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کــه حماســه آفریدند.  کلمــه حماســه  ایــن مــردم بــود  گذشــت، بــه معنــای واقعــی  کــه  ایــن انتخابــات حّقــًا و انصافــًا حماســه بــود؛ ایــن انتخاباتــی 
کــه عظمــت  کاغــذ می نویســند، نامــه می نویســند، در فضــای مجــازی، در دســتگاه ها حــرف می زننــد  خــب تالش هایــی انجــام می گیــرد، 
کــه چشمشــان بــه ایــن انتخابــات  کار بزرگــی بــود. تحلیلگرانــی  کار،  کننــد؛ فایــده ای نــدارد؛ ایــن تــالش بیهــوده اســت؛  ایــن انتخابــات را انــکار 
کــه همــه  دســتگاه های تبلیغاتــی }مخالــف،{                                          کجــای دنیــا معمــول اســت و دیــده می شــود  بــود، آن هــا می فهمنــد چــه اّتفاقــی افتــاد. در 
کشــور  کــدام  کجــا چنیــن چیــزی هســت؟ در  کــه در انتخابــات شــرکت نکنیــد؟  کار بیفتنــد بــرای اینکــه بــه مــردم نهیــب بزننــد  فّعــال و مؤّثــر بــه 
کار  کشــورهای مرتجــع و روســیاه بــه  کــه رادیوهــای آمریــکا، رادیوهــای انگلیــس، رادیوهــای بعضــی از  شــما ســراغ داریــد یــک چنیــن چیــزی را 
کــه زیــر پرچــم آمریــکا و انگلیــس زندگــی می کننــد و از آنهــا ارتــزاق می کننــد،  بیفتنــد، عناصــری از خودشــان، عناصــر خائنــی هــم از ایرانی هایــی 
کننــد از مّدت هــا پیــش در رادیــو، در تلویزیــون، در ماهــواره، بخصــوص در فضــای مجــازی، نــه یکــی دو تــا، صدهــا بلکــه هــزاران شــبکه  شــروع 
کننــد؟ خــب، یــک بهانه هایــی هــم داشــتند؛ مشــکل معیشــتی مــردم یکــی از بهانه هــا بــود  کار و مســیر بــرای اینکــه مــردم را از انتخابــات دور  و 
کــه بعــدًا اّتفــاق افتــاد، مثــاًل بحــث احــراز صالحّیــت یــا عــدم احــراز صالحّیت هــا، این هــا را هــم  و بــه آن امیــد بســته بودنــد؛ بعضــی از حوادثــی 

ــه می کننــد. بهان

ــا شــورای نگهبــان بــر طبــق وظیفــه  دینــی  حــاال بنــده ممکــن اســت بــا بعضــی از ایــن نظــرات شــورای محتــرم نگهبــان موافــق هــم نباشــم اّم
ع و پرهیــزکاری هســتند و مقّیــد بــه وظیفــه  دینــی هســتند، طبــق وظیفــه   عمــل می کنــد، بــر طبــق قانــون عمــل می کنــد. این هــا مردمــان متشــّر
کمتــر یــا بیشــتر موافــق هــم نباشــم اّمــا اعتقــادم بــر ایــن اســت  دینــی عمــل می کننــد. حــاال ممکــن اســت بنــده مثــاًل بــا یــک مــورد، دو مــورد یــا 
کــه آن هــا ]ایــن جــور عمــل می کننــد[. همیــن را این هــا بهانــه قــرار دادنــد؛ یکــی از بهانه هــا ایــن بــود، یکــی از بهانه هــا مســائل معیشــتی بــود و 
کــه مشــارکت مــردم  کننــد و امیدشــان هــم ایــن بــود  کــردن بــرای اینکــه مــردم را از ]حضــور[ پــای صندوق هــا منصــرف  کردنــد یقه درانــی  شــروع 
گفتنــد. خــب بــا یــک چنیــن وضعــی، مــردم  در انتخابــات مثــاًل حــدود ۲۰ درصــد یــا ۲۵ درصــد باشــد. این هــا را هــم بــه زبــان آوردنــد؛  این هــا را 
کردنــد، می گوینــد الاقــل ۱۰ درصــد از عــدم  کارشــناس  کــه آدم هــای  کــه حــاال بــا محاســباتی  کرونــا  ایــن جــور می آینــد شــرکت می کننــد؛ بــا وجــود 
کــه مشــارکت خوبــی اســت.  کنیــم، نزدیــک بــه ۶۰ درصــد مشــارکت اســت  گــر چنانچــه آن را محاســبه  کــه ا ــا اســت  کرون شــرکت ها مربــوط بــه 
بــا وجــود ایــن، مــردم می آینــد وارد میــدان می شــوند، از صبــح زود صــف می بندنــد و رأی می اندازنــد و اظهــاراِت ُپر انگیــزه از آنهــا پخــش 
کــه مــردم بــه ســینه  آن تحریم کننــدگان و  کــه انســان مشــاهده می کنــد. این هــا چیســت؟ ایــن مشــت محکمــی اســت  می شــود در تلویزیــون 
مخالفیــن و معارضیــن انتخابــات زدنــد؛ مــردم ایســتادند؛ ایــن واقعــًا حماســه اســت، ایــن واقعــًا یــک حرکــت عظیــم مردمــی اســت. آن هایــی 
کننــد، بازنــدگان ایــن انتخابــات هســتند. افــراد، دنبــال برنــده  و  کــه مــردم را از صندوق هــا دور  کردنــد  کــه ایــن تــالش را در ظــرف ایــن مــّدت 
کردنــد. نامزدهــای انتخابــات  کمــک  کــه بــه شــور و هیجــان ایــن انتخابــات  کســانی هســتند  بازنــده  انتخابــات نگردنــد؛ برنــده  انتخابــات همــه  
کردنــد بــه اینکــه مــردم بــه ایــن صندوق هــا عالقه منــد بشــوند. برنــده   کمــک  کــه رأی نیاوردنــد برنده انــد، چــون  جــزو برندگاننــد؛ آن هایــی هــم 
کــه مــردم در ایــن انتخابــات شــرکت نکننــد و بــا  کردنــد  کــه ایــن مــّدت تــالش  کســانی هســتند  اصلــی مّلــت ایــران اســت، بازنــده  اصلــی هــم آن 
کردنــد. ایــن حضــور مردمــی خیلــی بــاارزش  کام  طــرد مــردم مواجــه شــدند و امیــد آن هــا و طمــع آن هــا نســبت بــه نتیجــه  انتخابــات را مــردم نــا

گرفــت. کــه حماســه  حضــور مــردم را نبایســتی ندیــده  اســت. بنابر ایــن، یــک نکتــه  ایــن اســت 

رهبر انقالب: این انتخاباتی که گذشت، به معنای واقعی کلمه حماسه مردم بود
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مقدمه 

کرونا دچار  کشور به دلیل تحریم های ظالمانه دشمن و شیوع ویروس  که شرایط اقتصادی  در سال های اخیر 
مشکل شده است، یکی از مهم ترین دالیل سربلندی مجموعه سیمان هرمزگان در زمینه تولید، تالش و 

کوشش ستودنی همه اعضای این خانواده بزرگ در سایه همدلی و اتحاد بوده است. 
گذاری شده  با توجه به اینکه سال ۱4۰۰ توسط رهبر انقالب سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« نام 

گذشته با توکل به خدا و تکیه بر باور و تالش همه  است، امیدواریم مجموعه سیمان هرمزگان بتواند همچون 
همکاران، در عرصه تولید، عملکردی درخشان داشته باشد و در مسیر سربلندی ایران عزیز با عزمی راسخ 

گام های موثری بردارد.



اخبار   داخلی شرکت
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اخبار داخلی شرکت

عامل  مدیر  باشتی  مهدی  دکتر  فطر،  سعید  عید  فرارسیدن  مناسبت  به 
کردند. گان پیامی صادر  شرکت سیمان هرمز

به  گان  هرمز سیمان  شرکت  عامل  مدیر  باشتی  مهدی  دکتر  پیام   متن 
ح زیر است : مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر، به شر

بنام خداوند بخشنده و مهربان

اللهم اهل الکبریاء و العظمه…

و  نمود  تمام  بندگان  ما  بر  را  کرمش  و  لطف  که  را  بی نیاز  خدای  سپاس 
که  نعمت حضور بر خوان ضیافتش را در ماه صیام به ما ارزانی داشت. امید 
ذخیره معنوی حاصل از ماه مبارک رمضان، توشه راه همه ما در مسیر ادای 
و در  و اجرای مطلوب تر مسئولیت هایمان در اجرای اهداف شرکت  وظایف 

قبال یکایک افراد جامعه باشد.

حلول ماه شوال و فرا رسیدن عید سعید فطر را به همه  همکاران پرتالشم در 
شرکت معظم سیمان هرمزگان تبریک عرض نموده و برای ایشان و خانواده 

محترمشان سالمتی و شادکامی از خداوند متعال خواستارم.

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                   

                                                                      ارادتمندتان         

                                                                      مهدی باشتی  

مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان
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اخبار داخلی شرکت

آیین تکریم و معارفه عضو جدید هیات مدیره شرکت سیمان هرمزگان برگزار شد

شرکت  مدیره  هیات  جدید  عضو  معارفه  و  تکریم  آیین 
سیمان هرمزگان برگزار شد.

مراسم تکریم از زحمات آقای محمدعلی مداحی عضو سابق 
هیئت مدیره و معارفه  آقای سید هوشنگ خلفوندی عضو 
جدید هیئت مدیره شرکت سیمان هرمزگان به نمایندگی از 
خ یکم  کار، روز شنبه مور تولیدی مرجان  و  بازرگانی  شرکت 
دیلمی  صبوری  محمدحسن  دکتـر  حضور  با   ۱4۰۰ خرداد 
مدیریت  گروه  شرکت  مجـامع  و  شـرکـت ها  امـور  معـاون 

شرکت  مدیرعامل  باشتی  مهدی  امید،  سرمایه گذاری 
و  کاظمی  حسین  فاتح،  حسین  آقایان  هرمزگان،  سیمان 
زاید مالیی دیگر اعضای هیئت مدیره این شرکت برگزار شد.

و  لوح  اهدای  ضمن  مدیره  هیئت  اعضای  مراسم  این  در 
حضور  مدت  در  مداحی  محمدعلی  عملکرد  از  قدردانی 
گویی به سید هوشنگ خلفوندی، برای  ایشان و خوش آمد 

کردند. ایشان آرزوی موفقیت 
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پیام تبریک مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان به مناسبت فرارسیدن روز کارگر

کارگــر، دکتــر مهــدی باشــتی مدیــر عامــل شــرکت ســیمان هرمــزگان پیــام تبریکــی خطــاب بــه همــه  بــه مناســبت فرارســیدن روز 
کردنــد. پرســنل شــرکت ســیمان هرمــزگان صــادر 

ح زیر است : کارگر، به شر گرامیداشت روز  متن پیام  دکتر مهدی باشتی مدیر عامل شرکت سیمان هرمزگان بمناسبت 

بنام خداوند بخشنده و مهربان
کاری به وی محول شود، آن را نیکو انجام دهد. )حضرت محمد )ص( ( که چون  کارگری را دوست دارد  خداوند آن 

کــرم)ص( بــه  کــه بنــا بــه فرمــوده پیامبرا ــا قــدردان زحمــات و تــالش  همکارانــی باشــیم  کارگــر بهانــه ای اســت ت کار و  روز جهانــی 
ــا چــراغ صنعــت ایــن ســرزمین همچنــان روشــن باشــد. بهتریــن شــکل ممکــن وظایــف خــود را انجــام می دهنــد ت

کــرده اســت و در ایــن میــان  گونــی از جملــه تحریــم دســت و پنجــه نــرم  گونا کــه در ســال های اخیــر بــا چالش هــای  صنعتــی 
کشــیده اند و همــواره بــا از خودگذشــتگی و وفــاداری  کارگــران همچــون عمــود اصلــی پیکــره بــزرگ اقتصــاد بارســنگینی را بــردوش 

کردنــد. روزافــزون از فراینــد تولیــد پشــتیبانی 
کــه بنــا بــه  گفتــه و از ایشــان سپاســگزارم. امیــدوارم در ســالی  لــذا بــه یکایــک همکارانــم در شــرکت ســیمان هرمــزگان دســت مریزاد 
فرمــوده مقــام معظــم رهبــری مزیــن بــه شــعار »تولیــد، پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا« اســت، بــا همــت بلندشــان، شــاهد رشــد 

و شــکوفایی بیــش از پیــش باشــیم.

ارادتمندتان
مهدی باشتی 
مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان
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گان قدردانی از کارگران نمونه شرکت سیمان هرمز

کارگــران نمونــه شــرکت ســیمان هرمــزگان  آییــن قدردانــی از 
کرونــا توســط مدیــران واحد هــای  بــه دلیــل شــیوع ویــروس 

مربوطــه در هــر بخــش برگــزار شــد.

گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت ســیمان  بــه 
هرمــزگان، امســال نیــز هماننــد ســال قبــل، آییــن تجلیــل بــرای 
کرونــا برگــزار  کارگــران نمونــه بــه دلیــل شــیوع ویــروس  همــه 
کــه بــه  کارگــران نمونــه  نشــد و بــه صــورت نمادیــن از ۱۲ نفــر از 
کار و رفــاه اجتماعــی معرفــی شــده اند توســط  اداره تعــاون، 
هرمــزگان  ســیمان  شــرکت  اداری  مدیــر  و  اجرایــی  معــاون 

قدردانــی شــد.

گرامیداشــت  معــاون اجرایــی شــرکت ســیمان هرمــزگان ضمــن 
از  کارخانــه را نمونــه خوانــد و  کارگــران  کارگــر، تمامــی  مقــام 

تالش هــای آن هــا تقدیــر نمــود.

کارگــران نمونــه را فراینــد  کبــری تاخیــر در تجلیــل از  منصــور ا
کــرد و  تعمیــرات اساســی شــرکت ســیمان هرمــزگان عنــوان 
گفــت: در این چنــد روز شــاهد تــالش پرســنل شــرکت ســیمان 
گرمــای طاقــت  هرمــزگان بــرای عملیــات تعمیــرات اساســی در 
ــه ایــن عزیــزان خــدا قــوت  ــه ب ک فرســای بندرخمیــر هســتیم، 

می گوییــم.

کارخانــه را  معــاون اجرایــی شــرکت ســیمان هرمــزگان وجــود 
گفــت: طبــق فرمــوده مقــام  مایــه برکــت بــرای منطقــه خوانــد و 

کارگــر اســت. کار و  معظــم رهبــری حیــات یــک ملــت مرهــون 

کــه بــه اداره  کارگــر نمونــه ای  در ادامــه ایــن آییــن از ۱۲ نفــر 
کار و رفــاه اجتماعــی معرفــی شــده اند بــه رســم یادبــود  تعــاون، 

ــد. ــی ش ــه قدردان ــوح و هدی ــدای ل ــا اه و ب
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سیمان هرمزگان، برند شایسته سال 1399 ایران

و  برندهای معتبر  از  شرکت سیمان هرمزگان به عنوان یکی 
کشور انتخاب شد. برند شایسته ملی در سطح 

سیمان  شرکت  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
شایسته  برندهای  از  تجلیل  سراسری  اجالس  هرمزگان، 
سال ۱۳۹۹ با حضور شرکت های مختلف و متعدد، صاحبان 
هرمزگان  سیمان  شرکت  و  برگزار  تولید  و  خدمات  صنایع، 
معرفی  و  شناخته  صنعت  حوزه  در  شایسته  برند  عنوان  به  
مرکز  اصلی  سالن  در  که  اجالس  این  برگزاری  از  هدف  شد. 
بر  برگزار شد، عالوه  الزهرا  بین المللی دانشگاه  همایش های 
بود  تولیدکنندگانی  از  حمایت  سال،  برتر  برندهای  معرفی 
سال های  اقتصادی  چالش های  مقابل  در  تا ب آوری  با  که 

سیاست های  اتخاذ  و  داخلی  ظرفیت های  به  اتکا  با  اخیر، 
تولید و صنعت  به عنوان حماسه آفرینان عرصه  استراتژیک 
تولیدکنندگان  از  حمایت  که  چرا  می شود؛  یاد  آنها  از  کشور 
و  تدبیر  سایه   در  جهش  این  و  شده  تولید  جهش  به  منجر 

کشور تحقق می یابد. تالش مدیران و پرسنل صنایع 

صنایع  همچون  دیگری  شرکت های  که  آیین  این  پایان  در 
ملی مس ایران، ایران خودرو دیزل و… نیز حضور داشتند، 
اعطای  همچنین  و  اجالس  زرین  لوح  تندیس،  اهدای  با 
قدردانی  برتر،  شرکت های  از  بین المللی  گواهی نامه های 

شد.
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تندیس زرین رضایتمندی مشتری به شرکت سیمان هرمزگان رسید

با  که  مشتری  رضایتمندی  سراسری  اجالس  چهارمین  در 
اقتصاد  اهداف  پیشبرد  در  اقتصادی  مدیران  نقش  رویکرد 
مقاومتی و جهش تولید برگزار شد،  شرکت سیمان هرمزگان 

موفق به دریافت تندیس زرین شد.
سیمان  شرکت  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
رضایتمندی  سراسری  اجالس  چهارمین  در  هرمزگان، 
پیشبرد  در  اقتصادی  مدیران  نقش  رویکرد  با  مشتری 
که از طرف معاونت توسعه  اقتصاد مقاومتی و جهش تولید 
روز  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  منابع  و  مدیریت 
رایزن  المللی  بین  همایش های  سالن  در  ۲۵خرداد ماه 
زرین  تندیس  هرمزگان  سیمان  شرکت  شد،  برگزار  تهران 

کرد. رضایتمندی مشتری را دریافت 
با  رابطه  در  گرفته  صورت  ارزیابی  طبق  تندیس  این 
بازار و  فعالیت های انجام شده در حوزه مدیریتی و رهبری 
انتظارات  از  فراتر  یا  کردن مناسب  برآورده  مشتری مداری، 
مشتری، میزان رضایت مشتریان و ارزیابی آن، فعالیت های 
بهبود مربوط به رسیدگی به شکایات مشتری و … به شرکت 

سیمان هرمزگان اهدا شد.
و  برنامه ریزی  معاون  غفاری،  حضور  با  که  اجالس  این  در 
حقوقی  معاون  جنیدی  شهرسازی،  و  راه  وزارت  توسعه 
رئیس  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  رسولی  رئیس جمهور، 
راه آهن، پهلوانی رئیس  هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت 
سازمان ملی بهره وری ایران، حجت االسالم نیکویی رئیس 
امور  معاون  قوامی  مقاومتی،  اقتصاد  گسترش  سازمان 
توانگری  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزارت  مجلس  و  حقوقی 
امیر  شد،  برگزار  مسئوالن  از  دیگر  برخی  و  مجلس  نماینده 
سیمان  شرکت  بازار  توسعه  و  بازرگانی  معاون  سجده ای 

هرمزگان تندیس زرین را دریافت نمود.
قبیل  از  صنعتی  و  تولیدی  شرکت های  رویداد،  این  در 
شرکت  صادرات،  بانک  خودرو،  ایران  اصفهان،  آهن  ذوب 
آهن  سنگ  شرکت  بناب،  فوالد  مجتمع  ایران،  مخابرات 
را  مشتری  رضایتمندی  تندیس  نیز   … و  ایران  مرکزی 

دریافت نمودند.
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شرکت  کارنامه  گزارشی  در  امید،  سرای  ایران،  خبرنامه 
کشید. سیمان هرمزگان را به تصویر 

سرای  ایران،  خبرنامه  هرمزگان،  سیمان  مجله  گزارش  به 
امید  سرمایه گذاری  گروه  مدیریت  شرکت  توسط  که  امید 
به  اقدام  خود  ششم  شماره  در  می شود،  منتشر  و  تهیه 

کارنامه سیمان هرمزگان نموده است. بررسی 

گزارش با اشاره به سهم ۱4 درصدی تولید شرکت های  در این 
کشور،  سیمان  تولید  از  امید  هلدینگ  به  وابسته  سیمان 
آمده است: شرکت سیمان هرمزگان با تولید ۱.۸ میلیون تن 
این  در  پیشرو  های  شرکت  از  یکی   ،۱۳۹۹ سال  در  سیمان 

صنعت بوده است.

به  ناخالص  سود  درصدی   ۳۹ رشد  به  ادامه  در  همچنین 
درصدی   ۳۱ بازده  و  شده  اشاره  اخیر  مالی  سال  در  فروش 
از نقاط  را  آبان ۱۳۹۹   ۳۰ دارایی ها در سال مالی منتهی به 

کرده است. موفق شرکت سیمان هرمزگان بیان 

گزارش بیشترین تحویل سیمان صادراتی از ابتدای  در این 
کنون در سال ۹۹ از سوی سیمان هرمزگان ذکر  راه اندازی تا

شده است.

 گزارش خبرنامه ایران، سرای امید از کارنامه
گان  شرکت سیمان هرمز
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تقسیم سود 1100 ریالی برای سهرمز
در ادامه ضمن تصویب صورت های مالی، سهامداران تقسیم 
تصویب  نیز  را  سهم  هر  ازای  به  ریال   1100 نقدی  سود 

کردند.
همچنین در این جلسه، روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه 
موسسه  این،  بر  عالوه  شد.  انتخاب  شرکت  کثیراالنتشار 
و  مستقل  عنوان حسابرس  به  اندیشان  حسابرسی شاخص 
مالی شهود  و موسسه حسابرسی و خدمات  قانونی  بازرس 
انتخاب  البدل  علی  بازرس  و  حسابرس  عنوان  به  امین، 

شدند.
 31/ 104 شماره  ابالغیه  به  عنایت  با  که  است  ذکر  شایان 
مورخ 20 /12 /1398 دبیرمحترم ستاد ملی مبارزه با کرونا 
 1398/ 12/ 26 مورخ  44050 /0 /ب /98  شماره  ابالغیه  و 
سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع عمومی عادی سالیانه 
سهامداران  از  جمعی  حضور  با  هرمزگان  سیمان  شرکت 
حقیقی و حقوقی در محل جلسه و سایر سهامداران بصورت 
برگزار  بینی شده  پیش  سامانه  از طریق  و  برخط  مشاهده 

شد.
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والدت فرزندان پرسنل

میترا فرخ رو: در یک مجموعه باید مشکل دیگران را مشکل خود بدانیم؛ 
این می تواند رمز موفقیت یک سازمان باشد

میتــرا فــرخ رو متولــد ۱۳۶۵/۶/۳۱ از ســال ۱۳۸۹ در مجموعــه 
شــرکت ســیمان هرمــزگان  مشــغول بــکار اســت و در حــال حاضــر 
بــا ســمت رئیــس دفتــر مدیــر عامــل در حــوزه مدیریــت فعالیــت 
گفت وگــو  بــا ایشــان را دربــاره فعالیت هایشــان در  دارد. در ادامــه 

مجموعــه ســیمان هرمــزگان بخوانیــد.

خ رو چــرا مجموعــه ســیمان هرمــزگان را بــرای    خانــم فــر
کردیــد؟ قبــل از ســیمان هرمــزگان درجــای  فعالیــت انتخــاب 

دیگــری هــم فعالیــت می کردیــد؟

قبــل از ورود بــه مجموعــه ســیمان هرمــزگان 4 ســال فعالیــت 
کاری داشــتم امــا نــه بصــورت جــدی و در ســال ۸۷ بعنــوان 
کارآمــوز بــه مجموعــه ســیمان هرمــزگان در بخــش اداری معرفــی 

ــا ایــن مجموعــه همــکاری داشــتم .  شــدم و بــه مــدت ۱۰ مــاه ب
در ســال ۱۳۸۹ بــه پیشــنهاد همــکاران عزیــزم در زمــان مدیریت 
جنــاب آقــای دکتــر قنبــری در دفتــر ایشــان مجــدد مشــغول بــکار 

شــدم.

ــه چــه صــورت اســت و شــما  کار در بخــش شــما ب ــد    فرآین
ــد؟ چــه وظایفــی داری

ــامل  ــازمانی ش ــارت س ــق چ ــت طب ــش مدیری کار در بخ ــد  فرآین
کارخانــه(  کلیــه امــور مرتبــط ســازمان )دفتــر تهــران و  هماهنگــی 
بــا مدیریــت عامــل محتــرم اســت. مختصــری از وظایــف بنده به 
شــرح ذیــل اســت: اطــالع از دســتورالعمل ها و مقــررات اداری 
مرتبــط بــا فعالیت هــای ســازمان؛ ثبــت تماس هــای دریافتــی 
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ــا پرســنل واحد هــای مختلــف  ــر؛ ارتبــاط ب ــه مدی ــزارش ب گ ــه  و ارائ
زمــان  یــادآوری  دفاتــر؛  مســئولین  الخصــوص  علــی  ســازمان 
تشــکیل جلســات و قــرار مالقات هــا و برنامه ریــزی و هماهنگــی 
و  قرارمالقــات  برنامه ریــزی  داخلــی؛  جلســات  برگــزاری  جهــت 
پیگیــری جهــت تحقــق آن؛ هماهنگــی اتــاق جلســات و اطمینــان 
از آمــاده بــودن تجهیــزات آن قبــل از برگــزاری جلســات؛ تنظیــم 
پیش نویــس نامه هــای صــادره و اخــذ تائیدیــه محتــوای نامــه از 
کارهــای محولــه از طــرف مدیــر تــا حصــول نتیجــه؛  مدیــر؛ پیگیــری 
برنامه ریــزی و هماهنگــی جهــت انجــام ســفرها و ماموریت هــای 
و  حفــظ  و  اســناد  کلیــه  از  نگهــداری  و  محافظــت  مدیریــت؛ 
ــرف  ــادره از ط ــتورات ص ــالغ دس ــه؛ اب ــات محرمان ــداری اطالع نگه

ــه . ــخاص مربوط ــه اش ــت ب مدیری

  حــوزه مدیریــت عامــل یکــی از بخش هــای مهــم هر ســازمانی 
کردیــد  کار زیــاد، شــما چطــور ســعی  اســت و البتــه حســاس و بــا 

کنید؟  کاری خــود را مدیریــت  رونــد 

درک خــط مشــی شــرکت و تــالش جهــت تحقــق اهــداف ســازمانی 
کارهــای همزمــان،  گــزارش دهــی بــه مدیریــت، تســلط بــر انجــام  و 
تمرکــز و حضــور ذهــن و تــوان برقــراری ارتبــاط بــا همــکاران و اربــاب 
رجــوع بــا هــر شــرایط روحــی و روانــی بــه نظــر من بســیار موثر اســت. 
همچنیــن بــا ســعی بــر بــاال بــردن اطالعــات عمومــی در زمینــه 
ــررات اداری،  ــط و مق ــنلی، ضواب ــائل پرس ــازمان، مس ــت س مدیری
دســتورالعمل ها، آیین نامه هــای داخلــی ســازمان، می تــوان در 
کــرد و اینکــه بــه نظــر مــن مســئول دفتــر  پاســخگویی ها قــوی عمــل 
بایــد دارای ویژگــی مثبــت اندیشــی، هوشــیاری، حضــور ذهــن، 
اعتمــاد بنفــس بــاال، رازداری، وظیقــه شناســی، ابتــکار و خالقیــت 
اینکــه مشــکل  از همــه مهم تــر  و  باشــد  احســاس مســئولیت  و 
ــد رمــز موفقیــت  دیگــران را مشــکل خــود پنداشــته و ایــن می توان

یــک ســازمان باشــد.

بــا مدیرعامــل مجموعــه ســخت  کــردن مســتقیم  کار  آیــا    
اســت؟

کــم بــا ســازمان و همــکاران و ســن  در بــدو ورود بــه دلیــل آشــنایی 
کســب تجربه  گذشــت زمــان و  کار دشــوار بــود، امــا بــا  کــم، مقــداری 

کــه در ایــن ســال ها شــامل  و لطــف مدیرعامل هــای محترمــی 
کمک هــای بی دریــغ همــکار عزیــزم ســرکار  حــال بنــده بــوده و 
خانــم نعمــت الهیــان باعــث شــده ارتبــاط مســقیم بــا مدیــر عامــل 

مجموعــه بــرای مــن بســیار تجربــه شــیرینی باشــد.

کــه در مجموعــه ســیمان هرمــزگان    دوســتان و همکارانــی 
ــتند؟ ــانی هس کس ــه  ــتید، چ ــی هس ــم صمیم باه

مــن  بــزرگ  خانــواده  همــکاران  و  هرمــزگان  ســیمان  مجموعــه 
کنــار هــم هســتیم و ارتبــاط تمامی  هســتند. تقریبــًا نیمــی از روز در 

ــت.  ــی اس ــر صمیم ــا یکدیگ ــکاران ب هم

کارکنــان ســیمان هرمــزگان از   چــه انتظــاری بعنــوان یکــی از 
مجموعــه داریــد؟

کــه در ایــن مجموعــه حضــور دارم و انتظــار خاصــی  کرم  خــدارا شــا
کــه بــا وجــود مدیریــت خــوب جنــاب آقــای دکتر باشــتی  نــدارم چــرا 
و تالش هــای بی شــائبه ایشــان انتظــارات بنــده و ســایر همکارانــم 

بــه بهتریــن شــکل، بــرآورده شــده اســت.

 سخن پایانی؟

کلیــه همکارانــم در خانــواده بــزرگ ســیمان هرمــزگان و  در پایــان از 
کــه در ایــن ســال ها لطــف بی دریــغ ایشــان  نیــز مدیرعامــل محتــرم 
همیشــه شــامل حــال بنــده بــوده و همــواره بخصــوص درزمــان 
کرونــا از مســاعدت ها و حمایت هــای بی دریــغ ایشــان  پاندمــی 
تشــکر و قدردانــی می کنــم و آرزوی ســالمتی تمامــی همــکاران و 

گرامی شــان را دارم. خانــواده 

را در  را الیــق دانســتید و وقت تــان  بنــده  کــه  از شــما  بــا تشــکر 
دادیــد. قــرار  اختیــارم 
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ستار احمدی: زمانی که پرسنل مسئولین را در کنار خود می بینند، 
نسبت به کار دلگرمی بیش تری پیدا می کنند

ســتاراحمدی ســکل متولــد ۱۳۶۹/۰۲/۲۳ از همکارانمــان در 
بخــش بارگیرخانــه شــرکت ســیمان هرمــزگان اســت. او متولــد 
شهرســتان رودان بوده و در رشــته مهندســی شــیمی با مدرک 

غ التحصیــل شــده اســت. کارشناســی فــار

کــه در  گی هایــی دارد    شــرکت ســیمان هرمــزگان چــه ویژ
کــرده اســت؟ شــما احســاس رضایــت ایجــاد 

کــه بــه طــور  در ایــن مجموعــه علی رغــم ســختی ها و مشــکالتی 
کارهــای صنعتــی وجــود دارد امــا وجــود همــکاران  طبیعــی در 
کــردن فراهــم  کار  همــدل و آمــاده بــکار فضــای خوبــی را بــرای 

کــرده اســت. 

و  شــما  تولیــد،  و  صنعــت  خــاص  فضــای  بــه  توجــه  بــا   
کار  کارهایــی انجــام می دهیــد تــا فضــای  همکاران تــان چــه 

شــود؟ گرم تــر  و  صمیمی تــر 

درحــال حاضــر  پرســنل بارگیرخانــه حــدود ۷۱ نفــر هســتیم. 
ایــن یعنــی بــه همــان میــزان فکــر، ســلیقه و نظرهــای متفاوتــی 
کــه بــا همدلــی می تــوان آن را تبدیــل بــه یــک نقطه  وجــود دارد 
کــرد و در برخــورد بــا مســائل مختلــف، بــا  گروهــی  کار  قــوت در 
گرفــت و بــه  اســتفاده از تجــارب یکدیگــر، شــرایط را در نظــر 
کــرد. البتــه مجموعــه  بارگیــری  گرفــت و عمــل  درســتی تصمیــم 
از  جلوگیــری  بــرای  و  اســت  گروهــی  کار  یــک  بارگیرخانــه  و 
مشــکالت احتمالــی، شــرح وظایــف هرکســی مشــخص اســت. 

کارخانــه چــه تاثیــری در    همدلــی و حمایــت مســئولین 
کار شــما داشــته اســت؟ پیشــرفت 

خــود  کنــار  در  را  مســئولین  پرســنل  کــه  زمانــی  مطمئنــا 
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کار دلگرمــی بیش تــری پیــدا می کننــد  می بیننــد، نســبت بــه 
و ایــن دلگرمــی باعــث بهبــود عملکــرد آنــان و بازدهــی بیش تــر 

می شــود. کار  در 

رضایــت  همچنیــن  و  کارخانــه  اهــداف  پیشــبرد  بــرای   
ــت  ــی الزم اس ــه اقدامات ــما چ ــر ش ــه نظ ــکاران ب ــتر هم بیش

کــه بایــد صــورت بگیــرد؟

کار هســتم، با توجه  کــه مــن در آن مشــغول بــه  دربــاره بخشــی 
بــه اینکــه بارگیــری بــه صــورت ۲4 ســاعته انجــام می شــود، 
ــا بــروز  بایــد دســتگاه ها آمــاده بــکار بــوده ودرصــورت خرابــی ی
کار تعمیــرات انجــام شــده و مشــکل  هــر مشــکلی بایــد ســریعا 
رفــع شــود تــا همــکاران بتواننــد در زمــان مناســب بارگیــری 
خــود را انجــام دهنــد. مخصوصا االن با شــروع فصل تابســتان 
کــه وجــود دارد، اهمیــت ایــن  گرمــی هــوا و شــرایط خاصــی  و 

ــر اســت. مســئله بیش ت

گــر قــرار باشــد یــک ســوال از مدیــر عامل محترم ســیمان    ا
هرمزگان داشــته باشید،آن چیست؟

در حــال حاضــر چیــزی بــه ذهنــم نمی رســد و ســوال خاصــی 
از ایشــان نــدارم.

 بــرای مخاطبــان مجلــه ســیمان از چالش هــا و ســختی 
ــد؟ ــان بگویی کارت

موقــع  بــه  نشــدن  تامیــن  مــا  بخــش  چالش هــای  از  یکــی 
کــه تاثیر مســتقیم در روند  کیفیــت اســت  قطعــات مکانیکــی با
و زمــان بارگیــری مــا دارد. چالــش دیگــر مــا، نشــتی ســیمان 
بــا مشــکل  کــه اپراتورهــای بارگیــری را  از دســتگاه ها اســت 

می کنــد. مواجــه 

گــر ســخنی دارید بفرماییــد و همچنین برایمان   در پایــان ا
که دوســت دارید، شــعر بخوانید: از شــاعری 

ســیمان  مجموعــه  در  همــکاران  تمــام  و  ازشــما  پایــان  در 
هرمــزگان و هچنیــن مدیرعامــل محتــرم آقــای دکتــر باشــتی 

می کنــم. تشــکر  و  تقدیــر 

بنی آدم اعضای یکدیگرند

گوهرند که در آفرینش زیک 

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

توکز محنت دیگران بی غمی

که نامت نهند آدمی  نشاید 

                                                                                 سعدی
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سید فرشید فرجامی: با مدیریت دکتر باشتی، امروز می توان ادعا کرد 
نیروهای واحد ساختمانی شرکت، در زمینه های مختلف، متخصص هستند

بــا  را  خــود  همــکاری   ۱۳۸۳ ســال  از  فرجامــی  سیدفرشــید 
کــرده  شــرکت ســیمان هرمــزگان و در واحــد ســاختمانی آغــاز 
واحــد  فعالیت هــای  دربــاره  او  بــا  را  مــا  گفت و گــوی  اســت. 

بخوانیــد.  بندرخمیــر  شــهر  و  کارخانــه  در  ســاختمان 

 چــرا مجموعــه ســیمان هرمــزگان را بــرای فعالیــت انتخــاب 
کردید؟

ــه عنــوان یکــی از صنایــع  امــروز مجموعــه ســیمان هرمــزگان ب
گمــان می کنــم بــا توجــه  کشــور مطــرح اســت و  مهــم و تاثیرگــذار 
کــه ایــن مجموعــه دارد، حضــور در ایــن  بــه نــام و آوازه خوبــی 

کســی مطلــوب باشــد. مجموعــه بــرای هــر 

ــاختمانی  ــد س ــود در واح ــای خ ــورد فعالیت ه ــا در م  لطف
بیشــتر توضیــح دهیــد؟

ســاختمان های  ساخت وســاز  و  ترمیــم  واحــد  ایــن  کار 
بــه درخواســت  بنــا  کــه  اســت  مجموعــه ســیمان هرمــزگان 
واحد هــای دیگــر انجــام می گیــرد. ایجــاد محیطــی قابــل قبــول 
گرامــی در محیــط شــرکت،  ــاه حــال همــکاران  و آرام جهــت رف

وظیفــه مــا در واحــد ســاختمان اســت. 

  آیــا فعالیت هــای عمرانــی شــرکت ســیمان هرمــزگان در 
ــط  ــم توس ــی ه ــئولیت اجتماع ــتای مس ــر در راس ــدر خمی بن

واحــد شــما انجــام می شــود؟

بلــه، تامیــن برخــی از نیازهــای اجتماعــی و ورزشــی در بنــدر 
خمیــر نیــز از فعالیت هــای واحــد مــا اســت. از ایــن فعالیت هــا 
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بتن ریــزی  بدنــی،  تربیــت  والیبــال  ســالن  ترمیــم  می تــوان 
بتنــی  بنــدر خمیــر، ســاخت جــاده  و  لشــتغان  مــدارس در 
کــودکان و  ســالمت و همچنیــن ســاخت آالچیق هــا و پــارک 
فضــای مناســب دوچرخــه ســواری و زمیــن ورزشــی مناســب 
کوشــک را جهــت رفــاه حــال خانواده هــای پرســنل و  در چــاه 

ــرد. ــام ب ــر ن ــدر خمی ــرم بن کنان محت ــا س

ــت  ــاختمانی در اولوی ــد س ــرای واح ــی ب ــه چالش های   چ
قــرار دارد؟

 از اولویت هــای مهــم ایــن واحــد بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی 
و آب و هــوای منطقــه، تعمیــر و نگهــداری ســازه هایی بودنــد 
کــه دچــار خوردگــی آرماتورهــا و طبلــه شــدن بتــن شــده اند. 
مقاوم ســازی  و  کاری  محکــم  رســمی،  بطــور   ۹۱ ســال  از 
کــه در اولویــت آن نیــز خطــوط تولیــد قــرار  ســازه های شــرکت 
و ســعی  ادامــه دارد  کنــون  تا و  اســت  داشــت شــروع شــده 
کنتــرل نشــتی های آب و روغــن  مدیریــت بــر ایــن اســت بــا 
و اســتفاده از پوشــش مــواد نانــو از نفــوذ مجــدد آب و روغــن 
زمینــه  ایــن  در  کــه  شــود  جلوگیــری  بتنــی  ســازه های  بــه 

اســت. پیشــرفت های خوبــی حاصــل شــده 

  سخن پایانی:

از  ســاختمانی  واحــد  پرســنل  و  خــودم  طــرف  از  دارد  جــا 
و  کارخانــه  ارشــد  مدیریت هــای  بی دریــغ  حمایت هــای 
مدیرعامــل محتــرم جنــاب آقــای دکتــر باشــتی تشــکر  ویــژه 
ــه نیروهــای جــوان  ــا فضــا دادن ب کنــم. مدیرعامــل محتــرم ب
خریــد  طریــق  از  آموزش یابــی  شــرایط  نمــودن  فراهــم  و 
ــن   ــای ای ــه نیروه کاری دادن ب ــدان  ــی و می ــزارآالت تخصص اب
کاری ایــن عزیــزان شــدند و  واحــد، باعــث افزایــش انگیــزه 
کــرد نیروهــای  کــه بتــوان ادعــا  کردنــد  ایــن امــکان را فراهــم 
ســاختمانی شــرکت ســیمان هرمــزگان دارای تخصص هــای 
خــاص از قبیــل: آرماتوربنــدی، قالــب بندی، اســکافلدبندی، 
بــا  بتن ریــزی  کاشــی کاری،  بتــن،  گیــری  کــر  آمیــزی،  رنــگ 
ابزارهــای تخصصــی، تولیــد جــدول و بلــوک و ســنگ فــرش بــا 

هســتند.  ... و  اتوماتیــک  تمــام  دســتگاه های 
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یوسف شریفی: خدا را شاکرم که توانستم با مدیریتی توانمند و همکارانی 
صمیمی و دوست داشتنی در محیطی سالم رشد کنم

یوســف شــریفی از همکاران مــان در شــرکت ســیمان هرمــزگان 
خمیــر  بنــدر  کن  ســا و  اهــل  او  اســت.   ۱۳۵4/۶/۱ متولــد  و 
بــوده و از ســال ۷۷ همــکاری خــود را بــا مجموعــه ســیمان 
کــرده اســت و در حــال حاضــر بــه عنــوان رییــس  هرمــزگان آغــاز 
ــا او را  گفت و گــوی مــا ب کار اســت.  واحــد خدمــات مشــغول بــه 

می توانیــد در ادامــه بخوانیــد. 

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

از ابتــدای خدمــت بــه مــدت ۳ ســال در مهمانســرا مشــغول 
کارهــای خریــد مربــوط  بــودم و حــدود ۱۶ ســال در انبــار و دفتــر، 
ــه  کــه ب ــه واحــد خدمــات را انجــام مــی دادم و ۳ ســال اســت  ب

عنــوان رئیــس خدمــات در خدمــت همکارانــم هســتم.

   چــرا مجموعــه ســیمان هرمــزگان را براي فعالیت انتخاب 
کردید؟

کشــور  ســیمان هرمــزگان یکــی از برتریــن برندهــای ســیمان 
ایــن  کار و فعالیــت در  بــه  اینجانــب نســبت  اســت و عالقــه  
مجموعــه، باعــث شــد وارد ســیمان هرمــزگان شــدم و خــدا 
همکارانــی  و  توانمنــد  مدیریتــی  بــا  توانســتم  کــه  کرم  شــا را 
کنــم. صمیمــی و دوســت داشــتنی در محیطــی ســالم رشــد 

کــه در مجموعــه ســیمان هرمــزگان فعالیــت    از دورانــی 
می کنیــد یــک خاطــره خــوب و یــک خاطــره بــد برایمــان 

کنیــد؟ تعریــف 
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خاطــره خــوب رفتــن بــه حــج عمــره بــا دو نفــر از همکارانــم 
ــت و  ــت دادن دوس ــد از دس ــره ب ــت و خاط ــال ۱۳۸۶ اس درس
کــه روحــش  همــکارم آقــای عبــداهلل رحیمــی خمیــری اســت 

ــاد. ــی ب گرام ــادش  ــاد و ی ش

   واحد خدمات چه فعالیت هایی انجام می دهد؟

و  واحدهــا  تمامــی  بــا  مســتقیم  بطــور  خدمــات  واحــد 
کارخانــه در ارتبــاط اســت. بــه طــور  قســمت های مختلــف 
کــه می بایســت جهــت  کار می کنــم  خالصــه بگویــم در واحــدی 
کنــد؛ از  رفــاه حــال پرســنل بــه صــورت روزانــه برنامه ریــزی 
کلیــه قســمت های  نظافــت روزانــه دفاتــر و ســاختمان ها و 
ــع  ــذا و توزی ــا ســرو غ ــه ت گرفت ــگاه  ــه و مهمانســرا و خواب کارخان
بــه موقــع اقــالم مصرفــی ماهیانــه وآب معدنــی و آب تصفیــه و 
برنامه ریــزی و برگــزاری جشــن ها و مراســم و خدمات رســانی 
بینــی  پیــش  و  تولیــد  خــط  دو  اساســی  تعمیرات هــای  بــه 
نیازهــای واحدهــا از نظــر وســائل و تجهیــزات اداری و رفاهــی 
ــر و اتاق هــای اســتراحت پرســنل و پیگیــری خریدهــا  در دفات
کــه  و غیــره. جــا دارد از همــه همکارانــم در واحــد خدمــات 

کنــم.  صادقانــه انجــام وظیفــه می کننــد تشــکر 

کــه دوســتش داریــد شــعر  ــان برایمــان از شــاعری    در پای
بخوانیــد:

 هر آانکه 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  

  سخن پایانی؟

بــرای همــه همکارانــم  ضمــن آرزوی ســالمتی و تندرســتی 
در مجموعــه بــزرگ ســیمان هرمــزگان و تشــکر ویــژه از مدیــر 
کــه  عزیــز  باشــتی  دکتــر  جنــاب  مردمــی  و  محبــوب  عامــل 
ــردم  ــور م ــه و همین ط کارخان ــنل  ــایش پرس ــاه و آس ــت رف جه
نجیــب و خونگــرم بندرخمیــر و توابــع همــکاری صمیمانــه ای 
داشــته اند و تشــکر می کنــم از جنــاب آقــای زایــد مالیــی عزیــز 
کــه مدیــر پشــتیبانی بودنــد بــه بنــده بــه عنــوان  کــه در زمانــی 
کردنــد؛ خداونــد یــارو یاورشــان در  رئیــس خدمــات اعتمــاد 

ــد. ــی باش ــل زندگ ــام مراح تم
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مسعود  زادگل: خاطره خوب برای من داشتن همکاران خوب است

 

واحد  در  ما  همکاران  از   ۵4/۰۱/۱۰ متولد  زادگل  مسعود 
سال   ۲4 از  بیش  با  که  است  هرمزگان  سیمان  شرکت  انبار 
سابقه، از قدیمی های مجموعه به حساب می آید. در ادامه 

گفت وگوی ما با او را بخوانید.  می توانید 

گان آغاز     از چه سالی همکاری خود را با سیمان هرمز
کردید؟

سیمان  شرکت  با  را  خود  همکاری   ۷۶/۰۱/۰۱ تاریخ  از  من 
مجموعه  این  خدمت  در  امروز  تا  و  کرده ام  آغاز  هرمزگان 

هستم. 

در  را  خود  فعالیت های  و  سوابق  از  خالصه ای  لطفا    
کنید؟ گان برای خوانندگان بیان  سیمان هرمز

واحد  در  هرمزگان،  سیمان  مجموعه  به  ورود  ابتدای  در 
کار شدم؛  بارگیرخانه مشغول به  و  مکانیک آسیاب سیمان 
کردم  بعد از آن به مدت دو سال در واحد مکانیک خدمت 
شیفت،  انباردار  و  انباردار  عنوان  به  انبار  واحد  در  بعد  و 
انبار  سرپرست  عنوان  به  هم  حاضر  حال  در  شدم.  مشغول 

در خدمت مجموعه سیمان هرمزگان هستم. 

گان را براي فعالیت انتخاب    چرا مجموعه سیمان هرمز
کردید؟

جهت  هرمزگان  سیمان  به  من  آمدن  علت های  از  یکی 
از  بود.  دوستانم  توسط  مجموعه  این  سفارش  اشتغال، 
شد  باعث  که  دارد  خاصی  محیط  هرمزگان  سیمان  طرفی 

کنم. کردن انتخاب  کار  این جا را برای 
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گان  که در مجموعه سیمان هرمز    حتما از سال هایی 
لطفا  دارید،  زیادی  خاطرات  هستید  کار  به  مشغول 
یک خاطره خوب و یک خاطره بد در دوران خدمتتان 

کنید. گو  را برای ما باز

خاطره خوب برای من دوستان و همکاران خیلی خوبی 
کار  با یکدیگر  آرام و دوست داشتنی  که در یک جو  است 
هم  با  مشکلی  گونه  هیچ  االن  تا  الحمداهلل  و  می کنیم 
از  سال ها،  این  در  من  برای  بد  خاطره  اما  نداشته ایم. 
رضا  محمد  آقای  مخصوصا  عزیز  همکاران  دادن  دست 
یک  در  و  همکار  هم  با  سال  چندین  که  بود  اسالمی 
واحد بودیم؛ ایشان همیشه همراه و مشوق ما در تمامی 

مراحل امورکاری بودند.

به  گان  هرمز سیمان  مجله  مخاطبان  آشنایی  برای    
ح وظایف خود در واحد انبار را توضیح  طور خالصه شر

دهید؟

فعالیت من در بخش انبار شامل سه بخش است:

با توجه  انبار  کاال در  بر رعایت اصول چیدمان  ۱- نظارت 
کاال به نوع، وزن و شرایط 

و  انبار  سیستم  در  کاال  به  مربوط  اطالعات  ثبت   -۲
کاال سفارش گذاری 

۳- نظارت بر انبارگردانی به صورت ماهانه

آن  به  که  از شاعری  برایمان یک بیت شعر  انتها    در 
عالقه دارید بخوانید. 

 از جناب موالنا برایتان یک بیت می خوانم:

کسی یارکسی  که در او نیست   در دیاری 

کسی کار  کسی  که نیفتد به  کاش یارب 
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از درگاه خداوند متعال برای درگذشتگان رحمت الهی و برای عموم بازماندگان صبر  و اجر 
مسئلت داریم.

احمد و علی درخورد....................................................درگذشت مادر 
ابراهیم زرودی ..........................................................درگذشت برادر

حسن کهورستانی  .................................................... درگذشت خواهر 
خانم ساحلی زادگان و  آقایان یونس و محمد علی ساحلی زادگان......درگذشت  مادر

سجاد سیاهی ............................................................ درگذشت 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

انتصابات والدت فرزندان پرسنل

ازدواج

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

ــند.  باش

سید ابراهیم حسینی ..................................سیده آوین   
 محسن جاشویی  ............................................فهام 
امین آس فزون ....................................... ....... فریناز 
کریمی تزرجی  ...................................... آراز محمدرضا 

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

   محمد تبخ   
   میالد آزمند

   پیام ارجمندی
   سعید درستکار

 

برای همکاران عزیز در مسئولیت های جدید آرزوی موفقیت داریم.

   علی اندرز ..........................................سرپرست تعمیرگاه نقلیه

   غالمرضا اسکندریان ...................................مسئول موتور پیچی  

   محمد بازماندگان خمیری.. .........سرپرست شیفت برق و الکترونیک 

تسلیت ها
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تعمیرات اساسی شرکت سیمان هرمزگان )اردیبهشت 1400(
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     ـ                ۲    ۳۰۰۰ ـ     ـ ـ   ـ ـ ـــ ـ  ۲       ــــ   ــــ    
ـــ               ـــ  ـ           ـ     ـــ   ۱۳۶۱ ـ ـــ     . 

                ـ                  ــ ــــ  ـ  ــــ ـ     ـ ـــ   ـ    ــــ   
،     ـ          ــــــ   ـــ      ــــ            ،        ـ  ـ ـــ        ــــ  
ـ            ــــ   ـ   ــــ   ـ ـــــ ـ    ـ ــــ       ـ ـــ    ــــــ ـ            ـــ  ،  ــ   
ـ ـــــ     ـ  ـــــ           ــــ   ـ  ــــ       ـــ   ـــــ   ـ   ــــ     ـ     ،، 

ــــ          ــ ـ    ـ  ـ   ـ        . 

 :::::::::

hormozgancement.com
hormozgan_cement
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کن  ورزشی  بازدید مدیرعامل شرکت سیمان از اما
 درحال بازسازی بندرخمیر

درحال  اما کن  از  هرمزگان  سیمان  شرکت  مدیرعامل 
کرد. کن ورزشی بندرخمیر بازدید  تعمیر و بازسازی اما

شرکت  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
سیمان هرمزگان، دکتر مهدی باشتی به همراه مهندس 
معاون  کبری  ا منصور  و  هیئت مدیره  عضو  زاید مالیی 
ورزشگاه  در  باحضور  هرمزگان  سیمان  شرکت  اجرایی 
کن  اما بازسازی  و  تعمیرات  روند  از  بندرخمیر  آزادی 

کردند. ورزشی شهرستان خمیر بازدید 

و جوانان  ورزش  اداره  رئیس  برهم  یونس  بازدید  این  در 
مرمت  و  تعمیر  روند  از  گزارشی  بندرخمیر  شهرستان 
شرکت  توسط  که  کنی  اما ویژه  به  ورزشی  فضاهای 

کرد. گرفته اند، ارایه  سیمان هرمزگان مورد بازسازی قرار 

سقف  تعویض   ۹۹ سال  دوم  نیمه  در  گزارش  بنابراین 
خانه  و  قدیمی  سالن  ترمیم  و  تعمیر  دومنظوره،  سالن 
والیبال و راه اندازی سالن تیراندازی همچنین ساختمان 
اداره ورزش و جوانان بندرخمیر با مساعدت های شرکت 
مسئولیت های  به  عمل  راستای  در  و  هرمزگان  سیمان 
استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  ویژه  نگاه  و  اجتماعی 

هرمزگان انجام شده است.
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به  عمل  راستای  در  هرمزگان  سیمان  شرکت 
زندانیان  آزادی  پویش  در  اجتماعی  مسئولیت های 

کرد. سفیران امید مشارکت 

گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سیمان  به 
گروه  شرکت  ابتکار  به  امید  سفیران  پویش  هرمزگان، 
و  رمضان  مبارک  ماه  در  امید  سرمایه گذاری  مدیریت 
این  تابعه  شرکت های  و  کارکنان  خیرخواهانه  نگاه  با 

هلدینگ بزرگ معدنی اجرا شد.

گروه مدیریت  که شرکت های زیر مجموعه  در این پویش 
کردند، در مجموع  سرمایه گذاری امید نقش پررنگی را ایفا 

نقد  وجوه  تومان  هزار   ۱۱۰ و  میلیون   ۹۷۱ و  میلیارد  دو 
سوی  از  شده  ارائه  فهرست  با  مطابق  و  شد  آوری  جمع 
کشور، در فاز اول ۵۰ زندانی  سازمان زندان ها و ستاد دیه 
آنها  مطالبات  از  فقره  هر  مبلغ  که  غیرعمد  جرایم  دارای 
روند  البته  شدند.  آزاد  بود،  تومان  میلیون   ۱۰۰ تا   ۵ بین 

آزادی زندانیان همچنان ادامه دارد.

کید دکتر  که شرکت سیمان هرمزگان با تا شایان ذکر است 
راستای عمل  و در  این شرکت  باشتی مدیرعامل  مهدی 
خیرخواهانه  پویش  این  در  اجتماعی  مسئولیت های  به 

مشارکت فعال داشت.

مشارکت شرکت سیمان هرمزگان در پویش سفیران امید
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کالسه   آغاز عملیات احداث مدرسه ۶ 
گان در محله لشتغان سیمان هرمز

عملیات احداث مدرســه ۶ کالســه ســیمان هرمزگان در لشــتغان در 
حــال انجام اســت.

الملــل شــرکت ســیمان  بیــن  امــور  گــزارش روابــط عمومــی و  بــه 
هرمــزگان، ســید فرشــید فرجامــی رییــس واحد ســاختمانی ســیمان 
هرمــزگان بــا اشــاره بــه پیشــرفت فیزیکــی ۱۰ درصــدی ایــن مدرســه 
کالســه ســیمان هرمــزگان در  گفــت: عملیــات احــداث مدرســه ۶ 
شهرســتان بندرخمیــر در ســال ۱۳۹۹ و بــا حضــور اســتاندار و مدیــر 
کلنگ زنــی و در  گــذاری امیــد  گــروه مدیریــت ســرمایه  عامــل شــرکت 
گذشــته ســاخت ایــن مدرســه در زمینــی بــه مســاحت ۲۱۹۷  مــاه 

مترمربــع آغــاز شــد.

وی افــزود: اعتبــار هزینــه شــده بــرای ایــن طــرح آموزشــی از اعتبــارات 
داخلــی ســیمان هرمــزگان و در قالــب مســئولیت های اجتماعی این 

شــرکت است.

کالســه ســیمان هرمــزگان در محلــه  فرجامــی ادامــه داد: مدرســه ۶ 
کارخانــه ســیمان در حــال  لشــتغان یکــی از محــالت نزدیــک بــه 
احــداث اســت و طبــق برنامــه ریــزی در ماه هــای آینــده تکمیــل و 
ــرداری در اختیــار اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان  جهــت بهــره ب

گرفــت. ــرار خواهــد  ــر ق بندرخمی

با مشارکت شرکت سیمان هرمزگان  و اداره ورزش و جوانان 
بندرخمیر ســالن تیراندازی این شهرســتان راه اندازی شد.

کبــری معــاون اجرایــی شــرکت  بــه دنبــال انتصــاب منصــور ا
تیرانــدازی  هیئــت  رئیــس  ســمت  بــه  هرمــزگان  ســیمان 
تیرانــدازی  ســالن  راه انــدازی  بندرخمیــر  شهرســتان 

قرارگرفــت. کار  دســتور  در  بندرخمیــر  شهرســتان 

ســیمان   شــرکت  مشــارکت  بــا  گــزارش  همیــن  پایــه  بــر 
هرمــزگان، در راســتای عمــل بــه مســئولیت های اجتماعــی 
و  پیگیری هــای اداره ورزش و جوانــان شهرســتان و دعــوت 
از  رئیــس هیئــت تیرانــدازی اســتان و حضــور در شهرســتان 
کمتر  فرآینــد راه انــدازی ســالن تیراندازی بندرخمیر آغــاز و در 
ــن  ــه ای ــدان ب ــتفاده عالقمن ــاده اس ــالن آم ــن س ــاه ای از یک م

ــد. ــی ش ــذاب ورزش ــته ج رش

بــا چهــار خــط  ســالن تیرانــدازی شهرســتان بنــدر خمیــر 
تیرانــدازی مجهــز بــه ابزارهــای بــه روز ایــن ورزش، در محــل 
مجموعــه ورزشــی آزادی بندرخمیــر  راه انــدازی شــده اســت.  
قــرار اســت ایــن ســالن بــا حضــور مســئوالن شهرســتان و 
اســتان و همچنیــن رئیــس فدراســیون تیرانــدازی جمهــوری 

گیــرد. اســالمی ایــران مــورد افتتــاح رســمی قــرار 

 سالن تیراندازی بندرخمیر
 راه اندازی شد
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آثار مثبت عرضه سیمان در بورس کاال در حال نمایان شدن است

کارفرمایــان صنعــت ســیمان می گویــد  دبیــر انجمــن صنفــی 
کــه بورســی شــدن ســیمان آثــار و پیامدهــای بســیار مثبتــی 
کــه بــا توجــه بــه ســرعت  بــرای ایــن صنعــت بــه همــراه دارد 
و  کاال  بــورس  در  عرضه هــا  و  شــرکت ها  پذیــرش  گرفتــن 
خــروج ایــن صنعــت از شــمول قیمت گــذاری دســتوری، 
ایــن آثــار مثبــت بــه زودی بــر رونــد بــازار و صنعــت نمایــان 

خواهــد شــد.

عرضــه  ســیمان،  صنعــت  کارفرمایــان  صنفــی  دبیرانجمــن 
مثبتــی  بســیار  رخــداد  را  کاال  بــورس  بــه  ســیمان  ورود  و 
ــد  ــای جدی ــا پذیرش ه ــت: ب گف ــد و  ــت خوان ــن صنع ــرای ای ب
کل محصــوالت تولیدکننــدگان ســیمان  و عرضــه تدریجــی 
شــمول  از  ســیمان  کامــل  خــروج  شــاهد  کاال،  بــورس  در 
قیمت گــذاری دســتوری و تثبیــت حرکــت ایــن صنعــت در 

بــود. خواهیــم  قیمت هــا  واقعی ســازی  مســیر 

کاال  عبدالرضــا شــیخان افــزود: قیمت گــذاری دســتوری در هر 
و صنعتــی، آثــار و تبعــات منفــی بــه همــراه دارد و بــا خــروج از 
تعییــن دســتوری قیمت هــا، نــه  فقــط تولیدکننــدگان، بلکــه 

مصرف کننــدگان نیــز از مزایــای آن بهره منــد می شــوند.

اســاس  بــر  ســیمان  تولیــدی  واحدهــای  داد:  ادامــه  وی 
تســهیالت  دریافــت  بــه  اقــدام  خــود  توجیهــی  ح هــای  طر
بانکــی و تأمیــن مالــی بــرای ادامــه یــا توســعه فعالیت هــای 
نیــز  محصــول  قیمــت  ح هــا  طر ایــن  در  و  می کننــد  خــود 
ــت  ــکان بازپرداخ ــاس آن ام ــا براس ــت ت ــده اس ــی ش پیش بین
اقســاط تســهیالت و تولیــد ممکــن شــود. از ایــن رو وقتــی 
کشــف شــود،  کاال،  قیمــت ســیمان در بــازار شــفاف بــورس 
ــرای افزایــش تولیــد و به روزرســانی خطــوط  تولیدکننــدگان ب
تولیــد، انگیــزه و منابــع بــه دســت می آورنــد. از ســوی دیگــر، 
بــا متعــادل شــدن بــازار، مصرف کننــدگان نیــز قــادر خواهنــد 
بــود تــا نیــاز خــود را به راحتــی و بــا قیمــت منطقــی، تأمیــن 
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ــد. کن

کارفرمایــان صنعــت ســیمان بــا اشــاره به  دبیــر انجمــن صنفــی 
گذشــته همــواره رشــد قیمــت ســیمان  اینکــه در ســال های 
ــن در  ــد: ای ــادآور ش ــوده، ی ــر ب کمت ــور  کش ــاری  ــورم ج خ ت ــر از ن
کــه قیمــت ســیمان، از محصــوالت مشــابهی  حالــی اســت 
ماننــد مصالــح ســاختمانی، فــوالد و محصــوالت فــوالدی نیــز 

کمتــر بــوده اســت.

ــا فــوالد و  کــرد: در دنیــا همــواره قیمــت ســیمان ب کیــد  وی تأ
محصــوالت فــوالدی ماننــد میلگــرد مقایســه می شــود، امــا 
زیــاد  ایــران، نشــان دهنده فاصلــه بســیار  ایــن مقایســه در 
گفتــه وی، درحالی کــه  قیمــت ایــن محصــوالت اســت. بــه 
جهانــی  بازارهــای  در  فــوالد  بــه  ســیمان  قیمــت  نســبت 
 ۵۰ بــه  یــک  بــه  ایــران  در  نســبت  ایــن  اســت  یک به هفــت 

می رســد.

دســتوری  قیمت  گــذاری  منفــی  تبعــات  دربــاره  شــیخان 
بــرای  قیمــت  دســتوری  تعییــن  داد:  توضیــح  ســیمان 

ــه  ــا بهــای ســیمان نســبت ب ســیمان باعــث شــده اســت ت
کاالهــا، ارزان تــر بــوده و بــه دلیــل پاییــن بــودن  ســایر 

آیــد. بــه ایــن صنعــت وارد  قیمــت، فشــار زیــادی 

کــرد: از ســوی دیگــر در شــرایط تحریــم، تأمیــن  وی اضافــه 
قطعــات یدکــی ایــن صنعــت بســیار مشــکل شــده اســت و در 
صــورت تــداوم ایــن وضعیــت، مشــکالت صنعــت ســیمان، 
کــه طــی ســال های اخیــر نیــز  افزایــش خواهــد یافــت تــا حــدی 
کاربــری برخــی از واحدهــای تولیــدی بوده ایــم. شــاهد تغییــر 

گفــت:  ســیمان  صنعــت  کارفرمایــان  صنفــی  دبیرانجمــن 
کنون کــه بخشــی از تولیــدات صنعــت ســیمان راهــی بــورس  ا
کــه بــا تکمیــل ایــن  کاال شــده، ایــن امیــد بــه وجــود آمــده 
فراینــد و عرضــه محصــول ســایر واحدهــای تولیــدی، ســیمان 
و  ج  خــار قیمت  گــذاری دســتوری  از شــمول  کامــل  به طــور 

ــد. ــادل برس ــه ت ــیمان ب ــت س صنع

وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه ســیمان، به تازگــی وارد بــورس 
کاال شــده، برطــرف شــدن تمــام مشــکالت اندکــی زمــان  بــر 
اســت، امــا به طــور قطــع بورســی شــدن ایــن محصــول آثــار 
و پیامدهــای بســیار مثبتــی بــرای ایــن صنعــت بــه همــراه 

خواهــد داشــت.

کاال خبر منبع: 
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گشت و گذاری در حرم امام رضا )ع(

ساالنه میلیون ها نفر زائر از ایران و جهان برای زیارت شاه خراسان روانه مشهد می شوند و تعداد زیادی از تورهای مشهد برای 
گردشگران داخلی و خارجی در این شهر مقدس برگزار می شود. حرم علی ابن موسی الرضا )ع( در طول تاریخ بارها و بارها دچار 
تغییر شده و توسعه یافته است. نکته قابل توجه اینکه طبق روایت  های تاریخی ایشان شخصا در سفر به مرو، محل حرم رضوی 

کرده اند. را مشخص 

طوس چگونه به عنوان مدفن امام رضا )ع( انتخاب شد؟
معروف  تائیه   قصیده   خزائی  دعبل  که  هنگامی  است  روایت 
ایشان  مصیبت های  ح  شر و  بیت  اهل  ستایش  در  را  خود 
السالم(  )علیه  رضا  امام  برای  را  آن  تا  رفت  طوس  به  سرود، 
شهرهای  به  آن ها  در  که  ابیاتی  به  رسیدن  از  پس  بخواند. 
کرده بود، امام این دو بیت را بر  کان اشاره  مقدس و مدفن پا

همان وزن و قافیه ی اصلی شعر به آن افزودند:
و قبر بطوس یالها من مصیبة
الحت علی االحشاء بالزفرات

الی الحشر حتی یبعث اهلل قائما
ج عنا الغم و الکربات یفر

آن  بر  که  بود  خواهد  طوس  در  قبری  »و  که  معنی  این  به 
آتش  قیامت  روز  تا  همواره  که  شد  خواهد  وارد  مصیبت ها 
که خداوند قائمی  حسرت در دل ها شعله ور می کند. تا روزی 

ماست«.  مصیبت های  و  غم ها  بر  فرجی  که  کند  مبعوث  را 
کیست،  که آن قبر متعلق به  ایشان در پاسخ به سوال دعبل 
محل  طوس  تا  بود  خواهد  برجا  و  است  من  قبر  داد:  پاسخ 

رفت وآمد شیعیان و زائران من شود.
اهل  رئوف  و  پیوست  حقیقت  به  گفته  این  که  نکشید  طولی 
بیت در آخرین روز ماه صفر سال ۲۰۳ هجری قمری، به دست 
کش در روستای  خلیفه ی عباسی به شهادت رسید و پیکر پا
حومه ی  در  زمان  آن  که  شد  دفن  »سناباد«  نام  به  کوچکی 
شهر »طوس« قرار داشت. ۱۲۰۰ سال پس از آن، این روستای 
ک آسمان امامت و  کوچک به برکت وجود هشتمین اختر تابنا
کیلومتر مربع  کالن شهری با ۳۵۱  کنون  والیت توسعه یافته و ا
و  می آید  شمار  به  ایران  معنوی  پایتخت  که  است  مساحت 
ساالنه، پذیرای بیش از ۲۵ میلیون نفر از دوستداران و زائران 

داخلی و خارجی آن حضرت است.
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تا روز قیامت آتش  که همواره  مصیبت ها وارد خواهد شد 
خداوند  که  روزی  تا  می کند.  شعله ور  دل ها  در  حسرت 
مصیبت های  و  غم ها  بر  فرجی  که  کند  مبعوث  را  قائمی 
که آن قبر متعلق  ماست«. ایشان در پاسخ به سوال دعبل 
تا  بود  برجا خواهد  و  قبر من است  پاسخ داد:  کیست،  به 

طوس محل رفت وآمد شیعیان و زائران من شود.
رئوف  و  پیوست  حقیقت  به  گفته  این  که  نکشید  طولی 
اهل بیت در آخرین روز ماه صفر سال ۲۰۳ هجری قمری، 
کش  به دست خلیفه ی عباسی به شهادت رسید و پیکر پا

که آن زمان  کوچکی به نام »سناباد« دفن شد  در روستای 
از  پس  سال   ۱۲۰۰ داشت.  قرار  »طوس«  شهر  حومه ی  در 
اختر  هشتمین  وجود  برکت  به  کوچک  روستای  این  آن، 
کنون  ا و  یافته  توسعه  والیت  و  امامت  آسمان  ک  تابنا
که  است  مساحت  مربع  کیلومتر   ۳۵۱ با  کالن شهری 
پذیرای  ساالنه،  و  می آید  شمار  به  ایران  معنوی  پایتخت 
و  داخلی  زائران  و  دوستداران  از  نفر  میلیون   ۲۵ از  بیش 

خارجی آن حضرت است.

صحن های حرم امام رضا )ع(
صحن های حرم امام رضا )ع( ۹ عدد هستند و به نام های 
عتیق(،  صحن  یا  کهنه  )صحن  اسالمی  انقالب  صحن 
صحن آزادی )صحن نو(، صحن جمهوری اسالمی، صحن 
کوثر،  صحن  غدیر،  صحن  رضوی،  جامع  صحن  قدس، 

صحن هدایت و صحن بعثت خوانده می شوند.
بدانید.  نیز  را  »صحن«  و  »بست«  بین  تفاوت  نیست  بد 
اما  هستند؛  حرم  وسیع  حیاط های  همان  صحن ها، 
گذشته  که در  گفته می شود  بست به بخشی از حرم مطهر 

از  گذشتن  و غیرمسلمان حق  افراد خارجی  که  بود  مرزی 
از بزرگان استقبال  که  آن را نداشتند، در این بست ها بود 
برای تظلم خواهی  که مردم  بود  نیز همین جا  و  می کردند 
می نشستند.  »بست«  ظلمی،  از  ماندن  امان  در  یا 
و در  ایران مرسوم شد  از عصر صفویان در  »بست نشینی« 
دوران شاهان قاجار به اوج خود رسید و در زمان پهلوی 
بست  برای  کسی  دیگر  حاال  انجامید.  گوهرشاد  واقعه   به 
اما نام این رسم همچنان روی  نشستن به حرم نمی آید، 

بخش هایی از حرم باقی مانده است.
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صحن های حرم امام رضا )ع(
گلدسته های حرم امام رضا )ع( گنبد طال و 

نماد  گلدسته ها  و  انسان  سر  نماد  گنبد  برخی،  باور  به 
به عرش  رو  تمنا و خواهش  به نشانه   که  دستانی هستند 
قبله یابی  برای  شاخصی  را  آن ها  نیز  برخی  شده اند.  بلند 
المان های  این  معنوی،  مفاهیم  ورای  می دانند. 
اهمیت  از  صرف نظر  و  اسالمی  معماری  از  جدایی ناپذیر 
رضوی  مطهر  حرم  گلدسته های  و  گنبد  آن ها،  ساختاری 

به لحاظ تاریخی نیز حائز اهمیت است.

گنبد طالی حرم امام رضا )ع(
گنبد طالی بارگاه منور رضوی، جلوه ای زیبا از هنر آمیخته 
که دیدگان بی قرار بسیاری واله و شیدای  با مذهب است 
خارجی  و  داخلی  ساختار  دو  از  گنبد  این  شده اند.  آن 
خارجی  گنبد  و  »خود«  را  داخلی  گنبد  که  شده  تشکیل 
روضه  سقف  همان  داخلی  گنبد  می نامند.  »آهیانه«  را 
کنون، ساختاری  که »قبه« نامیده می شود و ا منوره است 
گنبد از داخل روضه  طالیی روی آن نصب شده است. این 

قابل مشاهده است.
داشت  وجود  )ع(  رضا  امام  مرقد  فراز  بر  که  قبه ای  اولین 
بقعه ی  در  پدرش  برای  مامون  که  است  قبه ای  همان 

هارونی ساخت. روایت دیگری نیز ساخت این بقعه و قبه  
معرفی  بنایی  را  آن  و  نمی داند  مامون  به  منسوب  را  آن 
وجود  قحطبه  بن  حمید  باغ  در  گذشته  از  که  می کند 
و  گرفت  نظر  برای دفن پدرش در  را  آن  که مامون  داشت 
۱۰ سال بعد، دستور داد امام هشتم، علی ابن موسی الرضا 
که در  ک بسپارند. قبه در حوادثی  به خا آن  نیز در  را  )ع( 
سلطان  و  شد  تخریب  گذشت،  خراسان  بر  چهارم  قرن 
محمود غزنوی اقدام به بازسازی آرامگاه و ساختن قبه ای 

کرد. جدید برای آن 
با  اوایل قرن ششم هم زمان  بار دیگر در  بقعه  مبارک یک 
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که  بود  زمان  آن  در  و  شد  تعمیر  نیازمند  سلجوقیان  عصر 
که  شد  نصب  )ع(  هشتم  امام  شریف  حرم  برای  گنبدی 
می شود.  استفاده  منوره  روضه  سقف  به عنوان  هم  هنوز 
وزیر  توسط  که  )ع(  رضا  امام  حرم  گنبد  عمر  از  سال  هزار 
گنبد  این  سلطان سنجر سلجوقی ساخته شد، می گذرد. 
که هنوز هم پا بر جا است در زمان شاه طهماسب صفوی 
شاه  ازبک ها،  توسط  شدن  تاراج  از  پس  و  شد  کاری  طال
ح  که شر کرد  عباس اقدام به مرمت آن با خشت های طال 

گنبد نوشته شده است. کتیبه ی دور  آن روی 
قمری  هجری   ۱۰۸4 سال  در  زلزله ای  آن،  از  پس  سال   ۷۰
که  گنبد آسیب جدی رساند؛ طوری  به  و  لرزاند  را  مشهد 
کرد.  گنبد  کاری مجدد  شاه سلیمان صفوی اقدام به طال

گنبد حرم امام رضا )ع( یک بار دیگر در سال ۱۲۹۱ شمسی 
و  طال  گنبد  روس ها  زلزله   بار  این  گرفت.  قرار  مرمت  مورد 
لرزاند و دولت پهلوی دست به  با هم  را  گوهرشاد  مسجد 
گنبد  در  استفاده  مورد  خشت های  شد.  گنبد  تعمیر  کار 
گذشت زمان از بین رفتند و سال ۱۳۵۸، مسئوالن  در اثر 
آستان قدس رضوی آن ها را با ورقه های مسی با روکش طال 
از  برابر ضخیم تر  ورقه های مسی چهار  این  کرد.  جایگزین 
آن ها  از  نتیجه، مستحکم تر  و در  گلی قدیمی  خشت های 
گنبد، از روش الکترولیک  هستند و برای نصب آن ها روی 

استفاده شده است.

رواق های حرم امام رضا )ع(
 رواق های حرم امام رضا )ع( نیز مانند صحن ها و ایوان ها 
تاریخ  مختلف  دوره های  هنر  از  ارزشمندی  نمونه های 
دارالحفاظ،  رواق  نام های  به  رواق   ۲۷ می آیند.  شمار  به 
گنبد  رواق  خانی،  حاتم  گنبد  رواق  دارالسیاده،  رواق 
دارالفیض،  رواق  خانه،  توحید  رواق  وردیخان،  اهلل 
رواق  دارالضیافه،  رواق  دارالشرف،  رواق  دارالشکر،  رواق 
رواق  دارالسرور،  رواق  دارالسالم،  رواق  دارالسعاده، 
دارالعزه، رواق دارالذکر، رواق دارالزهد، رواق شیخ بهائی، 
دارالوالیه،  رواق  داراالخالص،  رواق  دارالعباده،  رواق 

دارالرحمه،  رواق  دارالهدایه،  رواق  داراالجابه،  رواق 
خمینی)ره(،  امام  رواق  دارالحجه،  دارالحکمه،  رواق 
دارالقرآن،  غدیر،  کوثر،  دارالکرامه،  رواق  دارالمرحمه، 
حضرت معصومه )س( و حضرت زهرا )س( و دو رواق زیر 
حرم  مجموعه   در  طوسی  شیخ  و  عامل  حر  شیخ  بستی 
 ۵۷ بر  بالغ  مساحتی  رفته  هم  روی  که  دارد  وجود  مطهر 

هزار متر مربع را به خود اختصاص داده اند.
گرفته  نظر  در  خاصی  کاربرد  برای  رواق ها  از  هرکدام 
برای  عقد  مراسم  برگزاری  به  طوسی  شیخ  رواق  شده اند. 
که  نوعروسان و تازه دامادهایی اختصاص داده شده است 
خواهان آغاز زندگی مشترک خود در جوار مرقد منور امام 
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رضا )ع( هستند. رواق امام خمینی )ره( با ۹ هزار متر مربع 
همین  تا  که  است  مطهر  حرم  رواق  بزرگ ترین  وسعت، 
بود و پس  از صحن های حرم مطهر  چند سال پیش یکی 
برنامه های مذهبی،  تبدیل شد.  رواق  به  کاربری  تغییر  از 
برگزار  رواق  این  در  جمعه  نماز  و  اجتماعی  و  سیاسی 
ترین  کوچک  مساحت  مربع  متر   ۷۳ با  دارالعزه  می شود. 
که در سال ۱۳۹۲ افتتاح شد،  رواق است و دارالمرحمه را 
که رواق  می توان جدیدترین رواق حرم دانست؛ در حالی 
محلی  به عنوان  و  گوهرشاد  بانو  دستور  به  که  دارالحفاظ 
قاریان احداث شد، قدیمی ترین  قرآن توسط  قرائت  برای 

رواق حرم مطهر است.
کوچک و هشت گوش با حدود  گنبد اهلل وردی خان، رواقی 
گرجی، بانی  که اهلل وردی خان  ۱۷۱ مترمربع مساحت است 
پل اهلل وردی خان اصفهان، آن را به عنوان آرامگاهی برای 

شد.  دفن  نیز  جا  همان  در  مرگش  از  پس  و  ساخت  خود 
گرفتن در میان پنجره فوالد  رواق توحیدخانه به خاطر قرار 
از سمت شمال و ضریح مطهر در سمت جنوب از اهمیت 
امام  حرم  زیرزمین  در  داراالجابه  رواق  است.  برخوردار 
مطهر،  ضریح  و  منوره  روضه  از  بعد  و  شده  واقع  )ع(  رضا 
است؛  )ع(  هشتم  امام  منور  مرقد  به  مکان  نزدیک ترین 
در زاویه ی شرقی آن یک هشتی با پنجره ی نقره و سقفی 
حرم  سرداب  به  که  است  شده  تعبیه  نیم گنبد  به شکل 

منتهی می شود.
دارالوالیه،  بهایی،  شیخ  دارالعباده،  دارالزهد،  رواق های 
کوثر، غدیر،  دارالهدایه،  دارالرحمه، داراالجابه، دارالحجه، 
شیخ طوسی، دارالمرحمه، شیخ حر عاملی و امام خمینی 
نیز به  رواق دارالکرامه  و  رواق های خانوادگی هستند  )ره( 

خادمان اختصاص داده است. 

تاریخچه ساخت ضریح امام رضا )ع(
ضریح  و  شده  واقع  رضوی  گنبد  زیر  درست  که  فضایی 
مقدس آقا علی ابن موسی الرضا )ع( نیز بخشی از آن است 
را روضه منوره می نامند. روضه منوره، فضایی چهارگوش 
که ۱۷.۱۵ متر از آن به  با ۱۸۹.۰۳ متر مربع مساحت است 
ضریح مقدس اختصاص داده شده است و از چهار طرف 
عبارت  صفه ها  می رسند.  رواق ها  به  صفه  چهار  طریق  از 
از صفه  جنوبی، صفه  شرقی، صفه  شمالی )چون  هستند 
شاه طهماسب در آن مدفون است، صفه  شاه طهماسبی 

که  باال سر حضرت  یا صفه   نامیده می شود( و صفه  غربی 
حد فاصل حرم و مسجد باال سر هستند.

 ۱۲ متر،   4 در   ۳ ابعاد  در  )ع(  رضا  امام  حرم  کنونی  ضریح 
اتی«  »هل  و  »یس«  سوره ی  دو  آن  روی  دارد؛  وزن  تن 
که در هر  نوشته شده و نحوه  نگارش آیات به گونه ای است 
کلمه  مبارک »اهلل« ختم می شود. در  چهار راس ضریح، به 
القاب امام هشتم  از  طراحی ضریح نیم نگاهی نیز به یکی 
گل آفتابگردان  )ع(، یعنی شمس الشموس، شده است و از 
کنونی  ضریح  طراحی  برده اند.  بهره  خورشید  نشانه   به 
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ثامن الحجج را استاد محمود فرشچیان انجام داده است. 
ح طی یک مسابقه در میان  که بدانید این طر جالب است 
که  هنرمندان برای طراحی ضریح برگزیده شد. این ضریح 
در سال ۱۳۷۹ در جای فعلی خود نصب شد، اولین ضریح 

امام رضا )ع( نیست؛ بلکه پنجمین آن ها است.
)ع(،  رضا  حضرت  مزار  روی  ضریح  اولین  نصب  از  پیش 
می شد.  نصب  آن  روی  نیز  صندوقی  مزار،  سنگ  بر  عالوه 
که در  ۵۰۰ هجری قمری فردی  را در سال  اولین صندوق 
گذاشت.  امام  مزار  بر  بود  گرویده  اسالم  به  معجزه ای  اثر 
این صندوق، چوبی بود و روکشی از نقره داشت. صندوق 
بود  طال  روکش  با  بار  این  اما  چوبی  صندوقی  نیز  دوم 
اما  شد.  نصب  مقبره  روی  قمری  هجری   ۱۰۲۲ سال  که 
که سال  کردند  صندوق سوم را از جنس سنگ مرمر تهیه 
اینکه  تا  شد  نصب  منور  مرقد  روی  شمسی  هجری   ۱۳۱۱

جای خود را به ضریح چوبی داد.
از طال و  تزئیناتی  با  از جنس چوب  اولین ضریح، ضریحی 
که عهد شاه طهماسب روی صندوق چوبی حرم  نقره بود 
رضوی  قدس  آستان  مرکزی  موزه   در  کنون  ا و  شد  نصب 
نگهداری می شود. ضریح دوم به ضریح نگین نشان نادری 
رضوی  آستان  وقف  نادرشاه  نوه  توسط  که  است  معروف 
همچنان  قمری  هجری   ۱۳۷۹ سال  تا  ضریح  این  شد. 
نصب  چهارم  ضریح  داخلی  بخش  در  و  می شد  استفاده 
نیز  ضریح  این  چهارم،  ضریح  برداشتن  از  پس  بود.  شده 

به سرداب منتقل و روی مرقد حضرت نصب شد.

سقف  با  فوالدی  سازه ای  مطهر  حرم  سوم  ضریح  اما 
که در زمان قاجارها ساخته  شیروانی و طوقی طالیی بود 
ضریح  به  را  خود  جای   ۱۳۳۸ سال  در  ضریح  این  شد. 
چهارم داد و به موزه منتقل شد. ضریح چهارم به ضریح 
 ۱4 از  که  است  معروف  نقره  و  طال  ضریح  یا  شکر  و  شیر 
هر  و  بود  شده  تشکیل  معصوم   ۱4 نشانه ی  به  محراب 
محراب مزین به نام یکی از معصومان علیهم السالم بود. 
این ضریح هفت تن وزن داشت. این ضریح نیز پس از 4۱ 
سال جای خود را به ضریح جدید داد و خود رهسپار موزه  

آستان قدس شد.
کوتاه خود شاهد واقعه  دلخراش  ضریح شیر و شکر در عمر 
و  بود   ۱۳۷۳ سال  خونین  عاشورای  در  تروریستی  انفجار 
پس  کرد.  وارد  آن  به  جدی  خسارت های  حادثه،  همین 
ضریح  طراحی  به  شروع  فرشچیان  استاد  که  بود  آن  از 
هنرمندان  از  جمعی  ضریح  این  ساخت  در  کرد.  پنجم 
و  قلمزنی  خاتم کاری،  داشتند؛  همکاری  دوران  بزرگ 
کشتی آرای شیرازی،  خطاطی آن به ترتیب به عهده  استاد 
ساخت  بود.  موحد  استاد  و  اصفهانی  خدادادزاده   استاد 
و  کشید  طول  سال  هفت  )ع(  رضا  امام  ضریح  پنجمین 
با  با عید سعید قربان  در ۱۶ اسفند سال ۱۳۷۹، هم زمان 

حضور مقام معظم رهبری )مدظله العالی( نصب شد.
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علت دستگیری امام خمینی در 15 خرداد 1342

تاریخ  عطف  نقاط  از  یکی   ۱۳4۲ سال  خرداد   ۱۵ قیام 
که در سال  معاصر ایران است. این واقعه آغاز حرکتی بود 
حکومت  گونی  واژ و  اسالمی  انقالب  پیروزی  به   ۱۳۵۷
پهلوی منتهی شد. در ادامه برای آشنایی بیشتر با وقایع 

گزارش زیر را از سایت جماران بخوانید. قیام ۱۵ خرداد 

رسید.  فرا  بود  خرداد  با  مصادف  که   ۱۳4۲ محّرم  ماه 
به  مردم  دعوت  برای  را  فرصت  این  خمینی)ره(  امام 
عاشورا  روز  شمرد.  غنیمت  شاه  مستبد  رژیم  علیه  قیام 
جمعیت صدهزار نفری در تهران با داشتن عکس هایی از 
کاخ مرمر )محل  امام به تظاهرات پرداختند و در مقابل 
بر  »مرگ  شعار  پایتخت  در  بار  اّولین  برای  شاه(  استقرار 
دیکتاتور« سر دادند. روزهای بعد نیز در دانشگاه و بازار و 

گسترده ای در حمایت  مقابل سفارت انگلیس تظاهرات 
از قیام امام برپا بود.

قمری  هجری   ۱۳۸۳ سال  عاشورای  عصر  خمینی  امام 
نطق  فیضیه  مدرسۀ  در  شمسی(   ۱۳4۲ خرداد   ۱۳(
ایراد  بود  خرداد   ۱۵ قیام  بر  آغازی  که  را  خویش  تاریخی 
نتایج  بیان  در  امام  سخنان  از  عمده ای  بخش  کرد. 
زیان بار سلطنت دودمان پهلوی بود و به افشای روابط 
همین  در  داشت.  اختصاص  اسرائیل  و  شاه  پنهانی 
بلند خطاب به  با صدای  امام خمینی  که  سخنرانی بود 
آقای  "آقا! من به شما نصیحت می کنم؛ ای  شاه فرمود: 
شاه! ای جناب شاه! من به تو نصیحت می کنم؛ دست 
من  را.  تو  می کنند  دارند  اغفال  آقا!  کارها.  این  از  بردار 
بروی، همه شکر  تو  بخواهند  گر  ا روز  که یک  ندارم  میل 
بخوان،  می گویند  و  دستت  می دهند  دیکته  گر  ا کنند... 
مابین  ربط  بشنو...  مرا  کن... نصیحت  فکر  اطرافش  در 
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می گوید:  امنیت  سازمان  که  چیست  اسرائیل  و  شاه 
از اسرائیل حرف نزنید... مگر شاه اسرائیلی است؟"

 
علت دستگیری امام خمینی در 15 خرداد 1342

که  شاه  روح  بر  پتکی  همچون  خمینی  امام  سخنان 
جنون قدرت و تکّبر فرعونی او زبانزد خاص و عام بود 
را  قیام  کردن صدای  فرمان خاموش  آمد. شاه  فرود 
کرد. نخست جمع زیادی از یاران امام خمینی  صادر 
نیمه  سه  ساعت  و  دستگیر  خرداد   ۱4 شامگاه  در 
کماندوی  صدها   )4۲ خرداد  پانزده  )سحرگاه  شب 
کردند و  اعزامی از مرکز، منزل حضرت امام را محاصره 
که مشغول نماز شب بود دستگیر  ایشان را در حالی 
باشگاه  بازداشتگاه  در  و  برده  تهران  به  سراسیمه  و 
قصر  زندان  به  روز  آن  غروب  و  کردند  زندانی  افسران 
سرعت  به  امام  دستگیری  خبر  نمودند.  منتقل 
از  مرد  و  زن  پیچید.  اطراف  مناطق  و  قم  شهر  در 
روستاها و منازل خویش در شهر به سوی منزل قائد 
یا  مرگ  »یا  جمعیت  اصلی  شعار  کردند.  حرکت  خود 
گوش می رسید.  که از تمام فضای قم به  خمینی« بود 
که ابتدا مأمورین پلیس پا به  خشم مردم آنچنان بود 
گذاشتند. آنها پس از تجهیز قوا به میدان آمدند.  فرار 
به  اطراف  پادگان های  از  نیز  نظامی  کمکی  نیروهای 
از  که سیل جمعیت  گسیل شدند. هنگامی  شهر قم 
حرم حضرت معصومه بیرون آمدند، رگبار مسلسل ها 
ادامه  شدید  درگیری  چند  ساعتی  تا  و  شد  گشوده 
هواپیماهای  بود.  افتاده  راه  به  خون  حمام  داشت. 
نظامی از تهران به پرواز درآمدند و در فضای شهر قم 
برای ایجاد رعب بیشتر دیوار صوتی را شکستند. قیام 
نظامی،  کامیون های  شد.  کنترل  شدید  سرکوبی  با 
اجساد شهدا و مجروحین را به سرعت از خیابان ها و 
کوچه ها به نقاط نامعلومی بردند. غروب آن روز شهر 

قم حالتی جنگ زده و غمگنانه داشت.

اعتراض مردم شهرهای مختلف در برابر دستگیری 
امام خمینی)ره(

به  انقالب  رهبر  دستگیری  خبر  خرداد   ۱۵ صبحگاه 
تهران، مشهد، شیراز و دیگر شهرها رسید و وضعیتی 
شهرک های  و  ورامین  مردم  آورد.  پدید  قم  مشابه 
ابزار  و  تانک ها  شدند.  سرازیر  تهران  به سوی  اطراف 
ورود  از  جلوگیری  برای  نظامی  نیروهای  و  زرهی 
جمعیت  با  ورامین  راهی  سه  در  شهر  به  معترضین 
ک و  درگیر شدند و جمع زیادی از راهپیمایان را به خا
کشیدند. جمعیت انبوهی در حوالی بازار تهران  خون 
گرد آمده و با شعار »یا مرگ یا خمینی«  و مرکز شهر نیز 
از جنوب شهر  به حرکت درآمدند.  کاخ شاه  به سوی 
افتاده  راه  مرکز  سمت  به  جمعیت  سیل  نیز  تهران 
حاج  و  رضایی  حاج  طیب  آن ها  پیشاپیش  در  و  بود 
شهر  جنوب  جوانمردان  از  تن  دو  رضایی،  اسماعیل 
گروه خود در حرکت بودند. این دو تن بعداز  تهران  با 
و  شده  تیرباران   ۱۳4۲ آبان   ۱۱ در  و  دستگیر  چندی 

گردیدند. هواداران شان به بندرعباس تبعید 
حسین  تیمسار  شاه،  همیشگی  ندیم  نزدیک ترین 
تجربیات  کارگیری  به  از  خاطراتش  در  فردوست 
امنیتی  و  سیاسی  مأمورین  زبده ترین  همکاری  و 
سراسیمگی  از  همچنین  و  قیام  سرکوب  برای  آمریکا 
این ساعات  در  ک  و ساوا ارتش  امرای  و  دربار  و  شاه 
که چگونه شاه و  پرده برداشته و توضیح داده است 
ژنرال هایش دیوانه وار فرمان سرکوب صادر می کردند. 



47

فرهنگی و گردشگری

فصل نامه داخلی شرکت سیمان هرمزگان         بهـــــــــــار     1400        شماره   30

می نویسد:  اوضاع  وخامت  توضیح  در  فردوست  ارتشبد 
این  راه  گفتم »تنها  گارد ویژه(  )فرماندۀ لشکر  اویسی  به 
غیره  و  اسلحه دار  و  نظافتکار  و  آشپز  چه  هر  که  است 
نظامی  مأمورین  سرانجام  کنی.«  مسلح  لشکرداری  در 
و  مستقیم  و  گسترده  تیراندازی های  با  شاه  پلیس  و 
فائق  مردم  قیام  بر  داشتند  توان  در  هرچه  کارگیری  به 
آمدند. اسداهلل  علم نخست وزیر شاه در خاطراتش از این 
کرده  گر ما عقب نشینی  روز خطاب به شاه می نویسد: »ا
گوشه ایران سرایت می کرد و رژیم  بودیم ناآرامی به چهار 
ما با تسلیم ننگ آوری سقوط می کرد. در آن موقع حتی 
از  هم  من  خود  گر  ا که  کردم  شما]شاه[عرض  به  را  این 
کشانده شوم شما همیشه می توانید  مسند قدرت به زیر 
کردن و اعدام من به عنوان مسّبب آنچه واقع  با محکوم 

نجات  را  خود  شده 
دهید! «

تهران  در  خرداد   ۱۵ روز 
نظامی  حکومت  قم  و 
علی رغم  اما  شد  برقرار 
نیز  بعد  روزهای  آن، 
برپا  وسیعی  تظاهرات 
مورد  هر  در  که  بود 
خونین  درگیری  به 

انجامید.
۱۵ خرداد 4۲ مبدأ انقالب اسالمی مردم ایران بود. امام 
خمینی پس از نوزده روز حبس در زندان قصر به زندانی 

در پادگان نظامی عشرت آباد منتقل شد.
شاه دو روز بعد از نهضت ۱۵ خرداد، قیام مردم را بلوا و 
سیاه  و  خ  سر ارتجاع  اتحاد  نتیجه  و  وحشیانه،  اقدامی 
کسانی  و  مرزها  از  ج  خار به  را  آن  تا  کرد  سعی  و  نامید 
ادعاهای  سستی  داد.  نسبت  جمال عبدالناصر  همچون 
ادعاهای مکرر  برخالف  نبود.  کس پوشیده  بر هیچ  شاه 
هیچ گونه  تنها  نه  کمونیست ها  و  چپ  عناصر  شاه، 
دیگر  و  توده  حزب  بلکه  نداشتند  قیام  این  در  مشارکتی 
به  خویش  مواضع  و  نوشته ها  در  ایران  کمونیست های 
از وقایع  تکرار تفسیر رادیو مسکو و روزنامه های شوروی 
کمونیست شوروی، قیام  ۱۵ خرداد می پرداختند. حزب 
اصالحات  ضد  بر  ارتجاعی  و  کور  حرکتی  را  خرداد   ۱۵

)در  شاه  دیگر  کذب  ادعای  می دانست.  شاه  مترّقیانه 
دسیسه  و  تالش  علی رغم  نیز  مصر(  دولت  دخالت  مورد 
استقالل  نشد.  باور  احدی  سوی  از  هیچ گاه  ک  ساوا
که  بود  فاحش  و  برمال  آنچنان  خرداد   ۱۵ قیام  تمام عیار 
بدان  لطمه ای  کمترین  نمی توانست  انگ ها  این گونه 

وارد سازد.
کشتار وحشیانه مردم در روز  با دستگیری رهبر نهضت و 
۱۵ خرداد 4۲، قیام ظاهرًا سرکوب شد. امام خمینی در 
گفتن به سؤاالت بازجویان، با شهامت و  حبس از پاسخ 
را غیر  آن  و قوۀ قضاییۀ  ایران  کمه  اینکه هیأت حا اعالم 
قانونی و فاقد صالحیت می داند، اجتناب ورزید. حضرت 
فرصت  نیز  آباد  عشرت  پادگان  انفرادی  سلول  در  امام 
آن  از  و  معاصر  تاریخ  کتب  مطالعه  به  و  دست نداد  از  را 
جمله تاریخ مشروطیت ایران 
کتابی از آثار جواهرلعل نهرو  و 
دستگیری  از  پس  پرداخت. 
اعتراضات  خمینی  امام 
از سوی روحانیت  گسترده ای 
از  مردم  مختلف  اقشار  و 
خواستار  و  آغاز  کشور  سراسر 
شدند.  خویش  رهبر  آزادی 
برجسته  علمای  از  جمعی 
به  اعتراض  نشانۀ  به  کشور 
کردند. بیم سوء  تهران هجرت 
مردم  در  گسترده ای  کنش  وا انقالب  رهبر  جان  به  قصد 
جریان  در  مهاجر  علمای  از  تعدادی  بود.  برانگیخته 
زندانی  مدتی  برای  و  دستگیر  ک  ساوا مأمورین  یورش 
و  ثبات  به  لطمه ای  را  خرداد   ۱۵ وقایع  که  شاه  شدند. 
بود  درصدد  می دید،  آمریکا  به  داده شده  تضمین های 
عادی  و  کنترل شده  را  اوضاع  و  کم بها،  را  وقایع  این  تا 
جلوه دهد. از سوی دیگر خشم مردم از ادامۀ بازداشت 
گزیر شد در تاریخ  امام رو به فزونی بود. از این رو رژیم نا
منزلی  به  بازداشتگاه  از  را  امام  حضرت   ۱۳4۲  ۱۱مرداد 
داوودیه  منطقه  در  امنیتی  نیروهای  محاصره  تحت 
از  اطالع  محض  به  تهران  مردم  نماید.  منتقل  تهران 
ساعاتی  شدند.  سرازیر  داوودیه  سمت  به  رهبر،  انتقال 
کندن  پرا از  گزیر  نا رژیم  که  نگذشت  جمعیت  ازدحام  از 
جمعیت و محاصرۀ علنی منزل، توسط نیروهای نظامی 
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گردید. عصر سیزده مرداد، روزنامه های رژیم شاه خبری 
دولتی  مقامات  با  تقلید  مراجع  تفاهم  بر  مبنی  را  جعلی 
برای  خبر  آن  تکذیب  و  خبر  از  اطالع  ساختند.  منتشر 
انتشار  با  وقت  علمای  اما  نبود.  ممکن  خمینی  امام 
کردند. در این میان  بیانیه هایی هرگونه تفاهم را تکذیب 
العظمی مرعشی نجفی)ره( بسیار تند و  اطالعیه آیت اهلل  
خمینی  امام  وقایع،  این  از  پس  بود.  مؤثر  و  گرانه  افشا
محله  در  واقع  منزلی  به  رژیم  مأموران  تحت الحفظ 
قیطریه تهران منتقل شد و تا روز آزادی و بازگشت به قم 
محاصره شده  محل  همین  در  سال4۳   فروردین   ۱۵ در 

اقامت داشت.
که شدت عمل  رژیم شاه در آغاز سال ۱۳4۳ با این تصور 
را  مبارزین  و  متنبه  را  مردم  خرداد   ۱۵ قیام  ماجرای  در 
وقایع  تا  داشت  کوشش  است،  کرده  سکوت  به  وادار 
را فراموش شده جلوه دهد. در شامگاه ۱۶  گذشته  سال 
فروردین 4۳ بدون اطالع قبلی، امام خمینی آزاد و به قم 
منتقل می شود. به محض اطالع مردم، شادمانی سراسر 
مدرسه  در  باشکوهی  جشن های  و  فرامی گیرد  را  شهر 
از  روز  برپا می شود. سه  روز  به مدت چند  فیضیه و شهر 
مهر  حضرت  آن  انقالبی  نطق  که  نمی گذرد  امام  آزادی 
بطالنی بر همۀ تصورات و تبلیغات رژیم می زند. امام در 
این سخنرانی می گوید: امروز جشن معنی ندارد. تا مّلت 

عمر دارد، غمگین در مصیبت پانزدۀ خرداد است.
 ۱۵ قیام  ابعاد  تفصیل،  به  خویش  نطق  در  انقالب  رهبر 
کذب روزنامه ها  گزارش  خرداد را برشمرده و در پاسخ به 
سرمقاله  »در  می فرماید:  رژیم  با  ایشان  تفاهم  بر  مبنی 
روحانیون  و  شده  تفاهم  روحانیت  با  که  بودند  نوشته 
کدام  هستند!  موافق  مّلت  و  شاه  سفید«  »انقالب  با 
تفاهم  بزنند  دار  گر  ا را  خمینی  مّلت؟...  کدام  انقالب؟ 

کرد. « کرد. با سرنیزه نمی شود اصالحات  نخواهد 
طریق  از  علمیه  حوزۀ  در  مبارز  نیروهای  بردن  تحلیل 
ک  که ساوا ایجاد اختالف بین علما و مراجع، ترفندی بود 
گاهی  پس از آزادی امام خمینی در پی آن بود. امام با آ
اعظم قم  تاریخی خود در مسجد  توطئه در نطق  این  از 
کرد،  اهانت  من  به  کسی  گر  ا فرمود:   )4۳ فروردین   ۲۶(
زد،  من  اوالد  صورت  به  سیلی  زد،  من  صورت  به  سیلی 
کسی بایستد دفاع  واهلل  تعالی راضی نیستم در مقابل او 
بعض  که  می دانم  من  می دانم،  من  نیستم.  راضی  کند؛ 

تفرقه مابین  به عمد می خواهند  یا  به جهالت  یا  افراد  از 
دست  نشسته ام  اینجا  که  من  بیندازند...  مجتمع  این 
تمام مراجع را می بوسم؛ تمام مراجع اینجا، نجف، سایر 
بالد، مشهد، تهران، هر جا هستند، دست همۀ علمای 
اسالم را من می بوسم. مقصد بزرگتر از این است آقا. من 
به  اسالم،  ملت های  تمام  به  می کنم  دراز  برادری  دست 

تمام مسلمین دنیا؛ در شرق و غرب عالم.
و  شاه  پنهانی  روابط  علیه  نیز  نطق  این  در  خمینی  امام 

کشید: کرد و فریاد  گری  اسرائیل افشا
با  است  مخالف  ما  ملت  بدانید  عاَلم!  ای  مردم!  ای 
روحانیت  این  نیست؛  ما  ملت  این  اسرائیل.  با  پیمان 
اسالم  دشمن  با  که  می کند  اقتضا  ما  دین  نیست؛  ما 

نکنیم. موافقت 
او  به  خطاب  و  کرده  یاد  »َمرَدک«  عنوان  با  شاه  از  امام 

فرمود:
ملت  کند  سازش  شما  با  هم  خمینی  گر  ا نکنید،  اشتباه 
اسالم با شما سازش نمی کند. اشتباه نکنید، ما به همان 
تصویبنامه های  تمام  با  هستیم.  بودیم،  که  سنگری 
تمام  با  مخالفیم؛  است،  گذشته  که  اسالم  مخالف 
و  اسرائیل  از  شیعه  عزیز  ملت  مخالفیم...  زورگویی ها 
اسرائیل  با  که  دولتهایی  از  و  متنفرند،  اسرائیل  عمال 

سازش می کنند متنفر و منزجرند.
صدور  با   ۱۳4۳ سال  در  خرداد   ۱۵ قیام  سالگرد  اّولین   
و  تقلید  مراجع  دیگر  و  خمینی  امام  مشترک  بیانیۀ 
گرامی داشته شد  گانۀ حوزه های علمیه  بیانیه های جدا
و به عنوان روز عزای عمومی معرفی شد. در تیر ماه سال 
مهندس  آقای  و  طالقانی  آیت اهلل   بزرگ  مجاهد   ،۱۳4۳
که به حمایت  مهدی بازرگان از سران نهضت آزادی ایران 
از قیام ۱۵ خرداد برخاسته بودند در دادگاه های نظامی 
محکوم  طویل المدت  زندان های  به  و  کمه  محا شاه 
کرد و در آن هشدار  شدند. امام خمینی بیانیه ای صادر 

که: داد 
رأی دهندگان باید منتظر سرنوشت سختی باشند.

پیگیری  منظور  به  کرد  پیشنهاد  خمینی  امام  همچنین 
کشور جلسات  اهداف نهضت، روحانیت ایران در سراسر 

کنند. هفتگی منظم داشته و قیام ملت را هدایت 
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در  نظم  به  رسیدن  و  برنامه ریزی  برای  راه ها  بهترین  از  یکی 
کارهای روزمره، استفاده از اپلیکیشن های برنامه ریزی است. 
کاربردی برای برنامه ریزی را  در ادامه مطلب چند اپلیکیشن 

کرد. به شما معرفی خواهیم 
که  دیگری  کارهای  کلی  درکنار  روزمره  کارهای  دادن  انجام 
برنامه ریزی  بدون  می دهیم،  انجام  به خصوص  روزهای  در 
زندگی  لحظه  در  که  باشید  فردی  گر  ا حتی  است.  غیرممکن 
یا  بانک  به  مراجعه  مانند  کارهایی  انجام  برای  می کنید،  
کارها  که وقت خود را مطابق با این  مالقات با دکتر مجبورید 
کارهای روزمره شان  که  کنید. اما افرادی هستند  برنامه ریزی 
فراتر از یک مراجعه ساده به بانک است و برای اینکه بتوانند 
برنامه ریزی  به  مجبور  برسند،  خود  کارهای  تمام  به  روز  در 

دقیق هستند.
را  برنامه ریزی  این  می تواند  که  مناسبی  کانال های  از  یکی 
هوشمند  گوشی های  کند،  یادآوری  افراد  به  دقیق  به طور 
چه  اما  است؛  مخصوص  اپلیکیشن های  از  استفاده  و 

خوبی  به  را  حساس  وظیفه  این  می توانند  اپلیکیشن هایی 
انجام دهند؟

برنامه ریزی  اپلیکیشن های  بهترین  معرفی  به  مطلب  این  در 
می خواهند  که  کسانی  برای  البته  می پردازیم؛  روزانه 
چند  دهند،  انجام  هوشمندانه تر  را  خود  برنامه ریزی های 
آن ها  وجود  با  که  می کنیم  معرفی  هم  مکمل  اپلیکیشن 
کارهای خود را در طول روز انجام دهند. می توانند به راحتی 

معرفی بهترین اپلیکیشن های برنامه ریزی و مدیریت کارها
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Trello اپلیکیشن 
سلسله  کردن  هدایت  و  برنامه ریزی  از  صحبت  وقتی 
کاری یا شخصی است، خیلی ها از همان ابتدا  مأموریت های 
اپلیکیشن ها  اولین  جزو  ترلو  می آورند.  زبان  به  را  ترلو  نام 
به  که  است  پروژه  مأموریت  و  تسک  مدیریت  بسترهای  و 
اپلیکیشن های  محبوب ترین  از  یکی  به  تبدیل  زمان  مرور 
به  حال  به  تا  برنامه ریزی هایتان  گر  ا البته  شد.  برنامه ریزی 
را  آن  اسم  شاید  نبوده،  پروژه  یک  برنامه ریزی  پیچیدگی 
انجام  برای  به رایگان  می توانید  ترلو  از  اما  باشید؛  نشنیده 

کنید. ساده ترین برنامه ریزی ها هم استفاده 
کار  انجام  وضعیت  تعیین  برای  مختلف  ستون های  ایجاد 
ایجاد  قرار،  موعد  ساعت  کردن  تنظیم  مقاالت ها،  قرار  یا 
کردن  اضافه  برنامه،  نوع  اساس  بر  مختلف  برچسب های 
افراد مختلف به یک برد ترلو برای مدیریت یک تیم، قابلیت 
اعالن  و  هشدار  ایجاد  مختلف،  فایل های  ضمیمه کردن 
که  قابلیت هایی هستند   ... و  حین رسیدن به ساعت موعد 
برنامه ریزی  اپلیکیشن های  بهترین  بین  در  را  ترلو  به راحتی 

قرار می دهند.

Calender اپلیکیشن 
را  همه  زندگی  گوگل  که  نیست  شکی  هیچ  موضوع  این  در 
که دراختیار ما قرار داده، به  ابزارهایی  کرده است و  راحت تر 
کلندر )تقویم(  که استفاده از  کاربردی هستند  کامل و  قدری 
کاربرانش را از یک برنامه ریزی عادی  می تواند تمام نیاز های 
است  ساده  بسیار  برنامه  این  کاربری  رابط  کند.  برطرف 
تاریخ  باشد،  ایرانی ها  گریبان گیر  که  مشکلی  تنها  شاید  و 
همگام  میالدی  تاریخ  با  را  خود  بتوانید  گر  ا و  است  میالدی 

کنید، استفاده از آن هیچ چالش دیگری نخواهد داشت.

کمک این اپلیکیشن می توانید برنامه های هر روز را معین  به 
مشخصی  ساعت  و  بنویسید  یادداشت  روز  همان  در  کنید، 
هشدار  شما  به  هوشمندتان  گوشی  در  که  کنید  تعیین  را 
آینده  سال  یک  برای  االن  همین  از  می توانید  شود.  داده 
گوگل در ساعت موعد  که  کنید و مطمئن باشید  برنامه ریزی 

به شما یادآوری می کند.

Todoist اپلیکیشن 
دارد  ترلو  با  زیادی  تشابهات  کاربرد،  ازلحاظ  هم  تودوایست 
توانست طرفداران  ابتدا  از همان  که  به همین خاطر است  و 
کاربری، از  زیادی را به خود جذب دهد؛ اما برای ظاهر و رابط 
که در این زمینه  شکل و شمایل دیگری استفاده شده است 
کرده است و در نگاه اول مخاطب  تودوایست بهتر از ترلو عمل 

بیشتری را به سمت خود می کشاند.
ایجاد  مختلف  ستون های  می توانید  اپلیکیشن  این  در 
تعیین  آن  برای  که  عناوینی  و  ستون ها  این  طبق  بر  و  کنید 
کنترل  را  گروهی  یا  شخصی  پروژه  یک  وضعیت  می کنید، 
انجام  و  تحویل  موعد  زمان  می توانید  تودوایست  در  کنید. 
کنید و این اپلیکیشن به  یک مأموریت یا مالقات را مشخص 
که  از رسیدن این زمان خواهد داد  را قبل  شما هشدارهایی 

به برنامه ریزی روزانه خود برسید.

Egenda اپلیکیشن 
شما  دراختیار  را  پروژه ها  زمان بندی کردن  قابلیت  اجندا 
ممکن  کارهای  ساده ترین  برای  آن  از  می توانید  و  می گذارد 
تکالیف  دادن  انجام  یا  مالقات  قرارهای  زمان بندی  مانند 
کنید؛ البته اجندا می تواند بستری مناسب را  درسی استفاده 
کمک آن  کار تیمی و بزرگ را هم به  که بتوانید یک  کند  فراهم 
که  کاربری آن یکی از دالیلی است  پیش ببرید و سادگی رابط 

باعث می شود به راحتی سراغ این اپلیکیشن بروید.
کارهای  دسته بندی،  به صورت  می توانید  اپلیکیشن  این  در 
اضافه کردن  و  ستون  ایجاد  با  و  برنامه ریزی  را  خود  مختلف 
کنید.  را مدیریت  یا تیمی آن ها  مأموریت های پروژه شخصی 
دانشجویان  و  دانش آموزان  مناسب  بیشتر  اپلیکیشن  این 
که می خواهند پروژه های درسی خود را با برنامه پیش  است 

ببرند.
www.zoomit.ir منبع: 
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و  روانکاوی است  اراده اصطالحی در  یا ضعف  بی ارادگی 
و  صحیح  درک  وجود  با  افراد  که  مواقعی  توصیف  برای 
کند  کار  چه  باید  می داند  باال  فکری  و  جسمی  توانایی 
کار می رود. در ادامه  اما هیچ اقدامی انجام نمی دهد به 
راه های  و  اراده  تقویت  اهمیت  با  کامل  آشنایی  جهت 

غلبه به بی ارادگی همراه ما باشید.
  بی ارادگی به چه معناست؟

دانسته ها  برخالف  افراد  که  زمانی  در  اصطالح  این 
انجام  را  درست  اقدامات  جسمی  و  ذهنی  توانایی  و 
اراده معموال  نمی دهند استفاده می شود. ضعیف شدن 
روان  یا  افسردگی  شناختی،  عصب  آسیب های  دلیل  به 
و  امید  کاهش  با  و  ایجاد شده  )اسکیزوفرنی(  گسیختگی 

آرزوها و بی تفاوتی شدیدی همراه است. 
کنترل خود  که توانایی  برای مثال افراد بسیاری هستند 

گذر یا مدیریت درست  برای دور شدن از تفریح های زود 
مالی )به دلیل اهمیت دادن بیش از اندازه به لذت های 
است  ممکن  که  بیمارانی  حتی  یا  ندارند  را  زودگذر( 
ساعت ها به جویدن لقمه غذا بپردازند بدون اینکه اراده 
الزم برای قورت دادن آن را داشته باشند. این مشکل در 
تاثیر  بر تمامی بخش های زندگی  طوالنی مدت می تواند 

گذاشته و موجب مشکالت بسیاری شود.

  اهمیت تقویت اراده
در  را  خود  تصمیم های  دارند  دوست  افراد  همه 
که داشتن اراده  کنند؛ چرا  کوتاه ترین زمان ممکن عملی 
لذت ها  از  و  کرده  داری  خویشتن  می شود  باعث  قوی 
انرژی  صرف  با  تا  بگذریم  حال  زمان  خواسته های  یا 
تفکر  داشتن  بسازیم.  روشن تر  آینده ای  بهتر  جایی  در 

بی ارادگی و  راه های مقابله با آن
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دلیل  به  که  صورتی  در  صحیح  تصمیم های  گرفتن  و 
بی ارادگی عملیاتی نشوند، بی فایده است.

 
تنظیم  آالرم  مشخصی  ساعت  برای  روز  هر  نیز  شما  گر  ا
را  مناسبی  روتین  سرکار،  به  رفتن  از  قبل  تا  می کنید 
هرگز  اما  بپردازید  و...  ورزش  و  مطالعه  به  یا  کنید  طی 
نمی توانید به موقع بیدار شوید و حتی در مواقعی دیر تر 
کار خود می رسید باید به فکر تقویت اراده و  هم به محل 

مقابله با بی ارادگی باشید.
 

که بی ارادگی به عنوان یک مشکل حاد  گرچه در صورتی  ا
ضروری  درمان  برای  روانشناس  به  مراجعه  شود  ایجاد 
دارید  بی ارادگی  خاطر  به  که  شرایطی  از  گر  ا اما  است، 
تغییری  خود  زندگی  در  دارید  دوست  و  هستید  ناراضی 
کنید  شما این آمادگی  کرده و با این مشکل مبارزه  ایجاد 

که بی ارادگی را به چالش بکشید. را دارید 
 

  راه های مقابله با بی ارادگی
وسوسه  که  هستید  افرادی  دسته  آن  از  نیز  شما  گر  ا
یا  خرید  گوشی،  به  کشیدن  سرک  یا  شیرینی  خوردن 
را  خود  اراده  باید  نمی کند  رهایتان  بی هدف  وب گردی 
کنید. اراده افراد مختلف با یکدیگر متفاوت است  تقویت 
گفته دکترRoy Baumeister "روی بامایستر"  و با توجه به 
تقویت  بدانید  است  جالب  اما  است.  محدود  منبع  یک 
می توان  نوعی  به  و  نیست  سختی  کار  هم  چندان  اراده 

کار را ترکیبی از تمرین و استراحت اصولی دانست. این 
»اراده  است:  گفته  رابطه  این  در  نیز  باماستر  روی  دکتر 
از  از ظرفیتش  گر بیشتر  ا همچون ماهیچه عمل می کند؛ 
تمرین هایی  با  اما  شد  خواهد  خسته  کنید  استفاده  آن 
آن  شادی  افزایش  و  استرس  کاهش  جهت  می توانید 
نکات  این  به  است  الزم  منظور  بدین  کنید.«  تقویت  را 

کنید: توجه 

1. بهترین دفاع، حمله است
برای  کارگران   از  تعدادی  روی  بر  بامایستر  پژوهش های 
که متوجه  بود؛ چرا  او شده  باعث تعجب  اراده  شناخت 
برابر  در  الی چهار ساعت  روزانه سه  افراد  از  شد بسیاری 
خوردن  استراحت،  به  میل  )همچون  خود  تمایالت 
که  افرادی  طرفی  از  می کردند.  مقاومت  خوابیدن(  و 
با  کمتری  زمان  داشتند  قوی تری  داری  خویشتن 
نتیجه  او  ترتیب  بدین  داشتند.  جنگ  خود  تمایالت 
گرفت نظم دادن به زندگی و پیشگیری از ایجاد مشکالت 

استرس زا می تواند راه مناسبی باشد.
درستی  تغذیه  و  استراحت  روز  طول  در  گر  ا مثال  برای 
خود  زمان  کار  هنگام  ندارید  نیازی  دیگر  باشید  داشته 
بدین  کنید.  صرف  استراحت  به  میل  با  مقابله  صرف  را 
کردن  دفاع  جای  به  حمله  خط  در  بازی  با  ترتیب 
شانس  و  کرده  آماده  آینده  برای  را  خودتان  می توانید 

گرایانه ای برای موفقیت داشته باشید. واقع 
 

کنید کافی استراحت  2 . به اندازه 
تاثیر  مناسب  روتین  و  نظم  شدید  متوجه  که  همانطور 
گر شب ها  زیادی در مقابله با  بی ارادگی دارد. برای مثال ا
می خوابید  معمول  حد  از  کمتر  یا  ندارید  راحتی  خواب 
احتمال بیشتری در مواجه شدن با حواس پرتی و میل 
نوعی  به  و  داشت  خواهید  روز  طول  در  استراحت  به 

کاهش اراده می شود. باعث 
 

3. پایبندی به یک رژیم اصولی
بسیاری  و  شده  فرآوری  غذاهای  فود ها،  فست  مصرف 
ما  جسمی  و  روان  سالمت  در  زیادی  تاثیر  کی ها  خورا از 
بهتر  کنید  قوی  را  خود  اراده  بتوانید  اینکه  برای  دارند. 
سبزی جات  از  سرشار  مفید  غذایی  برنامه  یک  است 
سالم  نوشیدنی های  و  کرده  ایجاد  سالم  غذایی  مواد  و 
استفاده  کنون  تا  که  کنید  مضری  مواد  جایگزین  را 

می کردید.
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کردن  4. ورزش 

یا  کنید  تمرین  به صورت حرفه ای  که حتما  نیست  الزم 
کمی تحرک و  کافی است  هر روز به ورزش بپردازید؛ تنها 
ورزشی سبک همچون پیاده روی را به برنامه روزانه خود 
خوبی  به  خودتان  ماه  یک  گذشت  از  پس  کنید.  اضافه 
کردن باعث بهبود عملکرد  که ورزش  متوجه خواهید شد 
می توانید  نتیجه  در  و  است  شده  جسمی تان  و  مغزی 
کرده و با انرژی بیشتری  دقیق تر روی اهداف خود تمرکز 

پیش بروید.
کردن اموری همچون ورزش و پایبندی  همچنین اضافه 
تاثیر زیادی در تقویت  به آن در طول زمان و بلند مدت 

اراده دارد.
 

5. با آرامش و در زمان مناسب برنامه بریزید
لحظات  پیش بینی  یا  کنترل  به  قادر  فردی  هیچ  گرچه  ا

از  می توانیم  اما  نیست  زندگی  گهانی  نا و  استرس آور 
کنار آمدن با سختی ها  که آرامش بیشتری برای  لحظاتی 
با  رابطه  در  می خواهید  گر  ا یعنی  کنیم.  استفاده  داریم 
را  مناسبی  زمان  بزنید  حرف  خود  همسر  با  سیگار  ترک 
بهتر  همچنین  بروید.  پیش  آرامش  با  و  کرده  انتخاب 
یک  به  را  استرس آور  و  دشوار  عمل  چندین  انجام  است 
زمان موکول نکنید. مثال در زمان ترک سیگار تغییر شغل 
منطقی  گزینه ای  استرس آور  و  جدید  کار  یک  انجام  یا 

نیست.
فرصت  مثال  کرده اید،  گیر  بحرانی  شرایط  یک  در  گر  ا
از خودتان  کوتاهی برای پرداخت بدهی خود دارید باید 
اراده  از  را چگونه  تا چند هفته دیگر  امروز  از  کنید  سوال 

کرده و چه اقداماتی انجام می دهید؟ خود استفاده 

کاری نکنید ۶. اهمال 
دانست  جهانی  گناهی  می توان  را  کارها  انجام  در  تعلل 
که بیش از نود درصد آدم ها حداقل در زمان ها  به طوری 
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این  پردازند.  می  کاری  اهمال  به  کوتاهی  دوره های  یا 
که می تواند به مرور زمان  مشکل از جمله مواردی است 
برطرف  باید  وجود  صورت  در  و  شود  بی ارادگی  باعث 

شود. 
 

7. استفاده از تمرین های مدیتیشن
ذهنی  آرامش  به  دست یابی  برای  که  راه هایی  از  یکی 
تمرینات  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  اراده  افزایش  و 
این  که  هستند  معتقد  بسیاری  افراد  است.  مدیتیشن 
هستند  اراده  مسئول  که  را  مغز  از  بخش هایی  تمرین ها 
باعث  مدیتیشن  انجام  به  پایبندی  و  کرده  تقویت 
بیشتری  اشتیاق  و  شور  با  را  خود  کارهای  که  می شود 
این  که  بدانید  است  جالب  همچنین  دهند.  انجام 
با یکدیگر  ارتباط بهتر بخش های مختلف مغز  تمرین در 

و تصمیم گیری بهتر شما تاثیرگذار است.
 

8 . اصول گرا باشید
شدن  بزرگ تر  و  کاری  حجم  شدن  بیشتر  با  همزمان 
است  ممکن  موارد  سایر  و  زمان  شدن  کم  اهداف، 
مهم  غذایی  وعده های  به  مسیر  این  در  شوید  وسوسه 
کنید  توجه  اما  کنید؛  بی اعتنایی  مناسب  خواب  یا  روز 
به  مناسب  تغذیه  و  استراحت  بدون  نمی توان  هرگز 
برداشت.  گام  اهداف  مسیر  در  و  کرد  مقابله  بی ارادگی 
کردید همچون یک ابر انسان  که تصور  از این پس هربار 
وعده  یک  دهید،  ادامه  می توانید  هرچیزی  از  بی نیاز 
و به خودتان  کنید  یا مقداری میوه میل  کوچک غذایی 
تاثیر  موفقیت  در  اصولی  استراحت  و  تغذیه  شوید  یادآور 

زیادی دارند.
 

کنید 9 . پیشرفت های خود را مکتوب 
به  هستیم،  ناشاد  کمی  و  را  منفی گرا  ذاتا  ما  از  بسیاری 
بسیار  برنامه  در  پیشرفت  رد  داری  نگه  دلیل  همین 
گذشته  گر یک سال  حیاتی به نظر می رسد. برای مثال ا
کسب  توانستید  و  بوده اید  کردن  کار  سخت  مشغول  را 
کار خود را مقدار زیادی پیشرفت دهید، وجود نمودار  و 

صورتی  در  حتی  می شود  باعث  اول  روز  از  آن  پیشرفت 
کارها خوب پیش نرفت، انگیزه و  که برای مثال یک ماه 
گذر  انرژی خود را از دست ندهید و با اراده بیشتری برای 

کنید. از این مشکل تالش 
 

کنید کارهای ضروری تهیه  10 . لیستی از 
مواجه  ارادگی  بی  با  کارها  بعضی  انجام  در  نیز  شما  گر  ا
کنید.  از آن ها تهیه  کامل  هستید بهتر است یک لیست 
که  کار دشوار دارید  گر شما در طول روز پنج  برای مثال ا
لیست  یک  داشتن  ندارید  را  آن  انجام  برای  الزم  اراده 
سراغ  به  شدید  خسته  الف  کار  از  هرگاه  می کند  کمک 

کنید. کارهای بعدی بروید و به نوعی تنوع ایجاد 
 

11 . از تغییر نترسید
عادت  به  زمان  مرور  به  شود  تکرار  روز  هر  که  کاری  هر 
تبدیل می شود و بسیاری از عادت ها باعث پایین آمدن 
نیاز  خود  اراده  تقویت  برای  می شوند.  ما  زندگی  کیفیت 
کارهای  جایگزین  را  مثبت  عادت های  تدریج  به  دارید 
در  و  می دهید  انجام  حاضر  حال  در  که  کنید  ناسالمی 
دوباره  نیز  آینده  در  عادت ها  این  بودن  کارآمد  نا صورت 

کنید. برای تغییر اقدام 
 

12. به خودتان جایزه بدهید
جذابیت  که  هستند  زندگی  طول  در  موارد  از  بسیاری 
می شوند.  توصیف  بر  سر  حوصله  بسیار  و  ندارند  خاصی 
و...  دندان  نخ  از  استفاده  یا  زدن  ک  مسوا مثال  برای 
سخت  کاری  اراده  بی  افراد  برای  بودن  ساده  وجود  با 
می توانید  ترتیب  همین  به  می رسند.  نظر  به  دشوار  و 
انگیزه  و  کرده  استفاده  خود  مناسب  محرک های  از 
کنید. برای مثال  پایبندی به عادت های مثبت را ایجاد 
می توانید به خودتان اجازه دهید در صورت پایبندی به 
داشته  بیشتری  تفریح  دقیقه  ده  بعدی  روز  عادت  یک 

باشید.

 منبع: سایت تبیان
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بر  فریاد زدن  از  باشند،  باید توجه داشته  کودک  والدین 
کنند. ترس از خانواده، عدم اعتماد  کودک خودداری  سر 
به نفس، عدم حق ابراز عالقه به وسائل و اشیاء می تواند 

کودک در آینده یک انسان ترسو بسازد. از 
کنند؛ زیرا  با محّبت برخورد  با بچه خود  باید  خانواده ها 
که  کودک به او حق بیان می دهد تا مشکالتی  محّبت به 
امر  این  کند؛  ح  مطر خانواده  با  را  می آید  پیش  او  برای 
گوشه  از  و  شود  تربیت  مستقل  کودک  می شود  باعث 

گیری و انزوا نجات یابد.
 

و  اضطراب  ترس،  مغلوب  را  کودک  فیزیکی  تنبیه 
است  مسایلی  مهم ترین  از  موارد  این  و  می کند  استرس 
خانواده ها  به  بزند.  لطمه  کودک  آینده  به  می تواند  که 
مورد  را  کودک  کوچک،  خطای  یک  با  می شود  توصیه 
صورت  به  باشند  داشته  تالش  و  ندهند  قرار  مواخذه 

کنند. طنزوار مشکالت را برطرف 

کودکان تبعات تنبیه بدنی 
تا  نتیجه  در  و  می رود  بین  از  آن ها  نفس  به  اعتماد   
از جامعه زندگی  نا امنی و ترس  با یک احساس  مدت ها 

می کنند.
 

باعث  و  می گیرد  وی  از  را  کودک  استقالل  بدنی  تنبیه   
می شود در ادامه تنها یک فرد فرمانبردار باقی بماند و از 

مسئولیت پذیری واهمه داشته باشد.
 

فوران  کودک  وجود  در  بد  احساسات  بدنی  تنبیه  با   
دائمی  وی  برای  مزمن،  اضطراب  و  اندوه  و  غم  می کند. 

می شود.

والدین  و  کودک  برابر  در  قدرتمند  سدی  بدنی  تنبیه   
گونه ای  به  می کند  خلل  دچار  را  آن ها  رابطه  و  می سازد 

تنبیه بدنی چه تاثیری روی کودکان می گذارد
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بیان  از  هم  جوانی  و  نوجوانی  درسنین  حتی  فرزند  که 
مشکالت و مسایل خود با والدین پرهیز می کند.

 
کودک شکل   حس رها شدن، تنهایی و بی اعتنایی در 

می گیرد.
 

مهارت های  یادگیری  از  مانع  خشونت آمیز  رفتار   
ارتباطی اجتماعی می شود.

کودک نسبت به همساالن خویش و به ویژه در مدرسه   
رفتاری تهاجمی و خشونت آمیز خواهد داشت.

 
هوش  و  خالقیت  می شوند  بدني  تنبیه  که  کودکانی   

کمتری نسبت به دیگر بچه ها خواهند داشت. هیجانی 

تبعات  و  بدنی  تنبیه  اثر  در  که  دارد  وجود  امکان  این   
کودک آسیب ببیند. ناشی از آن، قابلیت شناختی 

 
که بهترین راهکار   در ذهن آنها این ایده بوجود می آید 
فیزیکی  درگیری های  و  خشونت  مشکالت؛  و  مناقشه ها 

است.
 

آمدن  وجود  به  سبب  است  ممکن  حتی  بدنی  تنبیه   
تخریب  دزدی،  مانند  شود  جمع  در  رفتاری  نابهنجاری 

اموال، خرابکاری و...
 

کودک چند پیشنهاد ساده برای لجبازی 
گر به خاطر بی نظمی فرزند خویش سر او فریاد می زنید،  ا
خویش  کودک  رفتار  در  آن را  منفی  اثرات  می توانید 
انتقال  برای  هم  فرزندان تان  نمونه  عنوان  به  ببینید. 
می کنند،  صحبت  بلند  صدای  با  خویش  منظور  و  پیام 
همچنین به جای آرام و با احترام حرف زدن، سر والدین 

ارتباط والدین با  فریاد می زنند. در چنین مواقعی اغلب 
نتیجه  در  و  می شود  آسیب پذیر  و  ناپایدار  خود  فرزندان 
برقراری ارتباط سالم با آنان دشوار خواهد شد و به مرور 
مطلوبی  نتایج  که  می افتد  فاصله  والدین  و  کودک  بین 

به همراه نخواهد داشت.
 

انضباط  برای  راه هایی  چه  دیگر  می پرسید  خود  از  گر  ا
وجود دارد، در اینجا پنج شیوه انضباطی جایگزین تنبه 
کارگیری آن ها می توانید فرزندان خود را  که با به  بدنی را 
کنید، به شما  بدون آسیب های ناشی از خشونت تربیت 

می کنیم. معرفی 
 

کنید 1.  مخالفت خویش را بیان 
کودک این است  ساده ترین و مؤثرترین شیوه تغییر رفتار 
که به او بفهمانید رفتارش را نمی پسندید. اعتراض خود 
دهید.  توضیح  را  دالیل تان  و  کنید  بیان  روشنی  به  را 
می بیند،  را  شما  مخالفت  و  ناراحتی  کودک  که  هنگامی 
کودک  کند.  را اصالح  رفتار  آن  به خود  دارد خود  امکان 
را  شما  نارضایتی  چنانچه  و  دارد  شما  تائید  به  احتیاج 
می گذارد.  تأثیر  رفتارش  روی  بر  ببیند،  نخست  نگاه  در 
کنید؛  بیان  را  خویش  مخالفت  نیایید،  کوتاه  نزنید،  غر 
بدون  شود،  بیان  روشنی  و  آرامی  به  باید  شما  مخالفت 

خشم و قلدری.
 

کوتاه داشته باشد گفت وگوی    .2
کار اشتباهی انجام می دهد، نخستین و  کودک  که  زمانی 
گاهی  کنش، حرف زدن در خصوص آن است.  بهترین وا
اشتباهش  رفتار  پیرامون  کودک  با  زدن  حرف  وقت ها 
به  صحبت  موقع  در  کند.  اصالح  آن را  تا  است  کافی 
گاهی  کودکان  کنید.  اشاره  کودک  ناپسند  رفتار  عواقب 
وقت ها احتیاج دارند تا از زنجیره پیامد های رفتار اشتباه 

گاه شوند. خویش آ



58

روانشناسی و خانواده

فصل نامه داخلی شرکت سیمان هرمزگان         بهـــــــــــار     1400        شماره   30

3 . نادیده بگیرید
کودک روبرو  کوچک و ناچیز  که با خطاهای  بعضی اوقات 
آن  از  پوشیدن  چشم  عکس العمل  بهترین  می شوید، 

کودک: است. برای چشم پوشیدن رفتار خطای 
نادیده  را  کودک  کار  که  بگیرید  تصمیم  لحظه،  در  الف( 

بگیرید.
ب( به طور نامحسوس رفتار وی را زیر نظر داشته باشید.
شما  چهره  که  بگونه ای  باشید  راحت  و  آرام  کامال  ج( 

حالت خاصی را نشان ندهد.
را  کودک  زیان آور  یا  پرخطر  های  رفتار  که  است  معلوم 
فرضیه  این  براساس  شیوه  این  بگیرید.  نادیده  نباید 
توجه  گهانی  نا افزایش   ( منفی  توجه  از  کودک  که  است 
بیشتری  رضایت  او،  به  اعتنایی  بی  به  نسبت  شما( 
رفتار  شود  باعث  می تواند  مسئله  این  و  داشت  خواهد 

کند. اشتباه خود را برای جلب توجه شما تکرار 
 

4 . جداسازی و جایگزینی
که بچه ها بر سر یک بازیچه با هم دعوا می کنند  هنگامی 
کودک می گیرید بهتر  از  را  بازیچه  که  بردارید. زمانی  آن را 
کنید تا  است به جای آن فعالیت سودمندی را جایگزین 

با آن سرگرم شوند. 
باشید:  نظر داشته  در  را  زیر  قانون  مواقعی دو  در چنین 
اول اینکه جداسازی و جایگزینی را با آرامش انجام دهید 
کودک را از وسیله ای جدا  که باید  . نکته دوم این است 

که به رفتار بد او مرتبط است. کنید 
 

5.  هشدار دهید
او  به  می زند،  اشتباهی  بکار  دست  کودک  که  زمانی 
باعث  دادن  هشدار  موارد،  از  بسیاري  در  دهید.  هشدار 
کار می شود. این نکته را به یاد داشته  متوقف شدن آن 
برای  تهدید  نیست.  تهدید  مفهوم  به  هشدار  که  باشید 
را  کودک  سادگی  به  هشدار  ولی  است؛  کودک  ترساندن 

تبعات  زیرا  کند،  متوقف  را  کارش  باید  که  می کند  گاه  آ
که به طور  گواری دارد. بهترین هشدار بگونه ای است  نا
را  رفتار  آن  با  مرتبط  پیامد های  و  محدودیت ها  واضح  

کنید. معلوم 
 

هیچ  بدني  تنبیه  که  باشید  داشته  خاطر  به  همواره 
بدني  تنبیه  تبعات  ندارد.  کودکان  تربیت  در  جایگاهی 
آنان  سالی  بزرگ  تا  که  است  گوار  نا قدری  به  کودکان  در 
عصبانیت،  هنگام  در  پس  می دهد.  قرار  تحت تأثیر  را 
فکر  به  کودک  بدني  تنبیه  جای  به  و  کنید  تامل  قدری 

راهکارهای جایگزین باشید.
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گان سواحل هرمز


