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جناب آقای رحمان زاده مدیر عامل جدید سیمان هرمزگان
در روزهای پایانی سال 1394 مراسم تودیع و معارفە مدیران عامل قدیم و جدید شرکت سیمان هرمزگان جناب 
آقای دکتر ذاکری و جناب آقای رحمان زاده برگزار شد. در شماره بعد گزارش کامل  این مراسم تقدیم خواهد شد.
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عیــد نــوروز برابــر بــا اول فروردیــن مــاه 
ــال  ــاز س ــن آغ ــی(، جش ــم شمس )تقوی
جشــن  های  کهن تریــن  از  یکــی  و 
بە جامانــده از دوران باســتان اســت. 
خاســتگاه عیــد نــوروز در ایــران باســتان 
مناطــق  مــردم  هنــوز  و  می باشــد 
ــوروز را  ــد ن ــران عی ــالت ای ــف ف مختل

می گیرنــد.  جشــن 
ــوروز، در  ــد ن ــزاری عی ــان برگ ــروزه زم ام
ــوروز  ــد ن ــت. عی ــار اس ــل به ــاز فص آغ
ــو  ــال ن ــاز س ــتان آغ ــران و افغانس در ای
محســوب می شــود و در برخــی دیگــر از 

ــل رســمی اســت. کشــورها تعطی
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زمان عید نوروز
ــود. در  ــاز می ش ــاری آغ ــدال به ــٔە اعت ــوروز از لحظ ــن ن جش
ــدال ربیعــی در  ــا اعت ــاری ی ــدال به دانــش ستاره شناســی، اعت
ــە  ــود ک ــە می ش ــە ای گفت ــە لحظ ــن ب ــمالی زمی ــره ش نیم ک
ــوی  ــە س ــذرد و ب ــن می  گ ــتوای زمی ــە اس ــید از صفح خورش
شــمال آســمان مــی رود. ایــن لحظــە، لحظــە اول بــرج حمــل 
نامیــده می شــود و در تقویــم هجــری خورشــیدی بــا نخســتین 
ــر اســت.  ــا اورمــزد روز( از مــاه فروردیــن براب روز )هرمــز روز ی

در کشــورهایی ماننــد ایــران و افغانســتان کــە تقویــم هجــری 
ــو  ــال ن ــاز س ــوروز، روز آغ ــود، ن ــرده می ش ــە کار ب ــی ب شمس
ــم  ــاز، تقوی ــە و قفق ــیای میان ــور های آس ــا در کش ــت. ام اس
میــالدی متــداول اســت و نــوروز بــە عنــوان آغــاز فصــل بهــار 
جشــن گرفتــە می شــود و روز آغــاز ســال محســوب نمی شــود. 

پیدایش عید نوروز
ــد.  ــبت می  دهن ــاهان نس ــتین پادش ــە نخس ــوروز را ب ــد ن عی
ــارم و پنجــم هجــری چــون  ــرن چه شــاعران و نویســندگان ق
ــە  ــر ک ــیاری دیگ ــری و بس ــی، طب ــری، بیرون ــی، عنص فردوس
مقــاالت تاریخــی و اســطور ه  ای آنــان بی  گمــان ادبیــات پیــش 
از اســالم بــوده، نــوروز را از زمــان پادشــاهی جمشــید می  دانند. 

در خــور یــادآوری اســت کــە جشــن نــوروز پیــش از جمشــید 
نیــز برگــزار می  شــده و ابوریحــان نیــز بــا آن کــە جشــن را بــە 
جمشــید منســوب می  کنــد یــادآور می شــود کــە: »آن روز کــە 
روز تــاز ه  ای بــود جمشــید عیــد گرفــت؛ اگــر چــە پیــش از آن 

هــم نــوروز بــزرگ و معظــم بــود«. 

آداب و رسوم عید نوروز در ایران
مراســم چهارشــنبە ســوری قبــل از عیــد نــوروز: یکــی از 
ــد  ــز ه  ای از چن ــتی آمی ــە بایس ــروز - ک ــوروزی ام ــای ن آیین ه
رســم متفــاوت باشــد - " مراســم چهارشــنبە ســوری " اســت کــە 

ــد.  ــال گوین ــر س ــنبە آخ ــهرها آن را چهارش ــی از ش در برخ

چهارشنبە سوری
برگــزاری چهارشــنبە ســوری، کــە در همــە شــهرها و روســتا های 
ایــران ســراغ داریــم، بدیــن صــورت اســت کــە شــب آخریــن 
روز  آفتــاب  غــروب  نزدیــک  )یعنــی  ســال  چهارشــنبە  ی 
ــب،  ــی مناس ــو در، در فضای ــە، جل ــرون از خان ــنبە(، بی سە  ش
آتشــی می  افروزنــد، و اهــل خانــە، زن و مــرد و کــودک از روی 
آتــش می  پرنــد و بــا گفتــن: " زردی مــن از تــو، ســرخی تــو از 
ــە  ــال کهن ــای س ــا و نگرانی    ه ــا و ناراحتی  ه ــن "، بیماری  ه م
ــا  ــوروز را ب ــد ن ــو و عی ــال ن ــا س ــپارند، ت ــش می  س ــە آت را ب

ــد.  ــاز کنن آســودگی و شــادی آغ
تــا زمانــی کــە از ظرف    هــای ســفالین چــون، کاســە و بشــقاب 
ــی،  ــە تکان ــس از خان ــد، پ ــتفاده می  ش ــە اس ــوزه، در خان و ک
ــد؛ ــە کوچــە می  انداختن ــە ب ــام خان ــە  ای از پشــت ب ــوزه کهن ک

ــفند  ــد. اس ــە بودن ــکە ریخت ــد س ــە در آن آب و چن ــوز ه  ای ک ک
دود کــردن و آجیــل خــودرن، فــال گرفتــن، " فــال گــوش " )در 
کــوی و گــذر بــە حــرف عابــران گــوش دادن و از مضمــون آن  ها 
بــرای نیــت خــود تفــال زدن. ( و " قاشــق زنــی " )معمــوال زنــان 
روی خــود را می  پوشــانند و بــا قاشــق، یــا کلیــد بــە خانەهــا در 
می  زننــد، صاحــب خانــە شــیرینی، میــوه و یــا پــول در ظــرف 
ــە  ــت ک ــم  هایی اس ــا و رس ــز از باوره ــذارد. ( نی ــا می  گ آن  ه
بــە ویــژه در بیــن نوجوانــان، هنــوز بــە کلــی فرامــوش نشــده 
ــا  ــف ب ــهر های مختل ــا در ش ــم  ها و باوره ــن رس ــت. و ای اس

یکدیگــر متفــاوت انــد. 

خرید لباس برای عید نوروز
از یکــی دو مــاه بــە عیــد نــوروز مانــده مــردم بــە بــازار می  رونــد 
ــوال  ــردم معم ــتە م ــد. در گذش ــان را می  خرن ــاس عیدش و لب
پارچە  هایــی را خریــداری می کردنــد کــە رنــگ روشــن داشــت 
ــە آن را  ــد و پارچ ــان بدوزن ــاس را خودش ــد لب ــد بودن و معتق
روز هــای دوشــنبە یــا جمعــە قیچــی کننــد و نیــز معتقــد بودنــد 
کــە روز پنج  شــنبە ســاعت ســنگین اســت و لبــاس مدتــی روی 
دســت می  مانــد تــا دوختــە شــود. روز ســە شــنبە اگــر بریــده 
شــود نصیــب دزد یــا مرده  شــور خواهــد شــد و روز چهارشــنبە 
ــز  ــا تمی ــز بایــد عــوض شــود و ی ــە نی می  ســوزد. وســایل خان
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گــردد. پختــن نــان شــیرین از جملــە کارهایــی بــود کــە حتمــًا 
بایــد قبــل از عیــد نــوروز و بــرای عیــد انجــام می  گرفــت. 

ســبزکردن گنــدم، عــدس، تــره تیــزک، ده پانــزده روز بــە عیــد 
نــوروز مانــده در خانەهــا صــورت می  گیــرد. در شــیراز معمــوال 
بــرای ایــن کار از ظرفــی اســتفاده می کننــد کــە از جنــس مــس 
یــا روی باشــد و بعــد مقــداری دانــە ابتــدا بــە ســالمتی امــام 
زمــان می  ریزنــد و بــە ترتیــب بعــد از آن نــام اعضــای خانــواده 

را می  آورنــد. 

خانە تکانی یا رفت و روب قبل از عید نوروز: 
یکــی دو هفتــە پیــش از عیــد نــوروز خانــە تکاتــی یــا رفــت و 
ــد  ــە جــا می کنن ــە را جاب ــرد و مجــددًا اثاثی روب انجــام می  گی
و گردگیــری می کننــد و دوبــاره آن  هــا را می  چیننــد. در مراحــل 
ــز  ــا را آب پ ــە آن  ه ــت ک ــردن اس ــگ ک ــرغ رن ــم م ــد تخ بع

ــد.  ــا می  زنن ــر روی آن  ه ــاد ب ــای ش ــد و رنگ    ه می کنن

سفره هفت سین و ساعت تحویل
بــرای تحویــل ســال در یکــی از اطاق    هــای خانــە شــان ســفره 
می  اندازنــد. پیــش از هــر چیــز آیینــە و قــرآن در آن می  گذارنــد 

و بعــد هفــت ســین را می  گذارنــد. 
هفــت ســین عبــارت اســت از ســماق، ســیر، ســنجد، ســمنو، 
ســکە، ســرکە، ســبزی. عــالوه بــر هفــت ســین شــمع و آینــە، 

ــود.  ــتە می ش ــفره گذاش ــر س ــرغ و... س ــم م تخ
موقــع تحویــل ســال همــە اهــل خانــە بایــد بــا لبــاس نــو بــر 
ــدام از  ــز دود می شــود و هــر ک ســر ســفره باشــند. اســپند نی
این  هــا فلســفە  ای دارد. شــمع بــرای روشــنایی خانــە و زندگــی، 

ــە  ــال ب ــاز س ــد در آغ ــە بای ــت ک ــی اس ــان توجه ــرآن نش ق
خداونــد داشــت. بــە عــالوه در ســال نــو، صاحــب قــرآن یــار و 

مــددکار اهــل خانــە خواهــد بــود. 

دید و بازدید عید نوروز
ــە  ــود. در هم ــاز می ش ــا آغ ــد و بازدیده ــوروز دی ــداد ن از بام
ــر  ــە از نظ ــی ک ــدار کس ــە دی ــە ب ــت ک ــم اس ــا رس خانوادەه
ــت  ــد و دس ــت دارد برون ــران مزی ــر دیگ ــخصیت ب ــن و ش س
ــامل  ــە ش ــدی ک ــز عی ــد و او نی ــک بگوین ــند و تبری او را ببوس
ــح  ــز صب ــە آن  هــا بدهــد. بعضــی نی ــول اســت ب ــا پ ســکە ی
ــدم برشــتە کــە شــامل: کنجــد،  ــوروز یــک بشــقاب گن عیــد ن
گنــدم، شــاه  دانە، نخودچــی و کشــمش اســت بــە اضافــە یــک 
بشــقاب نــان شــیرین بــە اضافــە تخــم مــرغ رنگــی یــا ســکە 

ــد.  ــا می  دهن ــە کوچکتره ب

سیزده بدر )روز سیزدهم عید نوروز( 
روز دوازده فروردیــن همــە وســایل تهیــە می شــود و هــر چــە 
ــیزده  ــح س ــرای صب ــده ب ــی مان ــا باق ــیرینی  ها و آجیل  ه از ش
ــز  ــو نی ــرکە و کاه ــراه آن س ــە هم ــە البت ــود ک ــاده می ش آم
ــازم  ــتە ع ــتە دس ــە دس ــن هم ــیزده فروردی ــح س ــت. صب هس
ــد در روز  ــوند و معتقدن ــهر می ش ــراف ش ــای اط ــوه و باغ    ه ک
ســیزده فروردیــن نبایــد در خانــە مانــد، زیــرا ایــن روز نحــس 
و بدیمــن می باشــد. روز ســیزده پیــش از طلــوع آفتــاب و تــا 
پاســی از شــب ادامــە دارد. عصــر ایــن روز ویــژه ســبزی گــره 
ــرای گشــایش بخــت خــود  ــع ب ــە در واق زدن دخترهاســت ک

ــد.  ــن کار را می کنن ای
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بــە گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت ســیمان هرمزگان، ایــن کارخانــە موفــق شــد طــی فرآینــد ممیــزی خارجی 
 ISO 9001، ISO 14001، OHSAS 18001، HSE-MS، 5S تمامــی الزامــات موجــود در سیســتم    های مدیریتــی ،IMQ شــرکت

و ISIRI 13000 را بــا موفقیــت اجــرا نمــوده و آن  هــا را بــرای یــک ســال دیگــر تمدیــد نمایــد. 
ــتم    های  ــی سیس ــزی خارج ــت: ممی ــار داش ــی اظه ــن کیفیت ــی تضمی ــتم  های مدیریت ــس سیس ــودی رئی ــواد محم ــدس ج مهن
ــدگان شــرکت ایتالیایــی IMQ انجــام شــده و در صــورت عــدم وجــود عــدم  مدیریتــی ســیمان هرمزگان ســالیانە توســط نماین
انطباق    هــای عمــده، آن  هــا را تمدیــد می  نماینــد. در ایــن دوره فرآیند هــای مدیریــت، تولیــد، بــرق، مکانیــک، فنــی مهندســی، 

تضمیــن کیفیــت، محیط زیســت، ایمنــی و بهداشــت، خریــد، فــروش و آمــوزش مــورد ممیــزی قــرار گرفتنــد. 

ــور  ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــە گ ب
ــیمان هرمزگان:  ــرکت س ــل ش ــن المل بی
بــە مناســبت روز هــوای پــاک، مدیــرکل 
محیط زیســت هرمــزگان بــە همــراه 
گردشــگری  مجموعــە  از  خبرنــگاران 
ــە  ــا 55 اصل ــد و در آنج ــیمان بازدی س

ــتند.  ــان کاش ــام خودش ــە ن ــال ب نه
بعــد از کاشــت نهــال در مجموعــە 
گردشــگری ســیمان، خبرنــگاران بازدیــد 
ــیمان  ــد س ــط تولی ــاعتە از خ ــک س ی
داشــتند و از رونــد تولیــد ســیمان آشــنا 

ــدند.  ش

تمدید موفقیت آمیز شش استاندارد مدیریتی در سیمان هرمزگان

شایان ذکر است سیمان هرمزگان دارای سابقە 13 سالە در اخذ گواهینامە های بین المللی ایزو است. 

30 خبرنگار بە همراه مدیرکل محیط زیست
هرمزگان از کارخانە سیمان هرمزگان بازدید کردند
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عملیــات احــداث آب شــیرین کن 6000 مترمکعبــی درشهرســتان 
ــە رفــع بحــران آب وتقویــت  ــا هــدف کمــک ب ــر ب ــدر خمی بن
ســفره  های زیرزمینــی در ایــن شــهر و حومــە بــا ســرمایەگذاری 
300 میلیــارد ریالــی شــرکت ســیمان هرمــزگان آغــاز شــد کــە 
بــا تحقــق ایــن اقــدام بــزرگ، برداشــت آب دشــت کهورســتان 
ــرار  ــی برق ــفره  های زیرزمین ــزان آب س ــادل در می ــع و تع قط

ــود. ــرا می  ش ــروژه اج ــاه پ ــی 18 م ــر ط ــود و حداکث می  ش
ــرکت  ــل ش ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــە گ ب
ــزگان در  ــل شــرکت ســیمان هرم ــزگان، مدیرعام ســیمان هرم
ــە  ــانی ک ــرح آب رس ــرای ط ــات اج ــاز عملی ــده آغ ــن فرخن آیی
ــتانی و  ــد اس ــات ارش ــزگان، مقام ــتاندار هرم ــور اس ــا حض ب
شهرســتانی بنــدر خمیــر و جمعــی کثیــری از مــردم و بــزرگان 
منطقــە برگــزار شــد، گفــت: بــرای ســاخت ایــن آب شــیرین کن 
ــون توانســتیم  ــزی شــده اســت، امــا اکن از ســال 85 برنامەری
ــم.  ــد را بگیری ــزاری امی ــرمایە گ ــت س ــرکت مدیری ــە ش مصوب
دکتــر ذاکــری افــزود: آب ایــن آب شــیرین کن از رودخانــە 
تامیــن می  شــود کــە ســختی آن 40 درصــد از آب دریــا کمتــر 

ــر آن مترتــب اســت.  ــز ب ــری نی ــە کمت اســت و هزین
ــبت  ــە مناس ــیرین کن ب ــروژه آب ش ــن پ ــە ای ــان اینک وی بابی
ــن  ــرت مزی ــام آن حض ــە ن ــرا )س( و ب ــرت زه ــهادت حض ش
شــده اســت، اظهــار داشــت: در اجــرای ایــن پــروژه بە مســائل 
زیســت محیطــی هــم توجــە شــده اســت و از ســویی باعــث 
ــە  ــاز کارخان ــت: نی ــری گف ــود. ذاک ــە می  ش ــن منطق ــق ای رون
ــرح،  ــرای ط ــت اج ــاز نخس ــە در ف ــت ک ــب اس 1500 مترمکع
پــروژه بــا ظرفیــت شــش هــزار متــر مکعــب اجــرا می  شــود و 
اســتفاده از چاه  هــای کهورســتان کاهــش می  یابــد. وی گفــت: 
ــە  ــی از حوم ــهر و بخش ــرح، آب ش ــن ط ــرداری از ای ــا بهرەب ب
خمیــر نیــز تامیــن می  شــود. دکتــر ذاکــری افــزود: ایــن طــرح 
ــی  ــفره  های زیرزمین ــای س ــادی و در احی ــرمایەگذاری اقتص س
ــی  ــب پیش بین ــزار مترمکع ــا 12 ه ــە ت ــت ک ــذار اس ــر گ تاثی

شــده اســت.
دکترذاکــری بیــان داشــت: مدیریــت شــرکت ســیمان هرمزگان 

ــزی کــرد و  ــە دو هــدف طراحــی و برنامەری ــرای دســتیابی ب ب
ــای  ــایل و نیاز ه ــە مس ــە ب ــد، توج ــار کار تولی ــە در کن آن اینک
اجتماعــی مــردم در اولویــت قرارگیــرد و در همیــن راســتا 
ــای  ــرم و آق ــتاندار محت ــادری اس ــر ج ــای دکت ــا حمایت  ه ب
آشــوری نماینــده مــردم بنــدر عبــاس، ابوموســی، قشــم، خمیــر 
ــداث  ــە اح ــالمی، زمین ــورای اس ــس ش ــاد در مجل و حاجی آب

ــد. ــم ش ــیرین کن فراه آب ش
ذاکــری اظهــار داشــت: اســتاندار هرمــزگان گفــت: امــام جمعە، 
اســتاندار و نماینــدگان مجلــس، شــهردار و فرمانــدار، همــواره 
حامــی شــرکت ســیمان بــوده انــد و بــا همراهــی آنــان وشــورا 
مشــکالت را رفــع و اقدامــات خوبــی انجــام می  شــود کــە الزم 

  افتخاری دیگر 
در کارنامە درخشان مدیریت سیمان هرمزگان

عملیات احداث آب شیرین کن 6000مترمکعبی در خمیر آغاز شد
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اســت از همــە ایــن عزیــزان تشــکر و قدردانــی شــود. 
ــزاری مجمــع عمومــی شــرکت ســیمان در 25  ــە برگ ــری ب ذاک
ــە در کشــور  ــرد و گفــت: در شــرایطی ک ــاه اشــاره ک بهمــن م
25 میلیــون تــن مــازاد تولیــد ســیمان وجــود دارد امــا ســیمان 
هرمــزگان در تولیــد، صــادرات، فــروش و ســود ســال مالــی 93-
94 رتبــە نخســت را در کشــور کســب کــرد. بە گفتە وی شــرکت 
ــد  ــود 113 درص ــکالت موج ــم مش ــە رغ ــت ب ــده اس ــق ش موف
ــدار و  ــوان ســهام پای ــە عن ــد داشــتە اســت و ب ــت تولی ظرفی
مانــدگار در بــورس می  درخشــد و بــا کســب اعتماد ســهامداران 
در تمامــی شــرایط و نوســانات اقتصــادی بــورس کشــور، معتبر 
اســت و بهتریــن مــکان بــرای ســرمایەگذاری از ســوی فعــاالن 
ــالش  ــی از ت ــا قدردان ــود. وی ب ــنهاد داده می  ش ــورس پیش ب
ــم توانســتند  ــە همکاران ــم ک ــە خــود می  بال ــت: ب ــان گف کارکن
ــد را در کشــور کســب  ــە نخســت تولی ــا تعهــد و تــالش رتب ب
ــد. مدیرعامــل ســیمان هرمــزگان اظهــار داشــت: ســیمان  کنن

هرمــزگان در حاشــیە خلیــج فــارس و آفریقــا برنــدی شــناختە 
شــده اســت و امــا برخــی تولیــدات خــود را بــە اســم ســیمان 
ــج دالر تفــاوت قیمــت  ــا پن هرمــزگان می  فروشــند کــە ســە ت
ــان  ــان کــرد: کارکن ــر ذاکــری بی ــا دیگــر ســیمان  ها دارد. دکت ب
ــت  ــتند ودر جه ــت هس ــم مدیری ــورد تکری ــە م ــن مجموع ای
ــود.  ــذار نمی  ش ــی فروگ ــچ تالش ــان از هی ــایش آن ــاه و آس رف
وی بــا بیــان اینکــە پیــام رهبرانقــالب تاکیــد بــر خوداتکایــی و 
اقتصــاد مقاومتــی در صنعــت اســت، بیــان داشــت: طی ســفر 
ــا ظرفیــت 700  ــروژه ای ب ــدازی پ ــە عمــان در خصــوص راەان ب
هــزار تــن کلینکــر بــە ســیمان مذاکــره شــد کــە ایــن پــروژه 10 

دالر افزایــش ســود دارد.
دکتــر ذاکــری در پایــان ضمــن تمجیــد از همــت و تــالش دکتر 
چــادری وی را مدیــری دلســوز و مردمــی معرفــی کــرد کــە در 
ــان  ــور ایش ــوده و حض ــق ب ــیار موف ــتان بس ــب اس اداره مناس

بــرای مــردم اســتان برکــت اســت. 
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اســتاندار هرمــزگان در مراســم آغــاز ســاخت این آب شــیرین کن 
ــە ســیمان هرمــزگان ســاختە می  شــود  ــە همــت کارخان کــە ب
ــر  ــد 18000 هــزار مت ــت تولی ــن آب شــیرین کن ظرفی گفــت: ای
ــد  ــت تولی ــا ظرفی ــت آن ب ــە نخس ــب آب را دارد و مرحل مکع
6000 متــر مکعــب تــا 18 مــاه دیگــر بــە بهره بــرداری می رســد. 
ــت  ــالمی، مدیری ــوری اس ــام جمه ــزود: نظ ــادری اف ــم ج جاس
اســتان و شهرســتان بــا صــدق و یکرنگــی تــالش بــرای توســعە 

و آبادانــی دارد.
وی گفــت: بــا بهره بــرداری از ایــن آب شــیرین کن، آب شــرکت 
ــر  ســیمان هرمــزگان و آب آشــامیدنی و کشــاورزی شــهر خمی
ــود.  ــن می ش ــر تامی ــتان خمی ــتا های شهرس ــی از روس و بخش
اســتاندار هرمــزگان افــزود: یکــی از دغدغە  هــای اصلــی 
ــردم و  ــامیدنی م ــن آب آش ــزگان تامی ــتان هرم ــت اس مدیری
نیــاز آب بخــش کشــاورزی اســت کــە بــا بهره بــرداری از ایــن 
آب شــیرین کن، فشــار بــر دشــت ممنوعــە کهورســتان کاهــش 
ــن دهســتان می شــود. ــای دشــت ای ــد و موجــب احی می یاب
میلیــون  ســالیانە 36  برداشــت  افــزود:  جــادری  جاســم 
مترمکعــب آب از ایــن دشــت، موجــب افــت 2 و نیــم میلیــون 
مترمکعبــی ســطح آب و کســری 2 و نیــم میلیــون مترمکعبــی 

ــت.  ــده اس ــتان ش ــت کهورس آب از دش
ــیمان  ــرکت س ــر ش ــال حاض ــزود: درح ــزگان اف ــتاندار هرم اس
هرمــزگان 5 حلقــە چــاه در دشــت ممنوعــە دارد کــە بــا 
ــا  ــن چاه ه ــت آب از ای ــیرین کن، برداش ــن آب ش ــدازی ای راه ان

قطــع می  شــود.
جــادری گفــت: اکنــون 513 حلقــە چــاه در بنــدر خمیــر وجــود 
دارد کــە 449 حلقــە چــاه در بخــش کشــاورزی، 22 حلقــە چــاه 

ــرای آب آشــامیدنی و 5  در بخــش صنعــت، 37 حلقــە چــاه ب
حلقــە چــاه بــرای شــرکت ســیمان اســت. 

دکترذاکری مدیر تراز ملی صنعت کشور است

ــق  ــرد موف ــی از عملک ــا قدردان ــز ب ــر نی ــدر خمی ــدار بن فرمان
بحــث  بە ویــژه  هرمــزگان  ســیمان  کارخانــە  مدیرعامــل 
ــرای  ــا اج ــت: ب ــر، گف ــدر خمی ــیرین کن در بن ــدازی آب ش راه ان
ــدن آب  ــور ش ــرب، از ش ــن آب ش ــر تامی ــالوه ب ــرح ع ــن ط ای
ــار  ــە آب 4000 هکت ــود ک ــری می ش ــتان جلوگی ــت کهورس دش
اراضــی کشــاورزی را در ایــن منطقــە تامیــن می  کنــد. علیرضــا 
نصــری اجــرای ایــن طــرح را باعــث خــارج شــدن 5 حلقــە چاه 
از مــدار کارخانــە ســیمان از دشــت کهورســتان عنــوان کــرد کــە 
باعــث احیــا و تعادل بخشــی آب  هــای زیرزمینــی و کمــک بــە 
ــت  ــدن آب دش ــور ش ــری از ش ــت و جلوگی ــای دش آبخوان  ه

می شــود.
وی بیــان کــرد: بــا اجــرای ایــن طــرح دو میلیــون متــر مکعــب 
ــە  ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــع زیرزمین ــر از مناب ــت کمت برداش
انتظــار مــی رود بــا توجــە بــە مصــرف بــاالی کشــاورزی 3000 

متــر مکعــب دیگــر بــە ایــن ظرفیــت اضافــە شــود.
نصــری بــا قدردانــی از تالش  هــای مدیرعامــل ســیمان هرمزگان 
گفــت: دکتــر ذاکــری از مدیــران تراز ملــی و از افتخــارات صنعت 
کشــور بــە شــمار مــی رود و ایــن پــروژه بــا مدیریــت مدبرانــە 

وی عملیــات اجرایــی آن آغــاز شــده اســت.
فرمانــدار خمیــر در پایــان از مدیرعامــل ســیمان هرمــزگان بــە 
عنــوان مدیــری کــە صداقــت، خیرخواهــی و تــالش و دقــت در 

ــاد کــرد. ــد ی وجــودش مــوج می زن

جلوگیری از شور شدن آب  دشت
کهورستان با احداث آب شیرین کن



 ماهنامه داخلی سیمان هرمزگان  شمـاره نهم  اسفند ۹۴    صفحه 13

ــی فرصت    هــای ســرمایەگذاری  ــن الملل ــن نمایشــگاه بی دومی
ــا  ــتە ب ــع وابس ــورژی و صنای ــیمان، متال ــدن، س ــوزه مع در ح
حضــور مســئوالن محلــی و شــرکت کننــدگان داخلــی و خارجی 

آغــاز بــە کار کــرد. 
ــرکت  ــل ش ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــە گ ب
ــور  ــا حض ــگاه ب ــن نمایش ــاح ای ــن افتت ــیمان هرمزگان، آیی س
مدیرعامــل شــرکت ســرمایەگذاری و توســعە کیــش و بیــش 
از 88 شــرکت داخلــی و خارجــی، ســە شــنبە 6 بهمــن در مرکــز 

ــد.  ــاز ش ــش آغ ــی کی ــن الملل ــگاە های بی نمایش
ــی و  ــای صنعت ــە فعالیت    ه ــاره ب ــا اش ــان ب ــام جانفش پره
ــعە  ــرد توس ــا رویک ــش ب ــره کی ــده در جزی ــام ش ــی انج عمران
پایــدار جزیــره گفــت: زمینە هــای بســیار خوبــی در بخش    هــای 
عمرانــی، گردشــگری و اقتصــادی بــرای ســرمایەگذاران در 

ــش فراهــم اســت.  ــره کی جزی
ــده کیــش، تبدیــل  ــرای آین ــداز کیــش ب ــزود: چشــم ان وی اف
شــدن بــە دروازه ورودی کشــور اســت کــە بــە همیــن منظــور 
در دو ســال گذشــتە بــا انجــام پروژە هــای زیــر ســاختی، تــالش 

ــی فراهــم شــود.  شــده اســت بســتر فعالیت    هــای آت

ــا،  ــە، ایتالی ــن، ترکی ــور های چی ــرکت  هایی از کش ــور ش حض
کانــادا، اســترالیا، روســیە، اســلوانی و آلمــان در دومیــن 
نمایشــگاه بیــن المللــی فرصت    هــای ســرمایەگذاری و تجــاری 
ــتە از  ــع وابس ــورژی و صنای ــیمان، متال ــدن، س ــوزه مع در ح
ــا 9 بهمــن در  ــود کــە ت ــە نقــاط   قــوت ایــن نمایشــگاه ب جمل

ــت.  ــە داش ــش ادام کی
ــای  ــوب بخش    ه ــیل خ ــە پتانس ــە ب ــا توج ــت ب ــی اس گفتن
جــذب  بــرای  کشــورمان  متالــورژی  و  ســیمان  معــدن، 
ســرمایەگذاری و همچنیــن تجــارت آســان در جزیــره کیــش بە 
عنــوان فعــال تریــن منطقــە آزاد و ویــژه اقتصــادی ایــران، این 
نمایشــگاه می  توانــد فرصــت بســیار مطلوبــی جهــت حضــور 
ــور  ــی کش ــی و معدن ــای صنعت ــرمایەگذاری در بخش    ه و س

باشــد. 
شــایان ذکــر اســت مهنــدس خالقــی معــاون اجرایــی کارخانــە 
ســیمان و مهنــدس بنیــادی مشــاور مدیــر عامــل از نمایشــگاه 
بازدیــد کردنــد ومهنــدس آشــوری مدیــر بازاریابــی و فــروش، 
حمصیــان مدیــر دفتــر کیــش و حســین تشــکر در ایــن 

نمایشــگاه حضــور داشــتند. 

دومیــن نمایشــگاه بین المللــی فرصت    هــای ســرمایەگذاری 
و تجــاری در معــدن، ســیمان، متالــورژی و صنایــع وابســتە

در مرکز نمایشگاە های بین المللی کیش برگزار شد: 
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ــرکت  ــل ش ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــە گ ب
ــاحلی  ــال س ــابقات والیب ــن دوره مس ــیمان هرمزگان، دومی س
ــی و بزرگداشــت  ــم مل ــی تی ــران کشــور )انتخاب ــی کارگ قهرمان
ــم از  ــرکت 15 تی ــا ش ــە ب ــزگان( ک ــتان هرم ــر اس ــهدای کارگ ش
شــنبە 19 دی مــاه 94 دیــروز در بنــدر خمیــر برگــزار شــد ظهــر 
امــروز بــا قهرمانــی تیــم آجیــل و خشــکبار عــارف گلســتان بــە 
پایــان رســید. تیم    هــای ســیمان هرمزگان، بهرەبــرداری متــروی 
ــا چهــام ایــن رقابت  هــا  ــر ســکوی دوم ت ــز ب ــزد نی تهــران و ی

قــرار گرفتنــد.

در روز پایانــی ایــن مســابقات و از 8/30 صبــح بــە طــور 
همزمــان تیم    هــای ســیمان هرمزگان )امیــر شوشــتری و ســید 
امیــد حســینی( و تیــم یــزد )محمــد جــواد نظــری و حســین 
ــد کــە ایــن  ــە مصــاف هــم رفتن لطیــف( در زمیــن شــماره 1 ب
رقابــت جــذاب و زیبــا بــا حســاب 2 بــر 0 و بــا نتایــج 21 - 18 و 
21 - 14 بــە ســود ســیمان هرمزگان بــە پایــان رســید تــا میزبــان 
ــال  ــە فین ــده ب ــود کنن ــن صع ــوان اولی ــە عن ــا ب ــن رقابت  ه ای

باشــد. 

در دیگــر بــازی نیــز تیم    هــای آجیــل و خشــکبار عــارف گلســتان 
)ابراهیــم ســن ســبیلی و رحمــان رئوفــی( و شــرکت بهرەبرداری 
متــروی تهــران )محمدرضــا برزگــر و هــادی جعفــری( در زمیــن 
شــماره 2 بــە مصــاف هــم رفتنــد کــە تیــم باتجربــە و پرقــدرت 
ــج مشــابە  ــا نتای ــر 0 و ب ــا نتیجــە 2 ب گلســتان موفــق شــد ب
21-17 و 21-17 از ســد حریــف خــود عبــور کــرده و راهــی فینــال 

شــود. 

بدیــن ترتیــب در دیــدار ردەبنــدی ایــن رقابت  هــا و از ســاعت 
9/45 دو تیــم یــزد و تهــران بــرای کســب مقــام ســومی ایــن 
رقابت  هــا بــە مصــاف هــم رفتنــد کــە در نهایــت تیــم تهــران 
موفــق شــد در دو ســت پیاپــی و بــا نتایــج 21 -18 و 21 - 16 یــزد 

را شکســت داده و بــر ســکوی ســومی بایســتد. 

در دیــدار فینــال ایــن رقابت  هــا نیــز کــە از ســاعت 10/45 و بــا 
حضــور خیــل کثیــر مشــتاقان والیبــال، اهالــی بنــدر خمیــر و 
جمــع زیــادی از مســئولین برگــزار شــد، تیــم آجیــل و خشــکبار 
عــارف گلســتان موفــق شــد در یــک بــازی ســخت و نفس گیــر 
بــا نتیجــە 2 بــر 1 )13-21، 21-14 و 15 - 12( تیــم پرقــدرت 
ســیمان هرمزگان را شکســت داده و بــر ســکوی قهرمانــی ایــن 

ــرد.  ــرار بگی ــا ق رقابت  ه

در ایــن رقابت  هــا ابراهیــم ســن ســبیلی بــا 44 ســال ســن از 
گلســتان و حســین لطیــف بــا 19 ســال ســن از یــزد بــە عنــوان 

مســن تریــن و جوانتریــن بازیکــن معرفــی شــدند. 
ــان ایــن مســابقات در ســخنانی  ســن ســبیلی یکــی از قهرمان
ــن  ــطح ای ــر، س ــدر خمی ــوب بن ــی خ ــکر از میزبان ــن تش ضم
مســابقات را بــە لحــاظ کمــی و کیفــی بســیار بــاال دانســت و 
اظهــار امیــدواری کــرد کمیتــە ســاحلی فدراســیون والیبــال نگاه 
ــوزه  ــن ح ــتان در ای ــن شهرس ــای ای ــە ظرفیت    ه ــای ب ویژ ه

داشــتە باشــد. 

از نــکات جالــب توجــە ایــن دوره از مســابقات حضــور 
ــابقات  ــل مس ــاد در مح ــیار زی ــدان بس ــاگران و عالقەمن تماش
ــیل  ــز از پتانس ــاحلی نی ــال س ــد والیب ــر می رس ــە نظ ــود و ب ب
زیــادی بــرای ســرمایەگذاری در حــوزه ورزش برخــوردار باشــد. 
یــادآوری می  نمایــد مراســم اختتامیــە ایــن رقابت  هــا نیــز بــا 
حضــور مســئوالن فدراســیون ورزش کارگــری )بیــژن خراســانی 
نایــب رئیــس و خوشــدل دبیــر فدراســیون(، مســئوالن شــرکت 
ســیمان هرمزگان )مهنــدس رحمــان زاده و جمــع زیــادی از 
مدیــران بخش    هــای مختلــف(، ســلیمی )مدیــر کل تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی اســتان هرمــزگان( برگــزار و بــا اهــدای کاپ، 

مــدال و جوایــز نقــدی از قهرمانــان تجلیــل بــە عمــل آمــد. 
ــا همــت و تــالش شــرکت ســیمان هرمزگان،  ایــن رقابت  هــا ب
هیــات والیبــال اســتان هرمــزگان و اداره کل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی ایــن اســتان در شهرســتان بنــدر خمیــر برگــزار شــد. 

میزبان نایب قهرمان شد

گلستان قهرمان رقابت    های والیبال ساحلی کارگران کشور 

ــا شــرکت  در ایــن رقابت  هــا کــە ب
15 تیــم از 19 تــا 21 دی مــاه 94 
ــزار  ــر برگ ــدر خمی ــتان بن در شهرس
ــگبار  ــل و خش ــای آجی ــد تیم    ه ش
عــارف گلســتان، ســیمان هرمزگان، 
و  تهــران  متــروی  بهرەبــرداری 
ــا چهارمــی  ــر ســکوی اول ت ــزد ب ی
گرفتنــد. قــرار  رقابت  هــا  ایــن 
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ــد  ــود در فرآین ــور خ ــن حض ــزگان در اولی ــیمان هرم ــرکت س ش
ــوان  ــە عن ــران و ب ــی ای ــت مال ــی مدیری ــزه مل ــی جای ارزیاب
ــد.  ــە گردی ــذ تقدیرنام ــە اخ ــق ب ــیمانی موف ــرکت س ــا ش تنه
ششــمین دوره جایــزه ملــی مدیریــت مالــی ایــران بــا حضــور 
مقامــات ارشــد کشــوری و لشــکری همچــون، دکتــر هاشــمی 
وزیــر بهداشــت، دکتــر بانــک معــاون نهــاد ریاســت جمهــوری،  
دکتــر قالیبــاف مدیرعامــل بــورس اوراق بهــادار، امیــر ســرتیپ 
ــاب  ــش، جن ــی ارت ــروی هوای ــده نی ــی فرمان ــاه صف ــان ش خلب
آقــای فاضلــی عضــو هیــات عامــل ســازمان حسابرســی، دکتــر 

ملــی  ســازمان  رییــس  طباطبایــی 
بهــره وری و همچنیــن جمعــی از مدیــران 
و مســئوالن کشــوری و بیــش از 1300 
تــن از مدیــران مالــی، حســابداران، 
حسابرســان، کارشناســان، مدیــران و 
ــنبە  ــور در روز یکش ــی کش ــگان مال نخب
4 آذر 1394 در ســالن اجــالس ســران 

ــد. ــزار ش ــالمی برگ ــورهای اس کش
ــی  ــزه مل ــزاری جای ــت برگ ــی اس گفتن
مدیریــت مالــی ایــران از ســال 1389 
ســطح  ارتقــای  و  بهبــود  بسترســاز 
مدیریــت مالــی و اقتصادی در شــرکت ها 
و ســازمان های شــرکت کننده گردیــده 
ــا اهــداف ایجــاد  ــزه ب ــن جای اســت. ای
ــت  ــادی، حمای ــی و اقتص ــفافیت مال ش
ــیر  ــە ای در مس ــی حرف ــت مال از مدیری
در  واقعــی  جایــگاه  بــە  دســتیابی 

شــرکت ها  ترغیــب  و  تشــویق  ســازمان ها،  و  شــرکت ها 
ــوت و ضعــف و  ــاط ق ــی و شــناخت نق ــرای انجــام خودارزیاب ب
زمینە هــای بهبــود، ایجــاد فضــای رقابتــی مناســب و حرفــە ای 
ــردی  ــف راهب ــی، تعری ــازمان های ایران ــرکت ها و س ــان ش می
ــتیابی  ــت دس ــا در جه ــادی بنگاه ه ــی و اقتص ــت مال از مدیری
ــرکت ها و  ــی از ش ــی و قدردان ــتراتژیک و معرف ــداف اس ــە اه ب
ــن  ــادی و همچنی ــی و اقتص ــوزه مال ــر در ح ــازمان های برت س
ــی  ــادل تجربیــات موفــق مدیــران مال فراهــم کــردن امــکان تب

برگــزار می شــود. 

جایــزه  کســب  کــە  واقعیــت  ایــن 
ــی ایــران بــە عنــوان ســند  مدیریــت مال
افتخــار یــک ســازمان و بــە طــور خــاص 
ــا  ــە تنه ــران می باشــد، ن ــی ای حــوزه مال
بــرای مدیــران نهادینــە شــده بلکــە 
حضــور در فرآینــد جایــزه مدیریــت مالــی 
ایــران و ارتقــای حــوزه مالــی ســازمان بــە 
ســطح معیارهــای ایــن جایــزه بــە عنوان 
ــرکت ها و  ــب ش ــرای اغل ــان ب ــک آرم ی

ــت.  ــده اس ــل ش ــازمان ها تبدی س
در ششــمین دوره جایــزه ملــی مدیریــت 
ــی گاه  ــعار "تجل ــا ش ــە ب ــران ک ــی ای مال
ــدط  ــزار گردی ــر" برگ ــی برت ــران مال مدی
ــاون  ــور مع ــعید خانی پ ــای س ــاب آق جن
ســیمان  شــرکت  اقتصــادی  و  مالــی 
هرمــزگان تقدیرنامــە شــرکت را از دســت 
وزیــر محتــرم بهداشــت دریافــت کردنــد.

کسب جایزه ملی مدیریت مالی ایران توسط سیمان هرمزگان
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ــردم داری، ــار م ــل در کن ــی و تعام ــی، هماهنگ همراه
 رمــز اصلی موفقیــت مدیران مجموعە ســیمان هرمزگان

جناب آقای جاسم جادری استاندار استان هرمزگان
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ما  اختیار  در  کە  فرصتی  از  تشکر  با   
گذاشتید، توضیحاتی در خصوص وضعیت 

اشتغال استان هرمزگان بفرمائید:
دلیــل  بــە  هرمــزگان  اســتان   
دارای  الجیشــی  ســوق  موقعیــت 
بســیاری  پتانســیل  های  و  قابلیت هــا 
می باشــد، از ایــن رو اشــتغال در هرمزگان 
رونــق داشــتە و در ســال 1393 نــرخ 
ــوده و  ــکاری در اســتان 10/3 درصــد ب بی
ــال جاری 12/1  ــل س ــار در 3 فص ــن آم ای
ــگاه  ــا جای ــە ب ــت ک ــوده اس ــد ب درص
امــا  مطلــوب فاصلــە بســیاری دارد، 
اشــتغال بــە عنــوان یکــی از الویت  هــای 
ــوده و  ــرح ب ــد مط ــر و امی ــت تدبی دول
ــتان  ــی اس ــە مدیریت ــت و مجموع هس
را  اشــتغال  اوضــاع  می  کنــد  تــالش 
در هرمــزگان کــە حــل آن می توانــد 
ــای حــل بســیاری از معضــالت و  ــر بن زی
ــران  ــد را جب ــی  باش ــای اجتماع بحران  ه

ــد. نمای

 وضعیت اشتغال در بندر خمیر بە نسبت 
استان چگونە است؟

بــا  شهرســتانی  خـمــیــــر   
و  شــیالتی  و  طبیعــی  ظرفیت  هــای 
صنعتــی و گردشــگری اســت کــە بــا 
توجــە بــە شــغل دریانــوردی مــردم 
ایجــاد  ظرفیت  هــای  و  دیربــاز  از 
ــن  ــیمان، ای ــرکت س ــد ش ــده همانن ش
شهرســتان دارای شــرایط بهتــری نســبت 
ــع  ــا صنای ــت، ام ــق اس ــر مناط ــە دیگ ب
ــد  ــە تولی ــد کارخان پاییــن دســتی همانن

ــارت  ــار تج ــد در کن ــم می توان ــت ه پاک
ــرای ایجــاد  ــادی راه را ب و صنعــت و صی

ــد. ــم نمای ــتر فراه ــتغال بیش اش

 از وضعیت فرهنگی و روابط  اهل تسنن 
و تشیع راضی هستید؟

دولــت  سیاســت  های  از  یکــی   
تمامــی  از  اســتفاده  امیــد  و  تدبیــر 
ــی  ــای مدیریت ــا و توانمندی  ه ظرفیت ه
اســت کــە بــە دور از گرایشــات مذهبــی 
و قومــی در حــال انجــام بــوده، هرمــزگان 
یکــی از اســتان  های پیشــرو در ایــن 
زمینــە اســت. بــە عبارتــی، رویکــرد 
ــا  ــە قابلیت ه ــە ب ــم توج ــت یازده دول
ــە  ــان ب ــب و زن ــوام، مذاه ــی اق و توانای
ــت از  ــوری و درخواس ــعار مح ــوان ش عن
اســتانداران بــرای اجرایــی کــردن آن 
از ابتــدای شــروع بــە کار دولــت و در 
ــر  ــای دکت ــاب آق ــتانی جن ــفر های اس س
روحانــی مــورد تأکیــد قــرار گرفتە اســت.
بــر ایــن اســاس یکــی از اقدامــات ویــژه 
دولــت تدبیــر و امیــد مشــارکت اقــوام و 
مذاهــب در نظــام تصمیــم گیری اســتان 
ــدار  ــە از 13 فرمان ــەای ک ــە گون ــود، ب ب
از بــرادران اهــل  اســتان 2 فرمانــدار 
تســنن و 3 معــاون فرمانــدار اهل ســنت 
و 7 بخشــدار اهــل ســنت منصوب شــده 
کــە در نــوع خــود بی ســابقە اســت، 
کــە موجــب همبســتگی اقــوام و اتحــاد 
و زندگــی مســالمت آمیز و مثال زدنــی 
در اســتان هرمــزگان شــده اســت، بنــده 
ــی  ــزگان الگوی ــروز هرم ــم ام ــا می کن ادع
ــاط  ــایر نق ــرای س ــوس ب ــی و ملم عین
ــتان در  ــردم اس ــە م ــت و هم ــور اس کش
ــوری  ــدس جمه ــام مق ــم نظ ــر پرچ زی
اســالمی در حــال زندگــی تــوأم بــا 

ــتند. ــات هس ــش و ثب آرام

هرمزگان  سیمان  کارخانە  حضور  تاثیر   
در وضعیت اشتغال بندر خمیر تا چە حدی 

است؟
ــا بیــش از 700  ــە ســیمان ب  کارخان
ــان  ــد آن ــش از 80 درص ــە بی ــنل ک پرس
ــتند،  ــدگار هس ــی و مان ــای بوم از نیرو ه
ســهم بســزایی در اشــتغال شهرســتان و 
منطقــە ایفــا می  کنــد کــە اگــر بــە نوعــی 
اشــتغال غیر مســتقیم ایــن کارخانــە را در 
نظــر بگیریــم نقــش تعییــن کننــد ه ای در 

ایجــاد اشــتغال دارد.

 عملکرد مدیران شرکت سیمان در حفظ 

سیمان  شرکت  توسعە  و  اقتصادی  ثبات 
هرمزگان را چگونە ارزیابی می کنید؟

 همراهــی و هماهنگــی و تعامــل در 
ــت  ــی موفقی ــز اصل ــردم داری رم ــار م کن
ــزگان  ــیمان هرم ــە س ــران مجموع مدی
اســت کــە امیــدوارم بــا همــت و جدیت 
و توســعە ای کــە بــە زودی کلیــد خــورده 
ــی  ــاهد نقش آفرین ــردد، ش ــاز می گ و آغ
بیشــتر ســیمان هرمــزگان همچــون 

گذشــتە باشــیم.

وضعیت  از  حضرتعالی  پیش بینی   
اقتصادی استان پس از رفع تحریم  ها و در 

شرایط پسابرجام چیست؟
ــا تحریم  ــرایط پس ــزگان در ش  هرم
ــر بگوییــم پســابرجام در ســکوی  ــا بهت ی
ــرش توســعە اقتصــادی اســت. ســهم  پ
هرمــزگان از درآمــد گمــرکات ملــی و 
ــی و  ــرز آب ــار م ــادرات و واردات در کن ص
ــوان دروازه  ــە عن ــن نقطــە را ب ــر، ای جزای
ــت. ــرده اس ــرح ک ــور مط ــادی کش اقتص
مجمــوع شــرایط حاضــر بــا توجــە 
در  دولــت  برنامە هــای  تحقــق  بــە 
ــی  ــالت بین الملل ــی و تعام ــد سیاس بع
می توانــد در ذهــن آینــد ه ای روشــن 
را بــرای هرمــزگان و ارتقــاء جایــگاه 
ــش  ــد از نق ــە نبای ــد. البت ــور کن آن متص
بــە  هرمــزگان  هماننــد  اســتان  های 
عنــوان دروازه تجــاری کشــور در دوره 
ــل  ــا غاف ــا دنی ــور ب ــد کش ــی جدی تعامل
مانــد، اســتانی کــە در دو ســال اخیــر بــا 
قرارگیــری در مســیر آرامــش و حرکــت رو 
ــوان  ــە عن ــە ب ــروز در منطق ــو، ام ــە جل ب
ســرمایە گذاری  الویت  هــای  از  یکــی 
ــوع  ــت. مجم ــرده اس ــرح ک ــود را مط خ
اقتصــادی  رونــق  از  نشــان  جهــات 

دارد. هرمــزگان 
ــە در  ــی ک ــی از آرامش ــن و تاس ــە یم ب
فضــای کشــور در پــی تدبیــر و عقالنیــت 
موجــود حاکــم شــده اســت، شــاهد 
ــد  ــتان هایی همانن ــە اس ــتیم ک آن هس
ظرفیت  هــای  دارای  کــە  هرمــزگان 
گردشــگری،  و  صنعــت  در  متعــددی 
حمــل ونقــل و کشــاورزی، صیــادی و 
تجــارت هســتند در شــرایط خوبــی قــرار 
گرفتە انــد و نقــش توافــق هســتە ای 
صنایــع  و  گمــرکات  رونــق  موجــب 
دریایــی و توســعە زیرســاخت ها خواهــد 
ــر  ــر را ب ــد بیشــترین تأثی شــد و می توان
شــهر های بنــدری از جملــە هرمــزگان 

ــذارد. بگ

جــادری  جاســم  آقــای  جنــاب 
اســتاندار اســتان هرمــزگان در دولت 
یازدهــم تحصیل کــرده رشــتە الهیات 
و معارف اســالمی از دانشــگاه شهید 
ــتر  ــت. او پیش ــواز اس ــران اه چم
نماینــدٔه مجلــس از حــوزه  انتخابیــٔە 
دشــت آزادگان از اســتان خوزســتان 
پنجــم  و  دوره ســوم، چهــارم  در 
مجلس شــورای اســالمی بــود. پس 
از آن عضــو هیئــت مدیــره و معاون 
بازرگانــی شــرکت ملــی صنایــع 
مــس ایــران و عضــو هیــات مدیــره 
شــرکت آلومینیــوم ایــران و مشــاور 
مدیــر عامــل پخــش و پاالیــش 
فرآورده هــای نفتــی، مشــاور رئیــس 
ــران و  ــادن ای ــعە مع ــازمان توس س
مشــاور مدیــر عامــل ســازمان آب و 

ــود. ــتان ب ــرق خوزس ب



رکود صنعتی مانع ارزش آفرینی برای 
سهام داران سیمان هرمزگان نشد

درباره شرکت سیمان هرمزگان

مـــــدیریت مـــــوفق و کارآمد، تولیـــــــد و فـــــروش ســــــــــرآمد

ــە صــورت شــرکت ســهامی خــاص تاســیس شــده و  شــرکت ســیمان هرمــزگان )ســهامی عــام( در تاریــخ 27 دی مــاه 1361 ب
تحــت شــماره 46412 در اداره ثبــت شــرکت هــا و مالکیــت صنعتــی تهــران بــە ثبــت رســیده اســت. شــخصیت حقوقــی شــرکت 
براســاس مصوبــە مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1378/04/26 از "ســهامی خــاص" بــە "ســهامی عــام" تبدیــل شــده و مرکــز 
اصلــی شــرکت در تاریــخ 16 تیــر مــاه 1379 از تهــران بــە بندرعبــاس انتقــال یافــت. بــە موجــب مصوبــە مــورخ 1384/03/30 
مجمــع عمومــی فــوق العــاده صاحبــان ســهام، ســال مالــی شــرکت از اول آذر مــاه هــر ســال آغــار و در آخــر آبــان مــاه ســال بعــد 
بــە پایــان مــی رســد. شــرکت ســیمان هرمــزگان دارای دو خــط تولیــد مجموعــا بــا ظرفیــت روزانــە 6 هــزار تــن یکــی از بزرگتریــن 
ــت.  ــوردار اس ــیمان برخ ــت س ــژه ای در صنع ــگاه وی ــوده و از جای ــور ب ــطح کش ــیمان در س ــای س ــە ه ــن کارخان ــە روز تری و ب

ــزارش  گ
مجمــع 
عمومــی
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ــای  ــب صورت  ه ــی، تصوی ــازرس قانون ــره و ب ــات مدی ــزارش هی ــتماع گ ــە | اس ــتور جلس دس
مالــی ســال مالــی منتهــی بــە 1394/8/30، انتخــاب حســابرس و بــازرس قانونــی، انتخــاب روزنامــە 
کثیراالنتشــار روزنامــە اطالعــات، و ســایر تصمیماتــی کــە در صالحیــت مجمــع عمومــی مــی باشــد.

مجمع عمومی عادی 
سالیانە شرکت سیمان 
هرمزگان، سال مالی 
منتهی بە 30 آبان 1394، 
25 بهمن ماه در هتل 
سیمرغ برگزار شد. در این 
جلسە کە با حضور 98/5 
درصد سهام داران برگزار 
شد، گزارش عملکرد شرکت 
سیمان هرمزگان ارائە شد 
و بر اساس تصویب هیات 
رییسە مجمع، 90 ناموت 
سود بە ازای هر سهم تعلق 
گرفت. شایان ذکر است، 
اعضای هیات مدیره 
شرکت سیمان هرمزگان 
شامل آقایان حمیدرضا 
خطیبی، رییس هیات 
مدیره و نماینده گروه 
سرمایە گذاری امید، قربان 
دانیالی، نایب رییس 
هیات مدیره و نماینده 
شرکت چاپ و نشر سپە، 
وحید ذاکری سنطە، 
مدیر عامل و عضو هیات 
مدیره و نماینده شرکت 
سرمایە گذاری سپە، 
جعفر رحمان زاده، عضو 
هیات مدیره و نماینده 
شرکت لیزینگ امید، 
معصوم نجفیان، عضو 
هیات مدیره و نماینده 
شرکت مدیریت توسعە 
گوهران امید است. در این 
جلسە  نماینده سازمان 
بورس، نماینده موسسە 
حسابرسی کوشامنش، 
نماینده شرکت چاپ و 
نشر سپە و نماینده شرکت 
کارگزاری سپە حضور 
داشتند. 

113 درصد تولید بە نسبت 
ظرفیت اسمی در شرایط رکود

دکتــر وحیــد ذاکــری در مجمــع عــادی ســالیانە 
شــرکت ســیمان هرمــزگان گفــت: ســیمان 
هرمــزگان در ســال جــاری، تمــام همــت و تالش 
ــری  ــە کارگی ــن ب ــا ضم ــرد ت ــە کار ب ــود را ب خ
جــذب  و  زحمتکــش  و  توانمنــد  نیروهــای 
افــراد خوشــنام، مدیــر و موثــر در بخــش هــای 
مختلــف فنــی و ســتادی در امــور محولــە موفــق 
ــا  ــرکت ب ــکاران ش ــح داد: هم ــد. وی توضی باش
ــازار، شناســایی چالــش هــای پیــش  توســعە ب
رو در صنعــت بــە ویــژه صنعــت ســیمان، رصــد 
ــران،  ــای ای ــارج از مرزه ــایگان و خ ــازار همس ب
ــە  ــا ب ــروز، م ــا ام ــد ت ــاد کردن ــرایطی را ایج ش
تصمیم گیــران  و  مجریــان  نماینــده  عنــوان 
در ســیمان هرمــزگان بتوانیــم از زحمــات و 
ــم  ــاع کنی ــد، دف ــە و تولی ــان در کارخان عملکردم
و سپاســگزار نقــش کســانی باشــیم کــە در 

ســتاد شــرکت و در بخــش هــای مختلــف نقش 
دارنــد. مدیــر عامــل شــرکت ســیمان هرمــزگان 
گفــت: براســاس آمارهــای موجــود، تاییــد رقبــا 
و از همــە مهم تــر ســهام دار عمــده شــرکت، 
ــاق  ــن اتف ــە ای ــت ک ــن اس ــن ای ــت م برداش
خــوب افتــاد. او گفــت: گــزارش و عملکــرد 
ــی  ــای مال ــتگاه در صورت ه ــک دس ــە ی مجموع
آن شــرکت وجــود خواهــد داشــت و بــر اســاس 
ــە داد،  ــی کمــی و کیفــی ارائ ــوان ارزیاب آن می ت
ــرکت  ــرد ش ــال در عملک ــالە کام ــن مس ــە ای ک

ــت. ــهود اس ــزگان مش ــیمان هرم س
ــای  ــان اعض ــە اذع ــە داد: ب ــری ادام ــر ذاک دکت
هیــات مدیــره شــاید در تــک تــک اقدامــات و 
فعالیت هــای ســازمان در هیــات مدیــره، کار 
کارشناســی، هدایتــی و تصمیــم گیــری صــورت 
اعضــای  پیگیری هــای  بــرون داد  و  گرفــت 
ــە  ــا در مجموع ــد ت ــبب ش ــره س ــات مدی هی
فعالیت هــا، امــروزه شــرکت ســیمان هرمــزگان 
بــە نقطــە قابــل اتکایــی دســت یابــد. او گفــت: 
مــن بــە عنــوان مدیرعامــل ایــن شــرکت تنهــا 
ــات در  ــن تصمیم ــتم از دل ای ــە توانس کاری ک
صحنــە اجــرا کنــم، پیونــد دادن نفــع ســازمان و 
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نفــع افــراد در شــرکت ســیمان هرمــزگان 
بــود. او توضیــح داد: دغدغە هایــی را 
ــە  ــل ب ــر عام ــره و مدی ــات مدی ــە هی ک
ــتند،  ــهام داران داش ــده س ــوان نماین عن
همچنیــن شــورای اســالمی کار کــە بایــد 
ــل  ــە مقاب ــی و نقط ــع صنف ــا مناف عموم
ــە  ــا ب ــد، ام ــهام دار باش ــل و س مدیرعام
ــد  ــبب ش ــوب، س ــزار خ ــک اب ــوان ی عن
تــا بتوانیــم کارخانــە بســیار خــوب، 
ــتە  ــدی داش ــدل و متح ــگ، هم هماهن
ــیمان  ــرکت س ــل ش ــر عام ــیم. مدی باش
هرمــزگان بــا بیــان اینکــە در ســال مالــی 
کــە گذشــت ، حــدود 8 درصــد بیــش از 
ظرفیــت اســمی تولیــد داشــتیم، گفــت: 
ــە  ــزگان در 8 ماه ــیمان هرم ــە س کارخان
ابتــدای ســال شمســی جــاری توانســت 
ظرفیــت  از  بیش تــر  درصــد   13 کــە 
اســمی کارخانــە تولیــد کنــد کــە نتیجــە 
همدلــی و همراهــی تمامــی همــکاران در 

ــود.  شــرکت ب
مدیــر عامــل شــرکت ســیمان هرمــزگان 
رســالت شــرکت در ســال جــاری را عــالوه 
بــر انجــام وظایــف معمــول خــود، توجــە 
ــتە  ــر پیوس ــد و فراگی ــام من ــی، نظ علم
دانســت و گفــت: در این راســتا بــا انجام 
ــە  ــق و عالمان ــع، دقی بررســی هــای جام
در جهــت پیگیــری اهــداف راهبــردی 
ــن  ــی و تدوی ــە طراح ــبت ب ــرکت نس ش
برنامــە راهبــردی خــود قــدم برداشــتە و 
در ایــن راســتا در ســال جــاری موفــق بــە 
ــگاه،  ــتانداردهای 17025 آزمایش ــذ اس اخ
HSE، 50001 مدیریــت انــرژی، تقدیــر 
نامــە مدیریــت مالــی و دیگــر افتخــارات 
ــر و  ــری گفــت: تدبی ــد ذاک شــدیم. وحی
اســتراتژی هیــات مدیــره، رصــد دقیــق، 
ــئونات  ــە ش ــد کلی ــام من ــتمر و نظ مس

ــع انســانی  ــە حــوزه مناب شــرکت از جمل
اســت. او اظهــار داشــت: منابــع انســانی، 
تلقــی  شــرکت  ســرمایە  مهمتریــن 
ــدی  ــای توانمن ــرد ارتق ــود و رویک می ش
طریــق  از  شــرکت  انســانی  نیــروی 
اصالحــات ســاختاری، ارتقــای تــوان 
ارزش آفرینــی نیروهــا، اقدامــات رفاهــی، 
ــره وری  ــش به ــا افزای ــی و نهایت انگیزش
ــرای  ــاد ارزش ب ــظ و ایج ــدف حف ــا ه ب
ذینفعــان بــە ویــژه ســهام داران محتــرم 

ــرار دارد.  ــتور کار ق ــان در دس همچن

ارزش آفرینی 
در شرکت سیمان هرمزگان

مدیــر عامــل شــرکت ســیمان هرمــزگان 
ــا  ــود ب ــای خ ــت ه ــی از صحب در بخش
اشــاره بــە کاهــش تقاضــای ســیمان بــە 
ــاری  ــال ج ــادی در س ــود اقتص ــل رک دلی
گفــت: ایــن مســالە باعــث توقــف 
ــت  ــود در صنع ــی و رک ــای عمران طرح ه
ســاخت و ســاز و موجــب کاهــش قیمت 
محصــوالت کارخانە هــای ســیمانی در 
داخــل کشــور شــد و از طــرف دیگــر 
ــە  ــی ب ــد کاهشــی قیمت هــای جهان رون
ــی  ــژه در خصــوص محصــوالت معدن وی
را شــاهد بــوده ایــم. امــا مســروریم کــە 
ــە  ــار افزایــش هزین رکــود صنعتــی در کن
ــره و  ــر هیئت مدی ــا تدبی ــد، ب هــای تولی
تــالش و کوشــش شــبانە روزی مجاهدان 
عرصــە تولید در شــرکت، موجــب کاهش 
ارزش آفرینــی بــرای ســهام داران محتــرم 
نشــد و علیرغــم وجــود نوســانات متعــدد 

در ورودی هــا و خروجی هــای محیــط 
ــکاران  ــرد هم ــج عملک کســب و کار، نتای
ــە  ــت ک ــر آن اس ــاری بیانگ ــال ج در س
بنیــادی محکــم، پویــا و منعطــف در 
زیرســاخت ها و ســازوکارهای ســیمان 

ــە شــده اســت. ــزگان نهادین هرم
او همچنیــن گفــت: شــرکت ســیمان 
هرمــزگان در ایفــای مســئولیت اجتماعی 
خــود در قبــال محیــط زیســت و جوامــع 
ــعی  ــواره س ــوده و هم ــل نب ــی غاف محل
ــە اصــول  ــا توجــە ب ــا ب نمــوده اســت ت
ــە  ــبت ب ــیت نس ــا حساس ــی و ب اخالق
مســائل اجتماعــی، فرهنگــی و محیطــی 
توجــە نمــوده و بــا اتخــاذ موضــع فعــال 
ــود  ــب و کار خ ــط کس ــە محی ــبت ب نس
تاثیــری مثبــت بــر کار، جامعــە و کارکنان 

ــد.  ــتە باش داش

افزایش فروش صادراتی
شرکت سیمان هرمزگان

مدیــر عامــل شــرکت ســیمان هرمــزگان 
دربــاره وضعیــت تولیــد در ایــن کارخانــە 
ــزگان در  ــیمان هرم ــت: س ــدی گف تولی
تولیــد کلینکــر نســبت بــە ســال گذشــتە، 
4/1 درصــد افزایــش تولیــد داشــت، 
تولیــد ســیمان 4/9  در  کــە  هرچنــد 
درصــد کاهــش تولیــد داشــتیم. وی 
ــە دلیــل شــرایط  ــە اینکــە ب ــا اشــاره ب ب
کشــور  ســیمان  کارخانە هــای  بــازار 
ــراه  ــد هم ــدی تولی ــش 10 درص ــا کاه ب
هســتند، عملکــرد ســیمان هرمــزگان 
را مثبــت دانســت و گفــت: کارخانــە 
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ســیمان هرمــزگان بــە دلیــل برخــورداری 
بــا  مــازاد  ســیمان  آســیاب  یــک  از 
ــا  کیفیــت بســیار عالــی امــکان تولیــد ت
2/700 هــزار تــن ســیمان را دارد، امــا بــە 
ــذب  ــدم ج ــازار و ع ــد ب ــع ب ــل وض دلی
فعالیــت هــای عمرانــی و نبود کشــش در 
بــازار، مجبــور بــە کاهــش تولیــد شــدیم. 
ــرکت  ــە ش ــە اینک ــاره ب ــا اش ــری ب ذاک
ــر،  ــروش کلینک ــزگان در ف ــیمان هرم س
ــە ســال گذشــتە  ــک درصــد نســبت ب ی
افزایــش داشــتە اســت، گفــت: ارزش 
ــد  ــد تولی ــە در 113 درص ــی کارخان آفرین
بــە نســبت ظرفیــت اســمی آشــکار شــده 
ــت  ــده آن اس ــان دهن ــن نش ــت و ای اس
کــە کارخانــە ســالم، درســت، بــا قــدرت و 

ــد.  ــل کار می کن ــت کام ــا ظرفی ب
بــە گفتــە مدیــر عامــل شــرکت ســیمان 
هرمــزگان ایــن شــرکت در فروش ســیمان 
ــت.  ــتە اس ــش داش ــز افزای ــی نی صادرات
ــش  ــح داد: در بخ ــری توضی ــر ذاک دکت
فــروش داخلــی توانســتیم در اســتان های 
سیســتان و بلوچســتان، کرمــان، فــارس 
ــروش داشــتە  ــزان 2% ف ــە می و بوشــهر ب
ســیمان  فــروش   %98 امــا  باشــیم. 
هرمــزگان در اســتان هرمــزگان اســت کــە 
79% آن توســط شــبکە بســیار خــوب، بــە 
روز و فعــال نمایندگی هــا بــە فــروش 
پروژه هــای  در   %12 حــدود  می رســد، 
بــزرگ عمرانــی اســتفاده شــده و حــدود 
9% هــم توســط بتــن ســازهای بــزرگ بــە 
طــور مســتقیم خریــداری می شــود. او بــە 
پایــدار بــودن فــروش در شــرکت ســیمان 
ــروش  ــت: ف ــرد و گف ــاره ک ــزگان اش هرم
ســیمان هرمــزگان از یــک سیســتم و 
ــت  ــوردار اس ــی برخ ــیار خوب ــبکە بس ش
و همچنــان در حــال تقویــت اســت. 
ــا روزی  ــرد ت ــدواری ک ــار امی ــری اظه ذاک
برســد کــە ایــن شــرکت 95% کل ســیمان 
تولیدی را توســط شــبکە توزیع مشــخص 
ــروش،  ــای ف ــت نمایندگی ه و دارای اتیک
ــد. او گفــت: یکــی از کارهــای  عرضــە کن
ارزشــمندی کــە توســط هیــات مدیــره بە 

عنــوان خط قرمــز در ســیمان هرمزگان 
ممنوعیــت  اســت،  شــده  تعییــن 
فــروش اعتبــاری بــدون ضمانت هــای 
معتبــر می باشــد و از ایــن منظــر ایــن 
شــرکت جزء نــادر شــرکت هایی اســت 
کــە درصــد ســوخت مطالبــات آن 
تقریبــا صفــر می باشــد . مدیــر عامــل 
ــا اشــاره  ــزگان ب شــرکت ســیمان هرم
ــت  ــی مدیری ــزه مل ــت جای ــە دریاف ب
مالــی ایــران توســط شــرکت ســیمان 

ــرد  ــد ک ــاری تاکی ــال ج ــزگان در س هرم
کــە ایــن شــرکت از نظــر گــردش مالــی و 
دقــت نظــر در وصــول مطالبــات از جملــە 
موفق تریــن شــرکت هاســت.  دکتــر 
ــال  ــە در س ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــری ب ذاک
ــە از  ــن هزین ــا کمتری ــتیم ب 1394 توانس
مشــکالت عبــور کنیــم، اظهــار امیــدواری 
کــرد تــا در ســال آتــی ایــن شــرکت بــە 
جایــگاه رفیــع و متعالــی خــود بازگــردد. 
او گفــت: شــرکت ســیمان هرمــزگان بــە 
ــومالی،  ــن، س ــە یم ــورهایی از جمل کش
تانزانیــا، قطر،کنگــو و موزامبیــک صادرات 
ســیمان  شــرکت  دارد. 83% صــادرات 
ــا  ــت، ب ــر اس ــور قط ــە کش ــزگان ب هرم
توجــە بــە برگــزاری جــام جهانــی در 
ســال 2020 در کشــور قطــر، هدف گــذاری 
ــاره  ــا اش ــم.  او ب ــام داده ای ــتی انج درس
بــە اینکــە در گذشــتە تنهــا 5% تولیــدات 
ــادر  ــر ص ــور قط ــە کش ــرکت ب ــن ش ای
صــادرات  محاســن  دربــاره  می شــد، 
ــە کشــور قطــر گفــت: نزدیکــی و از آن  ب
ــە  ــت ک ــدی اس ــیار نق ــازار بس ــر ب مهم ت
امیدواریــم بتوانیــم آن را توســعە دهیــم . 

افزایش صادرات سیمان بە جای 
کلینکر

وحیــد ذاکــری در بخشــی از صحبت های 
ــیمان  ــادرات س ــش ص ــە افزای ــود ب خ
ــە جــای کلینکــر اشــاره کــرد  هرمــزگان ب
تولیــد  گفــت: حــدود 90% هزینــە  و 
ســیمان در کلینکــر اســت، کــە بــە عنــوان 
محصــول خــام بــە ســایر کشــورها صــادر 
ــره  ــات مدی ــد هی ــا تاکی می شــود، امــا ب
ــادر  ــیمان ص ــن س ــزار ت ــال 53 ه امس
ــمت  ــە س ــت ب ــال حرک ــم و در ح کردی
صــادرات محصــول نهایــی هســتیم. 
او گفــت: در آینــده نیــز بــە دنبــال 
ــی 30 درصــد صــادرات ســیمان  جایگزین

بــە جــای کلینکــر هســتیم. ذاکــری 
تاکیــد کــرد: اگــر ایــن فرآینــد و رونــدی 
کــە در ســیمان هرمــزگان در نظــر گرفتــە 
شــده اســت، حفــظ شــود، معتقــدم کــە 
می توانیــم تــا 50% ســیمان در ســال آتــی 

ــم.  ــادر کنی ص

پوشش 107درصدی سود هر سهم 
شرکت

ــی  ــاون مال ــور، مع ــی پ ــعید خان ــای س آق
و اقتصــادی شــرکت ســیمان هرمــزگان در 
ادامــە بــە ارایــە گــزارش مالــی ایــن شــرکت 
گفــت: شــرکت ســیمان  او  پرداخــت. 
هرمــزگان در بیــن 10 شــرکت برتــر صنعــت 
ــبت  ــە نس ــی ب ــروش داخل ــیمان در ف س
ظرفیــت تولید رتبــە اول را در فــروش داخلی 
ــە  ــن ادام ــان همچنی ــرد. ایش ــب ک کس
ــی و  ــیمان داخل ــروش س ــش ف داد: در بخ
ــە  ــزگان ب ــیمان هرم ــان، س ــادرات توام ص

ــە دوم در  ــد در رتب ــت تولی ــبت ظرفی نس
ــای  ــە آق ــە گفت ــرار دارد. ب ســطح کشــور ق
خانــی پــور، هدف گــذاری شــرکت ســیمان 

افزایش)كاهش(نسبت بە هدف نهاییمیزان دستیابیهدفواحدفرآیند

)8( %1,700,0001.561.251تنتولید سیمان

)8( %1,700,0001,572,354تنفروش سیمان

29 %405,000515,053تنفروش کلینکر

)1( %2,248,8122,162,789میلیون ریالمبلغ فروش

12 %686,358769.353میلیون ریالسود ناخالص

7 %568,177612.206میلیون ریالسود خالص

EPS7 %1,0481.130ریال
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هرمــزگان دســتیابی بــە تولید یــک میلیون 
و 700 هــزار تــن بــود کــە توانســتیم بە یک 
میلیــون و 561 هــزار تــن دســت یابیــم. او 
ادامــە داد: در فــروش کلینکــر در تولیــد %29 
رشــد نســبت بــە هدف گــذاری وجــود 
دارد. بــە گفتــە معــاون مالــی و اقتصــادی 
شــرکت ســیمان هرمــزگان در مجمــوع 
ســود ناخالــص شــرکت ســیمان هرمــزگان 
ــص و EPS شــرکت  12 درصــد و ســود خال
ــده  ــالم ش ــداف اع ــر از اه ــد باالت 7 درص
ــە توضیــح  ــدی شــده اســت.الزم ب جمع بن
اســت ارائــە گــزارش مقبــول و بــدون بنــد 
حسابرســی از نقــاط قابــل ذکــر در عملکــرد 
ســال مالــی و حاکــی از دقــت نظــر در تهیــە 
و ارائــە گــزارش هــای مالــی بــوده اســت . 

فقط بە دنبال
سوددهی نیستیم

ــر عامــل شــرکت ســیمان هرمــزگان  مدی
در بخشــی دیگــر از صحبــت هــای خــود 
ــیمان  ــت س ــر قیم ــە اگ ــان اینک ــا بی ب
ــرکت، دارای  ــای ش ــد هزینە ه ــز همانن نی
ــە %10  ــل ب ــود، حداق ــی ب ــیب افزایش ش
می رســیدیم،  ســود  ایــن  از  بیشــتر 
گفــت: در ســال آتــی صرفــا ســود مبنــای 
پیشــرفت کار نخواهــد بــود و حفــظ بازار 
ــره  ــات مدی ــت در هی ــوان اولوی ــە عن ب
ــک  ــت: ی ــت. او گف ــده اس ــاب ش انتخ
نماینــده و مشــتری را از دســت بدهیــم، 
برگردانــدن مجــدد آن هزینە چنــد برابری 
دارد، بنابرایــن در ســال آتــی بــا رصد کلیە 
رقبــا، شــرایط اقتصــادی کشــور، شــرایط 
اقتصــادی پســاتحریم، شــرایط اقتصــادی 
جهــان و حــوزه خلیــج فــارس بــر حفــظ 
بازارهــای جهانــی   تمرکــز خواهیــم کــرد.

مشارکت در احداث آسیاب 
سیمان در کشور عمان

مدیــر عامل شــرکت ســیمان هرمــزگان در 
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانە شــرکت 
ــە دغدغە هــای  ســیمان هرمــزگان از جمل
هیــات مدیــره بــە صــادرات مــواد خــام 
ــا  ــا ب ــتیم ت ــت: توانس ــرد و گف ــاره ک اش
امیــد  ســرمایە گذاری  شــرکت  کمــک 
ــە از نظــر فرهنگــی و  ــان ک در کشــور عم

ــە ســایر  ــە ســرمایە گذاری نســبت ب زمین
کشــورها طــی ارزیابــی 30 ســال گذشــتە 
مناســب تر تشــخیص داده شــده اســت، 
ــیمان  ــیاب س ــک آس ــب ی ــە نص برنام
ــم.  ــدارک ببنی ــی در ســال ت 750 هــزار تن
بدیــن  داد:  توضیــح  ذاکــری  وحیــد 
ــا یکــی  منظــور یــک شــرکت مشــترک ب
از هلدینگ هــای بــزرگ کشــور عمــان 
تاســیس کــە 60% بــرای ســیمان هرمزگان 
ــە شــریک مــا در عمــان  ــق ب و 40% متعل
ــە  ــی 10 دالری ک ــپ صادرات ــا  گ ــد ت باش
در حــال حاضــر بــە دلیــل صــادرات 
ناپایــدار کلینکــر صــورت می گیــرد، را 
ــزی جهــت  ــم. او گفــت: برنامە ری ــر کنی پ
احــداث آســیاب ســیمان 750 هــزار تنــی 
ــی  ــش فن ــزات و دان ــت، تجهی ــا مدیری ب
شــرکت ســیمان هرمــزگان و ســرمایە 

و فــروش از طــرق شــریک عمانــی در 
حــال انجــام اســت. مدیر عامــل شــرکت 
ســیمان هرمــزگان توضیــح داد: اینگونــە 
ــوان  ــە عن ــا ب ــازاد م ــوالت م 30% محص
ــە و در  ــال یافت ــان انتق ــە عم ــرمایە ب س
ــە ســیمان خواهــد شــد  ــل ب آنجــا تبدی
ــم شــد. او  و در ســود آن شــریک خواهی
بــە اســتقرار تیمــی متخصــص بــە منظور 
ــە  ــب ب ــکان مناس ــاب م ــی و انتخ ارزیاب
ــیمان  ــیاب س ــن آس ــب ای ــور نص منظ
ــرد و  ــاره ک ــان اش ــور عم ــاک کش در خ
توضیــح داد: در نزدیکــی مــکان انتخــاب 
ــترده ای  ــیار گس ــهرک های بس ــده، ش ش
ــن  ــە ایجــاد خواهــد شــد، ضم در منطق
اینکــە نیــم نگاهــی نیــز بــە کشــور یمــن 
داشــتە ایم، تــا امــکان صــادرات از کشــور 
عمــان بــە آنجــا و حــوزه کشــورهای 
آفریقایــی را داشــتە باشــیم. وی ایــن 
پــروژه را بســیار اقتصــادی و اســتراتژیک 
شــرکت  و  هرمــزگان  ســیمان  بــرای 

ســرمایە گــذاری امیــد دانســت و اظهــار 
ــاه اول  ــش م ــا در ش ــرد ت ــدواری ک امی
ســال کارهــای عملیاتــی  آن انجام شــود. 

احداث آب شیرین کن

ــزگان  ــیمان هرم ــرکت س ــل ش مدیرعام
ــرای  ــزوم احــداث آب شــیرین کن ب ــە ل ب
ایــن کارخانــە تولیــدی اشــاره کــرد و 
دغدغە هــای  دیگــر  جملــە  از  گفــت: 
ــە  مــا در ســیمان هرمــزگان آب اســت ک
ــری  ــت. ذاک ــی اس ــکلی جهان ــە مش البت
ــە  ــری کارخان ــح داد: در 70 کیلومت توضی
ســیمان هرمــزگان، حــدود 10 حلقــە چــاه 
ــا  ــط م ــاز توس ــورد نی ــە آب م ــم، ک داری
ــە  ــود ک ــال داده می ش ــە انتق ــە کارخان ب
ــی  ــم آب ــە ک ــە ب ــا توج ــوع ب ــن موض ای
ــده  ــدی را در آین ــکالت ج ــترده مش گس
ــود.  ــد نم ــاد خواه ــە ایج ــرای کارخان ب
ــە فکــر ایجــاد یــک  ــە همیــن دلیــل ب ب
آب شــیرین کن هســتیم تــا تضمینــی 
بــرای آینــده صنعــت مــا باشــد و از 
طرفــی نیــم نــگاه اقتصــادی و اجتماعــی 
ــە اخــذ مجوزهــای الزم  ــم. او ب ــز داری نی
از مراجــع ذیصــالح و همچنیــن شــرکت 
و  کــرد  اشــاره  امیــد  ســرمایە گذاری 
ــزار  ــیرین کن 6 ه ــب آب ش ــت: نص گف
ــل اســفند مــاه ســال  ــی در اوای مترمکعب
ــد  ــتە خواه ــە گذاش ــە مناقص ــاری ب ج
شــد، اینگونــە روزانە حــدود 1500 تــا 2000 
متــر مکعــب اســتفاده داخلــی و 4000 متر 
ــە منطقــە و  ــال کمــک ب ــە دنب مکعــب ب
فــروش بــە ســازمان آب منطقــە هســتیم 
ــرکت را  ــوب، ش ــن کار خ ــم ای و امیدواری

ــد.  ــە کن ــی بیم ــرای صــد ســال آت ب

ایجاد فضای اختصاصی
در اسکلە شهید رجایی 

عضــو هیــات مدیــره و مدیرعامل شــرکت 
ســیمان هرمــزگان دیگــر اقــدام ارزشــمند 
ــات  ــە هی ــاس مصوب ــده براس ــام ش انج
ــە  ــزگان ب ــیمان هرم ــرکت س ــره ش مدی
خریــداری انبــار و پایانــە شــرکت ســیمان 
رجایــی  شــهید  اســکلە  در  هرمــزگان 
اشــاره کــرد و گفــت: در ســنوات گذشــتە 
مبالــغ زیــادی بابــت اجــاره انبــار در بنــدر 
ــات  ــی اوق ــی گاه ــم، از طرف می پرداختی
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بــە دلیــل بارندگــی، کاالی صادراتــی 
ــون  ــم اکن ــا ه ــت، ام ــن می رف ــا از بی م
ــە در  ــل توج ــی قاب ــر صرفە جوی ــالوه ب ع
ــە  ــات ب ــە خدم ــل ارائ ــا ، از مح هزینە ه
ســایر شــرکت های ســیمانی  ایــن اقــدام 
ســودآوری نیــز بــرای مــا داشــتە اســت.  
ــی در  ــل صرفە جوی ــە از مح ــن اینک ضم
ــده ،  ــاد ش ــای ایج ــا و درآمده هزینە ه
ــر از  ــده در کمت ــرف ش ــرمایە گذاری ص س

ــت. ــده اس ــت داده ش ــال بازگش یکس

اتوماسیون بارگیرخانە

ــداف  ــە اه ــە ب ــا توج ــری، ب ــد ذاک وحی
صادراتــی شــرکت بــە لــزوم تجهیــز 
ــد  ــای تولی ــش هزینە ه ــە و کاه کارخان
و بارگیــری اشــاره کــرد و گفــت: بــا 
ــە ضمــن افزایــش  اتوماســیون بارگیرخان
تنــوع و کیفیــت بســتە بندی مزیت هــای 
ــم داد.   ــش خواهی ــز افزای ــی را نی صادرات

افزایش ظرفیت تولید

مدیرعامــل شــرکت ســیمان هرمــزگان بە 
برنامە ریــزی بــە منظــور افزایــش ظرفیت 
تولیــد در ســیمان هرمــزگان اشــاره کــرد 
ــوان تولیــدی  ــدام ت ــا ایــن اق و گفــت: ب
شــرکت از 6 هــزار تــن فعلــی بــە حــدود 
ــت.  ــد یاف ــش خواه ــن افزای ــزار ت 8 ه
او بــە وجــود دو روش بدیــن منظــور 
ــە  ــک روش اینک ــت: ی ــرد و گف ــاره ک اش
ــە 3500  ــم هــر خــط را ب ــن رق ــا کمتری ب

تــن افزایــش ظرفیــت دهیــم و دیگــری 
اینکــە بــە اســتاندارد نهایــی 4 هــزار تــن 
برســانیم کــە تصمیم گیــری در ایــن بــاره 
ــان؛ مشــاور  ــا مدیریــت مهنــدس متقی ب
عالــی شــرکت و پیشکســوت محتــرم 
ــری  ــال تصمیم گی ــیمان در ح ــت س صنع
اســت تــا هرکــدام نفــع و صــالح شــرکت 

اســت از ســال آتــی عملیاتــی شــود. 

استقرار نظام یکپارچە اطالعات و 
)BI(هوشمندسازی تجاری

مدیرعامــل شــرکت ســیمان هرمــزگان در 
بخشــی دیگــر از صحبت هــای خــود بــە 
رونــد اســتقرار نظــام یکپارچــە اطالعــات 
شــرکت  در  تجــاری  هوشمندســازی  و 
ــرد و گفــت:  ســیمان هرمــزگان اشــاره ک
90% اســتقرار سیســتم و نظــام یکپارچــە 
اتفــاق افتــاده اســت و  10% دیگــر نیــز تــا 
ــە انجــام خواهــد رســید.  پایــان ســال ب
ــرکت های  ــادر ش ــزء ن ــح داد: ج او توضی
ســیمانی هســتیم کــە تمــام فعالیت های 
مــا توســط سیســتم یکپارچــە مدیریــت 
ــدام  ــن اق ــە ای ــم ک ــود و امیدواری می ش
در جهــت کاهــش هزینە هــای نگهــداری، 
ــر  ــری موث ــانی و تصمیم گی ــروی انس نی

باشــد. 

90 ناموت تقسیم سود
بە ازای هر سهم

براســاس تصویــب هیــات مدیــره در 
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانە منتهــی 
بــە ســال مالــی 1394/8/30 بــە ازای 
ــیمان  ــرکت س ــهامداران ش ــهم س ــر س ه
هرمــزگان، 90 ناموت ســود تقســیم شــد، 
کــە رضایــت کامــل ســهامداران شــرکت را 

ــراه داشــت. ــە هم ب

برخی از گواهینامە  ها

• استاندارد CE اروپا
 ISO 14001 استاندارد •

 ISO 9001 استاندارد •
 ISO 18001 استاندارد •

 IMQ ISIRI 13000 استاندارد •
 IMQ ISO9001 استاندارد •

 IMQ 5S استاندارد •
 2007-BS OHSAS 18001 استاندارد •

• واحد نمونە صادرات
• واحد نمونە کیفیت

• گواهینامــە تاییــد صالحیت آزمایشــگاه 
همــکار از ســال 1387 تاکنون

ــداوم و ارتقــای کیفیــت  ــر ت ــوح تقدی • ل
ــدی محصــوالت تولی

• لوح و تقدیرنامە صنعت سبز
• لوح و تقدیرنامە واحد نمونە استان

• تقدیرنامــە جایــزه ملــی مدیریــت مالــی 
یران ا

• و دەها جایزه، لوح و تقدیرنامە دیگر
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چشم اندازی بر آثار و
بنا های تاریخی هرمزگان

ســرزمین کهنســال هرمــزگان کــە تاریخ، 
فرهنگ، ســنتها، آداب و رســوم دیرپایش 
ــت  ــی و قدم ــای جاودانگ ــواره گوی هم
ــە ی  ــت، در پهن ــوده اس ــە دارش ب ریش
خــود هــزاران رمــزو راز دارد. یادهــا، 
ــخ  ــە تاری ــتانی ک ــار باس ــا وآث یادبوده
ــیند، در  ــاره می  نش ــە نظ ــارش را ب ــر ب پ
ــی و  ــزرگ صنعت ــتاورد های ب ــار دس کن
اقتصــادی، در عصــر جمهــوری اســالمی 
ــر را  ــزگان معاص ــن هرم ــره ی روش چه
بــە تصویــر می  کشــد و در مجمــوع 
هرمــزگان دیدنــی و شــنیدنی را در پیش 
چشــم ســیاحان و مســافران مشــتاق بە 

نمایــش می  گــذارد.
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ــارس و بخشــی از  ــج ف ــون خلی ــع در شــمال آب  هــای نیلگ ــر مرب ــا 476/68 کیلومت ــزگان ب هرم
ــرقی،  ــمال ش ــمال و ش ــان در ش ــتان کرم ــایگانش را اس ــت وهمس ــە اس ــان قرارگرفت ــای عم دری
سیســتان و بلــو چســتان در جنــوب شــرقی و اســتان  های فــارس و بوشــهر در مغــرب تشــکیل 
می  دهنــد. ایــن اســتان بــە خاطــر مشــرف بــودن بــر تنگــە اســتراتژیک هرمــز و دارا بــودن تقریبــا 

اکثــر جزایــر ایــران از اهمیــت ویــژ ه ای برخــوردار اســت. 

موقعیت جغرافیایی

ویژگی  های طبیعی 
ــدی  ــتی و بلن ــر پس ــزگان، از نظ ــتان هرم اس
تقســیم  قســمت  دو  بــە  ناهمواری  هــا،  و 

 : د می شــو
1- مناطــق کوهســتانی کــە بخــش مهمــی 
ازناحیــە شــمالی تنگــە هرمز و قســمت شــمال و 
مشــرق مینــاب )بشــاگرد( را تشــکیل می  دهــد. 
کوە هــای اســتان در حقیقــت، دنبالــە کوە هــای 
زاگرس انــد کــە بــە تدریــج از شــمال بــە جنــوب 
ــە تپە هــای  ــاع آن  هــا کاســتە شــده و ب از ارتف
ــوند. از  ــل می ش ــی تبدی ــی و نمک ــی، گچ آهک
کوە هــای بلنــد ایــن اســتان می  تــوان بــە کــوه 
ــا ارتفــاع3267  ــاس ب فارغــان در شــمال بندرعب
متــر، کــوه شــب بــا بلنــدی 2681 متــر در شــمال 
شــرق شهرســتان بندرلنگــە، کــوه گنــو بــا 2447 
متربلنــدی در شــمال بندرعبــاس و کــوه بشــاگرد 

در شــمال شهرســتان مینــاب اشــاره کــرد. 
ــە در  ــە ک ــا جلگ ــاره ی ــت کن ــە ی پس 2- ناحی
تمــام طــول ســاحل بــە مــوازات خلیــج فــارس 

ــت.  ــده اس ــترده ش ــان گس ــای عم و دری

تنگە ی هرمز 
ــرض  ــر ع ــا 55 کیلومت ــە ب ــن تنگ ای
ــک  ــاط نزدی ــق، ارتب ــر عم و 128 مت
بــە هــزار کیلومتــر راه آبــی جنوبــی، 
کشــور را بــە آب هــای آزاد جهــان از 
ــر  ــان امکان پذی ــای عم ــق دری طری
از  لحــاظ،  ایــن  از  و  می  ســازد 
خاصــی  جغرافیایــی  موقعیــت 
ــزگان  برخــوردار اســت. اســتان هرم
بــە ویــژه بندرعبــاس، کیــش، قشــم 
و لنگــە چــون در حاشــیە خلیــج 
فــارس و در همســایگی تنگــە هرمــز 
قــرار دارد، از نظر اقتصادی، سیاســی، 
فرهنگــی و اجتماعــی دارای اهمیــت 
ــە  ــن رو همیش ــت. از ای ــیار اس بس
مــورد توجــە و طمــع اســتعمار گــران 
بــوده اســت. امــروزه از تنگــە هرمــز 
بــە عنــوان گلــوگاه اقتصــادی ایــران 

یــاد می شــود.

خلیج فارس
ــدود  ــاحت ح ــا مس ــارس ب ــج ف خلی
جنــوب  در  کیلومترمربــع،   240000
ایــران واقــع شــده و طــول آن از 
ــد  ــا ارون ــز ت ــە ی هرم ــە ی تنگ دهان
اســت.  کیلومتــر  رود حــدود 1259 
 185 آن  قســمت  کم عرض تریــن 
ــمت آن  ــن قس ــر و طویل تری کیلومت
ــە   ــق نقط ــت. عمی ــر اس 350 کیلومت
آن نیــز در 15 کیلومتــری جنــوب تنــب 
بــزرگ واقــع شــده و عمــق آن 93 متــر 
ــت دارا  ــە عل ــارس ب ــج ف اســت. خلی
ــع  ــع عظیــم نفتــی و مناب ــودن مناب ب
غذایــی فــراوان و صیــد مرواریــد، 
ــان  ــتراتژیک جه ــق اس ــی از مناط یک

بــە حســاب می  آیــد. 
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آب و هوا

اکثــر مناطــق اســتان هرمــزگان دارای دو 
فصــل، گرمــای طوالنــی و زمســتان   های 
ــا  ــل گرم ــت. فص ــدل اس ــاه و معت کوت
همــراه بــا شــرجی 9 ماهــە کــە در مــاه 
ــە اوج خــود می رســد و  ــرداد ب ــر و م تی
فصــل معتــدل ســە ماهــە کــە از اوایــل 
آذرمــاه شــروع می شــود و تــا اســفندماه 

ــد.  ــە می  یاب ادام

ویژگی   های اجتماعی 
ــار ســال 1390  ــر اســاس آم ــزگان ب ــت اســتان هرم جمعی
بالــغ بــر 1578183  نفــر بــوده کــە ازایــن تعــداد 868065 
نفر در روســتاها و 710118 نفر در شــهر های اســتان ســکونت 
ــروه  ــە دو گ ــژادی ب ــاظ ن ــزگان از لح ــردم هرم ــد. م دارن
ــای  ــامل آریایی  ه ــتان ش ــوند: سفیدپوس ــیم می ش تقس
ــتان  ــای کار و سیاەپوس ــران جوی ــراب و مهاج ــر، اع مهاج
باقیمانــده تیرەپوســتان بومــی و سیاەپوســتان مهاجــر کــە 

از آفریقــا و ســواحل عربســتان هســتند. 
زبــان اکثــر مــردم اســتان گویشــی از زبــان فارســی اســت 
ــدری معــروف اســت. در ایــن لهجــە تعــدادی  ــە بن کــە ب

لغــات عربــی، بلوچــی و انگلیســی وجــود دارد. 
در بعضــی از مناطــق اســتان بــە زبــان عربــی و گویش  های 

محلــی تکلــم می کننــد. 
دیــن اکثریــت مــردم اســالم اســت و پیــرو مذهب تشــیع 

و تســنن )شــافعی( هستند. 
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ــاس صفــوی شــهر های اشــغال شــده  در ســال 1032 هجــری قمــری شــاه عب
هرمــز، کنــگ، لنگــە و بنــدر گمبــرون را بــە فرماندهــی امــام قلــی خــان حاکــم 
ــی ها  ــا و انگلیس ــج هلندی ه ــە تدری ــا درآورد.  ب ــرف پرتغالی ه ــارس، از تص ف
بــە هرمــزگان آمدنــد و بــا افتتــاح تجارتخانەهــا و احــداث عمــارات عالــی، خود 
ــە دســت  ــز ب ــت فرانســە نی ــد. دول ــر پرداختن ــا یکدیگ ــت تجــاری ب ــە رقاب ب
ژنــرال گاردن بــا تاســیس کنســولگری در بندرعبــاس، منابــع مالــی عظیمــی را 
ــد بلژیــک، روســیە و  ــن زمــان کشــور های دیگــری مانن ــرد. در ای ــا ب ــە یغم ب

اســپانیا نیــز درایــن شــهر امتیازاتــی داشــتند. 

خلیــج فــارس در گذشــتە، بزرگتریــن 
مرکــز نیــروی دریایــی هخامنشــینان 
در جهــان آن روز بــە شــمار می  رفتــە 
ــم، الرک،  ــون قش ــی همچ ــر بزرگ و جزای
ــدرت  ــز ق ــز مرک ــش و هرم ــگام، کی هن
عظیــم دریانــوردی آن زمــان بوده اســت. 
در مــدت کوتاهــی برخــی از ایــن جزایــر 
ــت و  ــرار گرف ــان ق ــلط یونانی ــت تس تح
از آن بــە عنــوان پایگاهــی بــرای تصــرف 
اثــر  بــر  می کردنــد.  اســتفاده  هنــد 
زوال سلســلە پــارت و روی کار آمــدن 
ــوام  ــی از اق ــای بزرگ ــانیان گروە ه ساس
ــی  ــای دریای ــە پایگاە ه ــلە ب ــن سلس ای

ــدند  ــرازیر ش ــارس س ــج ف ــران در خلی ای
ــج  ــواحل خلی ــی در س ــهر های بزرگ و ش
فــارس و دریــای عمــان بــە وجــود 
ــم هجــری  ــرن هفت ــد. در اواخــر ق آوردن
قمــری، خربــس، قالت، ســوزا، دیرســتان، 
الفــت و قشــم رونــق خاصــی یافــت. در 
قــرن هشــتم ســپاهیان امیــر تیمــور بــە 
ــورش  ــە ی شــهر های ســاحلی هرمــز کهن
تســخیر  را  آنجــا  قلعە هــای  و  بــرد 
کــرده و بــە آتــش کشــید. اولیــن گــروه 
اســتعمارگران از ســال 908 هجــری قمری 
ــادر  ــکودوگاما در بن ــتی واس ــە سرپرس ب
ــال  ــدند. در س ــاده ش ــارس پی ــج ف خلی

پرتغالی هــا  از  1507 میــالدی گروهــی 
بــە فرماندهــی آلبوکــرک وارد خلیــج 
نابســامانی های  بــە  و  شــده  فــارس 
ــە  ــا اینک ــد ت ــن زدن ــارس دام ــج ف خلی
اهلل وردیخــان از جانــب شــاه عبــاس اول 
ــال  ــد. در س ــا ش ــع پرتغالی ه ــور دف مام
ــار  ــرای ســومین ب ــری ب 922 هجــری قم
ــج  ــە خلی ــاد ب ــروی زی ــا نی پرتغالی هــا ب
گمبــرون  بنــدر  و  آورده  روی  فــارس 
ــی  ــز و تمام ــره هرم ــا جزی ــراه ب را هم
تــا  جاســک  از  هرمــزگان  شــهر های 
لنگــە را تحــت ســیطره خــود درآوردنــد.

سابقە تاریخی 
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میناب از شهرســتان  های سرســبز، آبــاد 
ــد از  ــهر بع ــن ش ــتان و دومی ــق اس ــا رون و ب
بندرعبــاس اســت. رودخانــە پــرآب و شــیرین 
ــتان ها و  ــاری نخلس ــر آبی ــالوه ب ــاب، ع مین
ــز  ــاس را نی ــهر بندرعب ــرب ش ــزارع، آب ش م

تامیــن می  کنــد. 
ــر  ــاس 104 کیلومت ــا بندرعب ــاب ت ــە مین فاصل
اســت. قلعــە هــزاره، باغــات انبــە، ســد 
مینــاب  دیدنــی  جاذبە هــای  از  اســتقالل 
ــازار کــە محــل فــروش  هســتند. پنجشــنبە ب
صنایــع دســتی مینــاب اســت از رونــق خاصی 

می باشــد.  برخــوردار 

ــد  ــدر مرواری ــە بن ــهر ب ــن ش بندرلنگە ای
شــهرت داشــتە و دارای بافــت شــهری بســیار 
ــت  ــاظ قدم ــە از لح ــت. بندرلنگ ــی اس زیبای
دومیــن  کشــور،  مدرســە  دومیــن  دارای 
فــرودگاه کشــور و نیــز شــهرداری آن بــا 
قدمتــی صــد ســالە دارای اولیــن طــرح جامــع 
ــار تاریخــی  شــهری در کشــور می باشــد. از آث
ایــن شــهر می  تــوان بــە خانــە فکــری، 
ــا،  ــە شــیخ ســلطان العلم ــی، خان ــە بلوک خان
خانــە بســتکی، مســجد ملــک بــن عبــاس و 

ــرد.  ــاره ک ــدد اش ــای متع برکە ه

شــرق  در  بســتک  شهرســتان  بستک 
فرهنــگ  دارای  و  دارد  قــرار  بندرعبــاس 
جاذبە هــای  از  اســت.  غنــی  تاریخــی  و 
ــتک،  ــام بس ــە حم ــوان ب ــگری آن می  ت گردش
کاروانســرا و بــازار قدیــم بســتک اشــاره کــرد. 

رودان ایــن شهرســتان در شــرق اســتان 
اســتعداد های  دارای  و  واقــع  هرمــزگان 
مهــم  قطب هــای  از  یکــی  و  طبیعــی 
کشــاورزی محســوب می شــود. فاصلــە رودان 

ــت.  ــر اس ــاس 110 کیلومت ــا بندرعب ت

 175 در  شهرســتان  ایــن  حاجی آباد 
ــت.  ــع اس ــاس واق ــمال بندرعب ــری ش کیلومت
نســبت بە ســایر شهرســتان  های اســتان دارای 
ــاط  ــری می باشــد. از نق آب و هــوای مطبوع ت
ــوان  ــە می  ت ــن منطق ــی ای ــی و تفریح دیدن

ــرد.  ــزرج اشــاره ک ــە آبشــار ت ب

مهمتریــن  از  یکــی  جاســک  جاسک 
بنــادر تجــاری و صیــادی اســت کــە آن را 
جــک و راس الجاســک نیــز نــام نهــاده انــد. از 

ــوان  ــە می  ت ــن منطق ــی ای ــای دیدن جاذبە ه
بــە ســاحل شــنی و صخــره ای، جنــگل حــرا، 
ــاره  ــوراف اش ــرم پ ــادرمن و آبگ ــای س غار ه
کــرد. شــایان ذکــر اســت کــە غار هــای 
ســادرمن درمیــان کوهســتان های شــمال 
شــرقی جاســک و در امتــداد یکــی از شــعبات 

ــرار دارد.  ــە ق ــک کهن ــە جاس رودخان

فین از بخش  هــای شهرســتان بندرعبــاس 
ــاس  ــری شــمال بندرعب اســت و در 90 کیلومت
ــگری  ــیل  های گردش ــت و از پتانس ــع اس واق
جاذبە هــای  بــە  می  تــوان  بخــش  ایــن 
و  آبشــار  رودخانــە،  )چشــمە،  طبیعــی 
جاذبە هــای  متراکــم(  نخلســتان  های 
تاریخــی )قلعــە فیــن و آســیاب( و مجموعــە 

ــود.  ــاره نم ــتخر اش اس

قشم بزرگتریــن جزیــره ایرانــی خاورمیانــە 
ــا  ــم ت ــە قش ــت. فاصل ــارس اس ــج ف در خلی
ــوده. از جاذبە هــای  ــر ب ــاس 22 کیلومت بندرعب
ــە  ــە قلع ــوان ب ــە می  ت ــن منطق ــتی ای توریس
کارگاە هــای  خربــس،  غــار  پرتغالی هــا، 
و  هوایــی  باشــگاه  درگهــان،  لنج ســازی 
ــگل  ــرد. جن ــاره ک ــت اش ــل الف ــاری مح معم
حــرا )مانگــرو( یکــی از منحصــر بــە فردتریــن 
ایــران  جنوبــی  ســواحل  اکوسیســتم  های 
ــار  ــر 20 هکت ــغ ب ــە مســاحتی بال می باشــد ک

را شــامل می شــود. 

کیش جزیــره کیــش حــدود 60 کیلومتــر 
مربــع مســاحت دارد. فاصلــە آن از راه دریایــی 
ــره قشــم  ــر و جزی ــاس 300 کیلومت ــا بندرعب ت
ــم 255  ــره قش ــد. جزی ــر می باش 255 کیلومت
ــش  ــی کی ــره مرجان ــد. جزی ــر می باش کیلومت
ــارس  ــج ف ــر خلی ــن جزای یکــی از جــذاب تری
ــر  ــبز و منحص ــا، س ــی زیب ــوده و از طبیعت ب
ماســە های  آرام،  ســواحلی  بــا  فــرد  بــە 
مرجانــی، آب زالل و دریــای شــفاف بــا انــواع 
ماهی هــای رنگارنــگ و تزیینــی برخــوردار 

می باشــد. 

ــتان های  ــن شهرس ابوموسی از جنوبی تری
ایران محســوب می شــود و مجموعــە ای از جزایر 
ــارور و ســیری را  ــزرگ، تنــب کوچــک، ف تنــب ب
ــا و  ــای زیب ــر و ماهی  ه ــواحل بک ــت. س داراس
رنگارنــگ از جاذبە هــای ایــن شهرســتان اســت. 
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غذا های محلی استان هرمزگان
بیشــتر غذا هــای اســتان هرمــزگان دقیقــآ همــان غذاهایــی اســت کــە در هندوســتان مصــرف می کننــد نــە تنهــا غذاهــا بلکــە 
تمــام نان  هــا و ادویەهــای محلــی همــە هنــدی هســتند مثــل بریانــی، حــواری )مســاال دار چــاول (، نــان فطیــر )نــان چپاتــی(، 
ــی )گــرم مســاال( و...  ــە محل ــا( ادوی ــان پرات ــان ســتپوری )ن ــا(، ن ــی )زولبی ــکاره )پاکــورا(، زلیب ــان حلقــە ای، پ ــان کلوکــی، ن ن
غذا هــای بومــی اســتان هرمــزگان ماننــد غذا هــای مردمــان کالیکــوت )بنــدری واقــع در جنــوب هندوســتان( می باشــد چــون در 

ــار ادویــە و تمــر هنــدی وارد قشــم می  شــد.  زمان    هــای قدیــم از کالیکــوت ب

مهیاوه
مهیــاوه کــە مهیابــە، ماهیــاوه، مهیــوه، مهــوه، مــوه، هــم بــە آن می  گوینــد، غــذای مخصــوص مــردم جنــوب ایــران اســت گویــا 

کلمــە مهــوه و مهیــاوه، در اصــل از دوکلمــە ماهــی و آوه، مرکــب بــوده و آوه بــە معنــی آب اســت. 
مهیــاوه یــک نــوع غــذای آبکــی تیــره رنــگ و شــور و تنــد اســت کــە آن را از یــک نــوع ماهــی ریــز بــە نــام موتــو، متــو یا حشــینە 
)مومــغ، ســاردین( درســت می کننــد و بــا نــان یــا همــراه غذا هــای دیگــر بــە مصــرف می  رســانند و بســیار مقــوی و اشــتهاآور 

 . ست

سوراخ یا سوراغ
در بندرعبــاس مخلــوط ماهــی مومــغ )حشــینە( و آب نمــک و گل ســرخ و پوســت نارنــج را بــرای اینکــە خوشــبو شــود در حلــب 
ــە  ــد و ب ــان می  مالن ــاده شــدن آن آب ســوراغ را برداشــتە و روی ن ــس از آم ــد. پ ــا ســوراغ می  نامن ــد و آن را ســوراخ ی می  ریزن

ــد.  ــان ســوراغ روغنــی می  خورن اصطــالح، ن

 ماهى برشتە کباب ذغالى
 عنکاس Ankas )ماهى مرکب( 
Palshk پلشک صدف حلزونى 

Singow )خوراک سینگو )خرچنگ 
 یك نوع خمیر محلی

 کوسە کبابی
 معجون دریایی

Haware هوارى 

 Katog-hala حــال یــا کاتــوغ تخم مــرغ ،Moflak موفلــک ،Zebon زیبــون ،Kolomba از دیگــر غذا هــای محلــی میتــوان: کلمبــا
را نــام بــرد. همچنیــن ادویــە ی محلــی كــە شــامل: گشــنیز، زیــره، دارچیــن، فلفــل ســیاه، هــل، میخــک و زنجبیــل می باشــد.
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 )Business Intelligence( جاری  سازی هوشمند سازی تجاری
در سیمان هرمزگان  در سال 1395 

معاونت اجرایی سیمان هرمزگان

 از چــە تاریخــی و در چــە ســمتی در 
ــتید و  ــغول هس ــزگان مش ــیمان هرم س
ــە  ــاختاری ک ــرات س ــە تغیی ــە ب ــا توج ب
ــە ،  ــورت پذیرفت ــزگان ص ــیمان هرم در س
دالیــل تغییــر ســاختار و شــرح تغییــرات را 

ــد؟ بفرمائی
شــرکت  در   1393 اســفند  اواســط  از 
ــروژه  ــن پ ــدم و اولی ــە کار ش ــغول ب مش
و مأموریــت بنــده نیــز بــرای شــروع بــە 
کار، بازنگــری و اصــالح ســاختار ســازمانی 
بــود. نــگاه و رویکــرد جنــاب آقــای دکتــر 
ذاکــری مدیرعامــل محتــرم بــە شــرکت، 
ــازمانی و  ــرد س ــی در عملک ــرد چابک رویک
حــذف فعالیت هــای مــوازی و بهبــود 
فرآیندهــای جــاری در کار بــود، همچنیــن 
ــی از  ــپاری بخش ــکان برونس ــد ام ــا ح ت
فعالیت هــا و وظایــف شــرکت، شــاید 
ایــن تفکــر تغییــر و تحــول مثبــت بــود 
ــە اصــالح ســاختار احســاس  ــاز ب ــە نی ک

شــد.

 خالصــە ای از گــزارش عملکرد ســال 94 
ایــن معاونــت بفرمایید؟

ــر  ــی ب ــم ســازمان مبن ــر اســاس تصمی ب
ــوان  ــت عن ــد تح ــت جدی ــاد معاون ایج
بــرای  زمینــە ای  اجرایــی،  معاونــت 
ســاماندهی و مدیریــت هرچــە بهتــر امور 
ــانی و  ــع انس ــت مناب ــە مدیری ــوط ب مرب
تقویــت هــر چــە بیشــتر امــور پشــتیبانی 
ــده  ــاد ش ــازمان ایج ــتیکی در س و لجس

ــت. اس
ــی  ــش حوزه های ــا پوش ــت ب ــن معاون ای
ونقــل،  حمــل  اداری،  امــور  ماننــد 
ســاختمانی، خدمــات عمومی و آموزشــی، 
ســعی در ارتقــاء بهــره وری منابــع انســانی 
دارد، بــە گونــە ای کــە هــم امــور رفاهــی 
و خدماتــی و هــم امــور مربــوط بــە 
ــە  ــان را ب ــوزش کارکن ــازی و آم توانمندس
ــش  ــە پی ــد ب ــوازی و هدفمن ــورت م ص
ــرده و باعــث افزایــش اثربخشــی آنهــا  ب

ــود. ش
ــور  ــی ام ــر تعال ــر و از منظ ــرف دیگ از ط
بــا  ســازمان  سیســتمی  و  مدیریتــی 
راهبــری و اجــرای سســیتم های مدیریتی 
مختلــف در حوزه هــای کیفیــت محصــول 
وخدمــات، محیــط زیســت، ایمنــی و 

ــام  ــرژی و نظ ــت ان ــت کار، مدیری بهداش
ــب  ــن مناس ــن تامی ــتگی و همچنی آراس
زیرســاخت های ارتباطــی و اطالعاتــی 
ــری  ــطە بە کارگی ــە واس ــان ب ــل اطمین قاب
موجــود  تکنولوژی هــای  آخریــن 
نقشــی  نرم افــزاری،  و  ســخت افزاری 
ــاختار در  ــم و س ــاد نظ ــی را در ایج حیات
ــتر  ــت بس ــازمان و تقوی ــای س فرآینده
ــا  ــازمان ایف ــری در س داده ای و تصمیم گی
می کنــد. اهــم فعالیت هــا و اقدامــات 
ــە  ــت ک ــن معاون ــە در ای ــورت گرفت ص
ماحصــل تــالش خســتگی ناپذیــر کلیــە 
همــکاران اعــم از مدیــران و روســای 
ــز  ــان عزی ــان و کارکن ــرم و کارشناس محت

ــد: ــل می باش ــرح ذی ــە ش ــود ب ب
 اصــالح و بازنگــری ســاختار ســازمانی و 

ــدی مشــاغل اجــرای طــرح طبقە بن
 تدویــن اســتراتژی جایگزینــی نیروهــای 

نشستە ز با
 بازنگــری و بروزرســانی سیســتم جامــع 

منابــع انســانی
ــی  ــزه بایگان ــتم مکانی ــدازی سیس  راه ان
پرونده هــای پرســنل شــاغل و بازنشســتە

بیســت ســال ســابقە کار، فــارغ التحصیــل رشــتە 
مهندســی صنایــع از دانشــگاه علم و صنعــت، فوق 
لیســانس مدیریــت. رشــتە های مدیریــت اجرایی 
و مدیریــت بازرگانــی را در ســازمان مدیریــت 

صنعتــی گذرانــده اســت. 
ســرممیز اســتانداردهای مدیریت کیفیت و ارزیاب 

ــازمانی. جایزه تعالی س
مــدرس سیســتم های نویــن از جملــە 5s ) نظــام 
ــت  ــط کار(، مدیری ــتگی محی ــاماندهی و آراس س
زمــان، نظــام پیشــنهادها و مدیریــت منابــع 

ــانی . انس
معاون بازرگانی سیمان بوکان.

ــع خودروســازی  ــن از ســال 75 در صنای هــم چنی
از جملــە پــارس خــودرو، ایــران خــودرو و ســازمان 
ــوده  ــە کار ب ــغول ب ــران مش ــع ای ــازی صنای نوس

ــت. اس

مهندس بابک خالقی
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 شناســایی و تعییــن تکلیــف پرونده های 
حقوقــی و تــا حد امــکان حصــول نتیجە

 برگــزاری مراســم و مســابقات ورزشــی در 
ــا  ــمی، ب ــن های رس ــبت ها و جش مناس
توجــە بــە داشــتن برنامــە کالن در حــوزه 
ارتقــاء ســالمت جســم و روح کارکنــان بــا 

ایجــاد امکانــات ورزشــی و رفاهــی
ــاحلی  ــال س ــابقات والیب ــزاری مس  برگ

ــور ــران کش ــی کارگ ــم مل ــی تی انتخاب
برنامە ریــزی  و  نیازســنجی  تدویــن   
ــت  ــاغل جه ــە مش ــرای کلی ــی ب آموزش

اجــرا در ســال 95
 بازســازی و نوســازی مهمانســرا در بنــدر 

خمیر
ــگاه و محــل   بازســازی و نوســازی خواب

اســکان نیروهــای کارگــری
 ارتقــاء ســخت افــزار و زیرســاخت ها در 

کت شر
 توسعە امنیت اطالعات و شبکە

 بروزرســانی و تغییــر ســاختار در شــمای 
ظاهــری ســایت شــرکت

 نصــب و راه انــدازی پورتــال مشــتریان و 
)CRM ( فــروش

ــع و  ــال توزی ــدازی پورت ــب و راه ان  نص
حمــل ســیمان و کلینکــر و برقــراری ارتباط 

بــا پایانــە باربــری، فــروش و تحویــل
ــده،  ــام ش ــای تم ــدد به ــتقرار مج  اس

PM داری،  خزانــە 
 یکپارچە ســازی دیتابیس هــای دفتــر 

ــە ــران و کارخان ته
 اســتقرار برنامــە و نــرم افــزار اثر انگشــت 
ــا  ــاط ب ــتوران و ارتب ــرای رس ــان ب کار کن
سیســتم مالــی و سیســتم منابع انســانی
ــکلە  ــن اس ــی بی ــتر ارتباط ــاد بس  ایج
شــهید رجایــی و سیســتم های فــروش و 

ــی شــرکت مال
ــدازی سیســتم پذیــرش   نصــب و راه ان
و توزیــن اســکلە، باســکول معــدن و 

ــات ــکول انتظام باس

 لطفــا اشــاره ای هــم بــە برنامــە هــای 
ســال 95 داشــتە باشــید؟

در دنیــای کســب وکار امــروز شــرایط 
ســازمان ها و ماهیــت کارهــا اساســًا 
انتظــارات  اســت.  کــرده  تغییــر 
ــتریان  ــان(، مش ــتریان داخلی)کارکن مش
ــر  ــازمان ها تغیی ــان س ــی و ذینفع بیرون
ــان و  ــی کارکن ــش فن ــت. دان ــە اس یافت
تکنولــوژی،  و  اطالعــات  فناوری هــای 
دســتخوش تغییــرات اساســی شــده اند، 
ــت  ــروری اس ــوق الزم و ض ــل ف ــە دالی ب
ــادی  ــای اقتص ــازمان ها و بنگاه ه ــە س ک

نســبت بــە تدویــن برنامە هــا و اهــداف 
خــود توجــە ویــژه ای داشــتە باشــند، لــذا 
ایــن معاونــت کــە متشــکل از واحدهــای 
اداری و منابــع انســانی، فنــاوری اطالعات 
و سیســتم ها و پشــتیبانی و خدمــات 
ــداف  ــق اه ــور تحق ــە منظ ــد، ب می باش
در حوزه هــای  اســتراتژی های خــود  و 
اشــاره شــده، برنامە هــا و طرح هایــی 
را همســو بــا سیاســتهای شــرکت مدنظــر 
برنامە هــا  ایــن  جملــە  از  کــە  دارد 
ــل اشــاره نمــود:  ــوارد ذی ــە م ــوان ب می ت
 جــاری  ســازی هوشــمند ســازی تجــاری 
- Business Intelligence - در شــرکت 
و  گزارش گیــری  سیســتم   )اســتقرار 
مشــاهده آنالیــن اطالعــات در حوزه هــای 

ــی، اداری و...( ــروش، مال ــد، ف تولی
طــرح  ســازی  جــاری  و  اســتقرار   
بــە  توجــە  بــا  طبقە بنــدی مشــاغل 
رفــاه  و  تعــاون  کار،  وزارت  تصویــب 

عــی  جتما ا
ــع  ــوزه مناب ــتراتژی های ح ــن اس  تدوی
انســانی بــا رویکــرد ارتقــاء توانمندســازی 

نیروهــای انســانی
 بازنگــری در فرآیندهــا و شــاخصهای 
ــاء  ــرد ارتق ــا رویک ــرکت ب ــرد در ش عملک

بهــره وری ســازمانی
 اســتقرار نظــام ســاماندهی و آراســتگی 
محیــط کار )5S( در بخش هــای تولیــد و 

ســتادی کارخانــە 
یکپارچگــی  و  ســازی  همســان   
ــت  ــە جه ــزاری ب ــرم اف ــتم های ن سیس
تســریع در تحقــق اهــداف و سیاســت ها 
بــە ویــژه در حــوزه خریــد، فــروش، 
ــانی و ... .  ــع انس ــی و مناب ــادرات، مال ص
ــری  ــرل و پیگی ــتم کنت ــتقرار سیس  اس
فرآینــد خریــد از مرحلــە درخواســت 
ــا انجــام  ــل ی ــا تحوی ــد/ خدمــات ت خری

خدمــات 
 بهینە سازی در هزینە ها

ــا محوریــت   توزیــع دانــش اطالعــات ب
IT

آموزشــی  برنامە ریــزی  جاری ســازی   
ــە  ــرای کلی ــالە ب ــی 5 س ــرای دوره 3 ال ب

ــاغل مش
 بهبــود ارائــە خدمــات و پشــتیبانی 
ــداف  ــا و اه ــە ه ــازی برنام ــا جاری س ب
در  تســریع  جهــت  شــده   تعریــف 

پاســخگویی بــە نیازهــا
 ارتقاء رضایت کارکنان 

اخــذ  خصــوص  در   94 ســال   
ــیمان  ــرای س ــف ب ــای مختل گواهینامە ه

هرمــزگان ســال خوبــی بــوده اســت، دلیل 
ایــن همــە پیشــرفت را چــە مــی دانیــد؟
ســازمان های متعالــی بــرای افزایــش 
اثربخشــی و کارآیــی فعالیت هــای خــود، 
اقــدام بــە پیاده ســازی سیســتم های 
نویــن مدیریتــی می کننــد کــە بە توســعە 
و رشــد ســازمان کمــک کــرده باشــند، بــە 
ــرکت  ــاری ش ــال ج ــور در س ــن منظ همی
ــە حفــظ و نگهــداری  ــر توجــە ب عــالوه ب
و  کیفیــت  مدیریــت  سیســتم های 
ــە در  ســایر اســتانداردهای اخــذ شــده ک
ــی  ــتم تعال ــت، سیس ــتورکارخود داش دس
 EFQM ســازمانی را بــر اســاس مــدل
و جایــزه ملــی مدیریــت مالــی ایــران کــە 
ایــن مــورد توســط معاونت محتــرم مالی 
و اقتصــادی اجرا گردید را در شــرکت پیاده 
نمــود کــە خوشــبختانە هــر دو سیســتم 
موفــق بــە کســب جایزه ارزشــمند شــدند 
و نتایــج مثبــت ایــن رویدادها در شــرکت 

مملــوس مــی باشــد.

اگــر  پایانــی  ســخن  عنــوان  بــە   
ــان  ــت، بی ــده اس ــە مان ــی ناگفت موضوع

. فرماییــد 
در پایــان از فرصتــی کــە در اختیــارم 
گذاشــتید، بســیار سپاســگزارم. اینجانــب 
ــات  ــم از زحم ــە می دان ــود وظیف ــر خ ب
ــر  ــاب آقــای دکت و خدمــات ارزشــمند جن
ذاکــری مدیرعامــل محتــرم تقدیــر و 
ــا  ــن از حمایت ه ــم، همچنی ــکر نمای تش
ــای  ــاب آق ــان و جن ــای ایش و رهنموده
ــواره  ــا ســعە صــدر هم ــە ب ــزاده ک رحمان
ــود  ــت خ ــف و محب ــورد لط ــده را م بن
ــکر را دارم و از  ــال تش ــد کم ــرار داده ان ق
ــە و  ــرم در کارخان ــکاران محت ــی هم تمام
دفتــر تهــران کــە صبورانــە و بــا کمتریــن 
توقعــات و انتظــارات، همســو و هــم 
ــا سیاســتهای شــرکت همــکاری  راســتا ب
صمیمانــە ای داشــتند کمــال تشــکر و 
ــاه  ســپاس را دارم و ســال خوبــی را در پن

ــدم. ــان آرزومن ــان برایش ــزد من ای
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سرمایە گذاری در امور عام المنفعە مانند مدرسە سازی و کمک بە حل 
معضل اشتغال، ثمره حضور کارخانە سیمان هرمزگان در بندر خمیر

فرماندار شهرستان بندرخمیر

 ضمــن تشــکر از فرصتــی کــە در اختیــار 
ما گذاشــتید، لطفــا خالصــەای از وضعیت 
جمعیتــی، اقتصــادی و فرهنگــی بندرخمیر 

بــرای مــا توضیــح دهید.
شهرســتان بندرخمیــر بــا جمعیتــی بالــغ 
ــم  ــتان  های مه ــر، از شهرس ــر 53000 نف  ب
ــن  ــزگان می باشــد. ای و اســتراتژیک هرم
شهرســتان بــە دلیــل نزدیکــی بــە جزیــره 
ــە  ــی ب ــش و نزدیک ــم و کی ــای قش زیب
ــای  ــن جاذبە  ه ــتان و هم چنی ــز اس مرک
ــدان،  ــل التی ــرا، پ ــگل ح ــگری جن گردش
دیــوار ســدار و نخلســتان  های زیبــای 
ــادی  ــی زی ــای طبیع ــە جاذبە  ه ــدر ک روی
را در شهرســتان دارد، یکــی از مناطــق 
ــا در  ــە م مقصــد گردشــگری می باشــد ک
ــداد  ــوروز هــم شــاهد حضــور تع ــام ن ای
از هم وطنانمــان در جای جــای  زیــادی 
بندرخمیــر  شــهر  بە ویــژه  شهرســتان 
ــە لحــاظ  ــن شهرســتان ب هســیتم. در ای
اقتصــادی، بخشــی از مــردم از حــوزه دریا 
ــی  ــد، بخش ــزاق می کنن ــوردی ارت و دریان
از مــردم هــم از طریــق کشــاورزی. بیــش 
زمین  هــای کشــاورزی  از 4000 هکتــار 
منطقــە کوهســتان ما کشــاورزی خــارج از 
فصــل دارد، کــە هــم بــە لحــاظ اقتصادی 

اشــتغال بــرای مــردم ایجــاد کــرده و هــم 
ــاورزی  ــاج کش ــی از مایحت ــە بخش اینک
نقــاط سردســیر کشــور را در ایــن فصــل از 

ــد. ــن می  کن ــال تامی س
ــە  ــی در منطق ــە محصوالت ــتر چ  بیش

می شــود؟ کشــت 
ــا  ــر کشــت م ــوالً بیشــتر ســطح زی معم
گوجە فرنگــی اســت، امــا خیــار ســبز 
ــایر  ــە و س ــاز و هندوان ــان و پی و بادمج
ســیفی جات هــم کشــت می شــود. 

ــک  ــن و آه ــچ و آه ــادن گ ــود مع وج
ــی  ــم بخش ــیمان ه ــە س ــود کارخان و خ
از حــوزه فعالیــت اقتصــادی مــردم و 
منطقــە اســت. امــا باهمــە ایــن اوصافی 
ــردم،  ــرض ک ــر ع ــتان خمی ــە از شهرس ک
ــوز  ــتغال هن ــث اش ــا در بح ــدی م نیازمن
هســت، اســکلە چندمنظــوره خمیــر کــە 
ــی از  ــد، یک ــام ش ــی از کار آن انج بخش
ســکو های پــرش و توســعە ی شهرســتان 
ــر ایــن  ــە اگ ــد ک ــر بە حســاب می آی خمی
اســکلە چندمنظوره ســاختە بشــود، قطعا 
ــی  ــی خوب ــادی خیل ــش اقتص ــک جه ی
بــرای مــردم بــە همــراه دارد کە بخشــی از 
کار آن انجام شــده، بخشــی هــم از کار آن 
بــە ســامان نرســیده کــە در حــال پیگیری 

هســتیم کــە ایــن مهم تحقــق پیــدا بکند، 
ــدر  ــی بن ــکلە در 25 مایل ــن اس ــون ای چ
بــزرگ شــهید رجایــی اســت و می توانــد 
صــادرات و واردات مــواد معدنــی اســتان 
از ایــن اســکلە صــورت بگیــرد، کــە هــم 
در ترافیکــی کــە االن در بنــدر شــهید 
ــم  ــر دارد، ه ــده تاثی ــاد ش ــی ایج رجای
بــە لحــاظ حمــل بــار و اینکــە صــادرات و 
واردات رونــق چشــمگیری پیــدا می  کنــد. 
بــە دلیــل اینکــە مدت زمــان بارگیــری بــە 
حداقــل خــودش کاهــش پیــدا می  کنــد و 
ــی را در بحــث صــادرات و  ــد خوب یک رون
واردات شــاهد هســتیم. این هــا بخشــی 
ــە  ــود ک ــی ب از پتانســیل ها و ظرفیت های

ــود دارد.  ــتان وج ــن شهرس در ای
و  هم دلــی  نمــاد  شهرســتان  ایــن 
مــردم  بیــن  وحــدت  و  هم زبانــی 
ــا  ــە م ــی ک ــکر وحدت ــدا را ش ــت. خ اس
ــًا  در شهرســتان شــاهد آن هســتیم واقع
ــت  ــی اس ــت بزرگ ــک نعم ــر و ی بی نظی
کــە بــە دلیــل حضــور روحانیــت معظــم 
ــد،  ــر و امی ــت تدبی ــت  های دول و سیاس
ایــن وحــدت تقویت شــده اســت. مــردم 
مهمان نــواز  نجیــب،  بســیار شــریف، 
مــا  کــە  داریــم  دوست داشــتنی ای  و 

یکــی از اقدامــات ارزشــمند دولــت تدبیــر و امید رفع 
مســئلە تحریم  های ظالمانــە ای بود کــە ناجوانمردانە 
کشــور های اســتکباری و در رأس آن آمریــکا، بــر 
ملــت مــا و کشــور مــا تحمیــل کــرده بودنــد کــە بــا 
هدایت  هــای مقــام معظــم رهبــری و پیگیری  هــای 
مجدانــە ریاســت محتــرم جمهــور و ســرداران عرصە 
دیپلماســی مــا، جناب آقــای دکتر ظریــف و مجموعە 
وزارت امــور خارجــە، شــاهد فرجامــی کە برجــام بود 
بودیــم کــە یــک دســتاورد ملــی و اقــدام ارزشــمند 
ــور  ــت و کش ــاءاللە مل ــە ان ش ــت ک ــذاری اس و اثرگ
ــرات ایــن توافــق و برجــم را در همــە کشــور  مــا اث
مشــاهده خواهند کــرد. مخصوصاً اســتان هرمزگان 
کــە اســتانی اقتصادی اســت و بیــش از 60% صادرات 
و واردات کشــور از حــوزه هرمــزگان صــورت می گیــرد 
ــادرات و واردات در  ــث ص ــا بح ــن قطع و دراین بی
بندرها تســهیل می شــود و ســیمان هرمــزگان هم از 
این قصە مســتثنا نیســت و از این اقدام ارزشــمند و 
ــد خواهــد شــد. ــت ان شــاءاللە بهره من بە جــای دول

علیرضا نصری
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معتقدیــم هــر چقــدر کــە بــە ایــن مــردم 
ــت. ــی اس ــت کم ــم خدم ــت کنی خدم

ــنی در  ــیعە و س ــی ش ــبت جمعیت  نس
ــت؟ ــدر اس ــە چق منطق

85% همشــهریان اهــل تســنن هســتند 
و 15% هــم تشــیع. امــا ارتباطــات بســیار 
ــد  ــی دارن ــک و تنگاتنگ ــی و نزدی عاطف
و خــدا را شــکر مــا مشــکلی در ایــن 

ــم. ــوص نداری خص
 رابطە قومیتی هم دارند؟

ــە  ــورت گرفت ــم ص ــی ه ــە، ازدواج های بل
ــردم  ــال م ــە اص ــردم ک ــرض ک ــت. ع اس
شهرســتان بندرخمیــر، نمــاد وحــدت، 
نە تنهــا در اســتان هرمــزگان بلکــە در 
کشــور بــە  عنــوان یــک الگــو، هم زیســتی 
و  دارنــد  بــا همدیگــر  مســالمت آمیز 
ــە  ــیار ب ــان بس ــان و ارتباطاتش مراوداتش
هــم نزدیک و پیوندهایشــان ناگسســتنی 

ــت. اس
 تاثیــر حضــور ســیمان هرمــزگان در 
ــتغال  ــت اش ــر و وضعی ــە بندرخمی منطق

ــت؟ ــوده اس ــە ب ــە چ منطق
قطعــا حضــور یــک کارخانــە تولیــدی در 
ــال  ــە دنب ــودش را ب ــرات خ ــە تأثی منطق
در مجموعــە  هرمــزگان  دارد. ســیمان 
ــتە در  ــم توانس ــر ه ــتان بندرخمی شهرس
ــە  ــع عام المنفع ــائل و مناف ــی از مس برخ
ــە  ــد. ب ــتە باش ــرده و ورود داش ــک ک کم
عنــوان نمونــە مدرسە ســازی و برخــی 
از حوزه  هــای دیگــر کــە ورود خوبــی 
ــتغال  ــە در اش ــری ک ــم تأثی ــتە و ه داش
ــک گل  ــا ی ــروف ب ــول  مع ــا بە ق دارد، ام
 بهــار نمی شــود. مشــکالت عمــد ه ای کــە 
ــا  ــم، اینکــە ب مــا در بحــث اشــتغال داری
ــا  ــود، قطع ــع بش ــە ای مرتف ــک کارخان ی
این طــوری نیســت و هنــوز هــم مــا 
ــە ی  ــە کارخان ــتیم ک ــن هس ــد ای نیازمن
ســیمان فعالیــت خــودش را توســعە 
ــر  ــم منج ــعە، ه ــن توس ــە ای ــد ک بده
ــتان  ــطح اس ــی در س ــق و آبادان ــە رون ب
می توانــد  هــم  و  می شــود  کشــور  و 
تقویــت  را  واردات  و  بحــث صــادرات 
بکنــد و هــم ایــن توســعە ای کــە کارخانــە 
ــود  ــث می ش ــد باع ــتە باش ــیمان داش س
ــە بخشــی از اشــتغال را هــم پوشــش  ک
ــوب و  ــات خ ــی از اقدام ــا یک ــد. ام بده
ارزشــمند کارخانــە ســیمان بحــث احداث 
آب شــیرین کن بــوده، االن آب کارخانــە 
ســیمان از منطقە ی کشــاورزی کهورســتان 
تامیــن می شــود و بــا ایــن حجــم و 
ــیمان دارد و آب  ــە س ــە کارخان ــی ک میزان
از ســفره ی زیرزمینی کهورســتان برداشــت 
می  کنــد، چنــد ســال دیگــر اگــر بــە 
همیــن منــوال طــی می شــد مــا شــاهد 
ــکار در  ــت بی ــر جمعی ــزار نف ــا 15 ه 10 ت
ــون آب  ــم، چ ــتان بودی ــە کهورس منطق

ــی  ــی خال ــفره  های زیرزمین ــا و س چاه ه
و شــور می شــد و عمــالً کشــاورزی در 
آنجــا رونــق امــروزش را از دســت مــی داد. 
لــذا بــا مدیــران محتــرم کارخانــە ســیمان 
صحبــت کردیــم، آن ها هم محبــت کردند 
و در هیئت مدیره شــان مطــرح کردنــد، 
ــداث  ــا اح ــاءاللە ب ــد و ان ش ــوب ش مص
ــە  ــم آب کارخان ــیرین کن، ه ــن آب ش ای
ســیمان تامیــن خواهــد شــد و هــم 
ــد بخشــی از ایــن آب را  ــە می توان کارخان
بــە شــرکت آب و فاضــالب شــهری بــرای 
ــد.  ــر بفروش ــهری بندرخمی ــن آب ش تامی
آب شــهر را تامیــن می  کنــد و در حقیقــت 
یــک درآمدزایــی هــم بــرای خــود کارخانە 
ــە ازهرجهــت منفعــت  ــال دارد ک ــە دنب ب
اســت. هــم بــە دلیــل اینکــە ســفره  های 
زیرزمینــی مــا دیگــر ثابــت می مانــد 
ــن  ــە ای ــود، ک ــر می ش ــت کمت و برداش
کمــک می  کنــد بــە اقتصــاد منطقــە و هم 
اینکــە خــود کارخانــە هــم از قبــل فــروش 
آب بــە شــرکت آب و فاضــالب بخشــی از 
ــد کــە  هزینە  هــای خــود را تامیــن می  کن
ــت و  ــمندی اس ــدام ارزش ــدام، اق ــن اق ای
مــا توقــع داریــم ان شــاءاللە دوســتان بــا 
یــک ســرعت بیشــتری آن را بە ســرانجام 
برســانند.البتە اقدامــات و هماهنگی اولیە 
کار انجام شــده، اصالحــات محیط زیســت 
انجام شــده، زمیــن جانمایــی شــده، و 
ــزاری مناقصــە و انتخــاب  ــال برگ ــە دنب ب
پیمانــکار هســتند تــا کار را شــروع کننــد، 
ــره  ــە هیئت مدی ــم ک ــع داری ــا توق ــا م ام
لطــف بیشــتری در ایــن موضــوع داشــتە 
باشــد و کار را بــا یــک ســرعت بیشــتری 

ــد. ــری بکن پیگی
 درصــد شــاغالن بومــی کارخانــە را 

اطــالع داریــد؟
ــە  توقــع مردمــی کــە از مجموعــە کارخان
ــن  ــە ای ــت ک ــن اس ــت ای ــیمان هس س
کارخانــە در جــوار شــهر خمیــر قــرار دارد، 
ــم  ــی ه ــی هوای ــر آلودگ ــورت اگ درهرص
هســت ایــن مــردم  دارنــد متحمــل 
می شــوند و لــذا ضــرورت دارد کــە در ایــن 
قســمت هــم مدیریــت کارخانــە و اعضای 
ــتە  ــتری داش ــە بیش ــره توج هیئت مدی
ــک  ــتد، کم ــە داش ــە توج ــند، گرچ باش
ــتخدام  ــی را اس ــای بوم ــد و نیرو ه کردن
کرده انــد، امــا توقــع مــا و مــردم بیشــتر 
ــای  ــت نیرو ه ــە از ظرفی ــت ک از این هاس

ــود. ــتفاده بش ــتر اس ــردم بیش م
فعالیــت  محیط زیســتی  وضعیــت   
کارخانــە ســیمان هرمــزگان، هــم بــە 
لحــاظ آالیندگــی هــم بــە لحــاظ خدمــات 
جانبــی ای کــە کارخانــە می توانــد در ایــن 
ــوری  ــد چط ــتان بده ــە شهرس ــوزه ب ح

ارزیابــی می شــود؟
احداث شــده  کارخانــە  کــە  زمانــی 

هم جــوار  زمیــن  هکتــار   150 تقریبــا 
کارخانــە هــم بــرای احــداث فضــای 
ســبز طراحــی کردنــد کــە متأســفانە 
ــک  ــر ی ــا اگ ــن کار انجام نشــده و قطع ای
ــیمان  ــە س ــە کارخان ــزی مجموع برنامە ری
ــل 20  ــال حداق ــە هرس ــند ک ــتە باش داش
ــی  ــد، خیل ــن کار را انجــام دهن ــار ای هکت
تاثیــر دارد و جــزء تعهــدات کارخانــە هــم 
هســت کــە ایــن کار را انجــام بدهــد، کــە 
ــات خــود و  ــن را هــم جــزء مطالب ــا ای م
مــردم می دانیــم کــە ان شــاءاللە مجموعــە 
مدیریــت محتــرم کارخانــە هرمــزگان 
ــودش  ــتور کار خ ــم در دس ــن کار را ه ای
ــی و  ــە بخشــی از آالیندگ ــرار بدهــد، ک ق
مســائل زیســت محیطی کــە بــرای مــردم 
باعــث شــده ان شــاءاللە بــا ایــن حــرکات 
ارزشــمند و اقدامــات کارشناســی کاهــش 

ــد. ــدا بکن پی
 عملکــرد مدیریــت ســیمان هرمــزگان را 

ــد؟ ــی می کنی ــە ارزیاب چگون
جنــاب آقــای دکتر ذاکــری، از ســرمایە  های 
ــیار  ــان بس ــت، ایش ــور اس ــی کش مدیریت
ــق  ــمند، دارای اف ــل، اندیش ــان فاض انس
دیــد توســعە ای، دارای مشــی برنامە ریــزی 
ــمند  ــد، ارزش ــیار توانمن ــای بس و از نیرو ه
و قابــل کشــور اســت. ایشــان یــک مدیــر 
الیــق کشــوری اســت کــە مدتی بنــده این 
افتخــار را داشــتم کــە در خدمــت ایشــان 
ــیمان  ــە س ــت کارخان ــە مدیری در مجموع
ــم  ــدت ه ــن م ــم و در ای ــزگان باش هرم
کــە بودنــد، منشــا خیــرات و برکاتــی هــم 
بــرای شــهر و شهرســتان و هــم بــرای خود 
مجموعــە پرســنل کارخانــە ســیمان بودند 
کــە حــاال برخــی از آن را مــن در جریانــم کە 
انصافــًا مدیری بســیار توانمند، هوشــمند، 
دلســوز و خــدوم بودنــد. ذهنیتــی کــە بــە 
ــک  ــم ی ــان داری ــی از ایش ــاظ مدیریت لح
مدیریــت کارآمــد، بــە روز، اهــل مشــورت، 
دارای مشــاورین قــوی و توانمنــد در اطراف 
خــود کــە باعــث شــده بــود کــە ظرفیــت 
ــە  ــد ک ــش بدهن ــە را افزای ــد کارخان تولی
ــن  ــود. مهم تری ــی ب ــیار خوب ــدام بس اق
ــری،  ــر ذاک ــای دکت ــی آق ــی مدیریت ویژگ
و  خیرخواهانــە  نــگاه  نقادانــە،  دیــد 
اســتفاده از نظــرات کارشناســانە در حــوزه 

ــود. ــی  ب کاری و مدیریت
در بحــث صــادرات در زمــان مدیریــت 
ایشــان یــک جهــش بســیار خوبــی 
ــە ســیمان داشــت. ایــن نشــان از  کارخان
ــرافیت  ــتکار و اش ــت، پش ــری، جدی پیگی
ــە  ــری و مجموع ــر ذاک ــای دکت ــاب آق جن
ــزی  ــرای عزی ــە ســیمان داشــت. ب کارخان
ــن  ــد و در ای ــاءاللە می آی ــە ان ش ــم ک ه
ــت  ــرد، آرزوی موفقی ــرار می گی ــند ق مس
می کنیــم و می گوییــم کــە صــد حیــف کــە 

ــد. ــن آم ــە ای ــکر ک ــد ش ــت وص آن رف
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در سال 1394 موفق بە تولید 1946241 تن کلینکر معادل
 108 درصد ظرفیت اسمی کوره  ها شدیم.

مدیر تولید سیمان هرمزگان

 لطفــا شــرح مختصــری از وظایــف 
ــد؟ ــد بفرمایی ــد تولی واح

واحــد تولیــد متشــکل از بخش هــای 
مختلفــی بە شــرح ذیــل می  باشــد: 

1- بخــش معــدن کــە امــر تهیــە و انتقال 
حــدود 3 میلیــون تــن مــواد اولیــە 
ــە  ــاور کارخان ــادن مج ــی را از مع مصرف
شــامل معــادن مــارل و آهــک بــە عهــده 
ــە  ــوط ب ــور مرب ــش ام ــن بخ دارد. در ای
ــی، انفجــار، اســتخراج و آمــاده  چــال زن
ــای  ــا قیف ه ــل ت ــری وحم ــازی، بارگی س
ورودی ســنگ شــکنها تحــت نظــارت 

ــرد. ــام می گی ــق انج دقی
ــئولیت  ــە مس ــرداری ک ــش بهرەب 2- بخ
آن از ســنگ شــکن ها جهــت خردایــش 
ــس از  ــود. پ ــروع می  ش ــواد ش ــە م اولی
ــدن  ــرای پودرش ــده ب ــرد ش ــواد خ آن م
در  و  منتقــل  مــواد  آســیاب های  بــە 
ســیلو  های ذخیــره مــواد خــام نگهــداری 
می  شود.ســپس مــواد وارد دپارتمــان 

ــوره  ــق ک پخــت شــده و در آنجــا از طری
عنــوان  بــە  کلینکــر  و  پختــە  مــواد 
می  شــود. تولیــد  اولیــە  محصــول 
کلینکــر تولیــد شــده جهــت تبدیــل بــە 
ســیمان  آســیاب های  بــە  ســیمان 
ــا  ــالط ب ــس از اخت ــل می  شــود و پ منتق
درصــد معینــی گــچ و آهــک بــە عنــوان 
ــیمان  ــە س ــده و ب ــوط ش ــی مخل افزودن
تبدیــل می  شــود و ایــن ســیمان جهــت 
ذخیره ســازی بــە ســیلو های ســیمان 
منتقــل می  شــود. ســپس از دو روش 
بارگیــری فلــە و پاکــت بــە بــازار مصــرف 
ــری  ــور راهب ــە ام ــردد. کلی ــە می گ عرض
مــواد،  آســیاب های  در  دســتگاه  ها 
بــە  آســیاب های ســیمان  و  کوره هــا 
صــورت مرکــزی در اتــاق کنتــرل هدایــت 
می شــوند و دو بخــش سنگ شــکن و 
ــە بــە صــورت محلــی راهبــری  بارگیرخان

می شــوند.
ــور  ــە ام ــانی ک ــوخت رس ــش س 3- بخ

انتقــال  و  آماده ســازی  بــە  مربــوط 
ســوخت فســیلی جهــت مصــرف در 

دپارتمــان پخــت را بــە عهــده دارد.
تولیــد  خــط  تنظیــف  بخــش   -4
پاگیزگــی  بــە  مربــوط  کار هــای  کــە 
اســت.  دار  عهــده  را  دپارتمان هــا 
5- بخــش آمــار و برنامەریــزی تولیــد کــە 
نســبت بــە تهیــە روزانــە گزارشــات آماری 
ــات  ــد و توقف ــزان تولی ــر می ــد نظی تولی
مربوطــە  مصــارف  و  دپارتمــان  هــر 
ــی د  ــام م ــە (را انج ــواد اولی ــرژی و م )ان
هــد. در ایــن بخــش همچنیــن نســبت 
بــە تحقــق برنامــە تولیــد مرتبــا" پایــش 
گردیــده و علــل عدم دسترســی یــا توفیق 
ــود.  ــل می  ش ــی و تحلی ــف بررس مضاع
همچنیــن بــا توجــە بــە شــرایط شــرکت، 
برنامــە تعمیــر ونگهــداری دســتگاه ها 
ــازار  ــە ب ــوط ب و همچنیــن اطالعــات مرب
ــایر  ــی و س ــد بازرگان ــرف واح ــە از ط ک
ــرار  ــد ق ــار واحــد تولی بخش هــا در اختی

فارغ التحصیــل رشــتە مهندســی شــیمی، 
گرایــش صنایــع پاالیــش و کارشــناس ارشــد 
مدیریــت اجرایــی. از ســال 1379 در ســیمان 
ــال  ــده و درح ــە کار ش ــغول ب ــزگان مش هرم
ــت  ــد فعالی ــر تولی ــوان مدی ــە  عن ــر ب حاض
ــا  ــرکت ب ــە ش ــدای ورود ب ــد. از ابت می نمای
ــپس در  ــرداری و س ــناس بهرەب ــمت کارش س
ــتی  ــون سرپرس ــی همچ ــای مختلف بخش  ه
فیلتراســیون، سرپرســتی کــوره، مهنــدس 
شــیفت بهرەبــرداری، رئیــس بهره بــرداری 
ــیمان  ــە س ــد در کارخان ــر تولی ــا مدی و نهایت
هرمــزگان مشــغول بــە فعالیــت بوده اســت.

سید محمد طباطبایی
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ــد  ــی تولی ــە پیش بین ــدام ب ــرد اق می گی
ــنهاد آن در  ــده و پیش ــی ش ــال آت در س

ــرد. ــرار می گی ــت ق ــار مدیری اختی

 از نظــر ســطح تکنولــوژی، کارخانــە در 
صنعــت ســیمان کشــور در چــە جایگاهی 

قــرار دارد؟
ســیمان  آالت  ماشــین  تکنولــوژی 
هرمــزگان مربــوط بــە دهــە 90 میــالدی 
بــوده و از ایــن نظــر بیــن صنایع ســیمان 
کشــور متوســط محســوب می  شــود،  
لکــن بــا توجــە بــە وضعیــت نگهــداری 
بخش هــای  در  همــکاران  تــالش  و 
مربوطــە، الحمدللــە در حــال حاضــر ایــن 
دســتگا ه هــا بــاالی ظرفیــت اســمی 

خــود در حــال تولیــد می  باشــند.

 کیفیــت ســیمان تولیــدی ایــن کارخانە 
در چــە جایگاهی قــرار دارد؟ 

بــا توجــە بــە رقابتــی شــدن بــازار ایــن 
ــش  ــظ و افزای ــە حف ــاز ب ــول و نی محص
ــت  ــدی از کیفی ــیمان تولی ــت، س کیفی
مطلوبــی برخــودار بــوده و در حــال حاضر 
برنــد ســیمان  کــە  می  تــوان گفــت 
برند هــای  معتبرتریــن  از  هرمــزگان 
و  می  باشــد  بــازار  ایــن  در  موجــود 
همیــن عامــل شــده اســت کــە شــرکت 
بتوانــد ســطح فــروش خــود را بــا حداقل 

ــە دارد. ــاال نگ ــت ب ــش قیم کاه

 باتوجــە بــە نوســانات قیمــت ســیمان 
در بــازار و افــت فــروش ســیمان در کشــور 
ــال 1394  ــیمان در س ــد س ــت تولی وضعی

چگونــە بــود؟
همانگونــە کــە درپاســخ بــە ســئوال 
ــاال عــرض شــد در ســال 1394 نســبت  ب
ــە ســایر شــرکت های ســیمانی ســطح  ب
ــزگان در  ــیمان هرم ــل س ــروش وتحوی ف
مجمــوع افتــی نداشــتە و در ایــن ســال 
شــرکت موفــق بــە عرضــە 1522553 تــن 
ســیمان بــە بــازار داخلــی و 43574 تــن 
ــن  ــز 508385 ت ــی و نی ــیمان صادرات س
کلینکــر صادراتــی و درمجمــوع 2074512 

تــن گردیــد. 

 خالصــە ای از عملکــرد واحــد تولیــد در 
ســال 1394 بفرماییــد؟

ــی  ــال 1394 یک ــد س ــف خداون ــە لط ب
از موفق تریــن ســال ها از نظــر تولیــد 
بە طوریکــە  بــود،  کلینکــر  محصــول 

ــد  ــە تولی ــق ب ــی موف ــال مال ــن س در ای
 %108 معــادل  کلینکــر  تــن   1946241
ظرفیــت اســمی کوره  هــا شــدیم. ضمــن 
اینکــە در ایــن ســال بیــش از یــک ســوم 
مقــدار تولیــد مربــوط بــە کلینکــر ویــژه 
بــە عنــوان کلینکــر صادراتــی بــوده 

ــت. اس

ــب  ــز کس ــارات و جوای ــورد افتخ  در م
شــده ســیمان هرمــزگان توضیــح دهیــد. 
ــازی  ــر پیاده س ــزگان در ام ــیمان هرم س
شــرکت های  از  یکــی  سیســتم ها 
پیشــتاز بــوده و همــواره موفــق بــە اخــذ 
ــای  ــە در عرصە  ه ــای مربوط گواهینامە  ه
بهداشــت،  و  ایمنــی  مدیریــت، 
محیط زیســت و انــرژی گردیــده و در 
ایــن راه افتخــارات متعــددی کســب 
نمــوده اســت. ضمــن اینکــە در چندیــن 
بــە عنــوان صنعــت ســبز و  نوبــت 
صــادر کننــده نمونــە نائــل آمــده اســت. 
ــن شــرکت  ــان ای ــە از افتخــارات پنه البت
خیررســانی و انجــام کار هــای عام المنفعە 
ماننــد ســاخت مــدارس، راه و کمــک بــە 
ــی در  ــی و ورزش ــور فرهنگ ــاجد و ام مس
ســطح شهرســتان را می  تــوان نــام بــرد. 

 لطفــا" برنامە  هــای ســیمان هرمــزگان 
ــازی و  ــعە و بهینە س ــوص توس را در خص

تولیــد بیــان فرماییــد.
ــت  ــە موقعی ــا توجــە ب ــن رابطــە ب در ای
خــوب شــرکت از نظــر جغرافیایــی و 
ــای  ــە بازار  ه ــان ب ــی آس ــکان دسترس ام
ــە  ــرکت ب ــی، ش ــن الملل ــە ای و بی منطق
دنبــال افزایــش ظرفیــت خطــوط تولیــد 
خــود بــوده و در ایــن رابطــە بــا دو 
هــدف در حــال مطالعــە و امکان ســنجی 
افزایــش  اول  هــدف  کــە  می  باشــد 
ظرفیــت تولیــد کلینکــر بــا حداقــل 
ــوره  ــر ک ــرای ه ــن ب ــا 3600 ت ــە ت هزین
در روز )مجموع7200تــن( و هــدف دوم 
افزایــش ظرفیــت تولیــد کلینکــر تــا 4000 
ــرای هــر کــوره )مجموع8000تــن(  تــن ب

می  باشــد. روز  در 

 چــە امتیــازی بــە عملکــرد ســال 
می  دهیــد؟ واحــد  گذشــتە 

توســط  بایــد  اصــوال"  دادن  امتیــاز 
شــخص ثالــث یــا ارزیــاب صــورت گیــرد، 
چــرا کــە معمــوال کســی کــە خــود دیکتە 
می  نویســد امــالی خــود را تصحیــح 

ــە  ــە ب ــا توج ــا ب ــده( ام ــا خن نمی  کند)ب
ــرد  ــتگاه  ها و عملک ــمی دس ــت اس ظرفی
ــرد 317  ــن کارک ــە و میانگی ــورت گرفت ص
روز بــرای هــر کــوره، ارزیابــی بنــده خوب 

ــد. ــوب می  باش ــی خ ــمت خیل ــە س ب

ــە  ــدی کارخان ــیمان تولی ــت س  کیفی
ــد  ــن واح ــرد ای ــە عملک ــدی ب ــە ح ــا چ ت

بســتگی دارد
اصــوال یکــی از وظایــف اصلــی ایــن 
ــت  ــا کیفی ــوالت ب ــد محص ــد، تولی واح
مناســب می  باشــد و اساســا" امــر کیفیت 
محصــول بــدون خواســت و تــالش 
ــچ  ــە هی ــد ب ــد تولی ــکاران در واح هم
ــام  ــذا اهتم ــد. ل ــر نمی  باش ــە میس وج
ــا کیفیــت  ــە تولیــد محصــول ب واحــد ب
ــد  ــت می  باش ــری کمی ــظ حداکث ــا حف ب
کــە در ایــن راه بــا همــکاری پرســنل 
شــریف آزمایشــگاه موفــق بــە ایــن امــر 

شــده ایم.

واحــد  ایــن   1395 ســال  برنامــە   
؟ چیســت

ــده  ــام ش ــزی انج ــاس برنامەری ــر اس ب
ــد  ــرای تولی ــاءاللە ب ــی ان ش ــال آت در س
ــن در  ــون ت ــا 2 میلی ــش ت ــر، افزای کلینک
نظــر گرفتــە شــده اســت کــە بــە همــت 
ــا و  ــە واحد  ه ــکاران در کلی ــالش هم و ت
حمایــت مدیریــت محتــرم بــە ایــن مهم 
ــن در  ــت. همچنی ــم یاف ــت خواهی دس
ایــن ســال پــروژ  ه تبدیــل ایــر لیفــت بــە 
ــان  ــش راندم ــرح افزای ــز ط ــور و نی الوات
حرارتــی گریــت کولر)کیــدز( خــط 2 اجــرا 
و راەانــدازی خواهــد شــد کــە تاثیــر 
بســزایی در افزایــش تولیــد خواهــد 

ــت.  داش

اگــر  پایانــی  ســخن  عنــوان  بــە   
ــان  ــت، بی ــده اس ــە مان ــی ناگفت موضوع

فرماییــد. 
ــوش  ــالی خ ــن آرزوی س ــان ضم در پای
ــنل  ــە پرس ــرای کلی ــالمتی ب ــا س ــوام ب ت
ســال  امیــدوارم  هرمــزگان  ســیمان 
آینــده بــرای شــرکت بطــور عــام و بــرای 
واحــد تولیــد بطــور خــاص ســالی پــر از 
موفقیــت و بهــروزی باشــد. ان شــاءاللە

خدایا چنان کن سر انجام کار
تو خشنود باشی و ما رستگار
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در ســاختار جدیــد،  واحــد فنــاوری اطالعــات و واحــد تضمیــن كیفیت 
زیرمجموعــە مدیرسیســتمها و فناوری اطالعات هســتند

مدیر سیستم  ها و فناوری اطالعات سیمان هرمزگان

 خالصە ای از سوابق و فعالیت  های خود 
در کارخانە سیمان هرمزگان بفرمایید؟

ــیمان  ــركت س ــال 1382 در ش ــده از س بن
كارشــناس  عنــوان  بــە  هرمــزگان 
و  شــدم  كار  بــە  مشــغول  نرم افــزار 
ــد  ــت واح ــمت  های سرپرس ــپس س س
واحــد  رییــس  و  اطالعــات  فنــاوری 
ــودم،  ــده دار ب ــات را عه ــاوری اطالع فن
ــر  ــوان مدی ــە عن ــاه 94 ب ــن م و از بهم
سیســتم  ها و فنــاوری اطالعــات ارتقــای 

ــودم. ــدا نم ــغلی پی ش

 بــا توجــە بــە تغییــرات جدیــد صــورت 
گرفتــە در ســاختار ســازمانی شــرکت، 
لطفــا در خصــوص شــرایط جدیــد و 
ــد  ــن واح ــد ای ــف جدی ــوان و وظای عن

ــد؟ ــح بفرمایی توضی
ــی  ــب و كار و رقابت ــرایط كس ــر ش تغیی
ــازار ســیمان، مشــكالت زیــادی  شــدن ب
ــیمان  ــده س ــركت  های تولیدكنن ــرای ش ب

در كشــور بــە وجــود آورده اســت. در 
ایــن راســتا انگیــزه مانــدن در وضعیــت 
ــر  ــرایط بهت ــە ش ــیدن ب ــوب و رس مطل
ــگاه  ــە ن ــد ك ــب ش ــب و كار، موج كس
ــات  ــاوری اطالع ــد فن ــە واح ــژه ای ب وی
بــە وجــود بیایــد كــە بــا همــت و تــالش 
ــرم  ــاون محت ــی مع ــای خالق ــاب آق جن
مدیریــت  مســاعد  نظــر  و  اجرایــی 
محتــرم عامــل جنــاب آقــای دكتــر 
ذاكــری، چــارت ســازمانی واحــد فنــاوری 
ــر  ــبی تغیی ــیوه مناس ــە ش ــات ب اطالع
پیــدا كــرد و از اســتقالل عمــل بیشــتری 
ــد. در  ــوردار ش ــتە برخ ــە گذش ــبت ب نس
چــارت جدیــد،  واحــد فنــاوری اطالعــات 
ــە  ــت زیرمجموع ــن كیفی ــد تضمی و واح
اطالعــات  فنــاوری  و  مدیرسیســتمها 
هســتند و ایــن مدیریــت نیــز در ســطح 
باالتــر، زیــر مجموعــە معاونــت اجرایــی 

ــراردارد.  ق
ایــن واحــد  كــە  وظایــف جدیــدی 

اســتقرار  بــود،  خواهــد  عهــده دار 
جدیــد  افــزاری  نــرم  تكنولوژی  هــای 
بازرگانــی،  حوزه  هــای  بهبــود  بــرای 
ــایر  ــت، و س ــادرات، مدیری ــروش و ص ف

سیســتمی. فرآیند هــای 

و  اداری  اتوماســیون  وضعیــت   
دفتر هــای  و  کارخانــە   IT تجهیــزات 

اســت؟ حــدی  چــە  در  وابســتە 
اتوماســیون اداری بــا هــدف تســریع 
و شــفافیت در فرآیند هــای مكاتبــات 
اداری و كاهــش هزینە  هــای مربوطــە 
بــرای  و  اســت  شــده  راەانــدازی 
ــایر  ــتم و س ــن سیس ــە ای ــی ب دسترس
نیازمندی  هــای مرتبــط، سیســتم  های 
ــار پرســنل  ــری مناســبی در اختی كامپیوت
ــت. از  ــە اس ــرار گرفت ــده ق ــتفاده كنن اس
ــزاری و  ــرم اف ــر ســاخت  های ن لحــاظ زی
شــبكە می تــوان گفــت كــە در وضعیــت 
بســیار مناســبی قــرار داریــم. البتــە 

مسعود حیدری



 ماهنامه داخلی سیمان هرمزگان  شمـاره نهم  اسفند ۹۴    صفحه 37

ــدود 20% از  ــە ح ــت ك ــر اس ــایان ذك ش
كامپیوتر هــای مــورد اســتفاده، نیــاز بــە 

ــد.  ــە روزآوری دارن ــاء و ب ارتق

از  بهرەبــرداری   توانایــی پرســنل در 
سیســتم های کامپیوتــری و وضعیــت 
ــت؟ ــدی اس ــە ح ــان در چ ــوزش آن آم

بــا توجــە بــە ســرعت و شــتاب تغییــرات 
در حــوزه نــرم افــزار، همــواره ســعی بــر 
آن داشــتە ایــم كــە كالس های آموزشــی 
الزم بــرای ســطوح مختلــف ســازمان 
برگــزار شــود. وضعیــت دانــش اســتفاده 
ــر در حــد مطلوبــی قــرار دارد،  از كامپیوت
ــن  ــە در ای ــكالتی ك ــی از مش ــی یك ول
خصــوص وجــود دارد، جابجایــی پرســنل 
از یــك واحــد بــە واحــد دیگــر می  باشــد 
كــە در برخــی مــوارد ایــن افــراد آشــنایی 
و تســلط مناســبی بــە سیســتم  های 

ــد.  ــری ندارن كامپیوت

 خالصــە ای از عملکــرد واحــد IT در 
ــخت افزاری  ــای س ــال 1394 در حوزه  ه س

ــد؟ ــزاری بفرمائی ــرم اف و ن
ارتباطــی  زیرســاخت  های  توســعە   

ــبكە  ش
 یكپارچە سازی داده  های سازمان

استقرار سیستم هوشمندی تجاری 
از  رادیویــی  ارتبــاط  لینــك  ایجــاد   
ــر ــدر خمی ــرای بن ــا مهمانس ــە ت كارخان

 توســعە دسترســی بــە اینترنــت در 
كارخانــە مهمانســرای 

ــزاری  ــرم اف ــتم  های ن ــدازی سیس  راەان
و ســخت افــزاری الزم در دفتــر انبــار 

ــی ــهید رجای ــكلە ش اس
سیســتم  های  مجــدد  اســتقرار   
بازرگانــی و  مالــی  اداری،  نرم افــزاری 
 راەانــدازی سیســتم  های ارتباطــی و 

نرم افــزاری دفتــر كیــش
 راەاندازی پورتال مشتریان

 راەانــدازی پورتــال توزیــع و حمــل 
ســیمان

 راەاندازی سیستم مدیریت پیامك

 برنامــە ایــن واحــد بــرای ســال 1395 
چیســت؟

ــاوری  ــت فن ــتم مدیری ــتقرار سیس  اس
ــات اطالع

و  فنــی  نظــارت  اســتقرار سیســتم   
شــبكە عیب یابــی 

 استقرار سیستم مدیریت امنیت 
)iso 27001( اطالعات

 بهبــود و ارتقــای زیرســاخت  های دفتــر 
ن ا تهر

و  اینترنــت  بانــد  پهنــای  افزایــش   
اینترانــت

 برگــزاری كالس هــای آموزشــی در حوزه 
فنــاوری اطالعــات برای پرســنل

 چــە امتیــازی بــە عملکــرد ســال 
می  دهیــد؟ واحــد  گذشــتە 

ــا توجــە بــە چنــد برابــر شــدن حجــم  ب
كار هــای انجــام شــده در ســال مالــی 94 
ــای  ــام برنامەریزی  ه ــە تم ــتیابی ب و دس
انجــام شــده، امتیــاز بســیار خوبــی را بــە 

ــن واحــد می  دهــم.  ــرد ای عملك

اگــر  پایانــی  ســخن  عنــوان  بــە   
ــان  ــت، بی ــده اس ــە مان ــی ناگفت موضوع

فرماییــد. 
الزم می  دانــم از مدیریــت ارشــد ســازمان 
جنــاب آقــای دكتــر ذاكــری كــە موجــب 
رشــد و اعتــالی فنــاوری اطالعــات در 
ســیمان هرمــزگان شــدند تشــكر كنــم. 

همچنیــن از جنــاب آقــای خالقــی معاون 
ــای  ــر حمایت  ه ــی بخاط ــرم اجرای محت
بــی دریغشــان جهــت رســیدن بــە ایــن 
اهــداف مدیریتــی و ایجــاد انســجام 
ــات و  ــاوری اطالع ــد فن ــتر در واح بیش
ــر  ــی مدی ــدس امین ــای مهن ــاب آق جن
محتــرم كارخانــە كــە همیشــە نــگاه 
ــا  ــتند و م ــد داش ــن واح ــە ای ــی ب مثبت
را در رســیدن بــە اهــداف ســازمانی 

حمایــت نمودنــد تشــكر می  كنــم.
از تمــام همــكاران اداری، مالــی، بازرگانی، 
فنــی و مهندســی كــە در جهــت اســتقرار 
ــد  ــن واح ــای ای ــازی پروژه  ه و پیاده س
همــكاری نمودنــد كمــال تشــكر را دارم. 
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ــان  ــوش زن ــن پ ــا ت ــاس و ی ــە لب آنچ
ــش  ــد نق ــی می بخش ــزگان را زیبای هرم
ــان  و طــرح و رنــگ اســت و پیراهــن زن
ــا و گاه  ــچ پ ــا م ــد ت ــی گاه بلن هرمزگان
تــا زیــر زانــو می رســد کــە ایــن مســئلە 
از هــر منطقــە بــە منطقــە ای دیگــر 

ــت. ــاوت اس متف
موضــوع حائــز اهمیــت در لبــاس زنــان 
هرمــزگان نــوع پارچــە و رنــگ آن اســت 
بــرای  کــە  پارچە  هایــی  کــە جنــس 
ــود  ــاب می ش ــە انتخ ــای زنان پیراهن ه
ــبک  ــوال س ــوا معم ــای ه ــت گرم ــە عل ب
ــە  ــوا را ب ــان ه ــا جری ــت ت ــازک اس و ن
راحتــی از میــان آن عبور دهــد. همچنین 
ــی  ــاس از رنگ  های ــگ لب ــاب رن در انتخ
ــبز  ــی و س ــش، صورت ــی، بنف ــد آب مانن

ــود. ــتفاده می ش ــتر اس بیش
چادر بندری یکی از زیباترین چادرها در 

سراسر کشور محسوب می شود.
طــرح رنــگ و نــوع پارچــە منحصــر بفــرد 
ــرای آن  ــی خاصــی را ب ــن چــادر زیبای ای

بــە وجــود آورده اســت.
ــو ه ای  ــە رنگ هــای قه بیشــتر چادرهــا ب
خردلــی، خاکســتری مایــل بــە آبــی 
اســت کــە اغلــب آنهــا از کشــور های 
عربــی، هنــد و پاکســتان وارد ایــران 

می شــود.
ــتان  ــی اس ــام نواح ــوان در تم ــلوار بان ش

هرمــزگان شــکل و آرایشــی هماننــد دارد، 
ــتە  ــلوارها بس ــای ش ــات دمپ ــا تزئین ام
ــرایط آب و  ــە ش ــی و ن ــلیقە محل ــە س ب

ــت. ــاوت اس ــی متف هوای
دمپــای  دارای  هرمــزگان  شــلوار های 
تنــگ تــا زانــو می باشــد و در ناحیــە کمــر 
و پاییــن گشــاد می شــود و قســمت مــچ 
پــا بــە ســمت داخــل را بوســیلە زیــپ یــا 

ــد. ــە می بیندن دکم
در پوشــاک بانــوان هرمــزگان ملحقاتــی 
وجــود دارد کــە عــالوه بــر جنبــە تزئینــی 
جنبــە کاربــردی نیــز دارد. از مهمترین این 
ملحقــات برقــع اســت کــە نوعــی حجاب 
ــان  ــب زن ــود و اغل ــوب می ش ــز محس نی
ســاحل نشــین قشــم، بندرلنگــە، جاســک 
ــد و  ــتفاده می کنن ــاس از آن اس و بندرعب
در مناطقــی ماننــد رودان، حاجــی آبــاد و 

ــده نمی شــود. بســتک دی
 انواع پیراهن های زنان هرمزگانی

ــَون، ُاشــُکم، ُنشــَتە، آســتین  ــدوره، َگ َکن
ــی، گشــاد  ــی، چین ــوش، عجم ــراخ، ِکل ف

ــاللی. ــاده ش ــی و س عرب
ــای  ــی از پیراهن  ه ــدوره یک ــن کن پیراه
اســت.  بندرعبــاس  زنــان  مشــهور 
پیراهــن کنــدوره همــان پیراهــن گاندورا 
اســپانیایی و اروپایــی اســت کــە اعــراب 
مســلمان قــرن هشــتم میــالدی بــە 
ــا  ــد و ب ــپانیا بردن ــا و اس ــوب ایتالی جن

ــە  ــا مواج ــردم اروپ ــوب م ــتقبال خ اس
ــدند. ش

ایــن لبــاس بیشــتر در نواحــی مرکــزی و 
قســمتی از شــمال غربی اســتان هرمزگان 
بــە ویــژه بندرعبــاس بندرخمیــر، کنــگ و 
بندرلنگــە مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.
ــوار دوزی  ــیە ن ــاس دارای حاش ــن لب ای
پهــن در ناحیــە دور کمــر اســت و اندامی 
ــو  ــد زان ــا ح ــد ت ــاب ق ــودن آن و انتخ ب
ــوع می دهــد  ــە مــدل و دوخــت آن تن ب
ــدن  ــان ش ــث نمای ــر باع ــرف دیگ و از ط
زیبایــی شــلوار های بنــدری می شــود. 
شــاید بــە همیــن علــت اســت کــە 
کنــدوره رایج تریــن پیراهــن در بیــن 
ــت. ــدری اس ــوان بن ــران ج ــان و دخت زن
از  را  کنــدوره  پیراهــن  گذشــتە  در 
چینــاوی،  بمبایچــی،  پارچە هــای 
ابریشــمی، اطلســی رنگارنــگ و چالــوس 
می دوختنــد. بــە پیراهــن کنــدوره "چهــار 
درزی" هــم می گفتنــد کــە در اصــل دارای 

ــود. ــش درز ب ش
ــە  ــرد ک ــە ای گ ــا یق ــدوره ب ــن کن پیراه
در جلــو بســتە می شــود و دو بــرش 
ــینە و  ــط س ــا خ ــانە ت ــودی از سرش عم
ــە  ــوی یق ــە از پهل ــن دارد ک ــن دام پایی
ــاوت  ــا درز وســط از پارچــە رنگــی متف ت
ــورت  ــە ص ــز ب ــتین نی ــە آس ــرای لب و ب
ــتفاده  ــر اس ــای دیگ ــە از پارچە ه دو تک

تن پوشش زنان هرمزگان
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ــە  ــر روی یق ــن ب ــن پیراه ــود. ای می ش
تــا زیــر ســینە و همچنیــن لبــە  آســتین 
ــن  ــاال و پایی ــای ب ــچ درز ه ــاالی م ــا ب ت
ــل  ــر بغ ــی زی ــای مثلث ــتینها و تکە ه آس
حاشــیە  بغــل(  زیــر  )سنبوســە های 
پاییــن دامــن و در مــدل کنــدوره کــە در 
ــاس  ــژه بندرعب ــە وی ــزی و ب نواحــی مرک
و حومــە آن دوختــە می شــود خــط 
ــن  ــورت په ــە ص ــر ب ــا کم ــینە ت ــر س زی
ــن آن دارای  ــود و دام ــوار دوزی می ش ن
اغلــب  می باشــد.  ریــز  چین هــای 
ــت  ــا دس ــی ب ــای تزین ــا و زری  ه نواره
ــا از  ــود و ی ــە می ش ــان بافت ــط زن توس
زری هــای طالیــی وارداتــی از کشــور های 
فــارس  خلیــج  حــوزه  و  پاکســتان 

می شــود. اســتفاده 
ــد  ــزی مانن ــی مرک ــاس و نواح در بندرعب
ــە  ــە ب ــر ک ــە و بندرخمی ــگ، بندرلنگ کن
ــاس را  ــن لب ــد، ای ــاس نزدیکترن بندرعب
شــهر  هایی  در  و  کوتاه تــر  و  تنگ تــر 
ــی  ــا اندک ــم آن را ب ــز و قش ــد هرم مانن
تغییــرات کــە متاثــر از پیراهن هــای 
ــج  ــی کشــور های حاشیە نشــین خلی عرب
فــارس اســت بــا حــذف بــرش دور کمــر 

و گشــادتر می دوزنــد.
ــرای  ــورد اســتفاده ب ــب رنگ هــای م اغل
ایــن پیراهــن، رنگ هــای گــرم و شــادی 
ــرخابی،  ــبز، س ــش، س ــز، بنف ــد قرم مانن
صورتــی، نارنجــی، زرد و بــە نــدرت آبــی 

فیــروز ه ای اســت.
یــک  از  زنــان  کنــدوره  بــر  عــالوه 
ــە  ــتین ک ــد آس ــفید فاق ــن س زیرپیراه
ــی و  ــازک و نخ ــای ن ــس پارچە ه از جن
اغلــب وال ســفید دوختــە می شــود 

می کننــد. اســتفاده 
چادر

 در یــک قــرن اخیــر زنــان بنــدری و 
هرمزگانــی پارچە هــای گوناگونــی را از 
ــتفاده  ــورد اس ــرح م ــگ و ط ــس، رن جن
ــان  ــرور زم ــە م ــە ب ــد ک ــرار دادن خــود ق
ــرار  ــر ق ــتخوش تغیی ــاک دس ــن پوش ای

ــت. گرف
پارچە  هایــی کــە در قــرن حاضــر در 
شــهر های بندرعبــاس، مینــاب، بندرلنگــە 
بــە عنــوان چــادر مــورد اســتفاده اســت 
ــە،  ــم طاق ــیلە نی ــیلە، ش ــد از: ش عبارتن
شــیلە بنــد زرد، شــیلە بنــد ســبز، شــیلە 
نیــم فــاق بــراق، اطلــس، کیــش، ویــل، 
ژورژت، ســوفون، ویــل لندنــی، ویــل گل 

ــره. ــمی و غی ابریش
بیشــتر چادرهــا بــە رنگ هــای قهــوه ای، 
ــی و  ــە آب ــل ب ــی و خاکســتری مای خردل

ــا  ــا و نقش هــای بســیار زیب دارای طرحه
و جــذاب اســت.

ویــل  چــادر  از  نوعروســان  بیشــتر 
اســتفاده  رنــگ  ســبز  ابریشــمی  گل 

. نــد د می کر
چــادر عروســان بــا حاشــیە زیبا و پشــت 
آن اشــرمە )یــک نــوع زری دوزی( تزیین 

ــد. می ش
عــروس و نوعروســان عــالوه بر چــادر گل 
ابریشــمی، از چــادر ســوفن ســاده ســبز 
ــون  ــوس و گالبت ــات خ ــا تزیین ــگ ب رن
اســتفاده  هــم  بوتــە دوزی  پولــک  و 

می کردنــد.
در روزهــا و شــب های عروســی آن را 
حنابنــدان  موقــع  در  و  می پوشــیدند 
تمــام بــدن بــە اســتثناء دســت ها و 
پاهــا، آن هــم تــا مــچ در زیــر چــادر ســبز 

مســتور و پوشــیده می شــد.
ــیوه  ــە دو ش ــدری را ب ــادر بن ــوال چ معم
می بندنــد.ال نیــم ال و کــول زدن. در یــک 
ــر روی  ــا دســت ب روش یــک گوشــە را ب
دوش می اندازنــد و طــرف دیگــر آزاد 
ــرف  ــک ط ــر ی ــیوه دیگ ــت و در ش اس
ــد و گوشــە  چــادر را دور ســر می پیچیدن
ــد. ــا می کنن ــوش ره ــە گ آن را در ناحی

شلوار بندری
تزییــن  بــر  عــالوه  هرمــزگان  در 
ــر روی  ــات را ب ــن تزیین ــا، ای تن پوش ه
شــلوارها نیــز بــە صــورت متنــوع در تمام 
ــد. ــی کنن ــتفاده م ــتان اس ــی اس نواح

ایــن تنــوع بیشــتر در نــوع و رنــگ 
پارچــە و تزیینــات تکمیلــی آن مشــاهده 
چارچــوب  کــە  حالــی  در  می شــود. 
ــاط یکســان  ــر نق ــە شــلوارها در اکث اولی

می باشــد.
اســتان هرمــزگان  در  بنــدری  شــلوار 
بــە نام"شــلوار دمپــا تنــگ" خوانــده 
ــگ  ــو تن ــا زان ــا ت ــە از مــچ پ می شــود ک
ــوزی  ــت ل ــر حال ــا کم ــو ت ــوده و از زان ب
شــکل بــە خــود گرفتــە و کامــال گشــاد و 

می باشــد. راحــت 
ــان  ــد شــلوار زن ایــن شــلوار برشــی مانن
را  آن  کمــری  و  دارد  کــرد  و  ترکمــن 
لیف هــای دوختــە و بــا کــش یــا پارچــە 

محکــم می کننــد.
رنگ  هــای  بــە  را  بنــدری  شــلورا های 
ســبز و قرمــز و زرد، آبــی و نارنجــی 
و بــا پارچە  هایــی از جنــس تتــرون، 
اســتفاده  بــرای  چیــت  و  پوپلیــن 
ــت و زری دار  ــای کلف ــره و پارچە ه روزم
ــرای  ــاتن ب ــت و س ــس و زربف ــل اطل مث
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می دوزنــد. عروســی ها  و  مجالــس 
بــرای راحتــی در هنــگام پوشــدن دمپــای 
ــاک  ــا چ ــل پ ــرف داخ ــە ط ــلوار را ب ش
ــە ای  ــا دکم ــپ و ی ــا زی ــە ب ــد ک میدهن

ــود. ــتە می ش ــاز بس ــت س دس
ــا  ــچ پ ــدری از م ــلوار های بن ــای ش دمپ
ــی  ــیار زیبای ــات بس ــو تزیین ــا روی زان ت
ــوع  ــە تن پوشــها از تن دارد کــە نســبت ب
بســیاری برخــوردار بــوده کــە از گذشــتە 
ــود  ــگاه خ ــوان جای ــن بان ــون در بی تاکن
را از دســت نــداده و بــە جــرات میتــوان 
ــنتی  ــای س ــان لباس  ه ــە از می ــت ک گف
تنهــا شــلوار های بنــدری بقــای خویــش 
ــرح و  ــا ط ــر روز ب ــرده و ه ــظ ک را حف
ــان  ــتفاده زن ــورد اس ــدی م ــگ جدی رن

ســنتی پوش اســتان قــرار می گیــرد.
بــر  بنــدری  شــلوار های  تزیینــات 
جغرافیایــی  محــل  و  نــوع  اســاس 
ــە  ــی دارد ک ــامی مختلف ــت آن اس دوخ
ــتی،  ــام، ودویی دس ــە تم ــد از: بادل عبارتن
حاشــیە ای،  پولکــی،  ودویی چرخــی، 
ســرپارچە ای، گالبتونــی، خــوس لنگــە ای، 

نخــی. و  ودویی اطلســی 
لباس مردم هرمزگان قابلیت جهانی شدن 

را دارد.
 فاطمــە باســتانی محقــق و طــراح لباس 
در ایــن زمینــە گفــت: تــن پــوش مــردم 
هرمــزگان بــە دلیــل زیبایــی بی  نظیــرش 
کــە آن را منحصــر بــە فــرد کــرده قابلیــت 

معرفــی شــدن در جهــان را دارد.
وی ادامــە داد: لبــاس بنــدری بــە دلیــل 
کامــل بــودن در حجــاب اســالمی و 
ــر  ــە در کمت ــا ک ــای زیب ــش و نگار ه نق
ــە  ــد ب ــود می توان ــت می ش ــتانی یاف اس
عنــوان یکــی از لباس  هــای محلــی ایــران 
ــش  ــە نمای ــی و ب ــا معرف ــر دنی در سراس

گذاشــتە شــود.
ایــن طــراح لبــاس محلــی بــا اشــاره بــە 
زیــور آالت و متعلقاتــی ماننــد برقــع کــە 

ــزگان وجــود دارد  ــان هرم در پوشــش زن
عنــوان کــرد: بــە جــرات می تــوان گفــت 
کــە لبــاس زنــان هرمزگانــی بــا نقــش و 
ــر  ــورآالت منحص ــن زی ــا و همچنی نگاره
زیبایــش می توانــد جایــگاه  و  بفــرد 
ویــژ ه ای در دنیــا بــرای خــود کســب 
کنــد کــە آن نیازمنــد همــت و همــکاری 
هنرمنــدان  و  مســئوالن  مدیــران، 
ــود  ــالش خ ــا ت ــە ب ــت ک ــی اس هرمزگان
ایــن تــن پــوش زیبــا را بــە مــردم جهــان 

ــانند. بشناس
ــا توجــە بــە توضیحاتــی کــە در مــورد  ب
ــد  ــد بای ــزگان داده ش ــان هرم ــاس زن لب
ایــن را هــم اضافــە کــرد کــە زنــان 
ــواع و  ــاس، از ان ــر لب ــالوه ب ــزگان ع هرم
اقســام زیــور االت کــە تعــدادی از آن  هــا 
تنهــا متعلــق بــە اســتان هرمــزگان 
اســت بــرای پوشــش و زیبایــی اســتفاده 
عنــوان  بــە  نیــز  برقــع  و  می کردنــد 
ــاوت آن  ــواع متف ــە ان ــاب ک ــک حج ی
ــف فــرق دارد اســتفاده  در مناطــق مختل

اســت. می شــده 
ماننــد  دســتی  دوخت هــای  انــواع 
پولــک دوزی،  روزدوزی،  زری دوزی، 
کمــە دوزی، خــوس دوزی و... کــە بــر روی 
ــتر  ــوه بیش ــرای جل ــان ب ــای زن لباس ه
از  نیــز  زیبایــی اســتفاده می شــده  و 
زیبایی هــای لبــاس محلــی هرمــزگان 
ــە  اســت کــە نشــان دادن و پرداختــن ب
آن خــود یــک مبحــث جداگانــە اســت.
ــزگان  ــردان هرم ــان و م ــوش زن ــن پ ت
ــن  ــاز در ای ــر ب ــە از دی ــت ک ــری اس هن
منطقــە بــا گذشــت زمــان دســت خوش 
تغییــر و تحــول نشــده و ایــن هنــر 
گویــای  زبــان  و  نشــانگر  همچنــان 
ــە  ــت و البت ــە اس ــن منطق ــگ ای فرهن
زیبایــی منحصــر بفــردش دلیــل خوبــی 
اســت کــە همچنــان ایــن لبــاس در 
ــە  حــال اســتفاده اســت و هیــچ گاه کهن

ــد. ــد ش نخواه
پیراهن کمر چین

ــن  ــی از زیباتری ــن یک ــر چی ــن کم پیراه
ــزگان  ــان هرم ــی زن ــای قدیم پیراهن  ه
اســت کــە نســبت بــە دیگــر لباس هــای 
ــوردار  ــتری برخ ــت بیش ــتان از قدم اس
اســت. ایــن تن پــوش در گذشــتە در 
از  آن  اطــراف  شــهر های  بندرعبــاس، 
جملــە مینــاب و رودان طرفــداران خاصی 

ــت. ــتە اس داش
ایــن تن پــوش بــە همــراه پیراهــن 
ــاده تر در  ــات س ــا تزئین ــی ب ــی ول بلوچ
اطــراف  منطقــە شــرقی و شــهر های 
بــە  نســبت  بیشــتری  عمومیــت  آن 
شــهر های شــمالی و غربــی از جملــە 
ــوع  ــاد دارد و در ن ــی آب ــتک و حاج بس
منطقــە  در  پوششــی  رســوم  و  آداب 
ســیریک و مینــاب و بعضــی نقــاط رودان 
ــود  ــاب ب ــی از مین ــتە جزی ــە در گذش ک
از پوشــش شهرســتان جاســک تاثیــر 
گرفتــە اســت. پیراهن  هــای بلوچــی را بــا 
ــن  ــاده تر در ای ــات س ــا و تزئین دوخت  ه
مناطــق مشــاهده می کنیــم، بــە نحــوی 
کــە در ســیریک هــم اکنــون پیراهن های 
ــت  ــرش و دوخ ــان ب ــا هم ــی را ب بلوچ
ــا  ــب ب ــە اغل ــاوت ک ــات متف ــی تزیین ول
چــرخ گلــدوزی می شــود، می بینیــم. 
ســپس بــە رودان و توابــع کــە می رســیم 
ایــن تزیینــات بــاز کمتــر شــده پیراهــن 
ــاد  ــا گش ــلوار های دمپ ــا ش ــن ب کمرچی
ــیاقی  ــبک و س ــدوره در س ــدرت کن و بە ن
متفــاوت، گاه بــا یقــە و نوار دوزی دســتی 
و گاه بــا زری  هــای بافتــە شــده وارداتــی 

دیــده می شــود.
ــی  ــن نواح ــن در ای ــر چی ــن کم پیراه
خوانــده  نیــز  چیــن  دور  پیراهــن 

. د می شــو
ــاده و  ــە س ــا باالتن ــن گاه ب ــن پیراه ای
یقە گــرد دوختــە و گاه بــا برشــی دالبــری 
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ــە  ــر ســینە و یقــە هفــت ک شــکل در زی
ــای  ــط کارور را چین  ه ــا خ ــینە ت ــر س زی
ــن  ــتین  های ای ــد. آس ــی می دهن منظم
پیراهــن دو تکــە بــوده کــە شــامل تکــە 

ــد. ــتین ها می باش ــر آس ــتین و س آس
ســر آســتین  های ایــن پیراهــن را انــدازه 
ــای  ــا چین  ه ــد و ب ــت می دوزن ــچ دس م
ریــزی ســر آســتین ها را بــە آســتین 

ــد. ــل می کنن وص
از دو تکــە تشــکیل  پیراهــن  دامــن 
ــە  ــر تک ــە دو براب ــر تک ــە ه ــردد ک می گ
قبلــی انتخــاب و بــا چین  هــای منظمــی 
ــن  ــە دام ــود ک ــل می ش ــم وص ــە ه ب
حالتــی چیــن دار و پفــی بــە خــود 
می گیــرد. ســپس چیــن بــاالی کمــر 
ــد  ــل می کنن ــە وص ــە باالتن ــن را ب پیراه
ــد. ــو می دوزن ــاالی زان ــا ب ــد آن را ت و ق
و  کارور  روی  و  ســینە  زیــر  درز هــای 
همچنیــن خــط کمــر دور یقــە و درز هــای 
بــاال و پاییــن دامــن را بــا نوار هــای زیبــا 

تزییــن می کننــد.
روی  پیراهــن دو جیــب  ایــن  بــرای 
دامــن در نظــر گرفتــە کــە جیب هــا 
حالتــی کیســە ماننــد داشــتە و دوخــت 
ــاوت  ــرد متف ــلیقە اف ــاس س ــر اس آن ب

می باشــد.
ــری،  ــە دلب ــا یق ــن ب ــر چی ــن کم پیراه

ســینە پوپــی، ســینە کفتــری و یقــە 
ذوزنقــە ای بــا پارچە هــای اطلــس و 
و  عروســی  بــرای مجالــس  گران بهــا 
پارچە هــای وال و چیــت و نخــی بســتە 
بــە مراســم مــورد اســتفاده دوختــە 

. د می شــو
ــت  ــره و جه ــتفاده روزم ــرای اس ــان ب زن
کار هــای خانــە یقــە آن را ســاده و چیــن 
ــر روی  دور دامــن آن را حــذف و فقــط ب
کمــر چیــن میدهنــد و آن را ســادەتر 
ــراه  ــە هم ــن ب ــن پیراه ــد. ای می دوزن
پوشــیده  خاصــی  و  گشــاد  شــلوار 
می شــود کــە گشــادی آن از کمــر تــا 
ــە  ــد و لب ــدازه می باش ــک ان ــە ی ــا ب دمپ
ــن  گشــادی پاییــن هــر لنگــە شــلوار بی
ــر  ــر می رســد و کم ــا 50 ســانتی مت 40 ت
شــلوار را لیف هــای دوختــە و کــش 

. می کشــند
ــە  ــن ب ــد دام ــی مانن ــلوار نمای ــن ش ای
خــود می گیــرد. عــالوه بــر دمپــا دو 
ــای  ــا نوار ه ــز ب ــلوار را نی ــوی ش درز پهل
ــدوزی  ــرخ گل ــا چ ــا ب ــی، زری و ی تزئین
ــات آن بســتە  ــوع تزئین ــە ن ــد ک می کردن
متفــاوت  توابــع  شهرســتان  های  بــە 
می باشــد. در مینــاب و رودان بیشــتر 
گالبتــون دوزری و گلــدوزی بــا چــرخ و در 
بندرعبــاس و نواحــی اطــراف آن بــا زری 

تزئیــن می شــود.
شــلوار تزئیــن شــده بیشــتر در مجالــس 
افــراد  اســتفاده  مــورد  عروســی ها  و 
متمــول بــود و گاه بانــوان از پارچە هــای 
ــر و  ــم خنکت ــە ه ــدار ک ــت و وال گل چی
ارزانتــر اســت بــرای خانــە و کار اســتفاده 

می کننــد.
اورنی

اورنــی را بــا پارچــە حریــر و یــا شــیفون 
ــد. ــە می کنن تهی

ایــن روســری دارای تزیینــات بســیار 
متنــوع بــە صــورت گل  هــای ریــز و 
ــی، و  ــە ای، گل بادام ــە جق ــت بت درش
غیــره کــە در جلــو صــورت و ســطح 
داخلــی اورنــی بــا پولــک و گالبتــون و یــا 
بــا نخ  هــای طالیــی و نقــر ه ای و بــا چرخ 
گلــدوزی می کننــد و ایــن روســری بعلــت 
ــە  ــر و ســادەتر نســبت ب اســتفاده راحتت
جلیبل  هــای دیگــر در رنگ  هــای شــاد 
ــده ســبز، قرمــز، نارنجــی و زرشــکی  و زن
ــا  ــە اصــوال ب ــە می شــود ک ــی دوخت و آب

ــت. ــگ اس ــاس هماهن لب
ــد و  ــی را دور ســر و صــورت میپیچن اورن
یــک قســمت آن را روی ســینە آزاد رهــا 
می کننــد کــە در اصطــالح محلــی بــە آن 

ــود. ــە می ش ــول گفت ک
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ایران و دارای پروانە اشتغال 
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شرح وظایف
واحد کنترل کیفیت

ــە،  ــواد اولی ــت م ــرل کیفی ــد کنت ــن واح ــە ای وظیف
محصــوالت میانــی و نهایــی شــرکت بــە منظــور اطمینــان 

ــاز  ــا اســتاندارد و نی ــق ب ــد و عرضــە محصــول مطاب از تولی
ــل از  ــد از قب ــن واح ــت ای ــە فعالی ــد. دامن ــتری می باش مش
شــروع بــە کار اســتخراج و اکتشــاف معــدن آغــاز و تــا بعــد 
ــد. کار  ــە می یاب ــتری ادام ــط مش ــول توس ــرف محص از مص
کنتــرل کیفیــت بــە وســیلە نمونە بــرداری و انجــام آنالیز هــای 
شــیمیایی و آزمون  هــای فیزیکــی، مکانیکــی و هیدرولیکــی بــر 
روی نمونە هــای معــدن، مــواد خروجی از سنگ شــکن، خروجی 
از آســیاب  های مــواد خــام، خــوراک کــوره، کلینکــر خروجــی از 
کورەها، ســیمان خروجی از آســیاب  های ســیمان و سیمان  های 
ــە و بســتە بندی در هــر ســاعت انجــام می شــود. بارگیــری فل
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ــگاهی  ــزات آزمایش ــاظ تجهی ــە از لح ــگاەهای کارخان  آزمایش
مــورد نیــاز در چــە وضعیتــی هســتند؟

و  مجهزتریــن  دارای  ســیمان هرمزگان  آزمایشــگاە های 
بە روزتریــن تجهیــزات و ابــزار و وســایل آزمایشــگاهی و کنترلــی 
مــورد نیــاز بــرای انجــام تمامــی آزمون  هــای مرتبــط بــا مــواد 

ــند.  ــیمان می باش ــر و س ــە، کلینک اولی

 خالصــەای از عملکــرد واحــد کنتــرل کیفیــت در ســال 1394 
بفرماییــد؟

الف - انجام آزمون بر روی نمونەهایی بە شرح ذیل: 
 بیش از 700 نمونە معدن

 بیش از 3300 نمونە خروجی از سنگ شکن
 بیش از 10000 نمونە خروجی از آسیاب  های مواد خام

 بیش از 7000 نمونە خوراک کوره
 بیش از 10000 نمونە کلینکر خروجی از کوره 

 بیش از 7000 نمونە خروجی از آسیاب  های سیمان
 بیش از 600 نمونە سیمان فلە و بستە بندی

 بیش از 100 نمونە سیمان، کلینکر و مواد معدنی متفرقە 
ب - اخــذ و تمدیــد پروانە هــای اســتاندارد ملــی ایــران و گواهی 
ورود بــە بازار هــای اروپایــی بــرای تمامــی انــواع ســیمان  های 
 ISO/IEC ــت آزمایشــگاه ــت کیفی ــدی، اســتاندارد مدیری تولی

17025 و گواهــی تاییــد صالحیــت آزمایشــگاه همــکار
ــر و  ــیمان، کلینک ــای س ــر روی نمونە ه ــون ب ــام آزم پ - انج
مــواد معدنــی تحویلــی از بنــادر و اســکلەها، ادارات اســتاندارد 
ــت  ــت و مطابق ــن ماهی ــت تعیی ــدی جه ــرکت  های تولی و ش
بــا اســتاندارد کــە عــالوه بــر بــاال بــردن اعتبــار علمــی و فنــی 
آزمایشــگاه ســیمان هرمزگان )بــە طــوری کــە در حــال حاضــر 
ســیمان هرمزگان بــە عنــوان مرجــع معتبــر ملــی و بین المللــی 
ــرکت  ــرای ش ــی ب ــد(، درآمدزای ــرح می باش ــە مط ــن زمین در ای

ــز دارد.  نی

 چە امتیازی بە عملکرد سال گذشتە واحد می  دهید؟
ــام  ــر از انج ــتگی ناپذیر و فرات ــالش خس ــە ت ــە ب ــی ک آنجای

وظایــف محولــە پرســنل واحــد در شــرایط ســخت و مواجهــە 
بــا عوامــل زیــان آور مربــوط می شــود، نمــره کامــل یعنــی 20 
ــوط  ــب مرب ــت اینجان ــە مدیری ــە ب ــی ک ــا بخش ــم. ام می ده

ــد.  ــر بدهن ــران نظ ــد دیگ ــود بای می ش

 کیفیــت ســیمان تولیــدی کارخانــە تــا چــە حــدی بــە عملکرد 
این واحــد بســتگی دارد؟

کیفیــت محصــوالت تولیــدی کارخانــە بیــش از 50 درصــد بــە 
عملکــرد ایــن واحــد وابســتە اســت. 

 برنامە سال 1395 این واحد چیست؟
برنامە هــای ذیــل همــواره در ســرلوحە امــور ایــن واحــد 
قــرار گرفتــە و در ســال 1395 نیــز بــا جدیــت بیشــتر بــە آنــان 

ــت:  ــم پرداخ خواهی
 اجــرای هرچــە ســریع تر و بهتــر برنامەهــا و اهــداف و 
سیاســت های ابالغــی از طــرف مدیریــت ارشــد شــرکت 
 تــالش در جهــت بهبــود کیفیــت، کاهــش نوســان و افزایــش 
ــوان  ــوزش و ت ــطح آم ــردن س ــق باالب ــول از طری ــوع محص تن
علمــی و فنــی پرســنل و آشــنایی بیشــتر آنــان بــا فن آوری  های 

روز دنیــا در زمینــە کاری
 تامیــن نیاز هــای آموزشــی، فنــی و معیشــتی پرســنل از طریق 

ایجــاد هماهنگــی و ارتبــاط و انتقــال صحیح و بــە موقع

ــده  ــە مان ــی ناگفت ــر موضوع ــی اگ ــخن پایان ــوان س ــە عن  ب
ــد.  ــان فرمایی ــت، بی اس

ــد  ــن واح ــای ای ــی موفقیت  ه ــت تمام ــا دارد باب ــان ج در پای
کــە تضمیــن کننــده افتخــارات بــزرگ شــرکت ســیمان هرمزگان 
ــک  ــک ت ــبانە روزی ت ــە و ش ــالش خالصان ــا ت ــز ب ــوده و ج ب
پرســنل امکان پذیــر نبــوده، از یکایــک آنــان صمیمانــە تشــکر و 
قدردانــی نمــوده و بــرای تمامــی آنــان و خانواد  هــای عزیزشــان 
آرزوی ســالمتی و موفقیــت کــرده و ســال نــو را خدمــت 
ــزرگ  ــواده ب ــد و خان ــن واح ــوارم در ای ــکاران بزرگ ــە هم هم

ســیمان هرمزگان تبریــک عــرض می نمایــم. 
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اســتارتر های موتور هــای فشــار قــوی  در بخــش آســیاب مــواد و ســنگ شــکن از نــوع 
روغنــی بــا اســتارتر های ســاخت داخــل کــە از نــوع آبی هســتند جایگزین شــده اســت 
کــە منجــر بــە کاهــش توقفــات آســیاب مــواد بخــش 2 و ســنگ شــکن واحــد 1 شــد. 

رییس واحد برق شرکت سیمان هرمزگان

ــل  ــرق و فارغ التحصی ــی ب ــناس مهندس کارش
ســال 1370 دانشــگاه علــم و صنعــت، از ســال 
ــاز  ــیمان هرمزگان را آغ ــا س ــکاری ب 1374 هم
ــل  ــە مراح ــدا ک ــان ابت ــت. از هم ــرده اس ک
نصــب تجهیــزات بــرق و کنتــرل توســط 
پیمانــکار در حــال انجــام بــود، بــە اســتخدام 
شــرکت درآمــد و از ابتــدا بــا مراحــل نصــب و 
حضــور کارشناســان خارجــی آن زمــان شــروع 
ــرکت و  ــوغ ش ــا بل ــرور ب ــە م ــرد. ب ــە کار ک ب
ــون  ــاز دوم همــراه شــد و هــم اکن ــاح ف افتت
ــئولیت  ــە مس ــت ک ــال اس ــدت 5 س ــز م نی

ــر عهــده دارد. ــرق را ب واحــد ب

در  واحــد  ایــن  اقدامــات  از  لطفــًا   
بگوئیــد.  کارخانــە 

و  نگهــداری  وظیفــە ی  بــرق  واحــد 
ــده  ــر عه ــرق را ب ــزات ب ــرات تجهی تعمی
دارد. شــامل خــط فشــار قــوی 63، خــط 
توزیــع 20، پســت توزیع 6.3، پســت های 
فشــار  الکتروموتور هــای   ،400 فرعــی 
و  الکتروفیلتــر  ترانس هــای  متوســط، 
ــزار  ــرل و اب ــتم    های کنت ــن سیس همچنی
دقیــق کــە بخش هــای تامیــن روشــنائی، 
ســرویس و نگهــداری کولر هــای گازی، 
موتورپیچــی، تابلو ســازی و تعمیــرات 
کارت هــای الکترونیــک و کالیبراســیون 
ــە  ــر مجموع ــکولها زی ــق و باس ــزار دقی اب

ــد.  ــوب می گردن ــد محس ــن واح ای
بــرق کارخانــە کــە از پســت 230 پهــل و 
از فاصلــە 22 کیلومتــری تغذیــە می شــود 
ــع  ــی توزی ــت    های فرع ــن پس ــًا بی نهایت
می شــود کــە قریــب 35 مــگاوات دیماند 
مصــرف اســت و نهایتــًا منجــر بــە تولیــد 
ــە  ــود ک ــیمان در روز می ش ــن س 6.000 ت

ــووات  ــون کیل ــدود 205 میلی ــالیانە ح س
ــت  ــە اس ــرق کارخان ــرف ب ــاعت، مص س
ــدود  ــرژی ح ــرف ان ــدت مص ــا ش ــە ب ک
ــول  ــن محص ــاعت در ت ــووات س 102 کیل
ــی  ــتاندارد مل ــار اس ــق معی ــا مطاب تقریب

ــد.  ــور می باش کش
نســبت  بــە  مــا  اســتاندارد های   
پایین تــر  بین المللــی  اســتاندارد های 

اســت؟
ــوژی روز،  ــا تکنول ــە، البتــە متناســب ب بل
تجهیــزات بهینــە می شــوند و بــا ماشــین 
ــم،  ــی داری ــت خوب ــود وضعی آالت موج
ــا  ــم معیاره ــان ه ــطح جه ــی در س حت
ــە اســت، منهــای کارخانجــات  همین گون
جدیداالحــداث کــە ایــن شــدت مصــرف 
را تــا حــدود 90 کیلــووات ســاعت در تــن 
هــم تقلیــل داده انــد، ولــی بــا تکنولوژی 
حــدود 20 ســال قبــل وضعیــت مــا بــد 

نیســت. 
کار هــای شــاخص کــە مــا در طــول ســال 
ــاء  ــد کار ارتق ــم، چن ــام دادی ــر انج اخی

اســتارتر های  کــە  بــوده  تکنولوژیــک 
بخــش  در  قــوی   فشــار  موتور هــای 
ــوع  ــکن از ن ــنگ ش ــواد و س ــیاب م آس
و  عمــر  گــذر  خاطــر  بــە  و  روغنــی 
فرســودگی کــە باعــث توقــف و تاخیــر در 
فرآینــد تولیــد بودنــد را بــا اســتارتر های 
ســاخت داخــل کــە از نــوع آبــی هســتند 
از  یکــی  ایــن  و  کردیــم  جایگزیــن 
ــدرت  ــرق ق ــش ب ــم در بخ ــات مه اقدام
ــات  ــش توقف ــە کاه ــر ب ــە منج ــوده ک ب
آســیاب مــواد بخــش 2 و ســنگ شــکن 
ــق  ــزار دقی ــش اب ــد و در بخ ــد 1 ش واح
ــا  نیــز ســیلومتر های الکترومکانیکــی را ب

ــم.  ــن کردی ــوع راداری جایگزی ن
تعمیــرات  مــورد  دو   ،1394 ســال  در 
ــزات  ــًا تجهی اساســی داشــتیم کــە عمدت
ــت دوران و  ــە جه ــە ب ــی ک الکترومکانیک
ــد  ــیب می  بینن ــی آس ــتهالک مکانیک اس
در ایــن فرصــت بازســازی می شــوند 
و احیانــا قطعاتــی را اگــر الزم باشــد 
تعویــض می کنیــم و یــا تقویــت عایقــی 

ایرج زارع
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صــورت می گیــرد و تجهیــزات پســت را، 
ــر الزم باشــد کنتاکتورهــا  ــە اگ همین گون
شستشــو  را  فشــارقوی  کلید هــای  و 
ــا قطعــات مســتهلک را  می دهیــم، احیان
ــت  ــە فرص ــم و خالص ــض می کنی تعوی
ــدت  ــن م ــە در ای ــت ک ــی هس مغتنم

ــرد.  ــام گی ــالیانە انج ــال س ُاِوره
چــرا کــە معمــوال بیــن 9 مــاه تــا 11 مــاه 
ــد و  ــد کار کن ــط تولی ــت خ ــن اس ممک
ــە ای،  ــە هفت ــا س ــت دو ت ــن فرص در ای
ــە  ــود ک ــی می ش ــازی اساس ــک بازس ی
بــرای ســیکل تولیــد آتــی تحویــل واحــد 

بهره بــردار بشــود. 
مــا در ایــن دو فرصــت تعمیراتــی  قریــب 
200 تــا 250 الکتروموتــور از توان  هــای 
زیــر 1 کیلــووات تــا بــاالی 200 کیلــووات را 
بــە اهتمــام همــکاران و البتە بــە خدمت 
گرفتــن کارگــران روزمــزد کــە بــە عنــوان 
دســتیار در کنــار مــا قــرار می گیرنــد، 
می دهیــم.  انجــام  را  عملیــات  ایــن 
کلیــە ی تابلوهــا در همــە ی پســت ها بــا 
مکندە هــای صنعتــی  از هرگونــە آلودگــی 
ــتم  ــرد سیس ــە در کارک ــی ک ذرات معلق
ــد را  ــاد کن ــالل ایج ــت اخت ــن اس ممک
ــم و توســط نیرو هــای  پاکســازی می کنی
تکنســین بــرق بــە نحــو اســتاندارد 
مطابــق دســتورالعمل اقــدام بــە نوســازی 

ــود.  ــی می ش ــرات احتمال ــا تعمی ی
بــە هــر حــال ایــن دوره تعمیراتــی 
ــە  ــت ک ــمند اس ــیار ارزش ــا بس ــرای م ب
ــە ای  ــە دغدغ ــچ گون ــود هی ــدون وج ب
از بابــت وقفــە در تولیــد می توانیــم 
ــم  ــرویس بپردازی ــر و س ــور تعمی ــە ام ب
ــت و  ــر درس ــر اگ ــد تعمی ــن فرآین و ای
ــا در دوران  ــود، قطع ــام بش ــق انج دقی
مشــکلی  کمتریــن  بــا  بهره بــرداری 
ــر  ــن نظ ــود و از ای ــم ب ــە خواهی مواج
ــود مصــارف  ــی بهب ــد، یعن اســتمرار تولی
انــرژی، رضایــت بیشــتر همــکاران از 
ــا  ــتان ب ــن داس ــە و ای ــت کارخان وضعی
یــک کیفیــت خــوب تعمیراتــی می توانــد 

ــود.  ــق ش محق

ــە ی  ــدر هزین ــا چق ــال 1394 تقریب  س
ــە  ــتم کارخان ــە داری سیس ــازی و نگ بهس

ــت؟ ــده اس ش
ــی  ــابداری صنعت ــتان حس ــن را دوس ای
قطعــا می  تواننــد بــا آمــار دقیــق کاال های 
ــد و  ــبە کنن ــار محاس ــده از انب ــارج ش خ
ــی ســعی  ــد ول ــرار بدهن ــان ق در اختیارت

مجموعــە بــرق ایــن بــوده کــە همیشــە 
ــی  ــرات و کارهائ ــا تعمی ــە اول ب در وهل
ــام داد،  ــە انج ــود در مجموع ــە می ش ک
هزینەهــا را تقلیــل بدهیم و کمتر دســت 
درازی کنیــم بــە تجهیزاتــی کــە بــە طــور 
ــار موجــود هســت، چــون  ــی در انب یدک
ــی  ــات خارج ــا قطع ــا عموم ــە این  ه ک
بســیار  قیمت    هــای  بــا  و  هســتند 
گزافــی خریــداری می شــوند و مــا ســعی 
بازســازی  قطعــات  ذخیــره  می کنیــم 
شــده را در مجموعــە خودمــان نگهــداری 
کنیــم و حتــی المقــدور از همــان محــل، 
این  هــا را جبــران می کنیــم و مجــددًا 
قطعــە تعمیــر شــده را کار می  گذاریــم 
و روی قطعــە معیــوب کار می کنیــم و 
ــار مرکــزی رجــوع  ــە انب ــدرت مــا ب ــە ن ب
ــی  ــداری خوب ــا نگه ــە ب ــم.  البت می کنی
ــا در ســیمان هرمزگان وجــود  ــە حقیقت ک
دارد، روز بــە روز ســعی کردیــم کــە ایــن 
انقبــاض درمصــارف را واقعــا رعایــت 
کنیــم و هزینە هــای شــرکت همیــن 
ــد.  ــدود بمان ــده و مح ــرل ش ــە کنت گون
دوســتان در بخــش نگهــداری تجهیــزات 
ــدام  ــر اق ــا کمت ــد و م ــژه دارن ــە وی توج
بــە تعویــض می کنیــم و ایــن واقعــا 
ــت  ــی هس ــاخص    های خوب ــی از ش یک
کــە همــکاران و سرپرســتان بــدان توجــە 

ــد.  دارن

 بــرای ســال 1395 بــە غیــر از نگــە داری 
عــادی، برنامــە خــاص و جدیــدی دارید؟

ــە  ــور تغذی ــروژه الوات ــر پ ــرا درگی ــا اخی م
آســتانە  در  االن  کــە  هســتیم  کــوره 
ــد  ــفندماه امی ــت و در اس ــدازی اس راەان
ــرد،  ــرار بگی ــد ق ــم کــە در مــدار تولی داری
بــا اســتفاده از ایــن تکنولــوژی جدیــد ما 
ــل مالحظــە ای در مصــارف  ــە طــور قاب ب
انــرژی بــرق شــاهد بهبــود خواهیــم بــود 
کــە تاثیــر ثانــوی آن در مصارف ســوخت 
ــە  ــود دارد، ب ــز وج ــیلی نی ــرژی فس و ان
گونــەای کــە پیــش از ایــن بــرای انتقــال 
ــتم  ــت از سیس ــت پخ ــام جه ــواد خ م
ــوای  ــە ه ــد ک ــتفاده می  ش ــت اس ایرلیف
زیــادی را بــە مجموعــە تحمیــل می  کــرد 
ــداث  ــات جدیداالح ــرا در کارخانج و اخی
عمومــا بــە ایــن الواتــور مجهز هســتند و 
مــا بــا الگــو گرفتــن از همیــن تکنولــوژی 
کــە در صنایــع متــداول هســت بــا 
ــب  ــە نص ــدام ب ــاور، اق ــی مش راهنمای
کردیــم، تجهیــزات آن خریــداری و نصــب 

ــا  ــش بینی  ه ــرآورد و پی ــق ب ــده، طب ش
حداقــل یــک کیلــووات ســاعت در تــن، 
تقلیــل  پخــت  دپارتمــان  در  انــرژی 
ــە ای  ــل مالحظ ــم قاب ــە رق ــم ک می  دهی
ــم در  ــتقیم ه ــور غیرمس ــە ط ــت و ب اس
پخــت و انــرژی گاز مصرفی  تاثیــر خواهد 
داشــت و موجــب افزایــش ظرفیــت 

ــود.  ــز می ش ــا نی کورەه
همچنیــن قــرارداد خوبــی را بــا ســازمان 
یونیــدو وابســتە بــە ســازمان ملــل 
متحــد داریــم و بــا اعتبــاری کــە از ســوی 
ــیمان هرمزگان  ــار س ــاد در اختی ــن نه ای
قــرار داده انــد و تغییراتــی در گریــت 
کولــر افزایــش ظرفیــت و ارتقــاء راندمان 
حرارتــی را موجــب می شــود کــە در 
ــول  ــک تح ــیلی ی ــرژی فس ــرف ان مص

می شــود.  محســوب 
ــە  ــت ک ــی هس ــده اقدامات ــا عم این  ه
برنامەریــزی شــده، فراخــور نیــاز کارخانــە 
قطعــا  فنــی  شــورای  مشــورت  بــا 
بینــی  پیــش  جدیــدی  برنامە هــای 
ــم  ــی ه ــی از اقدامات ــە یک ــد ک خواهدش
کــە فــی الحــال در حــال رایزنــی هســتیم 
ــدی  ــور ج ــە ط ــا ب ــس از تحریم  ه و پ
تابلــوی  تعویــض  می شــود،  دنبــال 
کنتــرل دور فــن پیشــگرمکن  هســت کــە 
محدودیتــی را بــە واحــد تولیــد تحمیــل 

 . می  کنــد
مــا پیــش از ایــن تابلــو از شــرکت 
الیــن اتریــش داشــتیم کــە از نظــر 
ــات  ــر خدم ــی دیگ ــات یدک ــن قطع تامی
ایــن  و  نگرانــی  ایــن  و  نمی دهنــد 
ــاز  ــوی نی ــم جواب گ ــن ه ــود ف ــە خ ک
ــا را  ــت، م ــا نیس ــت م ــش ظرفی افزای
ــاء و  ــە ارتق ــە نســبت ب ــرد ک ــد ک متقاع

افزایــش تــوان آن اقــدام کنیــم. 

ــت  ــوردی هس ــە م ــان چنانچ  در پای
ــد.  بفرمائی

ضمــن تشــکر از فرصتــی کــە در اختیــار 
همــکاران  عمــوم  از  گذاشــتید  بنــده 
ــە  ــە مخلصان ــرق ک ــد ب ــژه در واح بە وی
جهــت  در  چشم  داشــتی  بی  هیــچ  و 
ــە تــالش  ــی کارخان پیشــبرد اهــداف عال
می کننــد تــا بــا حفــظ کمیــت و کیفیــت 
محصــول تولیــدی جایــگاه خوبــی بیــن 
صنایــع ســیمان داشــتە باشــیم صمیمانە 
تشــکر می کنــم و بــرای خودشــان و 
خانوادە هــای عزیزشــان از درگاه خداونــد 

ــئلت دارم.  ــالمتی مس ــت و س صح



 در ایــام تحریــم، بــرای تامیــن اقــالم خارجــی کارخانــە چگونە 
مشــکالت را مرتفــع و خرید هــای خارجــی را انجــام می  دادیــد؟

 در زمــان تحریــم بــا مشــکالت عدیــد ەای روبــرو بودیــم. عــدم 
امــکان پرداخــت از طریــق گشــایش اعتبــار اســنادی خودبخود 
ــل  ــرکت تحمی ــە ش ــا را ب ــش هزینەه ــد افزای ــدود 20 درص ح
ــرخ  ــا ن ــا و ب ــق صرافی  ه ــا از طری ــە پرداخت  ه ــرد. کلی می ک
ــا  ــال بانکه ــا اتص ــم ب ــە امیدواری ــد، ک ــام می  ش ارز آزاد انج
ــت  ــر پرداخ ــالوه ب ــم ع ــوئیفت( بتوانی ــبکە جهانی)س ــە ش ب
ــا  ــتفاده از ارز ب ــا اس ــنادی، ب ــار اس ــایش اعتب ــورت گش ــە ص ب
نــرخ بانکــی، رقمــی حــدود 10000 ریــال بــە ازای هــر یــورو در 
خرید    هــای خارجــی کاهــش هزینــە داشــتە باشــیم. همچنیــن 
ــد خرید    هــای  ــن و دالل  هــا در فرآین ــر مطمئ ــع غی حــذف مناب
خارجــی از دیگــر محاســن رفــع تحریم  هــا می باشــد و در 
ایــن حالــت شــرکت بــا خیــال آســوده می  توانــد تجهیــزات و 
ماشــین آالت مــورد نیــاز خــود را از منابــع اصلــی و برند    هــای 
ــر جهانــی در کوتاهتریــن زمــان ممکــن تامیــن نمایــد.  معتب

 لطفــا خالصــەای از عملکــرد واحــد تأمیــن و تدارکات در ســال 
مالــی اخیــر در حوزە هــای مختلــف را بفرمائیــد؟

ــد  ــت خری ــداد درخواس ــت تع ــە وضعی ــزارش مقایس ــف( گ ال
ــالە: ــک س ــای ی ــی دورە ه ــای آن، ط وآیتم    ه

شرح
93/08/30 - 92/09/0194/08/30 - 93/09/01

آیتم هادرخواستآیتم هادرخواست
1826484517444881خرید

62811889461644خدمات
6012057130دفتر تهران

2514615327476655جمع

ــزارش مقایســەای وضعیــت قرارداد هــای منعقــده طــی  ب( گ
دورە هــای یــک ســالە:

93/09/01
الی 94/08/30

92/09/01
الی 93/08/30 شرح

135 112 قرارداد

12 31 الحاقیە

147 143 جمع

ج( سایر اقدامات در سال مالی 94-93: 
الــف: تهیــە و تکمیــل بانــک اطالعاتــی منابــع داخلــی و خارجی 

بــە تفکیــک نــوع کاال و خدمات. 
ب: برگــزاری جلســات ماهانــە بــا کارشناســان خریــد مربوطە در 
خصــوص بررســی وضعیــت درخواســت های ارســالی و تهیــە و 

ارائــە گــزارش بــە معاونــت بازرگانی. 
ــا  ــات ب ــزاری جلس ــنهادی و برگ ــد پیش ــد خری ــە فرآین ج: تهی
واحد هــای مرتبــط و اخــذ نظــر ســایر واحد  هــا جهــت خریــد 
بهینــە در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن و پیگیــری اجــرای آن. 

د: تهیــە و ارائــە گــزارش مقایســەای عمکلــرد واحــد خریــد بــە 
مدیریــت ارشــد شــرکت. 

ــە  ــن نام ــری آئی ــوص بازنگ ــر در خص ــالم نظ ــری و اع ه: پیگی
ــردان  ــواه گ ــە تنخ ــن نام ــرکت و آئی ــالت ش معام

ــە  ــا همــكاری ســایر واحد  هــا ب ــی ب ــع داخل و: شناســایی مناب
منظــور جایگزینــی فروشــندگان خارجــی در مــورد قطعاتــی كــە 

تاكنــون از خــارج از كشــور تهیــە شــده اســت. 
ــل 400  ــداد حداق ــرح تع ــە و ط ــش از 45 جلس ــزاری بی ز: برگ

ــالت ــیون معام ــە کمیس ــده در جلس پرون

بــا ســابقە کار نزدیــک بە 18 ســال 
کــە  صنایــع،  و  ســازمان  ها  در 
حــدود پنــج ســال آن در شــرکت 
ســیمان هرمزگان مشــغول بــە 

خدمــت می باشــد.
در حــال حاضــر بــا ســمت مدیــر 
شــرکت  تــدارکات  و  تأمیــن 
ــزگان انجام  ســـــیمان  هرمـــــ
ــرًا عــالوه  ــد. اخی وظیفــە می نمای
داخلــی  خریــد  مدیریــت  بــر 
دفتــر  در  مســتقر  )واحد هــای 
ــات  ــە(، سفارش ــزی و کارخان مرک
خارجــی )واحــد مســتقر در دفتــر 
ــە  ــر مجموع ــە زی ــز ب ــران( نی ته
اضافــە شــده  ایــن مدیریــت 
اســت. ایــن مدیریــت تحــت 
بازرگانــی،  معاونــت  نظــارت 
ــە و  ــواد اولی ــن م ــده دار تأمی عه
ــورد  ــی م ــوازم یدک ــات و ل قطع

می باشــد.  شــرکت  نیــاز 

حمیدرضا گلپایگانی زاده

موفقیت در تامین اقالم خارجی مورد نیاز کارخانە در شرایط سخت  تحریم 
 مدیر تامین و تدارکات شرکت سیمان هرمزگان



 ماهنامه داخلی سیمان هرمزگان  شمـاره نهم  اسفند ۹۴    صفحه ۴7

لیســت  مســتمر  پیگیــری  ح: 
ــرات و  ــاز تعمی ــورد نی درخواســت    های م
ارائــە گــزارش وضعیــت خریــد آن جهــت 
برنامەریــزی زمــان توقــف خــط و انجــام 

تعمیــرات اساســی کارخانــە
ــە اســناد و برگــزاری مناقصــات و  ط: تهی

ــرکت ــای ش مزایدە ه
فرم هــای  بــروزآوری  و  طراحــی  ی: 
اســتعالم  فــرم  قبیــل:  )از  کاربــردی 
ــات و  ــە الزام ــر کلی ــا ذک ــع ب ــا از مناب به
شــرایط خریــد، فــرم صــدور درخواســت 
ــالم  ــرم اع ــی، ف ــور مال ــط ام ــە توس وج
نواقــص، فــرم مجــوز اولیــە خریــد اقــالم 
ــداد،  ــدار / تع ــر مق ــر از نظ ــل تغیی قاب
ــرم  ــات، فــ ــرم ســوابق خریدکاال/خدم ف
خالصــــە اطالعـــات قـــرارداد وچندیــن 

ــر(.  ــرم دیگ ف
واحــد  بــا  همــکاری  و  پیگیــری  ک: 
اســتقرار  جهــت  اطالعــات  فنــاوری 

 )Bi( تجــاری  هــوش  نرم افــزار 

 برنامــە ایــن واحــد بــرای ســال مالــی 
آتــی چیســت؟

برخــی از برنامەهــا و اســتراتژی    های ایــن 
ــە صــورت  ــی ب ــرای ســال آت مدیریــت ب

ــد:  ــل می باش ــرح ذی ــە بە ش خالص
 ارتبــاط تنگاتنــگ بــا تأمیــن کننــدگان، 
واحد هــای  مســئولین  و  مدیــران 
ــرل  ــرای كنت ــات ب ــی کاال و خدم متقاض
و  آن  هــا  نظــرات  نقطــە  دریافــت  و 
ــدارك، و  ــناد و م ــی اس ــن بررس همچنی
اســتفاده از تجــارب و توانمندی    هــای 
ــزاری  ــع و برگ ــد از مناب ــان و بازدی ایش

ــا.  ــا آن  ه ــات ب جلس
ــات  ــد کاال و خدم ــە خری ــە بودج  تهی
ــدی  ــت بن ــە و اولوی ــاز کارخان ــورد نی م
ــی و  ــا هماهنگ ــد ب درخواســت    های خری
همــکاری معاونــت مالــی و اقتصــادی و 

ــە.  ــت کارخان مدیری
 بــە منظــور حمایــت از تولیــد کننــدگان 
ــا  ــی ب ــع داخل ــایی مناب ــی، شناس داخل
ــور  ــە منظ ــا ب ــایر واحد  ه ــكاری س هم
جایگزینــی فروشــندگان خارجــی کــە 
امــکان تأمیــن آن در داخــل وجــود 

ــدارد.  ن
 ارزیابــی منابــع خریــد و عرضەکننــدگان 
ــت  ــکاری مدیری ــا هم ــات ب كاال و خدم
ــی و اقتصــادی.  ــە و معاونــت مال کارخان
نمــودن  اجرایــی  جهــت  پیگیــری   
آییــن نامــە معامــالت بازنگــری شــده و 
دســتورالعمل    های اجرایــی خریــد و... 
ــد کاال و  ــد خری ــهیل در فرآین ــت تس جه

ــا همــکاری ســایر واحد هــای  خدمــات ب
ــط.  مرتب

 پیگیــری بــرای اجرایــی نمــودن دقیــق 
فرآینــد خریــد کاال و خدمــات ابالغــی بــە 

کارخانــە. 
 مذاکــره بــا تأمین کننــدگان بــە منظــور 
تخفیــف  اخــذ  و  قیمت  هــا  تعدیــل 
پیــش  مبالــغ  کاهــش  همچنیــن  و 
کننــدگان  تأمیــن  بــە  پرداخت هــا 
پیــش  حــذف  امــکان  صــورت  در  و 
تالش    هــای  )علی رغــم  پرداخت  هــا. 
انجــام شــده، درصورتــی کــە پرداخت  هــا 
ــرد، امــکان انجــام  بە موقــع صــورت پذی

ایــن مهــم می باشــد.( 
وضعیــت  از  گــزارش  تهیــە   
برگــزاری  و  خریــد  درخواســت    های 
جلســات بــا کارشناســان و رؤســای تحت 
نظــارت و تعییــن تکلیــف آن  هــا جهــت 
ــع  ــور نمــودن عملکــرد و رفــع موان مانیت
ــدارک.  ــن و ت ــره تأمی ــود در زنجی موج
ــە  ــی کاال )ارائ ــنهادات فن ــال پیش  ارس
شــده توســط فروشــندگان( بــە کارخانــە 
جهــت بررســی توســط واحــد متقاضــی 
و دادن ضریــب و امتیــاز بــە منظــور 
ــن پیشــنهاد از نظــر  ــدی بهتری اولویت بن

ــی.  ــی و بازرگان ــی و مال فن
ــا  ــرکت  ها و ی ــا ش ــتمر ب ــاط مس  ارتب
جهــت  اســتان  در  فنــی  واحد هــای 
ــورد  ــتگاە های م ــات و دس ــاخت قطع س
نیــاز کارخانــە کــە بــە دلیــل نبــود منابــع 

ــردد.  ــال می  گ ــران ارس ــە ته ب
 نظــارت کامــل بــە نحــوه ارســال بــار بە 
ــرارداد  ــری طــرف ق ــە توســط بارب کارخان

شــرکت و ارزیابــی عملکــرد ایشــان. 
 ارزیابــی و نظــارت بــر فرآینــد ترخیــص 
پیمانــکار  توســط  وارداتــی  کاال هــای 

ــص.  ترخی
 ارتبــاط تنگاتنــگ بــا شــرکت    های حمــل 
و نقــل بیــن المللــی جهــت کاهــش 

ــی ــای واردات ــل کاال ه ــای حم هزینە ه
 بررســی راە هــای انتقــال وجــە بــە 
ــدگان خارجــی در دوره پــس  تأمیــن کنن

از تحریــم. 

 چە امتیازی بە عملکرد سال مالی 
گذشتە واحد می  دهید؟

ایــن مدیریــت، باعنایــت بــە تنــوع 
تأمیــن کننــدگان داخلــی و خارجــی 
و  کاال  تأمیــن  متنــوع  شــیوە های  و 
خدمــات و همچنیــن نوســان قیمت هــا 
و بــە منظــور پشــتیبانی از تولیــد و 
انتظــار و در  تحویــل ســیمان مــورد 

ــرکت،  ــتراتژی ش ــداف و اس ــتای اه راس
و  پشــتیبان  واحــدی  عنــوان  بــە 
ــده و  ــن كنن ــن تأمی ــی بی ــال ارتباط کان
ــە،  ــده در کارخان ــرف كنن ــای مص واحد ه
ــراردادن معیار هــای  ــا مــورد توجــە ق و ب
خریــد )قیمــت، مطابقــت با مشــخصات 
كیفــی مــورد نظــر، تحویــل كاال در مــدت 
زمــان توافــق شــده، قابلیت   هــای فنــی، 
نامــە، عملكــرد  تضمیــن و ضمانــت 
گذشــتە، خریــد اعتبــاری و... ( توانســتە 
گام موثــری در جهــت تامیــن بــە موقــع 
ــی در  ــركت، صرفە جوی ــات ش كاال و خدم
وقــت و بــاال بــردن كیفیــت محصــوالت 
ــل  ــە اص ــتە و س ــده برداش ــداری ش خری
صرفە جویــی  و  كیفیــت  ســرعت، 
ــە  ــیدن ب ــور رس ــە منظ ــادی را ب اقتص
در  شــركت  دیدگاە هــای  و  اهــداف 
ــت.  ــوده اس ــاظ نم ــود لح ــتور كار خ دس
لــذا بــا توجــە بــە مــوارد فــوق و گــزارش 
ــە شــده و همچنیــن اعــالم  عملکــرد ارائ
رضایــت واحد هــای متقاضــی، متصــورم 
و  تــالش  باهمــکاری،  ایــم  توانســتە 
ــت و  ــن مدیری ــم در ای ــی همکاران همدل
ــت  ــای معاون ــتفاده از رهنمود ه ــا اس ب
محتــرم و مدیــران ارشــد شــرکت، نمــره 

ــیم.  ــوده باش ــب نم ــی را کس خوب

اگــر  پایانــی  ســخن  عنــوان  بــە   
ــان  ــت، بی ــده اس ــە مان ــی ناگفت موضوع

فرماییــد. 
پرســنل  از  تشــکر  پایــان، ضمــن  در 
زحمت کــش کلیــە واحدهــا کــە بالواقــع 
ــند  ــرکت می باش ــی ش ــرمایە های اصل س
و  خــوب  همــکاران  خصــوص  بــە 
)همــکاران  مدیریــت  ایــن  پرتــالش 
ــە، دفتــر بندرعبــاس و  مســتقر در کارخان
ــە اهــداف  ــە رســیدن ب ــران( ک ــر ته دفت
و برنامە هــای ایــن مدیریــت در گــرو 
ــد  ــر خواه ــا میس ــالش آن  ه ــت و ت هم
شــد، مصمــم هســتیم کــە بــا همدلــی و 
همــکاری ســایر واحدهــا و رهنمود هــای 
مدیــران محترم ارشــد شــرکت و معاونت 
محتــرم بازرگانــی، و بــا ایجــاد راهکار های 
مناســب جهــت رفــع نقاط ضعــف و 
تقویــت نقاط قــوت، بتوانیــم گام موثــری 
جهــت تأمیــن بــە موقــع کاال و خدمــات 
در چارچــوب ابعــاد خریــد )فنــی، تجاری، 
لجســتیك، اجرایــی( برداشــتە و بــە ســر 

ــزل مقصــود برســیم.  من

ــرکت  ــزون ش ــت روز اف ــد موفقی ــە امی ب
ســیمان هرمزگان در عرصــە صنعــت. 
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کشــور    های حاشــیە خلیــج فــارس از جملە، قطــر، امارات، عمــان و یمن و کشــور    های 
شــرق آفریقــا از جملــە موزامبیــک، کنیــا، تانزانیــا، ســومالی و شــمال آفریقــا از جملە 
ــوند. ــناختە می ش ــرکت ش ــی ش ــای صادرات ــن بازار ه ــم تری ــوان مه ــە عن ــر ب مص

مدیر صادرات شرکت سیمان هرمزگان

ــد  ــی ارش ــع کارشناس ــل مقط ــارغ التحصی ف
ــل  ــن المل ــی بی ــت بازرگان ــتە مدیری در رش
ــت  ــال 1389 خدم ــتان، از س ــور انگلس از کش
در شــرکت ســیمان هرمزگان را  آغــاز کــردە 
ــس  ــوان رئی ــە عن ــدت ب ــن م ــی ای و در ط
سفارشــات خارجــی و ســپس بعــد از تصویب 
ــر  ــوان مدی ــە عن ــد، ب ــازمانی جدی ــارت س چ
می  باشــند.  خدمــت  مشــغول  صــادرات 

ایرج موسوی

 در زمینــە صــادرات چــە توفیقاتــی 
داشــتە اید؟بــازار هــدف صادراتــی کــدام 

کشــورها می  باشــند؟
در زمینــە صادرات، خوشــبختانە در ســال 
مالــی اخیــر شــرکت موفــق بــە صــادرات 
بیــش از 560.000 تــن ســیمان و کلینکــر 
شــده اســت کــە در ایــن خصــوص 
خوشــبختانە جــزء پنج شــرکت ســیمانی 
ــر کشــور از لحــاظ صــادرات ســیمان  برت
ــق در  ــن توفی ــم. ای ــده ای ــر ش و کلینک
حالــی حاصــل شــده اســت کــە در 
برنامــە از پیــش تعییــن شــده، صــادرات 
ــر  ــیمان و کلینک ــن س ــدار 500.000 ت مق
ــە لطــف  ــود کــە ب پیــش بینــی شــده ب
ــت  ــە مدیری خــدا و رهنمود هــای مدبران
ــان،  ــام ایش ــم مق ــل و قائ ــرم عام محت
ــرم،  ــره محت ــات مدی ــای هی حمایت    ه
تدویــن اســتراتژی    های موثــر و صحیــح 
بازرگانــی،  توســط معاونــت محتــرم 
معاونــت  حمایت    هــای  و  زحمــات 
ــت  ــادی، مدیری ــی و اقتص ــرم مال محت

کارخانــە، معاونــت محتــرم  محتــرم 
ــا تــالش تمامــی  ــن ب اجرایــی و همچنی
تولیــد،  جملــە  از  درگیــر  واحد    هــای 
ــات،  ــت و انتظام ــی، حراس ــرل کیف کنت
ــش از  ــق بی ــە تحق ــق ب ــە و...موف نقلی

ــدیم.  ــە ش 112% از برنام
ــز،  ــی نی ــای صادرات ــوص بازار ه در خص
در حــال حاضــر کشــور    های حاشــیە 
ــارات،  ــە، قطــر، ام ــارس از جمل ــج ف خلی
ــور    های  ــن کش ــن و همچنی ــان و یم عم
شــرق آفریقــا از جملــە موزامبیــک، کنیــا، 
تانزانیــا، ســومالی و شــمال آفریقــا از 
ــن  ــم تری ــوان مه ــە عن ــر ب ــە مص جمل
بازار هــای صادراتــی شــرکت شــناختە 

می شــوند.

 وضعیــت رقبــا و دیگــر تولیدکننــدگان 
چگونــە اســت؟

بــا توجــە بــە رکــود در صنعت ســاختمان 
فعالیت    هــای  کاهــش  یــا  توقــف  و 
بیشــتر پروژە هــای عمرانــی و ســاختمانی 

ــر وضعیــت  در کشــور، در ســال های اخی
صنعــت ســیمان بــا بحــران روبــرو شــده 
اســت. بە طوریکــە بــا توجــە بــە کاهــش 
شــدید تقاضــای ســیمان در بــازار داخلی، 
ــیمان در  ــد س ــای تولی ــب کارخانە ه اغل
کشــور بــا دپو    هــای ســنگین کلینکــر 
در انبار هــای خــود مواجــە هســتند و 
متاســفانە شــاهد خامــوش شــدن برخی 
از کورە هــای تولیــد کلینکــر در کشــور 

هســتیم. 
نجــات  راه  تنهــا  شــرایط  ایــن  در 
ورود  کشــور  ســیمان  کارخانە هــای 
می باشــد.  جهانــی  بازار هــای  بــە 
ــای  ــی مرز ه ــە در نزدیک ــرکت  هایی ک ش
کشــور قراردارنــد از وضعیــت بهتــری 
نســبت بــە ســایرین برخوردارنــد، امــا بــا 
ایــن حــال همانطــور کــە قبــال نیز اشــاره 
کــردم کارخانجــات ســیمان بــرای تامیــن 
ــادرات  ــز ص ــار ه ای ج ــود چ ــی خ نقدینگ
ایــن  در  ندارنــد.  خــود  محصــوالت 
شــریط اســت کــە کارخانە  هایــی ماننــد 
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ســیمان شــرق از مشــهد بــا قیمت    هــای 
ــە  ــود را ب ــر خ ــاال، کلینک ــل بســیار ب حم
اســکلە شــهید رجایــی حمــل و زیــر 
قیمــت ســیمان هرمزگان بــە فــروش 
ســیمان  شــرکت    های  می  رســانند. 
ســپاهان  کرمــان،  ممتــازان  داراب، 
اصفهــان، نیریــز یــزد و... نیــز وضعیــت 
مشــابهی دارنــد. در ایــن شــرایط رقابــت 
بــا شــرکت  هایی کــە تنهــا جهــت تامیــن 
نقدینگــی خــود وارد بــازار می شــوند، 
می شــود.  دشــوار  و  ســخت  بســیار 
ــە تنهــا ســبب  چراکــە ایــن شــرکت  ها ن
ــوند،  ــازار می ش ــا در ب ــتن قیمت  ه شکس
بلکــە بــە دلیــل عــدم نــگاه بلنــد مــدت 
بــە امــر صــادرات، محصــوالت کــم 
ــی  ــای جهان ــود را در بازار    ه ــت خ کیفی
لطمــە  عرضــە می کننــد کــە ســبب 
بــە نــام محصــوالت ایرانــی شــده و 
ماننــد  شــرکت  هایی  بیــن  ایــن  در 
ــدت  ــد م ــا در بلن ــیمان هرمزگان قطع س

ــد.  ــد ش ــرر خواهن متض
بــدون تردیــد در ســال مالــی جــاری بــا 
توجــە بــە کاهــش نــرخ رشــد اقتصــادی 
کشــور چیــن و مــازاد عرضــە ســیمان و 
ــا  ــزودی ب ــن ب ــر در آن کشــور، چی کلینک
ــی  ــای جهان ــتری در بازار ه ــدرت بیش ق
ورود خواهــد کــرد کــە ایــن امــر مطمئنــا 
در تعییــن قیمــت جهانــی ســیمان و 
کلینکــر نقــش اساســی خواهــد داشــت. 
در کنــار کشــور چیــن، کشــور  هایی ماننــد 
امــارات، هنــد، پاکســتان، عربســتان 
ــای  ــوان رقب ــە عن ــز ب ــعودی و... را نی س
ــرار  ــە ق ــد مــورد مطالع ــی بای ــن الملل بی
داد. تمامــی کشــور    های مــورد اشــاره 
ــوری  ــرکت حض ــدف ش ــای ه در بازار ه
گســترده دارنــد و جهــت رقابــت بــا 
ــاذ  ــە اتخ ــبت ب ــت نس ــان می  بایس آن

ــردد.  ــدام گ ــب اق ــتراتژی مناس اس

 آیــا در زمینــە صــادرات بــا موانــع 
می  باشــید؟  مواجــە  مشــکالتی  و 
زیرســاخت  ها و امکانــات الزم و کافــی 
ــە  ــن منطق ــادرات از ای ــعە ص ــرای توس ب

فراهــم شــده اســت؟
در زمینــە امکانــات ســخت افــزاری، 
ــی از  ــهید رجای ــکلە ش ــبختانە اس خوش
امکانــات خوبــی بــە نســبت ســایر بنــادر 
هرچنــد  می باشــد.  برخــوردار  ایــران 
ــتاندارد های  ــا و اس ــده آل  ه ــا ای ــە ب ک
ــە  ــادی دارد. ب ــە بســیار زی ــی فاصل جهان
عنــوان مثــال، بــا توجــە بــە ورود چیــن 
بــە بــازار جهانــی ســیمان، جــدا از قیــاس 
قیمت هــا، بارگیــری کلینکــر در بنــادر 
ــی  ــتی 50.000 تن ــک کش ــرای ی ــن ب چی

ــرد، در  ــان می  ب ــم زم ــک روز و نی ــا ی تنه
ــا  ــی، ب ــهید رجای ــکلە ش ــە در اس حالیک
توجە بــە رکــورد بارگیری کلینکر در کشــور 
ــیمان هرمزگان  ــار شــرکت س ــە در اختی ک
ــا 4 روز  ــزی حــدود 3/5 ت می باشــد، چی
ــرای  ــاوت ب ــن تف ــت. ای ــاز اس ــان نی زم
ــز اهمیــت اســت  مشــتریان بســیار حائ
ــا در ایــن شــرایط، شــرکت    های  و طبیعت
ــرکت    های  ــبقت را از ش ــوی س ــی گ چین
ایرانــی خواهنــد ربــود. ایــن امــر در 
صــادرات ســیمان بســیار مشــهودتر بوده 
و در صــورت عــدم بروزرســانی تجهیــزات 
ــا  بارگیــری در اســکلە شــهید رجایــی و ب
ــا  ــت ب ــال رقاب ــرایط عم ــن ش ــە ای ادام
ــخت و  ــیار س ــی بس ــرکت    های خارج ش
یــا حتــی در برخــی مواقــع غیــر ممکــن 

ــود.  خواهــد ب

 از آنجایــی کــە ســیمان از کاالهایــی بــا 
ــردد  ــوب می  گ ــاد محس ــم و وزن زی حج
ــل  ــل قاب ــل و نق ــاوگان حم ــد ن و نیازمن
مالحظــە ای اســت، آیــا در ایــن خصــوص 
بــا موانــع یــا مشــکالتی مواجە هســتید؟
در زمینــە حمــل و نقــل داخلــی، در 
ســال های گذشــتە، شــرکت بــا مشــکالت 
عدیــده ای مواجــە بــود کــە در حــال 
ــده،  ــیده ش ــدات اندیش ــا تمهی ــر ب حاض
ایــن مشــکالت بــا حجــم کمتــری وجــود 
ــە  ــدگان در منطق ــودن رانن دارد. بومــی ب
خمیــر و تقابــل بــا راننــدگان غیــر بومــی 
از مهمتریــن مشــکالت شــرکت در تامیــن 
کامیــون مــورد نیــاز خــود در زمــان 
ــن  ــد. همچنی ــتی می باش ــری کش بارگی
ــە از  ــل در منطق ــە حم ــاالی کرای ــرخ ب ن
دیگــر مشــکالت شــرکت در زمینــە حمــل 
موضوعــات  ایــن  می باشــد.  نقــل  و 
ســبب شــده کــە شــرکت راســا بــە فکــر 
تاســیس شــرکت حمــل و نقــل و ایجــاد 
ــد  ــتقل بیافت ــل مس ــل و نق ــاوگان حم ن
کــە خوشــبختانە بــا پیگیری    هــای انجــام 
شــده، تحقــق ایــن امــر در مراحــل 
پایانــی خــود قــراردارد. امیدواریــم کــە با 
تاســیس شــرکت حمــل و نقــل و تامیــن 
کامیون    هــای مــورد نیــاز، عــالوه بــر رفــع 
نگرانی    هــای موجــود در حمــل بــە موقــع 
ــل  ــرکت، حم ــی ش ــوالت صادرات محص
ــز توســط  ــی نی بخشــی از ســیمان داخل

ــرد.  شــرکت انجــام پذی

ــە  ــدی کارخان ــیمان تولی ــت س  کیفی
بــرای صــادرات از وضعیــت مناســبی 

برخــوردار اســت؟ 
خوشــبختانە در زمینــە کیفیــت، شــرکت 
بســیار  مدیریــت  از  ســیمان هرمزگان 

قــوی در حــوزه کنتــرل کیفیــت برخــوردار 
اســت. برخــود الزم میدانــم در اینجــا 
ــژاد،  ــد ن ــدس احم ــای مهن ــاب آق از جن
ــرکت،  ــی ش ــرل کیف ــرم کنت ــر محت مدی
ــە  ــم. چراک ــتە باش ــکر را داش ــال تش کم
ــبب  ــان س ــان و همکارانش ــالش ایش ت
شــده کــە واحــد صــادرات در زمینــە 
ارائــە محصــول بــا کیفیــت و مــورد نظــر 
ــە ای نداشــتە  ــە دغدغ مشــتری هیچگون
ــی  ــام بازاریاب ــا انج ــن ب ــد. همچنی باش
صحیــح و برند ســازی انجــام شــده، 
بازار هــای  در  ســیمان هرمزگان  برنــد 
هــدف بــە عنــوان محصــول بــا کیفیــت 

ــت.  ــده اس ــناختە ش ــاز ش و ممت

 پــس از شــروع اجــرای برجــام و انجــام 
توافــق هســتە ای و رفــع تحریــم هــا، چــە 
تاثیــری در حــوزه صــادرات و مصــرف 

خارجــی ســیمان خواهیــم داشــت؟
ــە  ــد ب ــا می  توان ــع تحریم  ه ــا رف مطمئن
رفــع موانــع صــادرات نــە تنهــا در صنعت 
ســیمان بلکــە در کلیــە صنایــع بیانجامد. 
پیوســتن  و  ارز  انتقــال  موانــع  رفــع 
ــوئیفت(  ــی )س ــی جهان ــبکە بانک ــە ش ب
ــد  ــە می  توان ــی اســت ک ــن اتفاق مهمتری
ــک  ــە کم ــور ب ــادرات کش ــعە ص در توس
ــا  ــە ب ــد ک ــد، هرچن ــدگان بیای صادرکنن
ــبکە  ــرخ ارز در ش ــاوت ن ــە تف ــە ب توج
ــان  ــازار آزاد، همچن ــرخ ارز ب ــا ن بانکــی ب
ــش  ــنادی در بخ ــارات اس ــایش اعتب گش
ــە در  ــد. البت ــد می  نمای ــادرات ناکارآم ص
ایــن میــان بــا توجــە بــە بهبــود وضعیت 
ــز  ــی نی ــل دریای ــل و نق ــش حم در بخ
رفــع تحریــم کشــتیرانی می  توانــد عــالوه 
ــل  ــل و نق ــای حم ــش هزینە ه ــر کاه ب
دریایــی، امــکان تامیــن کشــتی    های 
مناســب جهــت حمــل محصــوالت را 
فراهــم نمایــد. ایــن امــر در رقابتی شــدن 
ــتریان  ــرای مش ــده ب ــام ش ــت تم قیم

ــذار اســت.  ــر گ بســیار تاثی
حائــز  بســیار  کــە  بعــدی  موضــوع 
فــروش  امــکان  می باشــد،  اهمیــت 
ــی  ــده نهای ــرف کنن ــە مص ــول ب محص
می باشــد کــە نهایتــا ســبب حــذف 
ــرای  ــتر ب ــود بیش ــب س ــا و کس دالل  ه
ــر  ــن ام ــود. ای ــد ب ــدگان خواه تولیدکنن
می  توانــد از طریــق انجــام بازاریابــی 
صادراتــی اصولــی و انجــام تبلیغــات 
موثــر در یــک بــازه زمانــی میــان مــدت 

ــود.  ــل ش حاص
مالــی  ســال  در  امیــدوارم  پایــان  در 
ــە  ــم ب ــی بیشــتر بتوانی ــا همدل جــاری ب
شــده  تعییــن  پیــش  از  برنامە هــای 

ــم.  ــت یابی دس
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ــیره و ارده،  ــواع ش ــی ان ــت اصل خاصی
انــرژی زا بــودن آن  هاســت و بــرای فصل 
زمســتان کــە بــدن بــە انــرژی بیشــتری 
ــاج دارد،  ــود احتی ــردن خ ــرم ک ــرای گ ب
بهتریــن غــذا محســوب می شــوند. امــا 
ــن  ــر دوی ای ــە ه ــد ک ــان باش حواس ت
مــواد بــە غیــر از انــرژی زا بــودن، درصــد 
ــد و اگــر شــما  ــری هــم دارن باالیــی کال
ــە  ــە روزان ــتید ک ــی هس ــرد کم تحرک ف
ــم  ــاده روی منظ ــە پی ــش از 20دقیق بی
نداریــد یــا ورزش نمی کنیــد، بدانیــد 
ــا خــوردن ایــن دو مــاده مغــذی،  کــە ب
ــان  ــوارض آن انتظارت ــی و ع ــا چاق حتم

می کشــد.  را 

ارده و شــیره هــر دو گرمــی هســتند و آب روی 
آتــش بــرای خــالص شــدن از رطوبــت ســردی  

خــوردن اســت. 
ــرای  ــیره ب ــکری و ش ــوا ارده و حلواش ــد حل قن
ــیره  ــە ش ــت؛ گرچ ــر اس ــی مض ــراد دیابت اف
خرمــا بــە دلیــل داشــتن مــواد قنــدی کم ضــرر 
ــی  ــاران دیابت ــرای بیم ــاکاروز(، ب ــز و س )گلوک
ضــرر کمتــری دارد ولــی خــوردن آن را بــە 
آن  هــا توصیــە نمی کنیــم. بــە تازگــی دو 
ــوا ارده بــرای بیمــاران  ــە بــە تولیــد حل کارخان
قنــد  از  آن  در  کــە  پرداختە انــد  دیابتــی 
ــت ــده اس ــتفاده ش ــرر اس ــی و بی ض مصنوع

ــت،  ــوا ارده اس ــی حل ــواد اصل ــە از م ــد ک کنج
ــیم  ــن کلس ــرای تامی ــی ب ــیار خوب ــع بس منب
آن  مصــرف  همچنیــن  اســت.  بدنتــان 

می دهــد.  کاهــش  را  کلســترول 
ــە  ــد و کلی ــالالت کب ــان اخت ــد در درم از کنج
اســتفاده می شــود و برای درمان اســتخوان درد 
ــل  ــە دلی ــت. ب ــد اس ــم مفی ــل ه و درد مفاص
تحــرک بــاالی کــودکان، مصــرف حلــوا ارده در 
ــرژی  ــاندن ان ــر رس ــالوه ب ــە، ع ــده صبحان وع
ــان  ــت حافظە ش ــث تقوی ــا، باع ــە آن  ه الزم ب

هــم می شــود. 
شــیره انگــور هــم درســت ماننــد خــود انگــور 
ــن »آ«، »ب« و  ــی ویتامی ــل توجه ــدار قاب مق
»ث« دارد و در ضمــن ضدنفــخ هــم هســت. 
باعــث  بــدن  در  انگــور  همچنیــن شــیره 
ــد  ــید های غیرمفی ــداری از اس ــع اوره و مق دف
بــدن می شــود و کارشناســان تغذیــە آن را 
ــده  ــا در روده و مع ــای غذاه ــده بقای پاک کنن
می داننــد. البتــە شــیره انگــور محــرک اعمــال 
ــز  ــازی نی ــە خون س ــت و ب ــم هس ــدی ه کب

کمــک می  کنــد. 

شــیره انگــور و خرمــا، هــر دو تســکین دهنده 
درد هــای رماتیســم و امــراض شــریانی و 

ــتند.  ــدی هس وری
در ترکیــب غذایــی خرمــا، فســفر و آهــن 
وجــود دارد کــە مصــرف شــیره خرمــا در وعــده 
صبحانــە باعــث فعــال شــدن ســلول  های 
عصبــی و در ضمــن مانــع ایجــاد کم خونــی در 
افــراد می شــود. شــیره و ارده هــر دو طبیعــت 
ــا  ــرای گرم مزاج ه ــرف آن ب ــد و مص ــرم دارن گ
ــود  ــان می ش ــدن صفرایش ــظ ش ــب غلی موج
و  صــورت  در  زدن  جــوش  آن،  نتیجــە  و 
هــم  درمانــش  راه  کــە  اســت  بدن شــان 
ــرد  ــت س ــا طبیع ــازه ب ــای ت ــوردن میوە ه خ

ــت.  اس

خاصیت شیره انگور و ارده
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مواد غذایی سرشار از گلوتن

گلوتــن مــاد ه ای آســیب زا بــە روده اســت کــە کــە باعــث نفــخ 
ــای  ــراد را از فعالیت    ه ــی اف ــد بعض ــود و می  توان ــدید می ش ش
ــرای  ــر غــالت مــورد اســتفاده ب ــازدارد. گلوتــن در اکث ــە ب روزان

نــان، آرد، ماکارونــی، بیســکوییت و... وجــود دارد. 

مواد غذایی فیبردار

ــرم در  ــا 20 گ ــا ت ــرف فیبره ــت مص ــر اس ــی بهت ــور کل ــە ط ب
ــا، عــدس و نخــود،  ــد لوبی ــد. ســبزیجاتی مانن روز کاهــش یاب
و  قرمــز  میوە هــای  انجیــر،  ســیب،  نظیــر  میوه  هایــی 
ــر  ــج دارای فیب ــی و برن ــان، ماکارون ــە ن کربوهیدرات  هــا از جمل

ــتند.  هس

میوەها

ــن  ــا ای ــا ب ــند ام ــده باش ــخ مع ــا نف ــد منش ــا می  توانن میوەه
حــال مصــرف آن  هــا بــرای بــدن الزم و مفیــد اســت. بخارپــز 
کــردن میوەهــا یکــی از روش    هــای مفیــد جهــت هضــم بهتــر 

خواهــد بــود. 

لبنیات

بعضــی از افــراد نســبت بــە لبنیــات حســاس هســتند و 
نمی  تواننــد الکتــوز را هضــم کننــد. بهتــر اســت ایــن افــراد از 

ــد.  ــز کنن ــرب پرهی ــر پرچ ــیر و پنی ــرف ش مص

سبوس

ــا  ــا و کیک  ه ــی نان  ه ــب بعض ــە در ترکی ــالت ک ــبوس غ س
ــتم  ــە سیس ــت ک ــر اس ــی فیب ــدار باالی ــاوی مق ــود دارد ح وج
گــوارش نمی  توانــد آن را هضــم کنــد. توصیــە می شــود همــراه 
بــا غذا هــای حــاوی ســبوس مقــدار زیــادی آب میــل شــود تــا 

دفــع فیبرهــا تســهیل شــود. 
ســبزیجات خــام تولیــد گاز در رودەهــا می  کنــد کــە بهتــر اســت 

در ایــن صــورت از ســبزیجات پختــە اســتفاده گردد. 
نوشابە های گازدار تورم معده و رودەها را تسهیل می  کند. 

ــت  ــل از پخ ــاعت قب ــا ده س ــود و لوبی ــود نخ ــە می ش توصی
ــردد.  ــگیری گ ــا پیش ــخ آن  ه ــاد نف ــا از ایج ــود ت ــس ش خی
همچنیــن بهتــر اســت ســبزیجات ســبز کنســروی نیــز پیــش از 

ــود.  ــس ش ــرد خی ــرف در آب س مص
در صورتــی کــە نــان ســفید باعــث نفــخ می شــود می  توانــدی 
ــم آن  ــود و هض ــتە ش ــی برش ــا کم ــد ت ــتر بگذاری آن را در تس

راحــت تــر گــردد. 

خوراکی    های ضد نفخ معده

نفــخ غالبــا بســیار ناراحــت کننــده و بــا درد همــراه اســت. برای 
کاهــش ایــن ناراحتــی، بهتــر اســت از خوراکی  هایــی اســتفاده 
شــود کــە بــرای تعــادل درونــی بــدن مفیــد باشــد و در واقــع 

بتوانــد نفــخ را کاهــش دهــد. 
دمنوش رازیانە در کنار مصرف مواد غذایی فیبردار.

دو تــا ســە فنجــان دمنــوش رازیانــە در مــوارد نفــخ بــە 
ــش  ــە افزای ــا ب ــد. پروبیوتیک  ه ــک می  کن ــر کم ــاس بهت احس

تعــداد میکروب    هــای خــوب رودەهــا کمــک می کننــد.
ماست می  تواند تولید گاز و همچنین نفخ را متوقف کند. 

پنیــر، شــیر خــام و لبنیــات بــدون چربــی ایجــاد نفــخ نمی  کنند. 
دمنــوش بابونــە، نعنــاع تــازه و دمنــوش نعنــاع پــس از صــرف 
ــان  ــوش گیاه ــت. دمن ــد اس ــیار مفی ــردار بس ــای فیب غذا ه
معطــر ماننــد آویشــن و بادرنجبویــە نیــز پــس از غــذا توصیــە 

می شــود. 

بهتــر اســت بدانیــد کــه آرام غــذا خــوردن و خوب جویــدن لقمه 
ایجــاد نفــخ را کاهــش می  دهــد زیــرا هضــم را تســهیل می  کنــد. 

بدترین خوراکی    های عامل نفخ معده را می  شناسید؟
نفــخ معــده یکــی از ناراحتی    هــای رایــج افــرادی اســت کــە رودە هــای حساســی دارنــد. ایــن بیمــاری در نتیجــە عــدم هضــم 
ــار داروهــا و روش    هــای درمــان بهتــر اســت بــە ایــن نکتــە نیــز توجــە شــود کــە  درســت غــذا پیــش می  آیــد. امــا در کن
بعضــی از خوراکی  هــا عامــل نفــخ هســتند و بعضــی دیگــر می  تواننــد بــە رفــع آن کمــک کننــد. گرچــە همــە خوراکی  هــا 
بــرای ســالمتی مفیــد هســتند امــا بعضــی از آن  هــا را بایــد بــا احتیــاط مصــرف کــرد، زیــرا بــا تولیــد گاز طــی فرآینــد تخمیــر 
ــی را  ــە تحمــل ناراحت ــان شــدید اســت ک ــراد چن ــر در بعضــی اف ــن تاثی ــزرگ، باعــث ایجــاد نفــخ می شــوند. ای در روده ب

ــرد:  ــر اشــاره ک ــوارد زی ــە م ــوان ب ــن خوراکی  هــا می  ت ــە ای غیرممکــن می  ســازد. از جمل
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فعالیت هــای  از  ای  خالصــە  لطفــا   
خــود در کارخانــە ســیمان هرمــزگان 

بفرمائیــد؟ 
فعالیت هــای ذیــل بــا تعامــل و حمایــت 
مدیــران وقــت پیگیــری و عملــی گردیــد 
کــە جــا دارد از تــک تــک بزرگــواران آقــای 
مهنــدس ربانــی و آقــای دکتــر قنبــری و 
آقــای دکتــر عالــی تشــکر و قدردانــی کنم
 بازنگــری طــرح طبقــە بندی مشــاغل در 
ســال 86 و ایجــاد حــق پســت براســاس 

بط ا ضو
 ســاماندهی و افزایــش مبلــغ و ســهمیە 
صنــدوق،  جملــە  از  وام هــا  نفــرات 
ضــروری، مســکن و همچنیــن ایجــاد وام 
کارگشــایی، وام و مرخصــی دانشــجویی
 پیگیــری و تســریع در واگــذاری منــازل 
مســکونی پردیــس بــر اســاس اولویــت 
و نظــارت بــر آن و همچنیــن رایزنــی 
ــن  ــل و گرفت ــرم عام ــت محت ــا مدیری ب
ــازل و  ــت من ــژه در قیم ــای وی تخفیف  ه

اجاره  هــای آن  هــا

 پیگیــری و بــە نتیجــە رســیدن تبدیــل 
وضعیــت 60 نفــر از پرســنل پیمانــکار بــە 

کارخانــە
 انتخــاب و مشــارکت نماینــده شــورای 
اســالمی کار در هیئــت حــل اختــالف 

ــون(  ــال 84 تاکن ــتان )از س اس
 تصویب پاداش اعیاد و مناسبت ها

ــوص  ــتمر در خص ــری الزم و مس  پیگی
اتاق  هــای پرســنل خــط  ســاماندهی 
ــن ســال حضــور در شــورا  ــد در اولی تولی
 پیگیــری و افزایــش ســاالنە ســقف 
ــوص  ــی )بە خص ــە تکمیل ــدات بیم تعه

ــک( ــدان و عین دن
 رایزنــی و پیگیــری شــدید و در نتیجــە 
کارخانــە  ریالــی  ضریــب  افزایــش 
)افزایــش حقــوق( و تصحیــح نــرخ 
ــت  ــنهاد جه ــال 92 و پیش ــا در س رتبە  ه
افزایــش ســقف ســاعات آموزشــی و 
همچنیــن کاهــش زمــان رتبــە از 4 ســال 

ــال ــە 3 س ب
 پیگیــری و حضــور یکــی از اعضــای 

شــورا بــە عنــوان مشــاور و رابــط در 
ــاده 21  ــق م ــره طب ــت مدی ــە هیئ جلس

قانون شورای اسالمی کار 
 لطفــا شــرح مختصــری از وظایــف 

شــورای اســالمی کار بفرماییــد؟
ــد  ــازه بدهی ــورا اج ــف ش ــل از وظای قب
اشــاره ای داشــتە باشــم بــە اهــداف 
آن: افزایــش کارایــی هــر ســازمان در 
گــرو وجــود یــک محیــط مناســب 
ــن  ــورد بی ــش و برخ ــە دور از تن کاری ب
ــە  ــم ب ــن مه ــد. ای ــن کار می  باش طرفی
ــک  ــق ی ــر از طری ــد مگ ــام نمی  رس انج
ــط  ــد رواب ــە بتوان ــب ک ــتم مناس سیس
بیــن کارگــر و کارفرمــا را بــە صــورت 
مطلــوب تنظیــم نماید. شــورای اســالمی 
کار بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی 
ــە  ــە توج ــی ک ــون اساس ــای قان ــر مبن ب
خاصــی بــە نظــام شــورایی داشــتە 
ــن  ــده تامی ــدف عم ــە ه ــا س ــت ب اس
در  کارگــران  اســالمی،همکاری  قســط 
تهیــە، هماهنگــی و اجــرای برنامە  هــا 

 ایجــاد روحیــە همــکاری بیــن کارکنــان، بــاال بــردن آگاهــی کارکنــان، نظــارت بــر امــور 
واحــد، همــکاری بــا مدیریــت در تهیــە برنامە  هــا، بررســی شــکایت کارکنــان، تــالش 
ــت ــالمی کار اس ــورای اس ــف ش ــم وظای ــی  از اه ــات رفاه ــترش امکان ــت گس در جه

عضو منتخب شورای اسالمی کار

در   1375 ســال  از  کارشناســی،  مــدرک  بــا 
ــە کار  ــغول ب ــزگان مش ــیمان هرم ــە س کارخان
ــیفت  ــت ش ــر سرپرس ــال حاض ــت و در ح اس

مکانیــک کارخانــە.
ســوابق شــورایی: از ســال 1384 تــا 1392 یعنــی 
در دوره چهــارم و پنجــم و ششــم شــورای 
اســالمی کار یکــدوره بــە عنوان عضــو و دو دوره 
بــە عنــوان رئیــس شــورا مشــغول بــە خدمــت 
ــی و  ــا همدل ــوده اســت. در ایــن ســە دوره ب ب
حمایــت ســایر اعضــای شــورا از جملــە آقایــان 
ــر،  ــن ف ــین، امی ــری، پورحس ــان، غدی پرتابی

شــیخ و بــی نیــاز فعالیــت داشــتە اســت.

ابراهیم فالحی
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ــە وجــود  ــزان مشــارکت ب و افزایــش می
ــت. ــده اس آم

ــورتی  ــادی مش ــالمی کار نه ــورای اس ش
ــی  ــررات قانون ــاس مق ــر اس ــە ب ــت ک اس
ــا در  ــورتی کارفرم ــازوی مش ــوان ب ــە عن ب
ــی  ــد و دارای وظایف ــل می  نمای ــد عم واح

ــد:  ــل می  باش ــرح ذی بش
 ایجــاد روحیــە همــکاری بیــن کارکنــان 
ــریع  ــرفت و تس ــور پیش ــە منظ ــد ب واح

امــور
ــە  ــان در زمین ــردن آگاهــی کارکن ــاال ب  ب

ــر آن ــە ای و نظای ــی حرف اقتصــادی، فن
ــور  ــە منظ ــد ب ــور واح ــر ام ــارت ب  نظ
ــح کار و  ــام صحی ــانی از انج ــالع رس اط
ــئولین  ــە مس ــازنده ب ــنهاد س ــە پیش ارائ
ــە  ــر ب ــە منج ــە ای ک ــە گون ــە ب مربوط

ــردد. ــد نگ ــور واح ــف ام توق
تهیــە  در  مدیریــت  بــا  همــکاری   
برنامە  هــا بــە منظــور پیشــبرد امــور 

واحــد
 بررســی شــکایت کارکنــان در مــورد 
ــوارد  ــری م ــد و پیگی ــایی های واح نارس

ــە حق
ــات  ــترش امکان ــت گس ــالش در جه  ت
رفاهــی و حفــظ حقــوق قانونــی کارکنــان
و  کمبودهــا  شــناخت  و  بررســی   
ــات  ــە اطالع ــد و ارائ ــایی های واح نارس

ــره ــت مدی ــا هیئ ــر ی ــە مدی ب
 همــکاری و کوشــش در بهبــود شــرایط 
تولیــد  میــزان  بــە  دســتیابی  و  کار 
برنامە  هــای  در  شــده  پیش بینــی 

تولیــدی واحــد
 پیشــنهاد تشــویق عناصــر فعــال و 
ــرای  ــتە ب ــق و شایس ــراد الی ــی اف معرف

مناســب مســئولیت های  احــراز 
ــی در  ــدت روش و هماهنگ ــاد وح  ایج
امــور داخلــی کارخانــە بیــن کارگــر و 

ــا کارفرم
ــە چــە ترتیبــی  ــات ایــن دوره ب  انتخاب
برگــزاری  شــرح  لطفــا  شــد؟  برگــزار 

انتخابــات را بفرمائیــد؟

 15 حضــور  بــا  دوره  ایــن  انتخــاب 
ــنل  ــال پرس ــارکت فع ــا مش ــدا و ب کاندی
در محیطــی تــوام بــا آرامــش و همدلــی 
ــاون و کار و  ــوب اداره تع ــت خ و مدیری
امــور اجتماعــی بنــدر خمیــر و مدیــر 
محتــرم اداری و نماینــده محتــرم هیئــت 
ــرم  ــده محت ــان و نماین ــخیص کارکن تش
حراســت برگــزار گردیــد، کــە چهــار نفــر از 
همــکاران بــە عنــوان عضــو اصلــی و ســە 
ــدل  ــوان علی الب ــە عن ــکاران ب ــر از هم نف
ــە  ــد کــە جــا دارد از کلی انتخــاب گردیدن
پرســنل و مســئولین کــە اینجانــب و 
ســایر کانیداهــا را مــورد اعتمــاد و وثــوق 
ــد دارم  ــم و امی ــکر نمای ــد تش ــرار دادن ق
و  و همدلــی همــکاران  بــا حمایــت 
ــم  ــر بتوانی ــر خطی ــن ام ــئولین در ای مس
بــرای مجموعــە ســیمان هرمــزگان مثمــر 

ــم. ــع گردی ــر واق ثم
ــوراهای  ــرد ش ــە عملک ــازی ب ــە امتی  چ

ــد؟ گذشــتە مــی دهی
از نظــر بنــده هفــت دوره شــورا های 
متقبــل  زیــادی  زحمــات  گذشــتە 
شــده اند و در آن ادوار کار هــای خوبــی 
ــت  ــر جه ــە ه ــت. ب ــە اس ــام گرفت انج
هــر دوره بــا شــرایط خــاص خــود شــاید 
گرفتــە  صــورت  هــم  کوتاهی  هایــی 
ــل  ــرد قاب ــوع عملک ــی در مجم ــد ول باش
ــی  ــای بس ــە ج ــد ک ــتە ان ــی داش قبول

تشــکر و قدردانــی دارد.
ــرای ایــن دوره از شــورا   برنامــە شــما ب

چیست؟ 
بــە فضــل الهــی و بــە اتفــاق ســایر 
ــح  ــزی صحی ــا برنامەری ــورا ب ــای ش اعض
ــات و  ــری از تجربی ــا بهرەگی ــدون ب و م
همــکاری مدیریــت و مشــارکت کارکنــان 
ــروع  ــتە  های مش ــە خواس ــە ب ــا توج و ب
از کارخانــە و پیمانــکار  اعــم  پرســنل 
ــورد بررســی و  ــل م ــات ذی اهــم موضوع

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــری ق پیگی
مدیریــت  بــا  رایزنــی  و  پیگیــری   
ــد  محتــرم عامــل جهــت تســهیل در رون

پرونده  هــای بیمــە ای ســخت و زیــان آور 
ــری  ــن پیگی ــتە و همچنی ــراد بازنشس اف
جهــت افزایــش ســنوات آخــر خدمــت و 

ــان ــب از آن ــر مناس تقدی
ســقف  افزایــش  جهــت  پیگیــری   

تکمیلــی درمــان  بیمــە  تعهــدات 
ــای  ــت نیرو ه ــل وضعی ــری تبدی  پیگی
ســازمانی  چــارت  طبــق  پیمانــکاری 

ــە کارخان
مــوردی  پاداش  هــای  ســاماندهی   
ــردن  ــت باالب ــە جه ــی کارخان و انضباط

انگیــزش کارکنــان
جهــت  مدیریــت  بــا  همــکاری   
افزایــش بهــره وری و کمــک در کاهــش 
ــرژی و هزینە  هــای  هزینە  هــای ســربار ان
جــاری غیــر ضــروری و تســهیم آن جهــت 

ــنل ــاه پرس رف
بــرای  پیگیــری مجدانــە  و  تــالش   
اختصاصــی جهــت  کمیتــە  تشــکیل 
کمــک بــە پرســنل حادثــە دیــده )طبــق 

مــاده 65 قانــون اساســی (
ــاء  ــت ارتق ــری الزم جه ــی و پیگی  رایزن
گروه هــای شــغلی پاییــن )کارخانــە- 

ــط  ــق ظواب ــکار( طب پیمان
مدیریــت  بــا  رایزنــی  و  پیشــنهاد   
محتــرم جهــت هرگونــە مســاعدت و 
ــە افــراد در شــرف بازنشســتگی  کمــک ب
از طرف هــای مختلــف )افزایــش ســاعت 
ــاء گروه هــای شــغلی( ــە کاری، ارتق اضاف

اگــر  پایانــی  ســخن  عنــوان  بــە 
ــان  ــت ، بی ــده اس ــە مان ــی ناگفت موضوع

. فرماییــد 
در پایــان جــا دارد تشــکر ویــژه ای داشــتە 
باشــم از اعضــای محتــرم هیئــت مدیــره، 
وقــت  و معاونیــن محتــرم  مدیــران 
ــکاری  ــود هم ــان خ ــە در زم ــە ک کارخان
صمیمانــە ای بــا شــورای اســالمی کار 

ــتند. داش
از شــما دســت انــدرکاران نشــریە ســیمان 
هــم بخاطــر فرصتــی کــە در اختیــار بنده 

قــرار دادیــد کمــال تشــکر را دارم.
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 حمایت از گونە نادر خرس سیاه آسیایی 
با همکاری محیط زیست استان

ــت  ــد محیط زیس ــف واح ــرح وظای  ش
چیســت؟

ــد  ــە واح ــت ک ــال اس ــە 2 س ــک ب نزدی
ــدای  ــت. ج ــده اس ــدازی ش HSC راه ان
ــی  ــا در HSC فعالیت  های ــە م ــن ک از ای
انجــام می  دهیــم، بــا نیــروی بهداشــت، 
ــری  ــک س ــم ی ــت ه ــود محیط زیس خ
ــت  ــا مدیری ــاط ب ــی در ارتب فعالیت  های
کاهــش  بــا  رابطــە  در  پســماند، 
ــرق و آب و کنتــرل  مصرف  هایــی مثــل ب
آلودگــی هــوا انجــام می دهیــم.  در 
رابطــە بــا کاهــش آلودگی هــوا، اســتقرار 
ــی از  ــم یک ــن ه ــش آنالی ــتم پای سیس
ــا  ــاط ب ــە در ارتب ــت ک ــی اس فعالیت  های
کنتــرل آلودگــی هــوا انجــام می  دهیــم و 
روزانــە سیســتم دودکــش، هــم در خــود 
تهــران و هــم محیط زیســت بندرعبــاس 
پایــش می  شــود کــە لحظــە بــە لحظــە 
تمامــی اطالعــات خروجــی دودکــش 
می  شــود.  رصــد  آنجــا  مــا  اصلــی 
هم چنیــن آلودگــی تصویــری  کــە در 
کارخانــە هســت را زیرنظــر داریــم و 

کنتــرل می  کنیــم. 

ــط  ــد محی ــال 1394 واح ــرد س  عملک
ــت؟ ــوده اس ــە ب ــت چگون زیس

بــرای مدیریــت آب، چــون کارخانــە 
یــک ســری آب  هایــی را بــرای خــط 
تولیــد مصــرف می  کنــد و هم چنیــن 
کارخانــە  ســطح  در  کــە  آب  هایــی 
ــم  ــالب داری ــە فاض ــتند، تصفیە خان هس
کــە از آن بــرای آبیــاری درخت  هــای 
فضــای ســبز برداشــت می  کنیــم. آبیــاری 
در کارخانــە هــم بــە صــورت آبیــاری 
ــە  ــی ک ــق ضوابط ــت و طب ــره ای اس قط
ــت  ــع محیط زیس ــام صنای ــە و تم کارخان
را مجــاب کــرده، ماهــی یــک بــار انجــام 
ــە  ــە خان ــش تصفی ــە پای ــم ک می  دهی
و  می  شــود  انجــام  طریــق  آن  از  مــا 
بــە محیط زیســت اســتان منعکــس 
ــرای  ــە ب ــی ک ــە پارامترهای ــود ک می  ش
فاضــالب و آبیــاری فضــای ســبز مدنظــر 
محیط زیســت اســت از ایــن طریــق 
ــە   ــد. از جمل ــرار می  گیرن ــرل ق تحــت کنت

ــم  ــال 1394 رق ــرای س ــە ب ــی ک پروژه  های
خــورده، پــروژه آب شــیرین کن اســت 
ــود آب در  ــا کمب ــە ب ــت اینک ــە عل ــە ب ک
ایــن منطقــە مواجە ایــم، یــک کار خیلــی 
بــزرگ و خوبــی درحــال انجــام اســت کــە 
هــم بــرای کارخانــە و هــم بــرای ســطح 
ــن  ــرف آب و ای ــت و مص شــهر، مدیری
دردهایــی کــە وجــود دارد را تــا حــدودی 
ــە  ــیرین کن ک ــد و آب ش ــش می  ده کاه
راه بیافتــد مشــکالت آب و آبیــاری فضای 
ــر  ــال حاض ــود. درح ــرف می  ش ــبز برط س
ــکل  ــە آب، مش ــە خان ــود تصفی ــا وج ب
آبیــاری فضــای ســبز داریــم و اینکــە 
فضــای ســبزمان را از ایــن طریــق آبیــاری 
می  کنیــم، بــاز هــم کمبــود آب داریــم کــە 
امیواریــم بــا پــروژه آب شــیرین کن کــە در 
دســت احــداث اســت ایــن مشــکل حــل 
بشــود. در خصــوص فضــای ســبز عــالوه 
ــار  ــە ده هکت ــود کارخان ــە در خ ــر اینک ب
فضــای ســبز داریــم، نزدیــک بــە پنجــاه 
و پنــج هکتــار از فضــای داخــل و بیــرون 
ــە فضــای ســبز اختصــاص داده ایــم.  را ب

پروانە انصاری

کارشناس محیط زیست سیمان هرمزگان
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کارخانــە در زمینــە ی آلودگــی تصویــری و 
ــە  ــار محیطــی کارخان کاهــش گــرد و غب
یــک قــدم خیلــی خوبــی کــە برداشــتە، 
دســتگاه  عــدد  دو  کــە  بــوده  ایــن 
ــە  ــت ک ــده اس ــداری ش ــارروب خری غب
ــف  ــد تنظی ــا در واح ــای م ــە همکار ه ب
و  می  کنــد  شــایانی  کمــک  خیلــی 
ــاال  ــی ب ــتگاه خیل ــن دس ــره وری از ای به
ــد  ــە واح ــل ک ــە قب ــبت ب ــوده و نس ب
ــط  ــیدند، محی ــت می  کش ــف زحم تنظی

داریــم.  آراســتە تری 

ــبز  ــای س ــش فض ــد پوش ــد درص  چن
ــد؟ داری

بــاالی 25% کــە مــا ملــزم هســتیم فضای 
ســبز را پوشــش می  دهیــم. کارخانــە 
ــی دارد.  ــایت اختصاص ــک س ــیمان ی س
ــە  ــد از کارخان ــر بع ــد کیلومت ــدود چن ح
ســیمان مــا یــک پــارک گردشــگری 
ــە داریــم کــە آنجــا فضــای  ــرای کارخان ب
کــە  اســت  هکتــار   10 حــدود  ســبز 
االن بوســتان خانــواده شــده و یــک 
ــی  ــت محیط ــای زیس ــری فعالیت  ه س
بــە مناســبت هفتــە درخــت کاری در 
چندیــن ســال متوالــی آنجــا انجــام داده 
ایــم. تمامــی مســئولین شهرســتان و 
مســئولین اســتان، محیط زیســت استان 
و معاونیــن و مدیــران ارشــد کارخانــە در 
ــە  ــا پــالک مخصــوص ب یادمــان ســبز ب
ــد  ــام داده ان ــکاری انج ــرد درخت ــود ف خ
کــە ایــن هــم کار خیلــی قشــنگ و قابــل 
ــم در  ــر می  کن ــە فک ــت ک ــی هس توجه
کمتــر جایــی اینچنیــن چیــزی را شــاهد 

ــیم. باش
در مــورد مدیریــت پســماند هــم، در 
ــدی  ــط تولی ــون خ ــیمان چ ــە س کارخان
ــرف آب و  ــر و مص ــور کارگ ــم، حض داری
آب معدنــی و ســایر وســایل آنجــا زیــاد 
اســت. بــرای مدیریــت پســماند بــا یــک 
شــرکت بازیافتــی قــرارداد داریــم کــە این 
موجــود  پالســتیک  های  و  بطری  هــا 
ــون  ــراه کارت ــە هم ــە ب ــطح کارخان درس
ــە  ــایت کارخان ــود در س ــوای موج و مق
ــغ  ــد. مبل ــداری می  کنن ــع آوری و خری جم
حاصلــە از ایــن کار بــە صنــدوق بیمــاران 
ــرف  ــرای مص ــود. ب ــز می  ش ــاص واری خ
روغــن و مصــرف مــواردی کــە همیشــە 
اســتفاده  را  این  هــا  هســتیم  ملــزم 
ــام  ــە ن ــم ب ــە ای داری ــک برنام ــم، ی کنی
برنامــە ی BM کــە جاهایــی کــە این  هــا 
ــاز  ــە نی ــی ک ــد، جاهای شناســایی می  کنن
اســت نشــتی گیــری می  شــود، جاهایــی 
کــە نیــاز اســت از روغن  هــای دیگــر 
مثــل گریــس اســتفاده کننــد و ایــن 
نقطە یابــی می  شــود و در ارتبــاط بــا 
ــع  ــدد رف ــن، درص ــرف روغ ــش مص کاه

مشــکل می  شــوند.
در ارتبــاط بــا بــرق همانگونــە کــە واقــف 
هســتید، پروژه  هایــی کــە در ایــن زمینــە 
ــوده  ــزو 50001 ب ــی ای ــده یک ــام ش انج
ــرژی  ــە ان ــرف بهین ــرای مص ــا ب ــە م ک
اخــذ کردیــم کــە خیلــی برنامە  هــای 
زمان بنــدی و برنامە  هــای قابــل اجــرا 
بــرای کاهــش مصــرف و مصــرف بهینــە 
ــک  ــتا ی ــن راس ــە در ای ــت ک ــرژی اس ان
ســری طرح  هایــی بــوده کــە بــا یونیــدو 
منعقــد کردیــم، طــرح کیتــز بــوده کــە در 
زمینــە بهینە ســازی مصــرف انــرژی اجــرا 

ــم کــرد. خواهی

 برنامــە ســال 1395 ایــن واحــد چگونە 
؟ ست ا

 در ارتبــاط بــا کنتــرل آلودگــی هــوا 
ــال  ــر س ــق روال ه ــم. طب ــرات داری تعمی
تعمیــرات اساســی ای کــە بــا تیــم خیلــی 
و  الکتروفیلتــر  نقــاط  تمامــی  قــوی، 
ــود را  ــر بش ــد تعمی ــە بای ــی ک آنجاهای
ــا  ــم ب ــال ه ــە امس ــد ک ــی می  کنن بررس
ــت بتــن یکــی از  ــد صنع ــرکت نوی ش
بزرگتریــن شــرکت  های مشــاوره در ایــن 
ــت.  ــده اس ــد ش ــرارداد منعق ــە ق زمین
ســال 1395 پــروژه آب شــیرین کن در 
دســتور کار اســت. یــک ســری کارهــای 
مشــارکتی بــا محیط زیســت اســتان 
هــم انجــام می  دهیــم.  مثــال امســال مــا 
یــک گونــە نــادر از خــرس ســیاه آســیایی 
داشــتیم کــە پــروژه اش را محیط زیســت 
اســتان پشــتیبانی می  کردنــد و مــا یــک 
ســری بخش  هــای مالــی آن را تقبــل 
کردیــم و پــروژه مشــترکی بــوده اســت.

داریــد  ای  نمونــە  اگــر  هــم  بــاز   
. ییــد ما بفر

دربــاره جنگل  هــای حــرا یــک ســری 
ارتبــاط  در  کــە  داشــتیم  مطالعاتــی 
محیط زیســت  بــا  زمینــە  ایــن  بــا 
اســتان مشــارکت داشــتیم و خیلــی 
محیطــی  زیســت  مناســبت  های  از 
هــوای  روز  پــاک،  زمیــن  روز  مثــل 
و  محیط زیســت،  هفتــە  پــاک، 
در  مــا  محیط زیســتی  مناســبت  های 

ــا  ــث ب ــان بح ــوع هم ــا موض ــاط ب ارتب
محیط زیســت اســتان مشــارکت داریــم. 
مثــال بــرای هفتــە هــوای پــاک یــا 
ــە خدمــت شــما  ــە درخــت کاری ک هفت
ــتان  ــت اس ــردم، از محیط زیس ــرض ک ع
ــد و درختــکاری انجــام می  دهیــم  می  آین
و یــا هفتــە زمیــن پــاک کــە چنــد مــدت 
ــده داشــتیم و  ــود مــا بازدیدکنن پیــش ب
تعــدادی خبرنــگار و روزنامە نــگار بازدیــد 
ــد  ــتند، بازدی ــە را داش ــایت کارخان از س
ــم  ــتند و ه ــواده را داش ــتان خان از بوس
ــکاری هــم داشــتند.  ــا درخت ــن آنج چنی

 اگر نکتە ی خاصی دارید بفرمایید.
الزم بــە ذکــر اســت کــە ایــن نکتــە را هم 
اشــاره کنــم کــە مــا هــر مــاه در کارخانــە 
محیط زیســت  تخصصــی  کمیتــە 
ــە ی مشــکالت و مســائل  ــم کــە کلی داری
ــود  ــرح می  ش ــا مط ــتی آنج محیط زیس
و تمامــی مدیــران کارخانــە آنجــا حضــور 
دارنــد و موضوعــات مختلــف واحد هــای 
ــە می  شــود و هــر واحــدی  ــف ارائ مختل
بایــد بســتە بــە موضــوع مشــکالت 
ــر  ــد. ه ــزارش ده ــد و گ ــرف کن را برط
ــال  ــم و در س ــە را داری ــن جلس ــاه ای م
ــر کل  ــا مدی ــترک ب ــت مش ــار نشس دوب
ــان  ــم و هم ــتان داری ــت اس محیط زیس
مشــکالت و مســائلی کــە در جلســە 
هســت، مطــرح می  شــود و مدیــرکل 
ــام  ــان تم ــتان در جری ــت اس محیط زیس
امــور مســائل زیســت محیطــی کارخانــە 

ــتند. ــیمان هس س
ــا اصــالح الگــوی مصــرف و  ــاط ب در ارتب
ــش  ــت کاه ــماند، در جه ــت پس مدیری
مصــرف کاغــذ، سیســتم اتوماســیون 
اداری را اجــرا کردیــم کــە خیلــی بــە 
دو  ایــن  کاغــذدر  مصــرف  کاهــش 
ــاده  ــر کــە ایــن سیســتم را پی ســال اخی
کرده ایــم کمــک کــرده و محســوس و 
خیلــی قابــل توجــە بــوده و همچنیــن ما 
بــرای کارکنــان، پرتــال اداری هــم داریــم، 
ــورت ورق  ــە ص ــیت ها ب ــم ش ــال تای قب
ــە االن کال سیســتماتیک  ــود ک ــذ ب و کاغ

ــت.  ــده اس ش
اتوماســیون مــا بــرای شــرکت همــکاران 
ســال  طــول  در  اســت.  سیســتم 
زیســت محیطی  آمــوزش  برنامە  هــای 
ــا محیط زیســت  ــگ ب ــە هماهن ــم ک داری
ارائــە  آموزشــی  برنامــە  اســتان، 
ــت،  ــری هس ــە نظ ــر نقط ــم، اگ می  دهی
اگــر دوره یــا اســتاد خاصــی مدنظــر 
هســت کــە مشــترک بــا تمــام صنایــع در 
ــی  ــم، آنجــا رایزن ــزار می  کنی ــە برگ کارخان
می  شــود، و برنامــە آموزشــی ســال را بــا 
محیط زیســت  همــکاری  و  هم فکــری 

می  بندیــم. اســتان 
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در حال حاضر بخش اعظمی از مشاغل شهرستان
 را کارخانە سیمان هرمزگان ایجاد کرده است

ــە  ــە چگون ــتغال منطق ــت اش  وضعی
ــت؟ اس

هــم  اشــتغال،  وضعیــت  مــورد  در 
خــوب اســت و هــم بــد. خوبــی اش بــە 
ــث  ــل در بح ــا حداق ــە م ــت ک ــن اس ای
کارخانــە  لطــف  بــە  کارخانە جــات، 
ــە  ــی ک ــە ی گچ ــد کارخان ــیمان و چن س
داریــم، حداقــل بخشــی از اشــتغال را در 
بخــش صنعــت و معــدن از ایــن طریــق 
ــای  ــم. در بخش  ه ــل کنی ــتیم ح توانس
ــی  ــە فصل ــاورزی ک ــل کش ــر از قبی دیگ
ــا در بعضــی از فصــول ســال  هســت، م
ــم. ــرر داری ــور مک ــتغال را بە ط ــن اش ای
 نســبتا خــوب هســت ولــی نســبت بــە 
خیلــی از شهرســتان  های دیگــر وضعیــت 
اشــتغالمان خیلــی مســاعد نیســت، 
چــون نســبت بــە شهرســتان  های دیگــر 
کارگاه هــا و کارخانە هــا کمتــر اســت. 
ــزرگ کــە  ــا کارگاه ب ــد ت ــە چن معطــوف ب
ــتان  ــل 50% شهرس ــوی حداق ــواب گ ج
ــق  ــد از طری ــا بای ــر م ــت. 50% دیگ اس
ــک  ــت ی ــر دول ــە اگ ــری ک مشــاغل دیگ
ــتە  ــبی داش ــوب و مناس ــزی خ برنامە ری
ــم  ــا می توانی ــی م ــە دریای باشــد، از زمین
مشــاغل جدیــد زیــادی را ایجــاد بکنیــم 
کــە فقــط بــە صنعــت دریانــوردی و 
از طریــق  صیــادی معطــوف نشــود. 
بحــث گردشــگری می توانیــم مشــاغلی را 

ایجــاد بکنیــم، از طریــق جذب گردشــگر و 
توریســت می شــود مانــور داد. راه انــدازی 
ایــن پــل خلیج فــارس کــە خــودش 
ــن  ــە از ای ــت ک ــبی اس ــاز مناس زمینە س
را  اشــتغال  زمینــە  می توانــد  طریــق 
ایجــاد بکنــد. ولــی در حــال حاضــر 
بخــش اعظمــی از مشــاغل مــا را کارخانە 
ســیمان هرمــزگان ایجــاد کــرده و مــا هم 
از مدیریــت محتــرم، مدیرعامــل محتــرم 
ــە  هــر حــال  ــە ب ــە ک ــە کارخان و مجموع

ــم. ــکر می کنی ــد تش ــا بودن ــار م همی
کارکنــان  کــە  مشــکالتی  عمــده   
چــە  دارنــد  کاری شــان  وضعیــت  در 

اســت؟ چیزهایــی 
ــە  ــا مراجع ــە م ــا ب ــردم اینج ــا م بعض
ــتیم  ــر هس ــا بندرخمی ــە م ــد ک می کنن
ــا  ــرای م ــتغال ب ــکان اش ــر ام ــی کمت ول
در  بایــد  از طرفــی هــم  ایجادشــده. 
ــە  ــە در کارخان ــم مشــاغلی ک نظــر بگیری
ــا  ــت بعض ــی هس و کارگاه  هــای صنعت
شــاید تخصصــی باشــد و ایــن تخصــص 
یــک  مــن  باشــند.  نداشــتە  را  الزم 
مجموعــە  و  مدیریــت  از  خواهشــی 
ــد  ــش باش ــر امکان ــە اگ ــە  دارم ک کارخان
کارگاه هــای آموزشــی بــرای نیرو هــای 
ایجــاد  در ســطح شهرســتان  بومــی 
ــتغال  ــای اش ــد زمینە  ه ــا بتوانن ــد ت بکنن
در  شهرســتان  خــود  از  را  تخصصــی 

شهرســتان فراهــم بکننــد. ایــن زمینــە ی 
خوبــی اســت، چــون بە هرحــال اداره 
فنــی حرفــەای مشــاغلی را کــە در حــال 
آمــوزش دادن اســت شــاید مناســب 
ــغل هایی  ــا ش ــب ب ــی متناس ــد ول باش
ــد  ــاز دارد نباش ــیمان نی ــرکت س ــە ش ک
یــا کارخانە  هــای دیگــر معــادن گــچ و...
ــد.  ــا نباش ــاکار آن  ه ــب ب ــاید متناس ش
بە هرحــال مــا در شهرســتان حــدودا 
ــیمان  ــدن س ــچ و 1 مع ــدن گ ــا مع 15 ت
و 1 کارخانــە ســیمان را داریــم کــە بــرای 
ــت  ــن اس ــد ای ــا نیازمن ــور کاره این ط
ــرای  ــل، ب ــای الزم، حداق ــە آموزش  ه ک
20 تــا 30 درصــد جوینــدگان کاری کــە در 
ــە کار  ــد مشــغول ب ــە می توانن ــن زمین ای

ــد. ــوند، باش ش
ــا بومــی   چنــد درصــد بومــی خمیــر ی

اســتان هســتند؟
50% بومــی اســتان و حــدودا 40% بومــی 
شهرســتان بندرخمیــر یــا پــل یا رویــدر و 
ــغل ها  ــی از ش ــتند. خیل ــراف آن هس اط
ــرای  ــا ب ــتند و م ــی هس ــون تخصص چ
ــص الزم را  ــن تخص ــتە ای ــنوات گذش س
ــور شــدیم  بعضــا شــاید نداشــتیم، مجب
ــد و شــرکت  ــە کار نخواب ــە خاطــر اینک ب
رونــد کار تولیــدش را ادامــە بدهــد، 
نیــروی  آن  دیگــر  شهرســتان  های  از 

ــد. ــن کردن ــی الزم را تامی تخصص

مشایخی
سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بندرخمیر



  حسین درستکار

  یوسف درافتاده

  شهریار رحیمی

  محمد پروین

  حبیب درجدر

برای  همکاران،  این  با  همدردی  ابراز  ضمن 
برای  و  الهی  رحمت  عزیزان  این  درگذشتگان 

بازماندگان صبر مسئلت می نماییم. 

برای همە  بە همکاران ذیل،  ابراز شادباش  ضمن 
دوستان آرزوی زندگی سرشار از خوشی را داریم.

ضمن عرض تبریک بە شما همکاران بزرگوار، آرزوی 
توفیق و سربلندی در خدمت بە مجموعە را داریم.

آرزوی  عزیزان،  شما  صادقانە  خدمت  پاس  بە 
موفقیت و طول عمر با عزت می نماییم. 
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  منصوراکبری
    رییس تدارکات

  ایرج موسوی
    مدیرصادرات

  مسعودحیدری
    مدیرفناوری اطالعات و سیستم ها

  امین فهیمی
it رییس    

  حسین سلیمی
    رییس سفارشات خارجی

  احمدپورحسین
    رییس تعمیرات ونگهداری خط تولید

  ابراهیم فالحی
    سرپرست شیفت مکانیک

  محمدرضاهاشم پور
    مدیرفنی مهندسی

  مصطفی ناظری
    رییس برنامە ریزی تعمییرات

  حسین احمدی
    رییس طرحها ونظارت

  پرنیا پاسالری
    رییس حسابرسی

  علی محمدی
    مدیرحسابرسی

  امین آشوری زاده
    مدیربازاریابی وفروش

تولدانتصابات

وفات

بازنشستە

  علی رنجبری 
دختر    

  مرتضی اسماعیلی
دختر     

  فرهاد رحمانی
دختر      

  خورشید منصوری
پسر     

  هوشنگ حق گو
پسر    

  عبدالنور علی نیا
دختر    

  امیر رستمی
دختر    

  جواد محمودی
    دختر

  محمود افشاری کیا )پناه پوری( )پدر(

  صالح تلباء )مادر(

  حسن ،علی،صالح ساربانی )پدر(

  عبدالحمید آذر )پدر(

  محمود گلبهاری )پدر(

  محمد زرین فر )پدر(

  مجید و عبدالعزیز نیکخواه )مادر(

  علی بی نیاز نژاد )پدر(

  مصطفی ناظری )پدر(

  رحمان صادقی )مادر(

  یعقوب و محمد بازماندگان)پدر(





مسابقە عکس
"من و کارخانە"

بە 3 نفر برگزیدە ، 3 ربع سکە بهار آزادی تقدیم می  گردد.

مقـررات مسـابـقە

 انتظار دبیرخانە  دریافت عکس هایی خالقانە 
با برداشتی آزاد از عنوان مسابقە است.

لزوما فضای  در عنوان،  "کارخانە"  از   منظور 
کارگاهی و محیط کارخانە نیست و هر نماد 
تصویری یا محتوایی کە بتواند بە آن اشاره 

داشتە باشد ذیل این عنوان قرار می گیرد.
خانواده ی سیمان  برای  در مسابقە   شرکت 
آزاد  ایشان(  خانواده ی  و  )کارکنان  هرمزگان 

است.
 هر شرکت کننده می تواند حداکثر 5 تک عکس 

بە دبیرخانە ارسال کند.
در  موبایل  با  شده  گرفتە  تصاویر  صرفا   
مسابقە شرکت داده خواهند شد و استفاده 
از دوربین های حرفە ای و نیمە حرفە ای ممنوع 

است.
 فایل اصلی عکس های پذیرفتە شده، جهت 
چاپ با کیفیت مناسب از برگزیدگان دریافت 

خواهد شد.
عهده ی  بە  برگزیده  آثار  ارائە ی  و  چاپ   

دبیرخانە است.
 ارسال هر عکس بە منزلە ی پذیرش مالکیت 
بر  تخلف  هرگونە  و  بود  خواهد  عکس  آن 

عهده ی شرکت کننده است.
در  برگزیده  عکس های  از  استفاده  حق   
فعالیت های تبلیغاتی برای برگزارکننده محفوظ 

است.
یک  مدت  بە  برگزیده  آثار  از  نمایشگاهی   
هفتە در بندر خمیر و تهران برگزار خواهد شد.

 مهلت ارسال آثار: تا پایان خرداد ماه
 اعالم  نتایج و اهداء جوایز: عید سعید فطر

شیوه های ارسال عکس 
 تحویل فایل عکس بە دفتر روابط عمومی

ارسال بە پست الکترونیک :
ax@HormozganCement.com 
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