


مقام معظم رهربی:

اقتصــاد مقاومتــی، اقتصــاد دانش بنیــان اســت یعنــی از پیرشفت هــای علمــی 

اســتفاده می کنــد، بــه پیرشفت هــای علمــی تکیــه می کنــد، اقتصــاد را بــر محــور 

علــم قــرار می دهــد؛ اّمــا معنــای آن ایــن نیســت کــه ایــن اقتصــاد منحــر بــه 

دانشــمندان اســت و فقــط دانشــمندان می تواننــد نقــش ایفــا کننــد. در اقتصــاد 

مقاومتــی تجربه هــای صاحبــان صنعــت، تجربه هــا و مهــارت هــای کارگرانی که 

دارای تجربــه و مهارتنــد مــی توانــد اثــر بگــذارد و مــی تواند در ایــن اقتصاد نقش 

ــا کند. ایف
بیانات در حرم مطهر رضوی

(93/1/1)
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ــگار ابهامــات موضــوع آدم را رسدرگــم مــی كنــد كــه  ــازه خیلــی ســخت اســت؛ ان همیشــه نوشــن از یــك موضــوع ت

باالخــره از كجــا بایــد رشوع كــرد و بــه كجــا بایــد رفــت؟ آن موقــع هــا كــه شــاگرد مدرســه بــودم بــه نظــرم ســخت تریــن 

كار دنیــا رشوع كــردن انشــا بــود، امــا بعــد كــه رشوع می شــد مثــل ماشــینی كــه در رسازیــری افتــاده باشــد خــودش 

راه را پیــدا مــی كــرد و مــی رفــت. منــی خواهــم همیــن اول كالم خیلــی معطلتــان كنــم، پــس از حواشــی مــی گــذرم و 

مســتقیم مــی روم رس اصــل مطلــب...

متامــی كارگــران و پرســنل زحمــت كــش كارخانــه هــر روز تــالش مــی كننــد تــا یكــی از ســخت تریــن و پركاربردتریــن 

مــواد عــامل را بــه امیــد آبادانــی و پیرشفــت ایــن مملكــت تولیــد كننــد؛ كــه شــاید ایــن ســیامن ســقفی شــود بــه امیــد 

ــا بــه  ــا دیــواری شــود بــرای ســد آبــی بــه نیــت ســیراب شــدن مــردم یــك شــهر ی شــادی و خوشــحالی خانــواده ای ی

هــزاران امیــد و آرزوی دیگــر. در پشــت دســتان خســته و صــورت پــر امیــد همــه شــام قلبــی اســت از جنــس بلــور و 

حرفهایــی بــه رنــگ همــدردی؛ كــه شــاید تــالش و كوشــش شــبانه روزی شــام بــا چنیــن نیــات خــدا پســندانه ای هیــچ 

وقــت مجــال مناســبی بــرای بیــان حــرف هــا و درد دل هــای شــام را فراهــم نكنــد.

همــه مــا هــر روز بیــش تــر وقــت مفیــد خــود را بــا همكارامنــان در كارخانــه ســپری می كنیــم، امــا واقعــا خیلــی از مــا در 

گیــر و دار زندگــی روزانــه آنچنــان مشــغول شــده ایــم كــه خیلــی از دوســتان و همــكاران خــود را از یــاد بــرده ایــم، شــاید 

از هیــچ كــدام از ســختی ها، ناراحتــی هــا یــا خوشــحالی هــای آن هــا مطلــع نباشــیم یــا وقــت نكنیــم احوالشــان را بپرســیم.

در طــرف دیگــر ممكــن اســت اتفاقــات بســیار زیــاد و مختلفــی در كارخانــه در حــوزه تولیــد، پرســنلی یــا دیگــر بخــش 

هــا بیافتــد كــه مــا بــه خاطــر مشــغله ی كاری زیــاد متوجــه آنهــا نشــویم.

در واقع باید بگوییم اهداف کلی چاپ نرشیه ی داخلی سیامن هرمزگان عبارتند از:

• افزایش تعامل بین پرسنل و مدیریت عالی رشکت	

• ایجاد همگرایی بیشرت بین پرسنل کارخانه	

• اطالع رسانی دقیق و به موقع اخبار و وقایع به پرسنل کارخانه	

• ارائه ی دستاوردها و موفقیت های رشکت	

• افزایش بهره وری کاری از طریق آموزش پرسنل	

معتقدیــم کــه نرشیــه داخلــی ســیامن هرمــزگان متعلــق بــه تــک تــک پرســنل زحمــت کــش و خــدوم کارخانــه اســت، 

لــذا دوســت داریــم نرشیــه بــا کمــک و همــکاری تــک تــک شــام شــکل و راه واقعــی خــود را پیــدا کنــد، پــس از شــام 

مــی خواهیــم دســت بــه کار شــوید و پیشــنهادات خــود را بــرای نــام نرشیــه بــه شــامره 30007957951970 پیامــک 

کنیــد؛ بــه کســی کــه بهرتیــن نــام را بــرای نرشیــه پیشــنهاد دهــد جایــزه نفیســی تعلــق خواهــد گرفــت.

منتظر نظرات شام هستیم.

سـردبیر



ماهنامــه داخلــی ســیمان هرمــزگان | شــماره اول | اســفند مــاه 93 | رایگان

صفحه چهارم | اخبــــــار

 خـر خـوب اول اینكـه بـر اسـاس نامه معاونـت محرتم 

مالـی واداری و موافقـت هیئـت مدیـره محـرتم رشكـت 

در جلسـه 93/7/29 مقـرر شـد كلیـه پرسـنل پیامنـكاری 

تحـت پوشـش بیمـه تكمیلـی قـرار گیرند. 

صـدف  بازارچـه  متاسـفانه  كـه  ایـد  شـنیده  احتـامال 

درگهـان در تاریـخ 93/8/23 طعمـه یك حریق گسـرتده 

شـد. بعـد از اطـالع از ایـن اتفـاق ناگـوار بـا دسـتورجناب 

آقـای مهنـدس محمـودی مدیـر محـرتم كارخانـه تیـم آتش 

نشـانی كارخانـه بـه رسپرسـتی آقـای قبـاد زارع و 8 نفـر 

از همكارامنـان بـه محـل حادثـه اعـزام شـدند و ماموریت 

اطفـا حریـق ضلـع شـاملی بازارچـه بـه آنهـا سـپرده شـد، 

كـه الحمداللـه بعـد از یـك عملیـات ١9 سـاعته، حریـق به 

كلـی مهـار گردیـد، این حركت ارزشـمند همكارامنـان مورد 

تقدیـر مسـئولین شـهر نیـز قـرار گرفـت.

مـا نیـز ضمـن اعالم اسـامی ایـن تیـم از همین جـا از كلیه 

ایـن عزیـزان بـه خاطـر انجـام ایـن ماموریـت شـجاعانه 

سپاسـگزاریم.

١. آقای قباد زارع

2. آقای اسداله بدرود

3.آقای عثامن كوهرو

٤.آقای یوسف فاضلی

٥.آقای عبدالنور علینیا

٦. آقای احمد منصوری نژاد

7.آقای حسین امیری

8.آقای خلیل آذر

9. آقای محمد طاهر استائی

هفتمیـن منایشـگاه بیـن املللـی صنعـت سـیامن و بـن بـا 

حضـور وزیـر صنعـت ، معـدن و تجـارت و بـا مشـارکت 

گسـرتده رشکـت هـای سـیامنی و صنایع وابسـته طـی روزهای 

2٤ تا 27 دیامه در محل منایشـگاه بین املللی تهران برگزار شـد.

در ایـن منایشـگاه، غرفـه رشکت سـیامن هرمزگان بـه عنوان 

آخریـن  کشـور،  سـیامن  کارخانجـات  بزرگرتیـن  از  یکـی 

اقدامـات و دسـتاوردهای خـود را در زمینـه های مختلف از 

جملـه تولیـد و فروش، انرژی، محیط زیسـت و ... ارائه کرد.

در ایـن منایشـگاه بیـش از ١20 رشکـت داخلـی و خارجـی 

از 8 کشـور دنیـا در 2 سـالن حضـور داشـتند. همچنیـن 

در منایشـگاه صنعـت سـاختامن بندرعبـاس، غرفـه سـیامن 

هرمـزگان بـه عنـوان یکـی از زیباتریـن و پربازدیدکننـده 

گسـرتده  اسـتقبال  بـا  منایشـگاه  ایـن  هـای  غرفـه  تریـن 

عالقمنـدان همـراه بـود. 



طــی جلســاتی کــه بــا ســتاد ســوخت اســتان برگزار 

شــد مجــوز احــداث جایــگاه ســوخت در کارخانــه 

ــن  ــات ســاخت ای ــد خــدا عملی ــه امی صــادر شــد و ب

جایــگاه تــا چهــار مــاه آینــده آغــاز خواهدشــد. دکــرت 

ــرد  ــدواری ک ــراز امی ــب اب ــن مطل ــان ای ــا بی ــری ب ذاک

بعــد از ســاخت ایــن جایــگاه راننــدگان بتواننــد بــدون 

هیــچ مشــکلی ســوخت گیــری کننــد.

گذشــته  مــاه  در  هرمــزگان  ســیامن  کارخانــه 

شــاهد بازدیــد 2 ســاعته رییــس ســازمان صنعــت 

ــدس  ــود. مهن ــزگان ب ــتان هرم ــارت اس ــدن و تج مع

قاســمی بعــد از بازدیــد از متامــی قســمتها و معــادن 

کارخانــه گفــت: ســیامن هرمــزگان یکــی از بزرگرتیــن 

صنایــع  کنــار  در  صنعتــی  تولیــدی  کارخانجــات 

فــوالدی هرمــزگان در جنــوب کشــور اســت. مهنــدس 

ــج  ــز خلی ــگار صــدا و ســیام مرک ــه خــر ن قاســمی ب

فــارس گفت:صنعــت ســیامن میتوانــد کمــک کننــده 

ــا  ــرای اســتان باشــد کــه ب ــد ب و تکمیــل کننــده تولی

ــی کــه ســیامن انجــام  ــی خوب ــزی مدیریت برنامــه ری

ــش  ــد و پی ــته باش ــی داش ــق خوب ــد رون داده میتوان

بینــی کــه داریــم و برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده 

توســط مدیــران ارشــد ســیامن قطعــا بــه زودی 

شــاهد پیرشفتهــای عظیــم در ایــن کارخانــه خواهیــم 

ــود . ب

گرامیداشــت  و  وحــدت  هفتــه  مناســبت  بــه 

والدت پیامــر اعظــم هدیــه ای از طــرف هیئــت 

مدیــره رشکــت بــه متامــی پرســنل کارخانــه )١0کیلــو 

ــج ( اهــداء شــد. برن

بــا توجــه بــه معضــل کمبــود آب و وجــود طــرح 

ایــن   ، ١38٥ ســال  از  کــن  شــیرین  آب  نامتــام 

موضــوع در اولویت هــای کارخانــه قــرار دارد. مهندس 

ــن  ــان ای ــا بی ــل ب ــام مدیرعام ــم مق ــامن زاده قائ رح

مطلــب خاطــر نشــان کــرد انشــاألله تــا 3 مــاه آینــده 

مجــوز احــداث آب شــیرین کــن و زمیــن مــورد نیــاز را 

دریافــت خواهیــم کــرد تــا بتوانیــم روزانــه ٦000مــرت 

ــم. ــه دســت آوری مکعــب آب شــیرین ب

انتخــاب اعضــای کمیتــه هــای چهارگانــه بــا حضور 

قســمتهای  رسپرســتان  و  مدیــران  از  نفــر   ٥3

مختلــف کارخانــه در ســالن کنفرانــس برگــزار شــد.در 

ــده  ــد ش ــر کاندی ــه ١2نف ــه ک ــای چهارگان ــه ه کمیت

بودنــد پــس از رای گیــری در کمیتــه غــذا آقــای 

ــا ٤٤  ــودرزی ب ــا ٤8 رای؛ مهــدی گ ــروز محمــدی ب به

ــا ٤٥ رای  ــین ب ــور حس ــد پ ــاه؛ احم ــه رف رای درکمیت

کمیتــه طبقــه بنــدی مشــاغل و پژمــان درویــش خاکی 

بــا 3٤رای در انتخابــات پیشــتاز شــدند تــا بتوانــد در 

برنامــه هــای کارخانــه موثــر باشــند. بــرای متامــی ایــن 

ــم. ــزون داری ــق روز اف ــکاران آرزوی توفی هم

رشکــت ســیامن هرمــزگان بــه عنــوان صــادر کننــده 

ــد و توســط  ــی ش ــزگان معرف ــتان هرم ــر در اس برت

مســئولین مــورد تقدیر قــرار گرفت. مهنــدس محمودی 

مدیــر کارخانــه ســیامن هرمــزگان بــا اشــاره بــه تحقــق 

برنامــه هــای رشکــت در امــر تولیــد و صــادرات گفــت: 

ــده  ــوان صــادر کنن ــه عن ــزگان ب انتخــاب ســیامن هرم

برتــر در اســتان هرمــزگان نشــان دهنــده اجــرای تدابیر 

ــن  ــره ای ــت مدی ــای هیئ ــه ه ــدن مصوب ــق ش و محق

رشکــت اســت.وی افــزود در شــش مــاه نخســت ســال 

بیــش از 7 میلیــون تــن ســیامن و ١٤٥ هــزار تــن کلینکر 

بــه کشــورهای مختلــف صــادر شــده اســت.
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رشكــت ســیامن هرمــزگان بــا دو خــط تولیــد 3000 تنــی وتولیــد ســالیانه  2 میلیــون تــن انــواع ســیامن های پرتلنــد، پرتلنــد 

پوزوالنــی و متناســب بــا نیازهــای مشــرتیان و توانایــی ســازمان و منطبــق بــا اســتانداردهای جهانــی، ضمــن حفــظ و توســعه 

بــازار داخلــی ، بــه عنــوان پشــتوانه توســعه و آبادانــی جنــوب كشــور، بــا اســتفاده از مزیــت هــای موجــود در منطقــه، در 

صــدد اســت ضمــن در نظــر گرفــن کلیــه الزامــات قانونــی مرتبــط و بــا مدنظــر قــرار دادن شــعار:

سیمـان هرمـزگان؛ منــاد دوام و استحــکام

تعهد به موارد زیر را رسلوحه فعالیت های خود قرار دهد:

رعایــت حقــوق کلیــه ذینفعــان شــامل مشــرتیان، کارکنــان، تامیــن کننــدگان ، ســهامداران و جوامع محلــی ، و بهبود . ١

تعامــل و تــالش در جهــت شناســایی و بــرآورده ســازی نیازهــای فعلــی و آتــی آنهــا و افزایــش رضایتمنــدی آنها

تالش در جهت رشد توامنندی های منابع انسانی و جلب موثر مشارکت آنها در فرآیند تصمیم گیری سازمان. 2

توجه ویژه به گسرتش کسب و کار در حوزه های داخلی و خارجی و توسعه سهم بازار. 3

بهبود ویژگی محصوالت تولیدی از طریق ارتقاء مشخصه های کمی و کیفی و تنوع آنها . ٤

بازنگــری و بهبــود مــداوم فرآیندهــای ســازمان در جهــت دســتیابی بــه اهــداف کیفــی، زیســت محیطــی، ایمنی، . ٥

بهداشــتی و انــرژی و اطمینــان از وجــود اطالعــات و منابــع جهــت تحقــق آنهــا

بکارگیری موثر امکانات سخت افزاری ونرم افزاری مناسب جهت بهینه سازی و بروز رسانی زیرساخت ها. ٦

ترویج فرهنگ کیفیت گرایی، زیست محیطی ، ایمنی ، بهداشت شغلی و مرصف بهینه انرژی . 7

تــالش در جهــت کاهــش آســیب هــای ایمنــی و بهداشــتی، کاهــش آلودگــی هــای زیســت محیطــی، مدیریــت . 8

موثــر ضایعــات و مدیریــت بهینــه منابــع و انــرژی در کلیــه فعالیــت هــای ســازمان

تالش جهت ایجاد محیط کاری آراسته، پاک ، سامل و ایمن . 9

تعهــد بــه رعایــت کلیــه الزامــات قانونــی و ســایر الزامــات در زمینــه کیفیــت، ایمنــی، بهداشــت، محیــط زیســت . ١0

و انــرژی کــه ســازمان خــود را موظــف بــه اجــرای آنهــا منــوده اســت.

توجه به معیارهای انرژی در تامین کاال و خدمات سازمان. ١١

مدیریــت ارشــد ســازمان خــود را متعهــد می دانــد بــا اتخــاذ رویکــردی یکپارچــه و سیســتمی در مدیریــت ســازمان و ایجــاد 

 ISO 9001:2008، ISO ســاختاری متناســب بــا آن ، الزامــات و خواســته هــای متامی سیســتم هــای مدیریتــی ســازمان شــامل

OHSAS 18001: 2007، ISO 50001 ، CE ،14001:2004، نظــام آراســتگی 5S ، ISIRI 13000 و HSE-MS را مدنظــر قــرار 

داده و بــا اعــامل حامیــت و پشــتیبانی قاطــع، از اجــرای اثربخــش ایــن خــط مشــی و بهبــود مســتمر در متامــی حــوزه هــای 

فــوق اطمینــان حاصــل مناید.
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گــزارش مدیرعامــل در مجمــع عمومــى عــادى ســاالنه منتهى 

بــه پایــان آبــان مــاه 93 رشكــت ســیامن هرمــزگان

مدیرعامــل رشكــت ســیامن هرمــزگان گفــت: موفقیــت 

رشكــت حاصــل تــالش و فعالیــت هیــات مدیــره، مدیــران و 

كارگــران رشكــت در ســال »اقتصــاد و فرهنــگ، بــا عــزم مــى 

ــت. ــوده اس ــادى« ب ــت جه و مدیری

دكــرت وحیــد ذاكــرى بــا اشــاره بــه اینكــه رســالت رشكــت در 

ــه  ــر انجــام وظایــف معمــول خــود، ب ســال جــارى عــالوه ب

توجــه علمــى، نظــام منــد و فراگیــر پیوســته معطــوف شــده 

بــود، ا فــزود: در ایــن راســتا بــا انجــام بررســی هــاى جامــع، 

دقیــق و عاملانــه در جهــت پیگیــرى اهــداف راهــردى رشكت 

نســبت بــه طراحــى و تدویــن برنامــه راهــردى خــود قــدم 

برداشــته و بــه عنــوان اولیــن رشكــت تولیــدى، موفــق بــه اخذ 

اســتاندارد ISIRI13000 شــده ایــم. وى ترصیــح كــرد: تدبیر و 

اســرتاتژى هیــات مدیــره، رصــد دقیــق، مســتمر و نظــام منــد 

كلیــه شــئونات رشكــت از جملــه حــوزه منابــع انســاىن اســت. 

از ایــن منظــر، منابــع انســاىن مهمرتیــن رسمایــه رشكــت تلقى 

شــده و رویكــرد ارتقــاى توامننــدى نیــروى انســاىن از طریــق 

ــا،  ــى نیروه ــوان ارزش آفرین ــاى ت ــاختارى، ارتق اصالحــات س

اقدامــات رفاهــى، انگیــزىش و در نهایــت افزایــش بهــره ورى 

ــژه  ــه وی ــراى ذینفعــان ب ــا هــدف حفــظ و ایجــاد ارزش ب ب

ســهامداران محــرتم همچنــان در دســتور كار قــرار دارد.

دكــرت ذاكــرى اظهــار كــرد: در ســال جــارى افزایــش بــی رویــه 

قیمتهــا و كاهــش مقــدار فــروش ســیامن بــه دلیــل كاهــش 

كشــش بــازار در مناطــق جنوب كشــور و افزایــش هزینه هاى 

ــبانه  ــش ش ــالش و كوش ــره، ت ــات مدی ــر هی ــا تدبی ــد، ب تولی

ــد در رشكــت موجــب كاهــش  روزى مجاهــدان عرصــه تولی

ــم  ــده و علیرغ ــرتم نش ــهامداران مح ــراى س ــى ب ارزش آفرین

ــاى  ــی ه ــا و خروج ــدد در ورودی ه ــانات متع ــود نوس وج

درخشــش ســیمان هرمــزگان در تولیــد و صــادرات
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ــال  ــكاران در س ــرد هم ــج عملك ــب و كار، نتای ــط كس محی

جــارى بیانگــر آن اســت كــه بنیــادى محكــم، پویــا و منعطف 

در زیرســاخت هــا و ســاز و كارهــاى ســیامن هرمــزگان 

ــت در  ــه رشك ــه اینك ــاره ب ــا اش ــت. وى ب ــده اس ــه ش نهادین

ایفــاى مســوولیت اجتامعــى خــود در قبــال محیــط زیســت 

و جوامــع محــى همچــون ســالهاى قبــل غافــل نبــوده اســت، 

گفــت: همــواره ســعى كــرده ایــم بــا توجه بــه اصــول اخالقى 

و بــا حساســیت نســبت بــه مســائل اجتامعــى، فرهنگــى و 

محیطــى توجــه كــرده و بــا اتخــاذ موضــع فعــال نســبت بــه 

محیــط كســب و كار خــود تاثیــرى مثبــت بــر كار، جامعــه و 

كاركنــان داشــته باشــیم. 

مدیرعامــل ســیامن هرمزگان 

افــزود: در ســال مــاىل آىت 

ــى  ــم مدیریت ــت تی ــا هم ب

تجربــه  بــا  همــكاران  و 

و جــوان درصــدد ایجــاد 

تغییــرات بنیــادى بــراى شــناخت علمــى بــازار، برقــرارى 

ــرتده  ــرتیان و گس ــف مش ــاى مختل ــا گروهه ــر ب ــاط موث ارتب

تــر كــردن دامنــه فعالیــت بازارســازى هســتیم. دكــرت ذاكــرى 

بــا اشــاره بــه ركــورد شــكنى رشكــت در زمینــه تولیــد و 

صــادرات ســیامن در كشــور گفــت : در ســال مــاىل 93 حــدود 

یــك میلیــون و 87٥ هــزار تــن كلینكــر و یــك میلیــون و ٦٤ 

هــزار تــن ســیامن تولیــد كــرده ایــم و بیــش از ٥١2 هــزار تــن 

كلینكــر در ســال مــاىل مــورد گــزارش صــادرات داشــته ایم. وى 

اظهــار كــرد: در ســال مــاىل 93 معــادل 2٥ درصــد عملیــات 

و فعالیــت هــاى رشكــت در حــوزه صــادرات بــوده اســت. 

همچنیــن فــروش ســال مزبــور بــه نســبت ســال مــاىل قبــل 

حــدود 30 درصــد رشــد داشــته اســت. مدیرعامــل ســیامن 

ــه  ــچ گون ــن رشكــت هی ــه ای ــه اینك ــا اشــاره ب ــزگان ب هرم

معوقــه اى نســبت بــه كارمنــدان خــود نــدارد، افــزود: در 

حــوزه تولیــد طــى ســال مــاىل مــورد گــزارش ركــورد شــكنى 

ــم.  ــته ای ــیامىن داش ــاى س ــت ه ــن رشك ــى را در بی تاریخ

ــه  ــت مقول ــوزه حامی ــرد: در ح ــح ك ــرى ترصی ــرت ذاك دك

ــیامن  ــت س ــى رشك ــوولیت اجتامع ــت و مس ــط زیس محی

ــام داده  ــیعى را انج ــاى وس ــذارى ه ــه گ ــزگان رسمای هرم

كــه اجــراى طــرح آب شــیرین كــن بــا ظرفیــت پنــج 

ــاى  ــن طرحه ــی از مهمرتی ــب در روز یك ــرت مكع ــزار م ه

اســرتاتژیك رشكــت اســت كــه كمــك شــایاىن بــه منطقــه و 

محیــط زیســت مــى كنــد. وى یــى از اهــداف ســال مــاىل 

ــیامن و  ــن س ــزار ت ــون و ١00 ه ــد دو میلی ــده را تولی آین

ــك  ــدار حــدود ی ــن مق ــرد و گفــت: از ای كلینكــر اعــالم ك

میلیــون و 700 هــزار تــن مربــوط بــه ســیامن و ٤00 هــزار 

ــر  ــه كلینك ــوط ب ــن مرب ت

خاطرنشــان  وى  اســت. 

گــزارش،  ایــن  در  كــرد: 

ــت  ــال فهرس ــه دنب ــا ب تنه

كــردن موفقیت هــا نیســتیم 

مجــاىل  را  آن  بلكــه 

ــا شــمه  ــى ســهامداران ب ــراى مشــاركت ذهن ــم ب ــه ای یافت

بــه منظــور دریافــت  از فعالیــت هــاى همــكاران  اى 

رهنمودهــاى ارزنــده تــان بــراى تصحیــح راهردهــا جهــت 

تــداوم ارزش آفرینــى بــراى ذینفعــان. دكــرت ذاكــرى ضمــن 

قــدرداىن از تالشــهاى كلیــه مدیــران و همــكاران خــود بــه 

ــه را مرهــون  ــان، توفیقــات حاصل ویــژه آقــاى دكــرت متقی

ــت  ــژه مدیری ــه وی ــكاران ب ــه هم ــدىل هم ــاق و هم وف

ــر  ــد باق ــرت محم ــاى دك ــاب آق ــت، جن ــابق رشك ــل س عام

ــت.  ــاىل دانس ع

مدیرعامــل ســیامن هرمــزگان در پایــان گفــت: بــا پیمــودن 

ــه  ــده ب مســیر موردنظــر در ســال جــارى و ســا لهــاى آین

برنامــه هــاى از پیــش تعییــن شــده دســت پیــدا كــرده و 

ــت  ــار، صمیمی ــت در گفت ــاده ســازى شــعار »صداق ــا پی ب

در رفتــار و صالبــت در كار« توســط كارگــران ایــن رشكــت، 

گام هــاى موثــرى در جهــت ارتقــاى منافــع مــى ایــن مــرز 

و بــوم برداریــم.
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اعضاء محرتم مجمع عمومی رشكت سیامن هرمزگان

گــزارش حــارض كــه حاصــل تــالش و فعالیــت هیئــت مدیــره ، مدیــران و كارگــران 

ــادی "  ــت جه ــی و مدیری ــزم مل ــا ع ــگ ، ب ــاد و فرهن ــال " اقتص ــت در س رشك

ــردد. ــور می گ ــم حض ــد تقدی می باش

ــا رهنمودهــای  ــان ســهام تقاضــا مــی شــود ب از مجمــع عمومــی محــرتم صاحب

خــود، هیئــت مدیــره را در انجــام وظایــف محولــه همچــون گذشــته یــاری منایند 

و امیــدوارم ایــن گــزارش مــورد توجــه و عنایــت مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه صاحبــان ســهام قــرار گیــرد.

رســالت رشكــت در ســال جــاری عــالوه بــر انجــام وظایــف معمــول خــود، بــه توجــه علمــی، نظــام منــد و فراگیــر پیوســته 

معطــوف شــده و در ایــن راســتا بــا انجــام بررســی هــای جامــع ، دقیــق و عاملانــه در جهــت پیگیــری اهــداف راهــردی 

ــوان اولیــن رشكــت  ــه عن ــن برنامــه راهــردی خــود قــدم برداشــته و در ایــن راســتا ب ــه طراحــی و تدوی رشكــت نســبت ب

تولیــدی، موفــق بــه اخــذ اســتاندارد ISIRI13000 شــده اســت.

تدبیــر و اســرتاتژی هیئــت مدیــره ، رصــد دقیــق ، مســتمر و نظــام منــد كلیــه شــئونات رشكــت از جمله حــوزه منابع انســانی 

اســت. از ایــن منظــر، منابــع انســانی مهمرتیــن رسمایــه رشكــت تلقــی شــده و رویكــرد ارتقــای توامننــدی نیــروی انســانی 

رشكــت از طریــق اصالحــات ســاختاری ، ارتقــاء تــوان ارزش آفرینــی نیروهــا ، اقدامــات رفاهــی ، انگیزشــی و نهایتــاً افزایــش 

بهــره وری بــا هــدف حفــظ و ایجــاد ارزش بــرای ذینفعــان بویــژه ســهامداران محــرتم همچنــان در دســتور كار قــرار دارد.

در ســال جــاری افزایــش بــی رویــه قیمتهــا و كاهــش مقــدار فــروش ســیامن بدلیــل افــت كشــش بــازار در مناطــق جنــوب 

كشــور و افزایــش هزینــه هــای تولیــد بــا تدبیــر هیئــت مدیــره و تــالش و كوشــش شــبانه روزی مجاهــدان عرصــه تولیــد در 

رشکــت موجــب كاهــش ارزش آفرینــی بــرای ســهامداران محــرتم نشــده و علیرغــم وجــود نوســانات متعــدد در ورودی هــا و 

خروجــی هــای محیــط كســب و كار ، نتایــج عملكــرد همــكاران در ســال جــاری بیانگــر آن اســت كــه بنیــادی محكــم ، پویــا 

و منعطــف در زیــر ســاخت هــا و ســاز و كارهــای ســیامن هرمــزگان نهادینــه شــده اســت.

رشكــت در ایفــاء مســئولیت اجتامعــی خــود در قبــال محیــط زیســت و جوامــع محلــی همچــون ســالهای قبــل غافــل نبــوده 

و همــواره ســعی منــوده اســت بــا توجــه بــه اصــول اخالقــی و بــا حساســیت نســبت بــه مســائل اجتامعــی ، فرهنگــی و 

محیطــی توجــه منــوده و بــا اتخــاذ موضــع فعــال نســبت بــه محیــط كســب و كار خــود تاثیــری مثبــت بــركار ، جامعــه و 

كاركنــان داشــته باشــد.

در ســال مالــی آتــی بــا همــت تیــم مدیریتــی و همــكاران بــا تجربــه و جــوان درصــد ایجــاد تغییــرات بنیــادی بــرای شــناخت 

علمــی بــازار ، برقــراری ارتبــاط موثــر بــا گروههــای مختلــف مشــرتیان و گســرتده تــر كردن دامنــه فعالیت بازار ســازی هســتیم.

در ایــن گــزارش ، تنهــا بــه دنبــال فهرســت كــردن موفقیــت هــا نیســتم بلكــه آن را مجالــی یافتــه ایــم بــرای مشــاركت ذهنــی 

شــام عزیــزان بــا شــمه ای از فعالیتهــای همــكاران بــه منظــور دریافــت رهنمودهــای ارزنــده تــان بــرای تصحیــح راهردهــا 

جهــت تــداوم ارزش آفرینــی بــرای ذینفعــان.

رجــاء واثــق دارد بــا تــوكل بــر ذات اقــدس بــاری تعالــی )جــل جاللــه( و توســل بــه امئــه اطهــار)ع( در پنــاه توجهــات حرضت 

ولیعرص)عــج( بــا پیمــودن مســیر مــورد نظــر مقــام عظــامی والیــت در ســال جــاری و ســال هــای آینــده بــه برنامــه هــای 

از پیــش تعییــن شــده دســت پیــدا كــرده و بــا پیــاده ســازی شــعار "صداقــت در گفتــار ، صمیمیــت در رفتــار و صالبــت در 

كار" توســط كارگــران ایــن رشكــت گامهــای موثــری در جهــت ارتقــای منافــع ملــی ایــن مــرز و بــوم برداریــم ان شــاء اللــه.

                                            هیئت مدیره

رشکت سیامن هرمزگان)سهامی عام(
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در ایــن قســمت در نظــر داریــم تــا در هــر شــامره یــک بخــش از 

کارخانــه را بــه همــراه رشح وظایــف اداری و همــکاران معرفــی 

کنیــم. بــه نظرمــان رســید بــرای رشوع ابتــدا یــک توصیــف کلــی 

از کارخانــه ارائــه دهیــم. در ادامــه تاریخچــه و رشح مختــرصی از کارخانــه را از نظــر خواهیــد گذرانــد. 

تاریخچه و مشخصات رشكت:

رشكــت ســیامن هرمــزگان ) ســهامى عــام ( درتاریــخ 27 دی مــاه ١3٦١ بــه صــورت رشكــت ســهامى خــاص تاســیس 

ــخصیت  ــت. ش ــیده اس ــت رس ــه ثب ــران ب ــى ته ــت صنعت ــا و مالكی ــت رشكته ــامره ٤٦٤١2 در اداره ثب ــت ش ــده و تح ش

حقوقــى رشكــت بــر اســاس مصوبــه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ ١378/0٤/2٦ از " ســهامى خــاص " بــه " ســهامى 

عــام " تبدیــل شــده و مركــز اصــى رشكــت در تاریــخ ١٦ تیــر مــاه ١379 از تهــران بــه بندرعبــاس انتقــال یافــت. 

فعالیت اصلی رشكت:

موضــوع فعالیــت رشكــت طبــق مــاده 3 اساســنامه عبــارت اســت از ایجــاد و تاســیس كارخانجــات تولیــد ســیامن و صنایــع 

جنبــى وابســته بــه آن و همچنیــن اكتشــاف، اســتخراج و بهــره بــردارى از كلیــه معــادن مــورد نیــاز ایــن صنعــت.

ــردارى شــامره ١00١١ مــورخ ٤ آذر مــاه ١38١ كــه توســط ســازمان صنایــع و معــادن اســتان  ــه بهــره ب ــه موجــب پروان  ب

هرمــزگان صــادر شــده، ظرفیــت تولیــد ســالیانه معــادل ١،800،000 تــن انــواع ســیامن درســه شــیفت كارى مــى باشــد.

سیستمهای مدیریتی سازمان و اقدامات کیفی محصول:

ــت  ــوع هامتی ــن از ن ــنگ آه ــک و س ــنگ آه ــارن، س ــی م ــه اصل ــواد اولی ــه از م ــیامن در کارخان ــد س ــت تولی جه
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اســتفاده مــی شــود. پــس از انجــام عملیــات آتشــباری در 

ــنگ  ــان س ــواد در دپارمت ــه، م ــواد اولی ــن م ــادن و تامی مع

ــره مــی شــود.  شــکن، خردایــش و در ســالن اختــالط ذخی

مــواد ذخیــره شــده در ســالن اختــالط وارد ســیلو شــده و 

پــس از افزایــش ســنگ آهن)هامتیــت( و ســنگ آهــک بــا 

خلــوص بــاال بــه آن )بــه میــزان الزم(، وارد آســیاب غلطکــی 

بــه ســیلوی هموژناســیون  از خردایــش  پــس  شــده و 

منتقــل می گردنــد. مــواد خــام پــودر شــده پــس از خــروج 

از ســیلوهای هموژناســیون وارد پیــش گرمکــن شــده و 

پــس از انجــام عمــل کلسیناســیون جهــت عملیــات پخــت 

وارد کــوره دوار شــده و در حــرارت موجــود در کــوره، 

واکنــش هــای شــیمیایی مربــوط بــه تشــکیل فازهــا انجــام 

ــط  ــر داغ توس ــای کلینک ــود. دم ــکیل می ش ــر تش و کلینک

خنــک کــن کاهــش داده شــده و ســپس وارد ســیلوی 

کلینکــر شــده و پــس از آن افزودنــی هایــی نظیــر ســنگ 

ــزوده و وارد  ــه آن اف ــک و ... ب ــنگ آه ــوزوالن، س ــچ، پ گ

ــده در  ــد ش ــیامن تولی ــود و س ــی ش ــه ای م ــیاب گلول آس

ــی  ــه و پاکت ــورت فل ــه ص ــره و ب ــیامن ذخی ــیلوهای س س

ــردد. ــرتی می گ ــل مش تحوی

ــای  ــیامن ه ــارض س ــال ح ــت در ح ــن رشک ــوالت ای محص

ــد پوزوالنــی  ــوع 2 و ســیامن پرتلن ــوع ٤2٥-١ ، ن ــد ن پرتلن

نیــاز مشــرتیان توانایــی  بــه  بــا توجــه  مــی باشــد و 

ــز فراهــم  ــواع دیگــر ســیامن هــای خاکســرتی نی ــد ان تولی

می باشــد. کیفیــت محصــوالت تولیــدی پیوســته فراتــر 

از اســتاندارد هــای ملــی و بارهــا مــورد تقدیــر مجامعــی 

ــه  ــرار گرفت ــیامن ق ــت س ــان صنع ــن کارفرمای ــر انجم نظی

ــت.  اس

ســیامن هرمــزگان از ابتــدای راه انــدازی همــواره بــر ارائــه 

ــه  ــون موفــق ب ــد داشــته و تاکن ــا کیفیــت تاکی محصــول ب

دریافــت مجــوز اســتفاده از نشــان اســتاندارد ملــی ایــران 

و همچنیــن بــه منظــور صــادرات موفــق بــه کســب نشــان 

CE جهــت درج بــر روی محصــوالت تولیــدی خــود گشــته 

اســت. 
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نام سهــــامـــدارردیف
تاریخ تایید گزارش1393/8/30

درصدتعداد سهامدرصدتعداد سهام

225,210,66183,1225,283,41083,1رشکت مدیریت رسمایه گذاری امید )سهامی عام(1

11,137,2044,111,137,2044,1رشکت رسمایه گذاری سپه )سهامی عام(2

7,947,0992,97,947,0992,9بانک تجارت3

7,322,0002,77,322,0002,7رسکت رسمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت )سهامی خاص(4

6,535,0862,46,535,0862,4رشکت مدیریت رسمایه گذاری بانک مسکن )سهامی خاص(5

3,238,9051,23,238,9051,2رشکت رسمایه گذاری توسعه ملی )سهامی عام(6

9,609,0453,59,536,2963,5سایر اشخاص حقیقی و حقوقی7

271,000,000100271,000,000100جمع

لیست سهــامداران عمده شــرکت

 X-ray ایــن رشکــت جهــت اطمینــان از کیفیــت محصــوالت تولیــدی اقــدام بــه تجهیــز آزمایشــگاه هــای شــیمی، فیزیــک و

بــه بهرتیــن امکانــات روز و کنــرتل مــداوم متامــی خــط تولیــد از معــادن تــا ســیامن بارگیــری منــوده اســت کــه کیفیــت 

خدمــات و نتایــج ارائــه شــده در ایــن آزمایشــگاه هــا باعــث کســب گواهینامــه تاییــد صالحیــت بــه عنــوان آزمایشــگاه 

همــکار از ســازمان ملــی اســتاندارد از ســال ١387 گردیــده اســت.

ســیامن هرمــزگان در راســتای ارتقــاء ســطح مدیریــت در رشکــت از ســال 2003 تــا کنــون موفــق بــه پیــاده ســازی سیســتم 

مدیریــت کیفیــت، محیــط زیســت و ایمنــی و بهداشــت گردیــده اســت کــه اخــذ گواهینامــه هــای مربــوط بــه صــورت 

مســتمر از موسســه IMQ ایتالیــا مویــد ایــن مطلــب مــی باشــد.

ایــن رشکــت بــه عنــوان نخســتین رشکــت قدیمــی ســیامن موفــق شــده اســت سیســتم مدیریــت جامــع در اســتاندارد 

ــز  ــت اســرتاتژیک و ســاماندهی ســازمانی 5S نی ــوق شــامل مدیری ــوارد ف ــر م ــه عــالوه ب ــران ISIRI 13000 ک ــی ای مل

ــه  ــه اخــذ نشــان واحــد منون ــد. ســیامن هرمــزگان در طــی ســالهای گذشــته بارهــا موفــق ب ــاده ســازی کن هســت را پی

صنعتــی، واحــد منونــه کیفیــت، مدیــر منونــه کیفیــت، واحــد منونــه محیــط زیســت، صــادر کننــده منونــه، لــوح تقدیــر 

ــرای عملکــرد مناســب در شــاخص هــای بهــره وری و .... شــده اســت. ب



)پیشنهادات هیئت مدیره محترم شرکت به مجمع عمومی(

ــر  ــت ه ــل موفقی ــن عوام ــم تری ــی از مه ــد یک ــی تردی ب

ــات آن  ــه حی ــاره ادام ــح درب ــزی صحی ــه ری ــازمان برنام س

اســت، کارشناســان مدیریــت اســرتاتژیک بــرای هــر ســازمان 

یــا رشکتــی کــه فاقــد برنامــه و اســرتاتژی مشــخصی دربــاره 

آینــده خــود باشــد پیــش بینــی هــای ناگــواری مــی کننــد. 

بــه یقیــن آنچــه باعــث رشــد روز افــزون کارخانــه ســیامن 

هرمــزگان در عرصــه هــای مختلــف تولیــد، نگهــداری، 

فــروش و صــادرات مــی شــود ارائــه یــک اســرتاتژی مــدون و 

ــزی منظــم اســت. ــه ری برنام

در همیــن راســتا و بــا توجــه بــه ارائــه پیشــنهادات هیئــت 

مدیــره محــرتم رشکــت بــه مجمــع عمومــی ســاالنه در ادامــه 

برنامــه هــا و چشــم اندازهــای وضعیــت رشکــت بــرای ســال 

مالــی آتــی ارائــه مــی گــردد.

برنامه های سال آتی به رشح ذیل است:

تالش جهت دستیابی کامل به بودجه مصوب.. ١

برنامــه ریــزی و مطالعــه بــرای افزایــش ظرفیــت تولید . 2

كارخانه. 

رسمایه گذاری بهینه منابع در فعالیتهای سودآور.. 3

ــر و افزایــش ســهم رشکــت در بازارهــای . ٤ حضــور موث

خارجــی.

اجرای طرحهای بهینه سازی مصارف انرژی.. ٥
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اجــرا و تکمیــل طرحهــای توســعه و افزایــش ظرفیــت . ٦

تولیــد ســیامن )نظیــر نصــب آســیاب ســیامن چهــارم 

 UPGRADING و نصــب پکــر ســوم و اجــرای طــرح

خطــوط تولیــد بــا رصف کمرتیــن هزینــه(. 

بهــره گیــری از متدهــای علمــی در فرآینــد هــای . 7

اجرائــی و مدیریتــی در متامــی حــوزه هــا .

تامیــن آب مــورد نیــاز کارخانــه از طریــق ایجــاد . 8

تاسیســات آب شــیرین کــن

برنامه های آینده رشکت:

١.   گسرتش بازارهای مرصف داخلی و خارجی

• برنامه ریزی در جهت افزایش ظرفیت تولیدكلینكر	

• ــپ 	 ــر تی ــواع دیگ ــع ان ــكان عرضــه و توزی بررســی ام

ــی  ــای داخل ــیامن در بازاره ــای س ه

• گســرتش بــازار صادراتی)آفریقــا ، آســیای غربــی و 	

ــارس( ــج ف ــیه خلی ــورهای حاش كش

2.   تکمیل طرحهای افزایش ظرفیت خطوط:

ــای  ــه ریزی ه ــوق، برنام ــه ف ــوارد مطروح ــه م ــه ب ــا توج ب

مــدون جهــت تکمیــل طرحهــای افزایــش ظرفیــت خطــوط 

ــا  ــف ب ــای مختل ــی در دپارمتانه ــات اساس ــه، اصالح کارخان

توجــه بــه رشایــط خــاص آب و هوایــی درحــال انجام اســت.

3.   كاهش مرصف انرژی:

رشكــت بــا تعامــل بــه عمــل آمــده بــا ســازمان بهینــه ســازی 

ــران،  ــی UNIDO در ای ــور و منایندگ ــوخت كش ــرصف س م

كمــك بالعــوض ایــن ســازمان بــرای بهینــه ســازی دپارمتــان

Grate Cooler  و انتقــال مــواد را جــذب منــوده و در ســال 

آینــده بــا اجــرای ایــن پــروژه هــا رصفــه جویــی در مــرصف 

انــرژی در دپارمتــان پخــت بعمــل خواهــد آمــد.

٤.   بررسی تولید محصوالت جانبی:

جهــت بهــره بــرداری از کلیــه منابــع در اختیــار مقــرر 

فــروش  و  تولیــد  جهــت  الزم  هــای  بررســی  گردیــده 
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محصــوالت جانبــی نظیــر آهــك و گــچ بــه عمــل آیــد.

٥.   برنامه های اجرائی سال آتی درحوزه تولید:

الــف – بهــره منــدی از الگــوی علمــی بــرای افزایــش 

طریــق: از  فرآیندهــا  كلیــه  در  بهــره وری 

	•••اســتقرار•مــدل•مدیریــت•ســبز•بــا•اســتفاده•از•مــدل•

EFQM رسآمــدی 

	•••تدوین•و•پیاده•سازی•مدیریت•اسرتاتژیك•

	•••اجرای•طرح•مدیریت•پروژه•ای•

ب- اقدامات عملیاتی در محیط زیست از طریق:

	•••امحــاء•پســاندهای•صنعتــی•از•طریــق•ســوزاندن•در•

ــوره ك

	•••برنامــه•ریــزی•جهــت•آبیــاری•كامــل•فضــای•ســبز•كارخانــه•

بــه صــورت قطــره ای

ــه• ــوره•از•جمل ــژه•ك ــره•وری•در•مصــارف•وی ــش•به 	•••افزای

ــوازم و قطعــات یدكــی مــرصف آجــر، مــرصف ل

ج -   افزایــش كارائــی دربخــش معــدن )اكتشــاف، اســتخراج 

و ...(

ح -   افزایــش تنــوع تولیــد ازجملــه ســیامن هــای پوزوالنــی 

و آمیختــه

د -   افزایش كارائی سیستم تعمیر و نگهداری

ــن  ــره ارزش تامی ــازی زنجی ــاده س ــت پی ــه جه ذ -   مطالع

ــدگان  كنن

ر -   استفاده از فن آوری به روز با هدف:

	•••كاهــش•مــرف•انــرژی•الكرتیكــی•در•دپارمتانهای•آســیاب•

مواد و آســیاب ســیامن

	•••اســتفاده•كارائــی•سیســتم•انتقــال•بــرق•كارخانــه•و•تغذیــه•

بــرق و مصــارف مختلــف آن 

	•••افزایش•بهره•وری•سیستم•انتقال•آب•به•كارخانه

ز -   بررســی راهكارهــای مربــوط بــه كاهــش حــوادث، 

ســازی  پیــاده  و  شناســائی  و  ایمنــی  میــزان  افزایــش 

آراســتگی: نظــام  اجــرای  و  كار  محیــط  اســتانداردهای 

درارتبــاط بــا کاهــش فراوانــی شــدت حــوادث، برنامــه هــای 
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اجرایــی زیــر در سیســتم مدیریــت یکپارچــهIMS دردســتورکار قــرار دارد:

	•••نصب•پل•های•ارتباطی•بین•پری•هیرت•و•سیلوهای•مواد.

	•••خرید•یک•دستگاه•جرثقیل•بوم•بلند30 تنی.

	•••برگزاری•مانورهای•امداد•و•نجات•با•رشکت•اعضاء•تیم•های•واکنش•رسیع.•

	•••اجــرای•کالس•هــای•آموزشــی•عمومــی•حفاظــت•ایمنــی•و•آتــش•نشــانی•و•کمــک•هــای•اولیــه•بــرای•

عمــوم کارکنــان.

 .AFT•خرید•تجهیزات•پیرشفته•آتش•نشانی•سیستم•••	

	•••خرید•یک•دستگاه•خودرو•پیرشفته•امداد•و•نجات.•

	•••خرید•یک•دستگاه•وانت•امداد•نجات•مجهز•به•ابزار•الزم•.

	•••خریــد•دســتگاههای•Sound Level Meter ، Spirolab III ، WBGT، Digital Light Meter در مرکــز 

بهداشــت.

٦.   سایر برنامه ها:

	•••نصب•کرارش•گچ•در•آسیاب•سیان•جدید

	•••انجام•اکتشاف•تفصیلی•معدن•گچ

	•••انجام•مطالعات•اکتشاف•تفصیلی•مارل•شالی

	•••طرح•بهره•برداری•از•معادن•مارل•و•آهک•)استخراجی(

FCT•بررسی•امکان•ارتقاء•کوره•با•مشعل•های•••	

	•••تفکیک•و•استفاده•آنالین•از•دو•باسکول•موجود•برای•توزین•مواد•اولیه

	•••نصب•روتوویفیدر•جهت•توزین•خوراک•کوره2

	•••اجرای•طرح•kids در گریت کولرها

	•••نصب•الواتور•جهت•حذف•هوای•ایرلیفت•خوراک•کوره

	•••بررسی•امکان•نصب•آنالیزور•به•جای•منونه•گیرهای•سنگ•شکن•

	•••طراحی•بهینه•سازی•سیستم•اعالم•حریق•موجود•پستهای•برق•و•انباره

	•••خرید•و•راه•اندازی•برنامه•نگهداری•و•تعمیرات

	•••نصب•پل•بین•سیلوی•مواد•و•پری•هیرت

ISO 17025•استقرار•و•اخذ•گواهینامه•••	

	•••خرید•،نصب•و•راه•اندازی•دوربین•های•مداربسته•در•مکان•های•حساس•کارخانه•و•خط•تولید

	•••بروز•رسانی•منودار•سازمانی•بر•اساس•شناسایی•فرآیندها•و•فعالیتها

	•••ایجاد•سیستم•ارزیابی•عملکرد•کارکنان

	•••مقاوم•سازی•سازه•های•بتنی•خط•تولید

	•••بهسازی•و•نوسازی•اطاقهای•آسیاب•مواد•و•بهره•بردار

	•••ایجاد•شعبه•فروش•در•مناطق•آزاد•کیش•و•قشم.
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دکرت محمد حسن پیراسته ]مشاور زیست محیطی[

ــون  ــم قان ــل پنجاه ــام از اص ــا اله ــزگان ب ــیامن هرم س

اساســی جمهــوری اســالمی ایــران حفاظــت محیــط 

زیســت را در قالــب یــک مســئولیت رشعــی و اخالقــی 

رسلوحــه برنامــه هــای خویــش قــرارداده و بــا ایــن 

بــاور مبــادرت بــه اســتفاده از خدمــات مشــاور زیســت 

محیطــی مدیــر عامــل و تشــکیل جلســات مســتمر 

کمیتــه تخصصــی حفاظــت محیــط زیســت در کارخانــه 

ــران  ــی مدی ــل و متام ــرتم عام ــت مح ــور مدیری ــا حض ب

ــن نشســت  ــط منــوده اســت. در بیســت و هفتمی ذیرب

کمیتــه تخصصــی محیــط زیســت ســیامن هرمــزگان کــه 

ــات  ــرای مالحظ ــت اج ــرره در جه ــات مق ــر مصوب پیگی

زیســت محیطــی کارخانــه و در راســتای احــراز پــروژه 

صنعــت ســبز و برگزیــده اســتان در آذرمــاه ســال جــاری 

ــر اقدامــات اصالحــی  ــد ، ضمــن مــروری ب ــزار گردی برگ

زیســت محیطــی کارخانــه پیگیــری پــروژه تدویــن 

مطالعــات جامــع مدیریــت زیســت محیطــی کارخانــه و 

معــادن مربوطــه ) EMP, EMS( و اجــرای رهنمــود های 

مــورد تاکیــد مهندســین مشــاور بــه انگیــزه دســت یابی 

بــه تحقــق آرمانهــای منــدرج در ســند چشــم انــداز 

ــت. ــرار گرف ــورد توجــه ق ــران م ــوری اســالمی ای جمه

ــه  ــت گان ــای بیس ــه ه ــرای برنام ــا اج ــد ب ــدون تردی ب

ــیامن  ــت س ــی رشک ــت محیط ــی زیس ــات اصالح اقدام

هرمــزگان امیــد مــی رود ایــن واحــد بــزرگ صنعتــی 

مســتقر در ســواحل خلیــج همیشــه فــارس ایــران بعنوان 

ــر  ــوه گ ــت جل ــط زیس ــتدار محی ــر و دوس ــدی برت واح

ــری  ــکل گی ــی در ش ــل اساس ــت عام ــی اس ــود. بدیه ش

ــکاران در  ــران و هم ــخ مدی ــاد راس ــری اعتق ــن تفک چنی

مدیریــت زیســت محیطــی کارخانــه بــه مــوازات اهداف 

صنعتــی و هامهنگــی بــا برنامــه هــای دســت یابــی بــه 

ــاک مــی باشــد. ــد پ ــت اســمی و تولی ظرفی

ــه در  ــه هــای مــورد نظــر ک بدینوســیله برخــی از برنام

ــت  ــط زیس ــت محی ــی حفاظ ــه تخصص ــات کمیت جلس
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ــه  ــکاری صمیامن ــد و هم ــئولین ارش ــت مس ــه مدیری ــه ب کارخان

متامــی همــکاران اجــرا گردیــده و یــا مراحــل تکمیلــی خویــش را 

طــی مــی منایــد اشــاره مــی منایــد:

• تدویــن برنامــه جامــع مدیریــت زیســت محیطــی کارخانــه 	

)EMP, EMS ( و معــادن مربوطــه

• اجــرای پــروژه هــای اصالحــی در عملکــرد الکرتوفیلــرت هــا 	

بگونــه ای کــه خروجــی دودکــش هــا ارقامــی بســیار پاییــن 

تــر از اســتاندارد هــای مصــوب ســازمان حفاظــت محیــط 

زیســت را تامیــن خواهــد منــود.

• ــازی 	 ــه س ــرصف و بهین ــوی م ــالح الگ ــه اص ــرای برنام اج

مــرصف انــرژی مبنظــور دســت یابــی بــه اهــداف ایــده آل 

رشکــت.

• اجــرای پــروژه Online Monitoring و اتصــال بــه شــبکه 	

پایــش فراگیــر ســازمان حفاظــت محیــط زیســت.

• ــاالنه 	 ــعه س ــبز و توس ــای س ــه فض ــه ب ــق 2٥% عرص تحق

اراضــی بالمعــارض کارخانــه.

• ــزه 	 ــه انگی ــار ب ــت فش ــاری تح ــای آبی ــروژه ه ــرای پ اج

رصفــه جویــی در مــرصف آب.

• آســیب شناســی – پیگیــری و برنامــه ریــزی علمــی مبنظــور 	

ــاق  ــدم انطب ــی ع ــل تدریج ــامانه HSE و تقلی ــرای س اج

هــای مرتبــط بــا بخــش محیــط زیســت – ایمنــی و 

ــر. ــب نظ ــاورین صاح ــتفاده از مش ــا اس ــه ب ــت کارخان بهداش

• اصــالح وضعیــت سیســتم تصفیــه فاضــالب بهداشــتی 	

ــری  ــره گی ــوب و به ــتاندادهای مص ــن اس ــه و تامی کارخان

ســبز  فضــای  آبیــاری  جهــت  در  حاصلــه  پســاب  از 

کارخانه. 

• تدویــن و اجــرای برنامــه جامــع آموزشــی زیســت محیطــی 	

رشکــت بصــورت پنــج ســاله و بــا معیــار نفــر ســاعت روز در 

ســطوح مختلــف مدیــران و مهندســین – کارگــران و جوامــع 

محــل همجــوار بــا همــکاری اداره کل محیــط زیســت اســتان.

• پیگیــری و اجــرای پــروژه تصفیــه فاضــالب مجموعــه 	

مهامنــرا در شــهر بندرخمیــر مبنظــور اســتفاده از پســاب 

ــرصف آب. ــی در م ــه جوی ــه و رصف حاصل

• اجــرای پــروژه هــای مشــرتک تحقیقاتــی زیســت محیطــی 	

ــتان  ــت اس ــط زیس ــت محی ــکاری اداره کل حفاظ ــا هم ب

نظیــر بررســی وضعیــت پایــداری مانگــرو هــا و حفاظت از 

گونــه نــادر خــرس ســیاه در زیســتگاه هــای جنوبــی کشــور.

• مشــارکت در برنامــه هــای آموزشــی و مناســبت هــای 	

ــا هامهنگــی و همــکاری اداره  زیســت محیطــی کشــور ب

ــتان. ــت اس ــط زیس ــت محی کل حفاظ

• تامیــن ماشــین غبــار روب صنعتــی بــه انگیــزه بهبــود 	

وضعیــت هــوای محیطــی و تامیــن اســتانداردهای مصــوب.

• اجــرای پــروژه آب شــیرین کــن بــا هزینــه گزاف بــه انگیزه 	

حفــظ پایــداری زیســت بــوم خشــکی منطقــه کهورســتان 

کــه ســالها قبــل بــا انتقــال آب چاههــای خریــداری شــده 

مصــارف مختلــف کارخانــه را تامیــن مــی منایــد.

• اجــرای برنامــه مدیریت پســامندهای ویژه و پســامندهای 	

عــادی و ترویــج و آمــوزش و اجــرای طــرح تفکیــک از 

مبــداء مبنظــور حصــول اهــداف مدیریــت ســبز.

• 	 ISO 14000 ــازات ــب امتی ــتمرار کس ــت اس ــالش در جه ت

OHSAS18000 , کــه عمدتــاً مرتبــط بــا اهــداف زیســت 

محیطــی رشکــت مــی باشــد.

• ــود 	 ــر و بهب ــظ منظ ــا حف ــط ب ــای مرتب ــه ه ــرای برنام اج

)Land Scaping ( چشــم انــداز محیطــی

• ــه 	 ــون برنام ــاده ١90 قان ــدرج در م ــات من ــرای مالحظ اج

ایــران در راســتای  اســالمی  پنجــم توســعه جمهــوری 

اهــداف مدیریــت ســبز.

• اهــداف 	 در  محیطــی  زیســت  هــای  برنامــه  تدویــن 

مدیریــت راهــردی و اســرتاتژیک رشکــت در راســتای 

اهــداف صنعتــی. تحقــق 

• تشــکیل کمیتــه تخصصــی حفاظــت محیــط زیســت 	

هدایــت  و  رشکــت  مســئولین  حضــور  بــا  کارخانــه 

برنامه هــا توســط مشــاور زیســت محیطــی رشکــت و 

ــر کل محیــط زیســت  برنامــه ریــزی مبنظــور حضــور مدی

اســتان و همــکاران مربوطــه حداقــل ســالی یکبــار جهــت 

شفاف ســازی برنامه هــا و نقــد موضوعــات توســط محیــط 

زیســت اســتان کــه تصــور می شــود ایــن حرکــت در اســتان 

ــت. ــرد اس ــه ف ــرص ب ــزگان منح هرم
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انشــاالله از ایــن شــامره كلیــه انتصابــات صــورت گرفتــه در كارخانــه را در هــر 

شــامره منعكــس خواهیــم كــرد و بــرای كلیــه عزیــزان در جایــگاه هــای جدیــد 

آرزوی پیرشفــت و موفقیــت داریــم.

آقای وحید مهرآبادی - رئیس دفرت مدیرعامل - 20/٥/93. ١

آقای اصغر آذری- بازرس مدیر عامل -٦/١٥/93. 2

آقای رحیم همدانی- مناینده مدیر عامل در كمیسیون معامالت -٦/93/7. 3

آقای عباس رحمتی نیا- معاون بازرگانی -١/93/9. ٤

آقای حبیب حسن زاده- رئیس حراست -93/9/3. ٥

آقای محمد حسن سنجی- مدیر امور اداری - ١٦/93/9. ٦

آقــای ســلیم احمــد نــژاد- مناینــده مدیــر عامــل جهــت تدویــن، پیــاده ســازی . 7

و اجــرای برنامــه ریــزی راهــردی - 93/9/١٦ و مناینــده مدیــر عامــل در 

ــی - 93/9/23 ــی سیســتم هــای مدیریت متام

آقای سعید خانی پور- معاون مالی و اداری - ١١/١8/93. 8

آقای کامران معتمدی – مدیر مالی – ١١/١8/93. 9

[
ــك از  ــه هری ــی ك ــا در صورت ــه مقــرر شــد ت ــا هامهنگــی هــای صــورت گرفت ب

ــای  ــه ه ــش هزین ــتای كاه ــه ای در راس ــده خالقان ــت ای ــرتم رشك ــنل مح پرس

ــه  ــری ب ــك موث ــه كم ــی ك ــر موضوع ــه و ه ــره وری كارخان ــش به ــد، افزای تولی

بهبــود فعالیــت هــای كارخانــه ارائــه منایــد بــه نحــو شایســته و درخــوری مــورد 

ــرد. ــرار گی تشــویق ق

ــا  ــرای م ــده هــای خــود را ب ــه كار شــوید و ای ــروز دســت ب ــن ام ــس از همی پ

ارســال كنیــد كلیــه ایــده هــای ارســال شــده در شــامره هــای بعــدی در همیــن 

ســتون بــه نــام خــود فــرد منتــرش خواهــد شــد.
[
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بــی شــك توجــه بــه ایمنــی یكــی از 

الزامــات رشوع هــر كاری بــه شــامر مــی 

ــژه ای  ــش وی ــر بخ ــن خاط ــه همی رود، ب

ــی  ــوارد ایمن ــح م ــه توضی در هــر شــامره ب

خواهیــم پرداخــت. در بخــش اول الزامــات ایمنــی در 

ــم داد. ــح خواهی ــرق را توضی ــا ب ــگام كار ب هن

ــار  ــزات فش ــرتل - تجهی ــرق و كن ــد ب ــی واح ــد ایمن * مت

ــف ضعی

١- استفاده از كفش ایمنی و كاله ایمنی عایق

2- اطمینــان از بــی بــرق بــودن قطعاتــی كــه كار رسویــس 

ــر  ــا ه ــرت ی ــتفاده از فازم ــود. اس ــی ش ــام م ــا انج روی آنه

وســیله مشــخص كننــده وجــود ولتــاژ بــرای تشــخیص بــرق 

دار بــودن الزامــی اســت.

3- در موقــع انــدازه گیــری در تجهیــزات بــرق دار و یــا كار 

بــا تجهیــزات بــرق دار، ایســتادن روی كــف عایــق الزامــی 

اســت. در ضمــن هیــچ نقطــه ای از بــدن و یــا لبــاس نبایــد 

بــا ارت ) بدنــه تابلــو و غیــره( در متــاس باشــند.

٤- پــس از انجــام كار كلیــه اتصــاالت موضــوع كار، از قبیــل 

ــره  ــی تابلوهــا، فیوزهــا و غی ــال هــا، اتصــاالت داخل ترمین

مجــددا از نقطــه نظــر اســتحكام اتصــال و محكــم بــودن 

آن چــك شــوند.

ــق  ــه قطعــات و اســتحكامات موضــوع كار، عای ٥- در كلی

بــودن محــل هــا، اتصــاالت و یــا قطعاتــی كــه مــی بایســتی 

عایــق باشــند، وارســی و عایــق شــوند.

٦- درب كلیــه تابلوهــا در رشایــط عــادی مــی بایســت 

ــند. ــته باش بس

* متد ایمنی واحد برق و كنرتل - الكرتوفیلرت

١- بــدون اطمینــان ازصحــت اتصــاالت ارت، روشــن كــردن 

)HV( ولتــاژ بــاال ممنــوع اســت.

2- بــدون اطمینــان از قفــل بــودن در كلیــه قســمت هــای 

HV و موجــود بــودن كلیــد آن در محــل مخصــوص روشــن 

كــردن HV ممنــوع اســت.

3- هرگونه متاس با HV ممنوع است.

ــض  ــا تعوی ــوز و ی ــر فی ــردن تایم ــارج ك ــاب از خ ٤- اجتن

ــرت. ــودن الكرتوفیل ــن ب ــگام روش ــه هن ــوز در HVB ب فی

٥- اطمینان از صحت كاركرد رله بوخ هولتز ترانسها.

٦- اســتفاده از پریــز داخلــی HVB بــرای روشــنایی اضافی 

و یــا هویــه ممنــوع اســت. بــرای ایــن كار از بــرق مناســب، 

محــل مناســب و به شــكل مناســب اســتفاده شــود.

7- اطمینــان از نصــب تابلوهــای هشــدار دهنــده در محــل 

هــای مخصــوص، روی در اتــاق هــای ترانــس، روی فنــس و 

roof beam روی ورودی هــای

8- ورود بــه پشــت فنــس HV در پســت الكــرتو فیلرتهــا 

ممنــوع اســت.




