با موسیقی
همه افراد می توانند مفاهیم مختلفی را بیاموزند. اما اینکه شخصی 
برچسب نابغه را به خود می گیرد به خاطر سرعت یادگیری اوست. 
اگر  می گذارد.  تأثیر  یادگیری تان  سرعت  روی  دقیقاً  موسیقی 
بتوانید در سنین کودکی فرزندتان را با موسیقی آشنا کنید روی 
سرعت یادگیری او تأثیر عمیقی گذاشته اید. موسیقی قدرت حل 
مسئله کودکان را باال می برد چون او در خال نواختن و تمرین 
و  تمرکز  از طریق  و  کار می  اندازد  به  را  تفکر خود  قوه  موسیقی 
تفکر به تمرین می پردازد. درنتیجه تفکر فرزند شما می آموزد که 

در هر کاری از قوه عقل و منطق خود استفاده کند.
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ــت.  ــودن نیس ــالم نب ــی س ــه معن ــه ب ــتن همیش ــه وزن داش اضاف
ــر  ــه س ــل ب ــامت کام ــه در س ــتند ک ــادی هس ــاق زی ــراد چ اف
می برنــد. از طرفــی خیلی هــا کــه وزن ســالم دارنــد دچــار 
مشــکات متابولیــک مربــوط بــه چاقــی هســتند. دلیــل آن ایــن 
ــه از  ــی نیســت )البت ــر پوســت مشــکل اصل ــی زی اســت کــه چرب
نقطــه  نظــر ســامتی نــه زیبایــی(، ایــن چربــی موجــود در حفــره 
شــکم اســت کــه مشــکل اصلــی را ایجــاد می کنــد. اگــر در ناحیــه 
کمرتــان چربــی زیــادی داریــد، حتــی اگــر خیلــی ســنگین  وزن 
ــال راه چــاره  ــرای خــاص شــدن از شــر آن دنب ــد ب نباشــید، بای

ــد. بگردی

ــای  ــد چربی ه ــه بتوانی ــود دارد ک ــده ای وج ــای اثبات ش راهکاره
ــوزانید. ــا را بس ــرار داده و آنه ــدف ق ــکم تان را ه ش

ــیدنی های  ــی نوش ــیرینی جات، حت ــرف ش  از مص
قنــددار، خــودداری کنیــد

قنــد اضافــه شــدیداً ناســالم اســت، تحقیقــات نشــان می دهــد کــه 

قنــد اضافــه می توانــد تاثیــرات مخــرب و زیــان آوری بــر ســامت 
متابولیــک بــدن داشــته باشــد.

ــر  ــوز، ه ــت و فروکت ــوز اس ــی فروکت ــز و نیم ــی گلوک ــد نیم قن
مقــدار کــه باشــد، فقــط توســط کبــد قابــل گــوارش اســت. وقتــی 
مقــدار زیــادی قنــد تصفیه شــده مصــرف کنیــد، کبــد انباشــته از 
ــل  ــه آن را تبدی ــه هم ــود ک ــور می ش ــود و مجب ــوز می ش فروکت

بــه چربــی کنــد.

مطالعــات مختلفــی نشــان داده اســت کــه قنــد اضافــه، کــه اکثــراً 
بخاطــر میــزان بــاالی فروکتــوز اســت، می توانــد موجــب انباشــته 
شــدن چربــی در ناحیــه شــکم شــود. برخــی بــاور دارنــد کــه ایــن 
ــت.  ــامتی اس ــرای س ــد ب ــان آور قن ــرات زی ــی تاثی ــزم اصل مکانی
چربــی شــکم و کبــد را افزایــش داده و موجــب مقاومــت انســولین 

ــود. ــک می ش ــدد گوارشــی و متابولی و مشــکات متع

ــا ٪60  ــددار ب ــیدنی های قن ــه نوش ــد ک ــان می ده ــات نش تحقیق
ــه  ــت ک ــی اس ــت. کاف ــاط اس ــودکان در ارتب ــی در ک ــر چاق خط

کردن چربی های شکم 6 راه موثر برای آب 
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تصمیــم گرفتــه و میــزان قنــد مصرفــی در رژیم غذایی تــان را 
ــای  ــل آبمیوه ه ــددار مث ــیدنی های قن ــانده و نوش ــل رس ــه حداق ب
و  قهوه هــا  همچنیــن  و  انــرژی زا  نوشــیدنی های  مصنوعــی، 

ــد. ــذف کنی ــی ح ــه کل ــددار را ب ــای قن چای ه

ــه  ــن مشــکات ب ــک از ای ــه خاطــر داشــته باشــید کــه هیــچ ی ب
میوه هــای تــازه کــه حــاوی فروکتــوز هســتند برنمی گــردد. 
ــم  ــی ه ــزان قابل توجه ــوده و می ــالم ب ــًا س ــازه کام ــای ت میوه ه
ــران  ــوز را جب ــی فروکت ــرات منف ــه تاثی ــد ک ــود دارن ــر در خ فیب

می کنــد.

دقــت کنیــد کــه اگــر می خواهیــد مصــرف ایــن نــوع قندیجــات را 
ــب های روی  ــه برچس ــد ب ــد بای ــن بیاوری ــان پایی در رژیم غذایی ت

مــواد غذایــی دقــت کنیــد.

  مصــرف پروتئیــن بهتریــن راهــکار درازمــدت برای 
کاهــش چربی هــای شــکم اســت

پروتئیــن مهم تریــن مــاده  مغــذی در کاهــش وزن اســت. مطالعــات 
نشــان داده اســت کــه مصــرف پروتئیــن اشــتها را تــا 60٪ کاهــش 
ــش داده و  ــری در روز افزای ــا 100-80 کال ــم را ت داده، متابولیس
کمک تــان می کنــد تــا 441 کالــری کمتــر در روز مصــرف کنیــد.

ــه  ــن ب ــردن پروتئی ــه ک ــد، اضاف ــان کاهــش وزن باش ــر هدف ت اگ
برنامه غذایی تــان می توانــد مؤثرتریــن تغییــری باشــد کــه در 
ــد  ــا کمــک می کن ــه تنه ــن کار ن ــد. ای ــان ایجــاد می کنی زندگی ت
ــاره  ــد دوب ــان کن ــد کمکت ــه می توان ــد، بلک ــم کنی ــان را ک وزن ت

ــرود. ــاال ن وزن تــان ب

یــک تحقیــق نشــان داده اســت کــه میــزان و کیفیــت پروتئیــن 
ــی  ــس دارد. یعن ــه عک ــکم رابط ــی ش ــزان چرب ــا می ــی ب مصرف
افرادی کــه پروتئیــن بیشــتر و بهتــری می خوردنــد، چربــی شــکم 
کمتــری داشــتند. تحقیــق دیگــری کــه در کشــور دانمــارک انجــام 
شــده اســت نشــان می دهــد کــه کربوهیدرات هــای تصفیــه شــده 
ــوده  ــا افزایــش چربــی شــکم در ارتبــاط ب و روغن هــای گیاهــی ب
امــا میوه هــا و ســبزیجات بــا کاهــش آن در ارتبــاط اســت. 
ــردن  ــره ب ــرای به ــه ب ــت ک ــان داده اس ــددی نش ــات متع تحقیق
ــری  ــزان آن 30-25 درصــد از کال ــد می ــی، بای ــن مصرف از پروتئی

ــه باشــد. مصرفــی روزان

بنابرایــن ســعی کنیــد میــزان تخم مــرغ، ماهــی، غذاهــای 
ــان بیشــتر  ــات را در برنامه غذایی ت ــرغ و لبنی ــی، گوشــت، م دریای
ــد در  ــه می توانی ــی هســتند ک ــن پروتئین های ــا بهتری ــد. اینه کنی

رژیم هــای غذایی تــان اســتفاده کنیــد.

برنامه غذایی تــان  در  را  کربوهیــدرات  مصــرف   
ــد ــدود کنی مح

بــرای  موثــر  بســیار  روشــی  کربوهیــدرات  کــردن  محــدود 
ــه  ــدرات در برنام ــرف کربوهی ــی مص ــت. وقت ــی اس ــش چرب کاه
ــرد  ــد، اشــتها نیــز کمتــر خواهــد شــد و وزن ف غذایی کاهــش یاب

می آیــد. پاییــن 

ــم  ــی ک ــای غذای ــه رژیم ه ــد ک ــت کرده ان ــی ثاب ــات مختلف مطالع
کربوهیــدرات، 3-2 مرتبــه بیشــتر از رژیم هــای غذایــی کم چربــی 
ــدرات وزن  ــای کم کربوهی ــد. رژیم ه ــن می آورن ــرد را پایی وزن ف
ــود  ــث می ش ــه باع ــد ک ــش می ده ــرعت کاه ــه س ــز ب آب را نی

ــد. ــریع تری بگیری ــه  س نتیج

ــدرات  ــم کم کربوهی ــه رژی ــه مقایس ــز ب ــی نی ــات مختلف تحقیق
و کم چربــی انجــام گرفتــه کــه نشــان داده اســت رژیم هــای 
ــر  ــکم اث ــای ش ــر چربی ه ــاص ب ــور خ ــه ط ــدرات ب کم کربوهی
می گذارنــد. ایــن یعنــی میــزان قابل توجــه چربــی کــه بــا 
ــاز  ــاک و بیماری س ــی خطرن ــی رود، چرب ــن م ــا از بی ــن رژیم ه ای

ــت. ــکمی اس ش

فقــط کافــی اســت کــه مصــرف کربوهیــدرات خــود )مثــل برنــج، 
پاســتا، نــان و امثــال آن( را محــدود کنیــد، مخصوصــاً اگــر میــزان 
ــاال برده ایــد. امــا اگــر الزم اســت  پروتئیــن مصرفــی خودتــان را ب
ــد کربوهیــدرات  کــه خیلــی ســریع وزن کــم کنیــد، می توانی
مصرفــی خــود را تــا 50 گــرم در روز پاییــن بیاوریــد. ایــن باعــث 
می شــود اشــتهای تان کــم شــده و بدن تــان بــرای ســوخت 

ــرود. ــان ب ــای بدن ت ــراغ چربی ه ــه س ــود ب ــاز خ ــورد نی م

ــز  ــری ج ــف دیگ ــد مختل ــدرات فوای ــای کم کربوهی ــه رژیم ه البت
ــرای افــراد  ــرای ســامتی تان دارد. بعنــوان مثــال ب کاهــش وزن ب

مبتــا بــه دیابــت نــوع 2، بســیار مفیــد اســت.

   از موادغذایی پرفیبر بیشتر استفاده کنید
ــش  ــه کاه ــد ب ــر می توان ــرف فیب ــه مص ــنیده اید ک ــاالً ش احتم
ــم  ــی مه ــا خیل ــًا درســت اســت. ام ــه، کام ــد. بل وزن کمــک کن
ــل  ــا مث ــه فیبره ــه هم ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ــه ب ــت ک اس
ــران رو  ــای گ ــط فیبره ــه فق ــد ک ــر می رس ــه نظ ــتند. ب ــم نیس ه
)ویســکوز( هســتند کــه بــر وزن تــان اثــر دارنــد. این هــا فیبرهایــی 
هســتند کــه بــه آب می چســبند و ژل ضخیمــی ایجــاد می کننــد 
کــه در دســتگاه گــوارش می نشــیند. ایــن ژل حرکــت موادغذایــی 
را در شــکمتان بــه طــور قابل ماحظــه ای کنــد کــرده و گــوارش و 
جــذب موادمغــذی را کندتــر می کنــد. نتیجــه نهایــی آن احســاس 

ــت. ــش اشتهاس ــر و کاه ــیری طوالنی ت س

ــرم  ــردن 14 گ ــه ک ــه اضاف ــد ک ــخص ش ــه مش ــک مطالع در ی
فیبــر در روز بــه برنامه غذایــی بــا 10٪ کاهــش مصــرف کالــری و 

ــراه اســت. ــاه هم ــی 4 م ــرم ط ــش وزن 2 کیلوگ کاه
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در یــک تحقیقــی کــه 5 ســال بــه طــول انجامیــده مشــخص شــد 
کــه مصــرف 10 گــرم فیبــر محلــول در روز بــا 3/7 درصــد کاهــش 
چربــی در ناحیــه شــکم همــراه بــوده اســت امــا هیــچ تاثیــری بــر 

چربــی زیــر پوســت نداشــته اســت.

ایــن نشــان دهنده آن اســت کــه فیبــر محلــول می توانــد در 
ــرای  ــن راه ب ــد. بهتری ــر باش ــیار موث ــکم بس ــی ش ــش چرب کاه
افــزودن فیبــر بــه برنامه غذایــی مصــرف زیــاد ســبزیجات و 
ــی  ــیار خوب ــع بس ــم منب ــات ه ــات و حبوب ــت. غ ــات اس میوه ج

ــتند. ــر هس از فیب

   تمرینــات هــوازی و ایروبیــک بــرای کاهــش چربی  
شــکم بســیار موثر اســت

ورزش بــه دالیــل مختلــف بــرای شــما مفیــد اســت. ایــن ازجملــه 
ــری  ــتن عم ــرای داش ــد ب ــه می توانی ــت ک ــی اس ــن کارهای بهتری
ــرای  ــا ب ــگیری از بیماری ه ــالم تر و پیش ــی س ــر، زندگ طوالنی ت

خودتــان انجــام دهیــد.

اینکــه بخواهیــم بــه همــه فوایــد ورزش اشــاره کنیــم فراتــر از ایــن 
مقالــه اســت امــا تحقیقــات متعــددی نشــان داده انــد کــه ورزش 
ــرای از بیــن بــردن چربی هــای شــکم مفیــد اســت. امــا  کــردن ب
بــه خاطــر داشــته باشــید کــه منظورمــان ورزش هــای مربــوط بــه 
شــکم نیســت. الغــری موضعــی بــه هیــچ عنــوان مقــدور نیســت و 
ــای  ــد چربی ه ــم نمی توان ــت ه ــمار درازونشس ــداد بیش ــام تع انج

شــکمتان را از بیــن ببــرد.

ــی تمرینــات شــکم  در یــک تحقیــق، شــش هفتــه تمریــن متوال
ــرکت کننده ها  ــکم ش ــدازه دور ش ــر ان ــی ب ــر قابل توجه ــچ تأثی هی

نشــان نــداد.

امــا نگــران نباشــید، تمرینــات دیگــری هســتند کــه می تواننــد در 
ایــن زمینــه کمکتــان کننــد. تمرینــات هــوازی مثــل پیــاده روی، 
دویــدن، شــنا کــردن و از ایــن قبیــل، در تحقیقــات مختلــف تأثیــر 

شــگرفی بــر کاهــش ســایز دور شــکم داشــته اند.

یــک تحقیــق دیگــر نشــان داده اســت کــه ایــن تمرینــات از اضافــه 
ــز  ــد از کاهــش وزن نی ــن نواحــی بع ــی در ای ــردن مجــدد چرب ک
ــظ  ــان حف ــردن در زم ــی ورزش ک ــن یعن ــد، ای ــری می کن جلوگی
وزن ســالم هــم اهمیــت زیــادی دارد. ورزش بــه کاهــش التهابــات 
بــدن، ســطح قندخــون و ســایر مشــکات و اختــاالت متابولیــک 
ــت،  ــاط اس ــدن در ارتب ــزی ب ــه مرک ــی ناحی ــا چاق ــه ب ــدن ک ب

ــد. ــک می کن کم

ــای شــکمتان را از  ــد چربی ه ــر ســعی داری ــه اگ ــه آخــر اینک نکت
ــن روش هاســت. ــد، ورزش یکــی از بهتری بیــن ببری

    چیزهایــی کــه در روز می خوریــد را ارزیابــی 
ــد کنی

ــم  ــی مه ــد خیل ــه چــه بخوری ــد اینک ــه شــما می دانی ــاً هم تقریب
اســت. امــا جالــب اســت بدانیــد کــه اکثــر افــراد نمی داننــد دقیقــاً 
چــه می خورنــد. تصــور می کننــد غذایــی »پــر پروتئیــن« و »کــم 
ــتی از آن  ــی درس ــوالً ارزیاب ــا معم ــد ام ــدرات« می خورن کربوهی
ــرای مدتــی، هرچنــد کوتــاه، همــه چیزهایــی کــه  ندارنــد. اگــر ب
ــرد. ــد ک ــان خواه ــی کمک ت ــد خیل ــت کنی ــد را یادداش می خوری

ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه مجبوریــد تــا آخــر عمرتــان هــر چــه 
ــش را بشــمارید  ــا کالری های ــرده ی ــد را وزن ک ــد بخوری می خواهی
امــا همیــن کــه هــر چنــد وقــت یکبــار ایــن کار را انجــام دهیــد 
کمک تــان می کنــد بفهمیــد در چــه قســمت هایی از برنامــه 
ــور  ــد همانط ــر بخواهی ــد. اگ ــاد کنی ــر ایج ــد تغیی ــان بای  غذایی ت
ــدازه  ــه ان ــان را ب ــن مصرفی ت ــد، پروتئی ــاره ش ــاال اش ــه در ب ک
ــد،  ــاال ببری ــان ب ــای مصرفی ت ــد کالری ه ــوب 25-30 درص مطل
اینکــه فقــط غذاهــای بــا پروتئیــن باالتــر بخوریــد کافــی نیســت. 
بــرای اینکــه بتوانیــد بــه ایــن هــدف برســید، بایــد ایــن غذاهــا و 

ــد. ــری کنی ــا را اندازه گی ــن آنه پروتئی

منبع: سامت نیوز
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ــکی و  ــدگاه پزش ــه از دی ــت ک ــی اس ــودن موهبت ــت ب ــپ دس چ
علــوم اعصــاب شــناختی فوایــد متعــددی بــراي شــخص بــه همــراه 
ــراي چــپ  ــم ب ــی مشــکاتی را ه ــای علم ــه نظریه ه ــر چ دارد، گ

ــتند. ــور هس ــت ها متص دس

ــخاص  ــوص اش ــی در خص ــکی مختلف ــی و پزش ــای علم دیدگاه ه
چــپ دســت موجــود اســت کــه بعضــی از آن هــا بــه اثبــات رســیده 
ــی  ــات علم ــوس تحقیق ــش و ق ــان در ک ــم چن ــر ه و بعضــی دیگ
قــرار دارنــد؛ بــاال بــودن متوســط هــوش ریاضــی، توانایــی بیش تــر 
ــه بعضــی  ــه ابتــا ب ــودن ب در حــل مســئله و خاقیــت، مســتعد ب
ــر در  ــدرت بیش ت ــکیزوفرنی و ق ــم و اس ــد اوتیس ــا مانن بیماری ه
کنتــرل خشــم و احساســات منفــی از جملــه ایــن مــوارد هســت.

   ویژگی های اشخاص چپ دست

  رهبري

  سرعت تفکر

  عدم وابسته گي و افزایش استقال

  انعطاف پذیر

  باذکاوت

  افزایش سازگاری

اشــخاص چــپ دســت در هنــر، ورزش، ریاضیــات و سیاســت دارای 
ــری هســتند. قابلیت هــای باالت

ــه  ــه ب ــرد اســت ک ــه ف ــت منحصرب ــی خصوصی ــتی نوع چــپ دس
ــی  ــی و غیر ژنتیک ــایل ژنتیک ــروز آن مس ــان در ب ــه کارشناس گفت

ــد. ــش دارن ــی نق فراوان

ــدند  ــه ش ــش متوج ــای خوی ــن مطالعه ه ــان در تازه تری کارشناس
اشــخاص چــپ دســت بــه علــت تولیــد ژن هایــی منحصــر بــه فــرد 
در رحــم مــادر دارای قابلیــت و مهارت هــای کامــی بهتــری نســبت 

ــه راســت  دســت ها هســتند. ب

کارشناســان چهــار ناحیــه ژنتیکــی کشــف نموده انــد کــه در 
ایجــاد چــپ دســتی اثــر گــذار اســت؛ ایــن مناطــق ژنتیکــی نقــش 
قابــل توجهــی در توســعه مغــز در رحــم مــادر دارنــد و بــه گفتــه 
دانشــمندان ایــن یکــی از دالیلــی اســت کــه باعــث مي شــود چــپ 

ــند. ــته باش ــردی داش ــه ف ــی منحصرب ــای زبان ــت ها مهارت ه دس

پژوهشــگران هنــوز نتوانســته اند بطــور دقیــق علــل چــپ دســتی 
در بعضــی اشــخاص را شناســایی کننــد، ولــی مطالعه هــای جدیــد 
ــر گــذار  ــی اث ــن توانای ــد ژن  انســان ها در ایجــاد ای نشــان می دهن

اســت.

ــت  ــاوت در داربس ــی تف ــت نوع ــه عل ــد ب ــتی می توان ــپ دس چ
ــن  ــلولی بیش تری ــت س ــن داربس ــد و ای ــان باش ــدن انس ــلولی ب س
ســنگینی در ســلول های بــدن انســان را دارد. چــپ دســتی 
ــن  ــاوت و همچنی ــه ای متف ــه گون ــز ب ــد مغ ــر رش ــر اث ــد ب می توان

ــد. ــان باش ــدن انس ــای ب ــد میکروتوبول ه تولی

   خصوصیات اخالقی چپ دست ها

ــای  ــر از مهارت ه ــتفاده بهت ــت اس ــت قابلی ــه عل ــت ها ب ــپ دس چ
کامــی خویــش ســخنران هایی منحصربــه فــرد هســتند هــر چنــد 
کــه ایــن توانایــی در همــه آن هــا وجــود نــدارد، ولــی بیــن تعــداد 

زیــادي از آن هــا رایــج اســت.

ــخاص  ــاال در اش ــی ب ــای کام ــردن مهارت ه ــب ک ــود کس ــا وج ب
چــپ دســت، ایــن اشــخاص بــا درصــد باالتــری بــه نســبت راســت 
ــد  ــي مانن ــاالت ذهن ــی، اخت ــکل های عصب ــار مش ــت ها دچ دس
اســکیزوفرنی مــی شــوند؛ آمار هــا نشــان مي دهــد چــپ دســت ها 
ــر  ــوند. ب ــا می ش ــون مبت ــه پارکینس ــت ها ب ــت دس ــر از راس کم ت
خــاف بعضــی گفته هــا چــپ دســتی بــه علــت نــوع رســم الخــط 
رایــج در کشــورها نیســت، کمــا ایــن کــه در کشــور هایی کــه رســم 
ــران(  ــد ای ــاز مي شــود )مانن ــه چــپ آغ الخــط از ســمت راســت ب

نیــز میــزان چشــمگیری چــپ دســت وجــود دارد .

هــر نیمکــره از مغــز بــراي بــه کاربســتن مهارت هــا و قابلیت هــای 
ویــژه ای مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، ولــی هــر دو نیمکــره مغــز 
 corpus callosum ــا الیــه ضخیمــی از الیــاف عصبــی بــه اســم ب

بــه یکدیگــر متصــل هســتند و جــدا از هــم فعالیــت نمی کننــد.

منبع: سایت بیتوته

راز چپ دســت ها در چیست؟
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نویســنده: ناهیــد خدمتگــزار؛ سرپرســت دبیرخانــه 
ــزگان ــیمان هرم ــرکت س ش

ــوش  ــش را فرام ــا ، قول ــز دنی ــب انگی ــای فری ــای ماندن ه  در الب
کــرد. حتــی خاطــره ای از آن لحظــه خداحافظــی در دلــش نبــود.

ســرگرمی های اغواگــر زندگــی او را فریــب داد. حتــی خــود ِ 
ــته و آرزو. ــد از خواس ــز ش ــرد. لبری ــوش ک ــز فرام ــتن را نی خویش

بــه مــرور ایــام، دســت یافتــن بــه خواســته  و آرزوهایــش ســخت تر 
و ســخت تر شــد و بدین گونــه بــود کــه ســر بــه عصیــان برداشــت. 
ــی  ــان در دنیای ــارون ِزم ــور ِ ق ــج ِ حض ــرودوار در گن ــی نم عصیان

فریبــا.
ــه  ــپرده ب ــد، سرس ــور بودن ــه همینط ــت، هم ــش نگریس ــه اطراف ب
دنیــا. هــر یــک بــه نوعــی، هــر یــک بــه شــیوه ای خــاص، امــا نــوع و 

شــیوه اش چــه فرقــی دارد، سرســپردگی بــود و بــس.
می دانســت جایــی در ایــن پیــچ و خم هــای آمــدن و بــودن، 
اشــتباه پیچیــده و بیراهــه رفتــه اســت. ایــن همــه انگیــزه و ایــن 

ــرد. ــش نمی ک ــداد رهای ــع اض ــی؟ جم ــه پوچ هم
بــا جســتجویی ســماجت وار مــرادی یافــت و مریــدش شــد. گام بــه 
گامــش رفــت و پــا جــای پایــش گذاشــت ، باورهایــش را شکســت . 
ــر  ــف ب ــری مضاع ــا زج ــت. ام ــدودش را شکس ــد و ح ــا و ح مرزه
جانــش نشســت. خودشــکنی کــه مــرادش فرمــوده بود ، خودشــکنی 
ــه  ــه، ن ــن و دیرین ــادات که ــرق ع ــود، خ ــا ب ــری ِ چارچوب ه ظاه
ــکنی ها  ــار ش ــن هنج ــار ای ــد آث ــی بع ــی. اندک ــکنی ِ حقیق خودش
ــکاه و مســتمر  ــی جان ــان شــد. عذاب در وجــودش  و اطرافــش نمای
ــور از آن  ــه عب ــید ک ــی رس ــرز جنون ــه م ــد. ب ــتولی ش ــر او مس ب
ــش را مرهمــی  ــود. زخم هــای عمیــق روح و روان برایــش آســان نب
ــگار در بیراهه هایــی زیبــا، خودفریبــی ِ  نبــود  و مــراد کــه خــود ان
منیــت واری بــرای خویــش ســاخته بــود ، وقعــی بــه زخم هایــی کــه 
بــه نوعــی مســبب آنهــا بــود ننهــاد؛ ســلطان غــرور و مدعــی عشــقِ  
خداونــد بــود امــا عشــقی جــاری نبــود. بــاز هــم جمــع اضــداد بــود 

ــان ها را  ــود انس ــر می ش ــر! مگ ــر و مه ــرت ، از تحقی ــق و نف از عش
انســان نپنداشــت و حقــارت بــار نگاهشــان کــرد ؟

ــال های  ــوف س ــی مخ ــون گرداب ــه چ ــود ک ــه ای ب ــه بیراه ــن چ ای
ــود. ــده ب ــی اش را بلعی جوان

مریــد از مــراد گسســت . مریــد ُمــرد . مــرد تــا زنــده شــود. عاجزانــه 
مــرد در پــای البه هــای عاجزانــه اش بــه درگاه آفریــدگار.

 ضجه هایــش را آفریــدگار شــنید. آفریــدگار صدایــش کــرد: بنــده ام. 
ــار  ــا یکب ــودم ت ــرت ب ــت س ــدت پش ــام م ــویم . تم ــه س ــرد ب برگ
ــه درد آورد .  ــم را ب ــه ات قلب ــای عاجزان ــری . البه ه ــردی و بنگ برگ

ــن.  ــر ِ م ــی از غی ــتی ول ــرا می جس ــال ها م س
 غیــِر مــن تــو را بــه غیــِر مــن رهنمــون می کنــد و الغیــر. مــرا از 

مــن بخــواه. مــرا از مــن بجــو.
ــش  ــق الیزال ــن عش ــانم داد. در وادی ِ ام ــتم و نش ــتم و خواس جس
ــن آموخــت. ــه م ــاد. بندگــی را ب ــم را آرام آرام  مرهــم نه زخم های

گفــت: تــو ثابــت قدمــی ات را در ایــاک نعبــد و ایــاک نســتعین ثابت 
کــن تــا اهدنــا صــراط المســتقیم ات را بجــا آورم  و چنیــن کرد. 

مهربانانــه دســتم گرفــت و از هــزاران مــِن وجــودی کــه این ســال ها 
درونــم قیــام کــرده بودنــد ، یــک بــه یــک رهــا ســاخت . مــرا کاری 
ــپردم و در  ــه دســتش س ــکان ب ــود ؛ س ــاهدی نب ــز تســلیم و ش ج

ســایه ســار امــن ِ اعتمــاد و تــوکل مانــدم . 
من هــا را بازشــناخت و بازشناســاند ، شــناختم و بــه درگاهــش 
ــود رهــا کــرد و دیگــر  قربانــی کــردم . هــر آنچــه از مــن در مــن ب

ــا همــه او شــود . ــد ت ــن نمان ــچ از م هی
وقتــی همــه او شــد، جبروتــش را تجلــی بخشــید درون بنــده ای که 
عاشــقش بــود. عشــق را بــه اصالــت ِ وجــودی اش بــر دلــم نشــاند. 
ــاج  ــه ح ــتم آن دم ک ــقش و دانس ــد و عش ــر او ش ــه سرتاس هم
عاشــقانه بــر دار گفــت اناالحــق ، ادعایــش خدایــی نبــود ؛ او تجســم 
حقیقــی عشــق آفریــدگار را لمــس کــرده بــود و از خــود تهــی و از 

او لبریــز شــده بــود.

وقتــی آمــد قول داد که برگردد
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که حتما باید رفت مناطق دیدنی چابهار 

ــی از  ــود، یک ــده می ش ــار( خوان ــار به ــام )چه ــن ن ــه ای ــاری اش ب ــوای به ــل آب و ه ــه دلی ــه ب ــدری ک ــار، بن چابه
شــگفت انگیزترین بنــادر ایــران اســت. ایــن شــهر کــه در جنــوب شــرقی اســتان سیســتان و بلوچســتان قــرار گرفتــه، 

ــم دارد. ــران را ه ــدر اقیانوســی ای ــا بن ــب تنه لق
اگرچــه چابهــار بــه دلیــل قــرار گرفتــن در منطقــه آزاد در گذشــته بیشــتر بــرای خریــد مــورد اســتقبال قــرار می گرفــت، 
ولــی ایــن روزهــا طبیعــت چابهــار گردشــگران زیــادی را جــذب می کنــد. مــا در ایــن نوشــته مناطــق دیدنــی چابهــار 

ــم. ــی می کنی را معرف

در 10 کیلومتــری چابهــار، بیــن دشــت کهیــر و 
ــه  ــر، س ــتای کهی ــری روس ــگ و در 20 کیلومت تن
تپــه کوچــک گل افشــان بــه ارتفــاع 10 تــا 20 متــر 
وجــود دارد کــه یکــی از دیدنی هــای چابهــار اســت. 
دو تــا از ایــن تپه هــا غیرفعــال و یکــی از آنهــا مثــل 
ــار از آن  ــه یکب ــر دقیق ــد و ه ــانی می جوش آتشفش

ــود. ــارج می ش ــی خ ــی رنگ ــرد طوس گل س

گل افشان تپه های 
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ــی، راه  ــد در زندگ ــت می خواه ــر دل ــد اگ می گوین
رفتــن در مریــخ را تجربــه کنــی، حتمــا ســری بــه 
ــگفت انگیز  ــای ش ــی از جاذبه ه ــزن. یک ــار ب چابه
ــا مریخــی اســت.  ــوری ی ــای مینیات ــار کوه ه چابه
ایــن کوه هــا،40 تــا 50 کیلومتــر بعــد از چابهــار بــه 
ســمت بندرگواتــر، قــرار گرفته انــد. وجــود دریــا در 
یکســو و وجــود ایــن کوه هــا در طــرف دیگــر جــاده 
باعــث شــده ایــن منظــره همچــون تابلوی نقاشــی 
زیبــا باشــد. جنــس ایــن کوه هــا رســوبی اســت و 
ــه چشــم نمی خــورد،  ــچ گیاهــی ب ــا هی روی آن ه
امــا رنــگ خاکســتری آن ها، شــکل مخروطی شــان 
ــه کوه هــای  و ترکیــب رنــگ قرمــز باعــث شــده ب

مریخــی معــروف شــوند.

ــه از دوران  ــار ک ــداری چابه ســاختمان قدیمــی فرمان
ــی چابهــار  ــده، اکنــون مــوزه محل ــه جــا مان قاجــار ب
ــه ارتفــاع یــک و  ــر روی ســکویی ب اســت. ایــن بنــا ب
نیــم متــر و بــه وســعت حــدود ششــصد و پنجــاه متــر 
مربــع بنــا شــده و دارای ســه درب ورودی، مجموعــه 
اتاق هــا، راهــرو و… اســت. بنــا در دو طبقــه ســاخته 
ــا  شــده اســت کــه قســمتی از آن بوســیله ســکویی ب

ســقف چوبــی و ســتون آهنــی احاطــه شــده اســت.

کوه های مینیاتوری

موزه محلی چابهار

ــه  ــوان ب ــوری می ت ــای مینیات ــدن کوه ه ــد از دی بع
دیــدن تــاالب لیپــار رفــت. تــاالب شــگفت انگیز 
ــد  ــم می گوین ــی ه ــاالب صورت ــه آن ت ــه ب ــار ک لیپ
در 15 کیلومتــری شــرق چابهــار و در مســیر جــاده 

ــرار دارد. ــر ق ــاحلی چابهار-گوات س
ایــن تــاالب کــه آب هــای ســرگردان اطــراف را جمــع 
ــون  ــی همچ ــت و پرندگان ــر اس ــد 14 کیلومت می کن
فامینگــو، حواصیــل، طاووســکن، تیهــو و عقــاب 

ــد. ــی می کنن ــتی در آن زندگ دش

تاالب لیپار
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ــت  ــام درخ ــه ن ــد ب ــی دارن ــی درخت ــهرهای جنوب ش
انجیــر معابــد و چابهــار هــم از ایــن قاعــده مســتثنی 
نیســت. درخــت انجیــر معابــد درخــت بســیار بزرگــی 
اســت کــه اصــل آن متعلــق بــه هنــد شــرقی اســت و 

برگ هــای پهنــی دارد.
ــرگ  ــه آن ک ــا ب ــه محلی ه ــد ک ــر معب ــه انجی در تن
و  دارد  جریــان  رنگــی  ســفید  شــیره  می گوینــد 
میــوه آن هــم قابــل خــوردن اســت. نمونه هــای ایــن 
ــن،  ــتاهای رمی ــر در روس ــال حاض ــت را در ح درخ
ــوان  ــر می ت ــار و کوپان س ــی، لیپ ــان، ماش ــس کوپ تی

ــد. دی

ــکای  ــط در آمری ــر را فق ــن تصوی ــابه ای ــاال مش احتم
ــاحل  ــه س ــری ک ــی تصوی ــد. یعن ــوان دی ــی بت جنوب
ــل شــن ها  ــر از روی رم ــد. اگ ــر می رس ــه کوی ــا ب دری
ــه  ــه در ادام ــیم ک ــی می رس ــن نخل ــه زمی ــم ب بگذری

ــل مشــاهده اســت. ــا قاب آن دری

درخت مکرزن یا انجیر معابد

روستای درک و بندر تنگ

در ســفر بــه چابهــار دیــدن رودخانــه باهــوکات 
را هــم در برنامــه بگنجانیــد. ایــن رودخانــه در 90 
کیلومتــری شــرق چابهــار واقــع شــده و محــل زندگــی 
تمســاح پــوزه کوتــاه گانــدو یــا تمســاح ایرانــی اســت. 
ــی از  ــد و یک ــر می رس ــه 4 مت ــاح ب ــن تمس ــول ای ط
جاذبه هــای توریســتی رودخانــه پــرآب باهــوکات 
اســت. جــدا از تمســاح حیوانــات کمیــاب دیگــری مثل 

ــد. ــدو  حضــور دارن ــم در گان ــی ه ــوزن کوه گ

گاندو منطقه حفاظت شده 
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فقــط قشــم جنــگل حــرا نــدارد و در چابهــار هــم، 
جایــی کــه رودخانــه باهــوکات بــه دریــای عمــان 
می ریــزد و در نزدیکــی خلیــج گواتــر، جنگل هــای 
حــرای چابهــار قــرار دارد. ناگهــان در دل خشــکی 
ــده اســت  ــرداب رویی ــی در م ــیار، درختچه های بس
کــه محــل زندگــی خزنــدگان و پرنــدگان زیــادی 

اســت.

گواتر بندر 

از جاهــای دیدنــی چابهــار مســجد تیــس اســت، 
مســجدی کــه بــه ســبک مســاجد پاکســتان و 
هندوســتان ســاخته شــده اســت. صحــن ایــن مســجد 
هــر زائــری را ولــو بــرای اولیــن بــار، بــه یــاد تابلوهــای 
پــر از رنــگ زیبــا می انــدازد. منــاره و گنبدهایــی 
ــده اند و  ــاخته ش ــز س ــبز و قرم ــای س ــا رنگ ه ــه ب ک
ــم  ــم و نامنظ ــه کاری های منظ ــا شیش ــه ب ــی ک درهای
ــد. ــجد داده ان ــه مس ــم نواز ب ــی چش ــگ جلوهای رنگارن

مسجد جامع تیس
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