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دکتر باشتی در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد :





کارگر را خدا از ما خواسته  است کار  و احترام به  استحکام 

کیــد می کنــم، اصــرار می کنــم، از همــه ی ملــت ایــران درخواســت می کنــم، برویــد بــه ســمت مصــرف  مــن تأ

کار بــزرگ اســت. البتــه  کم اهمیتــی نیســت؛ ایــن یــک  کار  کوچکــی نیســت، ایــن  کار  تولیــدات داخلــی؛ ایــن 

دســتگاه های حکومتــی و دولتــی - دولتــی بــه معنــای عــام - در ایــن جهــت وظیفــه  مضاعــف دارنــد. فــان 

 
ً
کنــد، مطلقــا وزارتخانــه، فــان ســازمان، فــان اداره وقتــی می خواهــد جنــس داخلــِی خــودش را تأمیــن 

بایــد از جنــس خارجــی اســتفاده نکنــد؛ برونــد ســراغ تولیــدات داخلــی. البتــه از ایــن طــرف هــم از تولیــد 

کــه  کارگــر، چــه آن ســرمایه گذار - خواســته می شــود و اصــرار می شــود  کننــده  داخلــی - چــه آن مدیــر، چــه آن 

کامــل ارائــه دهنــد. هــر دوی این هــا اشــاره  اســام و دســتور دیــن مقــدس مــا اســت.  کار را تمیــز، درســت و 

کارگــر را هــم خــدا از مــا خواســته اســت؛ امنیــت زندگــی  کار را خــدا از مــا خواســته اســت، احتــرام بــه  اســتحکام 

کارگــر را خــدا از مــا خواســته اســت، امنیــت ســرمایه را هــم خــدا از مــا خواســته اســت. و شــغلی 

کشور اردیبهشت 92( کارگران و فعاالن بخش تولید  )در دیدار با 
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فرشته  نبود. بال  هم  نداشت
رویین تــن  نبــود و پیكرپــوالدی  نداشــت. مــادرش  الهــه ای  افســانه ای  نبــود و پــدرش  نیــم  خدایــی  اســطوره ای. او 

انســان  بــود، انســان و همین جــا زندگــی  می كــرد، روی  همیــن  زمیــن  و زیــر همین آســمان... 

شــب ها همیــن  ســتاره ها را می دیــد و صبح هــا همیــن  خورشــید را، انســان  بــود، راه  می رفــت  و نفــس  می كشــید، 
می خوابیــد و بلنــد می شــد، گرســنه  می شــد و غــذا می خــورد، غمگیــن  می شــد و شــاد می شــد، می جنگیــد و 

پیــروز می شــد. زخــم  هــم  برمی داشــت، شكســت  هــم  می خــورد، مثــل  مــن، مثــل  تــو، مثــل  همــه

فرشته  نبود، بال  هم نداشت
 انســان  بــود، بــا همیــن  وسوســه ها، بــا همیــن  دردهــا و رنج هــا، بــا همیــن  تنهایی هــا و غربت هــا، بــا همیــن  
مــی، نــه  تاجــی  و نــه  تختــی، نــه  ســربازانی  تــا بــن  دنــدان  مســلح  و 

ُ
تردیدهــا و تلخی هــا. انســان  بــود، ســاده  مــردی  ا

نــه  قصــر و بارویــی  ســربه  فلــك  كشــیده
آزارش  بــه  هیــچ  كــس  نرســید و جــوری  نكــرد و هیــچ  از آن هــا نخواســت  و جــز راســتی  نگفــت، امــا او را تــاب  
شــاعرش   و  شــعبده باز  می خواندنــد،  دروغگویــش   آزارش  می رســاندند.  و  می دادنــد  رنجــش   نمی آوردنــد. 

می گفتنــد و بــه  خدعــه  و بــه  نیرنــگ  پشــت  بــه  پشــت  هــم   می دادنــد و كمــر بــه  نابــودی اش  می بســتند.
امــا مگراوچــه  كــرده  بــود؟ جــز آن  كــه  گفتــه  بــود، خــدا یكــی  اســت  و از پــس  ایــن  جهــان، جهان دیگــری  اســت  و 

آدمیــان  در گــرو كــرده  خویشــند.
مگر چه  كرده  بود؟ جز آن  كه  راه  را، راه  رستگاری  را نشان شان  داده  بود.

اما تابش  را نمی آوردند. زیرا كه  بت  بودند، بت ساز، بت  شیفته، بت  انگار و بت  كردار

فرشته  نبود، بال  هم  نداشت
معجــزه اش  ایــن  نبــود كــه  مــاه  را شــكافت، معجــزه اش  ایــن  نبــود كــه  بــه  آســمان  رفــت، معجــزه اش  ایــن  بــود كــه  
از آســمان  بــه  زمیــن  برگشــت. او كــه  بــا معراجــش  تــا تــه  تــه  آســمان  رفتــه  بــود می توانســت  برنگــردد، می توانســت، 

امــا برگشــت، بازهــم  روی  همیــن  خــاك  و بــاز هــم  میــان  همیــن  مــردم.

و زمیــن  هنــوز به عشــق  گام هــای  اوســت  كــه  می چرخــد، و بهــار هنــوز بــه  بــوی  اوســت  كــه  ســبز می شــود، و 
خورشــید هنــوز بــه  نــور اوســت  كــه  می تابــد، بــه  یــاد آن  انســان، انســانی  كــه  فرشــته  

نبــود و بــال  هــم  نداشــت.

بخش از كتاب پیامبری از كنار خانه ما رد شد
اثر خانم دكتر عرفان نظرآهاری

مقدمه
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اخبار داخلی شرکت

آغـاز ســــــال تحصیلی جــدید با پیام پرمهـر مدیرعــامــــل 
شــــرکت سیمـــــان هـــرمــــــزگان

دکتــر مهــدی باشــتی مدیرعامــل شــرکت ســیمان هرمــزگان بــه مناســبت آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد پیامــی را خطــاب 
بــه دانــش آمــوزان و دانشــجویان شهرســتان بنــدر خمیــر صــادر کردنــد.

در متن پیام دکتر باشتی، مدیر عامل شرکت سیمان هرمزگان به مناسبت آغاز سال تحصیلی آمده است:

خ اســت وچنــان داغ دل اللــه پــر ازآتــش عشــقی کــه نمیــرد و  “…امســال بــه همراهــی پاییــز، یــک مــاه عزیــزی اســت کــه ســر
خ، بهــاری کــه کنــد تــازه  نــه هرگــز بشــود ســرد و نــه هرگــز بــرود از دل تاریــخ، خــزان را بفرســتاد همانــی کــه فــرود آَوَرد از ســر

شــکوه چمــن و دشــت و دمــن را…
ــم  ــت و در موس ــزان اس ــگام خ ــه هن ــگار ک ــه ان ــگار ن ــه ان ــت ک ــان اس ــل چن ــن فص ــرم از ای ــاه مح ــذر م ــور وگ ــال عب وامس

بیــداری و سرشــاری گل هــا، پاییــز بهــار اســت…”
گاهــی برتارک آســمان  مهــر، زندگــی بخــش اســت و شــروعی دوبــاره درمســیر کمــال انســان، چونانکــه خورشــید دانــش وآ

علــم ومعرفــت، بیــش ازپیــش می درخشــد.
بنــده در ایــن روز عزیــز و آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد ازخداونــد متعــال بــرای همــه دانــش آمــوزان و دانشــجویان محتــرم 

شهرســتان بنــدر خمیــر، بــه ویــژه فرزنــدان همــکاران ارجمنــدم در شــرکت ســیمان هرمــزگان آرزوی موفقیــت دارم.
خ آینــده صنعــت ایــران عزیــز و کارخانــه ســیمان هرمــزگان، بــا تــاش مجدانــه شــما نوجوانــان  بــا امیــد بــه آنکــه چــر

وجوانــان نجیــب، بهتــر از قبــل بچرخــد.
پس همه باهم با خودباوری، برای ساختن آینده  بهتر میهن عزیزمان تاش نماییم

                                                                                                                                                                    ارادتمندتان
                                                                                                                                                                      مهدی باشتی  

                                                                                                                                                                       مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان
                                                                                                                                                                   یکم مهرماه 1397 خورشیدی
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دکتر باشتی در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد :

گسترش می دهد سیمان هرمزگان سهم فروش خود را در داخل و خارج 

دکتــر  بــا  ملــی صــادرات  روز  مناســبت  بــه   ، اقتصــاد  دنیــای  روزنامــه 
مهــدی باشــتی مدیرعامــل شــرکت ســیمان هرمــزگان بــه عنــوان یکــی 

کــرد. گفتگــو  کشــور  از صادرکننــده هــای برتــر ســیمان 

دکتــر  بــا  اقتصــاد  دنیــای  روزنامــه  مصاحبــه  کامــل  متــن  ادامــه،  در 
کــه در تاریــخ ۹۷/۷/۲۹  مهــدی باشــتی مدیرعامــل ســیمان هرمــزگان 
مشــاهده  را  رســید  چــاپ  بــه  روزنامــه  ایــن  )بازرگانــی(   ۵ صفحــه  در 

کــرد. خواهیــد 

توضیــح  گان  هرمــز ســیمان  شــرکت  فعالیــت  و  تاریخچــه  دربــاره 
دهیــد؟

گرفته  کارخانــه ســیمان هرمــزگان از ســال ۱۳۴۲ مــورد توجــه قــرار  ایجــاد 
بــود امــا تحقــق اجــرای آن از بــرکات و ثمــرات انقــالب اســالمی ایــران 
کارخانــه در ایــن منطقــه، برخــورداری  اســت. از دالیــل اهمیــت وجــود 
از ذخایــر فــراوان و مناســب مــارل و ســنگ آهــک و فاصلــه انــدک آن تــا 
اســکله شــهید رجایــی و شــهید باهنــر و دسترســی آســان بــه آبهــای آزاد 
کــه موقعیــت ممتــازی بــه شــرکت ســیمان هرمــزگان بخشــیده  اســت 

گرفتــه  کارخانــه معــادل ۳,000 تــن در روز در نظــر  ح اولیــه  اســت. طــر
کــه بــه دلیــل نیــاز اســتان هرمــزگان و اســتان هــای همجــوار  شــده بــود 
برابــر  بــه دو  ح  امــکان صــدور محصــوالت، ظرفیــت طــر و همچنیــن 
کلینکــر در ســال  افزایــش یافــت. خــط یــک بــا ظرفیــت روزانــه ۳,000 تــن 
ــه  ــا ظرفیــت مشــابه در نیمــه دوم ســال ۱۳۷۸ ب ۱۳۷۶ و خــط دو نیــز ب
کارخانــه ســیمان هرمــزگان بــا  بهــره بــرداری رســید. در حــال حاضــر 
کارخانجات ســیمان  کلینکــر یکــی از بزرگترین  ظرفیــت روزانــه ۶,000 تــن 
کشــور برخــوردار  ــژه ای در صنعــت ســیمان  ــگاه وی ــوده و از جای کشــور ب
گرفتــن در نزدیکــی آبهــای  کارخانــه و قــرار  مــی باشــد. موقعیــت مکانــی 
نیلگــون خلیــج فــارس و دریــای عمــان و در نتیجــه دسترســی آســان 
بــه بازارهــای صادراتــی جنــوب خلیــج فــارس، جنــوب  کــم هزینــه  و 
آســیا و آفریقــا یکــی از مزیــت هــای رقابتــی شــرکت ســیمان هرمــزگان 
نســبت بــه بســیاری از رقبــای داخلــی و خارجــی بــوده و ســبب شــده 
شــرکت ســیمان هرمــزگان بتوانــد جهــت تحویــل بــه موقــع محصــول 
بــه مشــتریان صادراتــی، موفــق عمــل نمایــد. همچنیــن نزدیکــی بــه 
کیــش و قشــم  بازارهــای جدیــد و پرمصــرف داخلــی نظیــر مناطــق آزاد 
بــازار داخلــی دائمــی، مطمئــن  اســتان هرمــزگان،  مرکــز  و همچنیــن 
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کارخانــه  بــرای شــرکت فراهــم آورده اســت. محصــوالت  را  و پررونقــی 
کلینکــر، ســیمان پرتلنــد تیــپ ۲ و ســیمان  ســیمان هرمــزگان شــامل 

پرتلنــد تیــپ ۴۲,۵N ۱ و  ۴۲,۵Rمــی باشــند.

تولیــد و فــروش شــرکت طــی 9 مــاه نخســت ســال مالــی چــه مقــدار 
گذشــته چــه تغییراتــی  بــوده و نســبت بــه مــدت مشــابه ســال مالــی 

داشــته اســت؟

ــی شــرکت ســیمان هرمــزگان از ابتــدای آذرمــاه آغــاز می شــود.  ســال مال
در طــی ۹ ماهــه ابتدایــی ســال مالــی ۹۷-۹۶، شــرکت موفــق بــه تولیــد 
کــه در  کلینکــر و مقــدار ۱.۱۴۲.۷۳۷ تــن ســیمان شــده  ۱.۴۴۲.۳۱۵ تــن 

مقایســه بــا ظرفیــت اســمی ۹ ماهــه خــود، ۷ درصــد رشــد 
داشــته اســت. شــرکت ســیمان هرمــزگان همچنیــن 

ســیمان،  صنعــت  در  رکــود  علیرغــم  توانســته 
مالــی  ســال  ابتدایــی  ماهــه  نــه  طــی  در 

تحقــق  و  داخلــی  بــازار  حفــظ  بــر  عــالوه 
فــروش  ماهــه   ۹ بودجــه  درصــدی   ۱00
ــادرات را ۵۵  ــی ص ــزان ریال ــی، می داخل
درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
گذشــته افزایــش داده و در طــی ایــن 
دوره ســود عملیاتــی پیــش بینــی شــده 

درصــد   ۱۵0 میــزان  بــه  را  خــود  اولیــه 
پوشــش دهــد.

آیــا  و  اســت  میــزان  چــه  شــرکت  ســرمایه 
گــر داریــد از  قصــد افزایــش ســرمایه داریــد؟ ا

بــود؟ کاری خواهــد  بــرای چــه  و  چــه محلــی 

 ۵۴۲ مبلــغ  هرمــزگان  ســیمان  شــرکت  ســرمایه  حاضــر  درحــال 
خطــوط  تولیــد  ظرفیــت  داریــم  نظــر  در  کــه  می باشــد  ریــال  میلیــارد 
کارخانــه را از ۳000 بــه ۴000 تــن در روز از طریــق افزایــش ســرمایه  از محــل 

دهیــم. افزایــش  ســهامداران  نقــدی  آورده  و  مطالبــات 

شــرکت در مســیر صــادرات بــا چــه چالــش هایــی روبروســت و چگونه 
کنــد؟ از ایــن چالــش هــا عبــور مــی 

کشــور بــه دلیــل رکــود  در ســال های اخیــر مصــرف داخلــی ســیمان در 
شــدید در بخــش هــای عمرانــی، ســاختمان ســازی و نبــود بودجــه هــای 
کاهش محسوســی  کشــور برای فعالیت پروژه ها با  عمرانی و توســعه ای 
مواجــه شــده اســت. لــذا رکــود مــورد اشــاره در بازارهــای داخلــی و افزایش 
ــه  ــه ورود بســیاری از شــرکت هــای ســیمانی ب ک قیمــت ارز ســبب شــده 
بازارهــای صادراتــی علــی رغــم نداشــتن مزیــت صادراتــی و هزینــه هــای 
بســیار زیــاد خصوصــًا در بخــش حمــل و نقــل داخلــی، توجیــه پذیــر 
باشــد. شــرکت هــای مذکــور عــالوه بــر برهــم زدن تعــادل بــازار، بــه رقابــت 
کشــور پرداختــه و  منفــی بــا ســایر شــرکت هــای ســیمان صــادرات محــور 

کاهــش قیمــت هــای صادراتــی شــده انــد. ســبب 

ــا  ــه الطــاف الهــی و ب ــا عنایــت ب در ایــن بیــن شــرکت ســیمان هرمــزگان ب

اتخــاذ تدابیــر و اســتراتژی مناســب در برخــورد بــا شــرایط متالطــم بــازار و 
از همــه مهمتــر بــا همدلــی و همــکاری تمامــی پرســنل موفــق شــده تــا از 
تهدیــد بوجــود آمــده فرصــت ســازی نمــوده و بــه اهــداف از پیــش تعییــن 

شــده در حــوزه صــادرات دســت یابــد.

و  اســت  بــوده  مقــدار  چــه  جــاری  ســال   3 طــی  شــرکت  صــادرات 
اســت؟ داشــته  رشــد  مقــدار  چــه  گذشــته  ســال  بــه  نســبت 

گذشــته نوســان داشــته اســت، مثــال  صــادرات شــرکت در طــی ۳ ســال 
کــه در ســال  مــا در ســال ۹۴، ۵۶۶ هــزار و ۱۴۱ تــن صــادرات داشــتیم 
کاهــش میــزان  ۹۵ بــه۷۶0 هــزار و ۵۶۱ تــن رســید امــا در ســال ۹۶ بــا 
صــادرات، ایــن عــدد ۵۲۳ هــزار و ۸۹۸ تــن شــد. ولــی از 
هزارتــن   ۴۶۵ مقــدار  کنــون  تا  ۹۷ ســال  ابتــدای 
کلینکــر بــه ارزش ۱۲ میلیــون دالر  ســیمان و 
کــه پیــش بینــی مــی شــود ایــن  صــادر شــده 
میــزان تــا پایــان ســال ۹۷ بــه ۶۳0 هــزار 

ــد. ــن برس ت

صــادرات  کشــورهایی  چــه  بــه 
بازارهــای  توســعه  آیــا  و  داریــد 
کار  دســتور  در  صادراتــی  جدیــد 
کشــورها؟ ــدام  ک شــرکت قــرار دارد؟ 

شــرکت  اخیــر  هــای  ســال  طــی  در 
واقــع  کشــورهای  بــه  هرمــزگان  ســیمان 
و  عمــان  دریــای  و  فــارس  خلیــج  حــوزه  در 
جملــه  از  آفریقــا  شــرق  کشــورهای  همچنیــن 
موزامبیــک  و  ســومالی  عمــان،  بنــگالدش،  تانزانیــا، 
کــه ورود بــه بازارهــای جدیــد نیــز در دســتور  صــادرات داشــته اســت 
کنــم  کار واحــد صــادرات قــرار دارد. الزم اســت ایــن مطلــب را هــم اشــاره 
گواهینامــه اســتاندارد هنــد بــه ایــن بــازار  کــه در ســال جــاری ضمــن اخــذ 
ــه آن  ــه ســیمان ب کلینکــر و یــک محمول ــه  کــرده و یــک محمول نیــز ورود 
ــال  ــا در ح ــی م ــت بازرگان ــم معاون ــر ه ــال حاض ــم. در ح ــور صادرکردی کش
کشــورهای واقــع در غــرب آفریقــا و شــرق آســیا  بررســی ورود بــه بــازار 

. هســتند

آینــده  ســال  هــای  بــرای  صــادرات  افزایــش  بــرای  شــما  برنامــه 
؟ چیســت

مــا بــه منظــور دســتیابی بــه اهــداف صادراتــی و افزایــش فــروش، برنامــه 
کــه از آن جملــه بــه چنــد مــورد اشــاره  گرفتیــم  هــای ویــژه ای را در نظــر 

کنــم: مــی 

کاهــش هزینــه هــای حمــل،  کاهــش هزینــه هــای صــادرات از طریــق          
و  تخلیــه  و  گمــرک  رجایــی،  شــهید  اســکله  در  اختصاصــی  محوطــه 

بارگیــری

صــادر  اطالعــات  بانــک  ایجــاد  و  بالقــوه  مشــتریان  ســازماندهی      
کلینکــر و  ســیمان  کننــدگان 
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      حضــور ســازماندهی شــده در نمایشــگاه هــای خارجــی بــه منظــور 
ــد شــرکت معرفــی و تبلیــغ برن

       ارتقــای ســطح مشــتری مــداری بــرای مشــتریان صادراتــی از طریــق 
جــذب  و  فعلــی  مشــتریان  حفــظ  منظــور  بــه  مناســب  گویــی  پاســخ 

ــاال ــیار ب ــی بس ــازار رقابت ــه ب ــه ب ــا توج ــد ب ــتریان جدی مش

ــا واحــد هــای درگیــر در صــادرات و ایجــاد         ارتقــای رابطــه و تعامــل ب
هــم اندیشــی در بخــش هــای مختلــف شــرکت باالخــص واحــد هــای 

ــی ــت و مال کیفی ــرل  کنت ــد،  تولی

       تقویــت تحویــل ســیمان صادراتــی بصــورت فلــه، بدلیــل افزایــش 
کــت ســیمان و همچنیــن حاشــیه ســود باالتــر فــروش ســیمان  قیمــت پا

کتــی فلــه در مقایســه بــا ســیمان پا

      افزایش توان ناوگان حمل و نقل زمینی و دریایی شرکت

کشتی خ بارگیری و حمل روی         افزایش نر

بــا تــوکل بــه خداونــد متعــال و بــه همــت همــکاران پرتــالش و عنایــت بــه 
کــه  پتانســیل هــای موجــود در شــرکت ســیمان هرمــزگان، امیــد داریــم 

کوتــاه تریــن زمــان ممکــن دســت یابیــم. بــه برنامــه هــای ذکــر شــده در 

ح ها و پروژه های شرکت توضیح دهید. درباره طر

کشــور بــه پــروژه هــای ســرمایه ای، در  بــا توجــه بــه شــرایط بــازار و نیــاز 
گرفتــه اســت. کار شــرکت قــرار  حــال حاضــر چنــد پــروژه در دســتور 

زیــر  منابــع  کاهــش  و  خشکســالی  و  شــده  انجــام  مطالعــات  باتوجــه 
زمینــی  در ســالهای اخیــر، ایــن شــرکت اقــدام  بــه احــداث پــروژه آب 
کنــون پــروژه ۹۲  کــن بــه ظرفیــت ۶ هــزار مترمکعــب  نمــوده و تا شــیرین 

درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت.

ح هــای در  کشــور عمــان یکــی از طــر پــروژه احــداث آســیاب ســیمان در 
کــه ایــن پــروژه در قالــب مشــارکت ایرانــی  حــال اجــرای شــرکت اســت 
برنــد “هرمزاالنــوار  بــا  و ۴0% عمانــی  ایرانــی  بــا ســهم %۶0  – عمانــی 
ــت  ــه جه ــرآورد هزین ــن ب ــد. آخری گردی ــت  ــان ثب ــور عم کش ــمنت” در  س
احــداث پــروژه ۳0 میلیــون یــورو معــادل ۱۴/۲ میلیــون ریــال عمانــی 
کلینکــر صادراتــی  جهــت تولیــد ســاالنه یــک میلیــون تــن ســیمان از 
ــیمان  ــدی س ــهم ۶0 درص ــد س ــرر ش ــد، و مق ــزگان می باش ــیمان هرم س
کــه پــس  ــردد،  گ کلینکــر تأمیــن  هرمــزگان از محــل صــادرات ســیمان و 
ح و نیــز مشــاور زیســت محیطــی در حــال  از عقــد قــرارداد بــا مشــاور طــر
حاضــر فرآینــد برگــزاری انتخــاب پیمانــکار در حــال انجــام مــی باشــد.

کارخانــه از ۳000 بــه ۴000 تــن در روز         افزایــش ظرفیــت تولیــد خطــوط 
از محــل افزایــش ســرمایه

       حــذف ســوخت مــازوت از پیشــگرمکن دپارتمــان پخــت و جایگزیــن 
گاز بــا همــکاری شــرکت fct اســترالیا کــردن ســوخت 

کاهش مصرف انرژی و جایگزینی انرژی های نو         پروژه 

درباره اهداف وبرنامه های آینده شرکت توضیح دهید.

ایــن شــرکت در نظــر دارد بــا بهره گیــری از متــد های علمــی درفرآیندهای 
اجرایــی و مدیریتــی و تکیــه بــر تکنیــک هــای روز بازاریابــی و تکمیــل 
ح هــای توســعه ای و بــا  افزایــش ســهم فــروش در بازارهــای داخلــی  طــر
و خارجــی، خــود را  بعنــوان قطــب اصلــی صــادرات ســیمان در ایــران 
کارایــی و بهبــود مســتمر فرآیندهــای خــود  ــا افزایــش  معرفــی نمایــد و ب
ــازده را در ســال  ــر ب کث کامــل بودجــه مصــوب، حدا ــا تحقــق  همزمــان ب

کنــد. هــای آینــده نصیــب ســهام داران شــرکت 

منبع: روزنامه  دنیای اقتصاد : ۹۷/۷/۲۹
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شــرکت ســیمان هرمــزگان در راســتای افزایــش میــزان صــادرات ، 
ــه  ــق ب ــی، موف ــل فن ــی مراح ــس از ط ــران پ ــار در ای ــتین ب ــرای نخس ب
اخــذ اســتاندارد هندوســتان BIS IS 269:2015 در تولیــد ســیمان 

کســتری شــد. خا
گــزارش روابــط عمومــی و امــور بین الملــل ســیمان هرمــزگان،  بــه 
کیفیــت و آزمایشــگاه هــا بــا  کنتــرل  مهنــدس ســلیم احمدنــژاد مدیــر 
گفــت:   BIS IS 269:2015 گواهینامــه اشــاره بــه فراینــد ۶ ماهــه اخــذ 
ســیمان هرمــزگان بــه منظــور افزایــش میــزان صــادرات و ورود بــه 
کــه  کــرد  کشــور  بــازار بــزرگ هنــد، اقــدام بــه دریافــت اســتاندارد ایــن 
کشــور  پــس از پیگیــری هــا و طــی مراحــل فنــی بــرای اولیــن بــار در 
موفــق بــه اخــذ اســتاندارد هندوســتان BIS IS 296:2015 در تولیــد 

کســتری شــد. ســیمان خا

اســتاندارد  کارشناســان  گواهــی،  ایــن  دریافــت  بــرای  افــزود:  وی 
بــه  اقــدام  و  شــدند  حاضــر  کارخانــه  در  بــار  چندیــن  هندوســتان 
کشــور  مجهــز  هــای  آزمایشــگاه  در  آن  بررســی  و  بــرداری  نمونــه 

کردنــد. هندوســتان 
 BIS IS 269:2015 اســتاندارد  داد:  ادامــه  احمدنــژاد  مهنــدس 
کــه بــا اســتفاده از آن مــی توانیــم  هندوســتان اســتانداردی اســت 
وی  کنیــم.  وارد  هندوســتان  بــزرگ  بــازار  بــه  را  خــود  محصــوالت 
کیفیــت ســیمان،  گواهینامــه را بــاال بــودن  معیارهــای اخــذ ایــن 
ــه و آزمــون پرســنل عنــوان  کارخان کیفیــت در  کنتــرل  ــد تولیــد و  رون

ــرد. ک

اخذ استاندارد هندوستان BIS IS 269:2015 در تولید 
کستری توسط شرکت سیمان هرمزگان سیمان خا
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معرفی  شرکت :
شــرکت ســیمان هرمــزگان ) ســهامی عــام ( درتاریــخ ۲۷ دی مــاه 
۱۳۶۱بــه صــورت شــرکت ســهامی خــاص تاســیس شــده و تحــت  
شــماره ۴۶۴۱۲ در اداره ثبــت شــرکتها و مالکیــت صنعتــی تهــران 
بــه ثبــت رســیده اســت. شــخصیت حقوقــی شــرکت بــر اســاس 
خ ۱۳۷۸/0۴/۲۶  از     مصوبــه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــور
ــه  »ســهامی عــام«  تبدیــل شــده و در حــال  »ســهامی خــاص« ب
ــر و مدیریــت و  گیــری از موقعیــت جغرافیایــی برت ــا بهــره  حاضــر ب
ــه نقــدی  بازاریابــی مناســب و تغییــر شــیوع فــروش از اعتبــاری ب
توانســته اســت نــام خــود را در زمــره یکــی از برتریــن شــرکت هــای 
کشــور ثبــت نمایــد. کننــده و صادرکننــده صنعــت ســیمان  تولیــد 

اهــداف  بــه  دســتیابی  میــزان  و  شــرکت  عملکــرد  بــر  مــروری 
: شــده  تعییــن 

علیرغــم رکــود در صنعــت ســیمان ، شــرکت ســیمان هرمــزگان در 
طــی نــه ماهــه ابتدایــی ســال مالــی ۹۷-۹۶، عــالوه بــر حفــظ بــازار 
داخلــی و تحقــق ۱00 درصــدی بودجــه فــروش داخلــی، موفــق بــه 
افزایــش ۵۵ درصــدی میــزان ریالــی صــادرات خــود،  نســبت بــه 
ــا تولیــدی  عملکــرد  دوره مشــابه  در ســال قبــل  شــده اســت و ب
بیــش از ۷درصــد ظرفیــت اســمی، توانســته اســت در طــی ایــن 
ــه  ــه ماهــه ســود عملیاتــی پیــش بینــی شــده یکســاله خــود را ب ن

میــزان۱۵0 درصــد پوشــش دهــد.

گزارش عملکرد مالی شرکت سیمان  هرمزگان
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ح شر
 بودجه 9 ماهه

 منتهی به 31مرداد
1397

 عملکرد واقعی
 منتهی به 31مرداد

1397

 عملکرد واقعی
 منتهی به 31مرداد

1396

 درصد پوشش به
بودجه 97

درصدتغییر
 نسبت به دوره 

مشابه 96

۱,۷۴۵,۶۹۶۱,۹۵0,۵۷۳۱,۵۹0,۵۲۸۱۱۲۲۲درآمد حاصل از فروش

 بهای تمام شده
۱۱۱۲۱)۱,۱۵۲,۳0۹()۱,۴۲۹,۷۱۴()۱,۲۸۹,0۸۱(درآمدهای عملیاتی

۴۵۶,۶۱۵۵۲0,۸۵۹۴۳۸,۲۱۹۱۱۴۱۹سود )زیان( ناخالص

۱0۲۹)۳۳۲,۴0۵()۳۶۴,۵۲۴()۳۵۶,۲۹۹(هزینه های اداری و فروش

۱۵,000۴۹,۲۱۲۲,۴۵۱۳۲۸۱،۹0۷درآمد های عملیاتی

۱۱۵,۳۱۶۲0۵,۵۴۷۱0۸,۲۶۵۱۷۸۹0سود )زیان( عملیاتی

۱۳۱,۸۹۷۱۲۹,۵۴۵۱۱۹,0۵0۹۸۹درآمدهای غیر عملیاتی

کسر  سود )زیان( قبل از 
۲۴۷,۲۱۳۳۳۵,0۹۲۲۲۷,۳۱۵۱۳۶۴۷مالیات

۱۴۲۵)۲۴,۳۶0()۳۶,۸۲۴()۲۵,۹۴۶(مالیات

۲۲۱,۲۶۷۲۹۸,۲۶۸۲0۲,۹۵۵۱۳۵۴۷سود )زیان( خالص

مقایسه شرکت با صنعت :
شــرکت ســیمان هرمــزگان بــا داشــتن ســهم ۳ درصــدی ازکل ســرمایه ثبــت شــده در صنعــت ســیمان  و ســهم ۴ درصــدی از  ظرفیــت اســمی تولیــدکل صنعــت ســیمان 
گیــری از مدیریــت صحیــح منابــع و تکنیــک هــای روز بازاریابــی، بیــش ۱۳/۱۸درصــد از ســود خالــص، ۲۳درصــد از ســود غیــر عملیاتــی  کشــور ، توانســته اســت بــا بهــره 

و ۷درصــد از ســود عملیاتــی  مجمــوع ۲۸شــرکت ســیمانی  پذیرفتــه شــده در بــورس اوراق بهــادار را بــه خــود اختصــاص دهــد.

اهم برنامه ها و چشم انداز شرکت
کامل به بودجه مصوب تالش جهت دستیابی   

کارخانه  از ۳000به ۴000 تن در روز از محل افزایش سرمایه  افزایش ظرفیت تولید خطوط   
حضور موثر و افزایش سهم شرکت در بازارهای خارجی  

کن به ظرفیت ۶ هزار مترمکعب  بهره برداری از تاسیسات آب شیرین   
کشور عمان احداث آسیاب سیمان به ظرفیت  ۱.000.000 تن در   

گزارش در روزنامه ابتکار به تاریخ ۹۷/۸/۱۲ به چاپ رسیده است. این 
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گواهینامه های اخذ شده  جدید ترین ویرایش 
توسط سیمان هرمزگان

گواهینامه زیر می پردازیم: در ایــن شــماره به توضیــح 

ISO 50001  اســتاندارد          

ســازمان  ســوی  از    ۲0۱۱ ســال  در    ISO 50001 اســتاندارد 
اســت.  شــده  منتشــر   ISO ســازی  اســتاندارد  بین المللــی 
سراســر  در  ســازمان ها  کثــر  ا توســط  اســتاندارد  ایــن  امــروزه 
کاهــش مصــرف و هزینه هــای  جهــان بــه منظــور مدیریــت  و 
انــرژی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، ISO 50001  چارچــوب 
مدیریــت  سیســتم  ســازی  پیــاده  بــرای  جامعــی  و  کامــل 
انــرژی )EnMS( در ســازمان ارائــه می نمایــد. ایــن اســتاندارد 
توزیع کننده هــای  از  ســازمان ها  بــرای  مناســبی  فرصت هــای 
کوچــک، جهــت  کســب  وکارهــای  تولیدکننــدگان و  تــا  بــزرگ 
ســازمان  هزینه هــای  درخصــوص  بیشــتر  پذیــری  انعطــاف 
اخــذ  بــه  اینکــه ســازمانی  فراهــم می کنــد.  انــرژی  و مصــارف 
یــا   و  باشــد  عالقمنــد   ISO 50001 اســتاندارد  گواهی  نامــه 
کنــد، یــا توســعه  مقــررات و معیارهــای مصــرف انــرژی را رعایــت 
پایــدار و بهبــود مســتمر را مدنظــر داشــته باشــد، در هــر صــورت 
ــرای  ایــن اســتاندارد یــک رویکــرد نظام منــد و سیســتماتیک ب
دســتیابی بــه همــه مــوارد را بــرای ســازمان فراهــم می کنــد. 

    

       مزیتهای اســتاندارد ISO 50001  برای ســازمان ها

سیســتم  پیاده ســازی  بــرای  قدرتمنــد  ابــزاری   ۵000۱ ایــزو 
امــروزه  می کنــد.  فراهــم  را  ســازمان ها  در  انــرژی  مدیریــت 
کار  و  کســب  بهبــود  بــرای  فقــط  انــرژی،   موثــر  مدیریــت 
ایــزو  اســتاندارد  اســت.  قانونــی  الــزام  یــک  بلکــه  نمی باشــد، 
اســتفاده  چگونگــی  تــا  می کنــد  کمــک  ســازمان ها  بــه   ۵000۱
کننــد  مشــخص  را  ســازمان  انــرژی  حامل هــای  انــواع  از 
و  آلودگی هــا  مصــرف،  کاهــش  بینانــه  واقــع  روش هــای  و 
هزینه هــا را مدیریــت نماینــد. ایــن اســتاندارد بیــن المللــی، 
صرفه جویــی  و  انــرژی  مدیریــت  شــیوه های  ارائــه   بــر  عــالوه 
زیســت  اثــرات  کاهــش  بــه  ســازمان  تعهــد  هزینه هــا،  در 
محیطــی را نیــز نشــان می دهــد و ایــن موضــوع ســبب افزایــش 
کارهــای  و  کســب  بــه  دســتیابی  و  ســازمان  رقابت پذیــری 

می گــردد. جدیــد 

ISO 9001: 2015 

ISO 14001: 2004 

ISO 50001: 2015 

BS OHSAS 18001: 2007 

HSE-MS: 2015
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ســید حســن حســینی معــاون اجرایــی شــرکت ســیمان هرمــزگان 
از انجــام تغییراتــی در راســتای اصــالح چــارت ســازمانی و ترمیــم 

کارکنــان ســیمان هرمــزگان خبــر داد. حقــوق 
گــزارش روابــط عمومــی و امــور بین الملــل ســیمان هرمــزگان،  بــه 
اعــالم خبــر  بــا  ســید حســن حســینی معــاون اجرایــی شــرکت 
اصــالح چــارت ســازمانی و آیتم هــای فیــش حقوقــی و بــه تبــع 
کارکنــان ســیمان هرمــزگان اظهــار داشــت: بــا  آن، ترمیــم حقــوق 
کیــد مدیرعامــل محتــرم شــرکت ســیمان هرمــزگان و بــه منظــور  تا
کــه در معاونــت  کمــک بــه بهبــود معیشــت پرســنل و تمهیداتــی 
اجرایــی شــرکت صــورت پذیرفــت، می تــوان ایــن خبــر خــوش 
کــه در چــارت  کــه بــا ایجــاد تغییراتــی  کلیــه همــکاران داد  را بــه 
شــد،  انجــام  پرســنل  دریافتــی  آیتم هــای  برخــی  و  ســازمانی 
کارکنــان ســیمان هرمــزگان  شــاهد افزایــش محســوس حقــوق 

ــود. ــم ب خواهی
هیچ کــس  بــر  داشــت:  اظهــار  ادامــه  در  حســینی  مهنــدس 
ــانات ارزی و  ــازار و نوس ــر ب ــم ب ک ــرایط حا ــه ش ک ــت  ــیده نیس پوش

ریالــی اخیــر مســتقیما بــر زندگــی اقشــار مختلــف جامعــه تاثیرگــذار 
بــوده و باعــث شــده قــدرت خریــد مــردم در ســطوح مختلــف 
کارگــری نیــز قطعــا از ایــن عــدم ثبــات  کمتــر از قبــل شــود. جامعــه 
کــه همیــن امــر نیــز موجــب عــدم تعــادل  بــازار بی نصیــب نیســت 

ــت. ــده اس گردی ــا  ج آنه ــر ــل و خ ــن دخ بی
که  کاملی  ایشــان ادامــه داد: جنــاب آقــای دکتر باشــتی با اشــراف 
بــر موضــوع دارنــد بــه ایــن معاونــت ماموریــت دادنــد تــا بــا انجــام 
گوشــه ای از مشــکالت پرســنل ســیمان هرمــزگان  اقدامــات الزم، 
گــردد. ایــن معاونــت نیــز پــس از ارائــه پیشــنهادات قابــل  مرتفــع 
اجــرا در ایــن زمینــه بــا نظــارت مســتقیم مدیرعامــل محتــرم، 
ــًا مقدمــات الزم جهــت ایجــاد تغییــرات و انجــام اقدامــات  نهایت
کــه جزئیــات آن  بــه  کار خــود قــرار داد  اصالحــی را در دســتور 

ســمع و نظــر همــکاران محتــرم رســیده اســت.

ترمیم حقوق کارکنان سیمان هرمزگان با اصالح چارت سازمانی
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گان بــا نــگاه  کارکنــان ســیمان هرمــز افزایــش حقــوق 
کــم درآمدتــر ویــژه بــه ســطوح 

شــرکت  اجرایــی  معــاون  حســینی  حســن  ســید  مهنــدس 
ســیمان هرمــزگان در ادامــه بــه توجــه خــاص جنــاب آقــای دکتر 
کــرد  کــم درآمدتــر شــرکت اشــاره  باشــتی بــه ســطوح پایین تــر و 
کارگــران ســیمان  گفــت: برنامــه ویــژه ای بــرای ترمیــم حقــوق  و 
کــه بــا پیگیری هــای  ح جدیــد دیــده شــده  هرمــزگان در طــر
مســتمر مدیرعامــل محتــرم و تاییــد اعضــای محتــرم هیــات 
مدیــره شــرکت ســیمان هرمــزگان ، از اول مهرمــاه ســال جــاری 
پرســنل  حقوقــی  وضعیــت  خصــوص  در  وی  شــد.  اعمــال 
کــردن آیتــم »حــق  کــه بــا لحــاظ  پیمانــکار نیــز ایــن خبــر را داد 
پســت« در فیــش حقوقــی ایــن عزیــزان، فاصلــه دریافتــی آنهــا 
کمتــر از قبــل شــده اســت. بــا همــکاران هــم رده قــراردادی خــود 
ســید حســن حســینی در خصــوص اصــالح چــارت ســازمانی 
گفــت: یکــی از مهمتریــن دالیــل تغییــر ســاختار  شــرکت نیــز 
و  کارایــی  افزایــش   ، هرمــزگان  ســیمان  شــرکت  ســازمانی 
اثربخشــی پرســنل و چابک ســازی فرآیندهــای ســازمانی اســت 
کــه پــس از هفته هــا بحــث و تبــادل نظــر بــا ســایر معاونیــن و زیــر 
نظــر مســتقیم مدیرعامــل محتــرم شــرکت بــه ســرانجام رســیده 

و در حــال نهایــی شــدن جهــت اجراســت.
الزم  خــود  بــر  داشــت:  اظهــار  همچنیــن  حســینی  مهنــدس 
مدیرعامــل  مــداوم  پیگیری هــای  و  ویــژه  نــگاه  از  می دانــم 
محتــرم و عنایــت اعضــای محتــرم هیئــت مدیــره بــه جایــگاه 
بزرگتریــن  عنــوان  بــه  هرمــزگان  ســیمان  پرســنل  اهمیــت  و 

کنــون در نقطــه ای ایســتاده ایم  کنــم. ا ســرمایه شــرکت تشــکر 
گفــت  بــا قاطعیــت  ارقــام می تــوان  آمــار و  بــه  بــا نگاهــی  کــه 
شــرکت ســیمان هرمــزگان در همــه زمینه هــا اعــم از افزایــش 
کیفیــت محصــوالت  فــروش و درآمــد، بهبــود مســتمر تولیــد و 
قــرار  تولیــدی و افزایــش رضایتمنــدی پرســنل در جایگاهــی 
کمتــر شــاهد آن بوده ایــم.  کنــون  کــه از زمــان تاســیس تا گرفتــه 
ایــن مهــم، مرهــون درایت هــا و تصمیم گیری هــای بــه موقــع 
ــاه مدیریــت  کوت ــای شــرکت در مــدت  مدیرعامــل جــوان و پوی
پرســنل  همــه  شــبانه روزی  تــالش  و  ســو،  یــک  از  ایشــان 
دیگــر  ســوی  از  هرمــزگان  ســیمان  مجموعــه  ســخت کوش 
مدیــره  هیــات  ویــژه  حمایت هــای  مســیر،  ایــن  در  اســت.  
کلیــه مقاطــع نیــز مزیــد بــر علــت بــوده تــا  محتــرم شــرکت در 
امــروز دغدغــه ای از بابــت تامیــن مــادی و حمایــت معنــوی از 

باشــیم. نداشــته  پرســنل 
گفــت: در پایــان از  معــاون اجرایــی شــرکت ســیمان هرمــزگان 
ــد  ــرم واح ــس محت ــانی و رئی ــع انس ــرم اداری و مناب ــر محت مدی
زحمــات  و  بــوده  کار  پــای  بی وقفــه  کــه  شــرکت  کارگزینــی 
کلیــه  کشــیدند و همچنیــن  زیــادی در اعمــال تغییــرات جدیــد 
همــکاران درگیــر در ایــن موضــوع قدردانــی می نمایــم. بــه امیــد 

کــه همگــی در انجــام وظایــف محولــه ســربلند باشــیم. آن 
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گان   ابتــدا دربــاره واحــد حقوقــی و قراردادهــا شــرکت ســیمان هرمــز
کــه از چــه زمانــی و بــا چــه اهدافــی تشــکیل  توضیحاتــی را بفرماییــد 

شــده اســت؟

ــا مالحظــه  ــا شــروع مدیریــت جنــاب آقــای دکتــر باشــتی و ب  همزمــان ب
شــکایات  و  حقوقــی  پرونده هــای  گســیخته  ازهــم  و  عظیــم  حجــم 
متعــدد علیــه شــرکت از یــک ســو و عــدم پرداخــت مطالبــات توســط 
کــه بالــغ بــر نــود میلیــارد تومــان محاســبه شــده بــود،  خریــداران ســیمان 
ــت  ــی جه ــجم حقوق ــد منس ــک واح ــکیل ی ــه تش ــاز ب ــر، نی ــوی دیگ از س
کــه خوشــبختانه  کــرد  پیگیــری و احقــاق حقــوق شــرکت ضــرورت پیــدا 
بــا دیــد مثبــت هیئــت مدیــره و نــگاه تخصــص محــور مدیریــت محتــرم 

ــد. گردی ایــن مهــم انجــام و چــارت ســازمانی شــرکت نیــز اصــالح 

کنــد،  کار خــودش را شــروع  قبــل از اینکــه واحــد حقوقــی بطــور مجــزا 
پرونده هــای حقوقــی ایــن شــرکت بــه چــه صــورت بررســی مــی شــد؟ 

تمامــی  وکالــت  کــه  بــود  حقوقــی  مشــاور  چندیــن  دارای  شــرکت 
داشــتند. بعهــده  شــخصًا  را  پرونده هــا 

کــه واحــد حقوقــی تشــکیل شــده شــما چــه  در ایــن چنــد ماهــی 
ــه  ــه نتیج ــا ب ــداد از آن ه ــه تع ــد و چ کردی ــیدگی  ــده را رس ــداد پرون تع

رســیده و چــه تعــداد درحــال رســیدگی اســت؟ 

ایــن واحــد و اوضــاع نابســامان پرونده هــای حقوقــی در  بــا تشــکیل 

گذشــته  کلیــه پرونده هــای حقوقــی از  طــول ســنوات قبــل، در ابتــدا 
کنــون جمــع آوری و بــه ترتیــب اولویــت مــورد بررســی و اقــدام قــرار  تا
واحــد  موقــع  بــه  و  مجدانــه  پیگیری هــای  بــا  خوشــبختانه  گرفــت. 
و  پرونده هــای حقوقــی شــرکت مختومــه  از  کثیــری  تعــداد  حقوقــی، 
ــر  ــغ ب الباقــی در حــال رســیدگی اســت. از زمــان تشــکیل ایــن واحــد بال
ح و اقامــه دعــوی نمــوده و در بیــش از ۲0 پرونــده  ۵0 پرونــده را طــر
بعنــوان خوانــده حضــور یافتیــم. ضمنــًا تعــدادی از پرونده هــا قبــل از 
کــره بــا طــرف مقابــل بــه نتیجــه رســیده اند. ایــن  ح دعــوی و بــا مذا طــر
کار، اجرائیــات  کیفــری، اداره  پرونده¬هــا بصــورت دعــاوی حقوقــی، 
اختــالف، دعــاوی مطروحــه در دیــوان عدالــت  ثبــت، شــورای حــل 
ح شــده بودنــد. حــدود نــود درصــد از پرونده هــا بــه نتیجــه  اداری مطــر
ســایر  ســریع تر  هرچــه  نمــودن  مختومــه  بــه  مصمــم  و  رســیده¬اند 

هســتیم. پرونده هــا 

برای حل مشکالت حقوقی با چه چالش هایی روبرو هستید؟ 

الخصــوص  علــی  و  قراردادهاســت  بحــث  در  مــا  اصلــی  چالــش 
کــه مســتحضرید  فــروش و خدمــات. همانطــور  قراردادهــای خریــد، 
کــه مهم تریــن آن هــا شــرط فســخ،  هــر قــراردادی دارای شــروطی اســت 
حــل و فصــل اختالفــات و نیــز تضامیــن اســت. بیشــتر مطالبــات و عــدم 
بــا میــزان  از فقــدان تضامیــن و وثایــق متناســب  پرداخت هــا ناشــی 
بــا شــروع فعالیــت جنــاب دکتــر  بــوده اســت. همزمــان  خریــد آن هــا 
ــا دســتور ایشــان و نظــارت امــور حقوقــی، تغییــرات اساســی  باشــتی،  ب
کــه در ابتــدا نــوع  گرفــت. بدیــن صــورت  در خصــوص تضامیــن صــورت 

مصاحبه با مجتبی محمدی مدیر امور حقوقی و 
قراردادهای شرکت سیمان هرمزگان 
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اخبار داخلی شرکت

تضامیــن را بــا توجــه بــه میــزان خریــد تعییــن و ســپس نســبت بــه اخــذ 
اســتعالم اعتبــاری شــخص و حســابش و نیــز تضامیــن معرفــی شــده 
اقــدام نمودیــم .  بــه همیــن خاطــر بــا جدیــت ورود و مــوارد حقوقــی 
و  پارچــه  یــک  بصــورت  را  اختــالف  حــل  بحــث  نمودیــم،  اعمــال  را 
کــه منافــع شــرکت را تأمیــن می کــرد، در تمامــی  سیســتماتیک بــا مدلــی 
ــود،  ــم، بحــث بعــدی بنــد فســخ قــرارداد ب کردی قراردادهایمــان لحــاظ 
گنجاندیــم  در ایــن بنــد رعایــت مصالــح و منافــع شــرکت را در قــرارداد 
و مدنظــر قــرار دادیــم. بــه لطــف خــدا  از تاریــخ تشــکیل ایــن واحــد و 
ــه مشــکلی مواجــه نشــدیم و  ــا هیچ گون تغییــر تیــپ شــروط قراردادهــا ب
تمامــی قراردادهایمــان بــه نتیجــه رســیدند و هیچگونــه اختالفــی تــا بــه 

امــروز نداشــتیم.

تــازه  واحــدی  شــما   واحــد  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  حاضــر  درحــال 
گیــرد  تاســیس اســت و بایــد همــکاری دیگــر واحدهــا بــا شــما صــورت 
ــن  ــا ای ــد، آی ــام بدهی ــان را انج ــف خودت ــر وظای ــد بهت ــما بتوانی ــا ش ت

گرفتــه اســت؟ همــکاری بــا شــما  از ســوی دیگــر واحدهــا انجــام 

حــال  عیــن  در  و  صمیمــی  مجموعــه  هرمــزگان  ســیمان  مجموعــه   
ــا بــا همــکاری هــم  کــه تمامــی پرســنل آن درصددنــد ت پرتالشــی اســت 
مســائل و مشــکالت را از پیــش رو بردارنــد و از هیچ گونــه همــکاری دریــغ 
نمی کننــد و مــن از ایــن بابــت از همــه آن هــا  و بویــژه حمایت هــای بــی 
دریــغ هیئــت مدیــره محتــرم تشــکر می کنــم و باعــث خوشــحالی اســت 
ــه در ایــن مجموعــه متخصــص و همــدل و همفکــر افتخــار همــکاری  ک

را دارم.

 در مــورد عقد 
ً
کاری خــود داریــد خصوصــا گــر پیشــنهادی در حیطــه  ا

 اختالفــی بوجــود بیایــد بفرمایید؟
ً
قــرارداد قبــل از اینکــه احیانــا

 قطــع بــه یقیــن در تمامــی قراردادهــا امــور حقوقــی بایــد اعمــال نظــر 
کــه در هــر قــراردادی مختــص امــور  گذشــته از بحث¬هــای فنــی  کنــد. 
از جملــه  قــراردادی  هــر  عمــده  اســت،  بحث¬هــای  حــوزه  آن  فنــی 
بحــث تضامیــن، بحــث فســخ قراردادهــا، بحــث شــیوه حــل و فصــل 
کــه بایــد در نظــر  اختالفــات، همــه این هــا مباحــث حقوقــی هســتند 
ــر  ــی نظ ــه اقدام ــل از هرگون ــه قب ک ــت  ــن  اس ــا ای ــه م ــوند. توصی ــه ش گرفت
امــور حقوقــی را در ایــن زمینــه اخــذ و آن را بــه نحــو احســن رعایــت و 

کــه خدایــی نکــرده  بــا مشــکلی مواجــه نشــویم. کننــد  اعمــال 

ــوزه  ــدازی را در ح ــم ان ــه چش ــد و چ ــده داری ــرای آین ــه ای ب ــه برنام چ
ــدید؟ ــور ش گان متص ــز ــیمان هرم ــرکت س ــرای ش ــی ب ــور حقوق ام

گاهــًا منتــج  کــه  بــا توجــه بــه مشــکالت خــاص در حــوزه انعقــاد قــرارداد 
بــه عــدم وصــول مطالبــات و عــدم اجــرای قراردادهــا شــده¬ بودنــد، 
بــه نحــوی  را  کــه تمامــی قرادادهــا  بــوده اســت  مــا بگونــه ای  تــالش 
کــه مانــع از ایجــاد هرگونــه بدهــی یــا چالــش جدیــد در  منعقــد نماییــم 
کــه  رابطــه بــا اجــرای قــرارداد شــود. هــدف اصلــی ایــن مدیریــت اســت 
کوچک تریــن  کــه در آینــده بــا  کنیــم  قرادادهایمــان را بــه نحــوی تنظیــم 
مشــکلی مواجــه نشــویم  و انشــاء اهلل در شــرکت ســیمان هرمــزگان دیگــر 

کارگــران  بــه هیــچ عنــوان مطالبــات معوقــی نداشــته باشــیم و حقوقــی از 
کــه بــرای مــن بســیار  کارمنــدان ایــن شــرکت تضییــع نشــود. مســئله ای  و 
ــت.  ــی اس ــور حقوق ــه ام ــرکت ب ــنل ش ــدگاه پرس ــت دی ــت اس ــز اهمی حائ
در واقــع می خواهــم ایــن اطمینــان را بــه همــه ســهامداران محتــرم 
ح  یــا طــر ح می¬شــود  گــر شــکایتی مطــر ا کــه  و پرســنل عزیــز بدهــم 
دعــوی می¬شــود نهایتــًا در راســتای احقــاق حقــوق مجموعــه ســیمان 
بابــت پرداختی هــا  از  تــا مشــکلی  انجــام می¬گیــرد  هرمــزگان شــرکت 
بــه ایــن عزیــزان بوجــود نیایــد و همــه بــه موقــع بــه حقــوق حقــه خــود 

دســت یابنــد و امــور حقوقــی را همــراه و پشــتیبان خــود ببیننــد.

کــه دعــاوی امــور حقوقــی فقــط بحــث وصــول  ــادآوری اســت  ــه ی الزم ب
ــم،  ــی داری ــا مباحــث مختلف ــرارداد نیســت. م ــاد ق ــز انعق ــات و نی مطالب
کارگــران  کارگــران و بیمــه و حمایــت از  مــن جملــه بحــث پیگیــری حقــوق 
کــه  بــه لحــاظ  کار  در جراحــات و آســیب¬های وارده بــه آنهــا در حیــن 
کنیــم در بنــد قــرارداد و بیمــه مــواردی را لحــاظ  حقوقــی بایــد ســعی 
کارگــر بــدون مراجعــه بــه دادگاه و بــه ســرعت  بتوانــد مطالبــات  کــه  کنیــم 
نهادهــای  و  ســازمان ها  بــا  ارتبــاط  بحــث  در  کننــد.  طلــب  را  خــود 
ــا آنهــا در ارتبــاط و همــکاری هســتیم  نیــز  کــه ب وابســته و شــرکت هایی 
کوچک تریــن مشــکلی  ــه  ک ــم  ــه نحــوی پیــش ببری مســائل حقوقــی را ب

بــه لحــاظ حقوقــی حــادث نشــود. 

راهــکاری پیشــگیری از بدحســابی هــا و مشــکالت حقوقــی را در 
چــه موضوعــی مــی بینیــد؟ 

بدحســابی¬ها و مشــکالت حقوقــی ریشــه در فقــدان قــرارداد معتبــر 
خدمــات  و  خریــد  قراردادهــای  و  اعتبــاری  فروش هــای  در  کــه  دارد 
کــه بــا دســتور مدیریــت محتــرم عامــل و نظــارت امــور  شــاهد بودیــم 
حقوقــی تضامیــن بــا جدیــت پیگیــری و اســتعالم های الزم را از بانک هــا 
کــه در صــورت عــدم پرداخــت بدهــی فــورا  و ســایر مراجــع اخــذ نمودیــم 
نســبت بــه وصــول مطالبــات از ایــن طریــق اقــدام نماییــم  و از ایــن 

کامــاًل راحــت اســت. بابــت خیال مــان 

گان  گــر صحبتــی بــا همــکاران عزیزمــان در شــرکت ســیمان هرمــز ا
بفرماییــد؟ داریــد 

و  احقــاق حقــوق ســهامداران محتــرم  امــور حقوقــی  تمــام دغدغــه   
بــا جدیــت  کــه  پرســنل زحمتکــش شــرکت ســیمان هرمــزگان اســت 
ایــن  اســت.  شــرکت  مطالبــات  وصــول  نیــز  و  قانونــی  حقــوق  پیگیــر 
مدیریــت از ارائــه هرگونــه راهــکار و مشــاوره حقوقــی بــه تمامــی همکاران 
کاری و  ــائل  ــرکت در مس ــن ش ــز ای ــران عزی کارگ ــوص  ــی الخص ــود و عل خ

حتــی شــخصی خــود دریــغ نمی کنــد.

ــت  ــل و هیئ ــرم عام ــت محت ــای مدیری ــا رهنموده ــدوارم ب ــان امی در پای
مدیــره محتــرم و بــا تــالش روزافــزون ایــن واحــد، شــاهد احقــاق حقــوق 

کامــل پرســنل زحمتکــش شــرکت ســیمان هرمــزگان باشــیم.
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مکانیــک  واحــد  زیرمجموعــه  هرمــزگان  ســیمان  فیلتراســیون  واحــد  
محمدباقــر  مهنــدس  سرپرســتی  بــه  پرســنل  نفــر   ۴ بــا  کــه  اســت، 
شهرســتان  از   ۱۳۶۵ ســال  متولــد  وی  می شــود.  اداره  لشــتغانی پور 
بندرخمیر اســت و از ســال ۱۳۹0 به اســتخدام ســیمان هرمزگان در آمده 

اســت.

فیلتراســیون  اهمیــت  خصــوص  در  پــور  لشــتغانی  محمدباقــر 
گفــت:  زیســت  محیــط  در  آن  بــارز  نقــش  و  گان  هرمــز ســیمان 

امــروزه بــا توجــه بــه افزایــش ســطح اســتانداردهای زیســت محیطــی و 
توســعه صنایــع ایــران، باالخــص صنایــع ســیمان، لــزوم تولیــد ســبز بیش 
از دوره هــای پیشــین مــورد توجــه مدیــران ارشــد ســیمان هرمــزگان قــرار 
کارخانــه در حومــه شهرســتان بنــدر  گرفتــه اســت و بــا توجــه بــه اســتقرار 
خمیــر، شــرکت ســیمان هرمــزگان در راســتای عمــل بــه مســئولیت های 
در  و  دارد  محیطــی  زیســت  مســائل  بــه  خــاص  توجهــی  اجتماعــی، 
کــه  فیلترینــگ شــده  پیشــرفته  و  از سیســتم های مجهــز  ایــن مســیر 
کار رفتــه اســت، اســتفاده  اســتانداردهای زیســت محیطــی در آن هــا بــه 

می کنــد.

گفت: ک  وی در خصوص آلودگی هوا و استانداردهای هوای پا

جلوگیــری  جهــت  هرمــزگان  ســیمان  کارخانــه  احــداث  و  طراحــی  در 
دســتگاه   ۴۹ ک،  پــا هــوای  اســتانداردهای  رعایــت  و  هــوا  آلودگــی  از 
بــگ فیلتــر، ۷ دســتگاه الکتروفیلتــر و یــک دســتگاه  بــگ هــاوس در 
گردید ه انــد.  کارشناســی شــده خــط تولیــد نصــب  مکان هــای مــورد نیــاز و 
کنتــرل راندمــان دســتگاه های غبارگیــر و رعایــت الزامــات زیســت  جهــت 
کارخانــه نصــب  محیطــی، دســتگاه آناالیــزر غبــار روی دودکــش اصلــی 

شــده و ســنجش خوداظهــاری آالینده هــای زیســت محیطی نیــز بصورت 
دوره ای توســط آزمایشــگاه های معتمــد ســازمان محیــط زیســت صــورت 

می پذیــرد.

ســیمان  فیلتراســیون  تجهیــزات  تعمیــرات  و  نگهــداری  عملیــات 
می گیــرد انجــام  موقــع  بــه  گان  هرمــز

ــزگان و  ــیمان هرم ــر س ــد الکتروفیلت ــت واح ــده فعالی ــور از عم ــتغانی پ لش
گفــت: پرســنل درگیــر در ایــن واحــد 

در قســمت فیلتراســیون ســیمان هرمــزگان ۴ نفــر نیــروی مکانیــک بــه 
دســتگاه های  نگهــداری  و  تعمیــر  وظیفــه ی  سرپرســت  یــک  همــراه 
کارخانــه را بــر عهــده دارنــد. ایــن نیروهــا روزکار بــوده ولــی  فیلترینــگ 
در  چــه  بیایــد،  پیــش  مشــکلی  فیلترهــا  بــرای  کــه  مــواردی  تمــام  در 
ــکل را  ــد و مش ــور دارن ــه حض کارخان ــب ها، در  ــه ش ــل و چ ــای تعطی روزه
رفــع می کننــد و عملیــات نگهــداری و تعمیــرات تجهیــزات فیلتراســیون 

ســیمان هرمــزگان بــه موقــع انجــام می گیــرد.

بــا توجــه بــه  اهمیــت بــاالی نگهــداری و تعمیــر بــه موقــع الکتروفیلترهــا 
ســیمان  کارخانــه  زیســت،  محیــط  حفــظ  در  آن  رنــگ  پــر  نقــش  و 
هرمــزگان در اورهال هــای ســالیانه خــود پروژه هــای اصالحــی در عملکــرد 
الکتروفیلترهــا دارد. لــذا از بهتریــن شــرکت ها جهــت انجــام ایــن پروژه هــا 
دعــوت بــه عمــل مــی آورد تــا بــا انجــام اقدامــات اصالحــی الزم، حجــم 
در  هرمــزگان  ســیمان  کارخانــه  دودکش هــای  خروجــی  ریزگردهــای 
ســطحی پایین تــر از اســتانداردهای مصــوب ســازمان محیــط زیســت 

باشــد.

محمد باقر لشتغانی پور: عملکرد فیلتراسیون سیمان هرمزگان مطابق با 
آخرین استانداردهای زیست محیطی است
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تندیس نخستین جایزه مدیریت انرژی ایران به 
شرکت سیمان هرمزگان رسید

سیمان هرمزگان برای ششمین سال متوالی به 
کیفیت انتخاب شد عنوان واحد نمونه 

ســازمان  همــکاری  بــا  انــرژی  مدیریــت  جایــزه  اولیــن 
توســعه صنعتــی ملــل متحــد )UNIDO( و شــرکت بهینــه 
کــه شــرکت ســیمان  گردیــد،  ســازی مصــرف ســوخت برگــزار 
بــه  انجــام شــده موفــق  هــای  ارزیابــی  از  بعــد  هرمــزگان 

ــد. ــران ش ــان در ای ــن نش ــب ای کس

ــزگان در  ــیمان هرم ــرکت س ــای ش ــالش ه ــن از ت همچنی
کلینکــر  کننــده  خنــک  سیســتم  ارتقــای  پــروژه  اجــرای 
کولــر( در قالــب برنامــه ملــی بهــره وری انــرژی در  )گریــت 
گردیــد. کلیــدی نیــز بــا اهــدای لــوح، قدردانــی  صنایــع 

طــی مراســمی بــه مناســبت روز جهانــی اســتاندارد ، شــرکت 
ســیمان هرمــزگان بــرای ششــمین ســال متوالــی بــه عنــوان 

کیفیــت در تولیــد ســیمان انتخــاب شــد. واحــد نمونــه 

و  کیفیــت  کنتــرل  مدیــر  احمدنــژاد  ســلیم  مهنــدس 
گفــت: در  آزمایشــگاه هــای ســیمان هرمــزگان در ایــن بــاره 
بیــن شــرکت های تولیــدی اســتان، ســیمان هرمــزگان موفــق 
ــرآورده  ــد ف ــتاندارد در زمینــه تولی ــه و اس ــد نمون ــذ واح ــه اخ ب
کســب ایــن موفقیــت را  گردیــد. وی دالیــل  هــای ســیمانی 
کارخانــه  کیفیــت  کنتــرل  داشــتن تجهیــزات اســتاندارد ، رونــد 
گذشــته، برگــزاری دوره هــای  آموزشــی، تدویــن  در یــک ســال 
اســتاندارد آزمایشــگاه همــکار و غیــر منطبــق نبــودن محصــول 

ــرد. ک عنــوان 
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المللــی  بیــن  نمایشــگاه  پنجمیــن  در  هرمــزگان  ســیمان  شــرکت 
نمایشــگاه  دهمیــن  و  ســازی  خصوصــی  و  بیمــه  بانــک،  بــورس، 
کیــش اینوکــس ۲0۱۸ (  در  کشــور )  گــذاری  فرصت هــای    ســرمایه 

کیــش حضــور یافــت. جزیــره 
گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل ســیمان هرمــزگان، در  بــه 
تاریــخ ۳0 مهرمــاه ۱۳۹۷ پنجمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی بــورس، 
بانــک، بیمــه و خصوصــی ســازی و دهمیــن نمایشــگاه فرصت هــای 
و  داخلــی  کننــده  شــرکت   ۳۶0 حضــور  بــا  کشــور  گــذاری  ســرمایه 

خارجــی آغــاز شــد.

و  دســتاوردها  معرفــی  هــدف  بــا  نیــز  هرمــزگان  ســیمان  شــرکت 
پتانســیل های خــود و تعامــل دو ســویه بــا ســرمایه گذاران و همچنیــن 
کشــورها جهــت  گســترش مناســبات اقتصــادی و تجــاری بــا دیگــر 
جــذب مشــتریان خارجــی و افزایــش میــزان صــادرات، در ایــن رویــداد 

ــرد. ک مهــم شــرکت 
تیــم  حضــور  بــا  مختلفــی  جلســات  نمایشــگاه  ایــن  حاشــیه  در 
گــذاران و  اقتصــادی و بازرگانــی شــرکت ســیمان هرمــزگان بــا ســرمایه 
کننــدگان داخلــی و خارجــی و بــا هــدف معرفــی فرصت هــای  شــرکت 

ســرمایه گذاری شــرکت برگــزار شــد.

حضور سیمان هرمزگان در نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و 
خصوصی سازی )کیش اینوکس 2018(
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بــه  فرزنــد  بهمــن ۱۳۵۱، دارای دو  یکــم  عایشــه جعفــری هســتم، متولــد 
هســتم. بندرخمیــر  کن  ســا و  هومــن  و  حامــد  نام هــای 

کار شدید؟  چه سالی در سیمان هرمزگان مشغول به 

 از سال ۷۶ مشغول خدمتگزاری در سیمان هرمزگان هستم . 

کردید؟ کار و فعالیت انتخاب  چرا سیمان هرمزگان را برای 

کــه مجموعــه ســیمان هرمــزگان از آن  کاری  بــه خاطــر امنیــت شــغلی و ثبــات 
کــردم. برخــوردار اســت، ایــن شــرکت را بــرای فعالیــت انتخــاب 

در این چند ساله در چه بخش هایی فعالیت داشته اید؟

کیفی - آموزش کنترل  دبیرخانه  

کردن در سیمان هرمزگان راضی هستید؟ کار  از 

بله خدا رو شکر راضی هستم.

کــه در شــما احســاس رضایــت  گی هایــی دارد  ایــن مجموعــه چــه ویژ
کــرده اســت؟ ایجــاد 

در  شــاغل  محتــرم  بانــوان  الخصــوص  علــی  خونگــرم  و  خــوب  همــکاران 
ــاس  ــده احس ــث ش ــوارد باع ــن م ــتیم و همی ــت هس ــم دوس ــه باه ک ــه  کارخان

رضایــت بنــده بــاال باشــد.

کــه خیلــی بــا هــم صمیمــی هســتید چــه کســانی  دوســتان و همکاران تــان 
هستند؟

بانوان شاغل در این مجموعه همگی از دوستان بنده هستند.

کار هــم ارتبــاط داریــد . مثــال ارتبــاط  ج از محــل  بــا همکاران تــان خــار
و...؟ آمــد  و  رفــت  خانوادگــی، 

بله 

بــا توجــه بــه فضــای خــاص صنعــت و تولیــد شــما و همکاران تــان چــه 
گرم تــر شــود؟ کار صمیمی تــر و  کارهایــی انجــام می دهیــد تــا فضــای 

ــاز،  ــورد نی ــع م ــر در مواق ــه همدیگ ــردن ب ک ــک  کم کار و  ــط  ــکاری در محی هم
کمــک  کار، ایــن مــوارد بــه مــا خیلــی  همفکــری در مــورد چگونگــی انجــام 

کنیــم.  کارخانــه را بــرای خــود صمیمی تــر  می کنــد تــا فضــای 

کارخانــه و همچنیــن رضایــت بیشــتر همــکاران بــه نظر  بــرای پیشــبرد اهــداف 
شــما چــه اقدامــی بایــد صــورت بگیــرد؟ لطفــا پیشــنهاد دهید؟

ــه در  ک ــه مســئولیتی  ــراد نســبت ب ــدگاه اف تفاوت هــای فــردی و توانایــی و دی
گرفتــه شــود.  کارخانــه دارنــد در نظــر 

ــه در جــذب پرســنل، شایســته ســاالری در  ک گرفتــه شــود  راهــکاری در نظــر 
ــرد .  گی ــرار  راس ق

کاری  اضافــه  ســقف  هســتند،  بازنشســتگی  شــرف  در  کــه  همکارانــی  بــه 
کثــر دریافتــی حقــوق بازنشــتگی بــا توجــه بــه بیمــه  پرداخــت شــود تــا بــه حدا

پرداختــی ماهیانــه دســت یابنــد. 

از مدیرعامــل محتــرم ســیمان هرمــزگان  یــک ســوال  باشــد  قــرار  گــر  ا
چیســت؟ ســوال  آن  باشــید،  داشــته 

بــه مشــکالت پرســنل  کنــون نســبت  از آنجائی کــه مدیــر عامــل محتــرم تا
کارگــران را از نزدیــک لمــس  تعامــالت زیــادی داشــته و شــرایط و مشــکالت 
نموده انــد  و در جهــت رفــع بیشــتر آن هــا نیــز اهتمــام داشــته اند ، ســئوال 
کــه آیــا برنامــه ای در جهــت رفــاه پرســنل و خانــواده آنــان مــد نظــر  ایــن اســت 

دارنــد؟ 

کمک به یکدیگر می توان  عایشه جعفری: با همکاری، همفکری و 
کرد کار را صمیمی تر  محیط 
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محمــد دریــا متولــد ۵۲/۲/۱ در شهرســتان رویــدر هســتم. ۴ فرزنــد 
کارشناســی شــیمی  دارم، ۳ دختــر و یــک پســر. بــا مــدرک تحصیلــی 
هرمــزگان  ســیمان  بــزرگ  مجموعــه  در  ســال   ۲۱ حــدود  محــض 
کــوره  کار هســتم. از ابتــدا تــا ســال ۹۴ اپراتــور ســکوی  مشــغول بــه 
بــودم، بعــد درآســیاب ســیمان بــه عنــوان سرپرســت انجــام وظیفــه 
تولیــد،  شــیفت  معاونــت  بعنــوان  کنــون  تا  ۹۶ ســال  از  و  کــرده ام 

می کنــم. خدمــت 

گان راضی هستید؟ کردن در سیمان هرمز کار  از 

کــردن باعــث ســرزندگی و ســالمت افــراد  کار  بــه لطــف خــدا راضیــم. 
ــا وجــدان و  مــی شــود و بنــده در ایــن موضــوع مســتثنی نیســتم و ب

ــی انجــام می دهــم. ــه خوب کار خــود را ب ــاال  احســاس مســئولیت ب

احســاس  شــما  در  کــه  دارد  گی هایــی  ویژ چــه  مجموعــه  ایــن 
اســت؟ کــرده  ایجــاد  رضایــت 

ــود  ــزگان وج ــیمان هرم ــنل س ــن پرس ــه بی ک ــه ای  ــکاری صمیمان هم
دارد و پرداخــت بــه موقــع حقــوق و دســتمزد و توجــه مدیریــت و 
ــت. ــه اس ــوب مجموع ــی خ گ ــنل، ویژ ــه پرس ــتی ب ــر باش ــخص دکت ش

کــه خیلــی بــا هــم صمیمــی هســتید چــه  دوســتان و همکاران تــان 
کســانی هستند؟

کار در قســمت های مختلــف تقریبــا بــا تمــام پرســنل  بــا توجــه بــه 

صمیمــی هســتم امــا بیشــتر بــا آقایــان مســعود زادگل، زمــان مالیــی، 
ایــوب حقگــو، مهنــدس موســوی و...

کار هــم ارتبــاط داریــد ؟ مثــال رفــت  ج از محــل  بــا همکارانتــون خــار
و آمــد خانوادگی؟

بله، با آقای زادگل و مالیی رفت وآمد خانوادگی داریم.

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

شود؟

ــه  ک کارهــای جمعــی همــکاری و احتــرام اســت  مهم تریــن عنصــر در 
گــر حفــظ شــود، رضایــت همــه را در بــر خواهــد داشــت و ایــن احتــرام  ا
گذاشــتن بــه همدیگــر باعــث شــده تــا جــو بیــن پرســنل صمیمــی 

باشــد و ایــن در خصــوص تمــام واحدهــا صــادق اســت.

کار تیمی عالقمندید؟ آیا به همکاری و هماهنگی و 

کار تیمــی و همــکاری خیلــی از فعالیت هــا  مطمئنــًا بــدون انجــام 
کاری نیــاز بــه همــکاری  درســت و بــه موقــع انجــام نمی شــود  و در هــر 

و همفکــری وجــود دارد.

کارتان دنبال می  کنید؟ چه اهدافی را برای 

کار اهــداف  کــه شــاغل هســتند در انجــام  خــب مســلمًا همــه افــرادی 

کارهای جمعی همکاری و احترام است محمد دریا: مهم ترین عنصر در 
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کمــال و ایجــاد تفکــر و  کلــی مــن رســیدن بــه  متفاوتــی دارنــد. هــدف 
ــر دانــش و یادگیــری بیشــتر اســت؛ چــون حضــور در سیســتم  افــزودن ب
ج عالــی دســت پیــدا  کننــد تــا بــه مــدار باعــث می شــود افــراد تــالش 

کننــد.

کارخانــه و همچنیــن رضایــت بیشــتر همکاران  بــرای پیشــبرد اهــداف 
بــه نظرتــان چــه اقدامــی بایــد صــورت بگیــرد. پیشــنهاد دهید؟

کــردن دســتگاه ها، تعمیــرات ونگهــداری بــه موقــع و اســتخدام   بــه روز 
کارخانــه و پیمانــکار. نیروهــای جــوان، انگیــزه دادن بــه پرســنل 

گان  گــر قــرار باشــد یــک ســوال از مدیرعامــل محتــرم ســیمان هرمــز ا
داشــته باشــید . آن ســوال چیســت؟

بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی امــروز، چــه برنامه هایــی بــرای فــروش 
و بهتــر شــدن وضــع معیشــتی پرســنل داریــد؟

صحبت پایانی:

کــه مشــوقم در ادامــه تحصیــل بــود  کیــان ارثــی عزیــز  از آقــای مهنــدس 
کــه بــا زحمــات بیشــتر جــای خالــی ام را در  کــوره ۲  و همــکاران عزیــزم در 
گــودرزی و...  زمــان تحصیــل پوشــش دادنــد و آقــای مهنــدس مهــدی 

کمــال تشــکر را دارم. کشــیدند  کاریــم واقعــا زحمــت  کــه در پیشــرفت 
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کن  ســا و  اهــل   ،۶0/۳/۱ متولــد  )بشــیر(:  روئین تــن  عبدالباســط 
کنــون در  کهورســتان و دارای دو فرزنــد پســر هســتم، از ســال ۸۱ تا
کــوره خــط دو مشــغولم و قبــل  ســیمان هرمــزگان بعنــوان اپراتــور 
کارهــای مختلفــی در  از آن در واحــد خدمــات فعالیــت می کــردم. 
ــیلوهای  ــر س ــواد از زی ــی م ــرل خروج کنت ــم؛  ــی ده ــام م ــه انج کارخان
پیکلون هــا،  گرفتگــی  رفــع  و  بازدیــد  پیشــگرمکن،  تــا  خــام  مــواد 
گریــت تــا ورودی  کــوره و سیســتم خنک کننــده  کنتــرل دمــا و ســوخت 

کلینکــر بــه ســیلوهای فلــزی از عمــده وظایــف مــن اســت.

گان راضی هستید؟ کردن در سیمان هرمز کار  از 

کارخانــه  قطعــا راضــی هســتم و ایــن رضایــت بیــن پرســنل پیمانــکار 
در چنــد ســاله اخیــر بیشــتر شــده اســت. مخصوصــا بعــد از حضــور 
دکتــر باشــتی، ایــن رضایــت بیــن پرســنل پیمانــکار بیــش از پیــش 

می شــود. احســاس 

احســاس  شــما  در  کــه  دارد  گی هایــی  ویژ چــه  مجموعــه  ایــن 
اســت؟ کــرده  ایجــاد  رضایــت 

کاری دوســتانه و وجــود  پرداخــت بــه موقــع حقــوق ومزایــا، محیــط 
کار بلــد وکار آزمــوده و در چنــد ســال اخیــر توجــه بــه پرســنل  افــراد 

پیمانــکار.

کــه خیلــی بــا هــم صمیمــی هســتید چــه  دوســتان و همکارانتــون 
کســانی هســتند؟

آقایــان خورشــید منصــوری، خالــد درخشــان، حســین خورگوئــی، 
علــی درخــورد ومظفــری و آســاره ..

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

شود؟

و  هــم  از  پشــتیبانی  و  حمایــت  هــم،  کنــار  در  مســتمر  همــکاری 
کار باعــث خواهــد شــد تــا  کنــم ایــن چنــد  احســاس مســئولیت؛ فکــر 

گــرم شــود. فضــای فعالیــت صمیمــی و 

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

کارخانــه تاثیــر بســزایی  همدلــی و حمایــت مســئولین و همــکاران 
ــه  ــادی ب ــه زی ــود عالق ــام وج ــا تم ــده ب ــته و بن کارم داش ــرفت  در پیش
کارم راضــی و  کــه مدیرانــم از  کار دارم. وقتــی خوشــحال می شــوم 

خشــنود باشــند.

کارتان چیست؟ سختی 

نیــز  مــا  کار  دارد.  را  خــودش  ســختی های  کاری  هــر  قطعــا  خــوب 
کاری، ســختی های آن  ســخت اســت. امــا یکــی از خوبی هــای هــر 

اســت.

کاری، سختی های آن است عبدالباسط روئین تن: یکی از خوبی های هر 
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گان چه انتظاراتی دارید؟ از مجموعه سیمان هرمز

کاری  کار محیطــی بــرای افزایــش یادگیــری بیشــتر و دانــش  در محــل 
کــه  ایجــاد شــود. خــدا را شــکر امســال دکتــر باشــتی طبــق تدابیــری 
داشــتند تــدارک ســفر تابســتانه پرســنل محیــا شــد و امیــدوارم اینگونــه 
برنامه هــا بــرای رفــاه حــال پرســنل و خانواده هــای آنهــا بیشــتر شــود.

کارخانــه و همچنیــن رضایــت بیشــتر همکاران  بــرای پیشــبرد اهــداف 
بــه نظرتــان چــه اقدامــی بایــد صــورت بگیــرد. پیشــنهاد دهید؟

کیفیــت،  کاری مــن، وجــود ابزارهــای درجــه یــك و با بــا توجــه بــه شــرایط 
کاری  بکارگیــری علــم و وســایل بــروز در ایــن صنعــت و ایجــاد شــرایط 
کــه پرســنل همــکاری و اثربخشــی بهتــری در  مناســب باعــث مــی شــود 

ایــن سیســتم داشــته باشــند. ایــن اثــر بخشــی موجــب پیشــبرد اهــداف 
کمتــر مــی شــود. کارخانــه و همچنیــن تولیــد بیشــتر بــا مصــرف انــرژی 

گان  گــر قــرار باشــد یــک ســوال از مدیرعامــل محتــرم ســیمان هرمــز ا
داشــته باشــید، آن ســوال چیســت؟

ــه مشــکل  ک ــی  ــواده همکاران ــه خان ــرای رســیدگی ب ــا برنامــه بهتــری ب آی
ــد؟ ــد، داری ــاص دارن ــاری خ بیم
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کنــون  تا محتــرم  عامــل  مدیــر  آنجائیکــه  از 
نســبت بــه مشــکالت پرســنل تعامــالت زیــادی 
از  را  کارگــران  مشــکالت  و  شــرایط  و  داشــته 
انــد  و در جهــت رفــع  نزدیــک لمــس نمــوده 
بیشــتر آنهــا نیــز اهتمــام داشــته انــد ، ســئوال 
رفــاه  جهــت  در  ای  برنامــه  آیــا  کــه  اینســت 

داریــد؟ نظــر  مــد  آنــان  خانــواده  و  پرســنل 

بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی امــروز، چــه 
برنامــه هایــی بــرای فــروش و بهتــر شــدن وضــع 

معیشــتی پرســنل داریــد؟

ــواده  ــرای حــل مشــکالت خان چــه برنامــه ای ب
کــه دارای بیمــاری خــاص هســتند،  همکارانــی 

داریــد؟

اینجانــب بــه عنــوان مدیرعامــل شــرکت ســیمان 
هرمــزگان بــه نمایندگــی از هیئــت مدیــره محتــرم 
ضمــن نــگاه ویــژه بــه نیــروی انســانی بــه عنــوان 
مجموعــه،  ایــن  ســرمایه های  بزرگتریــن  از  یکــی 
ــه اهــداف  ــه قطعــا پیشــبرد و موفقیــت در رســیدن ب ک ــم  معتقدی
امکان پذیــر  عظیــم  ســرمایه  ایــن  داشــتن  بــدون  شــرکت  عالــی 
ــر خــود الزم می دانــم  نبــوده و نخواهــد بــود، بــه همیــن جهــت، ب
کارکنــان ایــن واحــد تولیــدی، بــا خیالــی  بســتری فراهــم آوریــم تــا 
آســوده و بــه دور از هرگونــه تنــش و نگرانــی و بــا انگیــزه مضاعــف 
بــه انجــام امــور محولــه بپردازنــد. از ســوی دیگــر، بــا توجــه بــه 
کاهــش قــدرت خریــد مــردم، یکــی  وضعیــت اقتصــادی موجــود و 
از دغدغه هــای اصلــی اینجانــب، ایجــاد فضایــی پــر امیــد بــرای 
کــه ایــن فضــا در  پرســنل و خانواده هــای محتــرم ایشــان اســت 
مــواردی همچــون برگــزاری مســافرت تابســتانه، سرکشــی مــداوم 
کار و شــنیدن دغدغه هــا و مشــکالت آنهــا  بــه پرســنل در محــل 
و تمهیداتــی جهــت ترمیــم حقــوق و دســتمزد ایشــان نمــود پیــدا 
کــه در جهــت  کــرده اســت. امیــد اســت بتوانیــم بــا تصمیماتــی 
رفــاه حــال پرســنل )چــه مــادی و چــه معنــوی( در آینــده خواهیــم 
گوشــه ای از دغدغه هــای ایــن عزیــزان و خانواده هایشــان  گرفــت، 

کنیــم. کــم  را 

کشــور بخصــوص  بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی 
در بخــش فعالیــت هــای عمرانــی و ســاخت وســاز 
کــه در حــال حاضــر در ایــن بخــش در رکــود بــه ســر 
کثــر شــرکت هــای عمرانــی و دولتــی بــا  مــی بریــم و ا
ــا  ــن ب ــند و همچنی ــی باش ــه م ــی مواج ــود نقدینگ کمب
کــه  وجــود رقبایــی از شــرکت هــای ســیمان همجــوار در اســتان 
بــا قیمــت بســیار پاییــن تــر از ســیمان هرمزگان)دامپینــگ( عرضــه 
کننــد، یکــی از اهــداف اصلــی شــرکت ســیمان هرمــزگان حفــظ  مــی 
بــازار فعلــی و مشــتریان عمــده مــی باشــد، و بــرای رســیدن بــه ایــن 
هــدف از ابزارهــای متنوعــی از جملــه تنــوع در فــروش، تحویــل 
کیفیــت برتــر نســبت بــه ســایر رقبــا، پاســخگو  بــه موقــع ســیمان، 
ــل  ــن قبی ــواردی از ای ــدت روز و م ــام م ــتریان در تم ــه مش ــودن ب ب
گــردد، در ضمــن مــازاد تولیــدات ســیمان هرمــزگان  اســتفاده مــی 
کشــورهای  طــی یــک برنامــه ریــزی منظــم جهــت صــادرات بــه 
کســری  کــه ایــن امــر باعــث جبــران  همســایه ارســال خواهــد شــد 

فــروش داخلــی مــی شــود. 

بیمــاری  کمیتــه  مســتحضرید  کــه  همانگونــه 
کارخانــه از ســال 87 شــروع بــکار  هــای خــاص 
مــاه  هــر  محتــرم  پرســنل  عنایــت  بــا  و  کــرده 
کمــک  مبلــغ اندکــی از حقــوق همــکاران جهــت 
در  همچنیــن  شــود.  مــی  کســر  خــاص  بیمــاران  بــه 
مــاه هــای اخیــر، تســهیالتی بــه ارزش یــک میلیــارد ریــال بــه ایــن 
کنــون بیــش از 70 نفــر از  کمیتــه اختصــاص داده شــده اســت )تا
کمیتــه بیمــاری هــای خــاص بهــره منــد  همــکاران از خدمــات 

شــده انــد(

سواالت مصاحبه شوندگان از مدیر عامل محترم و پاسخ ایشان

عایشه جعفری  محمد دریا

عبدالباسط 
رویین تن
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مدیــره،  محتــرم  هیــأت  و  عامــل  مدیــر  مســاعدت  و  نظــر   بــا 
گرفتــه شــد و بعــد از بررســی  ســفرهای تابســتانه پرســنل از ســر 
ســفر  جهــت  مشــهد  و  چــادگان  بابلســر،  شــهرها،  از  تعــدادی 
شــد. انتخــاب  همــکاران  از  نظرســنجی  بــا  و  پرســنل  تفریحــی 
بــه همیــن دلیــل نظــر و پیشــنهادهای تعــدادی از همــکاران را در 

ح جویــا شــدیم: مــورد ایــن طــر

آقای محمد امین اوبندی زاده: 
برخــورد پرســنل مجموعــه بابلســر خیلــی خــوب بــود و خانــواده 
گرمــا و  کــه در ســفر داشــتیم،  راضــی بودنــد و امــا تنهــا مشــکلی 
ــا  ــن فصل ه ــود در ای ــنهاد می ش ــود. پیش ــر ب ــوا در بابلس ــرجی ه ش
از شــهرهای اردبیــل و ســرعین بــرای ســفر تفریحــی اســتفاده شــود 

کــه شــهرهای خــوش آب و هواتــری هســتند.

خانم پروانه انصاری:
ــوئیت ها  ــات س ــود. امکان ــوب ب ــذا خ ــی و غ ــای تفریح ــکان، فض  م
پیشــنهاد  کنــد.  پیــدا  ادامــه  رونــد  ایــن  شــاهلل  ان  بــود.  عالــی 
ج  ازکشــور نیــز بــه  می شــود تــا در ســال های آتــی  ســفرهای خــار

ح اضافــه شــود. فهرســت طــر

آقای محمدباقر لشتغانی:
کــه بعــد از چنــد ســال و بــا حضــور دکتــر باشــتی ایــن   خوشــحالیم 
گرفتــه شــد. فضــای مــکان انتخــاب شــده عالــی بــود،  ســفرها از ســر 
برخــورد پرســنل آن مجموعــه هــم خــوب بــود. پیشــنهاد می شــود 
در ســال های آینــده شــهرهای دیگــری مثــل تبریــز، آســتارا، ارومیــه 
نیــز اضافــه شــوند و تعــداد روزهــا نیــز بیشــتر شــود؛ چــون ۳روز بــرای 

کمــی اســت. اســتراحت و تفریــح زمــان 

آقای حسن نیک پی: 
همــه چیــز در مشــهد خــوب بــود و برخــورد پرســنل هتــل عالــی بــود. 
پیشــنهاد می شــود در ســال آینــده اســتان های دیگــر هــم بــه طــرح 
اضافــه شــود، و تعــداد روزهــای ســفر هــم افزایــش یابــد، چــون ســه 
کــم اســت.  روز بــرای زیــارت و ســیاحت، آن هــم در مشــهد مقــدس 
گــر در ســال های آینــده شــهرهای تبریــز و ارومیــه نیــز بــه  همچنیــن ا

ایــن فهرســت اضافــه شــود، بســیار خــوب خواهــد شــد.

 آقای منصور فراهانی:
 همــه چیــز در بابلســر عالــی بــود و بــه همــه دوســتان حضــور در 
آینــده  ســال های  در  کاش  می شــود.  پیشــنهاد  مکان هــا  ایــن 
شــهرهای  حتــی  و  ایــالم  اردبیــل،  مثــل  دیگــری  اســتان های 

اضافــه شــود. ح  بــه طــر نیــز  یاســوج  و  مثــل شــیراز  نزدیکتــری 

نظر همکاران درباره سفر تابستانه
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کسب نمرات باال داریم. برای همه این عزیزان آرزوی موفقیت و 

اقبال آزادی )دکترای تربیت بدنی( همکار

آسیه نوایی )دکترای تربیت بدنی( همسر همکارمان جناب آقای آزادی

علیرضا اسماعیلی )مهندسی صنایع( فرزند همکار

محمد سعید محمدنژاد)مهندسی عمران دانشگاه شهیدرجایی تهران( فرزند همکار

محمد مسعود زادگل )مهندسی برق دانشگاه هرمزگان( فرزند همکار

آمینه جان افروزی )آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان بندرعباس( فرزند همکار

کوچولوها، امیدواریم هر  ضمن آرزوی سامتی برای این 
ک باشند. کدام شان از آینده سازان بزرگ و نامی این آب و خا

 
یوسف اروانه ) موحد / پسر(

عبداهلل انصاری نیا ) حیان/ پسر(
امید مسیح زاده ) سارا / دختر (
بنیامین صداقت ) بیتا / دختر(

حبیب پرنیان خوی) سینا / پسر(
مصطفی آس استرون) فرحان/ پسر(

برای همکاران عزیز در مسئولیت های جدید آرزوی موفقیت داریم.

شعیب جاشویی ) مسئول نوارچسبانی(
جمال حسنی ) مسئول روانکاری خط تولید(

سپاس و خسته نباشید می گوییم به همکاران بازنشسته و  امیدواریم روزهایی پر از شادی در انتظارشان باشد.
          

                         حسین آذریون                                                                                      علی آتش افزون
                         عبدالصمد زارعپور                                                                               رضا پاشی شهریاری

ک نژاد                                                                                  غام پور حدیثی                          عبداهلل پا
                         عبداهلل منصوری  نژاد                                                                         بابک سپهریان

                        عبدالعزیز اردانه
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ــم  ــود ترمی ــت خ ــا خاصی ــی ب ــد بتن های ــه تولی ــق ب ــورمان موف کش ــان  محقق
کــه می تواننــد  کتری هایــی هســتند  شــوندگی شــدند. ایــن بتن هــا حــاوی با

ــع رشــد آن هــا شــوند. ترک هــای بتــن را پوشــش داده و مان

گــزارش مجلــه ســیمان و بــه نقــل از ســتاد توســعه فنــاوری نانــو، بتــن  بــه 
کــه بــر  گونــه ای  یکــی از پرکاربردتریــن مصالــح ســاختمانی در دنیــا اســت، بــه 
اســاس آمارهــا ســاالنه بیــش از ۳0 میلیــون تــن بتــن در دنیــا تولیــد و مصــرف 
می شــود. اســتحکام فشــاری بــاال، مقاومــت در برابــر آتــش و در دســترس 
گرچــه معایــب و  بــودن از مهمتریــن خصوصیــات بتــن بــه شــمار می آیــد، ا

ــود دارد. ــد آن وج ــرد و تولی کارب ــز در  ــی نی نواقص

کردنــد تــا بــا  بــر ایــن اســاس در ســال های اخیــر محققــان ایــن حــوزه تــالش 
کــه از آن جملــه  کننــد  بهره گیــری از فنــاوری نانــو نواقــص موجــود را برطــرف 
کــه بــا  کــرد  می تــوان بــه تحقیقــات دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز اشــاره 
کلنــد نیوزیلنــد بــه تولیــد بتــن بــا خاصیــت  همــکاری پژوهشــگران دانشــگاه ا

خودترمیــم شــوندگی دســت یافتنــد.

ــژاد، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی  دکتــر علیرضــا ابراهیمــی ن
گفــت: بــر  شــیراز، ایجــاد و رشــد تــرک در بتــن را یکــی از معایــب بتــن دانســت و 
ایــن اســاس بــا هــدف ارائــه روشــی جهــت مقابلــه بــا اشــاعه تــرک در بتن هــا 

کردیــم. کشــور نیوزیلنــد اجرایــی  کلنــد  مطالعاتــی را بــا دانشــگاه ا

کــه ترکــی در بتــن مســلح ایجــاد شــود، محیــط خورنــده  وی افــزود: هنگامــی  
کــرده و خوردگــی شــدید در  اطــراف از طریــق ایــن تــرک بــه درون آن راه پیــدا 
کــه بــر اســاس ایــن امــر  میلگردهــای فــوالدی نهفتــه در بتــن را بــه همــراه دارد 

کاهــش چشــمگیری خواهــد داشــت. عمــر بتــن 

ــری  ــا به کارگی ــا ب ــرح م ــن ط ــاس در ای ــن اس ــر ای ــرد: ب ک ــه  ــژاد اضاف ابراهیمی ن

کتــری و نانــو ذرات آهــن در ســاختار بتــن، در آن خاصیــت خــود  یــک نــوع با
کردیــم. ترمیــم  شــوندگی ایجــاد 

ایــن محقــق بــا بیــان اینکه اســتفاده از نتایــج این طرح موجــب صرفه جویی 
کــرد:  چشــمگیر در مصــرف بتــن و هزینه هــای تولیــد می شــود، خاطــر نشــان 
کاهش  از ســوی دیگــر بــه دلیــل اینکــه تولیــد بتــن یــک فراینــد آالینــده اســت، 

کاهــش آلودگــی زیســت محیطی را نیــز در پــی خواهــد داشــت. تولیــد آن 

کتری هــا در ترمیــم ترک هــای  ابراهیمی نــژاد بــا اشــاره بــه چگونگــی عملکــرد با
ــم.  کتــری باســیلوس بهــره بردی بتــن، توضیــح داد:  مــا در ســاختار بتــن از با
کربنــات، امــکان ترمیــم  کلســیم  کتری هــا بــا توانایــی رســوب دهی  ایــن با

ــد. ــم می کنن ــن را فراه ــده در بت ــود آم ــه وج ــای ب ترک ه

بــدون محافــظ  کتری هــا  ایــن با گــر  ا امــا  کــرد:  وی در عیــن حــال اضافــه 
فراینــد  اســت در حیــن  باشــند، ممکــن  بتــن وجــود داشــته  در ســاختار 
کارایــی خــود را از دســت بدهنــد،  آماده ســازی یــا پخــت بتــن از بیــن رفتــه یــا 
کســید آهــن پوشــش  از ایــن  رو، در طــرح حاضــر مــا بــا اســتفاده از نانــوذرات ا
کردیــم تــا از آســیب های حیــن  کتری هــا ایجــاد  محافظــی را بــرای ایــن با

آماده ســازی بتــن در امــان بماننــد.

ایــن محقــق بــا اشــاره بــه نتایــج بــه دســت آمــده، یــادآور شــد: بر اســاس نتایج 
کســید آهن ســنتز شــده انــدازه ای بین  و تصاویــر بــه  دســت  آمــده، نانــو ذرات ا
کتری هــا را پوشــانده اند. حضــور  ۱۲ تــا ۱۸ نانومتــر داشــته و درصــد باالیــی از با
کتری هــا در ســاختار بتــن موجــب شــد تــا ترک هــای بتــن ظــرف یــک  ایــن با
کاهــش یابــد  کامــل ترمیــم شــود و جــذب آب بتــن ۲۶ درصــد  مــاه بــه  صــورت 

کــه خــود بیانگــر ترمیــم خلــل و فــرج موجــود در بتــن اســت.

محققان ایرانی بتن خود ترمیم شونده ساختند
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ــه نقــل از روابــط عمومــی انجمــن  ــزارش مجلــه ســیمان هرمــزگان و ب گ ــه  ب
کارفرمایــان صنعــت ســیمان ایــن مســاله بــا پیگیــری و درخواســت  صنفــی 
کــه  کاهــش قیمــت توســط انجمــن ســیمان همــراه بــوده اســت. هرچنــد 
هنــوز اقــدام مناســبی توســط ســازمان حمایــت از تولیدکننــدگان و مصــرف 

کننــدگان صــورت نگرفتــه اســت.
بــر همیــن اســاس جعفــر ســرقینی، معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی 
ــه  ــا ارســال نامــه ای خطــاب ب وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، مجــددا ب
آقــای نوابــی، معــاون وزیــر و رییــس ســازمان حمایــت از تولیدکننــدگان 
کــه متاســفانه هیــچ اقــدام قابــل  کننــدگان متذکــر شــده اســت  و مصــرف 
کــت هــای PP بــه عمــل نیامــده  کاهــش قیمــت پا توجــه و موثــری در جهــت 
کتــی دچــار مشــکل شــده  و عمــال صنعــت ســیمان در عرضــه ســیمان پا

اســت.
کیســه بســته بنــدی ۵0  بــا عنایــت بــه اینکــه از ابتــدای ســال جــاری هــر عــدد 

کیلویــی P.P  از  ۸00 تومــان بــه ۲000 تومــان افزایــش قیمــت داشــته قیمــت 
کتــی را حــدود ۲۴ هــزار تومــان افزایــش داده اســت. هــر تــن ســیمان پا

کــه ضمــن  همچنیــن در ایــن نامــه بــه ایــن موضــوع اشــاره شــده اســت 
کارفرمایــان صنعــت ســیمان مبنــی بــر  ارســال درخواســت انجمــن صنفــی 
درخواســت بازنگــری در قیمــت هــای مصــوب اعــالم شــده، خواهشــمند 
بــه بازنگــری قیمــت  اســت دســتور فرماییــد، موضــوع بررســی و نســبت 
کــت  هــای مصــوب آن ســازمان متناســب بــا افزایــش ناشــی از قیمــت پا

گیــرد. اقــدام الزم صــورت 
کــه  کــت هــای P.P ســبب شــده اســت  شــایان ذکــر اســت افزایــش قیمــت پا

کتــی دچــار مشــکل شــود. فــروش ســیمان پا

کت های سیمان همچنان پابرجاست مشکل افزایش قیمت پا
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 Mechanical activation of silicomanganese slag and its
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فعال سازی مکانیکی سرباره سیلیکومنگنز و تاثیر آن بر روی خواص 
سیمان پرتلند سرباره ای

چکیده مقاله:

Granulated air-cooled silicomanganese slag from ferro-alloy 
manufacturing plants is mainly disposed as a landfill  waste. 
On the other hand, it is highly advisable and beneficial to 
partially replace Portland cement with suitable industrial 
wastes. The present work investigates the viability of 
using air-cooled silicomanganese slag as a supplementary 
cementing material. The silicomanganese slag possesses 
an acid composition with SiO2, CaO, and Al2O3, as main 
oxides and a MnO-content of nearly 10% by weight. The 
lime combinability test by thermogravimetry and the results 
obtained by FT-IR confirm weak to moderate pozzolanic 
properties compared to silica fume and natural pozzolans. 
Experimental results prove the effectiveness of mechanical 
activation for replacement levels up to 35% with no significant 
variation in setting times. The blended cements fulfill all the 
chemical requirements of the standard specification and do 
not exhibit any volume instability. The compressive strength 
reduction for replacement levels up to 15% and for 3, 7 and 28 
days of curing is limited to only about 10%.

فعال سازی مکانیکی سرباره سیلیکومنگنز  و تاثیر آن بر روی خواص 
سیمان پرتلند سرباره ای
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عمــده ســرباره های ســیلیکو منگنــز خنــک شــده بــا هــوا، تولیــد شــده از 
کارخانه هــای فروآلیــاژ بــدون اســتفاده رهــا می گردنــد. از ســوی دیگــر بســیار 
کــه بخشــی از ســیمان پرتلنــد بــا ضایعــات  شایســته و توصیــه شــده اســت 
گــردد. در پژوهــش حاضــر قابلیــت اســتفاده  صنعتــی مناســب جایگزیــن 
از ســرباره ســیلیکومنگنز خنــک شــده بــا هــوا بــه عنــوان مــواد ســیمانی 
گرفتــه اســت. ســرباره ســیلیکومنگنز یــک ترکیــب  مکمــل مــورد بررســی قــرار 
کســیدهای  کــه دارای CaO ،SiO۲ و Al۲O۳ بــه عنــوان ا اســیدی اســت 
اصلــی و حــدود ۱0 درصــد وزنــی MnO اســت. نتایــج  آزمــون ترکیــب پذیــری 
 FT-IR از  آمــده  دســت  بــه  نتایــج  و  ترموگراویمتــری  روش  بــه  آهــک  بــا 
خــواص پوزوالنــی ضعیــف تــا متوســط را در مقایســه بــا دوده سیلیســی 
کــه  و پــوزوالن طبیعــی نشــان می دهــد. نتایــج تحقیــق نشــان می دهــد 
ــداری  ــر روی پای ــا ۳۵ درصــد تاثیرمنفــی ب ــزودن ســرباره ســیلیکومنگنز ت اف
همچنیــن  و  ســیمان  گیــرش  زمان هــای  و  نداشــته  ســیمان  حجمــی 
مشــخصات شــیمیایی ســیمان را در محــدوده اســتاندارد نگــه مــی دارد. 
افــزودن ســرباره تــا حــدود ۱۵ درصــد، مقاومــت فشــاری ســیمان در ســنین 
کاهــش نمی دهــد. کثــر تــا حــدود ۱0 درصــد بیشــتر  ۳، ۷ و ۲۸ روز را حدا

انتشار در نشریه:
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افزودنــی بــر خــواص مهندســی ســیمان پرتلنــد بخــش ســوم، ماهنامــه 

ســیمان شــماره ۱۵۹

کارخانــه فروآلیــاژ فاریــاب بــه عنــوان  - بررســی اثــر ســرباره ســیلیکومنگنز 
ماهنامــه  دوم،  بخــش  پرتلنــد  ســیمان  مهندســی  خــواص  بــر  افزودنــی 

۱۵۷ شــماره  ســیمان 

کارخانــه فروآلیــاژ فاریــاب بــه عنــوان  - بررســی اثــر ســرباره ســیلیکومنگنز 
ماهنامــه  اول،  بخــش  پرتلنــد  ســیمان  مهندســی  خــواص  بــر  افزودنــی 

۱۵۶ شــماره  ســیمان 

کاربــرد ســرباره هــای غیرآهنــی بــه عنــوان مــواد ســیمانی مکمــل  -  بررســی 
بخــش ســوم، ماهنامــه ســیمان شــماره ۱۴0

کاربــرد ســرباره هــای غیرآهنــی بــه عنــوان مــواد ســیمانی مکمــل  -  بررســی 
بخــش دوم، ماهنامــه ســیمان شــماره ۱۳۹

کاربــرد ســرباره هــای غیرآهنــی بــه عنــوان مــواد ســیمانی مکمــل  -  بررســی 
بخــش اول، ماهنامــه ســیمان شــماره ۱۳۸

صنعــت  مهندســی  فنــی  ماهنامــه  هــا،  قلیایــی  خوردگــی  اثــر  بررســی   -
۴۱ شــماره  ســیمان 

گان  کامــل مقالــه بــه ســایت شــرکت ســیمان هرمــز  جهــت دریافــت متــن 
کنیــد. کارخانــه مراجعــه  یــا بــه واحــد آمــوزش 
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افزایــش قدرت ســیمان با نانو ذرات هویج
ســیمان مصرفی در بازارداخلی 

۵۵ میلیون تن اســت

یــک  از  اســتفاده  بــا  لنکســتر  دانشــگاه  محققــان  از  گروهــی 
بــا ســیمان  را  ریشــه ســبزیجات  کــن خانگــی ذارت  مخلــوط 
محصــول  تــوان  مــی  آیــا  شــوند  متوجــه  تــا  کردنــد  مخلــوط 

خیــر؟ یــا  کــرد  تولیــد  زیســت  محیــط  حافــظ  و  قدرتمندتــر 

کــه از ترکیــب ســیمان معمولــی بــا ذرات نانــو  ایــن مــاده جدیــد 
ــرک  ــر ت ــد، در براب ــی آی ــت م ــه دس ــا ب ــده از هویج ه ــتخراج ش اس
خــوردن مقــاوم اســت و ۸0 برابــر قدرتمندتــر از ســیمان معمولــی 

اســت.

انــرژی  بــا  ســیمان  شــود  مــی  ســبب  مــاده  ایــن  از  اســتفاده 
ای  گلخانــه  گازهــای  فراینــد  ایــن  در  و  شــود  تولیــد  کمتــری 
هنــگام  محققــان  همچنیــن  می شــوند.  تولیــد  نیــز  کمتــری 
پژوهــش متوجــه شــدند اســتفاده از نانــوذرات هویــج ســبب 
کیلوگــرم  می شــود بــه ازای تولیــد هــر یــک متــر مکعــب بتــن، ۴0 

شــود. صرفه جویــی  ســیمان  مصــرف  در 

ــازار داخلــی همچنــان  ــا اشــاره بــه اینکــه ب کاظمــی قهــی ب اســماعیل 

کشــور وجــود  گــر موانــع صادراتــی در  در رکــود بــه ســرمی بــرد افــزود: ا

کشــور صــادر  نداشــته باشــد مــی تــوان ۲۵ میلیــون تــن ســیمان از 

کــرد.

ــون  ــال ۱۲ میلی ــان س ــش از پای ــا پی ــیمان را ت ــادرات س ــم ص وی حج

کلینکــر ) مــاده  گفــت: ایــن صــادرات شــامل ســیمان و  تــن دانســت و 

اولیــه تولیــد ســیمان( اســت.

کشــورهای حاشــیه خــزر مــی  گفــت: افغانســتان ، عــراق و  کاظمــی 

کــه البتــه تولیدکننــدگان  کاال باشــد  تواننــد بــازار مناســبی بــرای ایــن 

ــه ایــن بازارهــا هســتند. ــه دنبــال دســتیابی ب داخلــی ب

گــچ ، ســیمان و مصالــح ســاختمانی  رئیــس اتحادیــه فروشــندگان 

ــازار داخلــی بایــد صنعــت  افــزود: بــرای رفــع رکــود فعلــی موجــود در ب

کارشناســی هــای الزم فعــال شــود. ســاختمان ســازی براســاس 
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رییس اتحادیه ســیمان: حجم صادرات ســیمان 
تا پایان ســال به 12 میلیون تن می رســد

پیشــنهاد افزایش نرخ ســیمان بســته بندی به 
منظــور جبــران افزایش بهای تمام شــده تولید

گــزارش ســیمان هرمــزگان و بــه نقــل از باشــگاه خبرنــگاران،  بــه 

گــچ،  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس  قهــی  کاظمــی  اســماعیل 

ســیمان  بــازار  وضعیــت  دربــاره  ســاختمانی  مصالــح  و  ســیمان 

کــرد: درشــش مــاه ابتــدای ســال جــاری، حجــم  کشــور اظهــار  در 

کــه امیــد مــی رود حجــم  صــادرات ســیمان ۶ میلیــون تــن بــوده 

صــادرات ســیمان تــا پایــان ســال بــه ۱۲ میلیــون تــن برســد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در زمینــه ســیمان مشــکلی وجــود نــدارد 

مــی  همســایه  کشــورهای  ســایر  و  عــراق  افغانســتان،  افــزود: 

ــدگان  ــه تولیدکنن ک ــند  کاال باش ــن  ــرای ای ــبی ب ــازار مناس ــد ب توانن

داخلــی بــه دنبــال دســتیابی بــه ایــن بازارهــا هســتند.

کــت هــای  چنــدی پیــش اخبــاری در خصــوص افزایــش قیمــت پا

گرفتــه در خصــوص رفــع  بســته بنــدی ســیمان و اقدامــات صــورت 

مشــکالت پیــش آمــده بــرای واحــد هــای تولیــدی ســیمان منتشــر 

گردیــد. در همیــن ارتبــاط عبدالرضــا شــیخان دبیــر انجمــن صنفــی 

ایــن  در  نیــوز  بــورس  بــا  گفتگــو  در  ســیمان  صنعــت  کارفرمایــان 

بنــدی طبــق  فــروش ســیمان بســته  کــرد: هنــگام  بیــان  خصــوص 

مجوزهــای قبلــی حــدود ۱۶ هــزار و ۸00 تومــان بــه قیمــت مصــوب 

گــردد. بــا توجــه  ســیمان فلــه اضافــه مــی شــود و ســیمان عرضــه مــی 

کــرده ایــم  کــت ســیمان، درخواســت  بــه افزایــش قیمــت شــدید پا

هــر تــن ســیمان بســته بنــدی ۲۴ هــزار تومــان دیگــر افزایــش یابــد تــا 

افزایــش هزینــه بســته بنــدی جبــران شــود.
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ــا تزریــق پتاســیم قــادر  کــه ب در پژوهشــی جدیــد ســیمانی ابــداع شــده 
هایــی  خانــه  تــوان  مــی  ســیمانی  چنیــن  بــا  اســت.  بــرق  ذخیــره  بــه 

کــه بــه شــبکه توزیــع بــرق متصــل نیســتند. ســاخت 

کاهــش مــی یابــد، ســیمان موجــود در  انــرژی  هنگامیکــه ســطح تولیــد 
کنــد. دیــوار بــا اســتفاده از ذخیــره بــرق مــی توانــد نیــاز خانــه را تامیــن 

منابــع انــرژی تجدیدپذیــر هــر روز بیشــتر مــی شــوند و بــه آرامــی واحدهــای 
کننــد. ایــن درحالــی اســت  بــرق هســته ای و زغــال ســنگی را منســوخ مــی 
گســترش صنایــع،  ناتوانــی در ذخیــره مازاد  کــه یکــی از مهــم تریــن موانــع در 
بــرق تولیــدی اســت.  در ایــن میــان بــرای ذخیــره انــرژی از باتــری اســتفاده 
مــی شــود. باتــری هــا بــا انتقــال ذرات بــاردار از یــک ســو  بــه ســوی دیگــر 
کــه در آینــده آزاد  کننــد  انــرژی را در یــک واســطه شــیمیایی ذخیــره مــی 

مــی شــود.

ــام یــون مــی تواننــد در  ــاردار بــه ن محققــان متوجــه شــده انــد ایــن ذرات ب
کریســتالین ماننــد ســیمان جریــان یابنــد و در ســوی دیگــر  یــک ســاختار 

ذخیــره شــوند.

 ایــن رونــد بــه طــور فیزیکــی انــرژی را بــه دام مــی انــدازد و نیازمنــد اســتفاده 

از مــواد شــیمیایی نیســت، بلکــه ســیمان بــا تزریــق پتاســیم، بــه عنــوان 
کنــد. خــازن عمــل مــی 

ــاره مــی  محمــد صافــی از دانشــکده مهندســی دانشــگاه لنکســتر در ایــن ب
کــردن الکتریســیته در یــک ســاختار و  گویــد: ایــده اصلــی پــروژه مــا ذخیــره 
ــاختمان روی  ــادی س ــداد زی ــت. تع ــا اس ــان اوج تقاض ــردن آن در زم ک آزاد 
گــر همــه آنهــا بــه باتــری تبدیــل شــوند، مــا تقریبــا مــی  زمیــن وجــود دارد و ا

کنیــم. توانیــم مشــکل انــرژی را حــل 

حجــم  باتــری  بــا  مقایســه  در  هــا  خــازن  کنــد  مــی  اشــاره  صافــی  البتــه   
گســترده در  گــر ســیمان جدیــد بــه طــور  کننــد، امــا ا کمتــری بــرق حفــظ مــی 
کار رود، مــی تــوان مقــدار قابــل توجهــی الکتریســیته  ســاختمان ســازی بــه 

ــرد. ک ذخیــره 

صــورت  بــه  تــا  اســت  بیشــتری  تحقیقــات  نیازمنــد  هنــوز  فنــاوری  ایــن 
کمــک چنیــن فنــاوری مــی تــوان ســاختمان هــا و  تجــاری عرضــه شــود. بــا 

کــرد. چــراغ هــای روشــنایی خیابــان را از شــبکه توزیــع بــرق جــدا 

منبع: تلگراف

کند که برق ذخیره می  ابداع سیمانی 
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مسئولیت های اجتماعی در سیمان هرمزگان 

هرمــزگان  ســیمان  چــون  عظیمــی  کارخانه هــاى  احــداث  رســالت 
محــور  مــردم  و  اجتماعــی  ذاتــی  طــور  بــه  محــروم،  منطقــه اى  در 
اســت. ایجــاد رونــق اقتصــادى و اشــتغال از اهــداف اصلــی احــداث 
کــه در نهایــت بــه زدودن چهــره فقــر و  طرح هــاى بــزرگ صنعتــی اســت 

محرومیــت خواهــد انجامیــد.

 رویکــرد مدیرعامــل ســیمان هرمــزگان جنــاب آقــای دکتــر مهــدی 
کــه همیــن  باشــتی، دقیقــا رویکــردى مردمــی و بومــی محــور اســت، 
امــر باعــث شــده تــا فعالیت هــاى منطقــه ای و عــام المنفعــه ســیمان 

ــود. ــدى ش ــاز جدی ــزگان وارد ف هرم

تــا شهرســتان  بزرگــراه ســیمان هرمــزگان  اهمیــت روشــنایی در 
بندرخمیــر

شهرســتان  تــا  هرمــزگان  ســیمان  شــده   احــداث  تــازه  بزرگــراه 
بندرخمیــر، از نداشــتن روشــنایی الزم در شــب رنــج می بــرد و عــدم 
وجــود روشــنایی در شــب، باعــث ســوانح متعــدد و غیرقابــل جبرانــی 

شــده اســت.

مــردم محلــی بارهــا خواهــان نصــب تجهیــزات روشــنایی در ایــن معبــر 
ــد امــا متاســفانه پاســخ مناســبی در ایــن زمینــه دریافــت  شــده بودن

نکردنــد.

کارخانــه  بــا توجــه بــه اتصــال دو روســتاى لشــتغان بــاال و پاییــن و 
ســیمان بــه شهرســتان بندرخمیــر، ایجــاد روشــنایی در ایــن بزرگــراه از 
کــه بــه زیبایــی شــهر هــم  نیازهــاى اساســی مــردم ایــن روســتاها اســت 

کــرد و زیبایــی خاصــی در شــب بوجــود مــی آورد. کمــك خواهــد 

بــا مســاعدت هیئــت مدیــره و مدیرعامل ســیمان هرمــزگان، موافقت 
احــداث بانــد مــوازى محــور بندرخمیــر تا ســیمان هرمزگان اخذ شــده 
ــه علــت تعــارض و عــدم موافقــت دســتگاه هاى  ــت ب ــه در نهای ک ــود  ب
گرفتــه  ذیربــط ایــن طــرح منتفــی شــد، امــا بــا پیگیری هــای صــورت 
کمــک بــه جوامــع محلــی و شــناخت نیازهــای اصلــی آن هــا  و اهمیــت 
باعــث شــد، پــروژه روشــنایی بزرگــراه ســیمان هرمــزگان تــا بندرخمیــر 
در دو بانــد مجــزا و طــی توافقنامــه بــا شــهرداری بندرخمیــر امضــاء و 

بــه لطــف خــدا بــه زودی وارد فــاز عملیاتــی شــود.

کارخانــه عظیــم ســیمان هرمــزگان تــا بــه امــروز  از بــدو شــروع فعالیــت 
ایــن میــزان نزدیکــی و هماهنگــی و ارتبــاط مؤثــر بیــن مدیــران شــرکت 
کــه ایــن امــر در  و مجموعــه مدیــران شهرســتان وجــود نداشــته اســت 
نــوع خــود بی نظیــر و ســرآغاز فعالیت هــاى جدیــد و متقابــل خواهــد 

بــود.
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بــه  عمــل  راســتای  در  هرمــزگان  ســیمان  فعالیت هــای  عمــده 
اجتماعــی: مســئولیت های 

کارخانه  کن ۶000 متر مکعبی جهت اســتفاده       ســاخت آب شــیرین 
و شهرســتان بندر خمیر

کنترل آلودگی        نگهــداری و تعمیــر مســتمر الکتــرو فیلترهــا به منظــور 
محیط زیست

کـوشــک در ۱۲        سـاخت و تجهیـز  ۱0 هکتـار فضـــــای سبـــــز چـــــاه 
کارخانه کیلومتــری 

کیلومتــر از خروجــی شهـــر         ســاخت جــاده ســالمت بــه طــول ۴ 
کاشــت ۲000 اصلــه نهــال د ر  امتــداد آن کارخانــه  و  ــا  بنــدر خمیــر ت

     مشــارکت فعــال در برگــزاری مراســم ملــی مذهبــی اعــم از اعیــاد، 
راهپیمایی هــا  و  شــهادت ها 

      تجلیــل از  دانش آمــوزان و دانشــجویان موفــق و ممتــاز شهرســتان 
بنــدر خمیــر

کمیتــه امــداد امــام  ــان         ســاخت و  بازســازی خانه هــای مــدد جوی
ــی )ره( خمین

      انعقاد تفاهم نامه با شــهرداری جهت روشــنایی اتوبان شهرســتان 
کارخانه بنــدر خمیر تــا 

       تعمیر سقف سالن تنیس روی میز شهرستان بندر خمیر

       ساخت دال های سقف یک دهانه پل اسکله بندر خمیر
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خبرنــگاران  از  تجلیــل  منظــور  بــه  کــه  ای  صمیمانــه  نشســت  در 
کارخانــه برگــزار شــد، ســید محمــد  پرتــالش اســتان هرمــزگان در محــل 
کارخانــه ضمــن قدردانــی از تــالش هــای خبرنــگاران  طباطبایــی مدیــر 
کارخانــه ســیمان هرمــزگان قــدردان  گفــت:  در حــوزه اطــالع رســانی 
کــه بیــن  تــالش خبرنــگاران اســت و امیدواریــم تعامــل دو ســویه ای 
ایــن  هــای  فعالیــت  بتوانیــم،  اســت  خبرنــگاران  و  ســیمان  کارخانــه 

کارخانــه را بــه اطــالع مــردم رســاند.

ایــن  در  ســیمان  تولیــد  روزانــه  اســمی  ظرفیــت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
گذشــته ۱۱0 درصــد ظرفیت  کارخانــه شــش هــزار تــن اســت، افــزود: ســال 

کارخانــه ســیمان تولیــد شــد. اســمی در ایــن 

وی بــا اشــاره بــه رفــع نیازهــای داخلــی و خارجــی ســیمان از ســوی 
کــردن بــازار  کارخانــه ســیمان هرمزگان)خمیــر( افــزود: مــا ضمــن مرتفــع 
ــه یــک  ک ــم بطــوری  کردی داخــل، در بخــش صــادرات نیــز موفــق عمــل 

ــم. کردی کشــور صــادر  ج از  ــه خــار ســوم تولیــد ب

ــه ســیمان خمیــر  کارخان ــه ســیمان هرمــزگان ادامــه داد،  کارخان ــر  مدی
یکــی از موفــق تریــن شــرکت هــا چــه در تولیــد و چــه در تامیــن نیازهــای 

داخلــی و خارجــی اســت.

ســیمان  صــادرات  گفــت:  هــا  تحریــم  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وی 
هرمــزگان تحــت تاثیــر تحریــم هــا قــرار نگرفتــه و ایــن رونــد ادامــه دارد.

ــیمان  ــه س کارخان ــن  ک ــیرین  ــدازی آب ش ــه از راه ان ــی در ادام طباطبای
گفــت: بــا راه انــدازی ایــن آب  هرمــزگان در آینــده نزدیــک خبــر داد و 
کارخانــه از ایــن طریــق تامیــن خواهــد شــد. کــن، آب مــورد نیــاز  شــیرین 

کارخانــه ســیمان هرمــزگان دو هــزار متــر  گفتــه وی، مصــرف روزانــه  بــه 
کــه در طراحــی و احــداث این آب شــیرین  مکعــب در روز اســت در حالــی 

کــن در فــاز اول شــش هــزار متــر مکعــب اســت.

آب  ایــن  اضافــه  ظرفیــت  افــزود:  هرمــزگان  ســیمان  کارخانــه  مدیــر 
گرفــت. خواهــد  قــرار  محلــی  جامعــه  اختیــار  در  کــن  شــیرین 

بــا مجموعــه شــرکت آب  کــه  تفاهمــی  بــا  بیــان داشــت:  طباطبایــی 
گرفــت، آب اضافــه بــه روســتاها و شــهر خمیــر اختصاص  صــورت خواهــد 

مــی یابــد.

گفــت: در پــی  کارخانــه  ایشــان بــا  اشــاره بــه تدابیــر زیســت محیطــی ایــن 
گزیــر اســت امــا  ــرات زیســت محیطــی نا برداشــت ۱0 هــزار تــن معــدن اث

کــه حداقــل اثــرات داشــته باشــد. تــالش مــا ایــن اســت 

کارخانــه ســیمان هرمــزگان بــا بیــان اینکــه بــرای هــر تــن برداشــت  مدیــر 
ــز  گفــت: هــر چــه دور ری ــادی مــی شــود،  ــرآوری آن هزینــه زی معــدن و ف
کــه  کــه بــه هــر میــزان  کمتــر مــی شــود چــرا  کمتــر شــود هزینــه مــا نیــز  مــا 
دور ریــز مــا بیشــتر شــود هزینــه بیشــتری بــر مــا تحمیــل مــی شــود. وی 
گفــت:  ج مــی شــود،  گفتــه مــی شــود فیلتــر از مــدار خــار بــا تکذیــب اینکــه 
کــه فیلتــر  گرفتــه شــود  گــر هــم فــرض بــر ایــن  ایــن موضــوع صحــت نــدارد ا
کارخانــه تحمیــل می  ج مــی شــود، هزینــه بســیار باالتــری بــر  از مــدار خــار
ــه تولیــد خودمــان  ــا ب ــم ت ــه مــا فیلتــر را برداری ک ــه نیســت  شــود و عاقالن
کارخانــه ســیمان هرمــزگان، چنانچــه دور  گفتــه مدیــر  ضــرر بزنیــم. بــه 
کارخانــه مــی رســد  گیــرد، در وهلــه اول ضــرر اقتصــادی بــه  ریــز صــورت 
کنــد. هــدف مــا ایــن اســت  و در وهلــه دوم محیــط زیســت را آلــوده مــی 
کــه از همــه برداشــت هــا بــه درســتی اســتفاده شــود و در ایــن زمینــه 
ســاالنه چنــد صــد میلیــون تومــان هزینــه مــی شــود تــا نهایــت راندمــان 

کارخانــه اســتفاده شــود.

تجلیل سیمان هرمزگان از خبرنگاران پرتالش استان هرمزگان
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کیلومتر احداث جاده سامت به طول چهار 
کارخانــه  اجرایــی  معــاون  حســینی  حســن  ســید  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
ســیمان هرمــزگان بــه برخــی از اقدامــات انجــام شــده در حــوزه مســئولیت 
گفــت: ســیمان هرمــزگان فعالیــت در حــوزه  کــرد و  هــای اجتماعــی اشــاره 
مســئولیت هــای اجتماعــی را یکــی از برنامــه هــای اصلــی خــود قــرار داده 

اســت.

ایــن حــوزه دارد  بــه  کارخانــه  کــه مدیرعامــل  نــگاه مثبتــی  بــا  افــزود:  وی 
کــه مــی توانــد منفعــت هــای  کارهــای خوبــی اجــرا یــا در دســت اجراســت 
خمیــر  شهرســتان  روســتاهای  و  لشــتغان  خمیــر،  مــردم  بــرای  اجتماعــی 

معــاون  باشــد.  داشــته 
کارخانــه  اجرایــی 
بــه  هرمــزگان  ســیمان 
یکــی از اقدامــات انجــام 
حــوزه  ایــن  در  شــده 
گفــت:  و  کــرد  اشــاره 
یکــی  ســالمت  جــاده 
اســت  اقداماتــی  از 
ســیمان  کارخانــه  کــه 
ورود  آن  بــه  هرمــزگان 

اســت. کــرده 

ایــن  وی،  گفتــه  بــه 
اختصاصــی  جــاده 
و  روی  پیــاده  بــرای 
دوچرخــه ســواری بــرای 

اســت. شــده  گرفتــه  نظــر  در  مــردم  عمــوم 

کارخانــه ســیمان  حســینی افــزود: ایــن جــاده مســافت بیــن شــهر خمیــر و 
کــه دو طــرف آن درختــکاری شــده و مســیر  هرمــزگان در حــال احــداث اســت 

ــا آســفالت در خواهــد آمــد. آن بصــورت ســنگ فــرش ی

کاشــت دو هــزار  گفــت:  کــرد و  کیلومتــر عنــوان  وی، طــول ایــن مســیر را چهــار 
ــی را  ــب و زیبای ــیر مناس ــه مس ک ــده  ــاز ش ــیر آغ ــن مس ــز در ای ــت نی ــه درخ اصل

بوجــود خواهــد آورد.

اولویت استخدام با نیروهای بومی شهرستان خمیر است

کبــری مدیــر امــور اداری و منابــع انســانی  در ایــن نشســت همچنیــن منصــور ا
کارخانــه ســیمان هرمــزگان بــه اقدامــات انجــام شــده در ایــن حــوزه پرداخــت 
کار  کارخانــه مشــغول بــه  گفــت: حــدود ۸۵0 نفــر بصــورت مســتقیم در ایــن  و 

هســتند.

کارخانــه بــر جــذب نیروهــای محلــی اســت،  وی بــا بیــان اینکــه سیاســت 
افــزود: بــاالی ۹۵ درصــد نیروهــای بخــش عمومــی از شهرســتان خمیــر جذب 

گرفتــه مــی شــود. کارخانــه شــده انــد و در آینــده نیــز همیــن رویــه در پیــش 

کارخانــه ســیمان هرمــزگان در جــذب نیروهــای تخصصــی  کبــری،  گفتــه ا بــه 
خــود اولویــت را بــه نیروهــای متخصــص همیــن شهرســتان داده و در صورتــی 
کــه نیروهــای مــورد نیــاز تخصصــی در شهرســتان وجــود نداشــته باشــد از 
بومیــان اســتان هرمــزگان جــذب خواهنــد شــد. مدیــر امــور اداری و منابــع 

کــرد، جــذب نیروهــای بومی  کارخانــه ســیمان هرمــزگان خاطرنشــان  انســانی 
کــرد بــر همیــن اســاس سیاســت  کارخانــه تحمیــل خواهــد  کمتــری بــه  هزینــه 
ــره  ــت به ــن فرص ــان از ای ــود بومی ــه خ ــر اینک ــالوه ب ــی ع ــای بوم ــذب نیروه ج

کنــد. کارخانــه نیــز تقلیــل پیــدا مــی  منــد مــی شــوند هزینــه 

هــای  مســئولیت  حــوزه  در  ســیمان  کارخانــه  پررنــگ  حضــور 
عــی جتما ا

ســیمان  کارخانــه  پشــتیبانی  مدیــر  مالیــی  زایــد  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
کارخانــه پرداخــت و  هرمــزگان بــه برخــی از اقدامــات انجــام شــده از ســوی 
گفــت: خوشــبختانه ســیمان هرمــزگان در حــوزه مشــارکت و مســئولیت هــای 
هــای  گام  اجتماعــی 
موثــری برداشــته اســت 
آن  عینــی  نمــود  کــه 
خمیــر  شهرســتان  در 

هســتیم. شــاهد 

کارخانــه  افــزود:  وی 
هرمــزگان  ســیمان 
مختلــف  حــوزه  در 
اجتماعــی  و  فرهنگــی 
لشــتغان  بــر  عــالوه 
بــه  خمیــر  شــهر  و 
از  روســتاها  دیگــر 
و  کهورســتان  جملــه 
پشــتکوه  روســتاهای 
و  کــرده  ورود  نیــز 

دارد. اقــدام  دســت  در  هایــی  فعالیــت 

ــه عنــوان  ــه ســیمان ب کارخان ــه  ــگاه مــردم ب ــا پیــش از ایــن ن گفتــه وی، ت ــه  ب
کــه از ســوی مدیرعامــل  یــک صنعــت مزاحــم بــود امــا بــا سیاســت جدیــد 

ــت. ــرده اس ک ــر  ــز تغیی ــردم نی ــگاه م ــده ن ــاذ ش ــه اتخ کارخان

ــتغان و  ــمت لش ــه س ــر ب ــد دوم خمی ــداث بان ــه اح ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
کارخانــه ســیمان هرمــزگان  گفــت: هزینــه روشــنایی بانــد را  کارخانــه ســیمان 

متقبــل شــد.

کارخانــه ســیمان هرمــزگان  در حــوزه فعالیــت هــای اجتماعــی و ورزشــی نیــز 
حضــور پررنگــی داشــته اســت و از رویدادهــای فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 

گرفتــه اســت. حمایــت هــای الزم صــورت 

گفتــه وی، در حــوزه ورزشــی امســال بودجــه اختصاصــی از ۲۵0 میلیــون  بــه 
کــه امیدواریــم بتوانیــم در ایــن  تومــان بــه ۳00 میلیــون تومــان افزایــش یافــت 

کــرده باشــیم. کمــک الزم را  حــوزه بــه بخــش ورزش شهرســتان 

در ایــن مراســم همچنیــن از خبرنــگاران حــوزه ســیمان در شهرســتان خمیــر 
و مرکــز اســتان تجلیــل و هدایایــی بــه رســم یادبــود بــه آنهــا اهــدا شــد.
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موکــب اربعیــن بنــدر خمیــر بــا مشــارکت ســیمان هرمــزگان و بــه 
کارکنــان ایــن شــرکت، بــه ارائــه خدمــات بــه زائــران حــرم  همــت 

حضــرت امــام حســین )ع( پرداخــت.
ســیمان  شــرکت  بین الملــل  امــور  و  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
 ۲۵ چهارشــنبه  روز  از  خمیــر  بنــدر  اربعیــن  موکــب  هرمــزگان، 
اباعبدالــه  عاشــقان  بــه  رســانی  بــرای خدمــات  را  کار خــود  مهــر 
کــرد و تــا روز اربعیــن حســینی بــا پخــش اقــالم  الحســین)ع( آغــاز 
کار خــود ادامــه داد. فرهنگــی و پذیرایــی از مهمانــان حســینی بــه 
محمــد باقــر لشــتغانی دبیــر ســتاد اربعیــن شهرســتان بندرخمیــر 
گفــت: تــردد ۱۲ هــزار نفــر زائــر از شهرســتان بندرخمیــر،  در ایــن بــاره 
ســازماندهی  تــا  داشــت  آن  بــر  را  رســانی  خدمــت  متصدیــان 
کــه در ایــن  بیشــتری بــرای خدمــات دهــی بــه زائــران انجــام شــود، 

راســتا خدمــات دهــی بــه صــورت برنامــه ریــزی شــده بــا حضــور 
خودجــوش مــردم انجــام شــد.

شــایان ذکــر اســت شــرکت ســیمان هرمــزگان در راســتای عمــل بــه 
مســئولیت اجتماعــی و حفــظ و اشــاعه معــارف اهــل بیــت )ع(، 
خمیــر  بنــدر  شهرســتان  در  حســینی  اربعیــن  موکــب  برپایــی  در 
مشــارکت  حســینی  زوار  از  پذیرایــی  و  فرهنگــی  اقــالم  تامیــن  و 

داشــت.

کربالی حسینی با مشارکت  خدمت رسانی موکب اربعین بندر خمیر به زائران 
سیمان هرمزگان 
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هســتم.   ۱۳۴۸/۱0/۱ متولــد  محمــد  فرزنــد  زادگان   ســاحلی  علــی 
کــه  هســتیم  پســر  یــک  و  دختــر  دو  دارای  و  نمــازی  فریــده  همســرم 
دختــر بزرگــم عرفانــه ۲0ســال ســن دارد وپســرم عفــان ۱۸ ســال و دختــر 

کوچکــم عدنــا ۱0ســاله اســت.

گان شــدید و ایــن همکاری تــان تــا  چــه ســالی وارد ســیمان هرمــز
کــی ادامــه داشــت؟                                            

کــه وارد شــرکت ســیمان شــدم  خردادمــاه هفتــادو یــک  بــرای اولیــن بــار 
کــه بدلیــل اتمــام قــرارداد شــرکت ســیمان برای  تــا مهــر هفتــادو دو بــودم 
تامیــن نیــرو بــه شــرکت نواندیشــان رفتــم و در مرحلــه دوم از هشــتم 
بهمــن هفتــادو پنــج تــا بیســت و هفــت دوازده نــود و شــش خدمــت 

کــردم

کار بودید؟                                                                                                                 در چه واحدهایی مشغول به 

کمــک نقشــه  بــرای بــار اول از ســال هفتــادو یــک تــا هفتــادو دو بعنــوان 
بــردار در مشــاور ســازه اندیشــان و بــرای بــار دوم در واحــد روانــکاری 

ــودم. خــط تولیــد، قســمت مکانیــک ب

کارخانــه ســر زدیــد؟  در چنــد وقــت اخیــر بعــد از بازنشســتگی بــه 
چــه تغییراتــی ایجــاد شــده اســت؟

در مجمــوع دوبــار آمــدم. بــار اول بــرای تســویه حســاب و بــار دوم بــرای 
ــه دعــوت شــما  ــه ب ک دریافــت چــک ســنوات و ایــن دفعــه ســوم اســت 
کــه دوســتان  اینجــا هســتم. در مــورد تغییــرات بایــد بگویــم خوشــحالم 
کــرده و مســئولیت خودشــان را بــه نحــو  و همــکاران جــای خالــی مــا را پــر 
احســن انجــام می دهنــد. بــا رفتــن مــا، جوانــان بــا ایــده و نظــر جدیــد و 

کافــی بــرای خدمــت وارد شــرکت شــدند. انگیــزه 

کــه باعــث  گی هایــی داشــت  گان چــه ویژ کارخانــه ســیمان هرمــز
کنیــد؟     کار  شــد شــما حــدود20 ســال در آن 

مــن در ســال هفتــادو دو وارد شــغل آزاد شــدم و طــی چنــد ســال تــا 
کــردم و مهمتریــن معیــاری  پایــان هفتــادو پنــج چندیــن شــغل را تجربــه 
کــه بــه خــودم داده بــودم  کــه باعــث شــد بــرای بــار دوم  علی رغــم قولــی 
کنــار  کار نکنــم، امنیــت شــغلی و بــودن در  کــه دیگــر در شــرکت ســیمان 
خانــواده ام بــود، زیــرا در شــغل آزاد شــاید امــروز درآمــد خــوب داشــته 

باشــی ولــی در آینــده هیــچ اعتبــار و ثباتــی وجــود نــدارد.

کردید، راضی هستید؟                                 کار  که در این مجموعه  از مدتی 

کــردم  کار  کــه بصــورت مســتمر در شــرکت  در ایــن بیســت و یــک ســالی 
کــه مشــغول بــودم بعضــی روزهــا  راضــی بــودم. البتــه در مــورد زمانــی 

دلخوری هایــی پیــش می آمــد ولــی در مجمــوع راضــی بــودم.

گفتگویی دوستانه با یکی از بازنشستگان سیمان هرمزگان

که انجام می دهیم بیشترین  کاری  کنیم  علی ساحلی زادگان : سعی 
اثربخشی را داشته باشد
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بعد از بازنشستگی چه می کنید؟ آیا مشغول فعالیت هستید؟

 NGO کــه بیــکارم مطالعــه می کنــم و بقیــه روزهــا در دو بلــه. روزهایــی 
مــردم نهــاد مســئولیت داشــته و مشــغول هســتم.

چــه  بودیــد  صمیمــی  باهــم  خیلــی  کــه  همکارانــی  و  دوســتان 
هســتند؟ کســانی 

کــه بــا تمــام همــکاران رابطــه خــوب و صمیمــی داشــتم  خــدارو شــکر 
گــر بخواهــم بنویســم شــاید دوســتی از قلــم افتــاده و دلخــور شــود. کــه ا

از دوستان تان خبر دارید؟

بله در تماس هستم و جویای احوالشانم.

گان دارید؟ چه صحبتی با همکاران فعلی در سیمان هرمز

این کــه امــوال شــرکت را از خودشــان بداننــد و تمــام تالششــان را در 
کننــد روزانــه  نگهــداری و امانــت داری از آن انجــام دهنــد و ســعی 
کــه انجــام می دهنــد بیشــترین اثربخشــی را داشــته باشــد و از  کاری 

ــند. ــته باش ــت داش ــل و خالقی ــکار عم ــود ابت خ

کــه وقتتــان را در اختیــار واحــد روابــط عمومــی و  از شــما سپاســگزاریم 
کارکنــان شــرکت ســیمان  امــور بین الملــل قــرار دادیــد، امیدواریــم مــا 
هرمــزگان بــه خوبــی ادامــه دهنــده راه شــما و دیگــر بازنشســتگان عزیــز 
ــان آرزوی موفقیــت و زندگــی  ــواده محترم ت ــرای شــما و خان باشــیم. ب

خــوش از درگاه خداونــد داریــم.
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10 پیشنهاد به پدر و مادرهایی که فرزند دانش آموز دارند

بــا توجــه بــه قرارگیــری در ایــام تحصیلــی، بــی مناســبت نیســت 
بــدون هیــچ مقدمــه ای، چنــد پیشــنهاد را بــا پــدر و مادرهــا در 

میــان بگذاریــم.

کتــاب خــوان             بهتریــن راه بــرای درس خــوان و مهم تــر از آن، 
کتــاب بخوانیــد.  کــه خودتــان هــم  شــدن فرزندان تــان ایــن اســت 

نشــان  فــردی  تجربیــات  حتــی  و  روانشناســی  مطالعــات  همــه 
کــودکان بیشــتر از رفتارهــای شــما الگوبــرداری مــی  کــه  می دهنــد 

کننــد تــا از حرف هــا و امــر و نهی هــای شــما.

کتابــی را در دســت  ــر اهــل مطالعــه نیســتید، می توانیــد  گ حتــی ا
بــرای  ویــژه  بــه  کار  ایــن  کنیــد.  مطالعــه  بــه  تظاهــر  و  بگیریــد 

اســت. اثرگــذار  بســیار  پیــش دبســتانی  کــودکان 

 

            از باورهای قدیمی دســت بکشــید. زمانی تمام خوشــبختی 
کــه حتمــا بــه دانشــگاه برونــد و  فرزنــدان در ایــن تعریــف می شــد 
کــه می گیرنــد، در یــک جــای خــوب اســتخدام  ســپس بــا مدرکــی 

شــوند.

امــا امــروز ایــن الگــو دیگــر جــواب نمی دهــد. اواًل دانشــگاه رفتــن 

تضمین کننــده  دانشــگاه  ثانیــًا  و  شــده  قبــل  از  آســان تر  بســیار 
آینــده نیســت.

بســیاری از افــراد موفــق در ایــران و جهــان، یــا دانشــگاه نرفته انــد، 
بــا رشــته  یــا در شــغلی غیرمرتبــط  کرده انــد  را رهــا  یــا دانشــگاه 

کرده انــد. تحصیلــی شــان فعالیــت 

کمتــر خواهــد شــد؛ بســیار  در آینــده اهمیــت دانشــگاه بــاز هــم 
کارآفرینی هــا،  کــه فکــرش را بکنیــد. اســتخدام ها و  کمتــر از آنــی 
کــه بــر اســاس مهارت هــای فــردی  نــه بــر پایــه مــدرک تحصیلــی 
کنــون نیــز در بخــش خصوصــی،  کــه هــم ا کمــا ایــن  خواهــد بــود. 

چنیــن رونــدی وجــود دارد.

کســب نمــرات  بــا ایــن الگــوی فکــری، دیگــر بــه بچه هایتــان بــرای 
ــًا از میــان نمره هــای  ــد؛ آینــده بچه هایتــان الزام ــاال فشــار نیاوری ب
بــاال نمی گــذرد. بگذاریــد آن هــا در حــد تــوان خــود درس بخواننــد 
و نمــره بگیرنــد. در عــوض آن هــا را بــا زندگــی واقعــی و مهارت هــای 

کنیــد. کاربــردی بیشــتر آشــنا 

کســب نمــرات بهتــر،              بــه جــای فشــار روی بچه هــا بــرای 
»پســرم! دختــرم!  کنیــد:  تشــویق  بیشــتر  کوشــش  بــه  را  آن هــا 
کــه می بینــم تــالش می کنــی برایــم ارزشــمند اســت.  همیــن انــدازه 
تــو تالشــت را بکــن، بعــد از آن دیگــر مهــم نیســت چــه نمــره ای 

می گیــری.«

1
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کنــد دوســت داشــته شــدنش، تابعــی از  فرزنــد شــما نبایــد احســاس 
کــه در مدرســه می گیــرد. نمراتــی اســت 

کمتــر( گــر فرزندتــان در امتحانــی مثــاًل ۱۲ )یــا حتــی نمــره                ا
گرفــت، ایــن ادبیــات پیشــنهاد می شــود:

 ۸ آن  آفریــن.  داشــتی؛  خوبــی  عملکــرد  بخــش   ۱۲ در  تــو  خــب! 
کــه نقطــه ضعــف  کــه نگرفتــی، دارنــد بــا تــو حــرف می زننــد  نمــره ای 
کنــی؛  کار  کجاســت. بهتــر اســت روی ایــن بخش هــا بیشــتر  کارت 
کجاســت؟  کار  گیــر  فهمیدیــم  و  گرفتــی   ۱۲ کــه  شــد  خــوب  چــه 
گاهــی نمــرات پاییــن می گرفتــم؛  مــن هــم در دوران دانش آمــوزی 

نــدارد. اشــکالی 

             بچه هــا را هرگــز و هرگــز و هرگــز بــا دیگــران مقایســه نکنیــد. ایــن 
ــا خودشــان مقایســه  کار تزریــق ســم در روح آن هاســت. بچه هــا را ب
کمتــری داشــتی، یــا بیشــتر تــالش  کنیــد: »تــو نســبت بــه قبــل، تــالش 

کردی.«

گاهــی بــه بچه هایتــان             هیــچ اشــکالی نــدارد در طــول ســال، 
خیلــی  کــه  صبحــی  بــار  یــک  مثــاًل  نرونــد؛  مدرســه  دهیــد  اجــازه 
و  دارنــد  کالســی  امتحــان  کــه  زمانــی  هــم  بــار  یــک  و  خســته اند 

نخوانده انــد. را  درس شــان 

از  بیشــتر  می شــوند،  متحمــل  کــه  اضطرابــی  آســیب  کنیــد  بــاور 
کــه قــرار نیســت ایــن پیشــنهاد  نرفتن شــان بــه مدرســه اســت؛ البتــه 

ــود. ــل ش ــی تبدی ــه دائم ــک روی ــه ی ب

کــه آن هــا بایــد بــا شــما احســاس راحتــی  نکتــه مهــم ایــن اســت 
بــه مدرســه. نرفتــن  کننــد، حتــی در 

کــه از معلمــان،  کنیــد            در انجمــن اولیــا و مربیــان مصــوب 
ــا حــد امــکان از دادن  ــه ویــژه در مقطــع ابتدایــی خواســته شــود ت ب

کننــد. کننــد یــا بــه حداقــل بســنده  تکلیــف شــب خــودداری 

در  کــودکان  ندهنــد.  تکلیــف  تعطیــل  روزهــای  بــرای  همچنیــن   
بــه ارتباطــات  یــا  کننــد  بــازی  ســاعات غیــر مدرســه، بایــد بیشــتر 
مدرســه  در  آنچــه  تکــرار  تــا  بپردازنــد  اجتماعــی  و  خانوادگــی 

. نــد خته ا مو آ

ــر الزم  گ ــی ا ــد. حت کنی ــبک  ــکان س ــد ام ــا ح ــا را ت ــف بچه ه کی             
کتاب هــای قطــور را بــه دو یــا ســه قســمت تقســیم و جــدا  باشــد، 

کنیــد. کنیــد. بــه ســتون فقــرات بچه هــا رحــم  جــدا ســیمی 

               بچه هــا بــه ویــژه در فصل هــای مدرســه، بیشــتر تحــت فشــار 
هســتند؛ بنابرایــن بــه همدلــی و همراهــی والدیــن نیــاز بیشــتری 

کننــد. ــا اســترس های مدرســه را تخلیــه  ــد ت دارن

گاهــی بــا هــم  کنیــد و  برایشــان وقــت بگذاریــد، حــرف بزنیــد، شــوخی 
کــه شــما پناهگاه شــان هســتید. بیــرون برویــد. بچه هــا بایــد بداننــد 

کودکــی و نوجوانــی، شــادترین دوران زندگــی هــر انســان اســت                
ک تــان ایــن  کــه می کنیــد، مال کاری  کــه دیگــر تکــرار نمی شــود؛ هــر 

کودکــی و نوجوانــی را تبــاه نکنیــد. کــه شــادی  باشــد 

ــر  ــد ب کی ــًا تأ ــت؛ اتفاق ــی نیس ــگاری تربیت ــای ولن ــه معن ــخن، ب ــن س ای
ــادی  ــه ش ک ــی  ــرا تربیت ــت زی ــان اس ــودکان و نوجوان ک ــی  ــت اصول تربی
کودکــی و نوجوانــی بزدایــد، اساســًا تربیــت نیســت، بلکــه  را از دوران 

نابــودی امــروز و فــردای آن هاســت.

نوجوانــی  و  کودکــی  ســاحت  از  را  شــادی  نــدارد  حــق  کــس  هیــچ 
معلمــان. و  مادرهــا  و  پــدر  حتــی  بزدایــد، 

منبع: عصر ایران
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کــه فرزندانشــان، بــا وجــود  کثــر والدیــن از ایــن شــکایت دارنــد  ا
بــه عمــل  تربیــت وی قصــوری  از هیچگونــه رســیدگی در  اینکــه 
نمی آیــد، درغگــو بــار آمــده یــا مغلطــه و اغــراق می کننــد. آنــان از 
کــه آدمهــای متدینــی هســتند، پرهیزگارنــد،  ایــن بابــت ناراحتنــد 
دروغ نمی گوینــد. لقمــه حــرام نمی خورنــد و بــرای تربیــت صحیــح 
کــودکان حتی المقــدور از تمــام امکانــات تربیتــی اســتفاده می کنند، 
کــم تربیــت دور نگــه می دارنــد، بــرای  او را از بچه هــای درغگــو و 
راســتگویی تشــویق می کننــد، ولــی بــا ایــن وصــف چــرا بایــد درغگــو 

از آب درآیــد. 

ریشه خالی بندی کجاست؟

کنید،  گــر ریشــه هــای خالی بنــدی و دروغگویــی را دنبال  بنابرایــن ا
کمبــود محبت هــای بــی قیــد و شــرط و عــدم  آن را در حقارت هــا، 
گــر می خواهیــد بــا ایــن بیمــاری روانی  تشــویق خواهیــد یافــت. لــذا ا
کنیــد، بایــد فــرد بیمــار را بــدون قیــد و شــرط دوســت داشــته  مبــارزه 
کنیــد و مــورد تحســین و تمجید قرار  باشــید. نقــاط مثبتــش را پیــدا 
کــه هســت  کــه خــودش همــان طــوری  دهیــد. بایــد بــه او بفهمانیــد 
کــه فــردی مفیــد و  محتــرم و بــا ارزش اســت. بــه او نشــان دهیــد 
گــر یــاد بگیــرد بــه همــان چیزهــای  گرامــی اســت. فــرد دروغگــو ا
کــه  بــه خــودش همــان طــوری  کنــد و  کــه دارد افتخــار  راســتی 

هســت ببالــد، دســت از دروغگویــی برخواهــد داشــت.

کــه فرزندان دروغگو  بــار می آورند،  مشــکل اصلــی خیلــی از والدینی 

کــه بــه مســائل پیرامــون خــود دارنــد. بــرای  در نــوع نگاهــی اســت 
ــدر از شــغل خــودش شــرمنده باشــد و  مثــال ممکــن اســت یــک پ
ایــن احســاس شــرمندگی را بــه همســر و فرزندانــش هــم منتقــل 
گــر ایــن پــدر نــگاه ظاهــر بینانــه خــود را عــوض می کــرد و  کنــد. حــال ا
گلــه منــد نبــود بلکــه بــه اجــر معنــوی و ارزش واقعــی آن  از شــغلش 
ــر و  ــرد، همس ــاد می ک ــار ی ــا افتخ ــه از آن ب ــی داد و همیش ــت م اهمی

فرزنــدش هــم دچــار بیمــاری مســری او نمی شــدند.

ناتوانی یکی از علل دروغگویی

و  علــل  عاطفــی  و  اخالقــی  انحرافــات  ســایر  مثــل  دروغگویــی 
کــه شــما  کــه یکــی از آن هــا ناتوانــی اســت. وقتــی  انگیزه هایــی دارد 
کــودک را از تــرس مســایل موهــوم ، در منــزل در حــال اســارت و بــه 
صورت زندانی نگه داشــته اید و آزادیهای او را ندانســته از دســتش 
ــروز می دهیــد او را  ــه از خــود ب ک ــد و همــراه خشــونت هایی  می گیری
کــه از  در احســاس عجــز و ناتوانــی غوطــه ور می ســازید ناچــار اســت 
دســت شــما  بگریــزد و امیــال و غرایــز خــود را بــه نوعــی و بــه هــر نحــو 
که در مقابل شــما  گزیــر اســت  کار نا ممکــن ارضــا نمایــد و بــرای ایــن 

بــه دروغ متوســل شــود.

کــودک بی تربیتــی  مــادر می گویــد بــا »الــف« بــازی نکــن زیــرا »الــف« 
کوچــه را  ج می شــود و در  کــودک وقتــی از منــزل خــار اســت. امــا 
ــا او صحبــت  ــه نیازهــای غریــزی و عاطفــی ب »الــف« می بینــد، بناب
کــه زمــان برگشــتن  می کنــد یــا بــه بــازی مشــغول می شــود و بعــد 
بــه منــزل فــرا رســید بــه محــض ورود بــه خانــه ، مــادر می پرســد: 
کســی بــازی می کــردی؟ جــواب مــی دهــد بــا »ج«  کوچــه بــا چــه  در 

کودکان و راهکارهای مقابله با آن علل دروغگویی در 
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زیــرا اوال دلــش می خواهــد مــادر را راضــی نگهــدارد و خــود را حــرف 
کــه مــادر بــا علــم و اطــالع  شــنو نشــان دهــد. ثانیــا دلــش نمی خواهــد 
از اصــل قضیــه بــه ممانعــت خشــونت آمیــزی دســت بزنــد. لــذا بــه 
کارآتریــن حربه هاســت یعنــی بــه  کــه در نظــر او راحت تریــن و  حربــه ای 

دروغ متوســل می شــود.

ترس از والدین به عنوان یکی از علل دروغگویی

بعضــی از والدیــن رفتــار خشــونت بارتــری بــا فرزنــدان خــود دارنــد. بــه 
کتــک می زننــد در مقابــل دیگــران پرخــاش  کوچک تریــن بهانــه آنهــا را 
و تحقیرشــان می کننــد بــه خیــال اینکــه بــا خشــونت و پرخــاش و 
کــودک  تنبیــه و نیــش زبــان خواهنــد توانســت جلــو انحرافــات روانــی 
کار مثبتــی  را بگیرنــد. اینگونــه خانواده هــا عــالوه بــر اینکــه نمی تواننــد 
کــودک خــود انجــام  کامــل بازدارنــده از انحرافــات در تربیــت  بــه عنــوان 
کــودک بــه تدریــج ریختــه  کــه تــرس  دهنــد بلکــه یــا باعــث می شــوند 
کارهــای خــالف خــود را بــا جــرات و جســارت بیشــتری انجــام دهــد  و 
یــا اینکــه والدیــن را مثــل دژخیــم چمــاق بــه دســت باالســر خــود 
آنــان بنابــه مختصــات زمانــی و مکانــی  تــرس  از  کــرده و  احســاس 
کــه از تــرس و اجبــار فرامیــن والدیــن  گردد.کودکــی  متوســل بــه دروغ 
از  ایــن فرمان پذیــری هیچگونــه عالیــق عاطفــی  را می پذیــرد و در 
خــود بــروز نمی دهــد پایه هــای اخالقــی سســت و نااســتواری خواهــد 
داشــت و در غیــاب والدیــن ، چــون دیگــر حضــور ندارنــد برخالف آنچه 
کــه میــل آنهــا بــوده انجــام خواهــد داد و رفتــه رفتــه بــه طــرف فســاد  را 
کشــیده می شــود. بنابرایــن  کــه دروغ نیــز یکــی از آنهاســت  اخالقــی 
کــه از فرزندشــان می خواهنــد  کاری  بهتــر اســت والدیــن بــرای انجــام 
کار را  کــه متوســل بــه جبــر و خشــونت شــوند میــل انجــام  قبــل از آن 
کــودک برانگیزاننــد تــا در چنیــن صورتــی لــزوم خشــونت نیــز از  در دل 

بیــن رود.

خودنمایی یکی از علل دروغگویی

کــودکان بــه خاطــر خودنمایــی متوســل بــه دروغ می شــوند  بعضــی از 
کــه مــورد توجــه والدیــن و اطرافیــان قــرار  کودکانــی هســتند  اینــان 
کــه مشوقشــان باشــد  کســی  نیســت  کاری می کننــد  نمی گیرنــد، هــر 
کاری  چــه  آنــان  کــه  بفهمــد  الاقــل  یــا  و  بیــاورد  حسابشــان  بــه  و 
ــه علــت  ــا مــادر ب ــدر ی می کننــد و چــه می گوینــد و چــه می خواهنــد. پ
آنــان  کار  بــه  کاری  خانوادگــی  مشــکالت  یــا  شــغلی  گرفتاری هــای 

گوششــان بــه حــرف آنــان بدهــکار نیســت. ندارنــد و 

کارهایــش مــورد پســند والدیــن  کــه حرف هــا یــا  کــودک خیــال می کنــد 
بــرای خودنمایــی هرچــه بیشــتر  بــه ناچــار  یــا اطرافیــان نیســت و 
چنــان  کــودکان  گاه  شــود.  اغــراق  و  مغلطــه  و  دروغ  بــه  متوســل 
کــه موجــب تحریــکات منفــی عصبی  دروغ هــای شــاخداری می گوینــد 
کارهایــی را بــه دروغ بــه خــود نســبت می دهــد  گاه  والدیــن می شــود و 
کــه از خــود قهرمانــی بســازد تــا بدیــن وســیله بتوانــد توجــه اطرافیــان 
کــی  کارهــای خطرنا گاه واقعــا دســت بــه  را بــه خــود جلــب نمایــد و 

ــد. ــور درنمی آی ــالش ج ــن و س ــه و س ــا جث ــه ب ک ــد  می زن

کــه مســلم اســت اینهــا همــه بــه خاطــر خودنمایی و جلــب توجه  آنچــه 
ــد بنابرایــن  ــودک ندارن ک ــه  ــه اعتنایــی ب ک ــی اســت  والدیــن و اطرافیان
کــه  کــودکان را محتــرم بدانیــم، بــه حرفهــای آنهــا هرچنــد  بهتــر اســت 
کــه هــر  کارهایــی را  گــوش فــرا دهیــم،  بیجــا و بی موقــع هــم باشــد 
کوچــک انجــام می دهنــد بــه دیــده تحســین و تکریــم  چنــد بــه ظاهــر 
کارهــای بزرگتــر و بهتــری انجــام  بنگریــم. مشوقشــان باشــیم تــا بعدهــا 
دهنــد، هــر از چنــدگاه و بــه مناســبت های مختلــف در پیــش دیگــران 

تعریــف و تمجیــد تشــویق آمیــزی از آنهــا نیابیــم. 

بگویید به تو افتخار می کنم

کودکــی نیــاز دارد تــا بــه  کــردن دارد. هــر  کودکــی نیــاز بــه افتخــار  هــر 
کنــد. بایــد  خــودش بــه توانایی هایــش، بــه والدینــش و ... افتخــار 
ــه  ــردن ب ک ــرای افتخــار  ــا بتواننــد دالیلــی ب کنیــم ت کمــک  ــودکان  ک ــه  ب
کــه  کنیــم  رفتــار  آن هــا  بــا  طــوری  بایــد  باشــند.  داشــته  خودشــان 
کودکــی دائــم  گــر  احســاس حقــارت و ضعــف و زبونــی نداشــته باشــند. ا
گــر چــه ایــن تنبیــه  از ســوی والدیــن یــا معلــم تنبیــه و ســرکوب شــود ا
کــرد و چیــزی  کــردن باشــد، احســاس حقــارت خواهــد  فقــط مالمــت 
کودکــی بــه خیاالتــش  کــرد. چنیــن  کــردن پیــدا نخواهــد  بــرای افتخــار 
پنــاه می بــرد و امتیازهــای خیالــی بــرای خــودش در نظــر می گیــرد و 

تحــت تاثیــر فشــارهای روانــی آن خیــاالت را بــه زبــان مــی آورد.

وقتی جلب توجه الزم است

کمتــر از خواهــر یــا بــرادرش مــورد توجــه  کودکــی  گــر در خانــواده ای  ا
گیــرد، احتمــال دروغ پــردازی و خالــی بنــدی اش بیشــتر  والدیــن قــرار 
کــودک مثــل خواهــر یــا بــرادرش نمی توانــد  کــه ایــن  خواهــد بــود. چــرا 
کنــد و مثــل او در خــودش چیــزی پیــدا نمی کنــد  بــه خــودش افتخــار 
ــه  ــم ب ک ــم  ک ــی  کودک کنــد. چنیــن  ــا آن توجــه والدینــش را جلــب  ــه ب ک
کمــک فضایــل  کنــد بــا  دنیــای ذهــن و درون پنــاه مــی بــرد و ســعی مــی 

کنــد. نداشــته اش جلــب توجــه 

ــا  ــی ی ــاظ درس ــه لح ــی هایش ب کالس ــم  ــه از ه ــه در مدرس ک ــی  کودک ــا  ی
کنــد و  کــم مــی آورد و نمی توانــد الاقــل در حــد معمــول جلــوه  مالــی 
دائــم تحقیــر می شــود، ممکــن اســت بــه زودی بــه هواپیمــای نداشــته 

کنــد. پــدرش افتخــار 

کنید از او تعریف 

گــر فرزندتــان دچــار دروغگویــی و خالــی بنــدی شــده اســت، احتیــاج  ا
کــه خــوب و نازنیــن  کنــد  بــه محبــت بــی قیــد و شــرط دارد. بایــد بــاور 
امتیازهــای  کــه هســت  کــه همیــن طــوری  کنــد  بــاور  بایــد  اســت، 
و  رفتــار  مثبــت  جنبه هــای  از  دارد.  کــردن  افتخــار  بــرای  ارزشــمند 
کنیــد. او را مــورد نــوازش و محبــت بیشــتری قــرار  اخالقــش تعریــف 
دهیــد. او را بســتایید تــا نیــازی بــه افتخارهــای واهــی نداشــته باشــد. 
کنــد  در حضــور او از زندگــی و خودتــان طــوری حــرف بزنیــد تــا احســاس 

همــه چیــزش و پــدر و مــادرش افتخــار برانگیزنــد.

منبع: بیتوته
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ک  ــال ــم اف ــانیت از عال ــالق و انس ــر اخ گوه ــد )ص(،  ــرت محم حض
کــه همــگان از مســلمان و غیــر  کــی اســت؛ همــان  بــر جهــان خا
مســلمان در محبــت و انسان دوســتی اش بــه تعجــب آمده انــد. 
گــر ایــن حســن  کــه خداونــد خطــاب بــه او می فرمایــد: ا تــا جایــی 
کنــده  ارتبــاط تــو بــا مــردم نبــود، هــر آینــه آن هــا از اطرافــت پرا
می شــدند  و او خــود در جــواب اینکــه دیــن چیســت، فرمودنــد: 

ــا دیگــران اخــالق نیکــو ب

اخــالق  از چهــل خصلــت  فهرســت  وار  و  کوتــاه  بخــش  ایــن  در 
کــه در آن عصــر، معجــزه اش در  اجتماعــی و انسان دوســتی او، 
شــیفتگی و شــیدایی مــردم بــوده و در عصــر مــا می تــوان آن را 
نهــاد.  نــام  دیگــران  بــا  اخالق مــداری  و  رفتار شناســی  آمــوزش 
بــه  تخلــق  زمینــه  حســنه،  اســوه  ایــن  بــه  تاســی  بــا  کــه  باشــد 
اوصــاف زیبــای انســانی در جوامــع اســالمی هــم روزی نهادینــه 
دگــر  جــای  مســلمان  و  جایــی  اســالم  بگوییــم  آنکــه  نــه  شــود، 

اســت.

  احوال پرسی با دیگران

کســی در ســالم  کــه را می دیــد مبــادرت بــه ســالم می کــرد و  ۱. هــر 
بــر او ســبقت نگرفــت. 

کســی دســت مــی داد، دســت خــود را زود تــر از دســت  2. وقتــی بــا 
او بیــرون نمی کشــید. 

گمــان می کــرد  کــس  کــه هــر  3. بــا مــردم چنــان معاشــرت می کــرد 
عزیز تریــن فــرد نــزد آن حضــرت اســت. 

   معاشرت با دیگران

گوشه چشم نظر نمی کرد.  کسی می نگریست با  ۴. هرگاه به 

گــوش  کســی هــم صحبــت می شــد بــه ســخنان او خــوب  ۵. هــرگاه بــا 
فــرا مــی داد. 

او  بــه  رو  و  برمی گشــت  کامــال  می گفــت  ســخن  کســی  بــا  چــون   .۶
 . می نشســت

۷. هرگز در حضور مردم تکیه نمی زد

کسی جدل و منازعه نمی کرد.  ۸. هرگز  با 

کسی را حقیر نمی شمرد.  9. هرگز 

    ادب مجلس

۱0. در مجلــس جــای خاصــی را بــه خــود اختصــاص نمــی داد و از آن نهــی 
ــرد.  می ک

ــر آنــان وارد  گــر غریبــه ای ب ۱۱. در جمــع یارانــش دایــره وار می نشســت و ا
کــدام یــک از ایشــان  کــه پیامبــر  می شــد، نمی توانســت تشــخیص دهــد 

اســت. 

اراده برخاســتن نمی کــرد آن حضــرت  او  تــا  بــا هرکــه می نشســت،   .۱2
برنمی خاســت. 

۱3. هنــگام ورود بــه مجلســی در آخــر و نزدیــک درب می نشســت نــه در 
صــدر آن. 

 چهل خصلت اخالق اجتماعی و انسان دوستی حضرت محمد )ص(
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گذشت   عفو و 

کــه ناپســند وی بــود نادیده  خ مــی داد  گــر در محضــر او چیــزی ر ۱۴. ا
می گرفــت. 

۱۵. هرکه عذر می آورد عذر او را قبول می کرد. 

کسی خطایی صادر می گشت آن را نقل نمی کرد.  گر از  ۱۶.  ا

کســی می شــنید. نمی فرمــود: »چــرا  ۱۷. چــون ســخن ناصــواب از 
گفــت« بلکــه می فرمــود »بعضــی مــردم را چــه می شــود  فالنــی چنیــن 

کــه چنیــن می گوینــد؟!

۱۸. بــر جســارت دیگــران صبــر می نمــود و بــدی را بــه نیکــی جــزا 
مــی داد. 

  خوبی با بدان

بــه  را  آنــان  دل  شــروران  بــه  نیکــی  بــا   .۱9
می کــرد.  خــود  مجــذوب  و  مــی آورد  دســت 

آنــان  از  بــود ولــی  از شــر مــردم برحــذر   .20
کنــاره نمی گرفــت و بــا همــه خوشــخو بــود. 

۲۱. از دشــمنان خــود در هنــگام مریضــی بــا 
می کــرد.  عیــادت  احتــرام     نهایــت 

نیازمندان

22. بــا فقــرا زیــاد نشســت و برخاســت می کــرد و بــا آنــان هــم 
ــد.  ــذا می ش غ

23. دعوت بندگان و غالمان را می پذیرفت. 

نقطــه  افتاده تریــن  دور  گرچــه  ا می کــرد؛  عیــادت  بیمــاران  از   .2۴
ــود.  ــهر ب ش

2۵. هــرگاه چیــزی بــه فقیــر می بخشــید بــه دســت خــودش مــی داد 
کســی حوالــه نمــی داد.  و بــه 

2۶. احــدی از محضــر او نا امیــد نبــود و می فرمــود: برســانید بــه مــن 
کــه نمی توانــد حاجتــش را بــه مــن برســاند.  کســی را  حاجــت 

  خویشاوندان

2۷. بیش از همه صله رحم به جا می آورد. 

2۸. بــه خویشــاوندان خــود احســان می کــرد، بی آنکــه آنــان را بــر 
ــد.  ــری ده ــران برت دیگ

کسی از اطرافیان و بستگان خود را نفرین نمی کرد.  29. هرگز 

 اصحاب و یاران

30. هدیه را قبول می کرد؛ هرچند به اندازه یک جرعه شیر بود. 

کســی نــداد، مگــر آنکــه بــرای  3۱. هرگــز جــواب رد بــه درخواســت 
باشــد.  معصیــت 

32. ســراغ اصحــاب خــود را می گرفــت و همــواره جویــای حــال آنــان 
می شــد. 

بــه ســخن  لــب  نیــاز نمی شــد  تــا  ســکوتی طوالنــی داشــت و   .33
 . د نمی گشــو

       تبسم وخوشرویی

خــوف  حــال  عیــن  در  و  بــود  متبســم  همــواره   .3۴
داشــت.  بــردل  خــدا  از  زیــادی 

هــم  بــر  را  چشــم ها  می شــد  شــاد  چــون   .3۵
نمی کــرد.  ح  فــر اظهــار  خیلــی  و  می گذاشــت 

ــود و  ــم ب ــرت تبس ــدن آن حض ــر خندی کث 3۶. ا
صدایــش بــه خنــده بلنــد نمی شــد. 

رعایت حق الناس

کســی پیــش او می آمــد  گــر در حــال نمــاز بــود و  3۷. ا
کوتــاه می کــرد.  نمــازش را 

کوتــاه  گریــه می کــرد نمــازش را  کودکــی  گــر در حــال نمــاز بــود و  3۸. ا
می کــرد. 

39. وفادار ترین مردم به عهد و پیمان بود. 

را  او  دنــدان  و  ســر  وقتــی  می خوانیــم  تاریــخ  در  آنکــه  زیبا تــر   .۴0
ناداننــد.  کــه  نمــا  هدایــت  را  قومــم  خدایــا  کــرد  دعــا  شکســتند، 

خدایــا بــه حــق پیامبــر عشــق و محبــت، صفــا و صمیمیــت  بــه پیــروان 
و دوســتان او هــم توفیــق ده تــا در بینــش، منــش و روش خویــش، 

اندکــی اندیشــه نمــوده و همســان او شــوند. 
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آبــی در هــر اســتان  کمبــود آب و بحــث تنــش  کــه  ایــن روزهــا 
کــه هــر  ح می شــود، یکــی از موثرتریــن راه هایــی  وشــهری مطــر
شــهروند می توانــد بــا کمــک آن نقــش مثبتــی در جلوگیــری از ایــن 
فاجعــه داشــته باشــد، مدیریــت مصــرف و صرفــه جویــی اســت.

جویــی  صرفــه  طایــی  کلیــد  چهــل  بــه  پاییــن  بندهــای  در 
اســت: شــده  اشــاره  آب  مصــرف 

ــن  ــه ممک ک ــت آب  ــای حفاظ ــن و محدودیت ه ــه قوانی کلی           از 
آن  از  و  گاه شــوید  آ اعمــال شــود،  زندگــی شــما  اســت در محــل 

کنیــد. تبعیــت 

کنیــد، چــون زندگــی مــا بــه آن وابســته اســت.             از آب حفاظــت 
ــرد دیگــری مســوول پرداخــت آب بهــا  ــه دلیــل اینکــه ف هیچــگاه ب

اســت، آب را هــدر ندهیــد.

ک زدن شیر آب تصفیه شده را باز نگذارید.             موقع مسوا

           هنــگام اســتحمام در فاصلــه بیــن شســتن بــدن و سرشــویی، 
کــه شــیرآب بــه طــور پیوســته بــاز باشــد. لزومــی نــدارد 

گل هــا،             بــرای آب دادن بــه درختــان، درختچه هــا، بوته هــا و 
کنیــد. از روش آبیــاری قطــره ای اســتفاده 

کمتــر  گرفتــن در حمــام، زمــان بگیریــد و آن را بــه              بــرای دوش 
ــه حــدود ۴000 لیتــر آب  ــا ایــن روش ماهیان از ۵ دقیقــه برســانید، ب

صرفــه جویــی خواهــد شــد.

           بهتر است ابتدا مواد باقیمانده، از ظرف غذا جدا و بالفاصله 
شســته شــوند. ســبزی ها را نیــز ابتــدا در ظرفــی بخیســانید و ســپس 
مناســب  آبیــاری  جهــت  گلدان هــا  بــرای  آب  ایــن  بکشــید.  آب 

اســت.

گوشــت یــا دیگــر مــواد             ازجریــان آب بــه منظــور آب شــدن یــخ 
غذایــی منجمــد اســتفاده نکنیــد.

کنیــد.  گاه              فرزنــدان خــود را در مــورد نیــاز بــه حفاظــت از آب آ
کــه بــه یــک جریــان ثابــت  از خریــد اســباب بازی هــا و ســرگرمی هایی 

آب نیازدارنــد، خــودداری نمایید.

ــار  ــل فش ــا حداق ــیر آب را ب ــویی ش ــتفاده از دستش ــگام اس            هن
کنیــد و همــان را هــم بــه طــور مــداوم بــاز نگذاریــد. چــون جریــان  بــاز 

دایــم آب موجــب هــدرروی آن مــی شــود.

کمتــر از ۲0 ثانیــه یــک ظــرف  گــر دوش حمــام شــما در طــی              ا
کنــد در آنصــورت حتمــًا آن را بــا یــک  چهــار لیتــری را بتوانــد پــر از آب 

کنیــد. کاهنــده مصــرف تعویــض  ســر دوش 

             بــرای نظافــت محیــط مــورد نظــر خــود از جملــه پارکینــگ و 
حیــاط، بــه جــای مصــرف آب بهتــر اســت از جاروب اســتفاده شــود.

           در باغچــه خانــه، درختــان، بوته هــا و چمن هــای بومــی و 
کمتــری نیازدارنــد و تحمــل ماههــای  کــه بــه آب  مقــاوم بــه خشــکی 

گــرم تابســتان را دارنــد، بکاریــد.

40 راه طالیی صرفه جویی در مصرف آب
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کنتــرل          تمــام شــیلنگ ها، اتصــاالت و شــیرها را بــه طــور مرتــب 
کنیــد تــا از نشــتی آب جلوگیــری شــود.

         ضــروری اســت بــرای اطمینــان از ســالمت لوله هــا و شــیرهای آب؛ 
کنید. کنتــرل  آنهــا را مرتبــًا 

گیــاه در باغچــه خانــه،  گل و           درمواقــــع جایگزینــی یــا افــزودن 
کنــد. بــه ایــن طریــق  کمتــری مصــرف  کــه آب  کنیــد  گیاهــی را انتخــاب 
گیــاه قابــل صرفه جویــی خواهــد بــود. ســاالنه ۲۲00 لیتــر آب بــرای هــر 

        از نصــب سیســتم های آب تزیینــی )مثــل فواره هــا( اجتنــاب 
کنیــد. مگــر اینکــه آب در سیســتم بازیافــت شــود.

کمــی در اثــر  کــه تلفــات  کنیــد  همچنیــن سیســتم را درجایــی نصــب 
تبخیــر و بــاد داشــته باشــیم.

کاری  کنیــد. عایــق         لوله هــای آب منــزل خــود را عایــق بنــدی 
کــه هدررفتــن آب را قبــل از خــروج  ــرم، روشــی اســت  گ لوله هــای آب 

کاهــش می دهــد. گــرم  آب 

گــرم  کنیــد تــا بــرای رســیدن آب  گــرم را عایــق بنــدی             لوله هــای آب 
به شــیرآب، الزم نباشــد آن را بی جهت باز بگذارید.

کــه مــی تــوان بــه مصارفــی نظیــر آبیــاری و یــا شستشــو             هرگــز آبــی را 
رســانید، فاضالب حســاب نکنید.

ــرف  ــادی آب مص ــدار زی ــواًل مق ــویی معم ــاس ش ــین های لب          ماش
کاربرد ماشــین لباس شــویی  گــر از تعــداد دفعــات  می کننــد. بنابرایــن ا

کرده ایــد. بکاهیــد، عمــاًل در مصــرف آب صرفــه جویــی 

ــک  ــا ی ــر از آب ی ــری پ ــک بط ــدارد، ی ــود ن ــم وج ــکان تنظی ــر ام گ           ا
کامــاًل در بســته را در مخــزن توالــت فرنگــی  کیســه نایلونــی پــر از شــن و 
تــا مصــرف آب را در هــر بارکشــیدن  یــا فــالش تانــک قــرار دهیــد  و 

کاهــش دهیــد. ســیفون، 

         آب خنــک مــورد مصــرف خــود را همــواره دریخچــال نگهداریــد 
تــا مجبــور نباشــید شــیر آب را بــرای مدتــی بــاز بگذاریــد تــا آب خنــک 

شــود.

کــه شــیر آب را مــدت زیــادی          بــرای نوشــیدن آب بــه جــای آن 
بــاز بگذاریــد، بهتراســت ابتــدا چنــد قطعــه یــخ در لیــوان قــرار دهیــد و 

ــد. ــیر آب را بازکنی ــپس ش س

ــا بســتن بــه موقــع شــیر، از هــدر  ــا ب کــودکان آمــوزش دهیــم ت          بــه 
ــد. ــری نماین ــن آب جلوگی رفت

ــرای شســتن ســبزی ها و دســت و صــورت  ــه ب ک ــوان از آبــی            می ت
کشــی و هدایــت آن بــه ســمت  اســتفاده می شــود، بــه وســیله لولــه 

ــت اســتفاده نمــود. فــالش تانــک، در توال

کاســه  کــه نشــتی دارنــد، آب را بــه داخــل             فــالش تانک هایــی 

توالــت هــدر می دهنــد.

           بــه جــای شســتن اتومبیــل بــا شــیلنگ آب، از یــک ســطل آب هــم 
کــرد. می تــوان اســتفاده 

کمبــود آب در شــهر احســاس می شــود، لزومــی بــه  کــه           درحالــی 
ــت. ــزل نیس ــاده روی مقابــل مغــازه و من شستشــوی پی

کارگران ســاختمانی بخواهید از آب             هنگام احداث ســاختمان از 
تصفیه شــده اســتفاده نکنند.

گلهــای منــزل هســتید بــا  کــه ســرگرم آب دادن باغچــه و           زمانــی 
ــا زنــگ در بهتــر اســت ابتــدا شــیر آب را  شــنیدن صــدای زنــگ تلفــن ی

ــه آن هــا پاســخ دهیــد. ــد و بعــد ب ببندی

ــود.  ــتفاده نش ــبز اس ــای س ــرای فض ــرب ب ــکان از آب ش ــد ام ــا ح           ت
کنیــد تــا از تبخیــرآب جلوگیــری  باغچــه را در شــب یــا صبــح زود آبیــاری 

شــود.

کولــر در ســایه و بــا اســتفاده از پوشــش مناســب و جلوگیــری           نصــب 
کولرهــای آبــی، باعــث صرفــه جویــی زیــادی در مصــرف  از نشــت آب 

آب مــی شــود.

کــه بــه مســافرت می رویــد، ضــروری اســت شــیر فلکــه بعــد           زمانــی 
کنتــور آب را ببندیــد. تــا از وقــوع هرگونــه حادثــه پیشــگیری شــود. از 

کز آموزشی و مدارس به اطفال و دانش آموزان محدودیت              در مرا
منابع آب و روش های صرفه جویی آن را آموزش دهیم.

که همه شــیرهای آب بســته اســت، دلیل  کنتور در زمانی  کارکرد              
که در نتیجــه آن، مقدار  تلــف آب از لولــه هــای داخــل ســاختمان اســن 

گزاف آن را شــما خواهید پرداخت. زیــادی آب بــه هــدر رفتــه و هزینــه 

کارکنــان را بــه صرفــه جویــی در مصــرف آب تشــویق  کار،              درمحــل 
گرایــش بــه حفاظــت از آب در  کنیــد  نماییــد. همچنیــن پیشــنهاد 

ــود. ــده ش گنجان ــا  ــی آن ه ــای آموزش ــی و دوره ه ــای عمل فعالیت ه

ــه ایجــاد و ارتقــای فرهنــگ  گروه هــای فرهنگــی، غیــر دولتــی را ب            
کنیــد. کــودکان و بزرگســاالن تشــویق  حفاظــت از آب در میــان 

          هرگونــه اتــالف قابــل توجــه آب، شکســتگی لوله هــا و هــدر رفتــن 
آب در هــر نقطــه را بــه مرکــز مربوطــه در شــهرتان اطــالع دهیــد.

کار  کــردن آب           تعویــض واشــر شــیر آب بــرای جلوگیــری از چکــه 
نیســت. دشــواری 

منبع: سالمت نیوز
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کمــر درد می شــوند.  هشــتاد درصــد افــراد در طــول زندگــی دچــار 
ــوان  کمــر اســت. می ت کمــردرد، دیســک  ــات دلیــل ایــن  گاهــی اوق
کاهــش داد. کمــردرد را  بــا انجــام برخــی از حــرکات ورزشــی میــزان 

ایجــاد  کمــر  پایانــی  قســمت  در  معمــوال  کمــر  دیســک  مشــکل 
و  درد  کاهــش  در  می تواننــد  ورزشــی  حــرکات  انجــام  می شــود. 

باشــد. موثــر  کارایــی  افزایــش 

کمر عبارتند از:  نشانه های دیسک 

کمر        درد قسمت پایین 

      پا درد 

      خواب رفتن پا 

      ضعف پا 

کمــر  کاهــش دیســک  هفــت حرکــت ورزشــی زیــر می توانــد بــه 
ــد: کن ــک  کم

کبری:              حرکت نیمه 

کمــر بــه قســمت  کــه مایــع دیســک  ایــن حرکــت باعــث می شــود 
میانــی ســتون فقــرات هدایــت شــود.

آرام  آرام  بکشــید.  دراز  شــکم  روی  بــر  حرکــت  ایــن  انجــام  بــرای 
کنــار  ســمت عقــب بــدن را فشــار دهیــد. دســت ها را بــر روی زمیــن 
ســر قــرار دهیــد. ۱0 ثانیــه در ایــن حرکــت بمانیــد. ۱0 بــار ایــن حرکــت 

کنیــد. را تکــرار 

کمر حرکات ورزشی مناسب برای درمان دیسک 

1
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کبری:              حرکت 

بــه  بیشــتر  بــدن  فقــط  اســت.  قبلــی  حرکــت  شــبیه  حرکــت  ایــن 
می شــود. کشــیده  عقــب  ســمت 

             همسترینگ نشسته:

ــط  ــض و منبس ــترینگ منقب ــه همس ک ــود  ــث می ش ــت باع ــن حرک ای
شــود. ایــن حرکــت در حالــت نشســته انجــام می شــود. پاهــا را بــه 
کــف پاهــا را بــه ســمت بــدن بکشــید. کنیــد، بــا دســت هــا  جلــو دراز 
 ۳0 ثانیــه پاهــا را در ایــن حالــت نگــه داریــد. حداقــل بــا ســه بــار تکــرار 

ایــن حرکــت را انجــام دهید.
        

کردن یک پا در شکم:              خم 

لگــن  و  کمــر  پاییــن  عضــالت  شــدن  کشــیده  باعــث  حرکــت  ایــن 
کمتــر می کننــد. می شــود و میــزان فشــار بــر روی ســتون فقــرات را 
ــت ها را در  ــد دس ــه خوابیده ای ک ــی  ــت در حال ــن حرک ــام ای ــرای انج ب
کنیــد و بــا دســت ها  کنــار بــدن قــرار دهیــد. یــک پــا را در شــکم خــم 

کنیــد. نگــه داریــد و پــای دیگــر را بــر روی زمیــن دراز 
ایــن حرکــت را بــر روی پــای دیگــر نیــز انجــام دهیــد. ایــن حرکــت را بــا 

۱0 بــار تکــرار انجــام دهیــد.

گربه-گاو:               حرکت 

کــه  ایــن حرکــت ترکیــب دو حرکــت یــوگا اســت و باعــث می شــود 
کمتــر شــود. فشــار در قســمت پایینــی ســتون فقــرات 

کمــر   چهــار دســت و پــا بــر روی زمیــن قــرار بگیریــد. در یــک حرکــت 
کمــر را بــه ســمت  کنیــد و در حرکــت دیگــر  را بــه ســمت داخــل خــم 
بیــرون فشــار دهیــد. بــه دم و بــاز دم خــود در انجــام ایــن حرکــت 

ــار تکــرار انجــام دهیــد. ــا پنــج ب کنیــد. ایــن حرکــت  را ب توجــه 

کننده:               حرکت عضله خم 

بــر روی زمیــن زانــو بزنیــد. یــک پــا را بــا زاویــه ۹0 درجــه بــر روی زمیــن 
کمــر و لگــن را بــه ســمت جلــو خــم  قــرار دهیــد. در همیــن حالــت 
کنیــد. ۱0 ثانیــه در ایــن حالــت بمانیــد. ایــن حرکــت را بــا ۱0 بــار تکــرار 

بــر روی هــر پــا را انجــام دهیــد.

کردن لگن به زمین:             نزدیک 

کشــیده شــوند و درد  کمــر  کــه عضــالت  ایــن حرکــت باعــث می شــود 
کمتــر شــود. ایــن عضــالت 

کنــار بــدن قــرار دهیــد.  کمــر دراز بکشــید، دســت ها را در  بــر روی 
ایــن  ثانیــه در  بــه زمیــن فشــار دهیــد. ۱0  را  کمــر  پاییــن  قســمت 

کنیــد. کمــر را رهــا  حالــت باقــی بمانیــد، ســپس 
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ابوالفضل زاهدی

ارشیا حسین پور

محمد محمودی

سبحان اس استرون

آنیسا مائی پل

آرنیکا بوستانی

مصطفی مائی پل

مریم دربه

حسام جهازی لشتغانی

امیرحسین روئین تن

نیکا سلطانی نژاد مارال زارعی

کسرا نمازی

اهورا احمدی

نیما آذرش

سارا مجنونی

امیررضا اسماعیلی

هلنا آشوری زاده یوسف چکار

محمد تیام احمدی

رایان اخداد

دانش آموزان ممتاز سیمان هرمزگان
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علی صادقی

محمدمهدی 
محمدنژاد

هانا آشوری زاده 

متین دهقانی

علی درداب

محمدمصطفی اس 
استرون

نجا درخشان

سجاد فراهانی

سوگند صادقی

مائده السادات ره انجام

مهسا  قنبری

ریان فرد

سپهر موالبیگی

فاطمه محمودی 
لشتغانی

مسعود جمالی

پارسا پرنیان

ستایش اسکندریان

مائده آذر

معز زیرک

پویان رشیدی 

ساینا فرزانیان

فاطمه آس افزون

مریم منصوری

هلیا تجلی

آرش فاضلیمحمدحسان آذرنگهلنا پوراحمدی
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تینا احمدی حمیده بزمالون امیرعلی برخورداران امیرحسین حسین پوراشکان غام زاده ارمیا درغال

ی
دای

ابت
م 

دو
ی

دای
ابت

م 
دو

ی
دای

ابت
م 

دو
ی

دای
ابت

م 
دو

ی
دای

ابت
م 

سو

امیرعلی مرداسی

محمد مائی پل

سامیه جهازی 
لشتغانی

سبحان غامی محمدهادی علی نیا  اهورا احمدی مهنوش سلیمی

ارشیا اسکندریان

آیلین باخش

محمدامین درخواه

امیرمحمد باستی

صدرا مسیح زاده

مهرزاد روزخوش

حنانه زاهدی

عبداهلل آسان

نوشین جعفری

درنا شیخ

سمیه درداب

نگار اوبندی زاده

حنانه محمودی

فرزین پوراحمدی

ستاره درخشنده

عسل راینی
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ی
دای

ابت
م  

سو
ی

دای
ابت

م 
سو

ی
دای

ابت
م 

هار
چ

ی
دای

ابت
م 

هار
چ

مصطفی جمالی

عرفان بافتی

محمد جعفری

مصلح مایی پل

محمد آسال

محمدامین امین فر

شادمهر باقری نیا

آرتین کرمی نژادمحمدپرهام کریمیمهتاب دربه

ام البنین صادق نژاد

محمدامین رحمن 
خمیری پور

ک بین شروین پا

مبینا اروانه

امیرعبداهلل حقگو

سوده ساحلی زادگان

شایان احمدی

هلنا مدارائی فرد

امیرحسین مرداسی

محمدصادق صدیقی

علی منصوری

مریم منصوری

آیلین بازماندگان

عارفه بروسان

ی
دای

ابت
م 

سو

رضا صادقی زینب منصوری نژاد 
درگوری

سارا  محمدی سارینا جهاندیدهسما طاهری مسجد آوا سلیمانزاده
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ی
دای

ابت
م 

هار
چ

ی
دای

ابت
م 

هار
چ

ی
دای

ابت
م 

نج
پ

ی
دای

ابت
م 

نج
پ

ی
دای

ابت
م 

نج
پ

کوه نشین حنیف 

محمد چکار یوشع آبرون دیانا افشین نصر اشکان فاضلی

امیرحسین امیانی

فاطمه آذرخش

مها زیرک

ناردیس باقری

آمینه جان افروزی

فرهاد زیرکوهی

نیکا باقری

امیرحسین روئین تن الناز  خسروی

سارینا  احمدپور

محمد فرهادی

هدیه آشوری زاده عبداهلل بروسان

عبدالمجید درخورد

مریم آذر

محمدصدیق فرزانیان بهسا مایی

سینا آسریس

محمدعارف اوبندی 
زاده

علی نادری

مصعب بزمالون
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ی
دای

ابت
م 

ش
ش

ی
دای

ابت
م 

ش
ش

ی
دای

ابت
م 

ش
ش

ی
دای

ابت
م 

ش
ش

ی
دای

ابت
م 

ش
ش

دیانا شیخ

محسن محمدنژاد

رقیه جوذری

فاطیما طباطبایی 

امیرمحمد ستایشیسرا درخواه

ریحانه منصوری

فاطمه محمدی

میثم مائی پل

زهرا جمالی

علیرضا ماندگاری

مهدی بازیار

امیرحسین منافی

زهرا  تجلی

فاطمه اس استرون

مهدی دستجردی

ساینا افشین نصر

سمیه دانایی فر

سوگند موالبیگی

محمدشریف راه پیما

مدیا باشتی

آال مخلصی امید امیانی امیرحسین غام زاده امیرعباس باقری زادهپریا رخشدر

ثمین برتراسک



61 فصل نامه داخلی شرکت سیمان هرمزگان    پاییز 1397    شماره 20

ورزش و سرگرمی

تم
هف

سونیا جهاندیده زینب مرادی 
میرشکاری

حسام الدین محمدی حانیه برموز آرمیتا درغال مهشید آذری

تم
ش

ه
تم

هف
تم

ش
ه

تم
ش

ه

ارشیا رشیدی

علیرضا صادق نژاد

محمدرضا ماندگاری

گو کم  الهه 

فاطمه آسال

حمیدرضا   اسمعیلی

فرزاد فرزانیان

سام ساحلی زادگان

محمد جمالی

سارینا طاهری مسجد

محدثه زاهدی

علی رحمانی

محمدجمالی  

نگار ستایش یسرا مسیح زادهمانی قنبری فاطمه مرداسی
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هم
د

هم
ن

هم
زد

یا

محمدصفا آذر 

مهدیس سلیمیضیاء الدین دانایی فر

محمد تک رودیکاظم زاهدی

امیرحسین جهانگیری

فاطمه باقری زاده

نرجس جوذری بهنود مایی

هم
ن

زینب منصوری سینا درداب ج زاده علیرضا فر کمالی عماد چمنیکیانا  مرجان امین فر
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كشتی سازی در ساحل هرمزگان


