
باالتر از پیش بی�ن های برنامه حرکت می کنیم

تقديرنامه ۳ستاره جايزه ملی مديريت مالی ايران به سیمان هرمزگان رسید

طرح جايگزينی نیروهای بازنشسته در اولويت معاونت  اجرايی

پرجمعیت ترين پرندگان جهان
شهر آب، آبادانی و سیمان

چگونه با موبايل، عکس حرفه ای بگیريم؟

بهــار را صــدا بزن!

فصـلنامه داخـیل شـرکت سـیمان هرمـزگان)دوره جدید(  | شــمارە 14 | بهــــار 1396 
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سـخن اول

برآمد  باد صبح  و  بوی  نوروز          به  کام  دوستان  و  بخت  پیروز
  مبارک بادت اين سال و همه سال      همايون بادت اين روز  و همه روز

دگر باره برگی از اوراق طبیعت در تکرار  هر ساله اش ورق خورد و خاطر خویشاوندی انسان  با  هستی  
و خالق مهربانش تجدید گشت.  نوروز که به هوشمندی نیاکان ما در آغاز سال و نخستین روز بهاری، 
ایرانیان است، نیاز دائمی و مستمر ملتی است که تغییر و تحول و توسعه را در خود و  جشن ملی 

جامعه طلب می کند.
و با زایل کردن و برانداختن تحجر و کهنگی، نو شدن  و کمال و ارتقاء را در اندیشه و عمل جستجو 
می کند و این آموزه ای  است که هر ساله در بهار تکرار می شود و  بر خالف همه تکرارها نه تنها مالل آور 
نیست که با رویش مجدد سبزه ها و جاری شدن رودها و سر زدن شکوفه ها و شکفتن جوانه ها جان و 

اندیشه و احساس را به لطافت، شادابی و بهجت، صیقل می بخشد.
 سالی که از آن عبور کردیم به همت همه همکاران پرتالش از مدیران و کارکنان، سال موفقیت ها و  
دستاوردهای گران سنگ در مجموعه شرکت بوده است و البته به دلیل متأثر شدن صنعت سیمان از 

رکود بخش ساختمان، مشکالت و تنگناهایی هم بر سر به وجود آورده بود.
برنامه های  و  انقالب  ایران و در سایه رهنمودهای رهبر معظم  بلند ملت  پرتو همت  آنکه در  امید 
دولت تدبیر و امید و تالش مضاعف شما همکاران در سال جاری، دستاوردها و موفقیت های بیشتری 

را به دست آوریم.
آنان، سعادت،  ضمن تبریک این عید ملی به همه همکاران خدوم و عزیزم و خانواده های شریف 

بهروزی و سربلندی را برایشان آرزومندم. 

جعفر رحمان زاده
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 فصلنامه داخیل سیمان هرمزگان
 شمـاره چهاردهم
بهــــــار 1396
 آدرس دف�ت مرکزی:

داماد - باالتر از میدان مینا   تهران - خیابان م�ی
 خیابان بهروز - پالک 37
 کدپس�ت : 1911773186
 آدرس کارخانه:

 استان هرمزگان - شهرستان بندر خم�ی
 کیلوم�ت 4 جاده بندر لنگه
 شماره تلفن تهران: 021-22904985
0763-3222302-4 :  شماره تلفن بندر خم�ی
 نمابر تهران: 021-22259802
07630763-3223083-4 :  نمابر بندر خم�ی
: ن�ت  درگاه این�ت
www.hormozgancement.com 
ونییک:  پست الک�ت
info@hormozgancement.com 
 مدیر مسئول: جعفر رحمان زاده

: مصطفی بابا�ی  رسدب�ی
 دب�ی تحریریه: عطاالّله باباپور
ن تشکر روابط عمومی: حس�ی

،حجت عزیزی   عکاس: محمد محمد امی�ن
 تحریریه:
 بابک خالقی، سعید خا�ن پور
خا�ن ن ام�ی سامان سلیمی، محمدحس�ی

ا فرخ رو  با تشکر از همکاری می�ت
 تولید محتوا و طراحی گرافیک: استودیو ه�ن نو
www.newartstudio.ir 
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اخـبار کارخانه

 7 شنبه  روز  ایران،  مالی  مدیریت  ملی  جایزه  دوره  هفتمین 
راه  وزیر  آخوندی  عباس  دکتر  با حضور   95 سال  ماه  اسفند 
رئیس  اقتصادی  مشاور  نجفی  محمدعلی  دکتر  شهرسازي،  و 
جمهور، دکتر میرعلی اشرف عبدالّله  پوری حسینی معاون وزیر 
و  سازی  سازمان خصوصی  رئیس  و  دارایی  و  اقتصادی  امور 
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمي، مدیران شرکت ها 

و اساتید دانشگاه در سالن اجالس سران، برگزار شد.
با داوری نتایج ارزیابی ها توسط کمیته داوران، شرکت سیمان 
هرمزگان در دومین سال حضور خود در این جایزه و با دو پله 
صعود حائز امتیاز الزم برای دریافت تقدیرنامه سه ستاره شد. 
جایزه ملی مدیریت مالی ایران از سال 1389 هر ساله برگزار می شود 
و بستر ساز بهبود و ارتقای سطح مدیریت مالی و اقتصادی در 
شرکت ها و سازمان های شرکت کننده شده است. حضور فعال 
و گسترده شرکت ها و سازمان های ایرانی در جایزه ملی مدیریت 
مالی ایران بیانگر این است که سازمان های ایرانی میل بسیاری برای 
حضور در فرایندی دارند که در آن سازمان های همسو و غیرهمسو 
شرکت می کنند تا سطح واقعی خود را در حیطه عملکرد مدیریت 
نوع  نظر  از  که  و شرکت هایی  سازمان ها  با  را  خود  و  سنجیده 
فعالیت با آن ها مشترك هستند، مقایسه کنند. حمایت مدیریت 
مالی حرفه ای در مسیر دستیابی به جایگاه واقعی در شرکت ها و 
سازمان ها، تشویق و ترغیب شرکت ها برای انجام خودارزیابی و 
شناخت نقاط قوت و ضعف و زمینه های بهبود، ایجاد فضای 
رقابتی مناسب و حرفه ای شرکت ها و سازمان های ایرانی، تعریف 
راهبردی از مدیریت مالی و اقتصادی سازمان در جهت دستیابی به 
اهداف استراتژیك، معرفی و قدردانی از شرکت ها و سازمان های 

برتر در مدیریت مالی و اقتصادي، فراهم نمودن امکان تبادل 
تجربیات موفق مدیران مالی، از جمله اهداف برگزاری این جایزه 
عنوان شده است. جناب آقای سعید خانی پور معاون مالی و 
اقتصادی شرکت به همراه جمعی از همکاران حوزه معاونت مالی 
و اقتصادی در این مراسم حضور داشته و لوح تقدیر شرکت را از 

وزیر راه و شهرسازی دریافت کردند.

تقديرنامه ۳ستاره جايزه ملی مديريت مالی ايران
 به سيمان هرمزگان رسيد
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در  اعتیاد  از  پیشگیری  همایش  دومین 
با  هرمزگان  استان  تولید  و  کار  جامعه 
همکاری اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعی 
بندرخمیر  در  هرمزگان  سیمان  و  استان 

برگزار شد.
امور اجتماعی  پور مدیرکل   دکتر اخالقی 
همایش  این  در  استانداری  فرهنگی  و 
در  مخدر  مواد  به  ابتال  آمار  بیشترین 
عنوان  سال   30 تا   18 سنین  بین  را،  استان 
کرد و افزود: گرچه درصد این آمار به دلیل 
فشارهای روانی و فشارهای زندگی بر مردان 
از نسبت بیشتری به زنان برخوردار است و 
در دنیا نیز میزان گرایش به رفتارهای پرخطر 

و آسیب های اجتماعی در بین زنان کمتر از مردان می باشد، ولی نباید از 
این قشر از جامعه نیز غافل شد.

دکتر اخالقی همچنین میزان شیوع ابتال به اعتیاد را در استان 2.8 درصد 
به مواد  ابتال  آمار  اظهار داشت: در خصوص میزان دقیق  دانست و 
مخدر در استان، آمار دقیقی در دسترس نیست، اما آمار میزان شیوع 
ابتال به مواد مخدر در استان هرمزگان 2.8 درصد می باشد که این خبر 

خوشحال کننده ای برای مردم استان نیست.
دکتر اخالقی پور آسیب های اجتماعی نظیر طالق، آشفتگی در خانواده، 
خالء روحاني، اختالالت روانی فرد و ... را از عوامل موثر گرایش افراد 
به اعتیاد دانست و اضافه کرد: تولید مواد مخدر و گرایش به آن هر 
ساله در استان و کشور، رو به افزایش است و چه بسا نگرش تلقی تاثیر 

یکبارمصرف مواد مخدر می تواند وابستگی 
آورد؛  همراه  به  فرد  در  اعتیاد  به  شدیدی 
توجه  می کند،  اقتضا  عقالنیت  بنابراین 

بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
سلیمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان نیز هدف از برگزاری این همایش را 
سالم سازی واحدهای کارگری از اعتیاد در 
محیط کار دانست و اظهار داشت: یکی از 

موضوعات مهم در عرصه کار و تولید، سالم سازی محیط کار می باشد 
و بالطبع هرچه فضای سالمتری در محیط کار ایجاد گردد، عالوه بر 
افزایش بهره وری و نیروی کار، حاشیه امنیت خانواده ها را نیز باال خواهد 
برد. وی افزود: برای این امر الزم است یکسری همایش هایی در طول 
توسط  آنان  خانواده  و  کارکنان  برای  آموزشی  کارگاه های  با  سال همراه 

دستگاه های متولی برگزار شود.
یك طرح سراسری شناسایی  در سال گذشته  سلیمی همچنین گفت: 
مواد مخدر در سطح کارگران استان برگزار شد که از مجموع نمونه ها 
در سطح استان، حدود 29 درصد گرایش به اعتیاد در بخش خدماتی 

به ثبت رسید.
وی در پایان گفت: متاسفانه در جمعیت کارگری سنین 20 تا 35 سال 
بیشترین آمار اعتیاد به مواد مخدر را دارا هستند و یکی از عواملی که 
باعث می شود افراد به این سمت روی آورند، دادن اطالعات غلط به 

مواد  با  آرامش  به  رسیدن  قبیل  از  افراد 
مخدر ،عدم ابتال درصورت استفاده تفننی 
و ... می باشد که اینگونه اطالعات افراد را 

به گمراهی می کشاند.
سیمان  عامل  مدیر  زاده  رحمان  مهندس 
آسیب های  خصوص  در  نیز  هرمزگان 
اجتماعی بخصوص اعتیاد در کشور تصریح 
کرد: نباید به مسایل و معضالت اجتماعی 
با رویکرد سیاسی و ابزاری نگاه کرد چرا که 
اعتیاد، فقر، افسردگی اجتماعی و ... سمت 
و سوی سیاسی نمی شناسد و نگاه سیاسی 
به آسیب های اجتماعی نوعی آفت محسوب 
شده و خسارات جبران ناپذیری را به جامعه 

وارد خواهد کرد.
وی همچنین در خصوص میزبانی سیمان از این همایش نیز گفت: از 
سال 1393 کمیته ای جهت پیشگیری از اعتیاد در سیمان هرمزگان شکل 
گرفته و منابعی نیز به آن اختصاص یافته است و سیمان هرمزگان این 
گفت:  همچنین  رحمان زاده  می کند.  دنبال  جدی  بصورت  را  موضوع 
تکیه بر آموزش در این کارخانه، یکی از برنامه های محوری بوده و نگاه 
مدیران این مجموعه به این موضوع، نگاه ابزاری نیست چرا که مدیران 
این مجموعه معتقد به داشتن محیطی سالم و عاری از اعتیاد در محیط 

کار می باشند.
یادآورشد:  گردهمایی  این  حاشیه  در  نیز  فرماندار خمیر  مالیی  محمد 
پدیده اعتیاد فقط مرتبط به دستگاه های اجرایی نیست و همه دستگاه ها، 
نهادها و سازمان ها باید جهت کاهش این 
بالی خانمان سوز تالش کنند و گام اول را 
برای مبارزه با اعتیاد، پیشگیری دانست. وی 
در ادامه افزود: از آنجایی که دامنه گرایش 
آن  از  ناشی  اعتیاد و گستردگی عوارض  به 
بسیار وسیع و فراگیر می باشد، پیشگیري، 
شناسایی و از بین بردن علل گرایش به اعتیاد 

ضروری می باشد.
مالیی همچنین گفت: هیچ یك از کشور های دنیا بدون همکاری و استفاده 
از ظرفیت های مردمی موفق به کاهش اعتیاد در جامعه خود نشده است 

و قطعا با مشارکت همه مردم نتایج مطلوب بدست خواهد آمد.
گفتنی است این همایش با موضوع پیشگیری از اعتیاد در جامعه کار 
و تولید )استان هرمزگان( و با حضور دکتر اخالقی پور مدیرکل امور 
اجتماعی و فرهنگی استانداري، مهندس سلیمی مدیرکل اداره تعاون 
دبیر  ابراهیمی  فرماندار خمیر،  مالیی  اجتماعی هرمزگان،  رفاه  و  کار 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، رحمان زاده مدیرعامل 
از  و جمعی  مدیره سیمان هرمزگان  هیات  رئیس  مهندس حسینی  و 
مسئولین استانی و محلی در بندرخمیر برگزار گردید. همچنین توزیع 
جهت  آموزشی  کلیپ  ارائه  اعتیاد،  خصوص  در  آموزشی  کتاب های 
از دیگر  این عرصه  از اعتیاد و اهدا لوح تقدیر به فعاالآن  پیشگیری 

برنامه های این همایش بوده است.

برگزاری دومين همايش 
پيشگيری از اعتياد

 در هرمزگان

اخـبار کارخانه
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اخـبار کارخانه

ساحلی  والیبال  مسابقات  روز  آخرین  در 
کارگران کشور در بندرخمیر، که با قضاوت 
مسعود حمدانی پور و سید علی اکبر صدر 
برگزار شد، تیم چینوی  بندرعباسی  داوران 
گلستان توانست در مقابل سیمان هرمزگان 
الف به برتری برسد و قهرمانی دومین دوره 
را  کشور  کارگران  ساحلی  والیبال  مسابقات 

از آن خود نماید.
چینوی  شرکت  تیم  بازی  این  اول  در ست 
آرش  و  سنسبیلی  ابراهیم  از  که  گلستان 
وکیلی سود می برد بر سیمان الف با ترکیب 
نائینی و رحمان رئوفی غلبه کرد و در  رضا 
تیم  گیر  نفس  رالی  یك  در  نیز  دوم  ست 
چینوی گلستان توانست با نتیجه 25 بر 24 
این  قهرمانی  و  کند  غلبه  الف  سیمان  بر 

دوره از مسابقات به نام خود ثبت کند.

در دیدار رده بندی نیز تیم سیمان هرمزگان 
با  تهران  متروی  برداری  بهره  تیم  بر  ب 
نتیجه 2بر یك به برتری رسید و مقام سوم 

این مسابقات را از آن خود نمود.
شرکت  با  که  مسابقات  از  دوره  این  در 
به  و  خمیر  بندر  ساحلی  شهر  در  تیم   16
انجام شد، چهار  میزبانی سیمان هرمزگان 
 2017 مسابقات جهانی  به  اعزام  نفر جهت 
والیبال  ملی  تیم  به  لتونی  در  کارگران 
ساحلی کارگران کشور دعوت خواهند شد.

تیم های  گذشته  دوره  در  است  ذکر  قابل 
مقام  ترتیب  به  تهران  و  هرمزگان  گلستان، 

های اول تا سوم را کسب نمودند.
کسری غفوری دبیر سازمان والیبال ساحلی 
مسابقات  این  برگزاری  حاشیه  در  کشور 
لحاظ  از  هم  خمیر  بندر  داشت:  اظهار 

امکانات،  جهت  به  هم  و  جغرافیایی 
در  خوبی  ظرفیت های  و  پتانسیل  دارای 
زمینه برگزاری ورزش های ساحلی در کشور 

می باشد.
به  توجه  با  ساخت:  خاطرنشان  وی 
ظرفیت های موجود در این شهر، اردوهای 
این  در  سنی  مختلف  رده های  در  تیم ملی 

شهر برگزار خواهد شد.
کارخانه  مدیرعامل  رحمان زاده  مهندس 
سیمان هرمزگان در خصوص چرایی میزبانی 
گفت:  نیز  شرکت  این  متوالی  دوره  دو 
تولید،  بر  عالوه  هرمزگان  سیمان  صنایع 
اجتماعی  فعالیت های  به  چشمی  گوشه 
کمك  مسابقاتی،  چنین  برگزاری  و  داشته 
کارکنان  و روانی  تقویت جسمی  در  شایانی 

و همچنین مردم منطقه خواهد داشت.

 سيمان هرمزگان
بر سكـوی دوم و 
 سـوم مسـابقات 
ــلی  واليبال ساحـ
ــور  كارگران كشـ

موفقیت  عبور  با  هرمزگان  سیمان 
آمیز از ممیزی خارجی استانداردهای 
 6 توانست  خود  جاری  مدیریتی 
در  مستقر  بین المللی  استاندارد 
تمدید  دیگر  3سال  برای  را  سازمان 

نماید. 
اجرایی  معاون  خالقی  بابك  مهندس 
سیمان هرمزگان گفت: فرآیند ممیزی 
ممیزین  از  نفر   4 توسط  خارجی 
شرکت  از  نمایندگی  به  بین المللی 
صورت  به  روز   3 طی  ایتالیا   IMQ
فشرده و دقیق در تاریخ  های 12و14 
آذر ماه انجام گرفت. در این ممیزی 
از  موجود  فرآیندهای  از  بسیاری 

جمله تولید، تگهداری و تعمیرات، تدارکات، فروش، انرژی، 
 ... کیفیت و  کار، تضمین  بهداشت  ایمنی و  محیط زیست، 

سطح  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد 
انطباق آنها با الزامات استانداردهای 

مختلف سنجیده شد. 
استانداردهای  داشت:  اظهار  وی 
تمدید شده شامل ISO9001 )مدیریت 
زیست  )مدیریت   ISO14001 کیفیت(، 
)مدیریت   OHSAS18001 محیطی(، 
 HSE-MS بهداشت(،  و  ایمنی 
بهداشت  ایمني،  یکپارچه  )مدیریت 
)نظام   5S زیست(،  محیط  و 
)مدیریت   ISIRI13000 و  آراستگی( 

فراگیر( می باشد. 
شایان ذکر است که سیمان هرمزگان 
دهه  یك  از  بیش  سابقه  دارای 
استقرار سیستم های مدیریتی است که در صنعت سیمان، 

ممتاز و پیشرو محسوب می شود.

تمديد گواهينامه های 
 بين المللی

 سيستم های مديريتی 
سيمان هرمزگان
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اخـبار کارخانه

 جناب آقای مهندس نیك پی

 مدير محترم تولید کارخانه سیمان هرمزگان
مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناك زندگی را خـزانـی ماتم زده 
بـه انتظار بنشیند و این بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش در فـراخـنای 
بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت.  درگذشت مادر گرامی تان 
را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سالمتی 

برایتان داریم.

شرکت سیمان هرمزگان

 جناب آقای برات زارع
درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، 
برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و خانواده، آرزوی صبر و سالمتی 

داریم.

همکاران شما در شرکت سیمان هرمزگان

انتخاب شركت سيمان هرمزگان به عنوان برترين غرفه در نمايشگاه صنعت ساختمان 

شرکت  حضور  با  ساختمان  صنعت  نمایشگاه  دوره  پنجمین 
برگزار  بندرعباس  نمایشگاه های  دائمی  محل  در  هرمزگان  سیمان 
گردید. این نمایشگاه با حضور بیش از 80 شرکت تولید کننده انواع 
مصالح ساختمانی در قالب 220 غرفه در محل دائمی نمایشگاه های 

بندرعباس برگزار شد.
شرکت سیمان هرمزگان نیز با توجه به تنوع و کیفیت محصوالت 
و جذب بازارهای جدید در این نمایشگاه حضور پیدا کرد. عرضه 
انواع سیمان اعم از صادراتی و داخلی و معرفی توانمندی های 
این مجمتع بزرگ صنعتی از جمله برنامه ها و اهداف حضور در 
این  افتتاحیه  بوده است.  بندرعباس  نمایشگاه صنعت ساختمان 
نمایشگاه با حضور آقایان اکرمی معاون استانداری هرمزگان و خلیل 
قاسمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان بود 
که از غرفه سیمان هرمزگان نیز بازدید کردند و با مهندس رحمتی نیا 

معاون بازرگانی و فروش سیمان هرمزگان به تبادل نظر پرداختند.

در پایان نمایشگاه، غرفه سیمان هرمزگان در بین 220 غرفه شرکت 
کننده، به عنوان غرفه برتر شناخته شد.

شایان ذکر است در این چهار شب نمایشگاه جناب آقای رحمان 
مهندس  مدیره  هیات  رئیس  عسکری  مهندس  عامل،  مدیر  زاده 
رحمتی نیا معاون بازرگانی و فروش،  ساعاتی را در غرفه سیمان 

هرمزگان حضور داشتند. 

همایـش  هرمـزگان  سـیمان  همـکاری  بـا 
از   بیـش  بـا جمعیـت  پیـاده روی خانـواده 
3هزار نفری مردم و مسـئولین به مناسـبت 

دهـه فجـر در بندرخمیـر برگـزار شـد.
همایش  این  در  خمیر  شهرستان  فرماندار 
بسیار  مردمی  همایش های  برگزاری  گفت: 
مهم می باشد و حضور پرشور مردم ، در 
اجرائی  ادارات و دستگاه های  کارکنان  کنار 

در  مفرح  و  شاد  فضای  ایجاد  زمینه ساز 
جامعه خواهد شد.

یونس برهم سرپرست اداره ورزش و جوانان 
راهپیمایان  جمع  در  نیز،  خمیر  شهرستان 
خمیری، که با خیل گسترده مردم این شهر 
روی  پیاده  این  داشت:  اظهار  بود،  همراه 
بمناسبت استقبال از سی و هشتمین سالگرد 
پیروزی انقالب و با هدف تعمیق سالمت 

شهروندان و داشتن زندگی سالم برگزار شده 
برهم ضمن  این مراسم  است. در حاشیه 
قدردانی از سیمان هرمزگان گفت خوشحالیم 
هرمزگان  سیمان  که  است  افتخار  باعث  و 
همیشه همراه و همیار ورزش و مردم شهر 
خمیر بوده است. در پایان نیز از مدیریت 
سیمان هرمزگان به دلیل همکاری در برگزاري 

پیاده روی بزرگ خانواده تجلیل شد. 

برگزاری همايش 
پياده روی به مناسبت 

ايام الّله فجر با همكاری 
 سيمان هرمزگان 

در بندر خمير
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افزایش 15 درصدی 
تولید سیمان در چهارمحال 

و بختیاری

کسب جایزه ملی 
مدیریت انرژی 

برای دومین سال متوالی 
توسط سیمان المرد

سرمایه 90 میلیون یورویی 
چینی ها در سیمان سپو

سیمان ممتازان کرمان 
صنعت سبز برگزیده

 کشور شد.

اعالم آمادگی آستان قدس 
برای مشارکت در تکمیل 

پروژه سیمان سمنگان

سیمان قاین، واحد نمونه ی 
صنعت سبز کشور شد

تولید کلینکر در سیمان 
تربت جام آغاز شد

رکود صنعت سیمان 
عمیق تر شده است

صادرات 60 درصد 
تولیدات کارخانه سیمان 

پل دختر به آلمان

دریافت نشان بهترین 
تولیدکننده سیمان با مقاومت 
توسط شرکت سیمان گیالن 

سبز از کشور آلمان

تنوع در تاالر محصوالت 
صنعتی و معدنی با عرضه 
انواع مس، فوالد، سیمان و 

شمش طال

کاهش واردات سیمان از 
پاکستان

دریافت نشان بهترین 
تولیدکننده سیماِن 

بامقاومت، توسط کارخانه 
سیمان دیلمان

حل مشکل کارخانه های 
سیمان و پتروشیمی با 

بهره برداری از خط لوله گاز 
ایرانشهر

افزایش ظرفیت تولید 
شرکت »سیمان مدینه« 

عربستان 
طی ماه های آینده

افزایش تعرفه، صادرات 
سیمان به کشور عراق را 

کاهش داد

عربستان کارخانه سیمان 
تعز را ویران کرد.

انتخاب شرکت سیمان 
صوفیان به عنوان واحد برتر 

در چهاردهمین جشنواره 
تولید ملی، افتخار ملی

افزایش قابل توجه بهره 
برداری مواد معدنی 

کهگیلویه با راه اندازی 
سیمان مارگون

تعرفه 26 دالری برای 
صادرات هر تن سیمان به 

عراق

رزمایش پدافند غیرعامل 
دو کارخانه سیمان دورود و 
پتروشیمی خرم آباد برگزار 

شد.

کارخانه سیمان خاکستری 
نی ریز هنوز ساخته نشده، 

ورشکست شد!

کارخانه سیمان سپوی 
دهدشت، سیمان سفید 

تولید خواهد کرد

سیمان »سپا سبز« سبب 
کاهش آلودگی و تخریب 

طبیعت می شود!

رونمایی از دستگاه سیمان زنی 
با قدرت 15 هزار پام 

در چهاردهمین نمایشگاه 
تخصصی صنعت حفاری در 

اهواز

فراهم شدن مقدمات کاشت 
بذر 1000 اصله درخت سرو 
 توسط شرکت سیمان خاش 

 در حاشیه نمایشگاه
 محیط زیست 

تولید روزانه 10هزار تن 
سیمان در اصفهان

رونق صادرات سیمان و 
کلینکر از بندر خمیر در 
انتظار راه اندازی اسکله

سیمان خزر، مقام اول 
تولید سیمان با کیفیت 

در کشور

کارخانه سیمان کاوان 
بوکان واحد سبز صنعتی 

کشور شد

ايسنا: خبر:

تابناک: ايرنا:

ايسنا:

خبر:

ايرنا: 

خبر:

خبر:

خبر:

سادس:

پیام آفتاب:

سیاهکل: 

خبر:

خبر:
سازه نیوز:

ايرنا:

خبر:

خبر:مهرنیوز:

فارس:
خبرگزاری بسیج:

تسنیم:

خبر:تسنیم:

خبر:  صداوسیما: 

الهیگ: دانا:
فردا:  از سیمـــــــــان 

ـــبر؟ چه خــــــــ
مرور تک خطی  خبرهای سیمانی
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صنعت سیمان حدود 
14درصد از مصرف انرژی 
حرارتی کشور را به خود 

اختصاص داده است

صادرات سیمان با 
قطار به پاکستان، به بیش 
از 11 هزار تن افزایش یافت

٧00 هزارتن انواع سیمان 
درخراسان شمالی تولید شد 

کسب جایزه ماندگاری، 
کیفیت و فناوری توسط 
سیمان صوفیان از کشور 

آلمان

کارخانه سیمان باقران 
مهم ترین قطب اشتغال 

شهرستان درمیان است

تولید ساالآنه کارخانه 
سیمان مند دشتی به 

100تن خواهد رسید

کارخانه سیمان دهلران 
بیش از 80 درصد 

پیشرفت داشته است

تولید سیمان چاه نفت 
در کارخانه سیمان کرمان

صادرات 7 هزار تن 
سیمان از راه بندر چابهار 
به کشورهای بالروس و 

اوکراین

برگزاری رزمایش پدافند 
غیر عامل در کارخانه 

سیمان نمین

تشکیل کارگروه 
»مدیریت بهره برداری و 

کنترل کیفیت« 
در سیمان نهاوند

انتخاب سیمان قاین 
به عنوان واحد برتر در 
سومین جشنواره رتبه 

بندی شرکت های تابعه 
شرکت سرمایه گذاری 

تامین اجتماعی

تقدیر از سیمان نهاوند 
در همایش جایزه مّلی 

مدیریت انرژی

موانع موجود برای آغاز 
فعالیت کارخانه سیمان 

دهلران برطرف شد
افزایش 7 برابری واردات 

کلینکر نپال

سیمان ممتازان سومین 
عنوان »صنعت سبز« را 

دریافت کرد

سیمان نهاوند به عنوان 
واحد سبز کشور معرفی 

شد

ظرفیت تولید سیمان 
در پایان برنامه ششم 

توسعه به 95 میلیون تن 
خواهد رسید

سیمان خاش نشان برتر 
واحد نمونه صنعت سبز 

دریافت کرد

کارخانه سیمان باقران 
برای 2500 نفر 

شغل ایجاد می کند
جشن پنجمین سالگرد 

تولید سیمان المرد برگزار 
شد

تقدیرنامه 3ستاره جایزه 
ملی مدیریت مالی ایران 
به سیمان هرمزگان رسید

نانوسیمان 
وارد ساخت و ساز 

می شود

پیشرفت 45 درصدی 
کارخانه سیمان مکران

سرمایه گذاری بانک 
صنعت و معدن در 

سیمان خاکستری نی ریز

سیمان باقران،
کک طبس و فوالد قاین 

 از مهمترین طرح های
 خراسان جنوبی است

انتخاب شرکت سیمان 
خاش به عنوان واحد 

نمونه استان

در سال 96 در بخش 
هایی نظیر سیمان 
و فوالد سایه رکود 

محسوس خواهد بود

مشکالت حمل و نقل در 
کاهش صادرات سیمان 
استان سمنان اثرگذار 

بوده است

تمدید گواهی مدیریت 
انرژی شرکت سیمان خزر

تجاری سازی محصوالت 
جدید شرکت سیمان خزر 

در سال 96

سیمان مارگون افتتاح 
شده اما مجوزهای 
زیست محیطی ندارد

ايسنا:
خبر:نسیم امروز: ايرنا:

تسنیم:

ارس: 

قدس آنالين:
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ــه  ــدی ک ــرح جدي ــان و ط ــارکت کارکن ــف مش ــه لط ــال 1۳96 ب »س
کارخانــه دارد، ســال پايدارکــردن کارآمــدی، درآمدزايــی و افزايــش 

اعتبــار شــرکت خواهــد بــود.« 
ايــن خبــر خــوش را آقــای جعفــر رحمــان زاده، مديرعامــل محتــرم 
شــرکت بــه مــا دادنــد. گفت وگــو بــا ايشــان شــیرينی های خــاص 
خــود را داشــت و در حیــن ايــن گــپ و گفــت، تجارب شــان کامــال 
محســوس و آشــکار بــود. بــه همیــن جهــت گفت وگويــی متفــاوت 

بــا مديــری قدرتمنــد، متخصــص و صمیمــی را تجربــه کرديــم.

ــده ايد؟  ــزگان ش ــیمان هرم ــوادۀ س ــو خان ــالی عض ــه س  از چ
ــد؟ ــان بفرمايی ــود را بی ــت خ ــابقۀ فعالی ــاً س لطف

مــن از اواخــر ســال 92 وارد ســیمان هرمــزگان شــده ام. ابتــدا تقریبــاً 
ــم  ــت همکاران ــره در خدم ــو هیئت مدی ــوان عض ــه عن ــال را ب دو س
بــوده ام و االآن نزدیــک بــه یــک ســال اســت کــه مدیرعامــل و عضــو 

ــرۀ ســیمان هرمــزگان هســتم.  هیئت مدی
ســوابق بنــده همــان طــور کــه دوســتان مســتحضرند، ســوابق دولتــی 
اســت. بنــده در انقالبــی کــه بــا رهبــری امــام خمینــی)ره( و بــا حضــور 
پرشــور ملــت بــه پیــروزی رســید، قطــره ای از اقیانــوس ملــت بــودم. 
آن زمــان افــراد و تیپ هایــی مثــل مــا کــه دانشــجو بودیــم، ابتــدا در 

ارگان هــای تازه تأســیس انقــالب مثــل ســپاه پاســداران و دادگاه انقــالب 
ــل  ــتان آم ــذار آن در شهرس ــس و بنیان گ ــع مؤس ــودم در واق ــه خ )ک
بــودم( ورود می کردیــم و فعالیــت داشــتیم. اولیــن مســئولیت رســمی 
دولتــی مــن معاونــت فرمانــدار و بخشــدار مرکــزی در شهرســتان 
قائم شــهر بــا حکــم مرحــوم آیت الّلــه مهــدوی کنــی در زمــان وزارت 
کشــور ایشــان بــود. پــس از آن در وزارت کشــور سلســله مراتب را 
طــی کــردم و فرمانــدار شــهرهای مختلفــی ماننــد ُکردکــوی، گــرگان و 
قائم شــهر و بعــد هــم معــاون اســتاندار شــدم. در مقطعــی هــم 
از وزارت کشــور جــدا شــدم و در تهــران مدیــرکل برنامه ریــزی ســازمان 
بازرســی کل کشــور بــودم تــا انتخابــات ســال 76 کــه بــا پیــروزی جنــاب 
آقــای خاتمــی دوبــاره بــه عنــوان معــاون سیاســی اســتاندار بــه وزارت 
کشــور برگشــتم. چنــدی پــس از ایــن سرپرســت اســتانداری شــدم. 
ــان  ــتاندار زنج ــات اس ــت اصالح ــال در دول ــدت چهارس ــن م همچنی
بــودم و بعــد از تودیــع از آن جــا دو ســه ســالی در وزارت کشــور 
مشــاور وزیــر بــودم تــا نهایتــاً بازنشســت شــدم. پــس از آن  مــدت 
ــرکت  ــد ش ــل چن ــوان مدیرعام ــه عن ــی ب ــش  خصوص ــی در بخ کوتاه
همــکاری کــردم. بــا آمــدن دولــت تدبیــر و امید دوبــاره دعوت شــدم، 
ولــی چنــدان راغــب نبــودم کــه بــه پســت های سیاســی برگــردم. تــا 
ایــن کــه بــه دعــوت مدیرعامــل محتــرم وقــت بانــک ســپه  بــه ســیمان 

باالتر از پیش بینی  های برنامه حرکت می کنیم
سال بعد به لطف مشارکت و طرح جديدی که کارخانه دارد، سال پايدار کردن کارآمدی، درآمد زايی و اعتبار شرکت خواهد بود. اين 
خبر را جناب آقای  جعفر رحمان زاده، مدير عامل محترم شرکت به ما دادند. گفتگوی با ايشان شیرينی های خاص خود را داشت، 

تجربه ايشان به خوبی قابل حس بود، به همین جهت گفتگويی متفاوت را با مديری قدرتمند، متخصص و صمیمی تجربه کرديم.  
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هرمــزگان پیوســتم کــه یکــی از شــرکت های زیرمجموعــۀ هلدینــگ گروه 
ســرمایه گذاری امیــد اســت. از آن تاریــخ تاکنــون هــم در خدمــت شــما 

همــکاران عزیــزم در ایــن مجموعــه هســتم.
ــزگان  ــیمان هرم ــرکت س ــما در ش ــه ش ــالی ک ــد س ــن چن  در اي
هســتید، بــه عنــوان مديرعامــل از کــدام بخــش رضايــت بیشــتری 

داريــد؟
پاســخ ایــن ســؤال شــما کمــی ســخت اســت. همــان طــور کــه مطلــع 
هســتید، واقعــا صنعــت ســیمان در ایــن ســال ها دچــار رکــود بــوده 
اســت؛ هــم بــه دلیــل رکــود در بخــش صنعــت ســاختمان و هــم بــه 
ســبب کاهــش بودجه هــای عمرانــی دولــت. همچنیــن بــه دلیــل مــازاد 
عرضــه ای کــه ایــن محصــول در داخــل دارد و همین طــور معضــالت 
ــن  ــای صــادارات مــا هســت، ای ــی و منطقــه ای کــه پیــش پ بین الملل
ــود  ــده وس ــکالتی ش ــن مش ــار چنی ــال 92 دچ ــاً از س ــت تقریب صنع
بســیاری از شــرکت های همــکار مــا منفــی شــده اســت و حتــی برخــی 
را تــا مــرز ورشکســتگی کشــانده اســت. ولــی بــه دلیــل مزیت هایــی که 
شــرکت مــا داشــته، در کنــار همدلــی و همــکاری و هماهنگــی و تــالش 
ــر  ــی متأث ــت عموم ــن وضعی ــز از ای ــا، اگرچــه شــرکت نی ــکاران م هم
ــا وجــود تمــام  ــن ســال ها ب ــه توانســته ایم در ای ــوده، امــا بحمدلّل ب
بحران هــا ســود کنیــم. لــذا مــن از مجموعــۀ شــرکت رضایــت دارم. 

ضمــن ایــن کــه امیدواریــم اقتصــاد کشــور و به ویــژه بخــش 
مرتبــط بــا مــا کــه صنعــت ســاختمان اســت، همــگام 

بــا افزایــش بودجــۀ عمرانــی کشــور رونــق بگیرد و 
همــه وضعیــت بهتــری پیــدا کنیــم. 

 در ســال 1۳95 تــا چــه انــدازه بــه 
کــرده  تعییــن  قبــل  از  کــه  اهدافــی 
ــدر در  ــن چق ــیديد؟ همچنی ــد، رس بودي

ــق  ــال موف ــن س ــی اي ــط مش ــودن خ پیم
داديــد؟ نشــان 

بــر  در شــرکت ها معمــوال برنامه هــا را مبتنــی 
ســال مالــی تنظیــم می کننــد و نــه ســال شمســی. 

ــه اهــداف و برنامه هــای  ــا ب ــی گذشــته نه تنه ــا در ســال مال ــروه م گ
ــر از آن را هــم محقــق  ــه، بلکــه باالت پیش بینی شــده مان دســت یافت
نمــوده اســت. درواقــع ســودی را کــه مــا در بودجــۀ ســال مالــی 94-

95 شــرکت دیدیــم، الحمدللــه در یــک حــد قابــل توجهــی باالتــر از 
ــر از  ــمی و باالت ــت اس ــد ظرفی ــا 100درص ــت. م ــاده اس ــاق افت آن اتف
ــه  ــکلی ک ــازار مش ــن ب ــد آن را در همی ــم و 100درص ــد کردی آن را تولی
توضیــح دادم، فروختیــم. پروژه هــا و طرح هایــی کــه در دســت 
ــر از پیش بینی هــای مــا  ــه همه شــان باالت اجــرا داشــتیم نیــز بحمدلّل

ــد.  ــه یاب ــان ادام ــد همچن ــن رون ــم ای پیشــرفت داشــته  و امیدواری

 اگــر بخواهیــد بــه ســخت تريــن روز کاريتــان در ســال 95 اشــاره 
کنیــد، آن روز کــدام بــود؟

در محیط هــای صنعتــی و تولیــدی، کار کــردن یــک رواِل منظــم، امــا 

ــن  ــکاران م ــن حــال ســختی دارد. عمــدۀ ســختی را واقعــا هم در عی
در کارخانــه دارنــد کــه بــا توجــه بــه جغرافیایــی اســتان هرمــزگان و بــا 
شــرایط خــاص آب وهوایــی ایــن منطقــه، واقعــا روزهــای دشــواری را 
در کارخانــه می گذراننــد. ایــن کــه بنــده خیلــی روز ســختی را در ایــن 
یــک ســالی کــه مدیرعامــل هســتم، گذرانــده باشــم، چنین احساســی 
را واقعــاً نداشــتم. درواقــع بــه لطــف هماهنگــی و انســجامی کــه در 
ــرۀ بســیار خــوب و فکــوری  ــا هســت و هیئت مدی ــی م ــم مدیریت تی
کــه داریــم و مدیــران، معاونــان، همــکاران و کارکنــان خوب مــان در 
مجموعــه، بحمدالّلــه بــا حمایت هــای منطقــه ای، اســتانی و ملــی کــه 

می شــویم، انصافــاً مــن روز ســختی را احســاس نکــردم.

 بهترين روزتان در سال95 چه روزی بوده است؟
از نظر من معموالً بهترین و شیرین ترین روز کاری ما روزی است که 
مجمع را برگزار می کنیم. وقتی ما آن جا گزارش می دهیم و شاخص ها 
و آمارها را ارائه می کنیم و می بینیم که عملکردها و دیگر موفقیت ها 
نه تنها کامال محسوس است، بلکه باالتر از پیش بینی ها محقق شده 
است، احساس خیلی خوبی پیدا می کنیم. همچنین سهام داران هم 

از آن طرف احساس رضایت می کنند.

 اگــر قــرار باشــد بــه عنــوان مديرعامــل ســیمان هرمــزگان 
در بخــش ديگــری فعالیــت کنیــد، کــدام بخــش را 

ــد؟ انتخــاب می کنی
همــان طــور کــه عــرض کــردم، در اوایــل ایــن 
دولــت تدبیــر و امیــد دوبــاره دعــوت شــدم 
تــا در بخــش  سیاســی وارد شــوم، ولــی 
خــودم واقعــا احســاس عالقــه نمی کنــم، 
ترجیــح  باشــد.  تکلیــف  ایــن  کــه  مگــر 
می دهــم در همیــن بنگاه هــای اقتصــادی 
کار کنــم کــه باالخــره بــه تولیــد ملــی و افزایش 
ثــروت ملــی کمکــی کــرده باشــم. از آن طــرف هــم 
کار کــردن در کنــار کارگرهــا و دیگــر همــکاران بخش هــای 

اقتصــادی و تولیــدی  لــذت خــاص خــودش را دارد. 

يک  تقريباً  گذشت  و  شرکت  جغرافیايی  موقعیت  به  توجه  با   
سال از توافق برجام، چه برنامه هايی برای صادرات داريد؟ آيا از 

صادرات کارخانه در سال 95 راضی بوده ايد؟
خوشــبختانه یکــی از مزیت هــای مــا همیــن صــادرات اســت. مشــکلی 
را کــه مــن عــرض کــردم کــه صنعــت بــه دلیــل مــازاد عرضــه بــا آن 
ــان حــل  ــا صــدور بخشــی از تولیدم ــد ب ــر بای مواجــه اســت، ناگزی
ــه  ــد، بلک ــت را ندارن ــن موقعی ــه ای ــا البت ــکاران م ــۀ هم ــم. هم کنی
اســتقرار کارخانــۀ مــا در بنــدر خمیــر و نزدیکی مــان بــه بنــدر شــهید 
رجایــی ایــن مزیــت را بــرای مــا ایجــاد کــرده اســت. ضمــن ایــن کــه 
ــا  بــه هــر حــال نــوع تعاملــی کــه همــکاران مــا در حــوزۀ بازرگانــی ب
ــل  ــک تعام ــا ی ــان واقع ــراف خودش ــه اعت ــه ب ــد ک ــتری ها دارن مش

در کنار همدلی، 
همکاری، هماهنگی و تالشی 

که همکاران ما کردند به حمدالّله 
توانسته ايم در اين سال ها با وجود 

بحران سود کنیم.
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فوق العــاده اســت. همیــن  طــور بــه ســبب لطــف همکاران مــان در 
بخــش تولیــد، کیفیــت محصــوالت مــا همیشــه بــه اعتراف مشــتریان 
چنــد ســر و گــردن باالتــر از محصوالتــی اســت کــه در منطقــه عرضــه 
می شــود. بــه گونــه ای کــه آزمایشــگاه مــا االن آزمایشــگاه مرجــع 
اســت و حتــی شــرکت های دیگــر بــرای آزمایــش محصــوالت خــود از 

ــد.  ــتفاده می  کنن ــا اس ــگاه م آزمایش
از اتفاقــات خوبــی کــه در ســال 95 افتــاده، اصــالح 

کلینکــر و ســیمان  مــا در  نســبت صــادرات 
اســت. صــادرات از 50 هــزار تنــی کــه در 

ســال 93- 94 داشــتیم، در ســال مالــی 
94- 95 بــه 150 هــزار تــن رســید. یعنــی 
300درصــد افزایــش. امســال هــم بنــای 
مــا بــر صــادرات حداقــل 200 تــا 250 هــزار 

تــن ســیمان اســت. یعنــی انشــاءالله همیــن 
نســبت را در جهــت صــادرات ســیمان تعقیــب 

می کنیــم تــا هــم حاشــیۀ ســود باالتــری را تأمیــن 
ــیم.  ــرده باش ــی نک ــم خام فروش ــم و ه کنی

 اگــر بخواهیــد يــک انتقــاد از خودتــان در ســال 95 طــرح کنید، 
چــه خواهیــد گفت؟

طبیعی است که ما همه انسان های زمینی و قطعا دچار ضعف و نقصان 
هستیم  و انتقاد به خود یا خودانتقادی یک امری است که ما را تصحیح 
می کند. حضرت امیر)علیه الّسالم( می فرمایند: »حاِسُبوا أنُفَسُکم َقبَل 

أن تُحاَسبوا.« این لزوما بر خالف آن چه که تفسیر می شود، لزوما 
ناظر بر قیامت نیست که آن جا به حساب آدم رسیدگی 

می کنند. واقعا همین جا هم آدم وقتی خودش را 
محاسبه کند پیش از این که دیگران ارزیابی اش 

کنند و ضعف هایش را بگویند، خیلی خوب 
است. طبیعی است که ما سرشار از نقص و 
عیب هستیم و حتماً باید نقد بشویم؛ هم 
این  کنیم و هم  نقد  را  خودمان خودمان 

فرصت را ایجاد کنیم تا دیگران منصفانه ما 
را نقد کنند. بنابراین من به همۀ همکارانم عرض 

کرده ام که استقبال می کنم و خودم را همیشه در 
معرض نقد و داوری رسانه ها و همکاران قرار می دهم و 

خواهم داد؛ ان شاءالّله.

 پیشــنهاد شــما بــرای افزايــش راندمان و بهبــود عملکــرد کارخانه 
در ســال 96 چیست؟

برای بهبود عملکرد، باید بهره وری را باال ببریم. بهره وری حداقل در دو 
سطح قابل پیاده شدن است: یکی این که نیروی انسانی آموزش دیده، 
را  سیستم  هم  دیگر  طرف  از  باشیم.  داشته  کارآمد  و  متخصص 
چابک سازی کنیم و با اصالح ساختارها بتوانیم آن را روان و چابک 
سازیم تا در نتیجه بهره وری اتفاق بیفتد. اگر بهره وری اتفاق افتاد، به 

طور طبیعی راندمان هم باال می رود. ما در هر دو بخش مشغول 
کار هستیم و اصالح ساختار به لحاظ سازمانی صورت گرفته است. در 
سازمان نوینی که برای شرکت طراحی کرده ایم، این الگو رعایت شده 
است. همکاران موجود که به تدریج بازنشسته می شوند، با نیروهای کیفی 
تحصیل کرده جایگزین خواهند شد. بخشی از مازاد نیروی انسانی که 
هزینه هایی بر شرکت تحمیل می کنند، در فرایند بازنشستگی از 

مدار خارج می شوند. 
از طرف دیگر بهسازی و نوسازی ماشین آالت، 
همزمان مد نظر ما هست. کارهای خوبی در 
این باره صورت گرفته که اگر بخواهم به طور 
نمونه اشاره کنم، یک مورد همکاری یونیدو 
و ما بوده است. در این رابطه ما کاری را در 
شرکت انجام دادیم که با انجام آن، انرژی 
مصرفی گریت کولر  کاهش مضاعفی می یابد 
و آثار مثبت زیست محیطی نیز خواهد داشت. 
اقداماتی از این دست را همزمان با دو مورد فوق که 

عرض کردم، در دست اجرا داریم.

 يک خبر خوب به عنوان عیدی سال نو به کارمندان شريف سیمان 
هرمزگان بفرمايید.

همکاران ما خودشان مستحضر هستند که واقعا شرکت سیمان هرمزگان 
پرسنل،  رفاه  به  خصوصا  و  رفاهی  شاخص های  به  توجه  زمینۀ  در 
اهتمام ویژه دارد. ما در سال 95 عالوه بر توجه به مواردی که جزو 
پیش آمده  فرصت های  از  همواره  است،  ما  کارکنان  حقوق 
استفاده کردیم و پاداش های خوبی دادیم. این ها را من 
نمی خواهم واقعا برای همکارانمان به عنوان مّنت 
بحمدلله  خودشان  خدای نکرده،  کنم  مطرح 
ما  همیشه  جهت  این  از  و  متوجه اند  هم 
قرار  خودشان  محبت هایشان  مدیون  را 
را موظف می دانیم  ما خودمان  می دهند. 
که همچنان این اهتمام را داشته باشیم، 
ولی به همکارانم می توانم این نوید و مژده 
را بدهم که طرح هایی که االآن در دست اجرا 
داریم، به خصوص سرمایه گذاری با مشارکت طرف 
خارجی که در کشور عمان انجام می دهیم و قرار است 
یک آسیاب 600هزار تنی را آن جا راه اندازی کنیم، ان شاءالّله با تحقق 
این مورد و استقرار آن خط، قطعا از موقعیت بسیار خوب منطقه ای 
و بین المللی برخوردار خواهیم شد و این کارآمدی، درآمدزایی و اعتبار 

شرکت ما را پایدار خواهد کرد. 

 در پايان اگر پیامی ديگری داريد، بفرمايید.
از همۀ همکارانم به سبب تالش و همدلی در طول یک سال گذشته 
تشکر می کنم و فرارسیدن سال نو را به خودشان و خانواده شان تبریک 

می گویم و برایشان بهروزی و سربلندی و سالمتی آرزو دارم.

طبیعی است 
ما همه انسان های زمینی 

بوده و قطعاً دچار نقص و 
ضعف هستیم و انتقاد به خود يا 

خودانتقادی يک امری است که 
در واقع، انسان را تصحیح 

می کند
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موفقیت 
سیمان هرمزگان 

در سال اقتصاد 
مقاومتی

هرمزگان  سیمان  مسئولین  با  که  گوهایی  و  گفت  تمام  طبق 
حوزه  در  کارخانه  عملکرد  در  خوبی  کارنامه  مجموع  در  داشتیم، 
اقتصاد مقاومتی به گوش می رسد و الحمدالّله تالش همه دوستان 
در  و مطالبه رهبری  به دغدغه  تا  است  این موفقیت شده  باعث 

اینباره،  در حد بضاعت لبیک گویید.
به همین مناسبت گزارشی که برای مجمع عمومی  سال مالی 95-94 
نقطه  از  که  گزارشی  با هم مطالعه می کنیم.  را  تهیه شده است 
ابتدایی نگاه  و مروری به کارخانه و اهداف و چشم انداز آن داشته 

و در نهایت گزارشی از سالی مالی که گذشت را می دهد:
 شرکت سیمان هرمزگان با 2خط 3000تنی و تولید و فروش ساالآنه 
در  جهانی  استانداردهای  با  منطبق  سیمان  انواع  تن  میلیون   2
بازار  توسعه  و  حفظ  ضمن  شرکت  این  شد،  تاسیس   1361/10/27
با  کشور،  جنوب  آبادانی  و  توسعه  پشتوانه  عنوان  به  داخلي، 
استفاده از مزیت های موجود در منطقه، در صدد است، بزرگترین 

صادرکننده به کشورهای حاشیه خلیج فارس و شمال آفریقا باشد.
شرکت  6/82درصد،  با  امید  گذاری  سرمایه  مدیریت  شرکت 
سرمایه گذاری سپه با 4/1درصد، بانک تجارت با 2/.4درصد، شرکت 
گروه مالی مهر آیندگان با 2/7 درصد، شرکت گروه مالی بانک مسکن 
با 2/3درصد و شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا با 1/7درصد، از 

جمله مهمترین سهام داران این شرکت هستند.
شرکت سیمان هرمزگان با هدف مشتری مداري، با شعار صداقت 
در گفتار، صمیمیت در رفتار و صالبت در کار، تأمین منافع کلیه 
خود  اقدامات  سرلوحه  را  سهامداران  بویژه  ذینفع،  طرف های 
و  توانمندی  بر  تکیه  با  هرمزگان  سیمان  شرکت  است.  قرارداده 
آوري،  فن  مستمر  کردن  روزآمد  و  مسئولیت  با  کارکنان  خالقیت 
تولید محصول پاك، ارتقای سالمت کارکنان، همت در رشد و تعالی 
جوامع محلي، با هدف افزایش بهره وری در کلیه فرآیندها، حفاظت 

از محیط زیست را حق الناس جامعه و نسل های آینده مي داند.

شــرکت ســیمان هرمــزگان ، بــا تکیــه بــر 
بویــژه  خــود،  معنــوی  و  مــادی  منابــع 
ــی،  ــت جغرافیای ــانی و موقعی ــروی انس نی
بــا حفــظ کرامــت انســاني، حفاظــت از 
ــان  ــع ذینفع ــش مناف ــت، افزای محیط زیس
و شــتاب در توســعه کشــور، بــا هــدف 
ــال درصــدد  ــد متع ــت خداون کســب رضای
ــیمان  ــن شرکت س ــه  برتری ــدن ب ــل ش تبدی

می باشــد. کشــور 
شــرکت ســیمان هرمــزگان بــا درک نقــش 
و  توســعه  پشــتوانه  در  خــود  بی بدیــل 
آبادانــی جنــوب کشــور، بــا اســتفاده از 
مزیت هــای موجــود  در منطقــه، در صــدد 
اســت ضمــن در نظــر گرفتــن کلیــه الزامــات 
قانونــی مرتبــط و بــا مدنظــر قــرار دادن 

ــعار: ش
سیمان هرمزگان؛ نماد دوام و استحکام

اســتراتژی های زیــر را در یــک برنامــه 5 
ســاله، ســرلوحه کار خــود قــرار دهــد:

تولیــد  افزایــش  و  پایــداری  و  حفــظ   
محصــول

و  بــازار  ســهم  توســعه  و  حفــظ   
ــم مشــتریان و  فــروش محصــوالت و تکری
برنامه ریــزی هدفمنــد بازاریابــی و پایــداری 
و توســعه صــادرات محصــول تولیــدی.

انسانی،  منابع  اعتالی  و  توسعه  و  رشد   
افزایش سطح دانش و مهارت های کارکنان، 
افزایش  و  ایمنی  و  سالمت  ارتقاء  و  حفظ 
در  کارکنان  مشارکت  و  بهره وری  و  انگیزه 

تصمیم گیری.
 افزایــش و توســعه صــادرات محصــوالت 

و حضــور در بازارهــای جهانــی.
ــت محصــوالت و  ــش کیفی ــظ و افزای  حف
کاهــش نوســانات کیفــی و توجــه و رعایــت 

الزامــات زیســت محیطی.
فنــاوری  ســاخت های  زیــر  اســتقرار   
اطالعــات و ارتقــاء سیســتم های موجــود.

 مدیریــت هزینه هــا و بهــای تمــام شــده 

محصــوالت و کاهــش مصــارف انــرژی و 
مــواد، افزایــش بهــره وری ماشــین آالت و 
ــات  ــرات و توقف ــای تعمی ــش هزینه ه کاه
خطــوط تولیــدی، بازبینــی فراینــد عملیــات 
ــل. ــل و نق ــه حم ــت هزین ــد و مدیری تولی

جهت  الزم  برنامه ریزی   های  و  مطالعه   
توان  افزایش  و  ماشین آالت  تکنولوژی  ارتقاء 
و ظرفیت تولید و اجرای طرح های توسعه و 

تکمیل ظرفیت  های موجود و آتی.
 حفظ و تداوم سودآوری از طریق بازنگری 
فرایندها، استفاده از فرصت های سودآوری 
و بهره برداری بهینه از نقدینگی، جلوگیری از 
انباشت مطالبات با پیگیری مستمر، شناسایی 
غیرضروری،  مخارج  صرف  از  جلوگیری  و 
استقرار سیستم های  مالی،  اصالح ساختار 
مکانیزه اموال و دارائی ها، بهای تمام شده 
و  بودجه بندی  نظام  تدوین  محصوالت، 

کنترل و بازبینی مستمر آن.
تولیــدی  محصــوالت  تنــوع  افزایــش   
ــچ و  ــه گ ــد و عرض ــاوری تولی ــب فن و کس

ــرف ــازار مص ــه ب ــدی ب ــه بن ــک دان آه

چشم انداز شركت 
سيمان هرمزگان
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هرمزگان  سیمان  بزرگ  مجموعه   
چشمی  گوشه  تولید،  بر  عالوه 
و  دارد  اجتماعی  فعالیت های  بر 
والیبال  چون  مسابقاتی  برگزاری 
تقویت  به  شایانی  کمک  ساحلی، 
و  کارکنان  روانی  و  جسمی 
منطقه  جوانان  و  مردم  همچنین 
ورزشی  زمین  ساخت  است.  کرده 
محله لشتغان، بازسازی و تعمیر 
شهر  در  ورزشی  3زمین  روشنایی 
این  اقدامات  دیگر  از  خمیر، 

کارخانه است.
همچنیــن شــرکت بــا بهــره گیــری 
از چــاه کوشــک، موفــق شــده 
ــمندی  ــبز ارزش ــای س ــت فض اس
هکتــار  چنــد  وســعت  بــه  را 
بــرای پرســنل و مــردم منطقــه 
ــه  ــر ب ــری جــاده خمی در 5کیلومت

ــد. ــداث کن ــه اح ــدر لنگ بن
بندر  در  آب و خشکسالی  کمبود  دلیل  به  شرکت سیمان هرمزگان 
خمیر خود را موظف می داند به روستاهای شهرستان که با مشکل آب 
روبرو هستند، آب رسانی کند و در ماه چند تانکر12هزار لیتری آب را 

بین روستاییان توزیع می کند.
همچنین مشارکت جدی شرکت سیمان هرمزگان در تمامی مناسبت ها 
و برنامه های فرهنگی و اجتماعی از جمله روز جهانی کار و کارگر، 
سالروز پیروزی انقالب اسالمی، سالگرد ارتحال امام راحل)ره( و... 
. با همکاری و همدلی مدیران عالی استان و شهرستان خمیر جلوه 

دیگری از توفیقات در این شرکت است.
سیمان هرمزگان با الهام از اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران، حفاظت از محیط زیست را در قالب یك مسئولیت 
شرعی و اخالقی، سرلوحه برنامه های خویش قرار داده و با این باور 
مبادرت به استفاده از خدمات مشاوران زیست محیطی و تشکیل 
جلسات مستمر کمیته تخصصی حفاظت محیط زیست در کارخانه 
نموده است. بدون تردید با اجرای برنامه های بیست گانه اقدامات 
واحد  به عنوان  هرمزگان  سیمان  شرکت  محیطی  زیست  اصالحی 
برترصنعت سبز و دوستدار محیط زیست جلوه گر می شود. بدیهی 
است عامل اساسی در شکل گیری این موفقیت اعتقاد راسخ مدیران 
و همکاران در مدیریت زیست محیطی کارخانه به موازات اهداف 
و  اسمی  به ظرفیت  برنامه های دست یابی  با  و هماهنگی  صنعتی 

تولید پاك می باشد.
در بحث توسعه فضای سبز نیز سیمان هرمزگان بوستان خانواده که 
از بزرگترین پارک ها و فضای سبز در شهرستان است را در 3کیلوتری 

کارخانه احداث کرده است.
پروژه 17هکتاری احداث فضای سبز شهرخمیرکه بین محله لشتغان 
و کارخانه قرار دارد نیز یکی از پروژه های است که سیمان هرمزگان 

از  نگهداری  به درختکاری و  نسبت 
آن خود را موظف میداند

سیمان هرمزگان به دلیل و جود امکانات 
ماشین  اعزام  حریق،  اطفاء  خوب 
آتش نشانی و تیم واکنش سریع، در 

هر شرایطی مشارکت می کند.
یکی دیگر از مسئولیت های اجتماعی 
پیشگیری  هرمزگان،  سیمان  مهم 
و  کارخانه  در  اعتیاد  با  مبارزه  و 
ده ها  برگزاری  با  خمیر  شهرستان 
دوره آموزشی، تهیه و توزیع صدها 
از  پیشگیری  CDآموزشی  و  کتاب 

اعتیاد است.
از جمله طرح های مهم و درست 
آسیاب  هرمزگان  سیمان  اجرای 
پروژه  این  است  عمان  سیمان 
با  سال  در  600000تن  ظرفیت  به 
40میلیون  حدود  سرمایه گذاری 
آن  40درصد  و  هرمزگان  سیمان  به  متعلق  آن  60درصد  که  دالر 
متعلق به عمان می باشد، احداث می شود و همچنین طرح افزایش 
ظرفیت تولید این شرکت قرار است طی 2سال از 3000تن در روز به 

3600تن افزایش یابد.
از دیگــر اقدامــات ارزشــمند شــرکت قــرار داد بــا ســازمان یونیــدو 
ــه  ــور ب ــن الوات ــرح جایگزی ــرژی و ط ــازی ان ــه س ــوص بهین درخص

ــد. ــر می باش ــت کول ــتم گری ــالح سیس ــت و اص ــای ایرلیف ج
در بخــش معاونــت مالــی و اقتصــادی، ارتقــای قابــل توجــه رتبــه 
ــازار  ــه در ب ــورس ک ــات در ب ــفافیت اطالع ــطه ش ــه واس ــرکت ب ش
دوم، اولیــن شــرکت ســیمانی و در کل بــازار ســرمایه دومین شــرکت 
ســیمانی معرفــی شــده ایم. همچنیــن اســتقرار نظــام حســابداری 
ــه  ــکا ب ــل ات ــه موقــع و قاب ــه گزارشــات ب ــه منظــور ارائ مدیریــت ب
مدیریــت ارشــد و هیــات مدیــره از دیگــر توفیقــات ایــن معاونــت 
ــات  ــت تخفیف ــی و دریاف ــفاف مالیات ــرد ش ــن عملک ــت. همچنی اس
قابــل  توجــه . وصــول مطالبــات و ســاماندهی الزم از نظــر کاهش 
معوقــات و پوشــش کامــل تضامیــن و تکمیــل  سیســتم یکپارچــه 
نرم افزارهــای مالــی و آن الیــن شــدن آن از دیگــر توفیقــات شــرکت 

ســیمان هرمــزگان بــوده اســت.
ــازار نیــز شــرکت ســیمان  در حــوزه معاونــت بازرگانــی و توســعه ب
ــای  ــی را در بازاره ــه و پاکت ــیمان فل ــن س ــزگان، حدود1400000ت هرم
داخلــی توزیــع کــرده و ســهم بــازار شــرکت را در اســتان حفــظ و 

ــاء داده اســت . ارتق
ــا صــادرات 150هــزار تــن ســیمان در بســته بندی هــای  همچنیــن ب
ــه  ــبت ب ــیمان نس ــادرات س ــری ص ــش 3براب ــن افزای ــف ضم مختل
ســال مالــی قبــل، بیــش از 500هــزار تــن کلینکــر نیــز صــادر نمــوده 
و بــا ورود بــه 3بــازار جدیــد صــادرات خــود را بــه بیــش از 7کشــور 

افزایــش داد.

خبرهایی مهم از 
سیمان هرمزگان
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تقویت برند سیمان هرمزگان 
و معرفی یک برند صادراتی جدید به نام 

Golden cement گلدن سمنت

 مسئولیت های اجتماعی
 سیمان هرمزگان

سیمان هرمزگان برای دستیابی به دو هدف تولید پاک و سبز و توجه 
کن  آب شیرین  پروژه  منطقه،  مردم  اجتماعی  نیازهای  و  به مسایل 
را طراحی و برنامه ریزی در اولویت قرار داد و در همین راستا زمینه 

احداث آب شرین کن فراهم شد. 
اسفندماه  در  مکعب  متر  6هزار  ظرفیت  با  بزرگ  پروژه  این  کلنگ 
1394به زمین زده شد و تاکنون حدود60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
است، که به تفکیک در بخش ابنیه 70درصد، در بخش برق 55درصد، 
 )Ro( در بخش چاه40درصد و همچنین خرید دستگاه آب شیرین کن
در  داخلی سیمان هرمزگان  اعتبار  با  پروژه  این   . است  محقق شده 
حال ساخت است که در اسفند 95 نیمی از آن وارد مدار می شود و 

در خرداد 96بصورت کامل به بهره برداری می رسد.

صرفه جویی بیش از 30میلیارد ریال در هزینه های صادراتی، تامین 
نیاز کارخانه،  2100فقره درخواست خرید و خدمات مورد  از  بیش 
انعقاد بیش از 150فقره قرارداد های خرید و فروش و کاهش بیش 
از 20درصد از هزینه های تامین کاال و خدمات نسبت به سال مالی 
سیمان  شرکت  بازرگانی  معاونت  دستاوردهای  مهمترین  از  قبل 

هرمزگان بوده است.
فروش حداکثری و ارتقای سهم بازار شرکت در بازارهای داخلي، 
افزایش صادرات سیمان از ١٥٠ هزار تن به ٣٠٠ هزار تن در سال، 
صادرات ٤٠٠ هزار تن کلینکر، افزایش بازارهای صادراتی به بیش از 
١٠ کشور دنیا، حفظ و أرتقای کیفیت خدمات به مشتریان و کاهش 
مهمترین  از  ضروری  غیر  خریدهای  در  صرفه جویی  و  هزینه ها 
برنامه های سال آتی معاونت بازرگانی شرکت سیمان هرمزگان است.

و  فرایندها  بهبود  راستای  در  اجرایی،  معاونت  حوزه  در 
عملکردشرکت، کلیه استانداردها و سیستم های مدیریت کیفیت از 
  ISO9001،13000،14000 جمله دریافت و تمدید 6گواهینامه استاندارد
-گواهینامه BS OH SAS18001 ،5s-EMQ1 جایزه ملی تعالی سازمانی  
 Golden cement تجاری  عالمت  ثبت  و  گردید  اخذ  و  تمدید 

شرکت، از اقدامات مهم صورت گرفته است.
پاسخگویی  سرعت  افزایش  و  چابکسازی  منظور  به  چنین  هم 
و  بازنگری  مورد  سازمانی،  ساختار  مختلف  حوزه های  در  شرکت 

اصالح قرار گرفت.
ضمنا شرکت سیمان  هرمزگان که در استفاده از امکانات نرم افزاری 
به  موفق  می باشد،  صنعت  این  پیشرو  اطالعات  فن آوری  و 
 )CRM( پیاده سازی و چابک سازی برنامه هایی مانند پرتال مشتریان
پرتال سهام، نرم افزار سیستم توزین و منابع انسانی شده است.

)هوشمند سازی   BI برنامه  استقرار  آن،  دستاورد  بهترین  شاید 
عملکرد  و  آماری  اطالعات  کلیه  آنالین  بصورت  که  باشد  تجاری( 
با نرم صنعت  شرکت قابل رصد کردن، ارزیابی کردن و مقایسه 

جهانی است، پیاده سازی شده است.
با تمام تالش ها و اقدامات صورت گرفته، شرکت سیمان هرمزگان 
مصمم است همواره مسیر رو به رشد و رضایتمندی سهام داران و 
ذینفعان را سرلوحه کار خود قرار داده و روزهای روشن و موفقی 

را فرا روی این عزیزان، نوید دهد.

خ�ب
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داريد،  هرمزگان  سیمان  خانوادۀ  برای  نوروزی  پیام  اگر   
بفرمايید؟

یک سال دیگر از فعالیت های کارخانۀ سیمان گذشت. ما در این یک 
سال  موفقیت ها، شادکامی ها و مشکالتی داشتیم که باید از آن ها 
درس بگیریم. در سال گذشته الحمدلله کارخانه با فعالیت و تالش 
پرسنل، بسیار شاداب و سرحال بود. طبق آماری که به دست آمد 
و مراجع ذی صالح مانند بورس آن را تأیید کردند و در مجمع اخیر 
با توجه به تالش مالی سال گذشته  در  نیز بیان شد،  سهامداران 
رتبه های کارخانه های سیمان  جزو رده های باال بودیم؛ هم به لحاظ 
عملکرد تولید و هم به سبب حاشیۀ سود خوب. مستحضر هستید 
که با توجه به فضای عمومی کشور که یک رکود نسبی در کل صنعت 
و به ویژه صنعت ساختمان وجود دارد که کارخانه هایی مثل ما متأثر 
از آن هستند، بحمدلّله توانسته ایم سال گذشته را با موفقیت طی 
بزرگ  خانوادۀ  برای  که سال جدید  می کنیم  آرزو  کنیم. همچنین 
سیمان هرمزگان، توأم با موفقیت، شادکامی، پیروزی، تندرستی و 
سالمت باشد و بتوانیم برنامه هایی را که پیش بینی کرده ایم، جلو 

ببریم.
 شما از چه سالی در سیمان هرمزگان بوده ايد و چه پیشنهادهايی 

برای بهبود عملکرد کارخانه داريد؟
عضو  هیئت مدیره  رئیس  عنوان  به  که  است  ماه  چهار  حدود  من 
این در صنایع مختلف  از  پیش  خانوادۀ سیمان هرمزگان شده ام. 
و از جمله صنعت آلومینیوم و صنعت تأسیسات سردخانه سازی 

بوده ام.
با توجه به این که بیش از 20 سال از عمر سیمان هرمزگان می گذرد و 
ضمن قرارداشتن در منطقه ای با آب وهوای شرجی و با آن وضعیت 
باید به فکر نوسازی و بازسازی قسمت های مختلف  و تکنولوژی، 
کارخانه  باشیم. باید شاخص های بهره وری و از جمله آموزش پرسنل، 

تجهیز و نوسازی ماشین آالت و نوآوری را ارتقا دهیم. همچنین باید 
از اتالف منابع مان جلوگیری کنیم و در تمامی قسمت ها نسبت به 
تا  باشیم  اقدام عملیاتی داشته  از گذشته  بیشتر  کاهش هزینه ها 
ان شاءالّله این سال برای ما سالی بسیار خوب و موفق باشد. البته 
چشم اندازها این را نمی گوید، ولی ما کامال امیدواریم و برنامه مان 
را با همین وضعیت تدوین کرده ایم تا در سال آینده از این حالت 

عبور کنیم.
 از کدام بخش کارخانه بیشترين رضايت را داشته ايد؟

همۀ  و  کارکنان  همۀ  زحمات  نتیجۀ  کارخانه   موفق  کارنامۀ  باالخره 
کرد.  خاصی  بخش  به  محدود  را  آن  نمی توان  و  است  قسمت ها 
درمجموع   ما  پرسنل  و  است  هماهنگ  تیم  یک  مستلزم  موفقیت 
پرسنل کارآمدی هستند. چون من تجربۀ جاهای دیگری را هم دارم، 
می گویم که پرسنل ما به دلیل تخصص، تحصیالت و تجربه از سطح 

متوسط صنعت باالترند و این یک نشاطی به کارخانه داده است. 
 سخت ترين روز و بهترين روزتان در سال 95 کدام روزها بود؟ 
افتاده  کار  از  دلیلی  به هر  کارخانه  می شنویم فالن قسمت  وقتی 
است، واقعا نگران می شویم. روزهای خوبمان هم روزی است که 
در کارخانه مشکل ایمنی نداشته باشیم. یعنی واقعا وقتی بشنویم 
آن روز هیچ حادثه ای رخ نداده، خدا را شکر می کنیم و این برای ما 

بهترین و شادترین روز است.
برای  را   95 سال  در  عملکردتان  از  خالصه ای  کنید  لطف   

خوانندگان ما بفرمايید.
در  برنامه ریزی هایمان  تمام  به  گذشته  مالی  در سال  را شکر  خدا 
تولید، فروش و صادرات رسیدیم و آن چه را که هیئت مدیره تصویب 
کرده بود و به تأیید هلدینگ شرکت امید نیر رسیده بود، با تالش 

پرسنل زحمت کش مان باموفقیت به سرانجام رساندیم.
در سال 95 کارنامۀ ما در صنعت سیمان کامال قابل دفاع است و این 
دالیل مختلفی دارد. از جمله کیفیت محصول ما با تالش بخش های 

ما را به کیفیت 
می شـناســــند

رئیــس هیئت مديــره بــه فعالیت هــا و موفقیت هــای ســال 
1۳95 کارخانــه کــه محصــول تــالش وسخت کوشــی شــبانه روزی 
همــه ی شــما عزيــزان بــوده، نمــرۀ قبولــی داده اســت. جنــاب 

آقــای ســیدمحمود افصــح حســینی بــا توجــه تجــارب 
بــاره  ايــن  در  گوناگــون،  مســئولیت های  در  گذشته شــان 
می گويــد »نمــرۀ نیروهــای کارخانــه بســیار عالــی اســت.« البتــه 
ايشــان پیشــنهادها و توصیه هايــی نیــز بــرای بهتــر شــدن 

ــد. اوضــاع دارن
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کنترل کیفیت  و آزمایشگاه بسیار باال ارزیابی شده و اکنون در بازار  
ما را به کیفیت می شناسند. 

از دیگر عوامل موفقیت ما، جایگاه و محل استقرار کارخانه است که 
تقریباً  برای حمل ونقل در راستای صادرات بسیار مناسب است و 

همۀ کارخانه ها در این باره به ما غبطه می خورند. 
در  مؤثری  نقش  ارشد  مدیران  و  عامل  محترم  مدیریت  همچنین 
کارخانه مشکل اساسی  موفقیت عملکرد سال 95 داشته اند. ما در 
نداریم و فقط باید بتوانیم بخش هایی را که الزم است، بازسازی 
و نوسازی کنیم تا ان شاءالّله هیچ وقفه ای در کار تولید پیش نیاید.
 آيا بحران ساخت وساز کشور  تأثیری بر وضعیت کار و تولید 

کارخانه نداشته است؟
با  کشور  سیمان  تولید  کارخانه های  اغلب  هم اکنون  متأسفانه 
ظرفیت 60 تا 70 درصد کار می کنند و این برای صنعت سیمان ما 
جاری  رکود  به  می توان  وضعیت  این  دالیل  از  است.  فاجعه  یک 
کشور و توقف در بخش صادرات اشاره کرد. اما از دیگر مشکالتی 
که ربطی به وضعیت مسکن و رکود ندارد، افزایش ظرفیت تولید 
است. به نظر من یک سری مجوزهای احداث کارخانۀ سیمان شاید 
نباید داده می شد و تولید در یک حدی نگهداشته می شد تا حاشیۀ 
سود کارخانه ها به خطر نمی افتاد. حال برای حل این مسأله باید هر 
چند سال یک بار، بازنگری کنند. نیاز است که دولت این صنعت 
را حمایت کند و منظور از حمایت وام نیست، بلکه مواردی مانند 
سیاست های  با  باید  است.  مالیات  و  اجتماعی  تأمین  کار،  قوانین 

درست در این باره از صنعت سیمان حمایت شود.
عملکرد  بر  مشخصاً  و  سیمان  صنعت  بر  تأثیری  چه  برجام   

سیمان هرمزگان داشته است؟
خوشبختانه ما چندان درگیر تحریم نبوده ایم، زیرا بیشتر بازار ما 
داخلی بوده است. آن چه بیشترین تأثیر را بر ما دارد، برمی گردد به 
مواردی مثل میزان صدور پروانه های ساختمان و طرح های عمرانی 
دولت. آثار برجام بیشتر بر بانک ها بوده که دادوستد خارجی دارند. 
خوشبختانه مواد اولیه مان را از داخل تأمین می کنیم و خریدمان 
از خارج تنها برخی امکانات، ماشین آالت و قطعات هست که آن ها 

هم شامل تحریم نبودند.
 برای نوروز و سال جديد چه خبر خوبی برای کارکنان داريد؟

ضمن آرزوی سالمتی، خوشبختی و شادکامی برای همکاران محترم، 
این را بدانند که وقتی ما از پرسنل تعریف می کنیم، تعارف نیست. 
واقعا سعی هئیت مدیره این است که کارهایی را برای افزایش کارایی 
پرسنل انجام دهد و دریغ نکند. من در جاهای مختلفی بوده ام 
و می گویم متوسط پرداختی یارانۀ رفاهیات در سیمان هرمزگان از 
و  کارانه  مثل  مواردی  همچنین  است.  باالتر  دیگر  جاهای  بسیاری 

حقوق و مزایا بموقع پرداخت می شود.
من معتقدم موضوعاتی مانند تغذیه و ایمنی کار باید مورد توجه 
کار  ایمن  و  مفید  و  خوب  بتواند  کارگر  یک  این که  برای  باشد،  ما 
مفید  کارخانه  برای  و هم  خانواده اش  و  برای خودش  تا هم  کند 
باشد. کارگران و پرسنل ما مطمئن باشند که سعی ما بر این است که 

بتوانیم در چهارچوب تعهداتی که داده ایم، عمل کنیم.

 شما به عنوان رکن اصلی مجموعه  اگر می خواستید در قسمت 
ديگری فعالیت کنید، کدام بخش کارخانه را انتخاب می کرديد؟

مــن چــون مهنــدس مکانیــک هســتم، ترجیــح مــی دادم در بخــش 
تولیــد باشــم.

 آيا نقد و انتقادی نسبت به خودتان داريد؟
در  اجرایی خاصی  و حوزۀ  هیئت مدیره هستم  رئیس  این جا  بنده 
به  کمک  من  کار  بیشترین  نیست.  بنده  عهدۀ  بر  هرمزگان  سیمان 
شورای  و  معامالت  کمیسیون  سیاست گذاری،  بحث  در  مجموعه 
که کمک مدیرعامل  ما در هیئت مدیره سعی می کنیم  است.  فنی 
باشیم، چون باالخره بار اجرایی روی دوش ایشان است و ما باید در 

مأموریت های محوله به ایشان کمک کنیم.
 برنامه های هیئت  مديره و شما برای پیشرفت کارخانه در سال 

96 کدام است؟
ما هدف گذاری مان برای سال آینده را انجام داده ایم و مقدار تولید 
و میزان صادرات و فروش را مشخص کرده ایم. کمال مطلوب این 
است که طبیعتا به این نقطه برسیم؛ همان گونه که در سال 95 در 
بسیاری از موارد به باالی 99 درصد دست یافتیم و در چند مورد 

نیز به موفقیت باالی 100 درصد رسیدیم.
برنامه ای که تدوین کرده ایم، برنامۀ عملیاتی است و اگر انجام شود، 
موفق خواهیم بود. البته بضاعت ما نیز مشخص است. مشکالت 
تولید همیشه هست و مانع از این می شود که بیشتر پیش برویم. 
البته باید از مشکالت درس بگیریم و آن ها را مستند کنیم تا دوباره 
تکرار نشود. وقتی نقصانی پیش می آید، با توجه به تعهدات واحد 
آینده  برای سال  امیدواریم  ایجاد می شود که  نگرانی هایی  بازرگانی 

این سکته ها در کار را به حداقل برسانیم. 
ــم  ــاره کنی ــم اش ــن می توانی ــه همچنی ــدۀ کارخان ــای آین از برنامه ه
بــه ســرمایه گذاری در کشــور عمــان؛ کــه اگــر ان شــاءالّله در موعــد 
ــا را  ــم توانســت بازارهــای شــرق آفریق ــرد، خواهی مقــرر انجــام گی
زیــر پوشــش قــرار دهیــم و یــک حاشــیۀ ســود مناســب را بــرای ســال 

آینــدۀ کارخانــه تأمیــن کنیــم.
یکــی دیگــر از برنامه هــای مــا ارتقــای افزایــش تولیــد در خــط دوم 
تولیــد اســت. بــا ایــن کار، تولیــد مــا از 3هــزار تــن بــه 3هــزارو600 تــن 

در روز می رســد. 
برنامه های ما در سال 96 است.  از دیگر  استانداردسازی قطعات 
همچنین شناسایی و انتخاب پیمانکارانی با شناسنامۀ کاری خوب و 

قوی  از دیگر برنامه های ما است. 
که  پرسنل عزیزمان است  از  تعدادی  بازنشسته شدن  دیگر،  بحث 
باید بتوانیم در اولویت اول با همان نیروهای متخصص و باتجربۀ 
موجودمان جایگزین کنیم. مابقی نیازمان را نیز با استخدام جدید 

تأمین خواهیم کرد.
در پایان تشکر می کنم از کل پرسنل و برای خودشان و خانواده شان 
نیست.  اتفاقی  ما  موفقیت  آمار  داریم.  توفیق  و  سالمتی  آرزوی 
ساده  کارگر  آن  از  کردند؛  تالش  همه  گذشته  مالی  سال  در  واقعا 
گرفته تا مدیر کارخانه و معاونان که هماهنگی بین آن ها باعث شد 

به چنین کارنامۀ موفقی دست یابیم. 
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ــرای  ــود را بـ ــای خـ ــابقه ای از فعالیت هـ ــدا سـ ــاً ابتـ  لطفـ
خواننـــدگان مـــا بگويیـــد.

مشغول  هرمزگان  سیمان  در  که  است  سال   3 مدت  بنده 
بعد  و  مدیرعامل  مشاور  عنوان  به  اول  مدت،  این  در  هستم. 
بازرگانی  معاونت  هیئت مدیره،  در  عضویت  مسئولیت های  در 
و جانشین مدیرعامل خدمت رسانی  کرده ام. پیش از این جا هم 
سازمان  اداری مالی  معاونت  و  امین کسری  شرکت  مدیرعاملی 
حج وزیارت را در رزومۀ کاری ام دارم. رشتۀ تحصیلی من نیز با 

مسئولیت های فعلی ام مرتبط است.
 خالصـــه ای از عملکـــرد ســـه ســـالۀ واحـــد مطبوع تـــان را 

بیـــان بفرمايیـــد.
واحـــد بازرگانـــی از ســـه مدیریـــت تشـــکیل شـــده اســـت: یکـــی 
مدیریـــت تأمیـــن و تـــدارکات کـــه تمـــام خریدهـــای داخلـــی و 
ــامل  ــا شـ ــای مـ ــاند. خریدهـ ــرانجام می رسـ ــه سـ ــی را بـ خارجـ
ــه در  ــت کـ ــی اسـ ــر ملزوماتـ ــی و دیگـ ــواد مصرفـ ــات، مـ قطعـ

ـــوز  ـــواد نس ـــی از م ـــم. بخش ـــاز داری ـــا نی ـــه آنه ـــد ب ـــد تولی فرآین
ــورهای  ــد از کشـ ــا را بایـ ــتگاه های مـ ــات و دسـ ــی قطعـ و برخـ
ــر  ــال حاضـ ــه در حـ ــرد. البتـ ــه کـ ــان تهیـ ــژه آلمـ ــی به ویـ خارجـ

بیشـــترین قطعات مـــان را از داخـــل تأمیـــن می کنیـــم. 
مدیریـــت دیگـــر مـــا واحـــد بازرگانـــی، فـــروش و بازاریابـــی 
ـــئولیت  ـــت و مس ـــتقر اس ـــه مس ـــت در کارخان ـــن مدیری ـــت. ای اس
ـــیمان  ـــم از س ـــده دارد؛ اع ـــر عه ـــل را ب ـــیمان در داخ ـــروش س ف
ـــا مشـــتریان و  ـــاط ب ـــن ارتب ـــر. همچنی ـــوارد دیگ ـــی و م ـــه و پاکت فل
ـــرد.  ـــام می گی ـــت انج ـــن مدیری ـــتم CRM در همی ـــت سیس هدای
ــا  ــازها، پروژه دارهـ ـــتریان، بتن سـ ــاع مش ــی دوره ای اوضـ بررسـ
ــتند، تحـــت  ــا کـــه حـــدود 120 نفـــر هسـ و عامـــالن فـــروش مـ

مدیریـــت  فـــروش و بازاریابـــی اســـت.
ـــروش  ـــه ف ـــت ک ـــادرات اس ـــت ص ـــم مدیری ـــا ه ـــوم م ـــش س بخ
خارجـــی کیلنکـــر و ســـیمان در بســـته بندی های مختلـــف را 
ـــی در  ـــت، ول ـــتقر اس ـــران مس ـــر در ته ـــن دفت ـــده دارد. ای ـــر عه ب

رتبه سوم را در صادرات داریم
تسلط و اشراف جناب رحمتی نیا به امور بازرگانی  نشان از سابقه و تجربۀ ایشان در این حوزۀ کاری  دارد؛ سابقه ای که سیمان هرمزگان 
با تکیه به آن  روزهای خوبی را پیش رو خواهد داشت. متأسفانه گفت وگوی مفصلی با ایشان داشتیم که محدودیت فضا در نشریه  ما 
را از بهرهمندی از همۀ داللت ها و بیانات ایشان محروم ساخت، اما خوشحالیم که ایشان قول دادند در شماره های بعدی هم از 

حضورشان بهره مند شویم. آن چه در زیر میخوانید، اهم گفت وگویی است که نزدیک به یک ساعت و نیم به طول انجامید.

گفت وگو
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ـــد.  ـــری می کنن ـــا را پیگی ـــه کاره ـــد ک ـــی دارن ـــم عوامل ـــه ه کارخان
ــش  ــای بخـ ــارۀ فعالیت هـ ــتری دربـ ــح بیشـ ــت توضیـ الزم اسـ
مدیریـــت تأمیـــن و تـــدارکات عـــرض کنـــم. همـــان طـــور کـــه 
اشـــاره شـــد، مـــا هم اکنـــون در حـــوزۀ تأمیـــن و تـــدارکات 
کمـــی بیـــش از 10 درصـــد از نیازهایمـــان را از خـــارج کشـــور و 
ـــن حـــوزه   ـــم. در ای ـــن می کنی حـــدود 90 درصـــد را از داخـــل تأمی
تأمیـــن قطعـــات یـــا از طریـــق نماینـــدگان شـــرکت های معتبـــر 
و یـــا تولیدکننـــدکان داخلـــی انجـــام می گیـــرد. فراینـــد اجرایـــی 
ـــه درخواســـت ها  ـــن شـــکل اســـت ک ـــه ای ـــز ب ـــدارکات نی ـــن و ت تأمی
ــه آنالیـــز می کننـــد.  ــا می گیرنـــد و در طـــول هفتـ را از واحدهـ
ســـپس در کمیســـیون ها بررسی شـــان می کننـــد و بعـــد تأمیـــن 
ـــت ها  ـــن در خواس ـــداد ای ـــد. تع ـــل می دهن ـــه تحوی ـــه کارخان و ب
در ســـال کاری 94-95 حـــدود 1400 مـــورد بـــود کـــه نســـبت بـــه 
ســـال قبـــل 20 درصـــد کاهـــش داشـــت. ایـــن کاهـــش نشـــان 
ــر  ــته و عمـ ــری داشـ ــت بهتـ ــا کیفیـ ــای مـ ــه کاالهـ ــد کـ می دهـ

بیشـــتری  کـــرده اســـت. همچنیـــن ایـــن کـــه همـــکاران مـــا در 
ـــتری را  ـــت بیش ـــه دق ـــداری در کارخان ـــۀ نگه مقول

ـــد. ـــرج داده ان ـــه خ ب
درخواســـت های مـــا عمومـــا دو بخـــش 
ـــد.  ـــش خری ـــات و بخ ـــش خدم دارد: بخ
بخـــش خدمـــات شـــامل تعمیـــرات، 
حفـــظ و نگهـــداری و ســـرویس اســـت 
ـــداد 649  ـــی 94-95 تع ـــال مال ـــه در س ک

فقـــره درخواســـت خدمـــات داشـــته ایم 
ـــته  ـــال گذش ـــه س ـــبت ب ـــم نس ـــن ه ـــه ای ک

ــر  ــان داده اســـت. اگـ ــد کاهـــش نشـ 31درصـ
ـــن  ـــم، در ای ـــرض کن ـــری را ع ـــار کلی ت ـــم آم بخواه

ـــر دو  ـــه ه ـــتیم ک ـــت داش ـــدود 20105 درخواس ـــا ح ـــال مجموع س
بخـــش خدمـــات و خریـــد را شـــامل می شـــود و در کل حـــدود 

ــد.  ــان می دهـ ــد کاهـــش نشـ 3 درصـ
تعـــداد جلســـات کمیســـیون معامـــالت کـــه درخواســـت ها 
ــیار  ــته بسـ ــی گذشـ ــال مالـ ــی سـ ــز طـ ــد نیـ ــی می کنـ را بررسـ
خـــوب بـــوده؛ حـــدود 48 جلســـه. یعنـــی می تـــوان گفـــت 
تقریبـــاً هفتـــه ای یـــک جلســـه برگـــزار کرده ایـــم و حتـــی یـــک 
روز هـــم درخواســـت های کارخانـــه عقـــب نیفتـــاده اســـت. در 
ـــت  ـــی و 8 درخواس ـــد داخل ـــت خری ـــه 214 درخواس ـــن 48جلس ای
ـــه  خارجـــی را بررســـی و پاســـخ داده ایـــم کـــه از کمیســـیون مصوب
ـــرارداد  ـــه ق ـــره مصـــوب و منجـــر ب ـــه و ســـپس در هیئت مدی گرفت
ـــغ  ـــر مبل ـــه اگ ـــی وجـــود دارد ک ـــه ســـقف مصوب شـــده اســـت. البت
ــن  ــد ایـ ــد، بایـ ــان باشـ ــون تومـ ــش از 70 میلیـ ــت بیـ درخواسـ
مراحـــل را طـــی کنـــد وگرنـــه در همـــان کمیســـیون معامـــالت  
بررســـی و مصـــوب می شـــود. همچنیـــن درخواســـت های مثـــالً 
ـــوری حـــل می شـــود،  ـــه روش فاکت ـــان ب ـــون توم در حـــدود 10میلی
امـــا فعالیت هـــای بـــاالی 100 میلیـــون تومـــان بخشـــی از آن 

قـــراردادی و بخشـــی هـــم غیـــر قـــراردادی اســـت و مثـــالً در 
اســـتعالم، مزایـــده یـــا مناقصـــه برنـــده می شـــوند. 

بـــا توجـــه بـــه همیـــن مســـئله، قراردادهایـــی کـــه مـــا در ســـال 
93 بســـتیم، حـــدود 135 فقـــره بـــود کـــه 12 مـــورد هـــم بـــه 
آن الحاقیـــه خـــورد؛ امـــا در ســـال کاری 94-95 مـــا 123 فقـــره 
قـــرارداد بســـتیم و بـــه طـــور میانگیـــن ماهانـــه 10 قـــرارداد 

ــتیم.  داشـ
ـــورت  ـــن ص ـــه ای ـــکل کار ب ـــا ش ـــی ام ـــروش و بازاریاب ـــش ف در بخ
اســـت کـــه مـــا 120 عامـــل فـــروش، پـــروژه و بتن ســـاز داریـــم. 
ایـــن گـــروه مســـتقیماً از مـــا خریـــد می کننـــد و دارای مجـــوز 
ــن  ــد ایـ ــای خریـ ــه رقم هـ ــن کـ ــل ایـ ــه دلیـ ــذا بـ ــتند. لـ هسـ
گـــروه بـــاال اســـت، ابتـــدا مجوزشـــان را در کمیتـــه ای بررســـی 

 . می کنیـــم
ــدگان  ــد، صادرکننـ ــد می کننـ ــا خریـ ــه از مـ ــی کـ ــروه چهارمـ گـ
هســـتند کـــه بـــه دو صـــورت نقـــدی یـــا اعتبـــاری بـــه آن هـــا 
ســـیمان می فروشـــیم. خریدهـــای نقـــدی ایـــن گـــروه 
ــا  ــدارد، امـ ــت نـ ــرارداد و ضمانـ ــه قـ ــاج بـ احتیـ
اعتباری هـــا حتمـــاً بایـــد قـــرارداد داشـــته 

ــند. باشـ
ــد عـــرض کنـــم  ــا بایـ ــازار امـ ــارۀ بـ دربـ
پیش بینـــی  گذشـــته  ســـال  در  کـــه 
مـــا ایـــن بـــود کـــه 1.400.000 تـــن بـــازار 
از   . می کنیـــم  تأمیـــن  را  داخـــل 
ایـــن مقـــدار حـــدود 1.376.000 تـــن را 
تأمیـــن کردیـــم؛ یعنـــی 97درصـــدش را 
توانســـتیم تأمیـــن کنیـــم. ایـــن 3درصـــد 
عـــدم تأمیـــن هـــم از جملـــه دالیلـــش می تـــوان 
ـــش  ـــی و کاه ـــش عمران ـــی در بخ ـــای دولت ـــش فعالیت ه ـــه کاه ب
بندرعبـــاس  از جملـــه در  فعالیت هـــای بخـــش خصوصـــی 
اشـــاره کـــرد. از دیگـــر عوامـــل می تـــوان حضـــور نادرســـت 
ـــاً  ـــت بعض ـــن حال ـــرد. در ای ـــام ب ـــی را ن ـــای جهان ـــا در بازاره رقب
قیمـــت  مـــا می شـــوند و  بـــازار  کارخانه هـــای داخلـــی وارد 
ـــل،  ـــن دالی ـــۀ ای ـــه هم ـــب ب ـــد. خ ـــه می کنن ـــا عرض ـــر از م پایین ت
درصـــد پایینـــی دچـــار افـــت فـــروش می شـــویم، ولـــی نـــرخ را 

نیاورده ایـــم. پاییـــن 
ــال های  ــا در س ــدی م ــکالت ج ــی از مش ــاط  یک ــن ارتب در همی
گذشــته، حمل ونقــل بــود کــه معمــوالً کمبــود داشــتیم. در 
ســال مالــی گذشــته قریــب بــه 345 دســتگاه کامیــون کمپرســی و 
ــی  ــل داخل ــکل حمل ونق ــم و مش ــنامه کردی ــی را دارای شناس کف
مــا کالً حــل شــد و در منطقــه برخــی بــا ایــن رجیسترشــدن 
ــاً  ــا عموم ــد. این ه ــرار گرفتن ــه ق ــار کارخان ــور کل در اختی ــه ط ب
را  کارخانــه  در  حضــور  ســاعت های  و  مــا  کار  ســاعت های 
می داننــد و مشــتری های مــا را می شناســند، تمــاس می گیرنــد 
ایــن  از  مــا  البتــه  می رســانند.  به موقــع  را  مشــتریان  بــار  و 

کارخانه های 
داخلی وارد بازار ما 

می شوند و قیمت پايین تر از ما 
عرضه می کنند. خب به داليلی که عرض 

شد يک درصد های کمی ما دچار افت فروش 
می شويم ولی نرخ را پايین نیاورديم.
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شناســنامه دار کــردن، هــم بــرای حمــل داخــل اســتفاده کرده ایــم 
و هــم در صــادرات. مثــالً در حــوزۀ ســیمان، طــی ســال مالــی 
ــن صــادرات داشــتیم و در ســال 94-95 آن  ــا 53.500 ت 93-94 م

ــه  ــد ک ــان می ده ــن نش ــاندیم. ای ــن رس ــه 148.000 ت را ب
مشــتری های مــا بیشــتر شــده اند، حمل ونقــل 

مــا بهتــر شــده و کمــرگ هــم همــکاری خوبــی 
ــز  ــد نی ــرای ســال مالــی جدی ــا مــا دارد. ب ب

برنامه مــان ایــن اســت کــه صادراتمــان را 
ــانیم. ــن برس ــه 300.000 ت ب

ـــای  ـــی در حوزه ه ـــام تأثیرات ـــا برج  آي
ســـیمان  صنعـــت  و  کارخانـــه  کاری 

داشـــته اســـت؟
تأثیـــرات برجـــام در دو نقطـــه خـــودش را 

نشـــان می دهـــد: یکـــی تســـهیل در نقـــل و 
ـــا  ـــت و م ـــده اس ـــام نش ـــوز انج ـــه هن ـــول ک ـــال پ انتق

همچنـــان از صرافی هـــا اســـتفاده می کنیـــم و دوم در ارتبـــاط 
دنیـــا بـــا ایـــران اســـت کـــه ایـــن ارتبـــاط در حـــوزۀ صنعـــت، 
ــا  ــراغ مـ ــتری سـ ــتری های بیشـ ــده و مشـ ــته شـ ــر از گذشـ بهتـ
ـــد  ـــه بای ـــیم. البت ـــته باش ـــمان را داش ـــم فروش ـــه بتوانی ـــد ک می آین
عـــرض کنـــم عواملـــی مثـــل کیفیـــت ســـیمان ایـــران، انجـــام 
به موقـــع تعهـــدات و تـــالش پرســـنل بازرگانـــی در بخش هـــای 

مختلـــف دولـــت می توانـــد در جـــذب مشـــتری 
تأثیرگـــذار باشـــد. از مـــوارد تأثیرگـــذار دیگـــر  

ـــه  ـــت ک ـــا اس ـــای دنی ـــا در بازاره دامپینگ ه
ــته ایم. ــا داشـ ــی در آن هـ ــور خوبـ حضـ
ــال کاری  ــرای سـ ــما بـ ــی شـ  پیش بینـ

آينـــدۀ ســـیمان هرمـــزگان چیســـت؟
حــدود 80 کارخانــۀ ســیمان کــه در کشــور 

داریــم، در ســال مالــی گذشــته حــدود 9 
میلیــون تــن ســیمان و 6میلیــون تــن کلینکــر 

صــادرات داشــتند. ســهم مــا از این مقــدار در 
ســیمان کمــی بیــش از 2درصــد و همچنیــن حــدود 

9درصــد در حــوزۀ کلینکــر بــود. از ســه ســال قبــل کــه بنــده 
ــه  ــوده ک ــن ب در این جــا حضــور دارم، صــادرات ســیمان 2.300 ت
ــا  ــن رســانده ایم. اســتراتژی م ــه 202.000 ت ــن مقــدار را ب امــروز ای
حضــور در بازارهــای ســیمان اســت و نــه کلینکــر، و تصــورم بــر 

ایــن اســت کــه بتوانیــم بــه صــادرات 300 هــزار تــن برســیم.
کشـــورهایی کـــه االآن بـــه آن هـــا صـــادرات داریـــم، شـــامل 
بنـــگالدش، موزامبیـــک، ســـومالی، تانزانیـــا، عمـــان، امـــارات، 
قطـــر و فیلیپیـــن هســـتند کـــه جمعـــاً حـــدود 779.000 تـــن بـــه 
ــادر  ــادرات بنـ ــار صـ ــم. در آمـ ــادر کرده ایـ ــورها صـ ــن کشـ ایـ
ـــتان،  ـــهر، خوزس ـــاروج بوش ـــیمان س ـــب س ـــه ترتی ـــران ب ـــی ای جنوب
ـــان و داراب  ـــم، کرم ـــتان، قش ـــرد، دشتس ـــزگان، الم ـــیمان هرم س

بیشـــترین میـــزان را داشـــته اند.

ــای  ــا در صــادرات از رقب ــد نظــر داشــته ایم ت ــا ســه گام را م م
خارجــی و داخلی مــان عقــب نمانیــم. البتــه رقبــای خارجــی 
ــی در  ــد. اول حضــور در نمایشــگاه های بین الملل بســیار مهم ترن
بــازار هــدف بــوده. بــازار اصلــی مــا کشــورهای حاشــیۀ 
خلیــج فــارس و دریــای عمان و ســپس کشــورهای 
آســیایی و شــرق آفریقــا هســتند. تــا االآن 
در  و  دبــی  در  علمــی  ســمینارهای  در 
نمایشــگاه های کنیــا، تانزانیــا، عمــان و 
ــته ایم  ــم و توانس ــرکت کرده ای ــر ش قط

ــم. ــرح کنی ــزگان را مط ــیمان هرم س
ـــفارتخانه ها  ـــا س ـــاط ب ـــا، ارتب گام دوم م
ــادی  ــای اقتصـ ــردن رایزن هـ ــال کـ و فعـ
ــه  ــوده کـ ــور بـ ــازار کشـ ــی بـ ــرای معرفـ بـ
ـــن کار  ـــدی ای ـــته و ج ـــم داش ـــی ه ـــۀ خوب نتیج

را پیگیـــری کرده ایـــم.
در ســومین گام، کاری را انجــام دادیــم کــه رقبــای مــا یــا 
ــد، و آن  ــن حــوزه ورود کرده ان ــه ای ــر ب ــا کمت ــد ی انجــام نداده ان
ــد  ــن برن ــت. ای ــال 94-95 اس ــمنت« در س ــد »گلدن س ــت برن ثب
بین المللــی اســت و کســی جــز مــا نمی توانــد از آن اســتفاده 
ــد  ــا خری ــد از م ــن برن ــا ای ــون ســه کشــور ب ــاً تاکن ــد. مجموع کن
ــد در ســال  ــن برن ــا ای ــن اســت کــه ب ــی مــا ای ــد و پیش بین کرده ان
مالــی 95-96 حــدود 200.000تــن فــروش صادرتــی 
ــه ای  ــل مالحظ ــم قاب ــه رق ــیم ک ــته باش داش

ــت. اس
ایـــن ســـه گام باعـــث ایـــن خواهـــد 
شـــد کـــه حضـــور مـــا در بازارهـــای 
باشـــد؛  بهتـــر  و  بیشـــتر  بین المللـــی 
منتهـــا مشـــکل ایـــن اســـت کـــه تولیـــد مـــا 
محـــدود اســـت. مـــا بایـــد 2.100.000تـــن 
ــن آن را در  ــا 1.400.000 تـ ــم تـ ــد کنیـ تولیـ
داخـــل بفروشـــیم و 700.000 تـــن را صـــادر 
کنیـــم و ایـــن متأســـفانه محدودیتـــی اســـت کـــه 

ــت. ــه اسـ ــت کارخانـ ــه ظرفیـ ــوط بـ مربـ
 ســـخت ترين و بهتريـــن روز کاری شـــما در ســـال گذشـــته 

بوده انـــد؟ کدام هـــا 
ـــم  ـــر کن ـــد فک ـــه بای ـــت ک ـــده روزی اس ـــخت ترین روز کاری بن س
چگونـــه رقبـــای داخلی مـــان را هماهنـــگ کنیـــم تـــا متحـــد 
شـــویم و گاهـــی کـــه متأســـفانه آن هـــا بـــا ایـــن مســـئله کنـــار 
نمی آینـــد خیلـــی ســـخت اســـت. علتـــش هـــم ایـــن اســـت کـــه 
ــد  ــادر می کنیـــم و نبایـ ــد و صـ ــیاری تولیـ ــا زحمـــت بسـ ــا بـ مـ
بگذاریـــم ســـودش را دیگـــران ببرنـــد و فقـــط زحمـــت آن بـــرای 
مـــا بمانـــد. از طـــرف دیگـــر، هـــر روِز پـــرکاری کـــه تـــوأم بـــا 
ـــم کاری انجـــام  ـــه و مملکت ـــرای کارخان ـــم ب ســـختی باشـــد و بتوان
ــا انـــرژی کار می کنـــم.  ــد بـــود و بـ دهـــم، روز خوبـــی خواهـ

در سومین گام 
کاری را انجام داديم که رقبا 

يا انجام نداده اند يا کمتر وارد 
اين حوزه شده اند و آن ثبت برند 

گلدن سمنت هست
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صنعت سیمان به تبع وضعیت اقتصادی و 
رکود بخش مسکن در رکود است. شرکت های 
قیمت  کاهش  از  سیمان  صنعت  در  فعال 
رنج  صادراتی  مشکالت  همچنین  و  سیمان 
می برند. اين صنعت می کوشد تا قیمت های 
سیمان را به قیمت مصوب سال 9۲ نزديک 
خصوص  اين  در  بسیاری  تالش های  کند. 
صورت گرفته که از جمله می توان به کاهش 
تخفیفات فروش اشاره کرد. شرکت سیمان 
هرمزگان نیز تحت تأثیر اين رکود بوده، اما 
در سال مالی گذشته توانسته سود هر چند 

کمتر از سال گذشته را به ارمغان آورد. 

طرح ها و پروژه های آيندۀ سیمان هرمزگان 
در چه وضعیتی قرار دارد؟

طرح های بسیاری برای افزایش ظرفیت شرکت 
این  کردن  عملی  ما   عمدۀ  تالش  و  داریم 
افزایش است. طرح و تالش دیگر ما عبارت از 
ایجاد فرهنگ سازمانی مبتنی بر ِخرد و مشارکت 
جمعی بوده و خواهد بود. طرح آب شیرین کن 
نیز به زودی شروع و اجرایی خواهد شد. این 
طرح تنها برای تولید آب شیرین نیست، بلکه 
بر تولید بهتر و مفیدتر کارخانه نیز اثر دارد و 
با اجرای آن، تولید شرکت ما افزایش خواهد 
برای  مقدمه ای  می تواند  نتیجه  در  که  یافت 
فروش بیشتر باشد. پروژۀ آسیاب سیمان نیز 
که چندی پیش صحبت آن شد، در مرحله ی 
و  نشده  عملیاتی  هنوز  و  است  مطالعه 
اقدام های فیزیکی آن در صورت تأیید نهایی 

طرح صورت خواهد گرفت.

هزينه  چقدر  آب شیرين کن  توجیهی  طرح 
آن  محصول  تمام شدۀ  بهای  و  می برد 

چقدر است؟
برای  فقط  طرح  این  گفتم،  که  طور  همان 
تولید آب نیست ما این طرح را برای حمایت 
از تولید سیمان راه اندازی می کنیم و شرکت 
سیمان هرمزگان به این طرح نیاز دارد. طرح 
توسعۀ آب شیرین کن هزینه ای در حدود 30 
میلیارد تومان نیاز دارد و بهای تمام شده به 
تخمین  تومان   1000 زیر  مکعب  متر  هر  ازای 

زده شده است.

علت کاهش قیمت سیمان صادراتی چیست؟
در  توازن  عدم  از  ناشی  تعیین شده  قیمت 
ناچاریم  ما  و  است  بازار  تقاضای  و  عرضه 

قیمت  کنیم.  تنظیم  را  خودمان  قیمت 
نرخ  تعیین  مبنای  بر  باید  صادراتی  سیمان 
انجمن صورت  گیرد و بر اساس این مصوبه 
باشد. نوسانات قیمت با نظر انجمن است و 
نقشی  قیمت سیمان صادراتی  تعیین  در  ما 
البته در مورد قیمت های صادراتی  نداریم. 
به زودی  که  گرفته  صورت  نظر  تجدید  نیز 

اعالم خواهد شد.

کشورهايی  به  شما  صادرات  عدم  علت 
همچون قطر و امارات چیست؟

اقتصادی  صرفۀ  براساس  ما  صادراتی  بازار 
است و صادرات به هر کشوری باید برای ما 
توجیه اقتصادی داشته باشد. قطر و امارات 
میزان  اما  بوده اند،  ما  بازارهای صادراتی  از 
صدور ما به آن ها بسیار کم بوده است که 
این مسئله به بحث هزینۀ حمل بازمی گردد.

 آيا بازار صادراتی جديدی داريد؟ برنامۀ شما 
برای افزايش صادرات به چه صورت است؟

در تالش برای افزایش صادرات، برنامه داریم 
مرز  تا  را  خود  صادراتی  هدف  بازارهای  که 

آفریقا جلو ببریم و شمال آفریقا جزء بازارهای 
صادراتی ماست. برنامه هایی هم برای صادرات 
یک  کردن  اضافه  البته  و  داریم  فیلیپین  به 
کشور جدید به بازار صادراتی را باید به دقت 
سنجید. ما به دنبال حاشیۀ سود باالتر هستیم. 
بازارهای  از  مجموعۀ سیمان هرمزگان همواره 
جدید استقبال می کند و ما به هر نسبت که 
چه  و  داخلی  -چه  بازار  توسعۀ  از  بتوانیم، 

خارجی- حمایت می کنیم. 

کارخانه  ظرفیت  تمام  از  تولید  برای  آيا 
استفاده کرده ايد؟

بـه دلیل کاهـش بودجۀ عمرانی کشـور و رکود 
در بخـش مسـکن، صنعـت سـیمان چنـدان 
وضعیت مسـاعدی نداشـته و این رکود منجر 
بـه کاهـش تقاضای محصول ما شـده اسـت. 
صـدور  نیـز  صادراتـی  مشـکالت  طرفـی  از 
محصـول ما را مشـکل کرد. نتیجۀ ایـن موارد، 
پایین آمدن حاشـیۀ سـود شـرکت شـد، با این 
حـال مـا از تمـام ظرفیـت کارخانـه اسـتفاده 
کردیـم و سـود ما نسـبت به متوسـط صنعت 
رونـد  قیمت هـا  مـدت  ایـن  در  بـود.  باالتـر 
نزولـی و هزینه هـا رونـد صعـودی داشـت. 
کاهـش فروش شـرکت ناشـی از کاهش قیمت 
سـیمان بـوده و نـه بـه عـدم عملکـرد درسـت 

هرمزگان. سـیمان 

استراتژی شرکت برای ادامۀ مسیر و وصول 
به اهدافش چیست؟

پیــش رو دشــوار اســت و مــا در  شــرایط 
رکوداقتصــادی بــه ســر می بریــم، امــا در 
همیــن شــرایط کــه قیمت هــا رونــد نزولــی 
مــا  دارد،  صعــودی  رونــد  هزینه هــا  و 
ــتراتژی  ــم. اس ــاد کنی ــود ایج ــته ایم س توانس
ســیمان هرمــزگان  کاهــش هزینه هــا در تمــام 
ســطوح شــرکت اســت. از شــهریور ســال 95 
مــا هزینــۀ پرســنل خــود را کاهــش داده ایــم، 
بــه گونــه ای کــه حــدود یــک میلیــارد تومــان از 
ــه شــرکت  ــن ب ــم شــده و ای ــن هزینه هــا ک ای
کمــک بســیاری کرده اســت.  اســتراتژی شــرکت 
مــا تــالش بــرای ایجاد فرهنــگ ســازمانی مبتنی 
ــون  ــرکت تاکن ــت. ش ــه اس ــرد و اندیش ــر ِخ ب
اشــتباهاتی داشــته، امــا بایــد بگویــم شــرایط 
ــن  ــر از ای ــوده کــه بهت ــه ای ب ــه گون مجموعــا ب
ــوق  ــظ حق ــم. حف ــل کنی ــتیم عم نمی توانس

ــت. ــف ماس ــهامداران از وظای س

گفت وگو

رادیوسهام  اختصاصی  گفت وگوی 
با جناب آقای رحمان زاده؛ مدیرعامل 
وضعیت  درباره  هرمزگان،  سیمان 
کارخانه این  محصوالت  صادرات 

مرزهـــــــــــــای 
صــــادراتی خـود 
را افــــــــزایـش 
خواهـــــیم داد
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اصغرزاده   حسن  جناب  پیشین  فعالیت های  سابقۀ    
مديريت  در  قدرتمند  تیمی  وجود  از  که  اين  بر  عالوه 
منتظر  که  دارد  نیز  را  نويد  اين  کارخانه خبر می دهد، 

خبرهای خوشی باشیم. برای اين که در اين باره بیشتر 
و  فعال  عضو  اين  با  ما  گفت وگوی  مشروح  بدانید، 

مؤثر هیئت مديره را بخوانید.

ـــرای  ـــوروزی ب ـــام ن ـــر پی ـــدا اگ  در ابت

ــد،  ــزگان داريـ ــیمان هرمـ ــوادۀ سـ خانـ
بفرمايیـــد.

ـــو  ـــوروز و طلیعـــۀ بهـــار و ســـال ن ـــد ن عی
هجـــری شمســـی را بـــه همـــۀ همـــکاران 
ـــان  ـــرم ایش ـــای محت ـــزم و خانواده ه عزی
ایـــن  از  می کنـــم.  عـــرض  تبریـــک 
فرصـــت اســـتفاده می بـــرم و ســـالم 
ــت  ــم خدمـ ــرض می کنـ ــه ای عـ خالصانـ
حضـــرت  بقیة الّله االأعظـــم  حضـــرت 
ـــن  ـــداء. همچنی ـــر ارواحنالهُ الِف ـــّی عص ول
یـــاد امـــام عزیـــز و شـــهدا را گرامـــی 

می داریـــم. ان شـــاءالّله ایـــن ســـال نـــو 
ـــرای پرســـنل و  ـــر و برکـــت ب سرشـــار از خی

ســـال وحـــدت بیـــن آن هـــا باشـــد.
ما  همکاران  الحمدالّله  گذشت  که  سالی 
توانستند که کارهای خوبی را انجام دهند، 
سال  تحویل  دعای  در  که  طور  همان 
ُمحّول الَحوِل  َواالأحواِل  »یا  می خوانیم: 
َحوِّل حاَلناإلی أحَسِن الحاِل« خدایا خودت 
چنان کن که حال ما به نیکوترین حاالت 
الهی  ارادۀ  این خودش یک  تبدیل شود، 
است که ان شاءالّله با این اراده این کار هم 

انجام می شود.

ـــش  ـــان را پی ـــابقۀ کار خودت ـــاً س  لطف
هرمـــزگان  ســـیمان  در  حضـــور  از 
ـــوادۀ  ـــی در خان ـــه زمان ـــد. از چ بفرمايی

ــد؟  ــور داريـ ــه حضـ کارخانـ
بنــده از مردادمــاه 95 عضــو خانــوادۀ 
ــش از آن  ــده ام. پی ــزگان ش ــیمان هرم س
و از ســال 78 تــا 80 در ســپاه منطقــۀ 
آذربایجــان شــرقی بودم، ســپس از ســال 
ــور  ــگر حض ــرکت چرخش ــا 87 در ش 84 ت
داشــتم؛ از شــرکت های اقمــاری گــروه 
صنعتــی ایران خــودرو. از ســال 87 تــا 
مدبّــر  ســرمایه گذاری  شــرکت  در   88

خبر خوش پاداش اعیاد مذهبی
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-زیرمجموعــۀ ســتاد اجرایــی فرمــان امــام- 
عضــو موظــف هیئت مدیــره و معــاون 
همــان  بهمن مــاه  از  بــودم.  بازرگانــی 
ســال وارد شــرکت ســایپا آذربایجان شــدم 
بــه عنــوان عضــو موظــف هیئت مدیــره و 
مدتــی بــه عنــوان قائم مقــام بازرگانــی 
ســال  انســانی.  منابــع  قائم مقــام  و 
کاری 92-93 را هــم بــه عنــوان عضــو 
شــــرکت  در  هــــیئت مدیره  موظــــف 
ــدم. از  ــایپا گذران ــی س ــی بازرگان مهندس
93 وارد مجموعــۀ گــروه مدیریــت شــرکت 
ــاً 26  ــدم و تقریب ــد ش ــرمایه گذاری امی س
مــاه مدیرعامــل شــرکت خدماتــی شــرکت 
ــرج 5 ســال  ــودم. از ب ــر ب آینده اندیش نگ
95 هــم در خدمــت ســیمان هرمــزگان 

ــتم. هس

هئیت مديرۀ  عضو  که  ماه   8 اين  در   

سیمان هرمزگان بوده ايد، سخت ترين و 
بهترين روز کاری شما چه روزهايی بوده 

است؟
تولیـــدی  بـــا مجموعه هـــای  کارکـــردن 
ســـختی نـــدارد. بـــا همـــت و تـــالش 
ــم  ــا را هـ ــوارترین کارهـ ــم  دشـ همکارانـ

انجـــام خواهیـــم داد.

 به عنوان يکی از اعضای هیئت مديره 

بیشتری  رضايت مندی  بخش  کدام  از 
داريد؟

می توانـــم از همـــۀ بخش هـــا در حـــوزۀ 
ــۀ  ــع از همـ ــرم. در واقـ ــام ببـ ــد نـ تولیـ
تولیـــد،  بخش هـــای  بهتـــر   این هـــا 
فـــروش، مالـــی و اجرایـــی هســـتند کـــه 
ــتم.  ــکاران هسـ ــت همـ ــده در خدمـ بنـ
همـــه مکمـــل هـــم هســـتند و کار انجـــام 

می دهنـــد.

 میـــزان رضايـــت شـــما از عملکـــرد 

کارخانـــه در ســـال 95 چـــه میـــزان بـــوده 
اســـت؟

ـــالب  ـــم انق ـــر معّظ ـــه رهب ـــور ک همان ط
امســـال را ســـال اقتصـــاد مقاومتـــی 

ـــز  ـــا نی ـــد، م ـــن کردن اقـــدام و عمـــل  معی
ـــه انجـــام دادیـــم.  ـــن زمین ـــد کار در ای چن
ـــتیم  ـــان را توانس ـــن کارم ـــه بهتری الحمدلّل
ــۀ  ــرکت در هفتـ ــی شـ ــع عمومـ در مجمـ
قبـــل انجـــام دهیـــم و نشـــان دادیـــم کـــه 
یک چهـــارم ســـود صنعـــت ســـیمان بـــا 
تـــالش جمعـــی پرســـنل در همـــۀ رده هـــای 
شـــغلی  مربـــوط بـــه ســـیمان هرمـــزگان 
ــود  ــام وجـ ــا تمـ ــن بـ ــت. مـ ــوده اسـ بـ
عـــرض می کنـــم کـــه در ایـــن 8 مـــاه 
ـــوادۀ  ـــه خان ـــوده ام ک ـــاهد ب ـــورم ش حض
ــه  ــیدن بـ ــرای رسـ ــزگان بـ ــیمان هرمـ سـ
و  بی وقفـــه  خـــود  عالـــی  اهـــداف 
بـــه  کرده انـــد.  تـــالش  شـــبانه روزی 
همیـــن جهـــت توانســـته ایم بـــه همـــۀ 
ــیم.  ــرکت برسـ ــدۀ شـ ــداف تعیین شـ اهـ
ــۀ  ــالش همـ ــل تـ ــت حاصـ ــن وضعیـ ایـ

هـــم  بـــا  همـــه  اســـت.  دوســـتان 
و  مدیـــران  معاونـــان،  کارخانـــه،  در 
هیئت مدیـــره یـــک کمـــک دســـته جمعی 
ـــش  ـــن کار را پی ـــتند ای ـــا توانس ـــتند ت داش
ــم  ــتی عظیـ ــن کشـ ــت ایـ ــد. هدایـ ببرنـ
هـــم یـــک نفـــر را می خواهـــد کـــه 
ـــر مجاهـــد  ـــا تالش هـــای مدی ـــه ب الحمدلّل
مدیریـــت  طـــی  و  خســـتگی ناپذیر  و 
مدبرانـــۀ ایشـــان بـــه اهـــداف دســـت پیـــدا 
کردیـــم. درواقـــع در راســـتای فرمایـــش 
رهبـــری دربـــارۀ اقتصـــاد مقاومتـــی و 
تأکیـــد دولـــت تدبیـــر و امیـــد  بـــر »کارگـــر 
ایرانـــی، محصـــول عالـــی و کیفیـــت 
ـــا  ـــت ب ـــزگان توانس ـــیمان هرم ـــوب« س خ
صـــادرات بـــه کشـــورهای مختلـــف حاشـــیۀ 

خلیـــج فـــارس و کشـــورهای عربـــی، ســـهم 
ـــر  ـــوالت غی ـــادرات  محص ـــود را در ص خ
ــان زاده  ــاب رحمـ ــد. جنـ ــا کنـ ــی ایفـ نفتـ
بـــا مدیریـــت مدبرانه شـــان در داخـــل 
ـــاد  ـــارۀ اقتص ـــری را درب ـــای مؤث ـــز کاره نی
مقاومتـــی انجـــام دادنـــد.  الزم اســـت 
عـــرض کنـــم تـــالش هیئت مدیـــره در 
پرســـنلی  دغدغه هـــای  رفـــع  جهـــت 
ـــره  ـــت مدی ـــر هیئ ـــۀ اخی ـــت. در جلس اس
ــاون محتـــرم  ــا تـــالش و پیگیـــری معـ بـ
اجرایـــی شـــرکت و مدیریـــت محتـــرم 
هیئت مدیـــره  تصویـــب  و  عامـــل 
اعیـــاد  پـــاداش  افزایـــش  توانســـتیم 

ــیم.  ــته باشـ ــی را داشـ مذهبـ

ـــان  ـــرد خودت ـــه عملک ـــازی ب ـــه امتی  چ

ــد؟ ــاری می دهیـ ــال جـ در سـ
شـــرکت  گـــروه  بایـــد  را  امتیـــاز 
ســـرمایه گذاری امیـــد و جنـــاب آقـــای 
بـــه مـــا بدهنـــد، ولـــی  رحمـــان زاده 
مـــن در حـــد توانـــم اعـــالم آمادگـــی 
ـــی  ـــو کوچک ـــوان عض ـــه عن ـــه ب ـــرده ام ک ک
از خانـــوادۀ ســـیمان هرمـــزگان در کنـــار 
آقـــای رحمـــان زاده و دوســـتان دیگـــر 
ــته  هیئت مدیـــره بتوانیـــم حضـــور داشـ
باشـــیم و کمکـــی بکنیـــم کـــه گرهـــی از 

ــود. ــاز شـ ــرکت بـ ــن شـ ــکالت ایـ مشـ

ــا   در پايـــان اگـــر ســـخنی ديگـــری بـ

مخاطبـــان داريـــد، بفرمايیـــد.
جـــا دارد عـــرض کنـــم کـــه اگـــر شـــرکت 
موفقیت هـــای بســـیاری را کســـب کـــرده 
ـــن  ـــته ایم در چندی ـــه توانس ـــت و این ک اس
ـــزه  ـــا جای ـــر حوزه ه ـــی و در دیگ حـــوزۀ مال
کســـب کنیـــم، همـــه بـــه دلیـــل همگرایـــی 
خانـــوادۀ  پشـــتیبانی  و  همـــکاری  و 
محتـــرم پرســـنل نیـــز بـــوده اســـت و بایـــد 
قـــدردان ایـــن عزیـــزان هـــم باشـــیم. اگـــر 
ـــی مـــادران و  ـــاری، همـــکاری و همدل همی
ـــدان  ـــوهران و فرزن ـــار ش ـــران در کن همس
ـــرای  ـــت ب ـــن موفقی ـــود، ای ـــان نب محترمش

ایـــن شـــرکت میّســـر نمی شـــد.

با تالش وپیگیری 
معاون محترم مديرعامل 
و تصويب هیئت مديره 

توانستیم که افزايش پاداش 
اعیاد مذهبی را داشته 

باشیم
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اين مدير برتر موفق شده که امسال هم با کمک همکارانش 
جايزۀ ملی مديريت مالی را به دست آورد. برنامه و چشم انداز 
مشخصی برای معاونت مالی و اقتصادی دارد و برای رسیدن 
از گفت وگوی ما  به هدف گذاری هايش بسیار مصمم است. 
با جناب آقای خانی پور، نويدهای خوبی در مورد آيندۀ مالی 

سیمان هرمزگان به گوش می رسد.

 ضمن عرض تبريک بابت کسب جايزۀ ملی مديريت مالی، لطفاً 
پیام نوروزی خود را برای کارکنان بفرمايید.

بتوانیم  تا  گذاشتید  ما  اختیار  در  که  فرصتی  از  می کنم  تشکر  من 
پیامی را به همکاران خوبمان در شرکت تقدیم کنیم. امیدواریم سال 
جدیدی که پیش رو داریم، پر از موفقیت و شادی و شادکامی برای 
همۀ همکاران مان، خانوادۀ محترم شان و برای کل ملت ایران باشد. 
ان شاءالّله در سال جدید بتوانیم با پویایی بیشتر و انگیزۀ کامل تری در 

راستای تولید و اهداف ملی مان حرکت کنیم.

 لطفاً سابقه ای از فعالیت ها و مسئولیت هايتان برای خوانندگان 
هرمزگان  سیمان  در  است  سال  چند  را  که  اين  نیز  و  بفرمايید  ما 

حضور داريد؟ 
بیش از 20 سال است که در حوزۀ مالی و در صنایع مختلفی فعال 
هستم؛ از جمله در صنایع خودرو، پتروشیمی، خدمات مالی، بانکی 
و تحقیقاتی. بیش از دو سال هم هست که توفیق همکاری با شرکت 
سیمان هرمزگان را دارم. بنده کارشناس ارشد مدیریت مالی از دانشگاه 

تهران و در حال حاضر دانشجوی دکتری مهندسی مالی هستم.

 لطفاً يک خالصه  از عملکردتان در سال جاری بیان بفرمايید. 
طــی دو ســالی کــه در خدمــت ایــن مجموعــه بــوده ام، با دوســتان مان 
در معاونــت مالــی و اقتصــادی تــالش کرده ایــم ســازمان مالــی را بــه 
ــم.  ــب شــرکت مطــرح کنی ــوی و محــرّک و قل ــک عضــو ق ــوان ی عن
پیــش از زمانــی کــه مــا خدمــت دوســتان رســیدیم، خیلــی ذهنیــت 
مثبتــی نســبت بــه  تیــم مالــی در بــزرگان شــرکت و مدیریــت ارشــد آن 
وجــود نداشــت. مــن در آن جــا بــه دوســتان قــول دادم کمــک کنــم 
کــه بــا هــم همراســتا حرکــت کنیــم تــا ظــرف مــدت کوتاهــی بتوانیــم 
ــانیم و  ــرکت برس ــی در ش ــطح باالی ــه س ــی را ب ــت مال ــگاه معاون جای
ــچ  ــا هی ــۀ بخش ه ــان هم ــه اذع ــون ب ــاد. اکن ــاق افت ــا اتف ــن واقع ای
ــر حــوزۀ  ــه نمی شــود، مگــر این کــه از فیلت تصمیمــی در شــرکت گرفت
مالــی شــرکت عبــور کنــد. اکنــون فکــر می کنــم بــا آن مــواردی کــه در 
اهــداف متصــور بودیــم، اگرنــه بــه طــور کامــل، امــا تــا حــد قابــل 
ــی   ــا در بخــش مال ــی م ــق و متحقــق اســت.تمرکز اصل ــی منطب قبول
ــوده  ــره ب ــران و هئیت  مدی ــرای مدی ــری ب ــای تصمیم گی ــاد ابزاره ایج
اســت، یعنــی ســعی کرده ایــم در هــر تصمیم گیــری و اقدامــی کــه 
ــد  ــران ارش ــرای مدی ــازی را ب ــد، تصمیم س ــاق می افت ــرکت اتف در ش

ــم.  ــاده تر کنی ــره س ــازمان و هیئت مدی س
از مهم ترین اهدافی که در مدیریت مالی داشته ایم، استقرار حسابداری 
مدیریت بوده که فقدان آن در بسیاری از شرکت های ایرانی احساس 
می شود؛ از جمله در سیمان هرمزگان. حساسیت هایی که از سال 92-
93 به بعد در صنعت سیمان اتفاق افتاد و کاهش تقاضا و مشکالت 
اقتصادی که حاکم شد، ایجاب می کرد ما بتوانیم اقدامات مؤثری را 
برای افزایش سود و ثروت سهام داران  انجام دهیم. فکر می کنم در 
این حوزه نیز توانستیم اقدامات خوبی را با کمک همکاران بخش مالی 

آقای خانی پور؛ معاون مالى و اقتصادی

دستور مدیریت ارشد برای پررنگ کردن منافع پرسنل

گفت وگو
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اقتصادی انجام دهیم. حتماً روند ما رو به جلو است و برنامه های 
کامل تری را برای سال های آتی ان شاءالّله خواهیم داشت. همچنین 
با  ابزارهای زیرساختی نرم افزاری ما  در بحث زیرساخت های الزم و 
همکاری حوزه آی تی به شدت مشغول هستیم تا بتوانیم دست رسی 
بموقع، مناسب و در کمترین زمان به اطالعات را جهت پردازش در 

اختیار مدیران ارشد بگذاریم.

 سخت ترين روز کاری شما در سال 95 چه روزی بوده است؟
واقعیــت ایــن اســت کــه ســال 95 بــرای کل صنایــع کشــور و از جملــه 
ــش  ــی و کاه ــد نقدینگ ــختی از بُع ــال س ــیمان، س ــت س ــرای صنع ب
ــرای  ــا هــم بعضــا از منظــر پوشــش نقدینگــی الزم ب ــود. م ســود ب
ــر  ــه در دیگ ــانی و چ ــع انس ــد مناب ــه در بُع ــرکت، چ ــای ش هزینه ه
نیازهــا تحــت فشــار بودیــم. روزهایــی بــود کــه در تقابــل بیــن منافــع 
ســازمان، منافــع شــرکت، منافــع ســهام داران و منافــع پرســنل قــرار 
می گرفتیــم و بایــد بــه یــک شــکلی مدیریــت می کردیــم و توقعــات را 
بــرآورده می ســاختیم. البتــه بــر حســب تأکیــدی کــه مدیریــت ارشــد 
در حــوزۀ مالــی داشــت، ســعی کردیــم منافــع پرســنلی را یــک مقــدار 
ــرای  ــود، ب ــخت ب ــی س ــن خیل ــب ای ــم. خ ــه ببینی ــر از بقی پررنگ ت
این کــه ســایر ذی نفعــان ســازمانی توقعات شــان همچنــان پابرجــا 
بــود، امیدواریــم کــه بــه هــر حــال توانســته باشــیم تــا حــد معقولــی 

ایــن توقعــات را اجابــت کــرده باشــیم. 

 بهترين روز کاريتان در سال 95 چه روزی بود؟
در رابطه با سیمان هرمزگان باید به جرأت بگویم که طی سابقۀ بیش 
از 20 ساله ای که در جاهای مختلف بوده ام، کم حاشیه ترین شرکت از 
نظر مسائل حاشیه ای است و می توان این را به عنوان یک مشخصه 
عنوان کرد. نکتۀ دوم، ُخلق و خوی خوب مردم جنوب است؛ واقعاً 
من هر بار که بر حسب مأموریت های کاری به کارخانه مراجعه می کنم، 
علی رغم این که سفر طوالنی است و خیلی پرفشار کار می کنیم، ولی 
ُخلق و خوی همکاران انصافاً خستگی را از تن ما درمی آورد و هر روزی 

که من با دوستان خوبم هستم، جزو بهترین روزهای من است.

 به عملکردتان در سال 95 چه نمره ای می دهید؟ و اگر قرار باشد 
انتقادی از خودتان کنید، آن چیست؟

قاعدتاً دیگران باید به ما نمره بدهند. یعنی شاید خیلی  درست نباشد 
که من بخواهم خودم را ارزیابی کنم، ولی اگر بخواهم به دو موضوع 
اشاره کنم، یکی برگزاری موفق مجمع امسال است که به نظرم بی نظیر 
تقریباً  گرفتیم،  شرکت  مختلف  سهام داران  از  که  بازخوردی  با  بود. 
می توانم بگویم امسال یک مجمع بسیار کم نقصی را برگزار کردیم 
که این بخش عمده اش واقعاً ناشی از عملکرد و اقدامات حوزۀ مالی و 
گزارش عاری از هرگونه بند حسابرسی است. باز اگر بخواهم از بیرون 
نگاه کنم، کسب جایزۀ ملی مدیریت مالی سه ستاره در دو سال حضور 
ما در فرآیند ارزیابی، مؤیّد یک سری نکاتی هست.  من بسنده می کنم 
به ارزیابی یک تیم حرفه ای در عرصۀ مدیریت مالی که از شرکت ها 
انجام می شود. در سال گذشته ما برای اولین سالی که شرکت کردیم، 
تقدیرنامۀ عادی تک ستاره.  منتها  تقدیرنامه شدیم،  به کسب  موفق 

باال  تا سه ستاره  تقدیرنامۀ تک ستاره  از  ارتقاء   رتبه  با دو  اما  امسال 
آمدیم. یعنی وقتی نگاه می کنم به شرکت ها و بانک هایی که  بعد از ما 
در این رده بندی قرار گرفتند، فکر می کنم این جا یک مقدار با اطمینان 
بیشتری می توان اظهار نظر کنم که حوزۀ مالی توانسته موفقیت نسبی 
را به دست بیاورد. البته نه به این معنی که نقاط ضعف نداریم؛ حتماً 

نیاز به تالش بیشتری داریم تا نقاط ضعف مان را هم برطرف کنیم.

 چه برنامه هايی برای سال 96 داريد؟
من فکر می کنم شاید دیگر خیلی نتوان بر درآمدهای مستمر متمرکز 
بشویم. زمانی بود که صنعت سیمان یک صنعت بسیار پرسودی به 
حساب می آمد و درآمدهای فراوانی در آن سرریز می شد. االآن اما دیگر 
این گونه نیست؛ به ویژه با توجه به بحران هایی که در اقتصاد  واقعاً 
کاهش ساخت وساز و  کاهش طرح های عمرانی،  داریم،  مثل رکود، 
همچنین ورود رقبای سرسخت )که متأسفانه گاهی رقابت های ناسالمی 
نیز در بین شرکت های سیمانی اتفاق می افتد.( مجموعا این ها کار را به 
طور کلی سخت می کند. من تصورم این است که باید روی هزینه ها 
کار کنیم. مدیریت هزینه ها راهکاری است که امسال حتماً در معاونت 
نقاط  کرد. سعی می کنیم  آن ورود خواهیم  به  به شکل جدی  مالی 
بهبود را نشانه گذاری کنیم و به مدیریت نشان بدهیم که اگر قرار 
بهینۀ  از محل هزینه ها و مصرف  ایجاد شود، می توان  است سودی 
هزینه ها باشد. همچنین سعی می کنیم استقرار حسابداری مدیریت را 
با برنامه ای که شروع کرده ایم، با شدت و سرعت بیشتری ادامه دهیم. 
لذا فکر می کنم امسال در سیمان هرمزگان سال حسابداری مدیریت 
باشد. نکتۀ حائز اهمیت دیگری که باید مورد توجه همکاران محترم قرار 
گیرد، این است که منظور از صرفه جویی به هیچ عنوان کاهش منافع 
همکاران نیست و صرفاً جلوگیری از هزینه های غیر ضروری و مصرف 

کردن بهینه است.

 در آخر اگر پیامی برای همکاران خود داريد، بفرمايید.
ــعی  ــم س ــی ه ــات عموم ــکاران دارم و در جلس ــرای هم ــه ب ــی ک پیام
ــه شــکل مناســبی  ــه نوعــی آن را بازگــو کنــم و امیــدوارم ب می کنــم ب
هــم بیــان شــود تــا ســوء تفاهمــی پیــش نیایــد، ایــن اســت کــه همــۀ ما 
همــکاران در همــۀ حوزه هــای شــرکت و در همــۀ ســطوح اگــر ابتــدا بــه 
منافــع ســازمان بیندیشــیم، بــه تبــع آن خودبه خــود منافــع فــردی مــا 
هــم بــرآورده خواهــد شــد. در واقــع فکــر می کنــم ایــن از حلقه هــای 
مفقــودۀ جامعــه ایرانــی اســت. یعنــی ایــن مــورد در جامعــۀ مــا وجــود 
دارد کــه مــا متأســفانه در اثــر آن نــگاه تک بُعــدی کــه داریــم، اول منافع 
ــد از  ــرم بای ــه نظ ــازمان را. ب ــع س ــد مناف ــم و بع ــان را می بینی خودم
ایــن نــوع نــگاه جــدا شــویم. البتــه واقعــاً همــکاران بســیار خوبــی هــم 
داریــم کــه در راســتای منافــع شــرکت حرکــت می کننــد. مــا در رنکینــگ 
شــرکت های ســیمانی جــزو رتبه هــای بــاال هســتیم. ایــن نکتــۀ جالــب را 
هــم عــرض کنــم کــه امســال از بیــن تقریبــاً 28 شــرکت ســیمانی کــه در 
بــورس فعــال هســتند، 30 درصــد کل ســود متعلــق به ســیمان هرمزگان 
ــه  ــن نشــان می دهــد ک ــر. ای ــرای 27 شــرکت دیگ اســت و 70 درصــد ب
همــکاران مــا در همــۀ حوزه هــای شــرکت تــالش می کننــد و ان شــاءالّله 

شــاهد موفقیت هــای بیشــتری در ســال های آینــده باشــیم.
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مهندس خالقی، معاون اجرايی خوشرو متخصص سیمان هرمزگان، بسیار جامع نگر و ريزبینانه فعالیت های حوزۀ 
اجرايی کارخانه را برای ما شرح دادند. با خواندن اين مصاحبه، به طور کامل در جريان عملکرد اجرايی کارخانه قرار 

خواهید گرفت.

بیان  را   95 در سال  معاونت تان  عملکرد  از  لطفا خالصه ای   
فرمايید؟ 

هم اکنون این معاونت با سه حوزۀ مدیریتی به کارکنان شرکت و 
ذی نفعان، ارائه خدمات می کند؛  اداری و توسعۀ منابع انسانی،  
 سیستم ها و فناوری اطالعات و پشتیبانی،  خدمات و ترابری. 
اقدامات  گام نخست،  در  این معاونت  و سیاست های  استراتژی 
منظور،  همین  به  است.  فوق  حوزه های  در  بهبود  و  اصالحی 
آسیب شناسی و شناخت وضع موجود در سال 94 از اهداف این 
و  مدیران  تالش  و  با همت  و  خداوند  لطف  به  که  بود  معاونت 
راه  ادامۀ  در  نیز   95 سال  در  یافت.  تحقق  حوزه  این  همکاران 
انجام گرفت که  رشد و تعالی شرکت، اقدامات کلیدی و مؤثری 

مهم ترین آن ها را به شرح ذیل به استحضار می رسانم:
در حوزۀ اداری و منابع انسانی اقدامات گسترده ای انجام گرفته 
بازنشستگی  شرکت،  20سالۀ  از  بیش  قدمت  به  توجه  با  است. 
پرسنل برای مشاغل سخت و زیان آور و با سابقۀ 20 سال  از نکات 
همین  در  بود.   95 سال  در  اداری  حوزۀ  توجه  مورد  و  برجسته 
راستا تعدادی از پرسنل در این سال بازنشسته شدند که از همین 

خدواند  از  برایشان  خوشی  و  خوب  سال  و  سالمتی  آرزوی  جا 
متعال مسئلت دارم. 

این  اصلی  اولویت  در  بازنشسته  نیروهای  جایگزینی  طرح  لذا 
معاونت است که مطالعات و طرح آن در پایان سال 95 تهیه شد 
و ان شاءالّله از ابتدای سال 96 پس از تأیید و تصویب مدیریت 
محترم عامل و هیئت مدیره، جهت رفع نگرانی و دغدغۀ مدیران 
واحدها و به ویژه واحدهای فنی و تولیدی  عملیاتی خواهد شد.

تمام تالش من و همکارانم این بوده که در مسیر رشد و تعالی 
دیگر  و  پرسنل  خواسته های  و  نیازها  و  کنیم  حرکت  سازمانی 
ذی نفعان را حدّ المقدور برآورده سازیم. لذا نسبت به سازماندهی 

و ساماندهی سیستم منابع انسانی اقدام نموده ایم.
با همکاری واحد فناوری اطالعات، تفکیک قراردادها و احکام در 
باعث تسریع و سهولت  که  اجرا شده  سیستم حقوق و دستمزد 
در نظارت و کنترل کارکرد همکاران بوده است. هم چنین در حوزۀ 
آموزشی تخصصی و عمومی   پیگیری اجرای دوره های  نیز  آموزش 
نظر  مورد  تهران(  دفتر  در  و  کارخانه  )در  انگلیسی  زبان  به ویژه 

بوده که خوشبختانه تا حدودی انتظارات ما برآورده شده است.

 طرح جایگزینی نیروهای بازنشسته 
اولویت معاونت  اجرایی

گفت وگو
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رویکرد  با  آموزش  واحد  همکاران  امسال،  برای  امیدواریم 
توانمندسازی نیروهایی کم تجربه  گام مؤثری بردارند، زیرا آموزش 

یکی از موارد مهم و مورد توجه مدیریت شرکت است.
نیروی انسانی اصلی ترین سرمایۀ شرکت ماست و در بازار رقابتی 
امروز جهت پایداری و ایجاد انگیزه و تعلق سازمانی، باید عالوه 
خوشبختانه  نمود.  تأمین  نیز  را  آنان  رفاهی  امکانات  دستمزد،  بر 
نیازهای  و  انتظارات  این  به  توجه  نیز  شرکت  مدیرعامل  رویکرد 
اقتصادی حاکم،  با توجه به شرایط  همکاران بوده و امسال هم 
به تمامی برنامه ها و مسائل رفاهی و انگیزشی کارکنان جامۀ عمل 
اجرایی  برنامه های  مهم ترین  از  مع الوصف  است.  شده  پوشانده 
در جهت باالبردن روحیه و انگیزۀ همکاران و خانوادۀ محترمشان، 
برگزاری جشن روز کارگر و همچنین دومین دورۀ مسابقات والیبال 
ساحلی کارگران انتخابی تیم ملی در بندرخمیر بود که به نحو عالی 

و شایسته ای برگزار شد.
در  مدیریت،  این  در  باتجربه  نیروهای  وجود  با  مطمئنم  بنده 

آینده خدمات بهتر و مطلوب تری برای کارکنان خواهیم داشت.
طول  در  اطالعات،  فناوری  و  سیستم ها  حوزۀ  در 

عرصۀ  در  چشم گیری  تحوالت  گذشته  سال  یک 
این  طریق  از  شرکت  در  اطالعات  فناوری 

مدیریت انجام گرفته که اهم آن ها به این 
شرح است:

به منظور  ِسرورها:  اتاق  تجهیز   -
اتاق  مؤثر،  و  سریع  و  فنی  پشتیبانی 
در  تهران  دفتر  در  شرکت  سرورهای 

قالب استانداردهای مناسب و مجهز مورد 
بهره برداری قرار گرفت.

نرم افزارهای  اطالعات  و  داده ها  یکپارچه سازی   -
شرکت

کاربران،  درخواست های  شامل  اطالعات؛  فناوری  پرتال  ایجاد   -
دارایی انبار و ... 

- راه اندازی مانیتورینگ بینا؛ که یکی از روزآمدترین داشبوردهای 
و مشکالت  زمان قطعی های شبکه  کاهش  برای  در کشور  موجود 
احتمالی است و خوشبختانه در سال 95 این پروژه مورد بهره برداری 

قرار گرفت.
- نرم افزار سیستم توزین؛ امکان مکانیزه شدن وزن کشی کامیون ها 

و ثبت اطالعات در برنامۀ همکاران سیستم
اقتصادی و  مالی و  ارزی در حوزۀ معاونت  راه اندازی سیستم   -

بخش خزانه داری شرکت
- ایجاد و برقراری ارتباط برنامۀ حسابداری انبار با امور مالی

- طراحی ساختار گزارش گیری رسید انبارها
- افزایش پهنای باند ارتباطی دفتر تهران و کارخانه

- به کارگیری سامانۀ هوشمند مانیتورینگ شبکه و اتاق سرور

در  گذشته  سال  در  نیز  کیفیت  تضمین  و  سیستم ها  حوزۀ  در 
 ISO9001، جمله  )از  کیفیت  مدیریت  استانداردهای  همۀ  مورد 

مورد   IMQ شرکت  توسط   )ISO14000، ISO18001، ISO50001
این  خوب  همکاران  کمک  به  خوشبختانه  و  گرفتیم  قرار  ممیزی 
از  یکی  تمدید گواهینامه ها شدیم.  به  حوزه و واحد HSE موفق 
برنامه های اصلی در سال 96  حفظ و توسعۀ سیستم های نوین 

مدیریتی و تقویت این حوزه خواهد بود.
اما در حوزۀ پشتیانی، ترابری و خدمات نیز باید عرض کنم وظیفۀ 
با  که  است  سازمانی  واحدهای  کلیۀ  از  پشتیبانی  بخش   این  ذاتی 
تعریف رویّه های مناسب و با نیروهای انسانی ماهر و خالق،  نیازها 
و خواسته های مشتریان داخلی )کارکنان و واحدها( به نحو مطلوب 
و شایسته ای تحقق یافت و چون بخشی از فروش سیمان و کلینکر 
شرکت از طریق صادرات  انجام می شود، واحد پشتیبانی همکاری 

نزدیک و مطلوبی با معاونت بازرگانی داشته است. 
در حوزۀ فضای سبز، کاشت نهال و درخت و زیباسازی نیز اقدامات 

خوب و برنامه ریزی شده ای در طی سال 95 صورت گرفته است.

مّدنظر  اجرايی  حوزۀ  در  آينده  سال  برای  برنامه هايی  چه   
داريد؟

این  برنامه های  و  اهداف  مهم ترین  از  برخی 
معاونت برای سال 96 عبارتند از:

- ارتقای توانایی های حرفه ای و روحیۀ کار 
ارتقای  جهت  پرسنل  کارآفرینی  و  تیمی 

سازمان
- اصالح و بهینه سازی مداوم سیستم های 
شرکت های  با  تعامل  طریق  از  نرم افزاری 

مادرتخصصی
از  پشتیبانی  و  خدمات  ارائه  بهینه سازی   -
سطح  افزایش  جهت  ستادی  و  فنی  واحدهای 

کارمندان رضایت مندی 
فناوری  به کارگیری  با  اطالع رسانی  سیستم های  ارتقای  و  اصالح   -

اطالعات
- استقرار نظام مدیریت مشارکتی و کارگروه های تخصصی

کاهش هزینه های  راستای  در  فعالیت ها  بازنگری  و  - سازماندهی 
غیر ضروری

- ارتقای امکانات رفاهی و درمانی
- تمرکز بر شفاف سازی بانک جامع منابع انسانی

 در پايان اگر صحبت يا نکته ای باقی مانده است، بفرمايید.
اعضای  از  گذاشتید،  بنده  اختیار  در  که  فرصتی  از  تشکر  ضمن 
بنده و  پیوسته حامی  که  محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم 
معاونت اجرایی بوده اند، تشکر و قدردانی می کنم. همچنین الزم 
می دانم از همۀ پرسنل خدوم و زحمتکش شرکت  به ویژه همکاران 
معاونت اجرایی در دفتر تهران و در کارخانه که بدون کوچک ترین 
چشم داشتی تالش کرده اند، صمیمانه سپاسگزاری کنم و امیدوارم 
از  پر  و  همکاران   برای  سالمتی  و  برکت  و  خیر  از  پر    96 سال 

موفقیت های بهتر و باالتر برای شرکت و کارخانه باشد.

تمام تالش من و 
همکاران اين بوده است که در 

مسیر رشد و تعالی سازمانی حرکت 
کرده و نیازها و خواسته های همکاران 

و ساير ذی نفعان را حتی المقدور 
پوشش بدهیم
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اساس وظايف و مسئولیت های شما به عنوان مدير کارخانه 
کدام است؟

با عرض سالم خدمت شما و خوانندگان عزیز فصلنامه، همان طور 
که از نام و عنوان ما مشخص است، حوزۀ وظایف »مدیر کارخانه« 
مربوط می شود به همۀ امور ادارۀ کارخانه در بخش های مختلف 
اعم از صف و ستاد و شامل بخش های تدارکات، پشتیبانی، اداری، 
فنی و غیره. هر چند که از نظر شکلی و چارت سازمانی بخش های 
نامبرده در معاونت های دیگر تعریف شده باشند، به دلیل گستردگی 
در  بخش ها  این  جدی  طور  به  که  است  نیاز  کارها  اهمیت  و 
همکاری تنگاتنگ با مدیر کارخانه باشند تا اهداف کارخانه به نحوی 
که برنامه ریزی شده، در جهت افزودن حداکثری ظرفیت ها برای 

باالبردن کیفیت و کّمیت تولید محقق گردد.

اگر بخواهیم خالصه ای از عملکرد کارخانه و بخش های مربوطه 
را در سال 95 بدانیم، به کدام نکات بايد توجه کنیم؟

در سال مالی 95-94  به لطف و عنایت خداوند و تالش و همت 
همکارانمان در همۀ واحدها  موفق به تحقق قریب به 100درصد 

اهداف برنامه در تولید کلینکر و همین طور تحویل سیمان و کلینکر 
جهت عرضه در بازارهای داخلی و صادراتی شدیم. تولید کلینکر 
در این سال 108درصد ظرفیت اسمی کارخانه بود. همچنین میزان 
تحویل سیمان داخلی به یک میلیون و 362 هزار تن رسید. سیمان 
صادراتی 147 هزار و 679 تن شد و حجم کلینکر صادراتی کارخانه 
تا 522 هزار و 661 تن افزایش یافت. درکل نیز ما مجموعا 2میلیون 
و 32هزار تن تولید داشتیم که در بازار کنونی صنعت سیمان میزان 

قابل توجهی به شمار می آید.
در سال مالی گذشته دو فقره تعمیرات اساسی نیز طبق برنامه ریزی 
و به نحو مطلوبی اجرا گردید. همچنین در این سال  موفق شدیم 
طرح تبدیل ایرلیفت خوراک کوره به الواتور را اجرا کنیم. این طرح 
در قالب طرح های توافق شده با سازمان یونیدو )از سازمان های 
فعالیت های  زمینۀ  در  شد.  اجرایی  متحد(  ملل  سازمان  تابعۀ 
زیست محیطی هم در دورۀ مذکور  از آن جا که از نظر این جانب 
رعایت  آن   از  حفاظت  و  است  الهی  امانت  یک  زیست  محیط 
حّق الناس تلقی می شود، در سال گذشته اهتمام ویژه ای به تعمیر 
فیلترها داشتیم تا غبار خروجی از دودکش ها را به حداقل برسانیم. 

گفت وگو

سـیمان  فعالیـت  و  گـردش  اصلـی  بـار 

هرمـزگان بـر دوش مهنـدس طباطبايی 
است؛ مديرکارخانۀ دلسوز و مهربانی که 
چند مصاحبه  با ايشـان را در شماره های 
پیشـین همیـن نشـريه خوانده ايـد. ايـن 
بـار نیز با ايشـان دربارۀ عملکـرد کارخانه 
در سـال 95 و برنامه هـای آن در سـال 
مفیـد  و  خواندنـی  گفت وگويـی  بـه   96

نشسـته ايم.

95 برنامه های تعـریف شده در سـال  100درصـد 

محـقـــــــّــــــق شــــــــــد
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اقدامات مؤثری  نیز  توسعۀ فضای سبز  و  همچنین در حفظ 
انجام گردید.

چقدر از برنامه های کارخانه و بخش تولید برای سال مالی 
گذشته به سرانجام رسیده است؟

100درصد  گذشته  سال  در  که  کنم  اعالم  باافتخار  می توانم 
برنامه های تعریف شده در بخش تولید با تالش همکارانم در 
همۀ بخش ها محقق شده است و در این جا الزم می دانم از 
یکایک آن ها که در تحقق این موفقیت  نقش اساسی داشته اند و 
درواقع سرمایه های اصلی شرکت محسوب می شوند، صمیمانه 

سپاسگزاری کنم.
برای سال 96 چه برنامه هايی داريد؟

برای  برنامه ریزی  بر  عالوه  هم   )95-96( جاری  مالی  سال  در 
تحقق تولید مطلوب و استمرار آن، توجه به ارتقای فناوری جهت 
کاهش هزینه های تولید، یکی از مهم ترین برنامه های در دست 
اجرای کارخانه است. در این راستا با تعمیرات اخیر کورۀ شماره 
راه اندازی طرح جدید گریت کولر  اجرا و  به  کارخانه موفق  دو 
شده ایم که به افزایش بازده حرارتی آن و در نتیجه کاهش مصرف 
انرژی و کاهش هزینه های تعمیرات مکانیکی انجامیده است. در 

همین راستا  ان شاءالّله برای حذف سوخت مازوت از مشعل 
کوره ها برنامۀ بازطراحی و بهینه سازی مشعل ها را با استفاده از 
طراحی یک شرکت خارجی در دست مطالعه داریم. طبیعتا این 
برنامه نیز در کاهش هزینه های مترتب بر مصرف سوخت بسیار 
مؤثر خواهد بود. همچنین اخیراً با تأیید مدیریت محترم عامل، 
طرح خرید تابلو و متعلقات فن پیش گرمکن به تصویب رسیده 
که در نتیجۀ انجام آن شاهد کاهش توقفات ناشی از مشکالت 

فِن فعلی خواهیم بود.

فصلنامه  خوانندگان  و  همکاران  برای  شما  پايانی  صحبت 
چیست؟

جدید  سال  در  ان شاءالّله  سیمان  بازار  وضعیت  امیدوارم 
بهبود یابد و در نتیجۀ رونق بازار، سفرۀ همکارانمان پررونق تر 
از گذشته شود. در سال  95-96  تعدادی از همکاران ما به 
افتخار بازنشستگی نائل می شوند که امیدوارم همگی ایشان 
با سالمت و سعادت روزگار بگذرانند. البته برای جذب نیروی 
درستی  و  دقیق  برنامه ریزی  باید  نیز  عزیزان  این  جایگزین 
انجام پذیرد تا خدای نخواسته رفتن آن ها به کارخانه و تولید 

صدمه ای نزند. 

مبعث پیامبر رحمت، حضرت محمد)ص( فرخنده باد.
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لطفــا اول کمــی از خودتــان بگويیــد يــا به اصطــالح  خودتان  ف

را معرفــی کنید.
حســن نیک پــی هســتم، متولــد بنــدر کنــگ. البتــه یک ســوم 
ــک  ــال 1350 در ی ــده ام. س ــر گذران ــدر خمی ــرم را در بن از عم
خانــوادۀ مذهبــی چشــم بــه جهــان گشــوده ام. فارغ التحصیل 
دانشــکدۀ فنــی دانشــگاه تهــران هســتم و از ســال 78 در 
شــرکت ســیمان هرمــزگان مشــغول بــه کار بــوده ام تــا همیــن 

حــاال.
دوست داشتید، اسمتان چه بود؟

همین اسمم را دوست دارم.
وقتی خودتان را در آينه می بینید، چه احساسی داريد؟
احساس می کنم امسال )95( به اندازۀ 3-4 سال گذشت.
چه خوراک ها و خوردنی هايی را بیشتر دوست داريد؟

کبــاب، خرچنــگ کبابــی، میگوســوخاری، حلیــم بوقلمــون یا با 
گوشــت گوسفند

موقع تفريح چه کارهايی می کنید؟
ورزش، موسیقی، بازی با بچه هایم

عالقه مندی هايتان در زندگی کدامند؟
شنا،  تفریح با خانواده

بهترين و بدترين خوابی که ديده يد، چه بوده است؟
چون زیاد خروپف می کنم، کمتر خواب می بینم!

ــول داشــته باشــید، چــه کارش  ــارد تومــان پ ــر 5هزارمیلی اگ
می کنیــد؟

اول قســط هایم را صفــر می کنــم. بعــد یــک ســفر دور دنیــا 
ــا از آشــنایان کــه می دانــم  ــه چندت ــواده ام مــی روم. ب ــا خان ب
مشــکل مالــی دارنــد، کمــک می کنــم. در بنــدر خمیــر کارخانــۀ 

ــم. ــو می زن ــته بندی میگ بس
دوســت داشــتید غیــر از شــهر خودتــان، اهــل کــدام شــهر 

باشــید؟
خورگو یا نورآباد

دوست داشتید چه رشته ای و کجا قبول می شديد؟
رشتۀ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

بهترين و بدترين روز زندگیتان را توضیح دهید؟
بهترین هایــش زیــاد بــوده؛ مثــالً روزی کــه متولــد شــدم، 
روزی کــه شــروع بــه راه رفتــن کــردم، روزی کــه دانشــگاه 

قبــول شــدم، روزی کــه ازدواج کــردم، اولیــن روزی کــه ســر 
کار رفتــم؛ روزی کــه بچــه دار شــدم؛ روزی کــه ارتقــای شــغلی 
گرفتــم. بدترین هایــش هــم امســال بــود؛ فــوت پــدر و مــادرم 

ــک ســال. در ی
آخريــن بــاری کــه بــا تمــام وجــود گريــه کرديــد و خنديديد، 

ــوده؟ کی ب
فــوت مــادرم بــا تمــام وجــود گریــه کــردم، ... بعــد از فــوت 

مــادرم خنده هــام مصنوعــی شــده.
دوست داريد به کدام شهرهای کشورمان سفر کنید؟

تهران، اصفهان، شیراز، شهرهای شمالی، کیش.
طرفدار کدام ورزش و کدام تیم ورزشی هستید؟

فوتبــال، کشــتی کــچ، ژیمناســتیک، دوی ســرعت، تنیــس، 
تکوانــدو. تیم هــا هــم اســتقالل، بارســلون و آرژانتیــن.

ــه  ــان را بســازند، ب ــم زندگی ت ــرار اســت فیل ــد ق فــرض کنی
نظرتــان اســمش چــه بهتــر اســت باشــد؟

فیلمــی کــه هــم اکشــن هســت، هــم احساســی. البتــه 
ــم  ــبیه فیل ــدار ش ــک مق ــیمان ی ــۀ س ــوی کارخان ــا ت ــغل م ش

هســت! »اســپارتاکوس« 
از چه چیزی در زندگی تان بیشتر از همه می ترسید؟

تهمت. 
دوســت داريــد چــی هديــه بگیريــد و بهتريــن هديــه ای کــه 

ــد، چــه بــوده؟ ــا االآن گرفته اي ت
ــک  ــت. ... ی ــه اس ــن هدی ــواده ام بهتری ــادی خان ــد و ش لبخن

ــرم. ــرف همس ــدم از ط ــت در روز تول ــۀ ثاب دوچرخ
اگــر از بهتريــن دوســتتان بخواهیــد شــما را توصیــف کنــد، 

ــد؟ ــان چــه می گوي ــه نظرت ب
شوخ.

دوست داريد تا چند سالگی عمر کنید؟ 
دوست دارم عمِر باسالمت داشته باشم، نه عمر دراز. 

بهترين دوستتان در دوران زندگی کیست؟
ــه  ــد و ن ــم بگذاری ــاب تفاه ــه حس ــن را ب ــه ای ــرم. البت همس

زن ذلیلــی.
ــرآورده  ــن االآن ب ــان همی ــا از آرزوهايت ــد ۳ ت ــرار باش ــر ق اگ

ــد؟  ــدام بودن ــه ک ــود، آن س ش
پاســپورت ایــران یکــی ازمعتبرتریــن پاســپورت های دنیــا باشــد. 

گفتگویی متفاوت با مدیر تولید کارخانه
مگر می شود کسی در سیمان هرمزگان کار کند، اما مهندس حسن نیک پی را نشناسد؟ مدير پرتالش و خالق تولید 

کارخانه. گفت وگوی خواندنی و متفاوت ما با ايشان را از دست ندهید.
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وضعیــت مالــی کارکنــان در حــدی باشــد کــه نیــاز بــه اضافه کار 
نداشــته باشــند و وقــت اضافه شــان را بــه خود و خانواده شــان 
ــت آموزشــی  ــه وضعی ــن ک ــد. ســوم هــم ای اختصــاص دهن

دانش آمــوزان مــا در حــد کشــور فنالنــد یــا ســنگاپور شــود.
از بیــن اســاتید و مديرعامــالن کارخانــه، دو نفــر را بــه عنوان 

ــد. ــام ببري ــتنی ترين ها ن دوست داش
حاج آقا رحمان زاده

مهندس وزوایی
چــه  داريــد  دوســت  و  بلديــد  را  مهارت هايــی  چــه 

بگیريــد؟ يــاد  را  مهارت هايــی 
مهــارت روابــط عمومــی را بلــدم. ... دوســت دارم زبــان 

انگلیســی ام خیلــی خــوب باشــد.
اســم کدام يــک از ايــن مــوارد را بی وفايــی می گذاريــد؟ 

ــت؟ ــی، خیان ــا، بی تفاوت ري
خیانت.

آيــا حاضريــد ۲0 ســال در اوج شــادی و 
ــه  ــرطی ک ــه ش ــد، ب ــی کنی ــت زندگ رضاي

ــد؟ ــدت بمیري ــن م ــد از اي ــه بع بالفاصل
بله.

برآورده شــدۀ  رؤيــای  لذت بخش تريــن 
ــوده؟ شــما چــه ب

قبولی در دانشگاه تهران. 
آتــش  ندارتــان  و  دار  همــۀ  بــا  شــما  خانــۀ 

ــک  ــد ي ــان فقــط می توانی ــرد، بعــد از نجــات عزيزانت می گی
چیــز ديگــر را برداريــد. آن چیســت؟

دوچرخۀ ثابت
در زندگی بیشتر از همه مديون چه کسی هستید؟

همسرم.
در زندگی تــان بیشــتر بــرای چــه تــالش می کنیــد؟ پیشــرفت، 

امنیــت، عشــق، هیجــان، علــم يــا چیزهــای ديگر؟
پیشرفت.

نظرتان راجع به همکارانتان در کارخانه چیست؟
کمتــر کارخانــۀ ســیمانی در کشــور پیــدا می شــود کــه کارکنانــی 
ــا وجــدان  ــی ب ــل ســیمان هرمــزگان داشــته باشــد؛ همکاران مث

ــاال! کاری ب
مذهبی هستید؟

زیاد.
اولیــن بــاری کــه وارد کارخانــه شــديد، چه حســی داشــتید و 

االآن چــه حســی داريــد؟
فکــر نمی کــردم کارکــردن در کارخانــۀ ســیمان این قــدر ســخت 
ــد  ــمت تولی ــرایط کار در قس ــم ش ــاال می دان ــی ح ــد، ول باش

خیلــی ســخت هســت.

جّو کارخانه را چگونه می بینید؟
ــیار  ــزگان بس ــیمان هرم ــان س ــن کارکن ــکاری بی ــی و هم همدل
خــوب اســت، امــا شــرکت مــا االآن در دورۀ پوســت اندازی و در 
مرحلــۀ جدیــدی قــرار گرفتــه؛ نیروهــای باتجربــه و بــا وجــدان 
ــد  ــد بای ــای جدی کاری در حــال بازنشســتگی هســتند و نیروه
زودتــر جایگزیــن شــوند. امیــدوارم نیروهــای جدیــد هــم مثــل 
نیروهــای قدیمــی دارای حــس مســئولیت پذیری بــاال، وجــدان 

کاری و هــوش بــاال باشــند.
ــتان  ــتر خوش ــی بیش ــه اخالق ــا چ ــا و ب ــپ آدم ه ــه تی از چ

می آيــد؟
آدم هایــی کــه از نظــر تیــپ و لباس بــه روز باشــند. از آدم های 

شــاد و شــوخ و روراســت خوشــم می آید.
آيا تا حاال عاشق شده ايد؟)عشق به هر چیزی(

بله؛ عشق به خدا.
اگــر بدانیــد يــک مــاه ديگــر بیشــتر در ايــن 

ــد؟ ــه کار می کنی ــتید، چ ــا نیس دنی
خانــواده ام  بــا  و  می گیــرم  مرخصــی 

تفریــح. مــی روم 
يــک صفــت بــرای بعضــی از بچه هــای 
تولیــد کــه در کنــار شــما اتــاق دارنــد، 

بفرمايیــد )يــک کلمــه(.
خیلی گُل اند.

شعار شما در زندگی چیست؟
وجدان کاری و مسئولیت پذیری.

اولیــن چیــزی را کــه پــس از شــنیدن ايــن کلمــات بــه ذهنتان 
می رســد، بــرای مــا بگويیــد:

خدا:  در سختی ها کمک می کند.
مــادر:  ماننــد مــداد اســت؛ لحظــه لحظــۀ از بیــن رفتنــش را 

ــی. ــس می کن ح
ــام  ــه تم ــی ک ــه می  بین ــت؛ یک دفع ــودکار اس ــد خ ــدر: مانن پ

شــده.
و  دوست داشــتنی  مردمانــی  بــا  شــهری  خمیــر:   بنــدر 

. خون گــرم
بندر کنگ: خاطرات کودکی.

سیمان هرمزگان: بهترین کارخانۀ سیمان ایران.
حاج آقا رحمان زاده: مردی قابل احترام.

عید: پوشیدن لباس نو.
چاپلوسی: از آدم های چاپلوس متنفرم.

سینما: ما که در شهرمان نداریم.
حراست: دوست ندارم خیلی دور برش آفتابی شوم.

بهترین مدیرعامل سیمان هرمزگان: حاج آقا رحمان زاده.
سیزده به در: گردش در طبیعت با خانواده.

امیدوارم 
وضعیت مالی 

کارکنان درحدی باشد که 
نیاز به اضافه کار نداشته باشند 

و وقت اضافه کار را به خود 
و خانواده شان اختصاص 

دهند
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 ابتــدا خودتــان را معرفــی کنیــد و بفرمايیــد از چــه زمانــی 
در ايــن کارخانــه مشــغول بــه کار شــده ايد؟

قبــاد زارع هســتم. اهــل شــیرازم و 23 ســال اســت کــه 
علــوم  کارشناســی  تخصصــم  و  دارم  کار  ســابقۀ  این جــا 
ــدی  ــه علــت عالقه من ــه ب ــن ک ــر ای انتظامــی اســت. عــالوه ب
شــخصی  در دوران دانشــجویی در دانشــگاه پلیــس دوره هــای 
آتش نشــانی را گذرانــدم و آموزش هــای الزم را فراگرفتــم 
دیــدم، چنــد دوره ی  آمــوزش  را  کار  از  ناشــی  و قوانیــن 
تخصصــی دیگــر را هــم در ایــن زمینــه طــی کــردم و این جــا 

ــدم. ــه کار ش ــغول ب مش

ــا  ــد، آي ــن واح ــود در اي ــی موج ــزار ايمن ــات و اب  امکان
کافــی و روزآمــد اســت؟

ما دربارۀ نوع حریق هایی که امکان دارد در کارخانه اتفاق بیفتد، 
مطالعه و بررسی کرده ایم و وسایل متناسب برای مقابله با آن ها 
را خریداری و تأمین نموده ایم. انواع کپسول ها، وسایل امداد 
ما همه اش  انفرادی  ابزار حفاظت های  و  کار  لباس  نجات،  و 
مطابق با استانداردها و طبق قوانین ادارۀ کار است. اخیرا مقولۀ 
اعالم و اطفاء حریق های اتوماتیک را هم در دستور کار داریم 
و پیمانکارش را هم مشخص کرده ایم که به زودی اجرا خواهد 
شد. عالوه بر این ها، ما برای کارهای پرخطر نیز مجوز کار صادر 
می کنیم و انجام می دهیم. قابل ذکر است که همۀ این وسایل 
آماده به کار هستند و در مواقع لزوم  کارایی مناسبی برای کارخانه 
و استان داشته اند. حتی ستاد بحران استان نیز روی توان ما 
حساب باز کرده است. از جمله یکی دو عملیات در قشم انجام 

داده ایم که خیلی جالب بود. 

حفاظت؛ از جنس مرد ایمنی کارخانه
از ابتدای اولین مواجهه ام با او، فهمیدم که قرار است با يک مرد کارکشته و باتجربه صحبت کنم. درواقع پس از 
اين گفت وگو که مشروح آن را پیش رو داريد، متوجه شدم  آقای قباد زارع  همانی است که در نگاه اول حدس زده 
بودم. البته مسئولیت او و حساسیت هايش دقیقاً فردی اين چنینی را می طلبد، اما حیف که کارخانه و شرکت سیمان 

به زودی و به دلیل آغاز دوران بازنشستگی، از وجود او محروم خواهد ماند. 
اين، همۀ گفت وگوی صمیمانۀ ما با قباد زارع است؛ سرپرست واحد حفاظت ايمنی و آتش نشانی سیمان هرمزگان:

گفت وگو
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در زمینــۀ نیــروی انســانی هــم مــا عــالوه بــر 4 نفــر نیــروی 
رســمی و مســتقر، در بخش هــای مختلــف  تیم هایــی را 
ســازماندهی کرده ایــم بــه نــام امدادونجــات یــا واکنــش 
ســریع. ایــن تیم هــا آماده انــد کــه کارهــای اولیــۀ مهــار 
خطــرات پیش آمــده را انجــام  دهنــد تــا نیروهــا و واحدهــای 

ــی برســند. اصل
ــد نوشــته ایم.  ــرای همــۀ کارهــای پرخطــر مت ــا ب ــن م همچنی
هــر کســی از نیروهــای مــا می دانــد کــه وظیفــه اش چیســت و 
آن را مو به مــو اجــرا می کنــد. همیــن باعــث شــده کــه لطــف 
ــده  ــه بن ــا شــود و در طــول 23 ســالی ک ــز شــامل م خــدا نی
ــه  ــه، ن ــر حادث ــته ایم در اث ــی داش ــه فوت ــوده ام، ن ــا ب این ج

ســقوط از ارتفــاع و نــه قطــع و نقــص عضــو.

 ســخت ترين تجربــۀ کاری تــان چــه بــوده 
اســت؟

تاکنــون حریــق و آتش ســوزی حــادی 
بــوده  مــورد  دو  یکــی  نداشــته ایم. 
کــه ســریع وارد عمــل شــدیم و بــا 
حداقــل خســارت  اطفــاء کردیــم. 
ــۀ مــا  ــن حــال ســخت ترین تجرب ــا ای ب

یــک آتش ســوزی بــود کــه در یــک روز 
عیــد فطــر داشــتیم. در ارتفــاع حــدودا 

60 متــری  الکتروفیلتــر یــک ترانــس آتــش 
گرفــت و مــا بــا توجــه بــه کمبــود نیــرو و ارتفــاع 

زیــاد، در رســاندن آب بــا کمــی ســختی روبــه رو شــدیم؛ ولــی 
واقعــا خــدا کمــک کــرد و موفــق شــدیم آتــش را مهــار کنیــم 
و بــه کارخانــه آســیبی وارد نشــد. در خــارج از کارخانــه هــم 
ــده  ــوزی ش ــار آتش س ــم دچ ــدف قش ــۀ ص ــار بازارچ ــک ب ی
بــود کــه مــا آن جــا حــدود 24 ســاعت عملیــات انجــام دادیــم 
ــن  ــردم را تأمی ــت م ــم و رضای ــک کنی ــدیم کم ــق ش و موف

ــتیم.  ــی نداش ــکل خاص ــر مش ــم. دیگ نمایی
ــل  ــه دلی ــرا ب ــوادث رخ داده اکث ــه ح ــم ک ــرض کن ــن را ع ای
خطــای انســانی و در حــدی بــوده کــه دیگــر نمی تــوان 
نصــاف مــن همــواره ســعی کــرده ام  حذفــش کــرد و الحق واالإ
رضایــت همــۀ مدیــران عامــل کارخانــه را جلــب کنــم. آن هــا 
ــۀ  ــورد تهی ــا در م ــی م ــته های قانون ــه خواس ــبت ب ــم نس ه
وســایل حفاظــت فــردی و امکانــات آتش نشــانی همــواره 
ــار  ــه را در اختی ــته اند و هم ــت داش ــد و محب ــراه بوده ان هم
مــا  االآن  کــه  کنــم  اعــالم  می توانــم  گذاشــته اند.  مــن 
کارخانــه ای هســتیم کــه در ســطح کارخانه هــای ســیمان اکثــرا 
ــن ســال هــم از طــرف ادارۀ  ــد. چندی ــا راهــکار می گیرن از م
کار، بنــده بــه عنــوان سرپرســت ایمنــی نمونــه معرفــی شــدم.

ــان  ــد خودت ــدۀ واح ــال آين ــرای س ــی ب ــۀ خاص ــا برنام  آي
ــت؟ ــان هس ــد نظرت م

حدود 14 سال است که ما از سیستم ISM بهره می گیریم. این 
سیستم مطابق با استانداردهای داخلی و بین المللی است و 
کال برای پیشگیری از حوادث فردی و غیر فردی کاربرد دارد. ما 
طبق این برنامه فعالیت های خودمان را توسعه می دهیم و 
روزآمد نگه می داریم. همچنین با استفاده از اینترنت به کسب 
اطالعات جدید به ویژه در حوزۀ تجهیزات و حوادث رخ داده 
در سطح ایران می پردازیم. ما درسی داریم که می گوید: از 
حوادث بیاموزید و آن ها را آنالیز کنید تا برای شما تکرار نشود. 

 برای بعد از بازنشستگی آيا برنامۀ خاصی داريد؟
که  دارم  فرزند   3 و  بوده  من  شامل  خدا  لطف  الحمدلّله 
رشته های  در  تخصصی  دکتری  آنها  از  نفر  دو 
زمین شناسی و آموزش پزشکی دارند. و یکی 
از  است.  عمران  مهندس  هم  دیگرشان 
با  ندارم.  نیازی  اصال  هم  مالی  نظر 
این حال تجربۀ کاری ارزنده ای دارم، 
حتی گاهی مقاالتی برای مجلۀ حریق 
می گویند  معموال  می کنم.  ارسال 
بازنشستگی  ماه  یک  از  بعد  انسان 
خسته می شود و من نمی دانم، باید وارد 
شد و دید، اما در این فکر هستم که با کمک 
چند نفر از دوستان یک برنامه راه اندازی کنیم تا 

مردم بتوانند از تجربیات ما استفاده کنند.

 در پايان اگر نکتۀ خاص يا ناگفته ای هست، بفرمايید.
ــا  ــن اســت کــه شــرکت در رابطــه ب مــن فقــط خواســته ام ای
چــارت ســازمانی ایــن واحــد تجدیــد نظــر کنــد. متأســفانه از 
چهــار نفــر مــا، دو نفــر در حــال رفتــن هســتند؛ یکــی بنــده 
ــن  ــن م ــرای جایگزی ــری ب ــد فک ــه بازنشســت شــده ام و بای ک
ــری  ــته ام، و دیگ ــا را داش ــن تقاض ــم ای ــا ه ــه باره ــد ک بکنن
آقــای منصــوری کــه از نیروهــای ماهــر و خــوب اســت. تنهــا 
دو نفــر می ماننــد. لــذا بایــد شــیفت های مــا تقویــت شــوند. 
ایــن تعــداد نیــرو بــا توجــه بــه ایــن کــه حادثــه خبــر نمی کنــد 
و ســروکار داشــتن مــا بــه صــورت مــداوم بــا مــوادی مثــل گاز 
و مــازوت و نیــز جامداتــی مثــل انبــار پاکــت، کافــی نیســت. 
تــا بــه حــال فقــط لطــف خــدا و عالقه منــدی خــود مــن و آن 

ســه همــکارم بــوده کــه بــه بحــران نخورده ایــم. 
ــۀ  ــه در زمین ــه کارخان ــم ک ــاره کن ــد اش ــن، بای ــر ای ــالوه ب ع
پدافنــد غیــر عامــل هــم خیلــی خــوب عمــل کــرده اســت و 

ــرار دارد. ــی ق ــطح باالی در س

بازارچه 
صدف دچار اتش 

سوزی شده بود  که ما آنجا 
حدود ۲4 ساعت عملیات انجام 

داديم و موفق شديم کمکی کنیم 
که رضايت مردم را هم

 تامین کرد
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 خودتــان را معرفــی کنیــد و بفرمايیــد در بخــش بارگیــری 
چــه مســئولیتی داريــد و چنــد ســال اســت مشــغولید؟

شــاه رضــا رســتمی هســتم کــه در اینجــا محصــوالت ســیمان  
ــه در  ــت ک ــال اس ــم. 18 س ــا می کنی ــون و تریلره ــار کامی را ب

ایــن بخــش مشــغول هســتم.
ايــن واحــد مشــغولید و روزی چنــد  نفــر در   چنــد 

می کنیــد؟ کار  ســاعت 
ــه ســه شــیفت کار  ــر هســتیم ک ــا اینجــا 50 و خــورده ای نف م

می کنیــم. یــک شــیفت روز کار، یــک شــیفت شــب کار و یــک 
ــم. ــه 12 ســاعت کار می کنی شــیفت هــم اســتراحت. روزان

 سختی های کارتان چیست؟
ــادی از  ــا ســختی های خــاص خــودش را دارد، ســاعت زی کار م
ــد، در حــال  ــان مشــاهده می کنی روز را در شــرایطی کــه خودت
ــم  ــت و ه ــاک هس ــرد و خ ــم گ ــا ه ــتیم. اینج ــار زدن هس ب
درد جســمی ماننــد کتــف درد ناشــی از حجــم کار. ایــن مشــکل 

ــا مــا اینجــا کار می کننــد. همــه حــدود 50 نفــری اســت کــه ب

روزی 12 ساعت 
کار می کنیم!

گفت وگو

بخش بارگیری  بخش 
مهمی است که دستیابی به نتايج تولید 

مجموعه را برای مشتريان آماده می کند. بخشی 
که هر وقت در کارخانه به آنجا سر بزنید، فعال است و 

می توان گفت از خطوط مقدم کارخانه محسوب می شود. 
بچه های اين بخش  روزانه تالش بسیار زيادی می کنند ولی 

بسیاری از ما، آنها را نمی شناسیم يا سراغی ازشان نمی گیريم. 
به همین خاطر بر آن شديم تا در اين شماره با آنها گفتگو 
کنیم تا خستگی از تنشان به در رود. در ادامه، گفتگوی 

ما با شاه رضا رستمی در بخش بارگیری و امید 
قصدی زاده راننده ماشین سنگین را با هم می 

 خوانیم.



37
ه 

فح
 ص

   
96

ار 
ــــ

هـــ
  ب

14
ره 

مـا
 ش

ن 
زگا

رم
 ه

ان
یم

 س
لی

اخ
ه د

نام
صل

 ف

 امکانات تان در چه ســطحی هست؟
الحمدالّلــه امکانــات خــوب اســت و ناشــکر نیســتیم ولــی خــب 
همانطــور کــه گفتــم بایــد گــرد و خــاک محیــط را تحمــل کــرد. 
ــل  ــرای زن و بچــه اش ســختی کار را تحم ــد ب ــع آدم بای در واق

کنــد. بــاز شــکرگزار هســتیم.
کار هــم  از  ناشــی  عــوارض خاصــی  بخــش  کارکنــان   

ند؟ داشــته ا
بله تنگی نفس ناشی از گرد و خاک، کتف درد  و زانو درد.

 با واحد بهداشت کار ارتباط داريد؟
بله 6 ماه یکبار می رویم و تست بدن می دهیم.

ــا خاطــره خاصــی در طــول ايــن چنــد ســال کار  ــه ي  تجرب
ــد؟ ــا داري اينج

تجربــه خــاص خیــر؛ فقــط شــکر می کنــم کــه یــک لقمــه نــان 
ــن  ــالمم و همی ــه س ــرم. الحمدالّل ــم می ب ــرای زن و بچه های ب

کــه ســالم هســتیم بزرگتریــن نعمــت اســت.
 زندگی در بندر چگونه است؟

مــن ســاکن همین جــا هســتم و شــکر می کنــم کــه محــل کار و 
نــان درآوردنمــان همیــن جــا اســت.

 حــرف خاصــی بــا مســئولین نداريــد يــا توقعــی کــه 
کنیــد؟ مطــرح  بخواهیــد 

 نه حرف خاصی ندارم و مشکلی نیست. کارمان سخت هست 
ولی دیگه باید انسان به هر طریقی روزی در آورد. نباید مشکالت 
خانه را در کارخانه آورد. باید به همدیگر کمک کنیم؛ مشکالتی 

هست اما همیشه سعی می کنیم که آن را حل کنیم.

 خودتان را معرفی بفرمايید؟
شهر  ساکن   ،58 مهر  بیستم  متولد  هستم،  قصدی زاده  امید 

رویدر و راننده ماشین سنگین شرکت هستم.
 چند سال در کارخانه مشغول هستید؟

به طور رسمی 8 ساله که در کارخانه به حالت پیمانکاری کار می کنم.
 به عنوان راننده ماشین دقیقا کارتان چیست؟

کارمان انتقال سیمان از زیر بارگیر خانه به محوطه صادرات، برای 
بسته بندی سیمان هایی است که صادر می شود.

 کارتان چه سختی هايی دارد؟
کار ما همه اش بیشتر با سختیه ولی فعالً مشکل اصلی ما پیمانکار 
بودنمان است و از این جهت هم سختی های بسیاری داریم، چه 

از نظر مرخصی مان و چه مسائل مالی.
 خانوادتان خمیر زندگی می کنند؟

خیر؛ در رویدر هستند که یک صدکیلومتری آنورتر است.
 رفت و آمد شما چگونه است؟

ما هر روز این مسیر را می آییم و بر می گردیم.

مشـکل
اصـــلی
مـــــــــا
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 شما بومی هرمزگان هستید؟
ــال  ــش از 40 س ــتم و بی ــه هس ــن منطق ــی ای ــده بوم ــه بن  بل

اســت کــه اینجــا زندگــی می کنــم.
 شهر نسبت به گذشته چه تغییراتی کرده است؟

شــهر خیلــی تغییــر کــرده اســت، مثــالً جــاده هــا، خــود شــهر و 
از همــه جنبــه هــای دیگــر. در واقــع از وقتــی کارخانــه بــه اینجا 
ــر و تحــوالت بوده ایــم. از بعــد از  ــی شــاهد تغیی آمــده، خیل
انقــالب کــه آن زمــان مدرســه می رفتــم کال ترقــی شــده، شــهر 
بــزرگ تــر شــده و مــردم از نظــر فرهنگی،علمــی  و ســایر جنبــه 

هــا پیشــرفت کرده انــد.
 چند ساله در کارخانه فعالیت داريد؟

االآن نزدیــک 12 ســال می شــود. قبــل از ایــن 14 ســال روی دریــا 
کار می کــردم  و مشــغول ماهیگــری بــودم،  بعــد درخواســت 

کار دادم بــه شــرکت و بــه صــورت پیمانــکار مشــغول شــدم.

 کدام کار، برايتان شیرين تر بوده؟
خــب مــا بچــه لــب ســاحل هســتیم و دریــا مســلمه کــه بــرای مــا 
شــیرین اســت ولــی خــب از کارم خیلــی راضــی هســتم و واقعــا 

بایــد خــدا را شــکر کنــم.
 غیــر از کار فعلــی تــان دوســت داشــتید در چــه قســمتی از 

کارخانــه فعــال بوديد؟
فقــط کــوره چــون قبــال هــم کــوره بــوده ام و االآن نزدیــک بــه 

5 ســال اســت کــه در مســئولیت فعلــی هســتم.
 خاطره خاصی از کار کردن در قسمت کوره داريد؟

بلــه بــا کل مهندســان و بچــه هــا در کــوره هــای خــط یــک و دو 
آشــنا و دوســت هســتم و روزهــای خوبــی را بــا هــم داشــتیم.

 اگر صحبت خاصی با مسئولین داريد، بفرمايید؟
صحبت خاصی ندارم و خیلی هم ازشان راضی هستم، آدمای 
خوب و با معرفتی هستند. من از این ها راضیم و این ها هم از من.

گفتگویی 
با طعم خرما

گفت وگو

پای گفتگو با يکی از 
افراد خدمات کارخانه نشستم؛ 

سادگی و صمیمیت او از همان موقعی که 
در اتاق کنترل مشغول مصاحبه با بچه های آنجا 
بودم، معلوم بود و الحمدالّله قسمت شد تا با 

خود او هم گفت و گو کنم. ای کاش می توانستم 
صفا و صمیمت او را هم در متن به تصوير 

بکشم اما حیف که نمی شود البته وقتی مشروح 
صحبت های ما را بخوانید، حتماً آن را حس 

خواهید کرد.
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ــد  ــد و بفرمايی ــی کنی ــان را معرف  خودت
بندر خمیــر  در  کــه  اســت  چنــد ســال 

می کنیــد؟ زندگــی 
بنــده علــی آژیــده هســتم، 39 ســال دارم 
و از ابتــدای تولــد در بنــدر ســاکن هســتم 

ــم. ــی می کن و زندگ
رســوم  و  آداب  و  فرهنــگ  بهتريــن   
مــردم بنــدر خمیر از نظر شــما چیســت؟

مهمان نوازی مردم بندر از نظر من بهترین 
ویژگی مردم خمیر است. مخصوصا که از 
بیشتری  زمستان مسافران  آخر  تا  آبان  اول 
به بندر می آیند، این موضوع خود را بیشتر 
نشان می  دهد، البته باید گفت که این ویژگی 
محدود به زمان خاصی نیست، جنوبی ها در 
کل بسیار مهمان نوازند و سریع با دیگران 

دوست می شوند.

از  روســتاها  از  مهاجــرت  مســئله   
ــد،  ــور می باش ــود در کش ــکالت موج مش
چگونــه  رابطــه  ايــن  در  خمیــر  بنــدر 
ــهرها  ــمت ش ــه س ــان ب ــا جوان ــت، آي اس
ــالش و  ــا ت ــای بزرگتره ــه پ ــا ب ــا پ ــه ي رفت

می کننــد؟ کوشــش 
خیــر در بنــدر اینگونــه نیســت و تازه بیشــتر 

هــم می شــود بــه جــای آنکــه کــم شــود.
 علت اصلی اش چیست؟

چــون در اینجــا کار هســت و فضــای حقوق 
و کار خوب اســت.

 شــهر چــه تغییــری نســبت بــه گذشــته 
کــرده اســت؟

از زمانی که کارخانه سیمان آمده، وضعیت 
معیشتی مردم خیلی بهتر شده است. کال 
فضا خیلی فرق کرده است و این در فضای 

کسب و کار شهر نیز دیده می شود که نسبت 
به گذشته بهتر شده است.

 آيا از نظر توسعه زير ساخت ها مسائلی 
مانند جاده ها، خدمات درمانی و ساير امور 

اصلی نیز پیشرفت وجود داشته است؟
به نظر من حدود 50 درصد.

توســعه  و  پیشــرفت  بــه  کارخانــه   
ــی  ــه نقش ــرده و چ ــی ک ــه کمک ــر چ خمی

اســت؟ داشــته 
کارخانــه خیلــی بــه ارزش خمیــر کمــک کــرده 

اســت.
ــدن  ــر ش ــرای بهت ــهر ب ــان ش ــه نظرت  ب
ــی دارد و در ايــن رابطــه از  چــه نیازهاي

مســئولین چــه تقاضايــی داريــد؟ 
رونــق  کســب و کار و زندگــی جوان هــا، ایــن 

ــت ماست. خواس

این جــــــــــنوبی هـای 
مهمـــــــــــــان نـــــــــواز

مردم در بندر 
خمیر شانه به شانه خانواده 

سیمان در حال فعالیت و تالش 
هستند. اطالع از نوع نگاه آنان به 
بندر و کارخانه، خستگی را از تن 

شما به در خواهد کرد.
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بهتریــن معرفــی بــرای شــهردار جــوان بنــدر خمیــر، عملکــرد مثبــت 
ــارۀ  ــردم درب ــم و از م ــا می بینی ــه در خیابان ه ــردی ک ــت؛ عملک اوس
آن بســیار می شــنویم. مــورد ویــژه ای کــه جــای تبریــک بــه خانــوادۀ 
ــته  ــا توانس ــو آن ه ــک عض ــه ی ــت ک ــن اس ــزگان دارد، ای ــیمان هرم س
ــرش  ــه س ــا این ک ــد.  ب ــهر بدرخش ــن ش ــارک ای ــن در ت ــت این چنی اس
بســیار شــلوغ بــود، امــا باالخــره در روز آخــر ســفرمان توانســتیم وقت 
بگیریــم و بــا جنــاب جــواد محمــودی، شــهردار 35ســالۀ بنــدر خمیــر 

ــینیم. ــی بنش ــیرین و به یادماندن ــی ش ــه گفت وگوی ب

کارخانه  در  جايگاهی  چه  در  و  سال  چند  اين  از  پیش  شما   
فعالیت داشتید؟

من حدود 8 سال در کارخانه بودم که 6 سال آن را به عنوان رئیس 
سیستم های مدیریتی و تضمین کیفیت انجام وظیفه کردم.

 بزرگ ترين تجربه ای که از سیمان هرمزگان کسب کرده ايد و آن 
را باعث رشد خود می دانید، کدام است؟

شغل من در کارخانه تقریباً یک شغل منحصربه فرد بود. به خاطر 
ریاست واحد سیستم های مدیریتی  ملزم به مطالعۀ استانداردهای 
تقریباً  ما  و  بود  عالی  بسیار  آن جا  علمی  فضای  بودم.  مدیریتی 
توانستیم طرح ها و ایده های خودمان را در سیستم های مدیریتی 
کارخانه پیاده کنیم. همین مسئله زمینه ساز شناسایی قابلیت های این 

حوزه و سپس استفاده از آن ها شد.
از  هرمزگان  سیمان  از  عضوی  عنوان  به  اين  از  پیش  تا  شما   
درون به آن نگاه می کرديد، حاال اما به عنوان يک مقام رسمی و 

از بیرون. سیمان هرمزگان و نقش آن را در بندر خمیر و استان 
چگونه می بینید؟

خمیر  منطقۀ  صنعتی  مرکز  بزرگ ترین  هرمزگان  سیمان  کارخانۀ 
تاکید  بنده همیشه  تأثیرگذار دارد.  بسیار  جایگاهی  است و اصوالً 
اندازۀ یک  به  تا  پتانسیل و توانایی را دارد  این  کرده ام که کارخانه 
شهرداری خدمات بدهد. خوشبختانه به دلیل ارتباطات خوب ما با 
کارخانه و این که من آن جا رشد کرده ام و هنوز هم خودم را جزئی 
تعامل  که  دارد  وجود  تعامالت  این  می دانم،  سیمان  بچه های  از 
پربرکتی برای کارخانه و مردم شهر است. ان شاءالّله همه دست به 
دست هم می دهیم و یک گوشۀ کار را می گیریم و این محیط و 

جامعه را درست می کنیم. 
داشته  همکاری  ما  با  مختلفی  حوزه های  در  کارخانه  خوشبختانه 
است و دارد؛ در برگزاری جشنواره ها، در فعالیت ها و رویدادهای 
ورزشی، در رویدادهای فرهنگی و حتی در طرح های عمرانی. به هر 

حال  کارخانه جزو یکی از دوستان و همکاران خوب ما است.

 چه چشم اندازی را برای سال آيندۀ کارخانه متصور هستید؟
اعتقاد دارم که کارخانۀ هرمزگان خیلی خوب توانسته در این شرایط 
بحران صنعت سیمان، خودش را حفظ کند و این جای تبریک دارد. 
من از همین جا به کادر مدیرتی و کل بچه های کارخانه که در این 
نرفتند، شاید یک مقدار جلوتر هم رفته اند،  نه تنها عقب  شرایط 
تبریک می گویم. ان شاءالّله که سال های بعد هم همین طور باشد 
و امیدوارم برای کشور ما گشایش اقتصادی ایجاد شود و کارخانه 

هم آیند ۀ خوب تری در انتظارش باشد. 

مایلیم از پتانسیل کارخانه 
در ارتقای مدیریت شهری  استفاده کنیم

گفت وگو

گفت وگو با مهندس جواد محمودی؛ شهردار بندرخمیر
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 آيا دوست داريد دوباره به کارخانه برگرديد؟ اگر برگرديد، چه 
جايگاهی را انتخاب می کنید؟

من هنوز ارتباطم را با کارخانه قطع نکرده ام. اغلب به دوستان سر 
آن ها  با  استانداردهای مدیریتی  می زنم و در بحث های سیستم و 
هم فکری می کنم، زیرا احساس می کنم نباید دستاوردهای قبلی را از 
دست بدهیم. به هر حال شرایط کاری من طوری است که از آن جا 
خارج شدهام و این بیشتر به دلیل خواست مردم و شورای شهر بندر 
خمیر بوده که در این مقطع چنین نیازی را احساس کرده اند که من به 
عنوان شهردار انجام وظیفه کنم. بنده همیشه سرباز کارخانۀ سیمان 
هم هستم. هر کسی در صنعت کشور باشد، به خودش افتخار 
خواهد کرد که می تواند کاری را برای این حوزه انجام دهد. چندان 
مهم هم نیست که چه کاری است، بلکه مهم هدف نهایی است که 

اصالح و ارتقای ساختارهاست.
 بزرگترين برنامۀ شما برای رفع مشکالت و همچنین برای ارتقای 

شهر چیست؟
بنــده حــدوداً از مهرمــاه 95 وارد شــهرداری شــده ام. در ایــن 6 مــاه 
ــرد  ــه رویک ــیده ایم ب ــم کوش ــتان و همکاران ــک دوس ــه کم ــته ب گذش
سیســتمی کــه قائــل بــه آن هســتیم، در این جــا هــم عمــل کنیــم. 

درواقــع ســعی کرده ایــم مدیریــت متــوازن را اجرایــی کنیــم، 
زیــرا شــهرداری ارگانــی اســت کــه حوزه هــای بســیاری را 

پوشــش می دهــد. شــاید در کارخانــۀ ســیمان بحــث 
ــر  ــد و دیگ ــرف اول را می زن ــه ح ــت ک ــد اس تولی
می شــود،  تعریــف  آن  کنــار  در  موضوعــات 
ــه  ــم ب ــا در شــهرداری همــۀ موضوعــات خت ام
ــه از شــهرداری  ــی هم شــهرداری می شــود. یعن
متوقــع کارهــای فرهنگــی، اجتماعــی، عمرانــی، 

خدمــات شــهری و زیباســازی هســتند. درواقــع 
ــد.  ــت کن ــا دخال ــۀ حوزه ه ــد در هم شــهرداری بای

در حــوزۀ مدیریــت شــهری مفهــوم مدیریــت متــوازن 
ــد در  ــه بای ــن دارد ک ــر ای ــد ب ــم، تأکی ــاره کردی ــه آن اش ــه ب ک

تمــام حوزه هــا بــا هــم رشــد کنیــم، زیــرا رشــد نامتــوازن تصویــر 
ــز  ــی تمرک ــر روی حوزه های ــم ب ــعی کردی ــا س ــذا م ــدارد. ل ــی ن خوب
کنیــم کــه در شــهرداری ضعیف تــر اســت و آن هــا باالتــر بکشــیم تــا 
بــه حوزه هــای قوی تــر برســند. مخصوصــاً در ایــن بــاره کمیته هایــی 
ــی و  ــص بوم ــای متخص ــکل از نیروه ــه متش ــم ک ــکیل داده ای را تش
داوطلــب هســتند و دوســت دارنــد کاری بــرای شهرشــان بکننــد؛ از 
جملــه کمیتــۀ مالــی، کمیتــۀ فرهنگــی و کمیتــۀ عمرانــی. خروجــی ایــن 
ــیار  ــم، بس ــه گرفته ای ــوردی ک ــوده و بازخ ــوب ب ــی خ ــا خیل کمیته ه

عالــی اســت. 

چه  آن  رفع  برای  و  چیست  خمیر  بندر  مشکل  بزرگ ترين   
برنامه ای داريد؟

ما در کمیته هایمان افرادی را داریم که می توانند به عنوان نخبه های 
شهر، تصویر خوبی از شهر و دیدگاه مردم را منعکس کنند. این 
کمیته ها همۀ کارها را اولویت بندی کرده اند. مثالً در کمیتۀ عمرانی 

که بحث زیباسازی و خدمات شهری را بر عهده دارد، دغدغۀ اصلی 
عبارت است از بهبود شرایط و فضای زندگی مردم از این لحاظ که 
معابر، کوچه ها و خیابان ها تمیز باشد. این یکی از بحث های مهم 

ما بوده و ما طبق همین اولویت عمل کرده ایم. 
در بحث کمیتۀ عمرانی، اولویت اول مردم این است که فعالً همین 
که هست را خوب نگهداریم. یکی از بزرگ ترین مشکالت بندر خمیر، 
نداشتن پیاده رو است. شما االآن در خمیر کمتر می بینید که پیاده رو 
وجود داشته باشد. لذا جا دارد که در این باره یک نهضتی شروع شود، 
چون در اقدامات قبلی شهرداری، خیابان کشی ها بسیار خوب انجام 
شده و جدول کشی ها و مسیرها خیلی خوب تعریف شده است، ولی 
ما در زمینۀ پیاده رو ضعف داریم و این مطالبۀ مردم است و ما هم 

روی آن تمرکز کرده ایم.
دربــارۀ تیــم تنظیف مــان هــم داریــم بــه یــک ترکیــب جدیــد 
می رســیم و در حــال راه انــدازی یــک سیســتم جدیــد بــرای تنظیــف 
ــت  ــرار اس ــم و ق ــت زده ای ــه را تس ــک محل ــتیم. االآن ی ــهر هس ش
ــه  ماشــین آالت بیاینــد و نخاله هــای ســنگین را جمــع آوری کننــد و ب
یــک ســطحی برســانند. بعــد، پاکبــان محلــه در منطقــۀ خــودش بــه 
طــور شــبانه روزی مســتقر شــود و محلــه یــا منطقــۀ مشخص شــده 
را تحویــل بگیــرد و همیشــه تمیــز نگــه  دارد. هرچنــد 
کــه ایــن روش هزینــۀ نســبتاً زیــادی را بــه 
ــر  ــی دیگ ــد، ول ــل می کن ــهرداری تحمی ش
ــه کوچه هــا  ــا راحــت اســت ک ــال م خی

ــز اســت. و معابرمــان تمی

 عیدی امسال شما به مردم بندر 
خمیر چه بود؟

عیدی ما به مردم، یک جهش بزرگ در 
زمینۀ گردشگری منطقه بود که با جشنوارۀ 
بزرگ  رویداد  یک  شد؛  آغاز  حّرا  نوروزی 
فرهنگی گردشگری که جنبه های تفریحی و تجاری 
خواهد  گسترده تری  فعالیت های  سرآغاز  حرکت  این  داشت.  هم 
بود، از جمله تورهای داخلی که قرار است برگزار شوند. با شروع این 
فعالیت، مقاصد گردشگری ما طراحی، تعریف و تقویت می شوند و 

همچنین صنایع دستی مان بیش از پیش رشد خواهد کرد.

در پايان اگر صحبت ديگری داريد، بفرمايید.
به هر حال چون مجله، مجلۀ سیمان است و همکاران سابق من در 
بیشتر مطالعه می کنند، خدمتشان  را  این مجله  سیمان هرمزگان، 
من  بیایند.  ما  پیش  آن ها  همیشه  دارم  دوست  که  می کنم  عرض 
می دانم که کارخانه یکی از مراکزی است که نخبگان بسیاری را در 
خودش جمع کرده و به هرحال چون بخش صنعتی است و نیاز به 
نیروهای مجرّب و تحصیل کرده و دانشی دارد، ما دوست داریم در 
شهر هم از این پتانسیل استفاده کنیم. ما همچنان حس همکاری 
را زنده نگه داشته ایم و امیدواریم در یک سطح گسترده تری برای 

ارتقای شهر از آن بهره ببریم.

سعی 
کرديم تا مديريت 

متوازن را اجرايی کنیم 
چون شهرداری واقعاً ارگانی 
است که حوزه های بسیاری 

را پوشش می دهد
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جهت  باید  شدم  متوجه  که  زمانی  از   .1
برای  گفتگو  و  مصاحبه  سری  یک  انجام 
سفر  خمیر  بندر  به  اسفندماه  فصلنامه 
بهتر  شاید  داشتم،  عجیبی  حس  کنم، 
است بگویم ذوق زده شدم. ابتدا به خاطر 
فارس  همیشگی  خلیج  به  حال  به  تا  اینکه 
سفری نداشته ام و این تجربه لذت بخشی 
به خون گرمی  که  میان مردمی  که در  است 
بروم؛ دوم  و مهمان نوازی شهره هستند، 
به خاطر آنکه برای اولین بار است که یک 
ماموریت کاری را تجربه خواهم کرد و قطعا 
نو. سومین  از لذت و تجربه های  پر است 
علت هم جز این نیست که دیدن یکی از 
کشور  اقتصادی  هلدینگ های  بزرگترین 

بسیار جالب و جذاب می باشد.
از خانه راه افتادم به سمت فرودگاه، اولین 
حس  تهران  در  سفر  شروع  در  را  استرس 
تهران حیران  ترافیک  میان  کردم، وقتی در 
در  قرار  ساعت  به  چیزی  و  بودم  مانده 
فرودگاه نمانده بود اما باالخره با بیست دقیقه 
تاخیر خود را به دوستانم که در پشت گیت 

پرواز بندرعباس منتظر بودند، رساندم.
اول سعی  از همان  سوار هواپیما شدیم. 
داشتم جنوبی های عزیز را در میان مسافران 
تشخیص دهم. بعد از گذراندن یک پرواز 
موفقیت آمیز باالخره حوالی غروب رطوبت 
کردم.  حس  مشامم  و  گوشت  با  را  بندر 
به  ما  بردن  برای  کارخانه  از  که  ماشینی  با 
خمیر آمده بود راه افتادیم. موفق شدیم 
چند ساعتی را که تا شروع صبح روزکاریمان 
فرصت داریم، گشتی در بندر  عباس  زده و 

من برای اولین بار لب به لب ساحل نیلگون 
بازار  چند  از  بعد  و  ایستادم  خلیج فارس 
بسیار  که  نکته ای  اما  بندر دیدن کردم  در 
توجهم را جلب کرد، این بود که متاسفانه 
از صنایع دستی و سنتی هرمزگان کمتر چیزی 
بهتر است، مسئولین  که  را دیدم. موردی 
فکری  گردشگری  تقویت  راستای  در  استان 
به حال این موضوع کنند، بازاری قدیمی با 

اجناسی به تاریخ هرمزگان.
افتادیم  راه  که  بود  کرده  غروب  خورشید 
و  بود  تاریک  جاده  خمیر،  بندر  سمت  به 

به  اطراف  فضای  از  زیادی  چیز  متاسفانه 
از  که  جذابی  خاطره ی  تنها  نیاوردم  دست 
آن مسیر دارم، جایی بود که آسمان ابری به 
جای ستاره، مناره باران بود! مناره های زیادی 
از دور دست تنه به تنه هم به آسمان رسیده 
خود،  زیبای  پردازی های  نور  با  که  بودند 
صحنه بسیار دیدنی ای را رقم زده بودند. در 
تهران از همسفرم که سال گذشته به خمیر 
آمده بود، شنیدم که مسجد های زیادی در 
کنار هم در شهر و روستاها خواهیم دید 
اما باور نکردم تا اینکه به چشم خود دیدم 

مناره هایی را که اگر سر در آسمان داشتند اما 
ریشه شان در خاک اعتقادات مردم این دیار 
بود و خبر از باورهای محکم و یگانه پرستی 
آنها می داد. باالخره به مهمانسرا رسیدیم که 
ابتدا با خبر عدم هماهنگی اتاق، خستگی راه 
به تنمان ماند اما خیلی زود اتاق های تمیز و 
مجهز مهمانسرای کارخانه دوباره نشاط را به 

گروه برگرداند.
وسایل را در اتاق گذاشتیم و برای شام به 
بود  آنجا  و  رفتیم  همکف  طبقه  رستوران 
که برای اولین بار طعم تند غذاهای مردم 
جنوب را زیر زبانم احساس کردم. بعد از 
غذا به اتاق برگشته و مروری بر سواالت و 

برنامه های فردا کردم.
2. صبح است، حدود ساعت 7 و اولین روز 
کاری. با ماشین نقلیه به کارخانه آمدیم و از 
آنجا خدمت جناب تشکر رفتیم؛ دوستی که 
بارها از طریق تلفن مزاحمشان شده بودیم 
اما اینبار سعادت شد که از نزدیک زیارتشان 
کار  ایشان،  زحمات  و  هماهنگی  با  کنیم. 
از میان سازه های بزرگ و  را شروع کردیم، 
کارخانه و سرو صدای گوش خراش  خشک 
از  بعد  رفتیم؛  آزمایشگاه  به  مرکز کارخانه 
اتاق های  کنترل و آزمایشگاه  آزمایشگاه نوبت 
ایکس ری شد، از آنها هم  دیدن کردیم و 
در این میان گفتگوهای خوبی هم با دوستان 
کارخانه نصیبمان شد و آنجا فهمیدم یکی از 
عوامل روی پا ایستادن کارخانه، دل های بزرگ 

و صمیمی نیروهایی زحمتکش و غیور است.
در میان این گفتگوها با سه عضو جدیدالورود 
مصاحبه کردم، شوق و امید را در نگاهشان 

شهر آب، آبادانی و سیمان

سفرنامه
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می شد، دید. آنها خوشحال از اعتماد کارخانه 
به نیروهای بومی و جوان بودند، روز بعد 
که دوباره آنها در حیات کارخانه دیدم همان 
شوق و انرژی در آنها بود. انرژی ای که هر 
چقدر کارخانه به مردم خمیر بیشتر منتقل 
کند، خدا هم با لطف خود آن را به تولید 

کارخانه باز خواهد گرداند.
تا ظهر چند مصاحبه دیگر هم انجام دادم تا 
وقت به نماز و ناهار رسید. نماز را در مسجد 
زیبای کارخانه خواندم و ناهار را با غذایی که 
تا به حال آن را نچشیده بودم، مهمان کارخانه 
بودیم. ابتدا تصور می کردم غذای پیش رو 
قلیه ماهی است که بعد متوجه شدم نوعی 
دیگر است و من با اینکه با ماهی انس خاصی 

ندارم اما بسیار چسبید.
از نکات جالب در ناهار خوری، شیری بود 
که با هر وعده غذایی سرو می شد، نمی دانم 
چرا ولی شاید علت آن جبران فشار کاری و 
آلودگی های گردوغباری کارخانه باشد اما علت 
هر چه باشد، این عادت بسیار خوبی است. 
بعد از ظهر کمی متفاوت تر گذشت ابتدا دو 
مصاحبه متفاوت را تجربه کردم در حین اینکه 
نگران انجام سه مصاحبه ویژه با سه شخصیت 
رسمی خمیر یعنی امام جمعه، فرماندار و 
واحدهای  روسای  با  گفتگو  بودم،  شهردار 
ایمنی و بهداشت کار مرا از فضای استرس کمی 
دور کرد. دو مصاحبه ای که بزرگترین پیغامش 
برای من این بود که واقعا برای چرخش چرخ 
کارخانه هیچ بخش مهمی وجود ندارد بلکه 
وجود همه بخش ها در کنار هم با اهمیت و 
ضروری است. واقعا نمی توان از بخشی نام 
برد که عدم وجود آن آسیبی به روند روزانه 
کارخانه وارد نکند. تقریباً عصر بود که سوار بر 
ماشین شده و از یکی از معادن کارخانه دیدن 
کرده و تصاویری نیز تهیه نمودیم. تا شب 
خبری از مصاحبه های سه گانه نشد. فهمیدم 
که باید فاتحه ی مصاحبه با فرماندار را بخوانم 
چرا که ایشان در ماموریت به سر می بردند اما 
هنوز به مصاحبه با شهردار و امام جمعه امید 
داشتم.  قرار بر این شد امروز با شهردار که 
در بندر عباس به سر می برد مصاحبه بگیریم، 
موردی که حدود ده شب ما را آماده انجام 
مصاحبه کرد ولی در بدو حرکت کنسل شد 
و قرار ما با ایشان که مشتاق زیارتشان بودم 

به صبح فردا موکول شد. از لذت بخش ترین 
لحظات امروز، بازدید کوتاه  مان از جنگل حرا و 
آب انبارهای شهر بود. شب نیز فرصتی پیش 
آمد تا قدم زنان به میان مردم خمیر رفته و 
با فضای شهر آشنا شوم. هیچ  کمی بیشتر 
وقت باورم نمی شد بندرخمیر چنین حالتی 
در حالی  زیبا   و  تمیز  باشد، شهری  داشته 
که تصور من از دور این بود که با شهری با 

فضای قدیمی و توسعه نیافته روبرو خواهم 
شد! اما از بدو ورود با مشاهده شهر تمام 
تصورات قبلی ام درهم شکست. این شب 
کمی متفاوت سپری شد دوستانم برای تهیه 
تصویر شبانه به کارخانه رفته و من تنها بر روی 

تخت، مصاحبه پیاده می کردم.
3. روز سوم از صبح که بیدار شدم، منتظر 
مصاحبه با شهردار بودم .خوشبختانه وقت 
جور شد و از همانجا به شهرداری رفتیم. در 
وسط حیات شهرداری وجود آب انبار، حس 
خوبی است که فقط یک گردشگر آنرا می فهمد. 

شهردار را که دیدم، متوجه شدم که چرا شهر 
باید اینگونه باشد؛ نیرویی جوان، پر تالش و 
مستعد پیش روی ما بود و آنجا متوجه شدم 
که باید برای بندرخمیر، آینده های روشن تری را 
به انتظار نشست، آنچه در میان گفتگو با مردم 

هم به خوبی معلوم بود.
از  بعد  سریع  باید  نداشتیم؛  وقت  زیاد 
کارهای  تا  می رفتیم  کارخانه  به  مصاحبه 
باقی  مانده را تا  فرصتی که تا ظهر داشتیم، 
انجام می دادیم و بعد آماده رفتن به بندر 
شدیم.  می  تهران  به  برگشت  برای  عباس 
برای  باز  محمد  و  مصطفی  دوستانم 
تصویر برداری  به خط تولید رفتند و من با 
در  را  ساعتی  چند  عمومی  روابط  دوستان 
مسجد  گنبد  زیر  که  جالب شان  کار  دفتر 
کارخانه است، گذراندم تا تکرار قصه ظهر 
زمان  شیر!!  با  ناهار  بعد  و  نماز  دیروز، 
رفتن به سمت مهمان سرا رسید، با بچه های 
تهران  در  دیدارشان  امید  به  روابط عمومی 
کردیم.  ترک  را  کارخانه  و  کرده  خداحافظی 
ساعت از 3 گذشته بود که خمیر را هم به 
مقصد بندرعباس ترک کردیم، اینبار اما فضا 
متفاوت بود. همه مسیری را که در تاریکی 
وضوح  به  حال  بودم،  ندیده  آمدن،  شب 
میشد دید. دریا را، سیل عظیم کامیون ها را 

و حتی قشم را در آنور آب!
بین راه سری دوباره به جنگل حرا زدیم تا 
بتوانیم تصاویری زیبایی از آن تهیه کنیم 
اما آب پایین بود و موفق نشدیم. باز سوار 
بندرعباس  تا  مستقیم  و  شدیم  ماشین 
آمدیم. جایی از جاده بندرعباس راننده از 
لب ساحل رفت، قسمتی که برای ماشین ها 
مانند خیابان بود، اینور در ساحل ماشین ها 
می رفتند و آنور در دریا کشتی های بسیاری 
در  بود.  جالبی  صحنه ی  بودند،  ایستاده 
بندر عباس دوباره لب خلیج فارس آمدم، 
همان جای قبلی اما اینبار آب چندین متر 
عقب تر رفته بود و ما به کف دریا رفتیم و 

قدم زدیم! 
اینبــار  خواندیــم،  فــرودگاه  در  را  نمــاز 
و  می دیــدم  تهــران  در  را  طلــوع  بایــد 
ــز  ــاری و تمی ــه به ــدر را ک هــوای خــوب بن
بــود، می بایســت بــا آلودگــی هــوای تهــران 

می کردیــم. عــوض 
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 تمامــی مکاتــب و ادیــان ، نظــر خاصــی بــه مــادر و احتــرام بــه 
مقــام او دارنــد و بــه ایــن امــر تأکیــد داشــته انــد. انبیــاء الهــی 

ــد. ــادر کرده ان ــم م ــاره تکری ــی درب ــای فراوان ــز توصیه ه نی
همانگونــه کــه دیــن، نســبت بــه همــه پدیده هــای عالــم اظهــار 
نظــر می کنــد، جهــان را آنگونــه کــه هســت بــه مــا معرفــی 
می کنــد و ارزش هــا را می آمــوزد ، عنــوان مــادری را نیــز جایــگاه 
ارزشــمندی دانســته و مقــام او را گرامــی مــی دارد. دیــن اســالم 
ــده  ــل ش ــف قائ ــل توصی ــر قاب ــی غی ــادر ،جایگاه ــرای م ــم ب ه

اســت.

جايگاه مادر در دين اسالم
هر چند همه ادیان الهی مقام ارزشمندی برای مادر قائل بوده و به 
او احترام مي گذارند، اما اسالم بیش از دیگر مکاتب به این مسئله 

توجه نموده و به مادر عظمت بخشیده است.
حقوقــی را کــه اســالم بــرای مــادران مشــخص کــرده، بســیار فراتــر 
از حقوقــی اســت کــه بــرای دیگــران حتــی پــدر قایــل شــده اســت، 
چــرا کــه مــادر، مربــی و پــرورش دهنــده انســان و جامعــه اســت و 
اوســت کــه می توانــد فــرد و جامعــه را بــه ســعادت رســانده، یــا به 

شــقاوت و بــد بختی بکشــاند.

جايگاه مادر از منظر قرآن و حديث
1- قرآن کريم :

کلمه مادر، به صورت جمع و مفرد مانند : »ام« و »والدتي«، »اّم 
موسي«، »والدات« و »امهات« و امثال آن در قرآن آمده است.

ام: »قال ابن اّم ِان القوم استضعفوني؛ گفت فرزند مادرم این 
گروه مرا در فشار گذاردند.« 

والدتی: » و براًبوالدتي؛ مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده است.« 
ام موسی : »و اوحینا الی  اّم موسي؛ ما به مادر موسی الهام کردیم.« 
مادران  کاملین؛  حولین  اوالدهن  یرضعن  والوالدات   « والدات: 

فرزندان خود را دو سال کامل شیر مي دهند.« 
امهات: »و امهات نسائکم؛ مادران زنان شما« 

هم چنین مادر و پدر به شکل های »والدین«  و »ابوي«  مکرر در 
قرآن کریم به کار رفته است.

اگر به این موارد دقت کنیم، می بینیم که خداوند در هر یک از آن 
آیات، با عظمت از مادر یاد کرده و به نوعی از مقام او تمجید نموده 
است. چرا که وحی و الهام مستقیم خدا به مادر موسي، اظهار 
ارادت و نیکویی عیسی به مادر، بیان زحمات و رنج  های مادر در 
قرآن کریم و همچنین دستور حق تعالی به احسان و نیکی نسبت 

به پدر و مادر، همه گواه بر رفعت جایگاه مادر است.

نگاه اديان آسمانی و دين اسالم به جايگاه مادر

مـادر، مـهـِر تـکـرار نـشـدنـی 44
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خدای متعال در آیه 14 از سوره لقمان و هم چنین سوره احقاف پس 
از توصیه به احسان والدین، در بیان تحمل رنج و زحمت های مادر 
می فرماید : »مادرش او )فرزند( را با ناراحتی حمل می کند و با ناراحتی 
بر زمین میی گذارد و دوران حمل و از شیر بازگرفتنش سی ماه است تا 

زمانی که به کمال و رشد برسد و به چهل سالگی بالغ گردد« 
بیان رنج و تالش مادر با این که پدر نیز در اغلب سختی های تربیت 
فرزند شریک است، خود دلیل بر اهمیت و ارزش کار مادر است. 
چرا که کسی نزد حق تعالی مقام باالتر دارد که کار ارزشمند تری 
انجام دهد. پروردگار متعال در آیات قرآن، ابتدا به نیکی کردن 
نسبت به پدر و مادر هر دو دستور می دهد، سپس بدون ذکر 
زحمات پدر، مشکالت و ناراحتی های مادر را بیان می کند. گویی، 
مادر عامل اصلی در لزوم نیکی به والدین بوده و کار او آن قدر 
ارزشمند است که احسان به پدر را نیز بر فرزند واجب میسازد. 
صبر و پایداری مادر در برابر سختی های دوران بارداری و پذیرش 
ناگواری های طاقت فرسای دوره شیر دهی و تربیت فرزند، موجب 
شده تا به احسان والدین به صورت مطلق حکم شود. تا آن جا که 
مسئله نیکی به پدر و مادر در قرآن کریم هم طراز با عبادت خدای 

متعال به حساب آمده است. 
۲- سنت نبوی )ص( :

سنت پیامبر)ص( همان گفتار و سیره آن حضرت می باشد که در قالب 
کالم و رفتار از ایشان به یادگار مانده است. شخصیت، مقام و 
رعایت حقوق مادر در احادیث و سیره نبوی )ص( به خوبی بیان شده 

است. 
پیامبر اکرم)ص( در تبیین مقام مادر می فرماید: »الجنه تحت اقدام 

االمهات ؛ بهشت زیر پای مادران است« 
این حدیث حاکی از این است که بدون رضایت مادر نمی توان به 
بهشت و نعمت های بهشتی دست یافت. اگر کسی بخواهد به 
درجات عالیه نایل گردد، باید به مادر احترام بگذارد و به او خدمت 
کند. خداوند در قبال صبر و بردباری مادر، اجر و مزد بی پایان به 

او عنایت مي کند.
امام صادق )ع( می فرماید: جوانی خدمت پیامبر اکرم)ص( رسید، 
عرض کرد : یا رسول الّله! به چه کسی نیکی کنم؟ فرمود : به مادرت. 
دوباره سوال کرد، فرمود : به مادرت. مرتبه  سوم پرسید. فرمود : 
به مادرت. مرتبه  چهارم سوال نمود پس از آن به کی نیکی کنم؟ 

فرمود به پدرت. 
جایگاه مادر و ارزش نقش مهم مادری از این گفتار پیامبر)ص( به 
خوبی قابل درک و فهم است و این که حضرت سه بار به نیکی 
کردن مادر دستور می دهد و نوبت چهارم به احسان پدر سفارش 

می کند، بهترین دلیل بر عظمت شأن مادر است.
سیره و رفتار نبی مکرم اسالم)ص( نسبت به مادر و دایه های شان که 
به نوعی حق مادری به عهده آن حضرت داشتند، نیز نشان دهنده  

احترام ویژه ایشان از مقام مادر است.

به نوشته مورخین، پیامبر بیش از سه روز از شیر مادر ننوشید و پس 
از آن طبق سنت عرب به دایه سپرده شد و در دامن دایه هایی چون 
ثوبیه )کنیز ابوجهل( و حلیمه سعدیه پرورش یافت. حضرت در 
طول زندگی همیشه به یاد مادران رضاعی خود بود و از هر جهت به 
آنان کمک مي کرد. پس از بعثت پیامبر کسی را فرستاد تا ثوبیه را از 
ابوجهل بخرد، ولی او حاضر به فروش وی نشد. اما او تا آخر عمر 
از کمک های حضرت بهره مند بود. زمانی که پیامبر خبر مرگ ثوبیه را 

شنید، آثار تألم و اندوه در چهره مبارکش نمایان شد. 
سیره پیامبر در احترام نسبت به مادرش آمنه و احترام فوق العاده 
نسبت به وی، بهترین دلیل بر عظمت مقام مادر است. هنگامی که 
پیامبر همراه مادر جهت زیارت تربت پدرش عبدالّله به سفر یثرب 
رفتند ، در سرزمین ابواء- نزدیک مدینه- ، آمنه بیمار شد و به تدریج 
وضعش رو به وخامت نهاد و کم کم آثار مرگ در وی پدیدار گشت. 
پیامبر در آخرین لحضات زندگی مادر، صورت خود را به صورت او 

گذاشت و با غم و اندوه به چهره  مادر نگاه می کرد و می گریست.
۳- سیره و گفتار اهل بیت )علیهم السالم( :

امام سجاد )ع( در باب حق مادر و عظمت و منزلت او می فرماید: 
»حق مادر بر تو این است که بدانی او تو را حمل نمود، آن گونه 
که هیچ کس، دیگری را حمل نمی کند و از میوه  قلبش به تو داد 
که احدی به دیگری نمی دهد؛ تو را با جمیع اعضا و جوارحش در 
آغوش گرفت و ... و خواب را به خاطر تو ترک نمود و تو را از سرما 
و گرما محافظت نمود و تو در برابر این همه خدمت، کجا می توانی 

شکر گزار او باشی، مگر به کمک و یاری و توفیق پروردگار« 
این کالم امام سجاد)ع( نشان دهنده عظمت و بزرگی مقام مادر 
است. چرا که حضرت با بیان این نکته که فرزند بدون استعانت 
وکمک از خدای متعال قادر به ادای حقوق مادر نخواهد بود، در 
حقیقت خواسته به نوعی رفعت مقام مادر را برای فرزند تبیین کند 
و آنان را در خدمت کردن به مادر ترغیب نماید. چرا که مادر، فرزند 
را به مراتب بیش از جانش دوست می دارد و تمام مشکالت را به 
جان میخرد تا او در آسایش باشد. طبیعی است که این همه عشق 
و عالقه به فرزند و تحمل سختی های فراوان برای تربیت فرزند حق 
بزرگی به عهده فرزند می گذارد که می بایست در جهت ادای آن تالش 
کرد. از این جاست که خداوند می فرماید : »فال تقل لهما اف ؛ در 

برابر آن ها )پدر و مادر( اف مگو« 
جایگاه مادر در ادیان الهی  به ویژه دین مقدس اسالم بیان شد. 
قرآن  آیات  در  که  رفیع  مقامی است  دینی  بینش  در  مادر  مقام 
هم ردیف اطاعت و عبادت خدا ذکر شده است. بر این اساس بر 
فرزندان و همه نسل جوان الزم است که به این امر مهم توجه 
کنند و تا آن جا که مي توانند به مادر احترام بگذارند و به او خدمت 
نمایند. به خصوص در دوران پیری که نیاز به کمك بیشتری دارند، 
وظیفه عقلی و دینی فرزندان است که به والدین در هر شرایطی 

یاری رسانند.
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کودکان معموال به طور عامدانه بی ادب نیستند، در اغلب موارد 
مسئله این است که آنها اصول رفتار مودبانه را یاد نگرفته اند.

این 25 مورد خالصه آدابی است که کودک تا 9 سالگی باید یاد 
گرفته باشد:

1-  هنگامی چیزی را می خواهی بگو: )لطفاً(.
2- هنگامی چیزی به تو می دهند، بگو: )متشکرم(.

3- هنگامی که بزرگترها با یکدیگر حرف می زنند، میان حرف آنها 
نپر، مگه اینکه مسئله ای فوری مطرح باشد. آنها حواس شان به 
تو هست و وقتی حرف شان تمام شد به تو پاسخ خواهند داد.

4- اگر الزم است که توجه کسی را فورا جلب کنی، گفتن عبارت 
)ببخشید( مودبانه ترین راه برای وارد شدن به مکالمه است.

5- اگر کوچکترین تردیدی درباره انجام کاری داری، اول از پدر 
و مادر اجازه بگیر تا بعد پشیمان  نشوی.

6- دیگران عالقه  ای به دانستن اینکه تو از چه چیزهایی بدت می آید، 
ندارند. نظرات منفی ات 
را برای خودت، یا بین 
دوستانت  و  خود 
نگهدار، و دائم 
بزرگترها  به 

نق نزن.

نکن،  نظر  اظهار  دیگران  جسمی  خصوصیات  مورد  در    -7
مگر اینکه بخواهی از آنها تعریف کنی که  باعث می شود آنها 

خوششان بیاید.
8-  هنگامی دیگران از تو می پرسند، حالت چطور است، به آنها 

پاسخ بده و بعد حال آنها را هم بپرس.
9- هنگامی در خانه دوستت هستی، به یاد داشته باش که از 
والدین دوستت به خاطر اجازه دادن به رفتن به خانه آنها تشکر 

کنی.
10-  اگر دری بسته بود، پیش از وارد شدن، ابتدا به  در ضربه 

بزن، و منتظر بمان تا ببین پاسخی داده می شود یا نه.
11-  هنگامی که تلفن می زنی، اول خودت را معرفی کن و بعد 

بپرس آیا می توانی با شخص مورد  نظرت صحبت کنی یا نه.
12- به دیگران احترام بگذار و اگر به تو هدیه ای دادند، بگو: 
نامه دست نویس  نوشتن یک  ای میل زدن،  به جای  )متشکرم( 

تشکر بسیار موثر است.
13- در مقابل بزرگساالآن از کلمات ناشایست استفاده نکن. آنها 
خودشان همه این کلمات را بلدند و استفاده تو از این کلمات 

باعث مالل و ناخشنودی آنها می شود.
14- افراد را با نام های تحقیرآمیز صدا نزن.

15- دیگران را به هیچ دلیلی مسخره نکن. این کار باعث می شود 
در نظر دیگران آدم ضعیفی به نظر برسی، و دست انداختن 

دیگران کار نادرستی است.
است،  خسته کننده  برایت  مراسم  یا  بازی  یک  اگر  حتی   -16
یا  بازیکنان  بدهد.  نشان  عالقمند  را  خودت  و  بنشین  آرام 

نمایش دهندگان دارند حداکثر تالش شان را می کنند.
17- اگر به کسی تنه زدی، فورا بگو )ببخشید(

در  و  بپوشان  را  دهانت  کردن  عطسه  یا  سرفه  هنگام    -18
جلوی دیگران فین نکن.

19-  اگر می خواهی از دری عبور کنی، ببین آیا می توانی در را 
باز نگهداری تا کسی دیگری هم از  آن رد شود.

یا همسایه  ای  به پدر و مادر، معلم  اگر   -20
انجام  را  کاری  دارد  که  برخوردی 
کمک  بپرس   او  از  می دهد، 
می خواهد. اگر جواب مثبت بود، به 
ممکن  ترتیب  این  به  کن-  کمک  او 

است چیز جدیدی یاد بگیری.

20 رفتار  که باید به کودکتان بیاموزید !
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 مواد الزم برای کیک شکالتی و کره 
نوروز: برای عید  بادام زمینی 

 آرد همه کاره
دو و نیم فنجان

 شکر
یک و نیم فنجان

بکینگ پودر  
2 قاشق چایخوری

 جوش شیرین
چایخوری قاشق  نصف 

 نمک
چایخوری قاشق  نصف 

 کره بادام زمینی
فنجان سه چهارم 

 شیر
یک و نیم فنجان

 تخم مرغ
3 عدد

 وانیل
1 قاشق چایخوری

 شکالت تلخ ذوب شده
55 گرم

 مواد الزم برای رویه شکالتی:
 شکالت تلخ خرد شده

100 گرم
 خامه زده شده

فنجان نصف 

 طرز تهیه کیک شکالتی و کره بادام 
زمینی برای عید نوروز:

فارنهایت  درجه   350 حرارت  با  را  فر 
مخصوص  ظرف  یک  روی  کنید.  گرم 

بزنید. اسپری پخت  کیک کمی  تهیه ی 
بکینگ  شکر،  آرد،  بزرگ،  کاسه  یه  در 

مخلوط  را  نمک  و  شیرین  پودر، جوش 
چهارم  سه  و  بادام  زمینی  کره  کنید. 
فنجان شیر را اضافه کرده و با استفاده 
از همزن آنها را ترکیب کنید تا زمانی که 

یکدست و خامه ای شکل شوند.
مانده  باقی  جداگانه،  کاسه  یک  در 
ترکیب  وانیل  و  مرغ  تخم  با  را  شیر 
کنید. مخلوط کره بادام زمینی را در 3 
مرحله اضافه کرده و بعد آنها را خوب 

کنید. مخلوط 
1 فنجان از مواد ساده ی کیک را  تقریباً 

در یک کاسه متوسط ریخته و 
اضافه  را  شده  ذوب  شکالت 
خوب  که  زمانی  تا  و  کرده 

بزنید. مخلوط شود، هم 
ساده ی  مواد  از  سوم  یک 
کیک  ظرف  داخل  را  کیک 
ریخته و بعد کیک شکالتی که 
کرده اید  آماده  قبل  مرحله  در 
را روی آن بریزید و بعد باقی 
مانده مواد ساده کیک را روی 
از یک  استفاده  با  بریزید.  آن 
هم  با  را  آنها  آرامی  به  چاقو 

بچرخانید.
 60 تا   50 برای  را  کیک  حاال 
و  گذاشته  فر  داخل  دقیقه 
پخته  کیک  بدانید  اینکه  برای 
دندان  خالل  یک  است، 
اگر  کنید،  فرو  آن  داخل 
پس  آمد  بیرون  تمیز  خالل 
کیک شما پخته است. بعد از 
پخت 15 دقیقه آن را از ظرف 
تا خنک شود.  نیاورید  بیرون 
بیرون  ظرف  از  را  کیک  بعد 

آورده و روی توری فلزی قرار دهید تا 
کامال خنک شود.

شکالت  کیک،  شکالتی  رویه  تهیه  برای 
بریزید.  کوچک  کاسه  یک  در  را  ها 
خامه را در یک ظرف داخل مایکروویو 
شکالت  بعد  شود،  داغ  تا  دهید  قرار 
5 دقیقه صبر کرده  بریزید.  را روی آن 
رویه  بزنید.  هم  خوب  را  آنها  بعد  و 
شکالتی را بعد از سرد شدن کیک روی 
آن ریخته و 20 دقیقه صبر کرده و بعد 

نوش جان کنید.

طرز تهیه کیک شکالتی 
 و کره بادام زمینی 
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ارگ بم
ارگ بم قدیمی ترین و بزرگ ترین بنای خشتی جهان است که درشهر 
بم واقع شده است. این بنا که در زلزله مرگبار پنجم دی ماه 1382، 

نیمه ویران شد. از آن زمان بازسازی این مجموعه عظیم آغاز شد. 

باغ شاهزاده ماهان
میرزا  عبدالحمید  توسط  قمری  هجری   1297 سال  در  باغ  این 
سال  یازده  طی  کرمان،  حاکم  و  قاجار  شاهزاده  ناصرالدوله، 

)1298ه.ق تا 1309ه.ق( بنا شد. اما با مرگ وی بنای آن نیمه تمام رها 
شد. به همین علت جاهای خالی کاشی ها را بر سردر ورودی می توان 

دید. تاریخ بنای باغ 1276 خورشیدی است. 
روستای میمند

میمند در 36 کیلومتری شهرستان شهربابک قرار دارد و مجموعه ای 
از 400 خانه، مسجد، حسینیه، حمام و مدرسه است که همگی در 
دل کوه کنده شده اند. فصول مناسب برای بازدید از این روستا بهار 

و تابستان است. 

 کرمان را بیشتر بشناسیم
 هنوز اطرافمان مکان های ديدنی وجود دارند که از آنها بی خبريم يا همت نکرده ايم به سراغشان برويم. در همین 
استان شمالی همسايه مان يعنی کرمان، مکان های سیاحتی بسیاری وجود دارد که می  توان برای ديدن آنها برنامه ريزی 

کرد.
استان کرمان از استان های مهم و تاريخی ايران می باشد که در جنوب شرقی کشور قرار گرفته است. در اين گالری تنها 

گوشه ای از زيبايی های اين استان به تصوير کشیده شده است.
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حمام گنجعلی خان
ــت.  ــه اس ــر صفوی ــاری عص ــاهکارهای معم ــی از ش ــام یک ــن حم ای
ســردر ایــن حمــام، بــه خــط علیرضــا عباســی خوش نویــس معــروف 
ــن،  ــت ک ــرا، داالآن، رخ ــام از سرس ــن حم ــت. ای ــه اس ــر صفوی عص

ــت.  ــده اس ــکیل ش ــه تش ــتی و گرم خان هش

میدان گنجعلی خان
ایــن میــدان محوریــت مجموعــه گنجعلی خــان را برعهــده دارد کــه در 
ســه طــرف آن بــازار مســگری و بــازار گنجعلی خــان واقــع شــده و در 
گذشــته بــه عنــوان بارانــداز و محــل خریــد و فــروش کاالهایــی بــود 

کــه از اطــراف و اکنــاف بــه کرمــان وارد می شــد. 

گنبد جبلیه
ایــن گنبــد کــه بــه گنبــد گبــری نیــز معــروف اســت در عصــر ساســانی 
ــای  ــا بن ــه تنه ــه ک ــد جبلی ــت. گنب ــده اس ــا ش ــالم بن ــل از اس و قب
ــا خمیــر شــیر شــتر  ــر اســاس یــک افســانه ب ســنگی کرمــان اســت ب

ــرار دارد.  ســاخته شــده و در شــرق شــهرکرمان ق

باغ سنگی سیرجان
 45 فاصلــه  در  اســت،  تاریخــی  شــاهکارهای  از  کــه  بــاغ  ایــن 
ــردی  ــت ف ــه دس ــرار دارد و ب ــیرجان ق ــرقی س ــوب ش ــری جن کیلومت
ناشــنوا بــه نــام درویــش خــان گنــگ اســفندیارپور حــدود 35 ســال 

ــت.  ــده اس ــاخته ش ــش س پی

آبشار راين
شــهر رایــن یکــی از ییالق هــای دیدنــی اســتان کرمــان اســت کــه در 
ــالق در  ــن یی ــرار دارد. ای ــن اســتان ق ــز ای ــری مرک ــه 110 کیلومت فاصل
دامنــه کــوه هــزار بلند تریــن قلــه اســتان و ســومین قلــه بلنــد ایــران 

قــرار دارد کــه یکــی از جاذبه هــای آن، آبشــار ایــن شــهر اســت. 

ارگ راين
ــن  ــت. ای ــان اس ــتی جه ــای خش ــن بناه ــی از بزرگ تری ــن یک ارگ راِی
بنــای تاریخــی بــزرگ بــا مســاحتی بیــش از 22 هــزار مترمربــع، دومین 
ــاله  ــه هرس ــت ک ــم اس ــد از ارگ ب ــان بع ــزرگ جه ــتی ب ــای خش بن
ــن در  ــت. ارگ رای ــی اس ــی و خارج ــگر داخل ــزاران گردش ــان ه میزب
جنــوب غربــی شــهر کنونــی رایــن در اســتان کرمــان ایــران قــرار دارد.
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بازار بزرگ کرمان
بــازار کرمــان یکــی از مهم تریــن بازارهــای ایرانــی بــه شــمار مــی رود 
ــه  ــه مجموع ــود دارد از جمل ــی را در خ ــا ارزش ــای ب ــه مجموعه ه ک

گنجعلــی خــان، ابراهیــم خــان، وکیــل و… 

قلعه دختر
قلعــه دختــر یــا آتشــکده آناهیتــا )ناهیــد( کــه بــه قلعــه کهنــه نیــز 
مشــهور اســت، بــر فــراز تپــه هــای مرتفــع شــرقی شــهر کرمــان قــرار 
ــده  ــادگار مان ــه ی ــران ب ــه ای ــش از ورود اســالم ب دارد و از دوران پی
اســت. مصالــح بــه کار رفتــه در ایــن قلعــه تنهــا خشــت خــام و گل 
رس اســت. بقایــای قلعــه دختــر دورنمــای گذشــته دراز ایــن شــهر و 
نــام آن )آتشــکده آناهیتــا( یــادآور پرســتش آناهیتــای باســتانی، ایــزد 

آب و بــاروری اســت. 

مسجد ملک
ایــن مســجد کــه در بافــت قدیــم شــهر کرمــان در محلــه ای موســوم 
ــا شــده اســت، یکــی از قدیمی تریــن و بزرگتریــن  بــه شــاه عــادل بن
ــرن  ــه ق ــی آن ب ــابقه تاریخ ــه س ــت ک ــان اس ــران و کرم ــاجد ای مس

ــن  ــدد و صح ــتان های متع ــا شبس ــجد ب ــن مس ــد. ای ــم می رس پنج
ــرج  ــود ب ــت. وج ــرده اس ــظ ک ــود را حف ــی خ ــه تاریخ ــیع جاذب وس
آجــری و ســه محــراب گچ بــری شــده حکایــت از قدمــت و دیرینگــی 

ــن مســجد دارد.  ای

يخدان های کرمان
یخــدان مویــدی در اواخــر دوره صفویــه بنــا شــده و قنــات مؤیــدی 
ــه  آب آن را تأمیــن می کــرده اســت. یخچــال زریســف نیــز مربــوط ب
ــع اســت.  ــان زریســف واق ــان در خیاب دوره قاجــار اســت و در کرم
عناصــر تشــکیل دهنده ی یخدان هــا عبارت انــد از: مخــزن، حصــار، 

اســتخر و چالــه یــخ. 

آتشکده و موزه زرتشنیان
آتشــکده شــهر  مــوزه مردم شناســی زرتشــتیان جهــان در  تنهــا 
ــاب  ــد کت ــن مــوزه یــک جل ــن اشــیاء ای کرمــان جــای دارد.از کهن تری
ــک  ــال و ی ــت س ــتر از دویس ــینٔه بیش ــا پیش ــا ب ــت نویس گات ه دس
ــن  ــخ حــک شــده 1207 اســت. بخشــی از ای ــا تاری آتشــدان دســتی ب
مــوزه بــه انــواع آتشــدان، روغن ســوز، پیه ســوز و چــراغ اللــه 

ــت.  ــده اس ــاص داده ش اختص

آرامگاه مشتاق علی شاه
گنبــد مشــتاقیه کــه بــه ســه گنبــد نیــز شــهرت دارد، از آثــار دوران 
ــتان  ــوار قبرس ــته در ج ــه در گذش ــت ک ــان اس ــهر کرم ــار در ش قاج
کهنــه و خــارج از حصــار شــهر قــرار داشــته اســت. درویــش مشــتاق 
در ســال  1206  هجــری قمــری چشــم از جهــان فروبســت و جســد او 

را در کنــار مقبــره میــرزا حســین خــان دفــن کردنــد. 
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آثار و بقايای دايناسورها در کرمان
اســتان کرمــان یکــی از معــدود نقــاط ایــران اســت کــه در آن بقایــای 
ــاهده  ــی مش ــته زمین شناس ــای گذش ــکی زی دوران ه ــداران خش جان
شده اســت. در جریــان پی جویــی دایناســورها توســط تیــم مشــترک 
ایران-برزیــل کــه در نواحــی شــمال کرمــان صــورت گرفــت، نخســتین 

آثــار اســکلتی دایناســورها شــامل یــک دنــدان دایناســور گوشــت خوار 
مــورد شناســایی قــرار گرفــت. قبــل از آن هــم، نزدیــک بــه 40 ســال 
پیــش، محققــان فرانســوی مقــداری از بقایــای یــک دایناســور را در 

حوالــی کرمــان کشــف کردنــد. 

حمام وکیل کرمان
ــام  ــان، حم ــهر کرم ــر از حمام هــای ســنتی و تاریخــی ش ــی دیگ یک
وکیــل اســت کــه اولیــن بخــش از مجموعــه وکیــل بــه حســاب 
ــد  ــا تقلی ــه و ب ــه ـ قاجاری ــاری زندی ــا براســاس معم ــن بن ــد. ای می آی
از حمــام گنجعلی خــان در ســال 1270 هجــری قمــری ســاخته 
شــد. ســرامیک و کاشــیکاری های زیبــای ایــن حمــام کــه از کــف تــا 
ســقف امتــداد یافتــه اســت، فضــای داخلــی حمــام را بســیار زیبــا و 

ــت.  ــرده اس ــم نواز ک چش

آرامگاه شاه نعمت الّله
آرامگاه یا آستانٔه شاه نعمت الّله ولی در 30 کیلومتری جنوب شرقی 
بنا  این  اولیٔه  هستٔه  است.  شده  واقع  ماهان  شهر  در  کرمان  شهر 
گنبدی منفرد بود که در سال 840 هجری و به دستور احمدشاه دکنی 
ساخته شد و به تدریج گسترش یافت. این بنا 32000 مترمربع مساحت 
دارد و از چندین صحن تشکیل شده است، شامل صحن های اتابکی، 

وکیل الملکی، حسینیه، میرداماد و بیگلربیگی. 

مقبره پیرجارسوز
ــری  ــتم هجـ ــرن هشـ ــه قـ ــوط بـ ــا مربـ ــن بنـ ــاخت ایـ ــخ سـ تاریـ
قمـــری اســـت و در بردســـیر و در 43 کیلومتـــری کرمـــان قـــرار 
ــع  ــالن مربـ ــری و پـ ــه آجـ ــد دو پوشـ ــره دارای گنبـ ــن مقبـ دارد. ایـ
ــس کاری  ــری مقرنـ ــات گچ بـ ــا تزئینـ ــد. در درون بنـ ــکل می باشـ شـ
ـــاخته  ـــه س ـــه طبق ـــا س ـــل بن ـــود. اص ـــده می ش ـــی دی ـــوط کوف و خط

شـــده و نمـــای کلـــی آن آجـــر اســـت.
 

کوير شهداد
ــا کالت هــای منحصربــه فــردش در  ــا ب یکــی از کویرهــای زیبــای دنی
منطقــه شــهداد کرمــان قــرار دارد. قدیمی تریــن پرچــم فلــزی جهــان 
در کاوش هــای ســال 1350 در ایــن منطقــه یافــت شــد. کویــر شــهداد 

بخشــی از کویرلــوت بــه شــمار مــی رود. 

تخت درگاه قلی بیگ
تخت درگاه قلی بیگ، مقبره یکی از نوادگان بهرام بیگ به نام درگاه 
قلی بیگ است. درگاه قلی بیگ از امرای اواخر دوره صفویه و رییس 
ایل افشار در کرمان بوده است. عمارتی است که در جنوب شرقی 

شهر کرمان و در زاویه جنوبی کوه قلعه دختر قرار دارد. 

ارگ ساسانی انار
ــن  ــز ای ــرار دارد. در مرک ــان ق ــار در شــمال اســتان کرم شهرســتان ان
شــهر کهــن یــک ارگ تاریخــی قــرار دارد. مســاحت ایــن ارگ 11هــزار 
و 179 متــر مربــع اســت. تاریــخ احــداث ایــن بنــا بــر اســاس گــزارش 
ــه دوره هــای  ــران، ب ــی و گردشــگری ای ــراث فرهنگ ــی ســازمان می ثبت
پیــش از اســالم برمی گــردد. ایــن ارگ در دوره صفویــه بازســازی 

شــده و مــورد اســتفاده مجــدد قــرار گرفتــه اســت. 
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 پاک سازی شیر آالت
مراســم  اینکــه  از  پــس  بعــد،  دفعــه 
و  اتمــام رســید  بــه  زدنتــان  مســواک 
ــر روی  ــه ب ــی ک ــرات آب ــه قط ــان ب توجهت
ــب  ــت جل ــده اس ــیده ش ــیر آالت پاش ش
شــد، نگــران نباشــید؛ کافــی اســت خمیــر 

دنــدان خــود را بــر داریــد.
مقــداری از خمیــر دنــدان خــود را بــر 
ــه و  ــرم ریخت ــیار ن ــه بس ــک پارچ روی ی
ــاک ســازی شــیر آالت  ــه پ ــا آن شــروع ب ب
کنیــد. خواهیــد دیــد کــه شــیر آب بســیار 
تمیــز شــده و درخشــندگی بســیاری پیــدا 
می کنــد. ایــن عمــل بــرای اکثــر شــیر آالت 
موجــود اســتفاده دارد و حتــی می تــوان از 
ــودروی  ــای خ ــردن چرخ ه ــرای پاک ک آن ب
خــود نیــز اســتفاده کنیــد. البتــه ایــن بــه 
ــازی  ــه پاک س ــه برنام ــت ک ــا نیس آن معن
را  لوازم  خانگــی  روزانــه  یــا  هفتگــی 
ــد  ــن روش می توانی ــد. از ای ــوش کنی فرام
ــازی  ــا پاک س ــروری و ی ــع ض ــرای مواق ب

ــد. هــای ســریع اســتفاده نمایی

 

روش پــاک کــردن ســینک بــا خمیــر 
دنــدان

پــس از اینکــه مســواک زدن تان بــه اتمــام 
رســید، خواهیــد دیــد کــه در ســینک 
مقابــل شــما مقــداری خمیــر دنــدان نیــز 
باقــی مانده اســت. خــب، نگــران نباشــید، 
بگذاریــد تــا از ایــن روغــن ریخته اســتفاده 
مفیــد ببریــم. بــا دســتمال نرمــی، ســعی 
کنیــد تــا از همــان خمیــر دنــدان اســتفاده 
دستشــویی  ســازی  پــاک  بــه  و  کــرده 

ــد. ــد دی ــر آن را خواهی ــد. تاثی بپردازی

ــر  ــا خمی ــک ب ــار عین ــری از بخ  جلوگی
ــدان دن

ورزش هــای  یــا  و  اســکیت  اهــل  اگــر 
می دانیــد  حتمــاً  باشــید،  زمســتانی 
ــا  ــار ب ــد بخ ــک ض ــک عین ــد ی ــه خری ک
کیفیــت هزینــه زیــادی دارد. خــب، شــاید 
بخواهیــد از یــک عینــک ارزان قیمــت 
اســتفاده کنیــد و ندانیــد بــا بخــار پشــت 
آن چــه کنیــد. پــس کمــی از خمیــر دنــدان 
خــود را بــر روی هــر کــدام از شیشــه های 
عینــک خــود بمالیــد. بــه آرامــی و بــدون 
بی اندازیــد  خــط  را  شیشــه  اینکــه 
شــروع بــه پاک ســازی شیشــه های 
عینــک خــود بــا خمیردنــدان نمایید. 

ایــن عمــل، شیشــه عینــک شــما را از بخار 
گرفتگــی محافظــت می نمایــد. از ایــن 
کار می توانیــد بــرای عینک هــای شــنا و 

ــد. ــره ببری ــز به ــور ســواری نی موت
 

 براق کردن نقره جات با خمیردندان
ــزل خــود نقــره جــات  حتمــاً در دکــور من
داریــد. اگــر هــم نباشــد ممکــن اســت که 
از قاشــق های نقــره ای و یــا شــمعدان های 
نقــره ای اســتفاده می کنیــد. در اینجــا نیــز 
ــر  ــمت خمی ــه س ــی ب ــه راحت ــد ب می توانی
ــد.  ــه و از آن بهــره ببری ــدان خــود رفت دن
ــی  ــر روی ش ــدان را ب ــر دن ــداری خمی مق
نقــره ای خــود مالیــده و بــا پارچــه ای نــرم 
و خشــک شــروع بــه پــاک کــردن آن کنید.

 خمیردندان از بین برنده ی 
سوختگی اتو

ــی  ــوی برق ــک ات ــود ی ــه خ ــاً در خان حتم
بخــار دارید. طبیعی اســت که پــس از کار 
زیــاد، قســمت پایینــی و فلزی اتوی شــما، 
ــود.  ــکل می ش ــار مش ــه و دچ ــرم گرفت ج
ــر  ــوع فک ــن موض ــه ای ــون ب ــاید تاکن )ش

هــم نکرده ایــد؟(
بــرای رفــع ایــن مشــکل خمیــر دنــدان 
ــه  ــداری از آن را ب ــته و مق ــود را برداش خ
کــف اتــو بمالیــد. 

15 کاربرد جادویی خمیر دندان!
خمیردندان ماده ای شوينده،جرم زدا و گاه ضد عفونی کننده است که به شکل خمیر اغلب در بسته هايی استوانه ای 
شکل قرار داده شده است و افراد برای جرم گیری و برق انداختن دندان هايشان از آن استفاده می کنند. شايد بسیاری 
از شما بر اين باور هستید که خمیر دندان همین يک کاربرد را دارد و صرفآ برای تمیز کردن دندان ها به کار می رود اما 
اينطور که فکر می کنید نیست، از اين محصول جادويی می توانید استفاده های زيادی داشته باشید که شايد تا به اين 

حال حتی به ذهنتان هم خطور نکرده است.

دانست�ن ها
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ســپس بــا یــک پارچــه مرطــوب اقــدام بــه 
پــاک ســازی آن محیــط نماییــد. )مطمئــن 
ــوده و  ــرق ب ــارج از ب ــو خ ــه ات ــوید ک ش
ــک  ــا ی ــن کار، ب ــس از ای ــک باشــد.( پ خن
دســتمال خشــک، اقــدام بــه پاک ســازی 
نهایــی و خشــک کــردن کــف اتــو نماییــد. 
ــازی  ــرای پاک س ــد ب ــن روش می توانی از ای

ــز اســتفاده کنیــد. ــو مــو نی ات

ــرای  ــی ب  خمیردنــدان شــوينده ای عال
دســت

ایــن موضــوع را یکــی از دوســتان در کالس 
آشــپزی یــاد گرفتــه بــود. صابون هــای 
یــا  بــو  پاک ســازی  توانایــی  ســاده، 
آلودگی هــای زیــاد را ندارنــد. از بیــن بــردن 
بــوی ماهــی، پیــاز یــا غــذای پــر ادویــه، از 
توانایــی یــک صابــون ســاده خــارج اســت، 
ــن کار را   ــی ای ــه راحت ــدان ب ــر دن ــا خمی ام
ــه  ــدان ب ــی خمیر دن انجــام می دهــد. کم
کــف دســت های خــود مالیــده و بــا آن 

دســتان خــود را بشــویید.

ــاک  ــرای پ ــدان ب ــی خمیردن ــر عال  تاثی
ــه ای ــای شیش ــردن درب ه ک

ــه  ــام، ب ــه ای حم ــام شیش ــای تم درب ه
ــد.  ــف شــده و جــرم می گیرن ســرعت کثی
ــد روز  ــن درب همانن ــد ای ــر می خواهی اگ
اول بــه نظــر رســیده و درخشــش مجددی 
پیــدا کنــد، کمــی خمیــر دنــدان را بــا 
ــد. ــه روی آن بمالی ــوب ب ــه ای مرط پارچ

اگــر درب مــورد نظــر جــرم زیــادی دارد، 
ــه  ــد دقیق ــدان چن ــر دن ــا خمی ــد ت بگذاری
بــر روی محــل مــورد نظــر باقــی بمانــد و 
ســپس بــا یــک پارچــه خمیــر دنــدان را در 
ــس  ــد و پ ــده کنی ــر درب پراکن ــا س ــر ت س
ــا آب  ــه ب ــتن شیش ــه شس ــدام ب از آن اق
نماییــد. اگــر می خواهیــد ایــن تمیــزی 

ــت و  ــس از شس ــد، پ ــی بمان ــتر باق بیش
ــه خشــک  ــدام ب ــه اق ــک دقیق ــا ی شــو ت

ــد. ــردن شیشــه ننمایی ک

 ســوراخ های ديــوار را بــا خمیردنــدان 
ــر کنید پ

مفیــد  و  خــوب  قابلیت هــای  از  یکــی 
خمیــر دنــدان، پــر کــردن ســوراخ های 

ریــز بــر روی دیــوار و … اســت!
کافــی اســت امتحــان کنیــد، اگــر ســوراخ 
ریــزی بــر روی دیــوار خــود داریــد و نــگاه 
کــردن بــه آن آزارتــان می دهــد، کمــی 
آن  توســط  و  برداشــته  را  خمیر دنــدان 
ســوراخ مــورد نظــر را پــاک کــرده و ســپس 

ــد. ــاک کنی ــه آن را پ اضاف

 تمیزکردن کفش ها با خمیر دندان
حتمــاً شــما نیــز از کفش هــا و کتانی هــای 
رنگــی و زیبــا بــرای ورزش و یــا حتــی امــور 
روزانــه خــود اســتفاده می کنیــد. ایــن 
ــف  ــان کثی ــرور زم ــه م ــا ب ــای زیب کتانی ه
شــده و از رنــگ و رو می رونــد، امــا نگــران 
ــی  ــا کار راحت ــردن آن ه ــز ک ــید. تمی نباش
اســت. کافــی اســت بــا کمــی خمیر دنــدان 
ــه ســوی کفــش خــود  ــرم ب و پارچــه ای ن
ــت  ــان داده اس ــه نش ــه تجرب ــد. البت بروی
ــو،  ــرای پالت ــد ب ــن روش می توانی ــه از ای ک
کیــف و کفــش چرم نیــز اســتفاده نمایید.

 پاک کردن چراغ های خودرو
شــما،  خــودروی  جلــوی  چراغ هــای 
بــه مــرور کــدر شــده و پــر از خــط و 
ــر  ــالوه ب ــاق ع ــن اتف ــوند. ای ــش می ش خ
ایجــاد ظاهــر بــد، بــر نــور ایجــاد شــده 

تاثیــر  نیــز  شــما  چراغ هــای  توســط 
همیشــه  خــب  می گــذارد.  منفــی 
ــو  ــدل ن ــک م ــا ی ــا ب ــض آن ه تعوی

ــر  ــورد نظ ــل م ــا راه ح ــتالی، تنه و کریس
ــر را  ــورد نظ ــای م ــدا چراغ ه ــت. ابت نیس
بــا آب و صابــون تمیــز نماییــد. ســپس بــا 
یــک خمیر دنــدان بــه جانــش افتــاده و بــا 
یــک پارچــه نــرم تــا جــای ممکــن تمیــزش 

ــد. کنی

 پاک سازی لکه ها
ــای  ــتر لکه ه ــد بیش ــدان می توان خمیر دن
در  شــاید  ببــرد.  بیــن  از  را  موجــود 
ــر  ــپاگتی ب ــی اس ــد، کم ــای عی میهمانی ه
روی پارچــه میــز نهــار خــوری ریختــه 
باشــد، شــاید آب میــوه بــر روی تــی 
شــرت مــورد عالقه تــان ریختــه باشــد و… 
بــرای رفــع ایــن موضــوع خمیــر دنــدان را 
ــر  ــه طــور مســتقیم کمــی ب برداشــته و ب

ــد.  ــر بریزی ــورد نظ ــه م روی لک
ــر  ــا خمی ــر را ب ــورد نظ ــه م ــت لک آن وق
ــاد مالــش  ــا شــدت و قــدرت زی ــدان ب دن
دهیــد. پــس از ایــن کار پارچــه مــورد نظــر 
را درون ماشــین لباس شویی ای بیاندازید. 
البتــه حواســتان باشــد که بــرای ایــن کار از 
خمیــر دندان هــای ســفید رنــگ اســتفاده 

نماییــد.

نمايــش  صفحــه  کــردن  تمیــز   
! ن ت فو ر ســما ا

مورد ظــر  موضــوع  بــه  باالخــره  خــب 
ــن همــه  ــه ای ــدان ب ــر  دن رســیدیم. خمی
کارایــی اگــر نتــوان صفحــه نمایش گوشــی 
مــا را تمیــز کنــد کــه دیگــر ارزشــی نــدارد، 

ایــن طــور نیســت؟ 
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 چه جوری عکس روشن تر بگیريم؟
این مشکل متداول خیلی از آنهایی است که با گوشی شان عکس 
مواجه  عکس  یا  چهره ها  سیاه شدن  با  در   نهایت  و  می گیرند 
روشن ترشدن  برای  را  راهکار   2 ما  مهمان  کارشناس  می شوند. 
پس  در  کنید  سعی  اینکه  اول  می کند؛  پیشنهاد  عکس هایتان 
یک  سوژه تان  پشت  مثالً  نگیرد؛  قرار  نور  منبع  عکس،  زمینه 
تا  باشد  نور  به  رو  بلکه  نباشد  روشن  المپ  یا  نورانی  پنجره 
عکس بهتری بگیرید. به عبارتی، بهتر است منبع نور پشت سر 
محیط«  »نورخوانی  کار  این  به  حرفه ای  باشد.عکاسان  عکاس 
این  جدید  گوشی های  در  اینکه  دوم  نکته  می گویند.  هم 
امکان فراهم شده که شما تنها با لمس نوک انگشت با صفحه 
می خواهید  که  تصویری  از  خاص  نقطه  یک  روی  و  گوشی 
عکس بگیرید، میزان نور   همان بخش را تنظیم کنید. این کار 

باعث می شود که عکستان روشن تر و پرنور تر شود.
 مگاپیکسل چقدر مهم است؟

و  باکیفیت  عکس های  گرفتن  برای  می کنند  تصور  خیلی ها 
فوق العاده حتماً باید یک گوشی گران قیمت بخرند که باال ترین 
این فرضیه چندان درست  اما  باشد  داشته  را  بازار  مگاپیکسل 
دوربینش  که  معمولی  موبایل  گوشی های  با  حتی  نیست. 
عکس های  می توان  باشد  داشته  کیفیت  5مگاپیکسل  حداقل 
عکس ها  می خواهید  اگر  گرفت.  چاپ  قابل  و  یادماندنی  به 
به  هم  پایین تر  مگاپیکسل های  کنید  نگاه  کامپیوترتان  روی  را 

خوبی جواب می دهند.
هر چه مگاپیکسل دوربین باال تر برود کیفیت عکس هم طبیعتا 

باال تر می رود. اگر می خواهید بدانید که مثالً دوربین گوشی تان 
واقعا 8 مگاپیکسل است، می توانید یکی از فریم های نمونه را 

با نرم افزار فتوشاپ در کامپیوتر امتحان کنید.
 عکس عمودی با موبايل يا افقی؟

کار  نتیجه  در  می تواند  هم  عکاسی  برای  گوشی  گرفتن  حالت 
شما تعیین کننده باشد. اگر می خواهید از یک منظره، تعداد 
زیادی از دوستان، مراسم ها، افق دوردست و یا به طور کلی 
از حجم باالیی عکاسی کنید باید گوشی تان را به صورت افقی 
بگیرید هم  »سلفی«  می خواهید عکس  اگر  بگیرید. همچنین 

باید گوشی را در حالت افقی قرار دهید.
را  کار  این  می توانید  منظره  از  بهتر  عکس های  گرفتن  برای 
پیش رویتان  زیباتری  افق  تا  دهید  انجام  نشسته  به صورت 
و  آسمان  که  می رسد  به نظر  شرایطی  چنین  در  شود.  ترسیم 
زمین به هم نزدیک تر شده اند اما اگر می خواهید از یک فرد، 
یک جاده، قله کوه، رودخانه، یک آپارتمان و به طور کلی هر 
را  گوشی تان  است  بهتر  بگیرید  عکس  است  تکی  که  چیزی 

به صورت عمودی نگه دارید.
 چطور عکس تار نگیريم؟

که  است  مرسوم  اصطالح  این  عکاس های حرفه ای  درباره 
اسلحه  یک  دوربین،  به جای  آنها  می کنند.  شکار  را  لحظه ها 
در دست دارند که با فشار دادن ماشه باید بهترین عملکرد را 
کاهش  برای  تکنیک  این  از  می توانید  شما هم  باشند.  داشته 
لرزش دست هایتان و کم شدن تاری عکس هایتان بهره ببرید. 
آرامی فشار  به  را  دکمه  کنید،  عکاسی  که می خواهید  هنگامی 

چگونه با موبایل عکس حرفه ای بگیریم؟

عکاسی با دوربین تلفن همراه با همه سهل و آسان بودنش، يک کار فنی و حرفه ای است.
شما با رعايت يک سری دستورها می توانید از امکانات دوربین گوشی تلفن همراه تان بیشتر و بهتر استفاده کنید و در   نهايت 
عکس های  کیفیت  به آسانی  و  هستند  کاربردی  کامال  که  دستوراتی  بگیريد؛  زندگیتان  لحظه های  از  ماندگارتری  عکس های 

دوربین گوشی تلفن همراه شما را بهتر می کنند.
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چند  برای  را  نفستان  باشید.  داشته  طمأنینه  کمی  و  دهید 
لحظه حبس کنید و روی سوژه متمرکز شوید.

جایی  را  آن  یا  بگیرید  2 دست  با  را  گوشی تان  می توانید،  اگر 
ثابت نگه دارید. عالوه بر اینها تالش کنید در محیط پرنور تر 
تاری  و  کند  عمل  بیشتری  سرعت  با  گوشی  تا  کنید  عکاسی 
با موبایل  گرفتن  تمرکز کردن هنگام عکس  گرفته شود.  عکس 

اهمیت دارد.
 در حال حرکت چطور عکس بگیريم؟

بعضی وقت ها پیش می آید که ما در حال حرکت می خواهیم 
عکاسی کنیم یا اینکه ما خودمان ثابتیم اما از سوژه در حال 
در چنین شرایطی هر چه  بگیریم.  حرکت می خواهیم عکس 
اما  به دست می آید.  بهتری  برود، عکس  باال تر  سرعت دوربین 
معموال سرعت دوربین های گوشی ها به صورت خودکار تنظیم 

می شود.
سوژه  با  همراه  را  گوشی  است  بهتر  شرایطی  چنین  در  پس 
متحرک، حرکت بدهیم، انگار که می خواهیم از آن فیلمبرداری 
را فشار  آرامی دکمه عکسبرداری  به  و  و در یک لحظه  کنیم 
متحرک  سوژه  روی  گوشی  دوربین  شرایط،  این  در  دهیم. 
در  داشت.  نخواهد  کاری  آن  محیط  با  دیگر  و  می کند  زوم 
چنین عکسی، سوژه مورد نظر شما کامال واضح است و محیط 

پیرامون آن تار می شود.
 زوم بکنیم يا زوم نکنیم؟

شاید شما هم هنگام عکسبرداری عادت دارید تا روی سوژه 
ایرادهایی  تکنیکی  لحاظ  به  کار  این  اما  کنید  زوم  نظر  مورد 
زوم  شما  وقتی  می آورد.  به وجود  موبایلی  عکس های  برای  را 
می کنید در واقع از »رزولوشن« یا   همان وضوح تصویرتان کم 
می کنید تا به قدرت زوم بیفزایید. پس بهتر است عکس را در 
ابزارهای موجود در گوشی  با  بگیرید و سپس  حالت معمولی 
یا رایانه تان روی عکسی که گرفته اید زوم کرده و اصطالحا آن 

را »کراپ« کنید)برش بزنید(.
با این کار عکس باکیفیت تری خواهید داشت. این قاعده هنگام 
فیلمبرداری با گوشی هم صادق است. پس در عکسبرداری با 
که  مواقعی  در  مگر  نکنید  استفاده  زوم  از  ترجیحا  موبایل، 

نیاز دارید جزئیات تصویر را ببینید.
 چه چیزی عکس  را خراب می کند؟

مات  چرا  است؟  تار  عکسمان  چرا  که  می کنید  اعتراض  همیشه 
می افتد؟ چرا کدر می شود؟ چرا هاله دارد؟ غافل از اینکه نمی دانید 
باید با لنز تمیز عکاسی کنید. عدسی گوشی ها فوق العاده کوچک 
فجیعی  به طرز  گردوغبار  کمی  یا  انگشت  اثر  لکه  یک  و  است 
کیفیت کارتان را پایین می آورد. بهترین وسیله برای تمیز کردن لنز 

دوربین گوشی تان، دستمال ویژه عینک است.

و  نخی  پارچه  تکه  یک  از  می توانید  نبود  دسترس  در  آن  اگر 
کنید.  استفاده  لنزتان  تمیز شدن  برای  کاغذی  یا حتی دستمال 
گذشته  با  عکستان  کیفیت  چقدر  که  دید  خواهید  آن وقت 
باتری  با  معموال  گوشی ها  باشد  یادتان  بود.  خواهد  متفاوت 
از  قبل  پس  نمی زنند.  فالش  یا  و  نمی کنند  عکاسی  ضعیف 

عکاسی از شارژ باتری گوشی مطمئن شوید.
 لنز اضافی برای موبايل

جانبی  تجهیزات  سازنده  شرکت های  از  بسیاری  امروزه 
گوشی های همراه به این فکر افتاده اند تا برای این دوربین ها، 
شکلی  به  را  عکس ها  کیفیت  تا  بسازند  حرفه ای  لنزهای 

باورنکردنی باال ببرند.
دوربین  عدسی  روی  اضافه  قطعه  یک  به صورت  لنز ها  این   
تقدیمتان  را  عکس ها   HD کیفیت  و  می شود  نصب  گوشی 

می کند.
 نرم افزار ويرايش عکس موبايلی

توسط  که  عکس هایی  ویرایش  برای  زیادی  نرم افزارهای 
در  جست وجویی  است  کافی  دارد.  وجود  گرفته اید  گوشی تان 
آشنا  آنها  معروف ترین  از  برخی  با  تا  باشید  داشته  اینترنت 
کنید؛  دستکاری  را  عکس هایتان  بتوانید  راحت  خیلی  و  شوید 
به طور مثال نرم افزار Photo Rite Version امکانات مناسبی 

را برای ویرایش عکس ها در اختیارتان می گذارد.
 واژه های تخصصی

فلو: به تصویری می گویند که تار گرفته شده است.
فريز: وقتی سوژه عکاسی به صورت ثابت درمی آید.

رزولوشن: همان وضوح تصویر است.
سلفی: عکاسی کردن از خودتان را سلفی می گویند.

ضدنور: هنگامی که شما رو به منبع نور عکاسی می کنید. در 
این صورت عکس شما سیاه می افتد.

ال سی دی  صفحه  روی  که  کوچکی  دوربین  به  جلو:  دوربین 
گوشی قرار دارد گفته می شود. کیفیت عکس های این دوربین 

معموال پایین تر از لنز پشت گوشی)لنز اصلی عکاسی( است.
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10. مات مات تاج آبی )27.5 میلیون(
مات مات های تاج آبی، پرندگانی کوچک و 
رنگارنگ هستند که در گستره ی عظیمی از 
آمریکای مرکزی و جنوبی پراکنده شده اند. 
تا  مکزیک  از شمال  عمدتاً  آنان،  زیستگاه 
شمال آرژانتین در امتداد است. این پرندگان 
مختلفی  سکونتگاه های  در  هستند  قادر 
و  سبز  همیشه  استوایی  جنگل های  مانند 
بیشه زارهای پاییزی و نیز نواحی کوهستانی 
و مناطق ساحلی زندگی کنند. مات مات تاج 
آبی همچنین می تواند در مزارع و جنگل هایی 
که در پی حادثه های مختلف از بین رفته اند 
نیز به حیات خود ادامه دهد. توانایی این 
زیستگاه های  در  کردن  زندگی  در  پرنده 
محل  جمله  از  گوناگون  و  مختلف  بسیار 
زندگی انسان، موجب شده تا نسل آن روز 
به روز بیشتر و پرجمعیت تر شود. توصیه 
آبی  تاج  مات  مات  تغذیه ی   - سفر  های 
بسیار وسیع است؛ این پرنده از حشرات، 
کوچک،  بسیار  موش های  بی مهرگان، 
خزندگان، دو زیستان و نیز گیاهانی مانند 
هسته و مغز میوه تغذیه می کند. اکنون، 
چیزی در حدود 27.5 میلیون مات مات تاج 

آبی در جهان زندگی می کنند.

9. سیاه خروس )27.5 میلیون(
 سیاه خروس از تیره ی پرندگان باقرقره است 
که تعداد زیادی از آن در جهان وجود دارد. 
اروپا  سیاه خروس های  از  کثیری  جمعیت 
)بجز  اسکاندیناوی  کشورهای  بریتانیا،  در 
در  نیز  و  آلپ  کوه های  نواحی  دانمارک(، 

می کنند.  زندگی  شرقی  اروپای  کشورهای 
مختلف  گونه های  از  توجهی  قابل  تعداد 
کشورهای  و  روسیه  در  نیز  پرنده  این 
آسیایی نظیر چین، مغولستان، قزاقستان 
و قرقیزستان وجود دارد. در حال حاضر، 
 27.5 حدوداً  سیاه خروس ها  جمعیت 
در  پرندگان  این  تعداد  اما  است  میلیون 
بسیاری از کشورها رو به کاهش است. گفته 
کشورهای  در  سیاه خروس  نسل  می شود 
لوکزامبورگ، دانمارک و مجارستان منقرض 
شده و جمعیت آن در کشورهای بلژیک و 
هلند نیز با سرعت زیادی در حال کاهش 

است.

8. باقرقره بید )40 میلیون(
 باقرقره بید، پرنده ی ایاالت آالسکا است. 
آمریکای  مناطق  سردترین  در  پرنده  این 
پرندگان  جمعیت  می کند.  زندگی  شمالی 
باقرقره بید در حدود 40 میلیون است. این 
ترجیح می دهند در زیستگاه هایی  پرندگان 
بزرگ که دارای تندرای وسیع است زندگی 
کنند تا دسترسی به انواع غذا مانند علف، 
خزه و درخچه ها آسان باشد. باقرقره بید به 
صورت دسته های بزرگ در کشورهای کانادا 
تعداد  همچنین  می شود.  یافت  آمریکا  و 

قابل توجهی از این پرندگان نیز در اروپا و 
لیتوانی،  لتونی،  اسکاندیناوی،  کشورهای 
اسپانیا  و  آلمان  ایرلند،  بریتانیا،  استونی، 
زندگی می کنند. زیستگاه آسیایی باقرقره بید 
قزاقستان  و  در چین، مغولستان، روسیه 

قرار دارد.

7. پر کلفت کبوتری )50 میلیون(
است  دریایی  پرنده ای  کبوتری،  کلفت  پر   
که در نواحی قطب جنوب و اقیانوس های 
این  جنوبی زمین زندگی می کند. جمعیت 
زیستگاه  می رسد.  میلیون   50 به  پرندگان 
اوکلند  جزایر  در  کبوتری  کلفت  پر  اصلی 
نیوزلند، جزایر مک کواری و هرد استرالیا، 
جنوبی  جزایر  برخی  جنوبی،  جورجیای 
فرانسه و نیز چند مکان قطب جنوب است.

6. فاخته )63 میلیون(
 جمعیت فاخته ها بسیار باال و در حدود 63 
میلیون است. این گونه از پرندگان، عمدتاً 
به دلیل داشتن مهارت های مهاجرتی گروهی 
هستند  قادر  فاخته ها  هستند.  معروف 
مسیر طوالنی از آسیا و اروپا تا آفریقا را در 
زمستان پرواز کنند. گونه های خانه بدوش 
ایسلند،  باربادوس،  آمریکا،  در  پرنده  این 

پرجمعیت ترین پرندگان جهان
در این مقاله سعی داریم با 10 خانواده از پرجمعیت ترین گونه های مختلف پرندگان جهان آشنا شویم. اگر شما هم عالقه مند 

هستید این پرندگان را بشناسید، در ادامه همراه ما باشید.
بسیاری از پرندگان حاضر در این فهرست، به وفور و با دسته های بزرگ در حیات وحش یافت می شوند که مجموع تعداد آن ها 
سه برابر جمعیت کل انسان های زمین است. همچنین گوشت بیشتر آن ها نیز قابل خوردن است. اجازه دهید سر اصل مطلب 

رفته و به معرفی این پرندگان بپردازیم.

دانست�ن ها
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سیشل  و  پاالئو  اندونزی،  فارو،  جزایر 
می دهند  ترجیح  فاخته ها  می شود.  یافت 
در جنگل های کم درخت و یا جنگل هایی 
کنند؛  زندگی  دارند،  که درختان مخروطی 
پرندگان  این  است  ممکن  دلیل  همین  به 
مرداب ها،  علفزارها،  جنگل ها،  حوالی  در 
جلگه ها و مزارع کشاورزی نیز یافت شوند.

5. بادخورک معمولی )120 میلیون(
 بادخورک معمولی با 120 میلیون جمعیت 
فراوان ترین  جمله  از  جهان،  سطح  در 
گونه ی پرندگان محسوب می شود. بادخورک 
معمولی، پرنده ای مهاجر است که زیستگاه 
اروپا  اعظم  بخش های  در  تابستانی اش 
در  پرندگان  این  است.  گرفته  قرار  آسیا  و 
شرق  و  شمال  کشورهای  اسپانیا،  ایرلند، 
اروپا و نیز در بخش هایی از سیبری و چین 
نیز یافت می شوند. بادخورک های معمولی 
در زمستان، به سمت جنوب و کشورهای 
آفریقایی مانند مراکش و الجزایر مهاجرت 
می کنند. این پرندگان همچنین در برخی از 
کشورهای خاورمیانه هم دیده شده اند. با 
این حال، بادخورک معمولی در شبه قاره ی 
هند زندگی نمی کند. با توجه به جمعیت 
باالی این پرندگان، نگرانی خاصی مبنی بر 

انقراض نسل آن وجود ندارد.

4. دارکوب خالدار بزرگ )145 میلیون(
 دارکوب خالدار بزرگ، پرنده ای کوچک به 
رنگ سیاه و سفید و دم قرمز رنگ است 
می کند.  زندگی  بسیاری  کشورهای  در  که 
جمعیت کنونی این پرندگان در حدود 145 
اروپایی  کشورهای  بیشتر  است.  میلیون 

پرندگان  این  از  زیادی  تعداد  آسیایی،  و 
دارند. این دارکوب ها قادر هستند خود را با 
شرایط گوناگونی وفق دهند؛ به همین دلیل 
در اکثر کشورها، زیستگاه مختص خود را 
دارند. دارکوب خالدار بزرگ حتی می تواند 
در مناطق شهری پر درخت مانند پارک ها 
پرندگان  این  کند.  زندگی  نیز  باغچه ها  و 
پیر را سوراخ کرده  معموال، تنه ی درختان 
دارکوب ها  آن النه می سازند.  در  و سپس 
غذای  درختان،  کردن  سوراخ  با  همچنین 

خود را نیز پیدا می کنند.

3. بلدرچین معمولی )168 میلیون(
 168 جمعیتی  دارای  معمولی  بلدرچین   
میلیونی است که در سه قاره ی اروپا، آسیا 
در  بلدرچین ها  می کند.  زندگی  آفریقا  و 
تابستان، با دسته های بزرگ در بخش هایی 
یافت  چین  شمال  و  سیبری  اروپا،  از 
می شوند. این پرندگان در زمستان به مناطق 
تابستانی خود مهاجرت  گرم زیستگاه های 
طول  در  معمولی  بلدرچین  می کنند. 
بیشتر  چین،  جنوب  در  معموال  زمستان، 
نقاط شبه قاره هند و آفریقا دیده می شود. 
و  مراتع  در  می دهند  ترجیح  پرندگان  این 
علفزارها زندگی کنند ولی با این وجود، در 

مزارع کشاورزی نیز یافت می شوند.

2. قرقاول )173 میلیون(
 قرقاول با جمعیت تقریبی 173 میلیون، 
شمار  به  زمین  پرجمعیت  پرنده ی  دومین 
می رود. اگرچه در ابتدا، زیستگاه اصلی این 
پرنده آسیا بود، اما انسان ها این پرندگان را 
وارد دیگر مناطق جهان نیز کردند. در حال 
عظیمی  بخش های  در  قرقاول ها  حاضر، 
استرالیا  نیز  و  شمالی  آمریکای  و  اروپا  از 

این  سکونتگاه  می شوند.  یافت  نیوزلند  و 
پرندگان در آسیا، شامل دریای خزر، آسیای 
مرکزی، چین، شبه جزیره کره و ژاپن می شود. 
جنوب  در  شمالی،  آمریکای  قرقاول های 
کانادا، کالیفرنیا، نیو انگلند و کرانه  ی ساحلی 
ویرجینیا زندگی می کنند. چندین دسته از 

این پرندگان در هاوایی نیز یافت می شوند.

1. مرغ و خروس )24 میلیارد(
پرنده ی  می رود،  انتظار  که  همانطور   
مرغ،  یعنی  بشر،  عالقه ی  مورد  اهلی 
پرجمعیت ترین پرنده ی روی زمین محسوب 
می شود. چیزی که انتظارش را نداشتیم، 
جمعیت خارق العاده و بسیار باالی مرغ ها 
میلیارد،  تعداد 24  با  که  است  در جهان 
گوی رقابت را با فاصله ی زیادی از قرقاول 
که با 173 میلیون در رتبه ی دوم قرار دارد، 
ربوده است. غذاهای گوناگون و مختلفی 
می شود  دیده  انسان ها  غذایی  سبد  در 
باستان شناسان  تهیه شده اند.  مرغ  از  که 
معتقدند که بشر از مرغ برای اولین بار، 
مسابقات  زمینه ی  در  آن،  خوردن  بجای 
این حال،  با  کرد.  استفاده  خروس جنگی 
عنوان  به  پرنده  این  گسترده ی  مصرف 
قرن  در  آن  صنعتی  تولید  از  بعد  غذا، 
بیستم صورت گرفت. اکنون، مرغ بخش 
را  مختلف  ملل  غذاهای  از  عمده ای 
تشکیل می دهد. حتی برخی از کشورهای 
باروری  و  پرورش  از  نمادی  را  مرغ  دنیا، 
مصر،  مردم  فرهنگ  در  مرغ  می دانند. 
باالیی  بسیار  اهمیت  از  روم  و  زرتشت 
برخوردار بود. تعداد مرغ ها روز به روز 
به طور سرسام آوری رو به افزایش است 
و جوانب گسترده ای از زندگی مردم را در 
بر گرفته است. بدیهی است که با یک یا 
چند تخم مرغ، می توان غذایی خوشمزه 
آب پز  یا  املت  به صورت  لذیذ، خواه  و 
مبارزات  است،  ذکر  به  الزم  کرد.  تهیه 
بسیاری  در  هم  هنوز  جنگی،  خروس 
از نقاط جهان، طرفداران خاص خود را 

دارد.
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آن  در  که  است  زمانی  بهترين  جديد  سال  ابتدايی  روزهای 
می توان برنامه ريزی کرد و قرار و مدارهای شخصی را تنظیم 
نمود. اين قرارهای شخصی را اغلب در قالب جمالتی مشخص 
اين  می دهند.  قرار  جديد  سال  راهنمای  و  می گیرند  درنظر 
گونه جمالت که حالتی تاکید و دستوری دارند، بايد به نحوی 
انتخاب شوند و  با مشکالت خاص هر فرد  ارتباط  موثر و در 

آينده پیوسته مورد توجه باشند. در سال 
نه و جمالت کلیدی  در ادامه برخی از مهم ترين قرارهای ساالآ
کنیم.  می  معرفی  شما  به  را  جهان  موفق  مردان  و  زنان 
به  نمونه های مشابه،  يا  و  قرارهای شخصی  اين  از  استفاده 

رشد فردی و پیشرفت شما در سال نو خواهدانجامید.

فردی  را  شما  دوستان تان  که  کنید  کاری  سندبرگ:  شريل   -1
بدانند مسئول 

10 دقیقه مدیتیشن  تا   5 مدیر اجرایی فیسبوک متعهد به انجام 
سال  چندین  برای  را  تعهد  این  او  است.  شده  روز  هر  در 
در  را  اهداف  به  رسیدن  کلید  سندبرگ  است.  کرده  اجرا  پیاپی 
به  نسبت  بودن  پاسخگو  و  دوستان  نمودن  درگیر  جدید  سال 
شخصی،  اهداف  به  رسیدن  برای  شما  که  زمانی  می داند.  آنان 
حرفه ای و مالی تالش می کنید، دریافت کمک از دیگران تفاوت 
خود  دوستان  و  خانواده  از  می نماید.  ایجاد  را  توجهی  قابل 
کنند.  دنبال  را  شما  پیشرفت  و  کرده  کمک  شما  به  تا  بخواهید 
آنها  تا در مقابل، اقدامی مشابه را برای  آماده باشید  باید  البته 

انجام دهید. نیز 

۲- بونی پیکنز: به کار ادامه دهید
و  گذار  سرمایه  و  انرژی  و  نفت  صنعت  غول  پیکنز  بونی 
میلیاردری خودساخته است. او در خانواده ای متولد شد که به 
بنابراین تعهد اصلی  کار می کردند.  دلیل شرایط اقتصادی همه 
پیکنز کارکردن است. او در سن 84 سالگی، برخی از کارهایی که 
هیچ  اما  کرده،  رها  را  شکار  و  گلف  مانند  برد،  می  لذت  آن  از 
از  اگر  که  است  معتقد  پیکنز  کند.  نمی  متوقف  را  کار خود  گاه 

دلیل  به  را  کار  ملح  در  حضور  هرگز  ببرید،  لذت  کار  انجام 
کرد. نخواهید  متوقف  بازنشستگی  یا  مالی  نیازهای  تامین شدن 

تفريح کنید بیشتر  الون ماسک:   -۳
گذار شرکتی چون  بنیان  و  موتورز  تسال  مدیرعامل  ماسک  الون 
مال  آرزوهای  تحقق  و  اهداف  به  دستیابی  البته  است.  پَل  ِپی- 
به سختی  ماسک  می دهد.  نشان  را  او  از شخصیت  بخشی  تنها 
این  با  نیز دریافت کرده است.  را  پاداش تالش خود  کار کرده و 
و  نبود  راضی  چندان  خود  زندگی  از  شهرت  اوج  در  او  حال، 
دلیل،  همین  به  نداشت.  خانواده  با  گذراندن  برای  کافی  زمان 
در سال 2013 اعالم کرد که از حجم کاری خود احساس خستگی 
باید  نیز  شما  دارد.  قوا  تجدید  و  استراحت  به  نیاز  و  می کند 
باشید  داشته  خود  حرفه ای  و  مالی  اهداف  برای  چشم اندازی 
کارکردن  دهید.  جای  نیز  را  استراحت  و  تفریح  آن،  کنار  در  و 
توجهی  قابل  منفی  اثرات  می تواند  تفریحات  از  دوری  و  دائمی 

بر سالمتی، روابط و بهره وری شما داشته باشد.

ايجاد کنید با پول خود تفاوت  آريانا هافینگتون:   -4
با  پست،  هافینگتون  رئیس  و  گذار  بنیان  هافینگتون،  آریانا 
بانک های  به  را  خود  پول  گرفت  تصمیم  دوستانش  از  گروهی 
دسترسی  در  آمریکایی ها  مشکل  به حل  و  کنند  منتقل  کوچک تر 
هافینگتون  در  مقاله ای  در  او  رساند.  یاری  اعتباری  کارت  به 
پست توضیح داد که بانک های کوچک تر توجه بیشتری به حال 
بحران  درگیر  دوران  آن  در  بانک ها  اما  دارند.  جامعه  نیازهای 

نیاز به کمک داشتند.  مالی جهانی بودند و 
این  به  پول  انتقال  برای  را  حرکتی  هافینگتون  دلیل،  همین  به 
تامین  بحران  کنترل  برای  نیاز  مورد  سرمایه  تا  کرد  آغاز  بانک ها 
که  باشید  داشته  یاد  به  نیز  شما  موفق،  زن  این  مانند  به  شود. 
به دیگران و  برای کمک کردن  ابزاری  نیازها،  تامین  پول در کنار 
نیازمندان،  به  رسانی  یاری  بدون  واقع  در  است.  تفاوت  ایجاد 
مغرور  و  خودخواه  فردی  شما  از  و  ندارد  چندانی  ارزش  پول 

خواهدساخت.

سال جدید را با توصیه های آدم موفق ها شروع کنید

موفقیت
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ساختمانی  پله های  روی  کوری  مرد  روزی 
نشسته و کاله و تابلویی را در کنار پایش 
شده  نوشته  تابلو  روی  بود  داده  قرار 
کنید.  کمک  لطفاً  هستم  کور  من  بود: 
روزنامه نگار خالقی  از کنار او می گذشت، 
نگاهی به او انداخت. فقط چند سکه در 
داخل کاله بود. او چند سکه داخل کاله 
اجازه  کور  مرد  از  اینکه  بدون  و  انداخت 
بگیرد تابلوی او را برداشت آن را برگرداند و 
اعالن دیگری روی آن نوشت و تابلو را کنار 
پای او گذاشت و آنجا را ترک کرد. عصر 

برگشت،  محل  آن  به  روزنامه نگار  آن روز، 
و متوجه شد که کاله مرد کور پر از سکه 
و اسکناس شده است. مرد کور از صدای 
قدم های او، خبرنگار را شناخت و خواست 
را  تابلو  آن  که  است  کسی  همان  او  اگر 
نوشته  چه  آن  روی  بر  که  بگوید  نوشته، 
است؟ روزنامه نگار جواب داد: چیز خاص 
و مهمی نبود، من فقط نوشته شما را به 
شکل دیگری نوشتم و لبخندی زد و به راه 

خود ادامه داد.
چه  او  که  ندانست  هیچوقت  کور  مرد   

او خوانده  تابلوی  روی  ولی  است  نوشته 
می شد:

آنرا  نمی توانم  بهار است، ولی من  امروز 
ببینم

ببرید،  پیش  نمی توانید  را  کارتان  وقتی 
خواهید  بدهید.  تغییر  را  خود  استراتژی 
باور  شد.  خواهد  ممکن  بهترین ها  دید 
داشته باشید هر تغییر بهترین چیز برای 
زندگی است. حتی برای کوچکترین اعمالتان 
از دل، فکر، هوش و روحتان مایه بگذارید 

این رمز موفقیت است ... لبخند بزنید!

 گدای نابینا

داستان
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 شعر از فریدون مشیری:
بوی باران بوی سبزه بوی خاک

شاخه های شسته باران خورده پاک
آسمان آبی و ابر سپید

برگهای سبز بید
عطر نرگس رقص باد

نغمه شوق پرستو های شاد
خلوت گرم کبوترهای مست

نرم نرمک می رسد اینک بهار
خوش به حال روزگار

خوش به حال چشمه ها و دشت ها
خوش به حال دانه ها و سبزه ها

خوش به حال غنچه های نیمه باز

خوش به حال دختر میخک که می خندد به ناز
خوش به حال جام لبریز از شراب

خوش به حال آفتاب
ای دل من گرچه در این روزگار
جامه رنگین نمی پوشی به کام
باده رنگین نمی نوشی ز جام

نقل و سبزه در میان سفره نیست
جامت از آن می که می باید تهی است

ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم
ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار

گر نکویی شیشه غم را به سنگ
هفت رنگش می شود هفتاد رنگ

سعدی شیرازی:
 برآمد باد صبح و بوی نوروز  
 به کام دوستان و بخت پیروز

 مبارک بادت این سال و همه سال  
 همایون بادت این روز و همه روز

مولوی:
ای نوبهار خندان از المکان رسیدی
چیزی بیار مانی از یار ما چه دیدی

خندان و تازه رویی سرسبز و مشک بویی
همرنگ یار مایی یا رنگ از او خریدی

حافظ شیرازی:
ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی          
 از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی 
به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی   

  به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

خیام نیشابوری:
بر چهره ی گل نسیم نوروز خوش است 
بر طرف چمن روی دل افروز خوش است

از دی که گذشت هر چه بگویی خوش نیست
خوش باش ومگو ز دی که امروزخوش است

استاد شهریار:  
از همه سوی جهان جلوه او می بینم

جلوه اوست جهان کز همه سو می بینم
 چون به نوروز کند پیرهن از سبزه و گل
آن نگارین همه رنگ و همه بو می بینم

نظامی گنجوی 
بهاری داری از وی بر خور امروز      

    که هر فصلی نخواهد بود نوروز
گلی کو ، را نبوید ، آدمی زاد       

     چو هنگام خزان آید برد ، باد
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افتخـــاری اگرچـــه 
نـــدارم بابـــا  به جـــز 
فقـــط زیبنـــده ی اوســـت

افتخـــارم  مـــدال 

مدال افتخار
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ـــش ســـفید اســـت ـــدر موی پ
ــوه اســـت پـــدر ماننـــد کـ
بـــرف در  قلـــه  نـــگاه 
اســـت باشـــکوه  برایـــم 

شـــانه هایش از  پـــدر 
کشـــیده بـــاال  مـــرا 
پـــدر یـــک کـــوه پیـــر اســـت
خمیـــده حـــاال  ولـــی 

شاعر: غالمرضا بکتاش
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1-چه پرنده ای است اگر نامش را برعکس کنیم نام پرنده 
دیگری می شود؟ 

2- آن کدام گیاه است که اگر نصفش کنی نیم آن لنگ ونیم 
دیگرش غصه باشد؟

3- آن چیست به قدر یک گالبی است، هم سرخ و سفیدو 
سبزو آبی است، مه نیست ولی چوماه روشن بی جان بود و 

محفوظ همیشه درحبابی ست؟

4-سه دکان تودرتو اولی چرم فروش دومی پرده فروش سومی 
یاقوت فروش؟

5- آن کدام یکی است که دو نمی شود و کدام دوتا است که 
سه تا نمی شود؟

6- آن چیست که دیروز فردا بود؟
7-هم نام شهری است هم زیور پا؟

8- آن چیست که روز را کنار پنجره می گذراند، و هنگام غذا 
کنار میز است و شب ها ناپدید می شود؟

9-آن چیست که گرداگرد درخت و چوب است اما هیچگاه به 
داخل درخت و چوب نمی رود؟

10-این چیه که مورچه داره ، اما مار نداره ؟

11-برگ سبز چمنی، ورق ورق تو می شکنی؟

12- آن چیست که جان دارد و نفس نمی کشد؟

13- آن چیست که پر دارد و پرواز نمی کند؟

نمی  را  رازش  نبریم  را  تا سرش  که  رازداری است  14-کدام 
گوید؟

هوشت رو  بسنج!
جواب  ها

1-غاز

2-شلغم نیم آن لنگ است درمعنی

3-المپ

4- انار

5-خدا دو نمی شود و شب و روز هم سه تا نمی شود

6- امروز

7- خلخال

8-مگس

9-پوست درخت

10- نقطه

11-کاهو

12-فنجان

13-پرگار

14- نامه
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  وسايل الزم

- کاغذ رنگی

- چسب

- قیچی

- مداد

 مراحل ساخت

1. چند عدد کاغذ رنگی را روی هم بگذارید 
و آن ها را از وسط تا کنید. روی یک طرف 
نیم دایره  یک  باال  شکل  مانند  کاغذها، 
بکشید و با قیچی آن را از کِل کاغذها جدا 

کنید. 

2. تای کاغذها را باز کنید و مطابق عکس 
آن ها را با فاصله بهم بچسبانید.

3. با مقوای سبز، یک لوله باریک درست 
کنید و آن را در فضای خالی بین کاغذهای 
قرار  بودید،  چسبانده  قبل  از  که  قرمز 

دهید.   

میوه  رنگی،  کاغذ  با  می دهم  یاد  شما  به  خودآموز  این  در   
برای  کاغذی  میوه های  این  از  می توانید  شما  کنید.  درست 
به عنوان  را  آن ها  اینکه  یا  استفاده کنید،  اتاق کودک  تزیین 

بگذارید.  فرزندتان  اختیار  در  یادداشت  کاغذ  و  استیکر 
کودکتان  از  کاردستی  کردن  درست  هنگام  نکنید،  فراموش 

بگیرید. کمک 

میوه های کاغذی درست کنید!
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#تمرین_روزانه 

همچون رودخانه باشیم
هرگاه شخصے به مابدی ڪرد
از بدی آن شخص بگذریم
مانند آب رودخانه که از

سنگ وشن می گذرد
و آنهاراشستشو می دهد؛

شایدباگذشت،
تغییرش دادیم.
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افقی : 
1 – زیرک و فرصت طلب – نام وزیر با تدبیر ناصرالدین شاه

2 – تقویت کننده خاک – ابزار – فراموشکار
3 – فروغ – از حروف الفبا

4 – تالش و کوشش – از کارگردانان هالیوود – برعکس که بخوانید 
به معنی رنج است – میوه خوب

5 – امپراطوری باستانی- عضو پرکار بدن – معموالً به اعمال حج 
اطالق می شود

6 – پارچه ای بود برای روپوش – از کارخانجات معروف بیسکویت
7 – پرش عصبی – پرنده خوشبختی – یکی از کلیدهای پرکاربرد رایانه

8 – جایگاه حضرت رضا )ع( در مقام امامت – منزل گزیدن
9 – سرسختی – سرد نیست – خالص

فتنه مقام معظم  –  در جریان  برای پسران  ایرانی  نامی   –  10
رهبری به نقش ..... بی بصیرت پرداختند

11 – سردسیر – یکصد و یازده – نوعی پخت برنج
12 – ضمیر عربی – از درندگان – نامی دخترانه – سرای مهر و کینه

13 – اصطالحی در شطرنج – مومنین به آن مشهورند
14 – نماز – فلزی که زنگ نمی زند - آزرم

15 – نام تاگور شاعر معروف هندی – پرچم

عمودی :
1 – از آثار تاریخی آفریقایی و از عجایب هفتگانه

2 – منقار کوتاه – حشره بی آزار – از مصالح ساختمانی – برتر 
و ارجمند

3 – نزدیک نیست – درازمدت است با یک حرف اضافی در اول 
– توان و طاقت

4 – اتومبیل کره ای – در پی دشمنی بودن – از حروف انگلیسی
5 – خوش و خرم – برگه ی راهنمای کاالی خریداری شده به انگلیسی
6 – سازمان بهداشت و غذای سازمان ملل – کرشمه – نام ترکی

7 – پیامبری – وسیله تولید نهانزایان – بعد از غذا می خورند
8 – کشوری آفریقایی – زن سرخ موی – یگانه

9 – مبحثی در شیمی – جمع امت – از جنس آهن
10 – آخر هر چیز – صورت غذای رستوران – آزادیخواه مبارز و 

پیروز آفریقای جنوبی
11 –فرشتگان – صدا و نغمه

12 – پول ژاپن – نسخه برداری – توضیح
13 – پخته نیست – سولفات مس – سال ترکی

14 – صدمه – امپراطور سفاک روم – وارد شد – ضمیر سوم
15 – همان ترم مدارس است

پس از حل جدول با استفاده از حروف آبی رنگ، عبارتی را بسازید که از سه کلمه تشکیل شده است و به رخدادی می پردازد که در روز 13 آبان اتفاق افتاده است .

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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پسر  پیش  سال ها   
بازیگوش  کوچولویی 

اطراف  در  کردن  بازی  عاشق 
هر  او  بود.  بزرگی  سیب  درخت 

سیب  و  می رفت  باال  درخت  از  روز 
در  کوتاه  استراحتی  و  می خورد  را  هایش 
دوست  را  درخت  او  می کرد.  اش  سایه  زیر 

به  زمان  بود.  او  و درخت هم عاشق  می داشت 
آرامی گذشت و پسر کوچولو بزرگ شد و دیگر هر 

روز برای بازی به سراغ درخت نمی آمد.
یک روز، پسر بعد از مدت ها برگشت، اما این بار 

مثل همیشه خوشحال نبود.
درخت به پسر گفت: بیا با من بازی کن.

پسر جواب داد: من دیگر یک پسر کوچولو نیستم 
برای  دارم  دوست  نمی کنم.  بازی  ها  درخت  با  و 

خودم اسباب بازی داشته باشم ولی پولی ندارم.
"متاسفم. ولی من پولی ندارم، اما تو می توانی 
همه ی سیب های مرا بچینی و آن ها را بفروشی و 

از پولش برای خودت اسباب بازی بخری."
را  سیب ها  تمام  و  شد  خوشحال  بسیار  پسر 
چید و با ذوق و شوق آن جا را ترک کرد. پسر 
درخت  سراغ  به  سیب ها  چیدن  از  بعد  هرگز 

نیامد.
درخت  پیش  مدت ها  از  بعد  پسر  روز  یک 
برای خودش مردی شده  پسر  بار  این  برگشت 
بود. درخت بسیار هیجان زده شد و گفت: بیا 

باهم بازی کنیم.
" من وقتی برای  بازی ندارم. باید کار کنم 
و برای خانواده ام یک خانه بخرم. تو می@

توانی به من کمک کنی؟"
اما  ندارم،  خانه  من  ولی  "متاسفم، 
و  ببری  مرا  می توانی شاخه های 
با آن خانه بسازی." مرد هم 
با  همین کار را کرد و 
را  درخت  شادمانی 
درخت  کرد.  ترک 
دوست  دیدن  از 
درخت  پیش  دیگر  او  اما  شد،  خوشحال  قدیمی اش 
نیامد. درخت دوباره تنها و ناراحت شد. یک روز گرم 

خوشحال  بسیار  درخت  و  برگشت  مرد  تابستانی، 
شد.

درخت گفت: بیا باهم بازی کنیم!
و  شده ام  پیر  دیگر  من  گفت:  مرد 
سفر  به  قایق  با  می خواهد  دلم 
دریایی بروم. تو می توانی به 

من قایقی بدهی؟
برای  و  ببر  مرا  تنه ی   "
خودت قایقی بساز. تو 
به  می توانی  قایقت  با 
دوردست ها سفر کنی و 

از آن لذت ببری."
قطع  را  درخت  تنه ی  هم  مرد 
قایقی  خود  برای  آن  از  و  کرد 
ساخت و به سفر دریایی اش رفت 
درخت  پیش  دیگر  طوالنی  زمانی  مدت  و 

نیامد.
درخت  بازگشت.  سال  چند  از  بعد  مرد  سرانجام 
گفت: متاسفم پسرم، اما من دیگر چیزی برای دادن به 
تو ندارم. حتی سیبی هم ندارم تا از تو پذیرایی کنم.

دندانی  هم  من  چون  نیست،  مهم  داد:  پاسخ  مرد 
برای گاز زدن ندارم.

"حتی تنه ای ندارم که بتوانی از آن باال بروی"
"من آن قدر پیر شده ام که دیگر نمی توانم از جایی 

باال بروم."
درخت اشک ریخت و گفت: من واقعاً نمی توانم به تو 
کمکی بکنم، تنها چیزی که برایم باقی مانده ریشه های 

خشکیده ی من است.
مرد جواب داد:من حاال به چیز زیادی احتیاج ندارم، 
تنها جایی می خواهم که بتوانم در آن استراحت کنم. 

من خسته و پیر شده ام.
پیر  درخت  ریشه های  "خب! 

برای  مکان  بهترین 
استراحت  و  تکیه دادن 
بنشین  بیا  است.  کردن 

و استراحت کن."
مرد کنار ریشه ی درخت نشست 

و درخت هم از خوشحالی اشک 
ریخت. 

درخِت بخشنده 
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