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ــه وجــود آورد. آورده هــای دفــاع مقــّدس  ــرای کشــور ب ــرای کشــور سرمایه ســازی کــرد و ســرمایه های ارزشــمندی را ب دفــاع مقــّدس ب
خیلــی زیــاد اســت. اّوالً امنّیــت کشــور بــه برکــت دفــاع مقــّدس اســت؛ یعنــی دفــاع مقــّدس نشــان داد کــه هزینــه ی تعــّرض و تجــاوز بــه 
ایــن کشــور خیلــی زیــاد اســت. ایــن بــه برکــت دفــاع مقــّدس ثابــت شــد؛ ایــن، امنّیــت میدهــد بــه یــک کشــور. وقتــی یــک ملـّـت نشــان 
داد کــه هّمــت و قــدرت دفــاع از خــودش را دارد و پاســخ کوبنــده بــه متجــاوز میدهــد، موجــب میشــود کــه متجــاوز در تجــاوز خــودش بــه 
ایــن کشــور و ایــن ملّــت تأّمــل کنــد و اگــر بخواهــد عاقالنــه عمــل کنــد، بفهمــد کــه به صرفــه اش نیســت، برایــش خیلــی هزینــه دارد؛ 

ایــن امنّیــت مربــوط بــه آن اســت.

 ثانیــاً بــه ملّــت مــا روحیــه ی خودبــاوری داد. ایــن خودبــاوری در بیــن جمــع کثیــری از مــردم کــه خوشــبختانه امــروز شــما در میــدان 
علــم و در میدان هــای گوناگــون ]یعنــی[ ساخت وســاز و دیگــر چیزهــا گاهــی مشــاهده می کنیــد، عمدتــاً بــه خاطــر دفــاع مقــّدس اســت؛ 
یعنــی فــرض کنیــد کــه یــک جــوان بیست وچندســاله بــا اقتــدار تمــام، بــا اطمینــان بــه نْفــس تمــام، یــک جمعّیتــی را ، یــک لشــکر 
را دنبــال خــودش راه می انداخــت میرفــت و بــه دشــمن ضربــه ی قاطــع میــزد؛ ایــن بــه مــردم احســاس خودبــاوری میدهــد، احســاس 
اطمینــان بــه نْفــس میدهــد. و دفــاع مقــّدس توانســت ثابــت کنــد کــه ملـّـت ایــران از ورطه هایــی مثــل ورطــه ی جنــگ تحمیلــی میتوانــد 

بــا ســربلندی، ســر بلنــد کنــد.

 بعــد، ایــن حرکــت بــه ســمت نــوآوری فّنــی و علمــی را هــم مــا در دفــاع مقــّدس بــه دســت آوردیم؛ چــون در دفــاع مقــّدس نیاز داشــتیم 
بــه خیلــی چیزهــا و در اختیارمــان نبــود، امکاناتــش را نداشــتیم و نیروهــای مؤمــن، فــداکار رفتنــد بــه فکــر اینکــه درســت کننــد. مثــاًل 
فــرض کنیــد مرحــوم شــهید حســن ]تهرانی[مقــّدم در همــان اوقــات، در یــک بخشــی ایــن ماجــرای موشک ســازی را بــه یــک شــکلی 
راه انداختــه بــود کــه ایشــان و دیگــران بــه مــا گفتنــد بیاییــد بازدیــد کنیــد؛ رفتیــم آنجــا دیدیــم کــه بلــه اینهــا شــروع کرده انــد. خــب 
مــا احتیــاج بــه موشــک داشــتیم، موشــک هــم بــه مــا داده نمیشــد، دشــمن هــم موشــک داشــت، بــا موشــک میــزد، ایــن مــا را یعنــی 
نیروهــای مســتعّد مــا را بــه فکــر انداخــت کــه یــک کاری بکننــد؛ و ]ایــن کار را[ کردنــد و خوبــش را هــم کردنــد و بــه بهتریــن وجهــی هم 

از عهــده برآمدنــد تــا امــروز کــه خــب مشــّخص اســت. بنابرایــن، ایــن هــم حرکــت بــه ســمت نــوآوری.

 اقــدام بــه کارهــای بظاهــر نشــدنی؛ ایــن هــم از چیزهایــی بــود کــه دفــاع مقــّدس بــه مــا یــاد داد. دفــاع مقــّدس ایــن ســرمایه را بــرای مــا 
بــه وجــود آورد کــه بدانیــم بعضــی کارهــا هســت کــه بظاهــر نشــدنی اســت اّمــا در واقــع اگــر هّمــت کنیــم، شــدنی اســت؛ ایــن را مــا در 

دفــاع مقــّدس یــاد گرفتیــم، ایــن هــم یکــی از ســرمایه های مــا اســت.

 و از ایــن گذشــته ســرمایه های انســانِی مــا را ارتقــا داد؛ خوشــبختانه از عناصــر حاضــر در هشــت ســال دفــاع مقــّدس، بعدهــا ]یعنــی[ 
امــروز و دیــروز و ان شــاءاهلل در آینــده افــراد بی شــماری در بخشــهای مختلــف و گوناگــون کشــور مشــغول خدمتگــزاری بوده انــد و هســتند 
کــه یــک نمونــه اش شــهید ســلیمانی عزیــز مــا بــود کــه خــب در عرصــه ی دیپلماســی و بین المللــی و ماننــد اینهــا، در منطقــه یــک 
فّعالّیــت شــگفت آوری داشــت؛ یعنــی واقعــاً حــاال هنــوز دوســتان و بــرادران مؤمــن و ملّــت عزیــز ایــران از ســعه و گســتره ی کار شــهید 
ســلیمانی مّطلــع نیســتند؛ از یــک چیزهایــی ]مثــل این[کــه در مثــاًل فــالن جبهــه بــوده و حضــور داشــته آگاهنــد؛ ریزه کاری هــای کار او 
خیلــی بیــش از ایــن حرفهــا اســت کــه حــاال شــاید ان شــاءاهلل در آینــده ایــن ریزه کاری هــا بتدریــج آشــکار بشــود. ایــن یــک ســرمایه ی 
انســانی بــود کــه در جنــگ درســت شــد؛ یعنــی پایه گــذاری امثــال قاســم ســلیمانی ها، در جنــگ، در دوران دفــاع مقــّدس گذاشــته شــد. 

بیانات رهبر انقالب در ارتباط تصویری با شرکت کنندگان 
در آئین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس



ــد.  ــاز می ش ــر آغ ــا مه ــی ب ــای زندگ ــه فصل ه ــه هم ــز ک ــا پایی ــه تنه ــد ن کاش می ش
مهــری کــه آغــاز پاییــز را بــه عهــده گرفتــه و خــود را در دل همــه جــا کرده اســت. از 
شــور و حــال شــروع مــدارس در ایــن مــاه کــه بگذریــم، آن تغییــر تدریجــی دمــای 
هــوا در مهــر کامــا حــس می شــود. کــم کــم بــه آبــان هــم می رســیم؛ بعضــی روز هــا 
خورشــید جــای خــود را بــه ابر هــا داده و اجــازه می دهــد کــه بــاران خــود را بــر زمیــن 
بکوبــد. صــدای شرشــر بــاران هــم نغمــه  گــوش نــوازی در پاییــز اســت. در آذر هــم 
انار هــا تــرک می خورنــد و بــا طعــم شــیرینی کــه دارنــد، خاطــره  خوشــی از پاییــز بــر 
دل می گــذارد. این هــا هــم تابلــوی بی نظیــری از لطــف و مهــر خداســت؛ خــدای 

خوبی هــا بــه خاطــر تمــام زیبایی هــای پاییــز از تــو سپاســگزاریم.

دوچنــدان  را  زیبایــی اش  کــه  اســت  پاییــز  بــا  عشــق  شــدن  عجیــن  همیــن 
رنگ هــا  ترکیــب  از  زیباســت.  انــدازه  همیــن  بــه  هــم  چهــره اش  کرده اســت. 
گرفتــه تــا آن حــال و هــوای برگریزانــش. برگ هــا چنــان آهســته از درخــت جــدا 
می شــوند  کــه گویــی پایــان تنهایــی را بــه خوبــی حــس می کننــد. روی برگ هــا کــه 
راه می رویــم، صــدای خــش خــش آن هــا، اعتراض شــان بــه زیــر پــا مانــدن اســت؛ 
پــس بــه برگ هــای پاییــزی احتــرام بگذاریــم چراکــه آن هــا رنــج جدایــی از درخــت را 
در ازای نمایــش آن همــه زیبایــی بــه جــان خریده انــد تــا دل انگیزتریــن فــرش را 

ــترانند. ــن بگس ــر زمی ب

                                                                                                                  »شرکت سیمان هرمزگان«

مقدمه



اخبار   داخلی شرکت
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اخبار داخلی شرکت

پیام تسلیت مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان در پی 
درگذشت امام جمعه سابق بندر خمیر

دکتــر مهــدی باشــتی مدیــر عامــل شــرکت ســیمان هرمــزگان در پیامــی درگذشــت اســتاد اخــالق حجت االســالم والمســلمین حــاج شــیخ 
علیرضــا صفایــی حائــری امــام جمعــه فقیــد مینــاب و امــام جمعــه ســابق بنــدر خمیــر را تســلیت گفــت.

متن پیام ایشان به این شرح است:

اناهلل و اناالیه راجعون

مرِدخدا بود و به خدا پیوست

ضایعــه درگذشــت اســتاد اخــالق حجــت االســالم و المســلمین حــاج علیرضــا صفایــی حائــری امــام جمعــه فقیــد مینــاب و امام جمعه ســابق 
بندرخمیــر موجــب تألــم و تأثــر فــراوان مریــدان راهش شــد.

ایشــان منشــأ خدمــات ارزشــمند و قابــل تحســینی در تبلیــغ اســالم نــاب بودنــد و همــواره بــا نــگاه پدرانــه و وحــدت آفریــن در پــی حــل 
مســائل مــردم قــدم برداشــتند.

اینجانــب بعنــوان مریــدی کــه دو ســال از نزدیــک شــاهد منــش واالی ایــن عزیــز بــودم ضمــن ابــراز همــدردی، ایــن واقعــه غمبــار را بــه 
ــد  ــو درجــات و مغفــرت الهــی را در پیشــگاه خداون ــز ســفر کــرده عل ــم آن عزی ــم. یقیــن می دان ــرم ایشــان تســلیت می گوی ــواده محت خان

متعــال خواهنــد داشــت.

مهدی باشتی

مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان
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اخبار داخلی شرکت

تحویل 40 هزار تن سیمان صادراتی در یک محموله برای دومین 
بار در ایران از سوی شرکت سیمان هرمزگان

در تیر ماه سال جاری 40 هزار تن سیمان بصورت بسته بندی پاکت 
در اسلینگ بگ به صورت یک جا، در یک محموله و در یک کشتی 
از سوی شرکت سیمان هرمزگان بارگیری و به آفریقا صادر شد که 

در نوع خود در صنعت سیمان ایران کم نظیر بوده است.

این محموله از طریق اسکله  شهید رجایی در استان هرمزگان در 
طی 10 روز بارگیری و به مقصد موردنظر ارسال شده است.

سیمان  شرکت  بازار  توسعه  و  بازرگانی  معاون  سجده ای،  امیر 
هرمزگان در این باره گفت: زمستان سال گذشته شرکت سیمان 
این  ایران،  تاریخ صادرات سیمان  در  بار  نخستین  برای  هرمزگان 
حجم از بار را در یک محموله صادر کرده بود که این اتفاق امسال 
هم تکرار شد. اما انجام این کار در سال جاری با توجه به اوج گرمای 
فصل تابستان و همچنین شرایط و محدودیت های ناشی از شیوع 
بیماری کرونا بخصوص در استان هرمزگان که یکی از استان های با 
وضعیت قرمز در این مورد محسوب می شد، نسبت به سال گذشته 
کار بسیار سخت تری بود که خوشبختانه همکاران ما بخصوص در 

واحد صادرات با تالش زیاد و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
این موفقیت را رقم زدند.

و  اجرایی  تولید،  مختلف  واحدهای  همکاری  از  تشکر  ضمن  وی 
حراست کارخانه در انجام این کار مهم افزود: در شرایطی که شیوع 
بیماری کرونا در کنار تحریم های بین المللی باعث کاهش چشمگیر 
انجام  برنامه ریزی های  و  تمهیدات  با  است،  ایران شده  از  صادرات 
شده در حوزه بازاریابی و فروش صادراتی توانسته ایم تا کنون نسبت 
به سال مالی گذشته بیش از 24 درصد در حجم صادرات افزایش 

ایجاد نموده و روزهای بهتری را نیز پیش بینی می نماییم.

غرب  به  سیمان  صادرات  امکان  توانایی  این  است،  ذکر  شایان 
آفریقا، اروپا و سایرمقاصد دریایی دورتر را فراهم می کند و می تواند 
بازارهای جدیدی به صنعت سیمان ایران معرفی نماید. بر همین 
اساس، شرکت سیمان هرمزگان در راستای این استراتژی، تهیه و 
تامین امکانات و شرایط مورد نیاز برای صادرات محموله های بزرگ 

سیمان را در دستور کار قرار داده است.
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پیام مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان خطاب به بازنشستگان
بــه مناســبت فرارســیدن روز تکریــم بازنشســتگان، دکتــر مهــدی باشــتی مدیــر عامــل شــرکت ســیمان هرمــزگان در پیامــی خطــاب بــه 

گفــت. بازنشســتگان محتــرم ســیمان هرمــزگان و خانــواده ایشــان تبریــک 

به نام خداوند بخشنده و مهربان

گرانقدر شرکت سیمان هرمزگان بازنشستگان عزیز و 

کــه طــی  کشــور را مدیــون تالش هــای بی دریــغ شــما خردورزانــی هســتیم  کــه آرامــش و امنیــت اجتماعــی و اقتصــادی  امــروز بــاور داریــم 
کوششــی مضایقــه نداشــته و بــا پشــتکار و سخت کوشــی وصف ناپذیــر در عرصــه آبادانــی و ســازندگی  ســال های فعالیــت خــود از هیــچ 

خ هــای عظیــم توســعه و پیشــرفت را بــه حرکــت درآورده  ایــد. کارخانــه، چر ایــن 

گفتــن از ارزش ســالیان طوالنــی فعالیــت ســازنده شــما عزیــزان آســان نیســت، بــه طــور قطــع ایــن تــالش پشــتوانه ای ارزنــده  ســخن 
ج  کــه تالشــتان را ار کشــور بــوده  بــرای اســتحکام پایه هــای اقتصــادی، توانمندی هــای صنعتــی و انســجام و پیشــرفت جامعــه صنعتــی 

ــان را تکلیــف خــود می دانیــم. می نهیــم و پاســداری از زحمات ت

کلیــه شــاغالن و بازنشســتگان شــریف شــرکت ســیمان  بدیــن وســیله ضمــن عــرض تبریــک بــه مناســبت ایــن روز عزیــز و فرخنــده بــه 
کنیــم. کامــل مجــدد شــما عزیــزان را دیــدار  هرمــزگان و همچنیــن خانواده هــای مکــرم آنــان، امیدواریــم بــه دور از بیمــاری و در ســالمتی 

گرامی باد. ۲۵مردادماه روز خانواده و تکریم  از بازنشستگان 

مهدی باشتی

مدیر عامل شرکت سیمان هرمزگان



7 فصل نامه داخلی شرکت سیمان هرمزگان     تابستان  1399       شماره 27

اخبار داخلی شرکت

مهدی گودرزی: از لحاظ کیفیت در تولید سیمان 
حرف های زیادی برای گفتن داریم

ــک شــرکت  ــرداری خــط ی ــره ب ــس به ــودرزی ریی ــدی گ مه
ــود  ــکاری خ ــال 1382 هم ــت و از س ــزگان  اس ــیمان هرم س
را بــا ایــن مجموعــه آغــاز کــرده اســت. بــا او در مــورد 
چالش هــای  و  داشــته  عهــده  بــر  کــه  مســئولیت هایی 
ــو  ــه گفتگ ــر ب ــی اخی ــرات اساس ــه تعمی ــد از جمل ــن واح ای

. یم نشســته ا

 از چــه ســالی همــکاری خــود را بــا ســیمان 
هرمــزگان آغــاز کردیــد؟ 

من از سال 1382 در شرکت مشغول به کار شده ام.

 ضمــن عــرض خــدا قــوت، تابســتان امســال 
ــان  ــا برایم ــتیم، لطف ــختی داش ــی س ــرات اساس تعمی

ــد؟  ــح دهی ــتر توضی ــرات بیش ــن تعمی ــورد ای در م

جــا دارد قبــل از جــواب بــه ایــن ســوال، مــن نیــز به همــکاران 
ــه  ــه ب ــرکت ک ــکاران ش ــایر هم ــد و س ــد تولی ــودم در واح خ
صــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم در ایــن تعمیــرات دخیــل 

ــد عــرض خســته نباشــید و خداقــوت داشــته باشــم. بودن

ــژه ای  ــی آن از شــرایط وی ــه دلیــل بعــد زمان ایــن تعمیــرات ب
برخــوردار بــود. همزمانــی تعمیــرات بــا گرمــای کشــنده 
ــا باعــث شــد  تابســتان و همچنیــن همه گیــری بیمــاری کرون
ــته  ــی داش ــیار خاص ــژه و بس ــرایط وی ــرات ش ــن تعمی ــه ای ک

باشــد.

ــد  ــعاع چن ــت الش ــی تح ــرات اساس ــم تعمی ــد بگوی در کل بای
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ــی کــه در تهیــه و تامیــن قطعــات  گــروه اســت.گروه اول نفرات
ــتند.  ــل هس ــرات دخی ــاز تعمی ــورد نی ــای م ــه و متریال ه اولی
گــروه دوم نیــز، تیــم اجرایــی و نظارتــی تعمیــرات و گــروه ســوم 
تیــم پشــتیبانی و حمایتی-خدماتــی تعمیــرات می باشــند. 
جایــگاه رییــس بهــره بــرداری بــه نحــوی اســت کــه در هــر ســه 
گــروه دخیــل اســت و بایــد هــر ســه را هدایــت و برنامه ریــزی 

ــرای اجــرای هدف هــای هــر ســه گــروه داشــته باشــد. ب

زمــان اصلــی و برنامه ریــزی شــده تعمیــرات خــط یــک، پایــان 
ســال قبــل و بــا اندکــی ارفــاق ابتــدای ســال جدیــد بــود کــه 
بــه دالیــل تامیــن نشــدن پــاره ای از مــواد مــورد نیــاز تعمیــرات 
)کــه آن هــم علــل خاصــی از جملــه وضعیــت صنعتــی کشــور، 
وجــود  مهم تــر  همــه  از  و  اقتصــادی  تحریم هــای  اعمــال 
ــاری  ــری بیم ــن وجــود همه گی ــود( و همچنی ــا ب ــاری کرون بیم
ــا  ــه را واداشــت کــه ت ــا در کشــور مدیریــت ارشــد کارخان کرون
زمــان ممکــن تعمیــرات بــه تعویــق بیافتــد و در نهایــت بدلیــل 
گذشــت بیــش از 15 مــاه از عمــر نســوز کــوره و عــدم توانایــی 
ادامــه کار بــا ایــن شــرایط، تعمیــرات بــرای  تاریــخ 19 مــرداد 
ــوره  ــف ک ــه توق ــدام ب ــرر اق ــان مق ــزی و در زم ــاه برنامه ری م

شــد.

ــا(  ــروس کرون ــاال هــم گفتــم )گرمــا و وی ــه دالیلــی کــه در ب ب
تامیــن نیــروی انســانی کــه از ملزومــات هــر اوورهالــی اســت، 
ــخت و  ــیار س ــن دوره بس ــی ای ــرات اساس ــود. تعمی ــوار ب دش
طاقــت فرســا بــود کــه در نهایــت پــس از گذشــت 12 روز کاری 

ــاه اســتارت شــد. ــخ 31 مــرداد م مشــعل کــوره در تاری

بایــد بــه ایــن نکتــه هــم اشــاره کنــم کــه همــکاری بی ســابقه ای 
ــرات مشــاهده  ــن تعمی ــک در ای ــد و مکانی ــن دو واحــد تولی بی
شــد کــه جــا دارد نهایــت ســپاس خــود را از مجموعــه همــکاران 
ایــن دو گــروه کــه از درگیرتریــن نفــرات در تعمیــرات اساســی 

بودنــد، داشــته باشــم.

ضمنــا پشــتیبانی های شــبانه روزی واحــد اجرایــی و بازرگانــی 

ــت  ــت. از معاون ــم بس ــر آن چش ــوان ب ــه بت ــت ک ــزی نیس چی
محتــرم اجرایــی و معاونــت محتــرم بازرگانــی و ســایر همــکاران 

ایشــان در ایــن واحــد کمــال تشــکر و قدردانــی را دارم.

ــط  ــد رواب ــکاران واح ــوان هم ــه عن ــما ب ــور ش ــن حض همچنی
ــکاران  ــات هم ــیدن زحم ــر کش ــه تصوی ــرای ب ــز ب ــی نی عموم

ــت. ــپاس اس ــایان س ــش و ش ــه بخ روحی

 خالصــه ای از ســوابق و فعالیت هــای خــود را در 
ــد؟  ــان کنی ــزگان بی ــیمان هرم س

بنــده از ســال 82 تــا 83 بــه عنــوان جانشــین سرپرســت 
ــه عنــوان  آســیاب های ســیمان و از ســال 83 الــی اوایــل 85 ب
 95 لغایــت   85 ســال  از  و  بهره بــرداری   شــیفت  معــاون 
ــا  ــال 95 ت ــرداری و از س ــیفت بهره ب ــدس ش ــوان مهن ــه عن ب
کنــون بــه عنــوان رییــس بهره بــرداری مشــغول بــه خدمــت در 

ــتم. ــزگان هس ــیمان هرم ــار س ــم و پرافتخ ــرکت عظی ش

ــت  ــا در صنع ــه م ــطح تکنولوژی،کارخان ــر س  از نظ
ــرار دارد؟  ــی ق ــه جایگاه ــیمان، در چ س

ــا توجــه بــه گذشــت حــدود 25 ســال از راه انــدازی شــرکت  ب
)بایــد توجــه داشــت کــه اغلــب دســتگاه ها قبــل از ایــن زمــان 
ــه  ــه ب ــا توج ــده اند( و ب ــل ش ــه منتق ــه کارخان ــداری و ب خری
شــرایط محیطــی منطقــه کــه از گرما و علــی الخصــوص رطوبت 
باالیــی برخــوردار اســت، تجهیــزات شــرکت بــا فرســودگی قابــل 
ــزاری و  ــرم اف ــی شــرایط ن ــرو شــده اند. از طرف مشــاهده ای روب
برنامــه ای کنتــرل پروســه و دســتگاه ها نیــز فاقــد بــه روزآوری 

مناســب هســتند.

قدم هــای بزرگــی در خصــوص نوســازی تجهیــزات ســخت 
ــه  ــت ک ــده اس ــته ش ــرکت برداش ــزاری ش ــرم اف ــزاری و ن اف
ــه دلیــل وجــود شــرایط اقتصادی-سیاســی کشــور  متاســفانه ب
ــه  ــم. البت ــدا کنی ــل پی ــی کام ــا دسترس ــه آن ه ــته ایم ب نتوانس
ــه ای،  ــرار دادن شــرایط منطق ــا مدنظــر ق ــه ب ــد ک ــه نمان ناگفت



9 فصل نامه داخلی شرکت سیمان هرمزگان     تابستان  1399       شماره 27

اخبار داخلی شرکت

در  اولین هــا  جــز  همچنــان  هرمــزگان  ســیمان  شــرکت 
ــز  ــوع جوای ــن موض ــواه ای ــت و گ ــور اس ــیمان کش ــت س صنع
فــراوان ســاالنه و رکوردهــای متعــدد تولیــدی، کیفــی و 
ــتن  ــه داش ــرپا نگ ــر س ــه مهم ت ــی و از هم ــروش و بازرگان ف
مســایل رفاهــی کارکنــان و بــه روز بــودن حقــوق و دســتمزد 
پرســنل اســت کــه در مقایســه بــا ســایر شــرکت های ســیمان 

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــرایط خوب از ش

ــد  ــد کار در واح ــز فرآین ــودرزی عزی ــدس گ  مهن
ــي  ــه وظایف ــما چ ــت و ش ــورت اس ــه ص ــه چ ــما ب ش

ــد؟ داری

 بنــده در واحــد تولیــد و بهــره بــرداری مشــغول بــکار هســتم 
ــد فراینــد  ــه کــه از اســم آن مشــخص اســت رون کــه همانگون
و  دســتگاه ها  از  بهره بــرداری  و  نهایــی  محصــول  تولیــد 
ــن واحــد اســت. در  ــف تعریــف شــده ای ماشــین آالت از وظای
ــردار را صاحــب  ــه بهره ب ــج اســت ک ــای ســیمان رای کارخانه ه
دســتگاه می نامنــد )البتــه ایــن اصطــالح اســت و در واقعیــت 
ــول  ــد محص ــر تولی ــرکت در ام ــاغل در ش ــنل ش ــه پرس کلی
ــوان  ــف، می ت ــن تعری ــر ای ــا ب ــند(. بن ــل می باش ــی دخی نهای
گفــت کــه نظــارت و کنتــرل کلیــه ماشــین آالت خــط تولیــد، 
کنتــرل پروســه تولیــدی از لحــاظ کمــی و کیفــی، برنامه ریــزی 
مناســب جهــت باالبــردن میــزان بهــره وری، برنامه ریــزی 
تعمیــرات کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت، صــدور درخواســت های 
خریــد و پیگیــری ایــن درخواســت ها تــا تحویــل بــه کارخانــه، 
تهیــه و تنظیــم برنامه هــاي بازدیدهــاي دوره اي از خــط تولیــد، 
تهیــه شناســنامه کامــل دســتگاه های خــط تولیــد، مشــخص 
نمــودن نقــاط بحرانــي خــط تولیــد، نظــارت بــر نحــوه 
ــرات  ــداري و تعمی ــرداري، نگه ــره ب ــاي به ــرد اکیپ ه عملک
خطــوط تولیــد، ارائــه دســتورالعمل هاي الزم و دســتور کار بــه 
سرپرســتان و مســئولین خــط تولیــد، بررســي و کنتــرل مــداوم 
بخش هــاي  در  دســتورالعمل ها  و  اســتانداردها  رعایــت  در 
ــزات، دســتگاه ها  ــح تجهی ــه منظــور عملکــرد صحی ــف ب مختل

ــر مســایل ایمنــي و بهداشــت  ــردار، نظــارت ب و پرســنل بهره ب
ــراد تحــت سرپرســتي و رعایــت قوانیــن و مقــررات  شــغلي اف
ایمنــي، نظــارت بــر عملیــات کنتــرل خطــوط تولیــد و عملکرد 
ــه،  ــای روزان ــم گزارش ه ــه و تنظی ــرل، تهی ــاق کنت پرســنل ات
ــرات  ــاي ســرویس و تعمی ــم برنامه ه ــه و ســاالنه و تنظی ماهان
ــا مشــارکت مدیــر مافــوق و بســیاری مــوارد  کلــی و جزیــی ب
ــرداری می باشــد کــه  دیگــر اهــم فعالیت هــای رییــس بهــره ب
زیــر نظــر مدیــر تولیــد و بــر اســاس خــط مشــی های تعریــف 

ــردد. ــام می گ ــرکت انج ــده ش ش

 مهمتریــن چالش هــاي حــوزه کاري شــما چیســت و 
ــراي رفــع آنهــا انجــام مي دهیــد؟ چــه تالش هایــي ب

بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی صنعــت ســیمان کشــور، رقابــت 
در حــوزه فــروش ســیمان شــدت قابــل توجهــی پیــدا نمــوده 
اســت. بــا توجــه بــه کاهــش درآمــد کلیــه شــرکت های 
ســیمان بــه علــل مختلــف و همچنیــن بــاال رفتــن هزینه هــای 
ــین  ــزات و ماش ــه و تجهی ــواد اولی ــم از م ــرکت، اع ــاری ش ج
ــرژی مصرفــی و... پاییــن آوردن هزینه هــا مهم تریــن  آالت و ان

چالــش هــر شــرکتی اســت.

ــرل و  ــتگاه ها، کنت ــا و دس ــره وری نیروه ــزان به ــردن می باالب
کاهــش مصــرف انــرژی، جایگزیــن نمــودن ســوخت گاز بجــای 
ســوخت گــران قیمــت مــازوت، ارتقــا میــزان محصــول نهایــی 
ــه  ــای انجــام گرفت ــم فعالیت ه ــی از اه ــی و کیف از لحــاظ کم
در خصــوص رفــع چالش هــای پیــش رو اســت. موضــوع ارتقــا 
ــا ســایر شــرکت ها در  ــه رقابــت فــروش ب ــا توجــه ب کیفیــت ب
منطقــه از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت کــه واحــد تولیــد 
ــت  ــرل کیفی ــد کنت ــه واح ــل توج ــیار قاب ــکاری بس ــا هم ب
ــی از لحــاظ کیفیــت  توانســته اســت در تولیــد محصــول نهای
ــا در  ــز اولین ه ــن ج ــد و همچنی ــه را بزن ــرف اول در منطق ح

کشــور باشــد.

هرمــزگان  ســیمان  در  فعالیت تــان  مــدت  در   
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بیشــترین زمانــی کــه ســر کار بوده ایــد چنــد ســاعت 
ــود؟ ــالی می ش ــه س ــه چ ــوط ب ــوده و مرب ب

ــاعت و  ــت 36 س ــرم هس ــه خاط ــزی ک ــاعتی چی ــاظ س از لح
ــیفت کار  ــع در ش ــه آن موق ــه اینک ــه ب ــا توج ــر روزی ب از نظ
می کــردم 35 روز مــداوم هــر روز بیــش از 12 ســاعت در 
ــال 84  ــه س ــوط ب ــم مرب ــر کن ــتم و فک ــور داش ــه حض کارخان

ــد. باش

ــه  ــه در چ ــن کارخان ــدی ای ــیمان تولی ــت س   کیفی
ــرار دارد؟ ــی ق جایگاه

همانگونــه کــه اشــاره شــد از لحــاظ کیفیــت در تولیــد ســیمان 
ــن موضــوع  ــواه ای ــم و گ ــن داری ــرای گفت ــادی ب ــای زی حرف ه
تــداوم صــادرات ســیمان و کلینکــر تولیــدی و همچنیــن 

ــت. ــور اس ــد کش ــی در چن ــتانداردهای کیف ــت اس دریاف

  صحبت پایانی:

ســیمان  بــزرگ  شــرکت  موفقیت هــای  تــداوم  آرزوی ام 
ــواده  ــکاران و خان ــه هم ــرای هم ــد ســالمتی ب ــزگان و امی هرم
گرامی شــان اســت. ایــن دو بیــت شــعر از جنــاب حافــظ را هــم 

ــم: ــم می کن ــز تقدی ــان عزی ــه مخاطب ب

نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر

هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر 

چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند

گر اندکی نه به وفق رضاست خرده مگیر

ســیمان  نشــریه  بــر  عــاوه  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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مصطفی زاهدی: به داشتن دوستان و همکاران خود 
در این شرکت افتخار مي کنم

مصطفــي زاهــدي کارشــناس خریــد تــدارکات واحــد بازرگانــي 
اســت کــه از ســال 1378 همــکاری خــود را بــا شــرکت 
ســیمان هرمــزگان آغــاز کــرده اســت. ایشــان در مــدت ایــن 
21 ســال در واحدهــای مختلفــی همــکاری خــود را بــا ســیمان 
ــش در  ــه های ــاره تجرب ــا او درب ــه داده اســت. ب ــزگان ادام هرم

ــم. ــو کرده ای ــه گفتگ ــن مجموع ای

  از چــه ســالی همــکاری خــود را بــا ســیمان 
هرمــزگان آغــاز کردیــد؟

ــه کار   ازســال 1378 در شــرکت ســیمان هرمــزگان شــروع ب
کــردم.

  خالصــه ای از ســوابق و فعالیت هــای خــود در 
ــد؟  ــان کنی ــزگان را بی ــیمان هرم س

ــزگان در  ــیمان هرم ــه س ــت در مجموع ــداي خدم ــن از ابت م
واحــد خدمــات بــه مــدت 2 ســال و پــس از آن در واحــد امــور 
ــه مــدت 14 ســال مشــغول  فرهنگــي و روابــط بیــن الملــل ب
ــد  ــال 1394 در واح ــز از س ــون نی ــم اکن ــوده و ه ــه کارب ب

ــه هســتم. ــه انجــام وظیف ــدارکات مشــغول ب ت

ــم  ــر ه ــی دیگ ــزگان در جای ــیمان هرم ــل از س   قب
فعالیــت کرده ایــد؟

ــره   2 ســال در شــرکت اســکله ســازي و ســد ســازي درجزی
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قشــم مشــغول بــه کار بــوده ام و 1 ســال هــم در شــرکت بتــن 
شــانتیه فعالیــت داشــتم. همچنیــن 1 ســال هــم تجربــه کار در 

شــرکت آتــي طــرح شــهر را داشــته ام.

ــا  ــب ب ــه اغل ــان ک ــوزه فعالیت ت ــه ح ــه ب ــا توج   ب
ــدام  ــد، ک ــتقیم کاری داری ــاط مس ــا ارتب ــر واحده اکث
واحــد از نظــر نظــم و پیگیــری امــور فعال تــر هســتند؟ 

ــا  ــا آن ه ــا ب ــه م ــیمان ک ــاي س ــتر واحده ــبختانه بیش خوش
ارتبــاط کاري داریــم در امــور خــود داراي نظــم و انضبــاط کاري 

ــرد. ــام ب ــي ن ــد خاص ــوان از واح ــتند و نمي ت هس

 درمــورد شــرح وظایــف خودتــان در واحــد تــدارکات 
بیشــتر توضیــح دهیــد؟ 

ــه را اعــم  ــم کلیــه خریدهــاي کارخان ــه همــراه همکاران بنــده ب
ــاي  ــین آالت و کاره ــاره ماش ــزات و اج ــوازم و تجهی ــد ل از خری

ــم. ــام مي ده ــي انج خدمات

 چــه انتظــاری بــه عنــوان یکــی از کارکنــان ســیمان 
هرمــزگان از شــرکت داریــد؟ 

بــا ایــن مشــکالت معیشــتي و اقتصــادي مطمئنــاً بیشــتر 
ــدی  ــر توانمن ــود مدی ــا وج ــا ب ــد ام ــي دارن ــکاران انتظارات هم
ــرآورده  ــارات ب ــي از انتظ ــتي خیل ــر باش ــاب دکت ــون جن همچ

ــم. ــز امیدواری ــده نی ــه آین ــده و ب ش

ــزگان  ــیمان هرم ــال در س ــدت 21 س ــه م  از اینک
ــتید؟  ــی هس ــتید، راض ــت داش فعالی

ــب  ــک قط ــوان ی ــه عن ــزگان ب ــیمان هرم ــه س ــه، مجموع بل
ــت  ــي اس ــي و آرامش ــات، همدل ــتان داراي ثب ــادي در اس اقتص
کــه درکمتــر مجموعــه اي مي تــوان ســراغ داشــت و بــه داشــتن 
ــم. ــن شــرکت افتخــار مي کن دوســتان و همــکاران خــود در ای

 سخن پایانی: 

جــا دارد قدردانــی و تشــکر کنــم از مدیریــت محتــرم عامــل و 
کلیــه کارکنــان ســیمان هرمــزگان کــه بــا تــالش شــبانه روزي 
خــود باعــث بــه حرکــت درآوردن چرخــه اقتصــاد در هرمــزگان 
شــده اند و امیــدوارم بــه حــول و قــوه الهــي و بــا ســعي و همــت 
ــراغ  ــزگان س ــیمان هرم ــد س ــاي توانمن ــه درنیروه و اراده اي ک
داریــم بیــش از پیــش موجــب ارتقــاي کیفیــت و بهــره وري ایــن 
ــي را  ــربلندي همگ ــالمتي و س ــان س ــیم، در پای ــه باش مجموع

آرزومنــدم.

ــظ  ــاب حاف ــعر از جن ــت ش ــک بی ــم ی ــت داری  دوس
را کــه بــه ذهن تــان می رســد بــا مخاطبــان بــه 

ــد؟ ــتراک بگذاری اش

دور گردون گر دو روزي برمراد ما نرفت

 دائماً یکسان نباشد حال دوران، غم مخور
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عبدالمهدی فرزانه: در محیط صمیمی شرکت سیمان 
هرمزگان توانستم رشد کنم

عبدالمهــدی فرزانــه متولــد 58/1/18 و ســاکن بندرلنگــه اســت. 
ایشــان از 23 آذر 1393 همــکاری خــود را بــا مجموعــه ســیمان 
ــتیبانی  ــر پش ــر مدی ــال حاض ــوده و در ح ــاز نم ــزگان آغ هرم
ــا  ــزگان را ب ــه هرم ــوی مجل ــه گفتگ ــتند. در ادام ــرکت هس ش

ــد. ــد خوان ایشــان خواهی

ــان را در  ــای خودت ــوابق و فعالیت ه ــه ای از س  خالص
ســیمان هرمــزگان بیــان کنیــد؟ 

سرپرســت  ســمت  در  هرمــزگان  ســیمان  در  ورود  بــدو  در 
انتظامــات مشــغول بــه کار شــدم. در ســال 94 بــا حفــظ ســمت 
حــدود 6 مــاه سرپرســت واحــد خدمــات را هــم بــه عهــده گرفتــه 
بــودم و در آذر مــاه ســال 98 در ســمت مدیــر پشــتیبانی ســیمان 

ــدت  ــن م ــتم. در ای ــه کار هس ــغول ب ــون مش ــا کن ــزگان ت هرم
ــا پرســنل خــون  ــزگان ب شــش ســال حضــورم در ســیمان هرم
ــی دلســوز در محیطــی صمیمــی توانســتم رشــد  گــرم و مدیران
ــای  ــی از اعض ــه یک ــت ک ــن اس ــار م ــث افتخ ــن باع ــم و ای کن
خانــواده بــزرگ ســیمان هرمــزگان هســتم. همچنیــن از جنــاب 
دکتــر باشــتی مدیرعامــل محتــرم بابــت اعتمادشــان نســبت بــه 

ــم . ــی می نمای ــکر و قدردان ــده تش بن

ــرای فعالیــت  ــزگان را ب   چــرا مجموعــه ســیمان هرم
ــد؟  انتخــاب کردی

ــت  ــت حراس ــان مدیری ــه و در زم ــاز مجموع ــه نی ــه ب ــا توج ب
وقــت و پیشــنهاد وی از بندرلنگــه بــه ســیمان هرمــزگان آمــدم 
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و همانطــور کــه گفتــم در ابتــدا بــه عنــوان سرپرســت انتظامــات 
ــه فعالیــت شــدم. مشــغول ب

ــم  ــر ه ــی دیگ ــزگان در جای ــیمان هرم ــل از س   قب
کرده ایــد؟  فعالیــت 

بله، رئیس حراست دانشگاه بندر لنگه بوده ام.

  در بخــش زیــر مجموعــه شــما چنــد کارمنــد حضــور 
؟ ند ر ا د

ــب  ــر اینجان ــر نظ ــمت زی ــد در 7 قس ــر و کارمن ــر کارگ 117 نف
مشــغول بــه فعالیــت هســتند کــه شــامل واحــد خدمــات، واحــد 
ــرای  ــانی، مهمانس ــبز، آبرس ــای س ــه، فض ــرگاه نقلی ــه، تعمی نقلی
بندرخمیــر و مهمانســرای بندرعبــاس کــه همگــی ایــن همــکاران 
ــی  ــی بســیار عال ــی و کارای ــر و از نظــر اخالق یکــی از یکــی بهت

هســتند.

ــد در دوران  ــره ب ــک خاط ــوب و ی ــره خ ــک خاط   ی
ــد؟  ــف کنی ــان تعری ــان را برایم خدمت ت

در دفتــر کارم بــودم کــه خبــر دادنــد در ســکوی کــوره حادثــه ای 
ــدن  ــاندم و دی ــه رس ــل حادث ــه مح ــودم را ب ــورا خ رخ داده و ف
ــری  ــار مت ــی چه ــاالی داربســت حــدود ســه ال ــه از ب ــی ک جوان
افتــاده و بعــدا مشــخص شــد از ناحیــه گــردن قطــع نخــاع شــده 

بــود بدتریــن خاطــره دوران خدمتــم اســت.

  در مــورد شــرح وظایــف خــود در واحــد پشــتیبانی 
بیشــتر توضیــح دهیــد؟

واحــد پشــتیبانی همانطــور کــه از اســمش پیداســت بســیار واحد 
بــزرگ و از نظــر کاری بســیار گســترده اســت. در تمام شــبانه روز 
ــانی  ــین آالت، خدمات رس ــن ماش ــر تامی ــتیبانی از نظ ــد پش واح
ــه  ــای روزان ــر فعالیت ه ــه از نظ ــطح کارخان ــکاران در س ــه هم ب
ــن  ــه، تامی ــاج ماهیان ــن مایحت ــان، تامی ــذای کارکن ــی، غ رفاه
جــای خــواب پرســنل و تامیــن آبرســانی بــه کلیــه قســمت های 
ــبز  ــای س ــه فض ــیدگی ب ــن رس ــت. همچنی ــال اس ــه فع کارخان
ــی  ــری و خیل ــه و تراب ــین آالت نقلی ــرات ماش ــه، تعمی کارخان

ــط  ــنل در محی ــتیبانی پرس ــاه و پش ــه رف ــه ب ــر ک ــای دیگ کاره
ــه ربــط داشــته باشــد از طریــق واحــد پشــتیبانی انجــام  کارخان

می گیــرد.

 چــه انتظــاری بــه عنــوان یکــی از کارکنــان ســیمان 
هرمــزگان از شــرکت داریــد؟

ــای باشــتی  ــاب آق ــز جن ــل عزی ــی دارد از مدیرعام جــای قدردان
ــان  ــد و حواسش ــرآورده کردن ــنل را ب ــارات پرس ــا انتظ ــه واقع ک

ــه پرســنل اســت. همیشــه ب

ــظ  ــاب حاف ــعر از جن ــت ش ــک بی ــم ی ــت داری  دوس
ــه  ــان ب ــا مخاطبان م ــد را ب ــان می رس ــه ذهن ت ــه ب ک

ــد؟ ــتراک بگذاری اش

دوش دیدم که مالیک در میخانه زدند 

گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند 

ساکنان حرم ستر عفاف ملکوت 

 با من راه نشین باده مستانه زدند 
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شایان بلوکی: از مدیران مجموعه به خاطر اعتماد 
کردن به پرسنل بومي قدردانی می کنم

شــایان بلوکــي متولــد اســفندماه 1361 اهــل و ســاکن بندرخمیر 
ــه  ــابداري ب ــد حس ــي ارش ــدرك کارشناس ــا م ــان ب ــت. ایش اس
ــه  عنــوان سرپرســت حســابداري فــروش در واحــد مالــي کارخان
مشــغول بــه فعالیــت هســتند. در ادامــه گفتگــوی مــا بــا ایشــان 
ــد  ــده دارن ــش برعه ــن بخ ــه در ای ــئولیت هایی ک ــاره مس را درب

می خوانیــد.

  از چــه ســالی همــکاری خــود را بــا ســیمان هرمزگان 
ــاز کردید؟ آغ

بــا نــام و یــاد خــدا. اینجانــب از ســال 1387 در کارخانــه مشــغول 
. هستم

 خالصــه ای از ســوابق و فعالیت هــای خــود در ســیمان 
هرمــزگان را بیــان کنیــد؟

ــت  ــه فعالی ــوال مشــغول ب ــدار ام ــوان جمع ــه عن ــدو ورود ب در ب
ــي و ســپس  ــي در قســمت حســابداري مال شــدم و پــس از مدت
ــروش در خدمــت مجموعــه ســیمان  در واحــد حســابداري ف

ــتم. ــزگان هس هرم

 آیــا قبــل از ســیمان هرمــزگان در جایــی دیگــر هــم 
ــد؟ ــت کرده ای فعالی

ــطح  ــي س ــرکت خصوص ــن ش ــت در چندی ــورت پاره وق ــه ص ب
ــه  ــث ب ــه باع ــته ام ک ــت داش ــابدار فعالی ــوان حس ــه عن ــهر ب ش

ــود. ــده ب ــده اي ش ــارب ارزن ــت آوردن تج دس

 وظایــف یــک سرپرســت حســابداری فــروش چیســت 
ــود؟ ــامل می ش ــی را ش ــر مجموعه های ــه زی و چ
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یکــي از مهم تریــن وظایــف سرپرســت حســابداري فــروش، 
بررســي و کنتــرل بیــن سیســتم حســابداري و سیســتم فــروش 
ــا  ــواره ب ــتم هم ــن دو سیس ــات ای ــتي اطالع ــه بایس ــت ک اس
ــم  ــر تنظی ــم دیگ ــورد مه ــد. م ــته باش ــق داش ــر تطبی همدیگ
ــروش  ــي ف ــالت فصل ــورت معام ــزوده و ص ــه ارزش اف اظهارنام
جهــت ارســال بــه امــور مالیاتــي اســت. ضمنــاً ثبــت فاکتورهــاي 
فــروش و گزارش هــای مربوطــه هــم از وظایــف ایــن واحــد 

مي باشــد. 

 مراجعان شما بیشتر چه کسانی هستند؟

ــروش  ــتریان ف ــد مش ــن واح ــدگان ای ــه کنن ــترین مراجع بیش
ســیمان اند کــه جهــت دریافــت فاکتــور فــروش و مغایــرت 
افــزوده و  ارزش  بابــت  بیــن  گیــري حســاب هاي فــي مــا 

معامــالت فصلــي بــه مــا مراجعــه می کننــد.

ــابداری  ــوزه حس ــما در ح ــش کاری ش ــن چال  مهم تری
فــروش چیســت؟

واحــد حســابداري فــروش رابــط بیــن واحــد مالــي و واحــد فروش 
کارخانــه اســت و در صورتــي کــه ایــن ارتبــاط قطــع گــردد عمــاًل 
ــل  ــروش مخت ــد ف ــرد و کار واح ــورت نمي گی ــي ص ــچ فروش هی
مي شــود. بــه همیــن دلیــل پرســنل ایــن واحــد بایــد همیشــه در 
حالــت آمــاده بــاش قــرار داشــته  و همیشــه در دســترس باشــند. 
چــه بســا مــواردي داشــته ایم کــه در روزهــاي تعطیــل و ســاعات 
ــت  ــت درخواس ــت ثب ــب ها، جه ــي ش ــی  برخ ــراداري و گاه غی
مشــتریان و فــروش ســیمان بــه محــل کار آمــده و فرآینــد ثبــت 

اطالعــات مربوطــه انجــام شــده اســت. 

ــورت  ــه ص ــه چ ــروش ب ــابداری ف ــد کار در حس  فراین
ــد؟ ــی داری اســت و شــما چــه وظایف

ــه  ــز وج ــس از واری ــه پ ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــد کار ب فرآین
جهــت خریــد ســیمان توســط مشــتری و ثبــت فیــش مربوطــه 
ــغ  ــرل مبل ــس از کنت ــد پ ــن واح ــه داري، ای ــد خزان ــط واح توس
فیــش واریــزي و درخواســت واحــد فــروش، مجــوز اعــالم بــار و 

ــد. ــادر مي نمای ــتري را ص ــه مش ــیمان ب ــل س تحوی

 چه صحبتی با مدیران حوزه مالی دارید؟

ــه  ــي جهــت اعتمــاد کــردن ب ــران محتــرم مال ــان و مدی از معاون
ــی  ــکر و قدردان ــه تش ــي کارخان ــه مال ــي مجموع ــنل بوم پرس

می کنــم.

 سخن پایانی

ــکاران در  ــه هم ــراي هم ــتي ب ــالمتي و تندرس ــن آرزوي س ضم
ــي الخصــوص همــکاران  ــزرگ ســیمان هرمــزگان عل مجموعــه ب
ــن ســال ها بســیار از آن هــا  ــي کــه طــي ای ــزم در واحــد مال عزی
آموختــه ام، جــا دارد تشــکر ویــژه اي نمایــم از جنــاب آقــاي دکتــر 
باشــتي مدیرعامــل محبــوب و مردمــي بــه دلیــل تمــام کارهایــي 
ــردم  ــه و م ــدوم کارخان ــنل خ ــایش پرس ــاه و آس ــت رف ــه جه ک
نجیــب و خونگــرم شــهر تاالبــي خمیــر انجــام داده انــد کــه منجــر 
ــده  ــه ش ــابقه اي در کل منطق ــي س ــي ب ــدي عموم ــه رضایتمن ب
اســت. خداونــد همیشــه یــار و یاورشــان در تمــام مراحــل زندگــي 

باشــد.

از نشــریه  ایــن شــماره   بــه روال مصاحبه هــای 
ســیمان هرمــزگان از شــما هــم می خواهیــم کــه 
ابیاتــی از جنــاب حافــظ را بــا مخاطبــان مــا به اشــتراک 

ــد. بگذاری

هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد 

خداش در همه حال از بال نگه دارد

حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست

که آشنا سخن آشنا نگه دارد
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انتصاب ها

تسلیت

برای همکاران عزیز در مسئولیت های جدید آرزوی موفقیت داریم.
  آقای کاوه رحیمی لشتغانی ........................سمت )رئیس حسابداری کارخانه (
  خانم یاراحمدی...................................................سمت )رئیس سفارشات خارجی (
  آقای طبیب تقی زاده..........سمت  )رئیس سیستم های مدیریتی تضمین کیفیت (

ــان در واحــد  ــن زاده همــکار عزیزم ــد حس ــای احم درگذشــت آق
ــواده ایشــان  ــرای خان ــرل کیفیــت را تســلیت عــرض نمــوده و ب کنت
صبــر و شــکیبایی و بــرای آن عزیز درگذشــته غفــران و رحمت واســعه 

الهــی را خواســتاریم. 

ــرای  ــرای درگذشــتگان رحمــت الهــی و ب ــال ب ــد متع از درگاه خداون
ــم. ــدگان صبــر  و اجــر مســئلت داری عمــوم بازمان

 آقای کورش بیژنی...................................................................................فوت )پدر(
 آقای محمود پاپی...................................................................................فوت )مادر(
 آقای یونس محمودی...........................................................................فوت )مادر(
 آقای سعید کوراوند....................................................................فوت )پدر و مادر(
 آقای امین سفاری................................................................................فوت )فرزند(
 آقای اسماعیل باستی...........................................................................فوت )پدر (
 آقای محمد تبخ......................................................................................فوت )مادر(
 آقایان حسین و یوسف حسین پور...... فوت )برادر، برادرزاده، همسر برادر(
 آقای علی ساربانی..................................................................................فوت )مادر(

ضمــن آرزوی ســالمتی بــرای ایــن کوچولوهــا، امیدواریــم هــر کدام شــان از 
آینده ســازان بــزرگ و نامــی ایــن آب و خــاك باشــند. 

  فاطمه درسخوان.......................................................................................حجت اهلل
  نورا حسین پور..........................................................................................حسین

والدت فرزندان پرسنل

در ســی و هشــتمین دوره مســابقات فرهنگی 
از  بــه منظــور جلوگیــری  هنــری کــه 
انتقــال بیمــاری کرونــا بــه صــورت مجــازی 
ــن  ــوز ضیاءالدی ــش آم ــد، دان ــزار گردی برگ
ــه اول  ــب رتب ــه کس ــق ب ــر موف دانایی ف

ــد. ــی ش ــته عکاس ــوری در رش کش
ایــن موفقیــت را به همــکار عزیزمــان تبریک 

می گوییم.

ــی  ــکار گرام ــد هم ــاحلی زادگان فرزن ــه س ــم فاطم ــه خان ــک ب تبری
ــه مناســبت دریافــت گواهینامــه  ــای محمدعلــی ســاحلی زادگان ب آق

ــران ــال ای ــیون فوتب ــه 3 فدراس داوری درج

تبریکات

بازنشسته ها

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

 حسن مرحمت فرموده
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بازدید مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان از مجموعه 
ورزشی بندرخمیر

 دکتــر مهــدی باشــتی مدیرعامــل شــرکت ســیمان هرمــزگان بــه همــراه 

کــن و فضاهــای  زایــد مالیــی عضــو هیئــت مدیــره ایــن شــرکت از اما

و  ورزش  اداره  رئیــس  بــا  و  بازدیــد  بندرخمیــر  شهرســتان  ورزشــی 

کردنــد. گفتگــو  جوانــان در ایــن زمینــه 

بــه  اشــاره  بــا  بازدیــد مدیرعامــل شــرکت ســیمان هرمــزگان  ایــن  در 

اهمیــت ورزش در بیــن جوانــان اظهــار داشــت: ورزش عــالوه بــر تامیــن 

ســالمتی انســان در ایجــاد نشــاط اجتماعــی نیــز تاثیــر بــه ســزایی دارد 

و  توســعه  بایــد در  و بخش هــا  تمــام ســازمان ها  دلیــل  بــه همیــن  و 

ــند. ــا باش کوش ــر  ــن ام ــترش ای گس

وی بــا اشــاره بــه اقدامــات شــرکت ســیمان هرمــزگان در رشــد و توســعه 

ــه  ــرد: همچنــان و در راســتای عمــل ب ک ورزش در بنــدر خمیــر تصریــح 

کنــار مــردم بــه ویــژه جوانــان بنــدر خمیــر  مســئولیت های اجتماعــی در 

کــرد. هســتیم و تمــام تــالش خــود را در ایــن زمینــه خواهیــم 

الزم بــه ذکــر اســت اعضــای هیئــت مدیــره شــرکت ســیمان هرمــزگان 

کــن ورزشــی در جریــان تعمیرات و ســاخت  ضمــن بازدیــد از فضاهــا و اما

گرفتنــد. و ســازهای جدیــد اداره ورزش و جوانــان بنــدر خمیــر قــرار 
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همگام با رزمایش همدلی، توزیع غذای گرم در بین 
نیازمندان با مشارکت شرکت سیمان هرمزگان

عیــد غدیرخــم،  بــا  و همزمــان  ایــران همــدل  مــوج دوم  بــا  همــگام 

بســیج  مقاومــت  ناحیــه  و  هرمــزگان  ســیمان  شــرکت  مشــارکت  بــا 

و  نیازمنــدان  بیــن  گــرم  غــذای  وعــده  یــک  بندرخمیــر،  شهرســتان 

شــد. توزیــع  شهرســتان  ایــن  روســتاهای  کنان  ســا

کبــری معــاون اجرایــی شــرکت ســیمان هرمــزگان بــا اشــاره بــه  منصــور ا

ــر  ــات رهب ــرو بیان ــت: پی گف ــرداد،  ــدل از 17 م ــران هم ــوج دوم ای ــاز م آغ

انقــالب اســالمی در ارتبــاط تصویــری بــا نماینــدگان یازدهمیــن دوره ی 

بــر شــکل گیری »نهضــت تعــاون و  مجلــس شــورای اســالمی، مبنــی 

در  مؤمنانــه  کمــک  نهضــت  و  همدلــی  رزمایــش  تــداوم  و  احســان« 

کشــور بــه دلیــل شــرایط بــد اقتصــادی مــردم در پــی شــیوع ویــروس 

گــرم توســط ناحیــه مقاومــت بســیج بــا  کرونــا، طبــخ و توزیــع غــذاي 

گرفــت. همــکاری شــرکت ســیمان هرمــزگان صــورت 

امســال  داشــت:  اظهــار  هرمــزگان  ســیمان  شــرکت  اجرایــی  معــاون 

کــه شــرکت ســیمان هرمــزگان در راســتای عمــل  دومیــن سالی ســت 

بــه مســئولیت های اجتماعــی و  توجــه بیشــتر بــه مناطــق و محــالت 

کــم برخــوردار منطقــه، اقــدام بــه شــرکت در  پخــت و توزیــع یــک وعــده 

گــرم می کنــد. غــذای 
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 قـدردانی نماینـده مردم هرمـزگان در مجلس از
 شرکت سیمان هرمزگان

ابوموســی،  قشــم،  بندرعبــاس،  مــردم  نماینــده  مــرادی  احمــد 

حاجی آبــاد و خمیــر در مجلــس شــورای اســالمی بــا تشــکر از ایفــای 

گفــت :  اســتان  کارخانه هــای  و  صنایــع  اجتماعــی  مســئولیت های 

خوشــبختانه در ســال های اخیــر بــا تغییــر نگــرش مدیــران صنایــع و 

کارخانه هــا شــاهد اقدامــات اجرایــی خوبــی در حوزه هــای اجتماعــی ، 

کمتــر توســعه  فرهنگــی و امــور عمرانــی عــام المنفعــه در ســطح مناطــق 

یافتــه اســتان هســتیم.

وی افــزود: در همیــن راســتا و در نشســتی ویــژه بــرای انتقــال مســائل 

ــر داشــتیم،  و مشــکالت و نیازمندی هــای مــردم شهرســتان بندرخمی

ــر  ــالوه ب ــزگان ع ــیمان هرم ــرکت س ــل ش ــتی مدیرعام ــدی باش ــر مه دکت

انجــام مســئولیت های اجتماعــی قبلــی، احــداث یــک بــاب مدرســه 6 

کــه  گردیــده اســت  کالســه در منطقــه لشــتغان بندرخمیــر را عهــده دار 

ــره شــرکت  ــی از مــردم از مدیرعامــل و اعضــای هیــات مدی ــه نمایندگ ب

ســیمان تشــکر می کنــم.

کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســالمی بــا اظهــار  نایــب رئیــس 

اجتماعــی  مســئولیت های  ایفــای  رویکــرد  بــه  نســبت  امیــدواری 

کشــور از پــرورش  گفــت: مســیر توســعه  کارخانه هــای اســتان  صنایــع و 

دانــش آمــوزان امــروز و آینده ســازان فــردای هرمــزگان می گــذرد لــذا از 

ــران صنایــع و واحدهــای تولیــدی اســتان درخواســت دارم  کلیــه مدی

تــا در راســتای ایفــای مســئولیت های اجتماعــی، در حــوزه آمــوزش و 

ــی ســرمایه  کیفیــت تحصیــل دانــش آمــوزان هرمزگان ــروش و ارتقــای  پ

ــوع  ــن موض ــودن در ای ــه نم ــاد دارم هزین ــه اعتق ک ــرا  ــد چ ــذاری نماین گ

ســرمایه گذاری بلنــد مــدت امــا پــر فایــده بــرای هرمــزگان خواهــد بــود.

شــایان ذکــر اســت، ایــن مدرســه بــا اعتبــاری بالــغ بــر 30 میلیــارد ریــال 

کل نوســازی مــدارس اســتان احــداث خواهــد شــد  و بــا مشــارکت اداره 

کــه شــرکت ســیمان هرمــزگان عــالوه بــر هزینــه نقــدی 10 میلیــارد ریالــی، 

تامیــن ســیمان مصرفــی ایــن پــروژه را نیــز عهــده دار شــده اســت.
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صنعت سیمــــان
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نرخ گذاری سیمان به سال آینده موکول شد

کارخانــه ســیمان ری بــا بهتریــن طــرح بــه زودی مــوزه مــی شــود. 
7 گــروه ایرانی-خارجــی بــا شــرکت کنندگانی از کشــورهای آمریــکا، 
ــرکت  ــابقه ش ــن مس ــی در ای ــره جنوب ــد و ک ــا، هلن ــان، ایتالی آلم

کرده انــد.

بــه گــزارش مجلــه ســیمان هرمــزگان و بــه نقــل از ســایت شــهر، 
ــدد و  ــای متع ــا و فضاه ــه، بناه ــت کارخان ــعت و عظم ــخ، وس تاری
متنــوع، تجهیــزات صنعتــی جالــب توجــه و قرارگیــری در جــوار آثار 
شــاخص تاریخــی و طبیعــی در کهن تریــن محــدوده اســتان تهــران، 
از جملــه دالیلــی اســت کــه ســبب شــده تــا کارخانــه ســیمان ری 
ظرفیت هــای باالیــی بــرای نقش پذیــری در ســطح شــهری و حتــی 

ملــی دارا باشــد.

ــال 1397  ــه ای در س ــران در جلس ــأت وزی ــتا، هی ــن راس در همی
طــی مصوبــه ای حــق اســتفاده از کارخانــه ســیمان ری را بــا هــدف 
مرمــت، بازســازی و تبدیــل آن بــه مــوزه صنعــت ســیمان و مجموعه 
گردشــگری بــا کاربری هــای فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی بــرای 
مــدت 30 ســال بــه شــهرداری تهــران واگــذار کــرد. بــر ایــن اســاس 

شــهرداری تهــران در ســال 1398 مرمــت و بازآفرینــی ایــن مجموعه 
را بــه ســازمان نوســازی شــهر تهــران ســپرد و ایــن ســازمان تدویــن 
ایده هایــی برگزیــده بــرای انطبــاق کاربــری و بازآفرینــی کارخانــه را 

در قالــب برگــزاری مســابقه ای بیــن المللــی دنبــال کــرد.

برنامه ریــزی مســابقه در ســازمان نوســازی شــهر تهــران از زمســتان 
ــاه 1399  ــت م ــوان آن در اردیبهش ــت فراخ ــاز و در نهای 1398 آغ
ــی انجــام  ــی و بین الملل ــانه های داخل ــی و در رس ــه صــورت عموم ب
ــرای  ــا شــرکت، ب ــروه ی ــه اول در حــدود 250 گ ــت و در مرحل گرف
ورود بــه مســابقه ثبــت نــام کردنــد. پــس از بررســی تمامــی اســناد و 
مــدارك افــراد و گروه هــا، در مجمــوع 92 گــروه واجــد شــرایط بــرای 
شــرکت در مســابقه انتخاب شــده و اســناد مســابقه در اختیار ایشــان 
قــرار گرفــت. بــا هــدف درك بهتــر فضاهــای کارخانــه ســیمان ری 
در تاریخ هــای 23 تــا 25 تیرمــاه بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی 
ــرای  ــن ب ــد. همچنی ــزی ش ــه برنامه ری ــل کارخان ــدی از مح بازدی
شــرکت کنندگان خــارج از کشــور کــه بــه دلیــل شــرایط بهداشــتی 
ــی از  ــود ویدئوی ــا نب ــان مهی ــد برایش ــفر و بازدی ــکان س ــی ام کنون
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فضاهــای مختلــف کارخانــه تهیــه و ارســال شــد.

در روز چهارشــنبه 29 مــرداد 1399 کــه از پیــش بــه عنــوان 
تاریــخ دریافــت آثــار و مســتندات مســابقه اعــالم شــده بــود، آثــار 
شــرکت کنندگان در محــل بــاغ مــوزه قصــر دریافــت شــد. از بیــن  
50 اثــر نهایــی، تعــداد 37 گــروه بــه صــورت تیم هــای حقیقــی و 
13 گــروه در قالــب شــرکت آثــار خــود را ارائــه کردنــد. همچنیــن 
ــرکت کنندگانی از  ــا ش ــی ب ــروه ایرانی-خارج ــداد 7 گ ــن تع از ای
کشــورهای آمریــکا، آلمــان، ایتالیــا، هلنــد و کــره جنوبــی حضــور 

داشــتند. 

ــی  ــی ایده های ــابقه بین الملل ــار مس ــران از آث ــهردار ته ــد ش بازدی
بــرای انطبــاق کاربــری و بازآفرینــی کارخانــه ســیمان ری در 
ــد و  ــام ش ــرداد، انج ــنبه، 30 م ــر روز پنجش ــر عص ــوزه قص باغ م
در ایــن بازدیــد  شــهربانو امانــی، عضــو محتــرم شــورای اســالمی 
ــاری و  ــازی و معم ــاون شهرس ــی، مع ــا گلپایگان ــهر، عبدالرض ش
ــران  ــهر ته ــازی ش ــازمان نوس ــل س ــر عام ــری، مدی حاجی علی اکب

او را همراهــی می کردنــد.

ــیمان  ــه س ــتین کارخان ــوان نخس ــه عن ــیمان ری، ب ــه  س کارخان
ــا  ــاخت بناه ــی اســت. س ــراث صنعت ــار می ــن آث ــران، از مهم تری ای
و ســازه های ایــن مجموعــه از ســال 1311 آغــاز شــده و تــا ســال 
1360 طــی چهــار مرحلــه مختلــف توســعه یافتــه اســت. واحدهای 
ــا  ــد. ت ــال بودن ــال 1362 فع ــر س ــا اواخ ــیمان ری ت ــه س کارخان
این کــه در اســفند ســال 1362 بــه دنبــال گســترش شــهر تهــران و 
شــرایط تولیــد قدیمــی همــراه بــا انتشــار آلودگــی، تولیــد واحدهای 
کارخانــه متوقــف و در نهایــت در ســال 1363 ایــن مجموعه تعطیل 
شــد. کارخانــه ســیمان ری در شــمال شــرقی شــهر ری و منطقــه 
20 شــهرداری تهــران، در زمینــی بــه وســعت حــدوداً 9 هکتــار قرار 

دارد.

رونق بازار سیاه سیمان به علت 
قیمت گذاری غیرمنطقی

ــیاه  ــازار س ــیمان ب ــد س ــه نبای ــان اینک ــا بی ــیمان ب ــناس س کارش
داشــته باشــد، گفــت: عــده ای از شــرایط قیمت هــا و نقــص توزیــع 

ســوء اســتفاده کــرده و در صــدد ســود بیشــتر هســتند.

ــیمان  ــدگان س ــه تولیدکنن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد ب ــی ب ــد عل محم
ــد،  ــرار گرفته ان ــا ق ــده در تنگن ــام ش ــای تم ــش هزینه ه ــا افزای ب
ــه  ــیمان در دو مرحل ــت س ــش قیم ــود افزای ــرار ب ــت: ق اظهارداش
انجــام شــود امــا متأســفانه ایــن موضــوع منتفــی شــده و همیــن امر 

ــت. ــش داده اس ــدگان افزای ــرای تولیدکنن ــکالت را ب مش

ــا بیــان اینکــه در قیمت هــای مصــوب تعییــن شــده هزینــه  وی ب
حمــل و نقــل تولیدکننــدگان دیــده نشــده اســت، افــزود: رقابــت در 
بــازار ســیمان داخلــی بــه خاطــر قیمــت گــذاری نامعقــول افزایــش 
یافتــه بــه نحــوی کــه هــر کــس در صــدد فــروش محصــوالت خــود 

و حتــی ارزان تــر از دیگــری اســت.

ایــن کارشــناس ســیمان اضافــه کــرد: عــالوه بــر ایــن موضوعــات 
تولیــد واحدهــا هــم بــه 50 درصــد ظرفیــت رســیده اســت ایــن در 
حالــی اســت کــه مــا پیــش از ایــن بــا مــازاد تولیــد هــم در ســطح 

واحدهــای تولیــدی روبــه رو بودیــم .

بــد بــا بیــان اینکــه  بــه نظر می رســد دولــت باید سیاســت درســتی 
در قبــال تولیدکنندگانــی کــه بــا چنــگ و دنــدان فعالیــت می کنند 
بــه کار گیــرد، افــزود: نبایــد ســیمان بــازار ســیاه داشــته باشــد امــا 
عــده ای از شــرایط قیمت هــا و نقــص توزیــع ســوء اســتفاده کــرده و 

در صدد ســود بیشــتر هســتند.
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آمار تولید سیمان ایران در سال ۱۳۲۹

روزنامــه اطالعــات در تاریــخ دوشــنبه نوزدهــم فروردیــن مــاه ســال 
ــد  ــار تولی ــی را از آم ــای کشــور« اطالعات 1330 در بخــش »خبره
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــال 1329 آورده اس ــور در س ــیمان کش س
گذشــت زمــان و رشــد و توســعه صنعــت ســیمان جالــب و قابــل 

توجــه اســت.

»تولیــد ســیمان در ســال گذشــته: بــه طــوری کــه از طرف شــرکت 
ــد  ــزان کل تولی ــد می ــح ســاختمانی اطــالع می دهن ســهامی مصال
ســیمان در ســال 1329 شــصت و هفــت هــزار و چهارصــد و بیســت 
و هشــت تــن و هشــتصد و ســی پنــج کیلــو بــوده اســت کــه بالــغ 
بــر 9235 تــن و 35 کیلــو نســبت بــه ســال 28 افزایــش تولیــد و 

قریــب 7520 تــن و 70 کیلــو اضافــه فــروش داشــته اســت.«
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ورزش و ســرگـــــرمی
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شاید با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس به صورت حضوری، 
سال  مهرماه  تا  ناخوانده  مهمان  این  کرد  نمی  گمان  کس  هیچ 
99 همچنان ماندگار باشد و بازگشایی مدارس به شکل حضوری 
آموزشی،  مسئولین  های  دغدغه  ترین  مهم  از  یکی  به  تبدیل 

والدین و دانش  آموزان گردد.

کانون های  از  یکی  به  مدارس  شدن  تبدیل  از  جلوگیری  برای 
گسترش ویروس کرونا، معاونت آموزش و پژوهش وزارت آموزش 
هالل  و  سرخ  صلیب  المللی  بین  فدراسیون  کمک  با  پرورش  و 
احمر پروتکل های بهداشتی جهت بازگشایی مدارس منتشر کرده 
است. در ادامه این مطلب بخش هایی از این پروتکل را که مربوط 
به دانش آموزان و والدین آن ها می شود می خوانید. به امید روزی 

که شاهد ریشه کن شدن این بیماری در سرتاسر جهان باشیم.

چک لیست اقدامات دانش آموزان در مدرسه

 در چنین موقعیتی، طبیعی است که احساس ناراحتی، نگرانی، 
سردرگمی، ترس یا خشم داشته باشید.

 بدانید که تنها نیستید و با کسی که به او اعتماد دارید، صحبت 
کنید مثال یکی از والدین یا معلم هایتان

نقش  می توانید  دارید،  که  احساساتی  درباره  کردن  با صحبت   
بیشتری در حفظ سالمت و ایمنی خود و مدرسه تان داشته باشید

 سواالتی که در ذهن دارید را مطرح کنید، به خودتان فرصت 
اطالعات  معتبر  منابع  از  و  بگیرید  یاد  بیماری  این  درباره  بدهید 

دریافت کنید

 از خود و دیگران محافظت کنید

توصیه های مهم پیشگیری از کرونا در مدارس
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ثانیه   20 مدت  به  صابون  و  آب  با  مرتباً  را  خود  دست های   
بشویید

 به یاد داشته باشید که به صورت خود دست نزنید

با  را  خود  نوشیدنی  و  غذا  چنگال،  و  قاشق  و  بشقاب  لیوان،   
دیگران به صورت مشترك استفاده نکنید

 در حفظ سالمت خود، مدرسه، خانواده و جامعه پیشرو باشید

 آنچه درباره پیشگیری از بیماری یاد می گیرید را با خانواده و 
دوستانتان و به خصوص با کودکان کم سن تر از خود، به اشتراك 

بگذارید

کردن  عطسه  یا  سرفه  جمله  از  بهداشتی  نکات  رعایت  در   
به  باشید،  الگو  دست ها،  شستشوی  و  خود  آرنج  یا  دستمال  در 

خصوص برای اعضای کم سن و سال تر خانواده

 به همکالسی ها و دوستانتان و یا هرکس دیگری، برچسب های 
اذیت  خاطر  این  به  را  کسی  و  ندهید  نسبت  بیماری  با  مرتبط 

نکنید

 به یاد داشته باشید که این ویروس به هیچ عنوان به مرز های 
ربطی  فرد  یا جنسیت  توانایی  قومیت، سن، وضعیت  جغرافیایی، 

ندارد.

ومحافظ صورت  الکل  اسپری  داشتن صابون جیبی،  به همراه   
توصیه می شود

 اگر با وسایل حمل ونقل عمومی به مدرسه میروید از ماسک 
کنیدوحتی  رعایت  بادیگران  را  خود  وفاصله  نمایید  استفاده 

المقدوراز دست زدن به سطوح عمومی بپرهیزید

 یک ماسک اضافه به همراه داشته باشید تا در صورت نمناك 
یاخیس شدن آن را تعویض نمایید

 از قبول کردن یا تعارف غذا با دوستانتان بپرهیزید

خودداری  تفریح  زنگ  در  دوستانه  دورهمی های  و  تجمع  از   
کنید

 اگر احساس بیماری می کنید، به والدین یا دیگر اعضای خانواده 
یا سرپرست خود بگویید و درخواست کنید که در خانه بمانید.

 دستان خود را قبل از ورود به مدرسه و همچنین قبل و بعد 
از پایان هر کالس به مدت یک دقیقه با آب و صابون بشویید.

 قبل از شستن دست ها، از دست زدن به چشم، دهان و بینی 
پرهیز کنید.

 از لوازم التحریر شخصی خود استفاده کنید و از دیگران ابزاری 
قرض نگیرید.

را  آن ها  عنوان  هیچ  به  دستکش  و  ماسک  استفاده  از  بعد   
کیسه  در  را  آن ها  حتما  نکنید.  رها  یا کالس  مدرسه  محیط  در 

پالستیکی بگذارید و سپس در یک سطل زباله دردار بیندازید.

 با خود بطری آب به همراه داشته باشید تا در صورت تشنگی 
از آبخوری مدرسه استفاده نکنید

 قانون »فاصله گذاری اجتماعی« را رعایت کنند و حداقل یک 
و نیم تا دو متر از یکدیگر فاصله داشته باشند.

 چک لیست اقدامات والدین دانش آموز

 والدین باید به سالمت جسمانی فرزندان خود و همکالسی های 
هرگونه عالئم  مشاهده  در صورت  باشند.  داشته  ویژه  توجه  آنان 
شبیه به کرونا مانند تب، سرفه، تنگی نفس و ... از ورود آنان به 

مدرسه جلوگیری کنند.

به  و  دارید  نگه  منزل  در  را  او  است،  بیمار  شما  کودك  اگر   
نفرستید مدرسه 

 غیبت فرزندتان و عالئم بیماری اش را به مدرسه اطالع دهید

 درخواست کنید که مطالب خواندنی و تکالیف درسی را برای 
شما ارسال کنند تا فرزندتان بتواند از خانه به یادگیری درس های 

خود ادامه دهد.

 با جمالتی ساده به فرزند خود توضیح دهید چه اتفاقی رخ داده 
و به او اطمینان دهید که در امنیت است و جای نگرانی نیست

 اگر فرزندتان سالم است، او را به مدرسه بفرستید

 اگر فرزند شما هیچ عالمتی مانند تب یا سرفه ندارد بهتر است 
به مدرسه برود؛ مگر اینکه توصیه بهداشتی عمومی یا اخطاریه ای 

درخصوص عدم حضور در مدرسه منتشر شده باشد

 به جای نفرستادن کودکان به مدرسه، به آن ها رعایت بهداشت 
جا های  در  چه  و  مدرسه  در  )چه  را  تنفسی  بهداشت  و  دست ها 

دیگر( آموزش بدهید

پوشاندن  یا  دست ها  مرتب  شستشوی  نحوه  مثال  عنوان  به   
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خم  آرنج  با  یا  دستمال  با  عطسه  یا  سرفه  هنگام  بینی  و  دهان 
سرپوشیده  زباله  سطل  در  دستمال  دورانداختن  سپس  و  شده، 
که  درصورتی  بینی  و  دهان  به چشم ها،  نزدن  دست  و  دردار،  و 

دست ها کاماًل شسته نشده باشند

 به فرزندتان کمک کنید تا بر استرس خود غلبه کند کودکان 
ممکن است به صورت های متفاوتی به استرس پاسخ دهند.

 به واکنش های کودکان به صورت حمایتگرانه پاسخ دهید و به 
آنان توضیح دهید که در شرایط غیرطبیعی این واکنش ها عادی 

و طبیعی است.

وقت  کردن شان  آرام  برای  و  دهید  گوش  آنان  نگرانی های  به   
بگذارید

 به آن ها محبت کرده و به طور مداوم به آن ها اطمینان دهید 
تمجید  و  تعریف  آن ها  درست  رفتار  از  و  هستند  امنیت  در  که 

کنید.

استراحت  و  بازی  فرصت های  کودکان  برای  امکان  درصورت   
ایجاد کنید.

 نظم و ترتیب برنامه ها و فعالیت های روزمره، به خصوص برنامه 
پیش از خوابیدن را در حد امکان حفظ کنید

 درباره آنچه رخ داده، اطالعات متناسب با گروه سنی فرزندتان 
به او بدهید

آن ها  که  کار هایی  توضیح  در  و  میگذرد  که چه  بگویید  او  به   
میتواند برای محافظت از خود و دیگران از ابتال به بیماری انجام 

دهد

ممکن  آنچه  درباره  کننده  دلگرم  و  بخش  اطمینان  لحنی  با   
است در ادامه رخ دهد، به فرزندتان اطالعات بدهید.

 اگر فرزند خردسال شما احساس بیماری می کند و در منزل یا 
این خاطر  به  تو  بگویید:«  او  به  می توانید  است، شما  بیمارستان 
و  خودت  برای  هم  اینطوری  که  بمونی  بیمارستان  خونه/  باید 
عادی  به حالت  زودی  به  امن تره. همه چی  و  بهتر  دوستات  هم 

برمیگرده.

 به فرزندتان یادآوری کنید که نسبت به یکدیگر با مالحظه و 
مهربان باشند.

و  کنید  هماهنگ  مدرسه  با  بیشتر  اطالعات  دریافت  برای   
حفظ  راستای  در  مدرسه  اقدامات  از  می توانید  چطور  بپرسید 

سالمت و ایمنی کودکتان پشتیبانی کنید

 کودکان و نوجوانان باید اطالعات پایه مربوط به بیماری کرونا 
پایه  از جمله اطالعات  بفهمند  و  بدانند  با سن خود،  را متناسب 
از  انتقال و چگونگی پیشگیری  نحوه  بیماری، عوارض آن،  عالئم 
به  را  رفتار درست  و  اطالع رسانی کنید  آن ها  به  بیماری  انتقال 

آن ها یاد داده و اقدامات شان درمدرسه را پایش کنید.
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عالئم کمبود آهن
آیا می دانید که در جهان 2 میلیارد نفر یعنی در حدود 30 درصد 
از کل جمعیت آن، به کم خونی ناشی از فقر آهن مبتال هستند؟ 
مانند حمل  بدن  بیشتر عملکردهای  بسیار حیاتی در  آهن نقش 
به حفظ  آهن  عالوه  به  دارد.  بدن  سلول های  تمامی  به  اکسیژن 
سالمت پوست، مو و ناخن ها نیز کمک می کند. آهن بخش مهمی 
از پروتئین هموگلوبین را تشکیل داده که در حمل اکسیژن از ریه 

به سایر بخش های بدن حیاتی و ضروری است.

 

ابتال  باالترین خطر  باروری،  به خصوص در طول سال های  زنان، 
به کمبود آهن به دلیل از دست دادن خون در دوران قاعدگی را 
می کنند  پیشنهاد  بیماری ها  از  پیشگیری  و  کنترل  مراکز  دارند. 
که روزانه 18 میلی گرم آهن برای زنان 19 تا 50 ساله و 8 میلی 

گرم در روز برای مردان باید مصرف شود.

شما می توانید آهن را از دو منبع متفاوت بدست آورید: گیاهان و 
حیوانات. منابع مبتنی بر حیوانات حاوی آهن “هم” بوده و منابع 
اینکه آهن هم می تواند  با  گیاهی دارای آهن “غیر هم” هستند. 
انجام  مطالعات  از  برخی  اما  گردد  جذب  خون  توسط  آسانی  به 
شده، ارتباطی بین آهن هم و ابتال به بیماری عروق کرونری قلبی 
را پیدا کرده اند. منابع مبتنی بر گیاهان شامل غالت غنی شده، 

لوبیای سفید، شکالت تلخ، عدس ، اسفناج ، سویا و نخود است.

 

از آنجایی که بیشتر افراد دارای کمبود آهن هستند شما باید به 
دنبال رفع و پیشگیری از آن باشید. در زیر 5 نشانه ی کمبود آهن 

را ذکر می کنیم:

چگونه بفهمیم کمبود آهن داریم؟
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       داشتن احساس خستگی به طور مداوم
در  مختلف  بیماری های  نشانه ی  می تواند  خستگی  که  حالی  در 
را  خود  آهن  سطح  موارد  اینگونه  در  است  بهتر  ،اما  باشد  بدن 
بررسی کنید زیرا احساس خستگی یکی از عالئم کمبود آهن در 
بدن است. بر اساس یافته های موسسه ی ملی خون، ریه و قلب ، 
خستگی شایع ترین عالمت کمبود آهن است و به این خاطر رخ 
اگر  کند.  حمل  خون  به  را  اکسیژن  نمی تواند  بدن  که  می دهد 
شما در خون خود اکسیژن کافی نداشته باشید خیلی زود خسته 
این، سلول های قرمز خون در بدن ممکن  بر  خواهید شد. عالوه 
و  باشد  داشته  طبیعی  و  نرمال  حد  از  کمتری  هموگلوبین  است 

همین امر نیز موجب ایجاد خستگی در بدن گردد.

       شما به طور مکرر بیمار می شوید
سیستم  می شود،  روبرو  مغذی  مواد  کمبود  با  بدن  که  هنگامی 
مورد  مواد  آنها  زیرا  شد  خواهد  ضعیف تر  طبیعی  طور  به  ایمنی 
نیاز برای مبارزه با عفونت ها را در اختیار ندارند. دکتر مور معتقد 
است که سلول های قرمز خون به حمل اکسیژن به طحال کمک 
می کنند. طحال یک موقعیت کلیدی برای مبارزه با عفونت هاست. 
جلوی  نمی تواند   ، باشد  نداشته  اختیار  در  کافی  آهن  بدن  اگر 
عفونت ها را بگیرد. همچنین سلول های قرمز خون اکسیژن را به 
مبارزه  سفید  گلبول های  شامل  که  کنند  می  لنفاوی حمل  غدد 
کننده با عفونت هستند. اگر کمبود آهن دارید، بدن شما گلبول 
نیز  امر  همین  و  کرد  نخواهد  تولید  کافی  اندازه ی  به  را  سفید 

موجب بیمار شدن شما می شود.

       داشتن ریزش مو
است.  سر  موی  ریزش   ، آهن  کمبود  دیگر  های  نشانه  از  یکی 
اگرچه ریزش 100 عدد تار مو در روز طبیعی است اما از دست 
در  جدی  مشکالت  نشان دهنده ی  می تواند  آن  توجه  قابل  دادن 
پزشکی  دانشگاه  در  شده  انجام  مطالعات  اساس  بر  باشد.  بدن 
تگزاس، زمانی که فولیکول های مو نتوانند اکسیژن کافی دریافت 
کم خونی  که  زمانی  تا  و  می شوند  استراحت  دوره ی  وارد  کنند، 
رفع نشود به رشد ادامه نخواهند داد. اگر متوجه ریزش موی زیاد 
از  از غذاهای سرشار  تغییر دهید و  را  ، رژیم غذایی خود  شدید 
به  دارویی  مکمل های  از  استفاده  نمایید. همچنین  استفاده  آهن 

تجویز پزشک نیز می تواند موثر باشد.

        دارای پوستی رنگ پریده هستند
اگرچه بیشتر افراد دارای پوستی رنگ پریده هستند و ممکن است 
بیماری و یا نقصی در بدن نیز نداشته باشند اما رنگ پریدگی در 
در خون  باشد. هموگلوبین  آهن  نشانه ی کمبود  صورت می تواند 
برای تولید رنگ صورت کمک می کند و باعث خوش رنگ شدن 
آن می گردد. زمانی که سطح هموگلوبین کم باشد رنگ صورت، 
پریده و کم رنگ خواهد شد. هنگامی که سلول های خونی آهن 
کافی نداشته باشند ، کوچکتر و ضعیف تر شده و می توانند باعث 
رنگ پریده شدن صورت گردند. به خصوص اگر پلک پایینی خود 

را نگاه کنید متوجه این موضوع خواهید شد.

        زبان شما متورم است
می توانند  ماهیچه ها  باشد،  نداشته  کافی  اکسیژن  بدن  که  زمانی 
متورم و دردناك شوند. ممکن است متوجه ایجاد ترك در اطراف 
این موارد نشان دهنده ی  باشید. تمامی  زبان خود شده  دهان و 
کمبود آهن در بدن است. به یاد داشته باشید که اگر فکر کردید 
کمبود آهن دارید ، باید هر چه سریع تر به پزشک مراجعه کنید. 
از  و  کنید  اصالح  را  خود  غذایی  رژیم  می کند  کمک  شما  به  او 
در  همچنین  است.  آهن  از  سرشار  که  کنید  استفاده  غذاهایی 
صورت لزوم می توانید از مکمل های دارویی به تجویز پزشک نیز 

استفاده کنید.

 healthmag.ir  منبع
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کار و تالش
بودند.  با اصحاب خود نشسته  آله  و  پیامبر صلی اهلل علیه  روزی 
پیامبر جوان نیرومندی را دید که اول صبح مشغول کار و تالش 
ستایش  و  تمجید  شایسته  این  گفتند:  حاضران  از  بعضی  است. 
انداخت ؟  به کار می  راه خدا  را در  نیروی جوانی خود  اگر  بود، 
تا  می کند  کار  جوان  این  اگر  نگویید،  چنین  فرمود:  پیامبر)ص( 
نیازمندی های خود را تأمین کند و از دیگران بی نیاز گردد، در 
راه خدا گام برداشته و همچنین اگر به نفع پدر و مادر ناتوان و 
کودکان خردسالش کار کند و آنها را از مردم بی نیاز سازد، باز هم 

در راه خدا قدم برداشته است.

 رفتار با مردم

او  محضر  به  عربی  بود،  جنگ  میدان  )ص(  پیامبر  که  حالی  در 
رسید و رکاب شترش را گرفت و گفت : یا رسول اهلل، عملی را به 
من بیاموز که سبب رفتنم به بهشت گردد. حضرت فرمود: با مردم 
آن گونه رفتار کن که دوست داری با تو آن گونه رفتار کنند، و از 

رفتار با آنها که خوشایند تو نیست، بپرهیز.

تعلیم و تعلم
در مدینه روزی پیامبر )ص( وارد مسجد گردید، چشمش به دو 
اجتماع افتاد که در دو دسته تشکیل شده بودند و هر دسته ای 
حلقه ای تشکیل داده و سرگرم بودند؛ یک دسته به عبادت و ذکر 
خدا و دسته ای به تعلیم و تعلم و یاد دادن و یاد گرفتن سرگرم 
و مشغول بودند. حضرت از دیدن هر دو دسته مسرور و خرسند 
گردید و به همراهانش فرمود: این هر دو دسته کار نیک نموده و 
بر خیر و سعادت اند. لکن من برای دانا کردن و دانا شدن مردم 
همان  طرف  به  خودش  پس  گشته ام.  مبعوث  و  شده  فرستاده 
دسته که به تعلیم و تعلم اشتغال داشتند، رفت و در حلقه آنان 

نشست.

دفاع از آبروی مؤمن
ابوالدردأ گوید: مردی در محضر رسول اکرم )ص( آبروی کسی را 
دستخوش بدگویی قرار داد، دیگری در مقام دفاع برآمد، رسول 
خدا فرمودند: هر کس از آبروی برادر دینی خود دفاع کند، حجاب 

و پرده ای از آتش برای او خواهد بود.

گوشه ای از زندگی پربرکت و آموزنده پیامبر اسالم )ص(
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بخل
بود،  مشغول  کعبه  طواف  به  آله  و  علیه  اهلل  صلی  اکرم  پیامبر 
مردی را دید که پرده مکه را گرفته و می گوید: خدایا به حرمت 
او گفت:  ؟  گناهت چیست  پرسید:  بیامرز. حضرت  مرا  خانه  این 
به سوی من می آید  فقیری  وقت  ثروتمند هستم. هر  مردی  من 
رو می آورد.  به من  آتشی  گویا شعله  از من می خواهد،  و چیزی 
نسوزان.  آتش خود  به  مرا  و  شو  دور  من  از  فرمود:  او  به  پیامبر 
سپس فرمود: اگر تو بین رکن و مقام )کنار کعبه ( دو هزار رکعت 
جاری  نهرها  اشکهایت  از  که  کنی  گریه  قدر  آن  و  بگذاری  نماز 

گردد، ولی با خصلت بخل بمیری، اهل دوزخ خواهی بود. 

ریا
چهره  و  شدم  وارد  )ص(  خدا  رسول  بر  گفت:  اوس  بن  شداد 
مبارکش را بدان گونه افسرده دیدم که مرا ناراحت ساخت. عرض 
کردم : چه پیش آمده است ؟ فرمودند: بر امتم از شرك می ترسم. 
آنان  فرمودند:  شوند؟  می  مشرك  شما  از  پس  آیا  کردم:  عرض 
خورشید و ماه و بت و سنگ نمی پرستند، ولی ریا می کنند و ریا 
خود شرك است و سپس آیه 110 سوره کهف را تالوت فرمودند:

بعبادة  یشرك  و ال  فلیعمل عمال صالحا  ربه  لقأ  یرجوا  کان  فمن 
ربه احدا

هر کس امید دیدار پروردگار خود دارد، باید کار شایسته کند و 
در پرستش   پروردگار خویش، کسی را شریک نگیرد.

رعایت حال مردم
از معازبن جبل روایت شده است که گفت: رسول اکرم )ص( مرا 
به یمن فرستاد و به من فرمود: ای معاذ! هرگاه فصل زمستان فرا 
رسد، نماز صبح را در آغاز طلوع صبح بجا آور و قرائت را به اندازه 
طاقت و حوصله مردم طول بده و آنان را خسته مکن. در موسم 
تابستان، نماز صبح را در روشنایی فجر، اقامه کن. چه اینکه شب، 
کوتاه است و مردم نیاز به استراحت دارند. آنان را واگذار تا نیاز 

خود را برطرف نمایند. 

بوسیدن دست کارگر
وقتی رسول خدا )ص( از غزوه تبوك برگشتند. سعد انصاری به 
استقبال آن حضرت رفت و نبی اکرم )ص( با او مصافحه کرد و 
چون دست در دست سعد گذاشت، فرمود این زبری چیست که 
کلنگ  و  بیل  با  اهلل!  رسول  یا  کرد:  توست؟ عرض  در دست های 
کار می کنم و برای خانواده ام روزی فراهم می نمایم. رسول خدا 
)ص( دست سعد را ببوسید و فرمود: این دستی است که حرارت 

آتش دوزخ به آن نرسد.

احترام به دیگران
حضرت علی علیه السالم فرمود: رسول اکرم )ص( هرگز با احدی 

دست نداد که دست خود را از دست او جدا کند، تا اینکه طرف 
دست خود را جدا می ساخت و احدی کاری به او نمی سپرد که 
آن را رها کند، تا زمانی که طرف از حاجت خود صرفنظر می کرد. 
و با احدی به گفتگو نپرداخت که سکوت کند، تا وقتی که طرف 
پای  حضرت  آن  که  نشد  دیده  هرگز  باالخره  و  می شد  ساکت 

مبارك را در برابر همنشینی دراز نماید.

ساده زیستی
ما وضعمان خیلی ساده  گفتند:  پیامبر )ص(  از همسران  عده ای 
بدهید.  هم  ما  به  غنایم  از  خواهیم،  می  زیور  و  زر  هم  ما  است. 

حضرت محمد )ص( فرمودند:

زندگی من، زندگی ساده است. من حاضرم شما را طالق بدهم و 
طبق دستور قرآن که زن مطلقه را باید مجهز کرد، حاضرم چیزی 
هم به شما بدهم. اگر به زندگی ساده من می سازید، بسازید و اگر 
گفتند: خیر،  بکنم. همه شان  رهایتان  کنم،  رهایتان  می خواهید 

ما به زندگی ساده می سازیم. 

دیوانه واقعی
علی )ع( فرمود: با پیامبر اکرم )ص( بر جمعی گذشتیم. نبی حق 
فرمود: برای چه گرد هم جمع شدید؟ عرض کردند: یا رسول اهلل، 
این مرد دیوانه است که غش می کند و ما بر گرد او جمع شدیم. 
سپس    است.  بیمار  بلکه  نیست،  دیوانه  این  فرمود:  پیامبر)ص(  
کردند:  عرض  بشناسید؟  را  حقیقی  دیوانه  دارید  دوست  فرمود: 
است که  آن کس  دیوانه  فرمود:  اسالم  پیامبر  اهلل،  یا رسول  بلی 
از روی تکبر و غرور راه می رود و با گوشه چشمش نگاه می کند 
گناهکار  آنکه  با  و  می جنباند،  بزرگی  سر  از  را  خود  شانه های  و 
نیستند  از شرش آسوده  از خدا دارد. مردم  است، آرزوی بهشت 
و به خیرش امیدی نیست. دیوانه این است، ولی این مرد بیمار 

و گرفتار است.

کاشتن درخت
ام مبشر  بر  انصاری )ره( گفت: رسول خدا )ص(  جابربن عبداهلل 
انصاری در نخلستانی که داشت، وارد شدند و فرمودند: این نخل ها 
را مسلمان کاشته یا کافر؟ عرض کرد: مسلمان آنها را کشت کرده 
و  بکند  زراعتی  یا  بنشاند  درختی  هر  مسلمان  فرمودند:  است. 
آدمی و چهارپایان از آن بخورند برای او صدقه به حساب می آید.

کرامت
اصحاب  و  شد  وارد  خود  خانه های  از  یکی  به  )ص(  اکرم  پیامبر 
او به محضرش مشرف شدند، تعداد اصحاب بسیار بود و اتاق پر 

شده بود.

برای نشستن  اما جایی  وارد شد،  این هنگام  در  جریربن عبداهلل 
نیافت و در نزدیکی درب نشست.
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پیامبر )ص( عبای خود را برداشت و به او داد و فرمود: این عبا را 
زیرانداز خود قرار ده. جریر عبا را گرفت و بر صورت خود واگذارد 
و آن را می بوسید و گریه می کرد آنگاه آن را جمع کرد و به پیامبر 
نمی نشینم.  شما  جامه  روی  بر  هرگز  من  گفت:  و  کرد  رو  )ص( 

خداوند تو را گرامی بدارد، همان گونه که مرا گرامی داشتی.

سپس    و  کرد  خود  راست  و  چپ  سمت  به  نگاهی  پیامبر)ص( 
بدارید  او را گرامی  فرمود: هرگاه شخص محترمی نزد شما آمد، 
نیز  را  او  بر شما حقی دارد؛  از گذشته  و همچنین هر کسی که 

گرامی بدارید. 

وفای به عهد
جایی  به  خواست  مرد  آن  و  بود  مردی  همراه  )ص(  خدا  رسول 
فرمود:  او  به  و  کرد  توقف  سنگی  کنار  )ص(  خدا  رسول  برود. 
نیامد.  مدتی  و  رفت  مرد  آن  بیایی.  تا  هستم  جا  همین  در  من 
نور خورشید باال آمد و به طور مستقیم بر پیامبر )ص( می تابید، 
اصحاب عرض کردند: ای رسول خدا، از اینجا به سایه بروید آن 
حضرت در پاسخ فرمود: قد وعدته الی ههنا؛ من با او عهد کرده ام 

که به همین جا بیاید.

عفو و گذشت

دشمنی  همه  آن  یارانش،  و  اکرم)ص(  رسول  با  قریش  اینکه  با 
کردند، آنان را شکنجه دادند؛ چه در آغاز دعوت و چه از هجرت 
و  جنگ  توطئه،  همه  آن  رغم  علی  همچنین  و  )ص(  رسول 
از فتح مکه، بر  برابر پیامبر اکرم، آن حضرت بعد  لشکرکشی در 

در کعبه ایستاد و خطاب به قریش فرمود:

خواهم  چه  شما  با  می کنید  فکر  می گویید؟  چه  قریشیان!  هان! 
کرد؟

فرزند  و  بزرگوار  برادری  تو  نیکی...  زدند:  فریاد  یکصدا  قریشیان 
برادری کریم و بزرگواری.

حضرت فرمود:

حرف برادرم یوسف )ع( را تکرار می کنم: امروز متأثر و شرمسار 
ببخشد که  را  را عفو کردم، خدا هم گناه شما  هستید. من شما 

مهربان ترین مهربانان است. بروید، شما آزاد هستید.
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لسان  به  ملقب  شیرازی"،  حافظ  "خواجه  محمد  شمس  الدین 
بلند  و  بزرگ  غزلسرای  و  شاعر  عارف،  االسرار،  ترجمان  و  الغیب 
آوازه ایران، در سده هشتم هجری متولد شده است. از تاریخ تولد  
است.   اندک  بسیار  ما  گاهی  آ حافظ،  حیات  احوال  و  عمر  مدت 
که  گفته اند  نویسان  تذکره  نوشته اند.  “بهاء الدین”  را  پدرش  نام 
کوهپایه اصفهان بوده اند و نیای او در روزگار حکومت  کان او از  نیا
کن  “اتابکان سلغری” از آن جا به شیراز آمده و در همان شهر سا
محمد”  “بهاء الدین  پدرش  که  نوشته اند  چنین  نیز  و  شده اند 
ایشان در  بوده و خانه  کازرون  اهالی  از  و مادرش  بازرگانی می کرد 

کازرون بود. دروازه 

والدت حافظ در اول قرن های هشتم هجری و حدود سال ۷۲۷ 
کنده  در شیراز اتفاق افتاد. پس از مرگ “بهاء الدین” پسران او پرا
در  مادر  با  بود،  خردسال  که  محمد”  الدین  “شمس  ولی  شدند، 

به  همین  می گذشت،  تهی  دستی  به  دو  آن  روزگار  و  ماند  شیراز 
نانوایی  در  رسید،  رشد  از  مرحله ای  به  که  همین   حافظ  سبب 
کماالت  که عشق به تحصیل  محله به نانوایی مشغول شد ، تا آن 
که در “تذکره میخانه”  کشانید و به تفضیلی  را به مکتب  خانه  او 
آموختن  و  معاش  کسب  بین  را  ایام  چندگاهی  وی  است،  آمده 

سواد می گذرانید.

پس از آن شیوه زندگی حافظ دگرگون شد و او درجرگه طالبان علم 
کرد  درآمد و مجالس  درس عالمان و ادیبان زمان را در شیراز درک 
پرداخت.  ادبی  و  دینی  مهم  کتاب های  در  تفحص  و  تتبع  به   و 
کننده دیوانش او را چندین  گلندام” معاصر و جمع آوری  “محمد 
ابوالبقاء”، “عبداهلل بن محمد  الدین  بار در مجلس درس “ قوام 
“ابن  به  مشهور  هجری(   ۷۷۲ شیرازی“)م  اصفهانی  حسن  بن 
غزل های  و  دیده  خود،  عهد  بزرگ  فقیه  و  عالم  نجم”،  النفعیه 

زندگی و شعر حافظ شیرازی
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“محمد  سخن  از  چنان که  است.  شنیده  محفل  همان  در  را  او 
خود  زمان  دانش های  از  رشته  دو  در  “حافظ”  برمی آید،  گلندام” 
او “قوام  کار می کرد و چون استاد  یعنی علوم شرعی و علوم ادبی 
الدین”، خود عالم به قرات سبع بود، طبعا حافظ نیز در خدمت 
ممارست  گانه  چهارده  قرائت های  به  توجه  با  قرآن  حفظ  به   او 
کرده  نشات  اشتغال  همین  از  نیز  حافظ  تخلص  واتخاذ  می کرد 

است.

شاه  الدین  “جالل  حکومت  با  بود  مصادف  حافظ  جوانی  روزگار 
این  فارس.  در  ق(  ـ  ه   ۷۵۴ تا  اینجو“)۷۷۴  ابواالسحاق  شیخ 
و  ذوق  با  هنرپرور،  پادشاهی  شد،  حافظ  ممدوح  که  پادشاه 
شد  مستولی  فارس  بر  ق   - ه   ۷۴۴ سال  در  بود،  دوست  عشرت 
که  اما “امیر مبارزالدین مظفر”  کرد.  نام خود  به  و خطبه و سکه 
مردی متعصب و بی رحم بود، با او رقابت داشت. قساوت او تا به 
که توسط دو فرزند خود یعنی ”شاه شجاع” و برادرش  این حد بود 

کور شد )سال ۷۵۴ ه- ق(. کی  ”محمود مظفری“ به وضع دردنا

سال   ۴ و  گرفت  را  شیراز  بسیار  منازعات  از  پس  مبارزالدین  امیر 
ج ساخت  بعد اصفهان را نیز از دست شیخ ابواالسحاق اینجو خار
یکی  دست  به  را  او  جا  آن  در  آورد.  شیراز  به  و  کرده  اسیر  را  او  و 
با  نیز می خواست، همراه  را  که خون پدر  از دشمنان قدیمی خود 
پسر یازده ساله اش به قتل رسانید. به هر حال حافظ از عهد شیخ 
ابواالسحاق اینجو، رجال عصر او و خوشی های روزگار پادشاهی او، 

کرده است. با شوق و عالقه بسیار در غزل هایش یاد 

حکومت  روزگار  با  مصادف  حافظ،  زندگانی  دوم  دوره 
که دوران تشویش خیال این  “امیرمبارزالدین محمد مظفر” بوده 
شاعر بزرگ و شاعران بزرگ و دانشمندان دیگر بوده است. زیرا به 
پادشاه  را  که خود  او  و  او خون می چکید  از شمشیر  تعبیر خواجه 
خ معروف “آل مظفر”  کتبی”، مور غازی می نامید به قول “محمود 
در  و  بود  زده  گردن  خویش  دست  به  را  نفر  هشتصد  هفتصد- 
که چنین شخصی  سختگیری و تعصب افراطی بود و بدیهی است 
گیر و رند و دشمن ریا و  خوش آیند خاطر شاعری بلندنظر و آسان 

نمی  افتاد. سالوس 

اما پسران او شاه “شجاع” و شاه “منصور”، مورد توجه و ممدوح 
حافظ بوده اند، نیز سالطین دیگر “آل مظفر” چون شاه “یحیی”، 
و  اویس”  و همچنین “سلطان  العابدین”  “زین  و  شاه “محمود” 

که در تبریز و بغداد حکومت داشته اند،  “سلطان احمد ایلکانی” 
ستوده  را  آن ها  رفته  هم  روی  شاعر  و  شده  یاد  او  اشعار  در  همه 

است. 

بر  گورکانی”  تیمور  امیر   “ استیالی  با  مصادف  حافظ  عمر  اواخر 
با حافظ داشته،  تیمور مالقات و دیداری  گر  ا و  فارس بوده است 

اواخر عمر شاعر بوده است.

کشت،  کرد و شاه منصور را  گویند، چون “تیمور” فارس را تسخیر 
“تیمور”  شد،  حاضر  چون  کرد،  طلب  را  شیرازی  حافظ  خواجه 
گفت: ای حافظ! من به ضرب  آثار فقر را در چهره او نمایان دید. 
آباد  را  بخارا  و  تا سمرقند  کردم  را خراب  زمین  روی  تمام  شمشیر 

کنم و تو آن را به یک خال هندو می بخشی و می گویی:

گر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را      ا

 به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

که بدین روز افتاده ایم! گفت: از آن بخشندگی هاست  حافظ 

از مباحث مربوط به توحید و خداشناسی و بیان وحدت  گذشته 
که ذهن  باشی، مساله ای  و خوش  رندی  بر اصل  و عالوه  هستی 
که  حافظ را به خود مشغول داشته، بیزاری از ریا و سالوس است 
کاران و مردمان را سوخته و خواهد ساخت.  خرمن دل و دین ریا
را  پوشی  پشمینه  که  گروه  آن  ویژه  به  صوفیه  با  که  آن  با  حافظ 
نظر خوشی  قلوب ساده عوام ساخته اند،  و صید  زراندوزی  دکان 
کالم او یادآور مطالب و مقاصد صوفیه است  ندارد، در برخی موارد 
که با اصل عرفان و تصوف نزاعی ندارد و خود او  و معلوم می گردد 
که این اندیشه عالی  کسانی است  نیز سالک آن راه است. نزاع او با 

و مذهب واال را دکان ساخته اند و خرید و فروش می کنند.

کوتاه  به جز غزلیات حافظ، چندین قصیده عالی و چند منظومه 
محکم و تعدادی قطعات و رباعیات نیز سروده است. اما شهرتش 
این نوع  کمال  را  او  بیشتر در غزل سرایی است و معموال غزلیات 
سخن و از هرحیث اوج غزل فارسی می شمارند و به ویژه استادی 
کسی  کنون  که تا او در سرودن غزل های عارفانه به پایه  ای رسیده 
به مقام او نرسیده است. در سراسر دیوان حافظ غزل های عرفانی 
غزل  ظاهرا  که  غزل ها  از  برخی  حتی  که  یافت  می توان  بسیاری 

عاشقانه است، می توان تعزلی عارفانه شمرد. 
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بی مباالت است.  و  کار  ریا گر،  زیرک، حیله  به معنی  لغت  در  رند 
آن  معنای  شهود  اهل  و  دالن  صاحب  و  عارفان  اصطالح  در  ولی 
که ظاهر خود را در مالمت دارد و اندرونش سالم  چنین است: آن 
یک  و  جنبه  یک  حافظ  نزد  ویژه  به  رندی  حقیقت  لیکن  باشد. 
گون دارد، از آن جمله تجاهل العارف و  گونا بعد ندارد و بلکه ابعاد 
با دمدمی  بودن،  غنیمت شمردن وقت، ثبات عقیده و مخالفت 
ظرافت  برهان،  و  عقل  طریقه  بر  وجدان  و  عشق  شیوه  انتخاب 
کوشیدن، بلندی  طبع و رد خشونت، فرهیخته بودن و به پختگی 
گفتن و  ایثار و تسامح و نداشتن تعصب، سبکباری و ترک جهان 
که به همه این موارد، حافظ  رهایی از حرص و هوای نفس است 

توجه داشته است.

از رسیدن به وادی  که پیش  حافظ رند است، یعنی عارفی است 
همه  از  ولی  کرده،  توقف  اندیشه  مختلف  ایستگاه های  در  رندی 

کرده و به رندی رسیده است.  آن ها عبور 

غزل حافظ، هم دارای سطوح عاشقانه چون غزل سعدی است، 
هم دارای سطوح عارفانه چون غزل عطار و موالنا و عراقی و هم از 
بر دوش دارد.  که مدح است  را  سوی دیگر وظیفه اصلی قصیده 
از  نماینده هر سه جریان عمده شعری قبل  رو شعر حافظ  این  از 
او، هم معبود و هم معشوق و هم ممدوح  و قهرمان شعر  اوست 

است. 

بر  عالوه  می کند،  جدا  دیگر  شاعران  شعر  از  را  حافظ  شعر  چه  آن 
و  سیاسی  شاعری  حافظ،  که  است  این  سخن،  خدادادی  لطف 
اجتماعی  حاد  مسائل  به  طنز  و  ایهام  زبان  با  و  هست  هم  مبارز 
و  ریایی  زاهدان  و  متظاهر  شاهان  نوع  با  و  پرداخته  خود  دوره 
رو  این  از  و  بوده  مشغول  جانانه  مبارزه ای  به  دروغین  صوفیان 
که  تاریخی به اوضاع و احوال عصر اوست  از اشاره های  پر  او  شعر 

بسیاری از آن ها بر ما مجهول است.

که آن را در همه  دیگر از مشخصات عمده شعر حافظ، طنز است 
کار برده است و در زمینه های  زمینه ها از جمله در زمینه خیالی به 
حافظ  دیوان  کلی  طور  به  می آورد.  یاد  به  را  خیام  گاهی  فکری 
خالصه ای از همه جریانات مهم و عمده ادبیات پیش از او است. 
خود  معاصران  اشعار  به  مخصوصا  بزرگ  شاعران  همه  شعر  به  او 
توجه داشت و بسیاری از غزلیات او تحت تاثیر غزلیات آنان است. 
قرار  را تحت شعاع  او همه نمونه های اصلی  بیان ادبی  اما قدرت 

می دهد.
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و  خودتان  درباره  مثبت  فکر  طرز  جور  یک  نفس  به  اعتماد 
هم  به  چیز  همه  که  موقعی  همان  درست  و  است  قابلیت هایتان 
کند تا در برابر  کمک  می ریزد، می تواند به فریادتان برسد و به شما 

باشید. سختی های تان قدرتمند 

گاهی اوقات  که می شناسیم هم  بزرگ ترین و موفق ترین آدم هایی 
اعتماد  تقویت  برای  می شوند.  نفس  به  اعتماد  کمبود  دچار 
داشته  تمرین  باید  دیگری  مهارت  و  توانایی  هر  مانند  نفس،  به 
بتوانید  که  هنگامی  ولی  کنید،  مدیریت  آن را  بتوانید  تا  باشید 
خودتان افسار را بدست بگیرید، پیشرفت می کنید و زندگی تان از 

این رو به آن رو می شود.

کم بود اعتماد به نفس عالیم 

که اعتماد به نفس ندارند و یا حداقل اعتماد به نفس شان  افرادی 
سبب  که  دارند  مشترک  عالیم  و  گی ها  ویژ یکسری  است،  پائین 
می شوند به این حال و روز بیفتند. بعضی از این عالئم عبارتند از:

کردن از جمع گیری و دوری  گوشه   -

کردن  - با ترس و آرام صحبت 

کردن از افراد دیگر گیری  - ترس از عیب 

کارها - ترس از انجام دادن 

که اعتماد به نفس باالیی دارند! کردن خود با افرادی  - قیاس 

که می توانید  باور داشته باشید 

نفس  به  اعتماد  افزایش  راه های  از  مسیر  ترین  مهم  و  نخستین 
که می توانید  کنید  کنید. یعنی قبول  که خودتان را باور  این است 
وقتی  شوید.  نفس  به  اعتماد  با  شخص  یک  به  تبدیل  هم  شما 
که می توانید ، حتمًا خواهید توانست. آقای هنری فورد  کنید  باور 
کنید  فکر  چه  و  می توانید  کنید  فکر  "چه  می گوید:  رابطه  این  در 

نمی توانید، در هر دو صورت حق با شماست…"

که می توانید اعتماد به نفس  کنار بیایید  پس نخست با خودتان 
باالیی  قدرت  چه  که  دید  خواهید  آنگاه  کنید،  تقویت  را  خویش 

برای تقویت اعتماد به نفس در وجودتان ایجاد می شود.

 

ارزیابی عادالنه ای از خودتان داشته باشید

گوید: "بین غرور  جانی یونایتس فوتبالیست مشهور آمریکایی می 
که شما  و اعتماد به نفس تفاوت وجود دارد؛ غرور هنگامی است 

۸ عادت برای تقویت اعتماد به نفس
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که  حالی  در  بزنید.  بزرگ نمایی  به  دست  خودتان  خصوص  در 
اعتماد به نفس، به معنای باور داشتن به قابلیت خود در انجام 

کارهاست.

به عبارت دیگر اعتماد به نفس از طریق سعی بسیار بدست می آید 
به  گاهند.  خودآ افرادی  دارند،  را  خصوصیت  این  که  آن هایی  و 
از توانایی تان  که اعتماد به نفس شما  خاطر داشته باشید زمانی 
فراتر رود، دچار خود بزرگ بینی خواهید شد؛ بنابراین بین این دو 

تفاوت قائل شوید.

است.  شده  بنا  حقیقت ها  پایه  بر  واقعی  نفس  به  اعتماد  شالوده 
که بتوانید اعتماد به نفستان را باال ببرید، باید ارزیابی  برای این 

دقیق و صادقانه ای از خویش و قابلیت هایتان داشته باشید.

چنانچه هنوز نقاط ضعفی در شما وجود دارد ، برای بهبود آن ها 
حداقل  به  را  شان  منفی  اثرات  تا  کنید  پیدا  راهی  و  ریزی  برنامه 
ضعف  نقاط  به  نسبت  توجهی  بی  باشید  داشته  یاد  به  برسانید. 
کمکی به از بین بردنشان  و یا نقطه قوت نشان دادن آن ها، هیچ 
قابلیت  از  درست  فهم  داشتن  ترتیب،  همین  به  کرد.  نخواهد 
شما  به  و  کاهش  را  منفی  بازخوردهای  یا  انتقادات  می تواند  ها 

اعتماد به نفس بیشتری بدهد.

کنید به طور منظم ورزش 

نشان  اونتاریو  تحقیقاتی  ی  موسسه  در  شده  انجام  مطالعات 
می دهد افرادی به مدت 10 هفته و هفته ای ۲ بار ورزش می کنند، 
به مراتب از نظر اجتماعی، هوشی و جسمانی توان مندی بیشتری 

دارند.

را حفظ می کند،  اندام شما  که تناسب  بر این  کردن عالوه  ورزش 
اعتماد به نفس تان را هم باال می برد. تمرین های بدنی باعث آزاد 
سازی اندورفین در بدن هم می شوند و روحیه شما را مثبت و پر 
کرد. بنابراین همواره برای تمرین های ورزشی  خوشحالی خواهند 
نفس تان  به  اعتماد  که  دید  خواهید  کنید؛  ریزی  برنامه  خویش 

باال خواهد رفت.

درست لباس بپوشید

که ظاهرتان خوب باشد حس بهتری نسبت به خودتان  هنگامی 
کنید، زندگی  خواهید داشت. لباس ها و وسایل مناسب انتخاب 
شخصیت  خور  در  که  بدهید  ترتیب  و  نظم  جوری  را  کارتان  و 
همه  کنید،  پیدا  خودتان  به  نسبت  بهتری  حس  و  باشد  شما 
تان  لباس  شود.  می  شما  نفس  به  اعتماد  تقویت  سبب  این ها 
لوازم شخصی شما  را نشان بدهد.  که موفقیت  باید طوری باشد 

کنید. نشانگر شخصیت تان هستند پس در انتخاب شان دقت 

کند، می تواند  که توجه افراد دیگر را جلب  یک لباس مناسب و زیبا 
کند. کمک  به آغاز یک مکالمه 

با قامت راست بایستید

تمرین  با  کنید  تالش  کنید  رفتار  باال  نفس  به  اعتماد  با  باید 
کنید. برای راست ایستادن تالش داشته  راست ایستادن را تمرین 
و  بکشید  عقب  فقرات تان  ستون  طرف  به  را  خویش  ناف  باشید 

کشیده و سینه را به طرف جلو بیاورید. شانه ها را به طرف عقب 

کنید  کنید، مثبت عمل  مثبت فکر 

کنید  تالش  پس  می شود،  هم  مثبت  نتیجه  سبب  مثبت  انرژی 
نیمه پر لیوان را ببینید و به مسایل منفی فکر نکنید.

تا  کنید  با آدم های مثبت معاشرت  مدام لبخند بزنید، بخندید و 
که دور و  هم خودتان احساس بهتری داشته باشید و هم افردی 

برتان هستند.

یک دفترچه ی یادداشت داشته باشید و اهداف و موفقیت های 
کار  روزانه تان را در آن بنویسید. سپاسگزاری و خشنودی بابت هر 
که انجام می دهید، سبب تقویت اعتماد به نفس و آرامش  مثبتی 

درونی شما خواهد شد.

آماده باشید

گیرد.  می  را  ضعیف  عملکرد  جلوی  ریزی  برنامه  باشد:  یادتان 
بیشتری  مهارت  و  شایستگی  حس  باشید،  تر  آماده  قدر  چه  هر 
خواهید داشت و اعتماد به نفس تان هم بیشتر می شود. آمادگی 
نتوانند  زندگی،  غیرمنتظره  و  بد  های  اتفاق  که  شود  می  سبب 

شما را شکست بدهند.

کار، رشته تحصیلی، اهداف و خالصه هر  همه چیز را در خصوص 
می کند  هدایت  موفقیت  طرف  به  را  زندگی تان  مسیر  که  چیزی 
و  انتظارها  به  کنید  آغاز  را  کار  یک  که  این  از  پیش  بگیرید.  یاد 
بلندپرواز  خیلي  اما  کنید،  فکر  مسیر  انتهای  در  هدف هایتان 
و قابل  کوچک  را به بخش های  بزرگ  کارهای  و  نباشید. اهداف 

کنید. مدیریت تقسیم 

کنترل زندگی حرفه ای خویش را در دست بگیرید

یک  اندازی  راه  کار  این  برای  شده  شناخته  شیوه  بهترین  شاید 
آر ال آن تشکیل  گ شخصی باشد. توصیه می شود نشانی یو  بال
شده از نام، نام خانوادگی، بعالوه ی دامنه ی مورد نظرتان باشد. 

کار ساده ای است.

کنترل برند فردی خویش را در دست بگیرید و محتوایی  چنانچه 
نفس  به  اعتماد  دهد،  قرار  تأثیر  تحت  را  خودتان  که  کنید  تولید 
کار را دارید، برای  شما افزایش خواهد یافت. چنانچه آمادگی این 
که  یافت  خواهید  اینترنت  روی  زیادي  مطالب  گ  بال اندازی  راه 

کرد. کمک زیادي خواهد  مطالعه آن ها به شما 

منبع: سایت بیتوته
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لباس  جهان  شیعیان  ویژه  به  مسلمان  مردم  محرم  ماه  آغاز  با 
سوگواری بر تن می کنند و به عزاداری برای اهل بیت علیه السالم 
با جان  آئین سوگواری  و  این مراسم  ایران  می پردازند. در کشور 
و دل و با تمام وجود برگزار می گردد. هر ساله قبل از شروع ماه 
در  عزاداری  مراسمات  حسینی  اربعین  و  صفر  ماه  آخر  تا  محرم 
و  آمیخته  هم  در  منطقه  آن  رسومات  و  رسم  با  ایران  نقطه  هر 

صحنه های زیبا و جان سوزی را به وجود می آورد. 

  

که  خاصی  آئین های  و  مراسمات  به  داریم  سعی  نوشته  این  در 
برگزار می شود  و صفر  ایام محرم  در  در شهرهای مختلف کشور 
و  در گوشه  رسومات  تمام  به  اشاره  البته  باشیم.  داشته  اشاره ای 
است.  کامل تری  مقاالت  و  بیشتر  تحقیقات  نیازمند  کشور  کنار 

شناخت و تجربه برخی آئین ها و رسومات در گوشه و کنار کشور 
با سنت و خون  ایران  اعتقاد قلبی مردم  به ما نشان می دهد که 
آن ها در هم آمیخته است. مراسم هایی که گاهی ساعت ها و حتی 
دل  در  خستگی  لحظه ای  اینکه  بدون  می انجامد  طول  به  روزها 
را  شما  می کنیم  سعی  مقاله  این  ادامه  در  شود.  وارد  عزاداران 
شهرهای  در  آئینی  مراسمات  زیبا ترین  و  خاص ترین  از  برخی  با 

مختلف ایران آشنا کنیم.

آئین های محرم در مناطق مختلف ایران
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نخل برداری در یزد

در شهرهای مختلف در استان یزد مراسمی آئینی مذهبی به نام نخل برداری برگزار می شود. در شهر یزد نیز نخلی بزرگ در روز عاشورا 
به حرکت در آمده و در خیابان های شهر در میان مردم و هیات های عزاداری و همچنین امام زاده ها به گردش در آورده می شود. نخل 
سازه ای چوبی و مقبره مانند است که از سال ها پیش به عنوان نمادی برای عزداری از آن در این خطه استفاده می شود. در روزهای پایانی 
دهه اول محرم با پارچه های زیبا این نخل را آراسته و در روز عاشورا به حرکت در می آورند. نخل نمادی از تابوت و احترام به اجساد 

شهدا در کربال است. 

خیمه سوزان شهر »طاقانک« در »شهرکرد«

شهر »طاقانک« در استان چهارمحال و بختیاری سال هاست که در ایام محرم زبان زد مردم این استان است. از سال ها پیش در این شهر 
رسم بر این بوده که در ورودی شهر و در جوار مسجد، حسینیه و امامزاده شهر، منطقه ای بزرگ را با نخل هایی که از استان های همجوار 
آورده شده به صورت نمادین کاشته و بازسازی روز عاشورا را با زدن خیمه ها در میان آن ها به تصویر می کشند. در سال های اخیر هر 
شخصی با نیتی و خواسته ای قلبی خیمه ای را در اولین روزهای محرم در این منطقه برپا کرده و دهه اول محرم به ویژه شب ها در میان 
این خیمه ها به عزاداری و خواندن زیارت و پخت نذری می پردازند. اوج حماسی بودن این آئین در ظهر روز عاشورا با به آتش کشاندن 
این خیمه ها توسط افرادی قرمز پوش که نشان از دشمنان اهل بیت است می توان دید. دود و آه و ناله مردم و صدای گریه عزاداران در 

فضایی پر از سوگ در هم آمیخته می شود.
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مشعل گردانی در »قم«

در شهر قم در شب های هشتم و نهم محرم توسط عراقی های ساکن در این شهر پس از تاریکی هوا مشعل هایی را به دست گرفته و به 
داخل شهر می آیند. حرکتی بزرگ و دیدنی همراه با صدای نوحه و طبل که نمادی از کاروان اشقیاء در روز عاشورا و آتش زدن خیمه های 

اهل بیت است. تاریکی هوا و نور مشعل ها همراه با ذکر مصیبت فضایی سوزناك را برای عاشقان حضرت فراهم می کند.

آئین گل مالی در »لرستان«

در شهر »خرم آباد« از سال ها پیش که حتی پیشینه آن را به قبل از اسالم نیز می رسانند، رسم گل مالی برای از دست دادن جوانان و 
بزرگان و قهرمانان که هنوز نیز برگزار می شود را داشته اند. مردم این خطه در سوگ امام حسین )ع( و یارانش حوضچه ای از گل که 
با خاکی نرم و گالب درست شده است تهیه می کنند، درون آن قرار گرفته و خود را آغشته به آن می کنند. این رسم که به گل مالی 
معروف است در روزها تاسوعا و عاشورا انجام شده و با ظاهری گلی به نشانه عزا و سوگ امام حسین )ع( در هیات های عزاداری حرکت 

کرده و عزاداری می کنند.
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بیل زنی در بیرجند

درتاریخ آمده که سه روز پس از واقعه عاشورا طایفه »بنی اسد« برای خاك سپاری اجساد شهدای کربال به دشت کربال آمده و آن ها را به 
خاك سپردند. این مراسم که به احترام این افراد برگزار می شود به مراسم »بیل زنی« معروف است. مردم در میان جمعیت به دسته های 
چند نفره تقسیم شده و با در دست گرفتن بیل ها و بر هم زدن آن ها در باالی سر به سوگ می نشینند. در پشت سر این بیل به دستان، 
خیل جمعیت با بر دوش گرفتن علم و نخلی که نشانه پیکر امام حسین )ع( است و گهواره ای به یاد علی اصغر)ع( طفل شیرخواره امام 

به راه می افتند.

شاه حسین گویان در »تبریز«

در آذربایجان به ویژه شهر تبریز مراسمی به نام »شاه حسین« یا همان »شاخ سی« از سال های دور برگزار می شود. این مراسم به نحوی 
است که مردم و عزاداران دست در کمر همدیگر گذاشته و با نظم و اتحاد خاصی چوب هایی در دست گرفته و باال و پایین می برند. با 

نزدیک شدن چوب به زمین یک صدا نوای »شاه حسین« و با نزدیک شدن آن به سر خود ندای»وای حسین« سر می دهند.
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سنا کاوهریان ساختمان

عذرا راد

ملینا ساحلی زادگان

بردیا آذر

رایان سجده ای 

ریحانه نادری

رضا  مشکینی

علی تخش

محمدهادی راینی

سیده هانا حسینی

سامیار سلطانی

سپیده مجنونی

اسرا رحمانی

علی پرهمت

محمد علیپور

فاطمه منصورنژاد

سیده هانا هاشمی

المیرا درغال

سید آرین فهیمی

اسماعیل کریمی

عبداهلل قدسی نژاد

مایسا ساحلی زادگان

محمدامین نعمتیموحد حسن پوری

صنعان کوهی خمیری

ماجد آذر

هوراد جاشویی دریایی

سید آرین فهیمی

کیان پرموزه

شیدا احمدی

آلیس ساحلی زادگان

عامر باقری

راشین زارعپور

سنا بروشیان

علی چکار

عکس فرزندان کارکنان شرکت سیمان هرمزگان

 گل های 
مهدکودک

 گل های 
پپیش دبستانی
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حسین حسینی پور

سارا مجنونی

ملودی رستمی

ارشیا آساره

ثنا منصورنژاد

محمدعاطف اوبندی زاده

مصطفی امین فر

آدریان ساحلی زادگان

هادی زارعی

بنیامین آذر

محمد عزیز رستگار

هدی زارعی

امین محمودزاده لشتغانی

شایان صدیقی

هلنا آشوري زاده

مبین پاداش

زینب درا

سنا روغنی

تبسم اصالنیان

مائده نادری

راحیل قاسمپور

سمانه آسریس

پروا بی نیاز نژاد

عرشیا صالحی خمیری

حیان رحمن خمیری

سبحان اس استرون

پانیذ پرهیزی

نعمان درادورا

 گل های 
اول ابتدا�پی

 گل های 
دوم  ابتدا�پی

عدنان نیکخواه

آتوسا حسینی

صبا بروشیان

آبتین رماسي

سید امیرعلی پرهیز

ثناء رنجبری

رضا لشتغانی پور

پری ماه پرخاری

حنانه آبادفر

پرهام منصوری

محمدمنصوری نژاد

الیاس رستگار خمیری

محمدامین مخلصی

اسراء علی پور

آرمیتا خسرویوالیه اسالمی پورخمیری محمدمتین جوانمحمدمتین درستی
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مصطفی روز روزی

سام شمسایی

مهسا قنبری

حمیده بزمالون آرتین کرمی نژاد

اهورا احمدی

مسعود جمالی

ثنا راستگو

مهدیس لشتغانی پور

حسنا ساحلی زادگان

سبحان جهازی لشتغانی

پویان رشیدی

ارشیا حسین پور

مروان محمدی لشتغانی

محمدستوده

احصا ساحلی زادگان

محمدمصطفی اس استرون

محمدامین راد

پارسا پرنیان

ابوالفضل زاهدی

یاس طبیعت بلند

مائده سادات ره انجام

آیلین باخش

پرهام بی نیاز نژاد

سوگند صادقی

هلیا مدارائی فرد

عایشه برداره

امیرحسین حسین پور

پدرام صابری

هانا آشوری زاده مینا منصورنژاد

سمانه داشن

نجال درخشان

مصطفی رویدر زاده

ارمیا درغال

علی منصوری

یوسف چکار

سبحان غالمی

 گل های 
سوم ابتدا�پی

نوریه نخل چیننیایش اسدی بخوانیعلی دردابعلی دردابعلی دردابفاطمه آس افزونماجد پروین

هلنا پوراحمدییسنا برداره

 گل های 
چهارم ابتدا�پی
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محمد امین عدالت منشمسیح ساحلی زادگانمعاذ ساحلی زادگانسروناز جعفریسمیه دردابطاها مرادپورعبداهلل اندرز

ام البنین رستگار خمیری

فرزاد امانی

شایان احمدی

عسل راینی

احمد ساحلی زادگان

الناز خسروی

علیرضا لشتغانی پور

سیده سناء پرهیز

صنعان علی پور

احمد تلبا

سما طاهری مسجد

نگار اوبندی زاده

سیده ثنا موسوی

صدرا مسیح زاده

دیانا افشین نصر

سارا محمدی

سهیل جهازی لشتغانی

مهنا حسن پوری

حمیدرضا کریمی

زینب لشتغانی پور

آیسن رحیمی خمیری

سنا بروشیان

مصطفی جمالی

ثامر رنجبری

امیرعبداهلل حقگو

تسنیم اصالنیان

امیرمحمد باستی

محمد حسینی پور

محمدعلی محمدی لشتغانی

پریناز درخشان

امید تلبا

پویان پرخاری

امیرحسین آساره

فاطمه قاسم پور

محمدصدیق صادقی

آیلین بازمندگان

اسامه راد هلنا مدارائی فردوانیا اسالمی پور خمیریمحمد ستوده

 گل های 
پنجم ابتدا�پی

 گل های 
ششم ابتدا�پی
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آریا رستگار
معدل 18

امیرحسین منافی

هستی جاشویی دریایی 
معدل 19/90

مهنا بدرود

محمدعارف اوبندی زاده
معدل18/45

آالء مخلصی 
معدل 19/98

نیکا باقری
معدل 19/88

راحیل ساحلی زادگان 
معدل 19/93

ناردیس باقری نبی اله کرمی نژاد

هومن ساحلیزادگان

مبینا کریمی       
معدل 18

احالم علیپور
معدل  18

مومنه روز روزی
 معدل 19/14

فاطمه مرادپور
معدل 19/43

آتوسا بلوکی
 معدل 19/50

مصعب بزمالون 
معدل19/21

عبدالمجید درخورد   
معدل19/25

فاطمه اندرز
معدل 20

فاطمه اس استرون
 .معدل 20

مریم آذر
 معدل 19/71

ساجده پادار
معدل 18/49

علی برق زادگان

علیرضا ماندگاری
معدل 19/25

نوح نخل چین فرسیما قاسمی

رضا کوه پیما   
معدل18/19

هستی جاشویی دریایی 
معدل 19/90

علی نادری 
معدل 20

امیرعباس باقری زاده 
معدل 18

فائزه دربه

محمدامین امین فرمحمد چکاردینا بازمندگانزیبا نیکخواهسینا آسریسعبداهلل بروسانعرفان بافتی

هدیه آشوری زادهعرفان کوه پیما

دانش آموزان 
کالس هفتم

دانش آموزان 
کالس هشتم
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ساینا افشین نصر

علی شوریدگان
معدل 18/35

مهیار بازماندگان 
معدل 19/70

پوریا آزادی 
18/67

محدثه زاهدی
معدل 18

هانیه برموز
معدل 18/75

حنانه پرنیان
معدل 20

محمدرضا مرادی 
میرشکاری معدل 18/50

حسام الدین شوریدگان 
معدل 19/75

زینب مرادی میرشکاری
معدل 19/10

مانی قنبری
معدل 20

نوح ساحلی زادگان
معدل 18/73

پرستو ستوده
معدل 19/13

مریم منصوری
معدل 20

دیانا کریمیان
معدل 18

مرضیه جهانگیری
معدل 18/35

پریا درخشان 
معدل18/26

عمران منصوری نژاد
معدل 18/60

مهسا بازماندگان
معدل  18

امیرحسین جهانگیری
معدل 18/65

مدیا باشتی

آرمیتا درغال
معدل 18

سارینا طاهری مسجد 
معدل 20

محمد جمالی
معدل 18/21

امیرحسین نوروزی

مبین آبادفر
معدل19/63

یسرا مسیح زاده
 معدل 20

زینب منصوری
معدل 18/95

مرجان امین فر
معدل 18/61

فاطمه محمدی
  معدل18/90

دانش آموزان 
کالس نهم

دانش آموزان 
کالس دهم

دانش آموزان 
کالس �ازدهم

دانش آموزان 
کالس دوازدهم
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