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با توکــــــــلبر پروردگــــــــــــار
و تالش جمعی همکاران،

ما توانستیم...
آغاز گام دوم انقالب

به اذن مقام معظم رهبری

اخبار داخلی شرکت

بخشی از بیانیه «گام دوم انقالب» مقام معظم رهبری
خطاب به ملت ایران

مهمــی کــه بایــد آیندهســازان در نظــر داشــته باشــند ،ایــن اســت کــه در کشــوری زندگــی میکننــد کــه از نظــر
نکت ـهی ّ
ظرفیتهــا بــا غفلــت دس ـتاندرکاران تاکنــون بیاســتفاده
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ظرفیتهــای
ّ
ّ
همتهــای بلنــد و انگیزههــای جــوان و انقالبــی ،خواهنــد توانســت آنهــا را ف ّعــال و در
یــا کماســتفاده مانــده اســتّ .
پیشــرفت مــا ّدی و معنــوی کشــور بــه معنــی واقعــی جهــش ایجــاد کننــد.
ظرفیــت امیدبخــش کشــور ،نیــروی انســانی مســتعد و کارآمــد بــا زیربنــای عمیــق و اصیــل ایمانــی و دینــی اســت.
مهمتریــن
ّ
جمعیتــی ایجادشــده در ده ـهی  ۶۰اســت ،فرصــت
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ارزشــمندی بــرای کشــور اســت ۳۶ .میلیــون نفــر در ســنین میان ـهی  ۱۵و  ۴۰ســالگی ،نزدیــک بــه  ۱۴میلیــون نفــر دارای
تحصیــات عالــی ،رتبـهی د ّوم جهــان در دانشآموختــگان علــوم و مهندســی ،انبــوه جوانانــی کــه بــا روحیـهی انقالبــی رشــد
کــرده و آمــادهی تــاش جهــادی بــرای کشــورند ،و جمــع چشــمگیر جوانــان مح ّقــق و اندیشــمندی کــه بــه آفرینشــهای علمــی
و فرهنگــی و صنعتــی و غیــره اشــتغال دارنــد؛ اینهــا ثــروت عظیمــی بــرای کشــور اســت کــه هیــچ اندوخت ـهی مــا ّدی بــا آن
مقایســه نمیتوانــد شــد.
بهجــز اینهــا ،فرصتهــای مــا ّدی کشــور نیــز فهرســتی طوالنــی را تشــکیل میدهــد کــه مدیــران کارآمــد و پُرانگیــزه و خردمنــد
میتواننــد بــا ف ّعــال کــردن و بهرهگیــری از آن ،درآمدهــای ملّــی را بــا جهشــی نمایــان افزایــش داده و کشــور را ثروتمنــد
و بینیــاز و بــه معنــی واقعــی دارای اعتمادبهنفــس کننــد و مشــکالت کنونــی را برطــرف نماینــد .ایــران بــا دارا بــودن
جمعیــت جهــان ،دارای  ۷درصــد ذخایــر معدنــی جهــان اســت :منابــع عظیــم زیرزمینــی ،موقعیــت اســتثنائی
یــک درصــد
ّ
ّ
جغرافیایــی میــان شــرق و غــرب و شــمال و جنــوب ،بــازار بــزرگ ملــی ،بــازار بــزرگ منطقـهای بــا داشــتن  ۱۵همســایه بــا ۶۰۰
جمعیــت ،ســواحل دریایــی طوالنــی ،حاصلخیــزی زمیــن بــا محصــوالت متن ـ ّوع کشــاورزی و باغــی ،اقتصــاد بــزرگ
میلیــون
ّ
ظرفیتهــا دس ـتنخورده مانــده اســت .گفتــه شــده اســت کــه
ظرفیتهــای کشــور اســت؛ بســیاری از
و متن ـ ّوع ،بخشــهایی از
ّ
ّ
ظرفیتهــای استفادهنشــدهی طبیعــی و انســانی در رتب ـهی ا ّول جهــان اســت .بیشــک شــما جوانــان مؤمــن و
ایــران از نظــر
ّ
پُرتــاش خواهیــد توانســت ایــن عیــب بــزرگ را برطــرف کنیــد .ده ـهی د ّوم چش ـمانداز ،بایــد زمــان تمرکــز بــر بهرهبــرداری
ظرفیتهــای اســتفادهنشــده باشــد و پیشــرفت کشــور از جملــه در بخــش تولیــد و اقتصــاد ملّــی
از دســتاوردهای گذشــته و نیــز
ّ
ارتقــاء یابــد.
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مقدمه

پشت درهای برفی زمستان ،دوباره بهار ايستاده و پابهپا میكند برای آمدن.
دوباره باغچه منتظر معجزه روييدن است و جوانه سرک میكشد از زير دستان سپيد زمستان!
باز جانی تازه میدمند در رگهای هستی و زمستان ،غزل خداحافظی میخواند .تو نيز همپای
تكاپوی هستی شو! دستی بكش بر سر و روی دلت و لباس نو بر قامت احساست بپوشان كه
معجزه رويش در راه است.
روزهای سال ،روزشمار مهرند و فقط تقويم عاشق بودن و عاشق زيستن را ورق میزنند.
زمستان با همه شكوه و سپيدی به پايان راه میرسد ،اما لطف هميشگی پروردگار از قاب
زمستانی در میآيد و در تابلوی پرشكوه بهاری جلوه مینمايد.
كاش عمر ما هم با محبت و مهر به ديگران چنان بپيوندد كه حتی صفحهای از تقويم آن را با
كدورت و نامهربانی خطخطی نكنيم!
َ
ُ
زمستان كمك َمک گوشه دامن پر برفش را از سر درختان برمیگيرد و آهسته آهسته بار و بنه
رفتنش را در بقچه سپيدش ميپيچد.
بهار ،تابستان ،پاييز ،زمستان ...طبيعت يك سال بالغتر شد و زندگی باز آهنگ مداوم رفتن را ساز
میكند .روزهای ما هم چه سرد و برفی ،چه آفتابی و گرم در گذرند؛ درست عين اين چهار فصل!
كاش هميشه پابند يک حال نمانيم و خودمان را به حالهای بهتر و روزهای بهتر بودن بياراييم.

اخبار داخلی شرکت

اخبار داخلی شرکت

مجمععمومیعادیسالیانهشرکتسیمانهرمزگانبرگزارشد
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان هرمزگان در سال مالی منتهی
به  30آبان  ،1397در مرکز همایش های بین المللی رایزن تهران برگزار شد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان هرمزگان در سال مالی منتهی به
 30آبان  ، 1397با حضور سهامداران حقیقی ،نمایندگان سهامداران حقوقی،
نمایندگان شرکت گروه سرمایهگذاری امید و همچنین نماینده سازمان بورس
و اوراق بهادار و حسابرس شرکت در روز  17بهمن در محل مرکز همایش های
بین المللی رایزن برگزار شد.
در ابتدای این جلسه ،گزارشی از اهم فعالیتهای بخشهای مدیریت کارخانه،
معاونت بازرگانی و توسعه بازار و معاونت اجرایی در کلیپ تصویری برای
حاضران در جلسه ارائه شد .سپس هیئت رئیسه مجمع به ریاست محمد
جمالی حسن جانی ،و حضور غزاله تیما ناظر اول ،شهرام بابالویان ناظر دوم،
مهدی باشتی مدیرعامل و دبیرمجمع ،ارغوانی نماینده بورس اوراق بهادار و
خان محمدی نماینده موسسه حسابرسی رایمند ،تشکیل داد.
در ادامه حسن هراتی معاون مالی و اقتصادی شرکت سیمان هرمزگان ،گزارش
عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به  30آبان  1397را ارائه کرد.
افزایش تولید و فروش سیمان هرمزگان
بر اساس گزارش عملکرد ساالنه ،سیمان هرمزگان در سال مالی گذشته موفق
شد یک میلیون و  955هزار تن کلینکر و یک میلیون و  482هزار تن سیمان
تولید کند .این میزان تولید  8درصد باالتر از ظرفیت اسمی شرکت سیمان
هرمزگان است .همچنین در سال مالی گذشته رکورد تعداد روزهای کاری
شرکت شکسته شد؛ سیمان هرمزگان در سال گذشته  326روز کاری تولید
داشته است که این میزان باالترین رکورد شرکت در  5سال گذشته است.
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شرح

سال مالی منتهی به
97/8/30

سال مالی منتهی به
96/8/30

تولید کلینکر

1.955.265

1.896.510

تولید سیمان

1.482.707

1.515.909
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همچنین با وجود رکود صنعت ساختمان در داخل کشور و دشواریهای
صادرات در ماههای اخیر ،فروش شرکت چه در حوزه داخلی و چه در حوزه
صادرات افزایش یافته است .حجم فروش شرکت در مجموع نسبت به سال مالی
قبل  8/5درصد رشد نشان میدهد.
در ادامه جلسه ،پس از قرائت گزارش حسابهای مالی شرکت در سال مالی 97
توسط نماینده موسسه حسابرسی رایمند ،این گزارش به تصویب سهامداران
رسید.
تغییر استراتژی فروش شرکت از فروش اعتباری به فروش نقدی
در این جلسه دکتر مهدی باشتی مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان به تغییر
استراتژی شرکت در سال مالی گذشته اشاره کرد و گفت :یکی از مهمترین
اقدامات سیمان هرمزگان در سال مالی گذشته تغییر استراتژی فروش شرکت
و تبدیل آن از فروش اعتباری به فروش نقدی بوده است .در سال مالی منتهی
به  30آبان  75 ،96درصد فروش شرکت به صورت اعتباری انجام میشد ،این
در حالی است که شرکت در سال مالی گذشته  86درصد فروش خود را به
صورت نقدی انجام داده است .این موضوع از طرفی شرکت را از نظر نقدینگی
در اختیار ،در شرایط مطلوبی قرار داده و صورت جریان وجوه نقد شرکت را به
طور معناداری تقویت کرده است و از طرف دیگر ریسک مشکوک الوصول شدن
مطالبات شرکت را به حداقل رسانده است.
تقسیم سود  1000ریالی برای سهرمز
در ادامه ضمن تصویب صورتهای مالی ،سهامداران تقسیم سود نقدی 1000
ریال به ازای هر سهم (معادل  82درصد از سود محقق شده به ازای هر سهم)
را نیز تصویب کردند .این مبلغ برای سهامداران حقیقی از تاریخ یکم اردیبهشت
سال  98قابل پرداخت خواهد بود.
همچنین در این جلسه ،روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت
انتخاب شد .عالوه بر این ،موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان
حسابرس قانونی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی شهود امین ،به عنوان
حسابرس علی البدل انتخاب شدند.

اخبار داخلی شرکت

گزارشعملکردساالنهشرکت
سیمانهرمزگان

معرفی شركت:
شركت سیمان هرمزگان ( سهامى عام ) درتاريخ  27دي ماه 1361به
صورت شركت سهامى خاص تاسیس شده و تحت شماره 46412
در اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتى تهران به ثبت رسیده است.
شخصیت حقوقى شركت بر اساس مصوبه مجمع عمومي فوق العاده
مورخ  1378/04/26از " سهامى خاص " به " سهامى عام " تبدیل شده
و در حال حاضر با بهره گیری از موقعیت جغرافیایی برتر و مدیریت و
بازاریابی مناسب و تغییر شیوه فروش از اعتباری به نقدی توانسته است
نام خود را در زمره یکی از برترین شرکتهای تولید کننده و صادرکننده
صنعت سیمان کشور ثبت نماید.
شرکت سیمان هرمزگان با تکیه بر توانمندی و خالقیت کارکنان با
مسئولیت و روزآمد کردن مستمر فنآوری ،تولید محصول با کیفیت،
ارتقای سالمت کارکنان ،همت در رشد و تعالی جوامع محلی ،با هدف
افزایش بهرهوری در کلیه فرآیندها ،حفاظت از محیط زیست را حقالناس
جامعه و نسلهای آینده میداند.
این شرکت با درک نقش بی بدیل خود در پشتوانه توسعه و آبادانی
جنوب کشور ،با استفاده از مزیتهای موجود در منطقه  ،درصدد
است ضمن در نظر گرفتن کلیه الزامات قانونی مرتبط و با حفظ
و توسعه بازار داخلی ،به عنوان بزرگترین صادرکننده سیمان
به کشورهای حاشیه خلیج فارس و شمال آفریقا تبدیل شود.

اقدامات مهم شرکت در افزایش کیفیت و اخذ استانداردهای
معتبر ایران و دنیا:
انتخاب واحد نمونه کیفیت در سال  97از طرف سازمان ملی استاندارد
ایران
ثبت استاندارد ملی ایران و استاندارد  CEاروپا برای تمام محصوالت
تولیدی
کسب استاندارد ملی هندوستان در سال  1397به عنوان اولین شرکت
تولیدکننده سیمان خاکستری ایران ،به منظور راهیابی به بازارهای آن
کشور
استقرار آخرین ویرایش ( )2015استاندارد موجود ISO9001
کیفیت OHSAS 18001 -ایمنی بهداشت ISO 14001 -مدیریت
زیست محیطی و جمع آوری و ثبت مکانیزه دادهها ی مرتبط با مصرف
انرژی و مرتبط با استاندارد  ISO 50001در بخش آی تی در راستای
بهبود فرآیندها و عملکرد شرکت  ،استانداردها و سیستم مدیریت کیفیت
موفقیتهای شرکت در عرصه فروش و صادرات:
کسب عنوان صادرکننده نمونه سال ،از سوی وزارت صنعت و معدن
و تجارت
نشان ملی لیاقت و ارزش آفرین ملی از جشنواری ملی حاتم
سیمرغ زرین مدیریت خالق در صنعت سیمان
استاندارد و جایزه بین المللی برترین برند سیمان از لحاظ کیفیت و
تنوع محصول از سوی اتحادیه اروپا
فصلنامه داخلی شرکت سیمان هرمزگان زمستان  1397شماره 21

7

اخبار داخلی شرکت

نشان ملی رتبه نخست برترین تامین کننده سیمان در پروژه های
عظیم کشور
کسب رتبه سوم از لحاظ میزان فروش و صادرات در صنعت سیمان
درسال  1397براساس آخرین رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی ایران
پیشرو در عرصه عمل به مسئولیتهای اجتماعی
مروری بر عملکرد شرکت و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده:
علیرغم رکود در صنعت سیمان ،شرکت سیمان هرمزگان در سال
مالی  97-96عالوه بر حفظ بازار داخلی و تحقق  100درصدی بودجه
فروش داخلی خود ،موفق به افزایش  32درصدی میزان صادرات
خود ،نسبت به عملکرد سال گذشته شده است و با تولیدی بیش از 8
درصد ظرفیت اسمی ،توانسته است در سال مالی  97-96سود خالصی
تقریبا معادل با  2/7برابر سود پیش بینی شده اولیه محقق سازد.
خالصه عملکرد این شرکت در سال مالی  97-96طبق جدول
زیر است:

مقایسه شرکت با صنعت:
شرکت سیمان هرمزگان با داشتن سهم  3درصدی ازکل سرمایه ثبت
شده در صنعت سیمان و سهم  4درصدی از ظرفیت اسمی تولید کل
صنعت سیمان کشور ،توانسته است با بهره گیری از مدیریت صحیح منابع
و تکنیک های روز بازاریابی ،بیش 13/18درصد از سود خالص23 ،درصد
از سود غیر عملیاتی و 7درصد از سود عملیاتی مجموع 28شرکت
سیمانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را به خود اختصاص دهد.
اهم برنامه ها و چشم انداز شرکت:
تالش جهت دستیابی کامل به بودجه مصوب
افزايش ظرفيت توليد خطوط كارخانه از  3000به  4000تن در روز
از محل افزایش سرمایه
حضور موثر و افزایش سهم شرکت در بازارهای خارجی
بهرهبرداری از تاسیسات آب شیرین کن به ظرفیت  6هزار مترمکعب
احداث آسیاب سیمان به ظرفیت  1.000.000تن در کشور عمان
صورت سود و زیان

شــــــرح
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بودجه اولیه

بودجه منتهی به30آبان
1397

عملکرد واقعیمنتهیبه
30/08/97

درصد انحراف نسبت به
بودجه اولیه

درآمد حاصل از فروش

2,366,650

2,448,605

2,430,082

3

بهاي تمام شده كاالي فروخته شده

()1,764,185

()1,717,616

()1,774,249

1

سود (زيان) ناخالص

602,465

730,989

655,833

9

هزینه های اداری و فروش

()263,283

()283,235

()287,716

9

هزینه های صادرات

()218,633

()194,351

()207,363

()5

سایردرآمد های عملیاتی

20,000

160,000

374,778

1,774

سود (زيان) عملياتي

140,549

413,403

535,532

281

درآمدهای غیر عملیاتی

136,397

135,638

141,882

4

سود (زيان) قبل از كسر ماليات

276,946

549,041

677,414

145

ماليات

()31,623

()57,016

()12,062

()62

سود (زيان) خالص پس از كسر
ماليات

245,323

492,025

665,352

171
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ســیمان هرمزگان در سال
حمایتازکاالیایرانی
شرکت سیمان هرمزگان با  2خط  3000تنی و تولید سالیانه 2میلیون
تن انواع سیمان منطبق با استانداردهای جهانی در سال  1361تاسیس
شد.
از مهمترین سهامداران این شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد.
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید با  86/73درصد

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان با  2/7درصد
شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا با  2/28درصد

شركت مديريت سرمايه گذاري بانك مسكن با  2/22درصد
بانک تجارت با  1/31درصد

شرکت سیمان هرمزگان با تکیه بر توانمندی و خالقیت کارکنان با
مسئولیت و روزآمد کردن مستمر فن آوری ،تولید محصول با کیفیت،
ارتقای سالمت کارکنان ،همت در رشد و تعالی جوامع محلی ،با هدف
افزایش بهره وری در کلیه فرآیندها ،حفاظت از محیط زیست را حق
الناس جامعه و نسل های آینده می داند.

این شرکت با درک نقش بی بدیل خود در پشتوانه توسعه و آبادانی
جنوب کشور ،با استفاده از مزیت های موجود در منطقه  ،درصدد است

ضمن در نظر گرفتن کلیه الزامات قانونی مرتبط و با حفظ و توسعه
بازار داخلی ،به عنوان بزرگترین صادرکننده سیمان به کشورهای حاشیه
خلیج فارس و شمال آفریقا تبدیل شود.
استراتژی های شرکت سیمان هرمزگان در برنامه  5ساله:

 -1افزایش تولید محصوالت با رویکرد توسعه سهم بازار و فروش داخل
در راستای توسعه پایدار

 -2رشد و توسعه و اعتالی منابع انسانی ،از طریق افزایش سطح دانش
و مهارتهای کارکنان و بهینه سازی کمی نیروی انسانی در جهت افزایش
انگیزه ذینفعان

 -3توسعه و افزایش محصوالت در بازارهای جدید صادراتی با همکاری
مشترک سرمایه گذاران خارجی
 -4حفظ و افزایش کیفیت محصوالت با نگرش توسعه پایدار

 -5توسعه و استقرار زیر ساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات

 -6تداوم توسعه و سودآوری از طریق بازنگری فرآیندها و مدیریت هزینه
ها

 -7افزایش تنوع محصوالت تولیدی به عنوان یکی از مزیت های رقابتی
سازمان

 -8اعتالی حقوق شهروندان و ذینفعان منطقه با برآورده سازی الزامات
و انتظارات آنان در مسیر توسعه پایدار و تولید محصول پاک در راستای
عمل به مسئولیتهای اجتماعی
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 -5تعمیرات اساسی خطوط تولید در سال  97با کمترین دوره توقف کوره
ها طی یک سال اخیر و همچنین کسب رتبه دوم صنعت در خصوص بهره
برداری از کوره ها که معادل  323روز بوده است
واحد برق و انرژی:

 -1انجام ممیزی انرژی داخل کارخانه و شناسایی نقاط بهبود و بهینه
سازی مصرف انرژی جهت کسب و استمرار ایزو 50001

 -2تهیه و ارائه دستورالعمل بهینه ترین نحوه بهره برداری از دپارتمانها
جهت کاهش مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی و نظارت بر اجرای صحیح
آن و در نتیجه کاهش هزینه رالکتیو در برق و کسب جایزه کاهش انرژی
در ماه های پر مصرف
 -3ساخت  23دستگاه تابلو برق صنعتی و تعمیر و باز سازی  37دستگاه
انواع تابلوهای برق و تعمیر و سرویس دهی به ماشین آالت صنعتی
 -4تعمیر و سرویس  432دستگاه الکتروموتور در تعمیرات اساسی

اقدامات شرکت سیمان هرمزگان حوزه مدیریت کارخانه:
واحد فنی و مهندسی:

 -1تهیه برنامه زمانبندی ،کنترل پروژه و نظارت بر اجرای تعمیرات
اساسی خط 1و 2

 -2ارتعاشسنجی تجهیزات دوار به تعداد  133دستگاه در دورههای
هفتگی ،دو هفته ای 4 ،هفتهای
 -3اجرای مقاوم سازی سازه های خط تولید
واحدکنترل کیفیت آزمایشگاه:

 -1انتخاب واحد نمونه کیفیت در سال  97از طرف سازمان ملی استاندارد
ایران

 -2ثبت استاندارد ملی ایران و استاندارد  CEاروپا برای تمام محصوالت
تولیدی
 -3کسب استاندارد ملی هندوستان در سال  1397به عنوان اولین شرکت
تولیدکننده سیمان خاکستری ایران ،بمنظور راهیابی به بازارهای آن کشور
واحد تولید:

برنامهریزی جهت تحقق پیشبینیهای تولید در طول سال مالی برای
دستیابی به بودجه پیشبینی شده:

 -1استخراج ،بارگیری و حمل مواد از معادن معدنی کارخانه بالغ بر
 3/350/551تن

 -2تولید  1/955/265تن کلینکر داخلی و صادراتی در سال مالی 96،97
حدود  109درصد ظرفیت اسمی که بیشترین تولید در  8سال اخیر بوده
است

 -3برای اولین بار تولید موفقیت آمیز  1000تن سیمان صادراتی
425R-1

 -4تولید  1/500/436تن سیمان جهت عرضه در بازارهای داخلی و
صادراتی
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 -5تعمیر و بازسازی و تعویض تجهیزات مکانیکی و الکتریکی  4دستگاه
دژنکتور  6300ولت پست اصلی و اجرای سرویس و تعویض بوشینگ و
روغن ترانس قدرت شماره  3پست اصلی

 -7تعمیر  32کارت و تجهیز الکترونیکی شامل کارتهای  PLCو کارتهای
پروپروشنال ،ولو گریت کولر و انواع اینکودر و ترانسمیترو
واحد مکانیک:

 -1تعمیرات اساسی خط یک و دو کارخانه شامل تعویض تسمه ها و
بیرینگ های معیوب  ،زره های گریت ،و امرشن تیوپ سیکلونها

 -2تعمیرات کلی الکتروفیلتر های اصلی و گریت کولر خطوط تولید اعم
از بازدید  ،شناسایی معایب و رفع آنها در تعمیرات اساسی

 -3نگهداری و تعمیر مستمرالکتروفیلترها به منظور کنترل آلودگی
محیط زیست
 -4تعویض بالشتک و شیم زیر رینگ کوره تعویض پارویی آسیاب مواد
خام

 -5ساخت گاید براکت غلتک آسیاب مواد خام جهت نصب در تعمیرات
آتی
واحد :HSE

 -1انجام معاینات دوره ای پرسنل و تجزیه تحلیل معاینات دوره ای

 -2اجرای زیرساخت های پدافند غیرعامل در کارخانه در رابطه با مقابل
حوادث طبیعی ،سیل ،زلزله ،آتش سوزی ،طوفان

 -3تدوین آیین نامه اصالح الگوی مصرف و مدیریت مصرف اقالمهای
مصرفی کارخانه در مصارف انرژی
 -4برنامه آموزشی زیست محیطی و مدیریت پسماند

اقدامات شرکت سیمان هرمزگان در حوزه بازرگانی و توسعه
بازار:
واحد فروش داخلی:

 -1فروش بیش از  1.400.000تن سیمان فله و پاکتی در بازارهای داخلی:

اخبار داخلی شرکت
این مقدار نسبت به بودجه پیش بینی شده 101درصد و نسبت به سال
گذشته  4درصد افزایش داشته است

 -2تبدیل فروش اعتباری به نقدی:

در سال مالی 96-97بیش از  86درصد فروش داخلی به صورت نقدی
انجام شده است در حالی که این میزان در سال مالی  95-96تنها 24
درصد بوده است

 -3کسب عنوان لیاقت و ارزش آفرین ملی در جشنواره ملی حاتم
(حمایت از تولید ملی) از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
واحد صادرات:

 -1صادرات بیش از 590هزار تن سیمان و کلینکر به کشورهای مختلف
و تحقق نزدیک به  100درصد بودجه پیش بینی شده

 -2توسعه و ایجاد تنوع در محصوالت صادراتی ،مشتریان صادراتی و
کشورهای هدف

 3کسب عنوان صادرکننده نمونه از وزارت صنعت ،معدن و تجارت
واحد تامین و تدارکات:

 -1افزایش و توسعه منابع تامین کننده داخلی و خارجی جهت افزایش
رقابت ،کیفیت و سرعت و کاهش هزینه تامین کاالها و خدمات و خروج
از انحصاری بودن تامین کاال و خدمات
 -2ایجاد شفافیت در قراردادها و خریدها و کاهش تعارضات در جهت
رعایت صرفه و صالح شرکت

 -3تغییر استراتژی های خرید به منظور اطمینان از تامین کاالها و
خدمات به دلیل شرایط تحریم و مشکالت ناشی از آن که منجر به
شرایط امن از نظر موجودی شده است

زمینی منطقه ،تامین آب کارخانه را پایدار می نماید.

از دیگر طرحهای مهم این کارخانه  ،آسیاب سیمان عمان است این
پروژه به ظرفیت یک میلیون تن در سال با سرمایه گذاری حدود 40
میلیون دالر که  60درصد آن متعلق به سیمان هرمزگان و  40درصد
آن متعلق به عمان است در حال احداث می باشد.
اقدامات شرکت سیمان هرمزگان در حوزه اجرایی :

استقرار آخرین ویرایش ( )2015استاندارد موجود ( ISO9001کیفیت)
 OHSAS18001ایمنی بهداشت  ISO14001مدیریت زیست محیطی و
جمع آوری و ثبت مکانیزه داده ها ی مرتبط با مصرف انرژی و مرتبط
با استاندارد  ISO50001در بخش آی تی در راستای بهبود فرآیندها و
عملکرد شرکت ،استانداردها و سیستم مدیریت کیفیت
توسعه شبکه در بخش های مختلف خط تولید و ثبت الکترونیکی
داده های آماری مربوطه

راه اندازی مجدد تمامی سیستم ها ی نرم افزاری و سخت افزاری در
محوطه جدید انبار اسکله شهید رجایی

ارتقاء رتبه وب سایت سیمان هرمزگان از  35000به  6500و
رسیدن به باالترین رتبه در بین شرکت های سیمانی کشور
راه اندازی نشریه الکترونیکی سیمان هرمزگان

دریافت نماد اعتماد الکترونیک و راه اندازی خرید اینترنتی

انجـام مطالعات الزم جهت استقرار نسل جدید سیستم های نرم
افزاری اداری مالی و بازرگانی و فروش در سال 98
پایش مداوم شاخص های فرآیندی

انجام ممیزی داخلی سیستم های فراگیر توسط تیم ممیزی داخلی

انجام مطالعات زیر ساختی جهت انطباق فرآیندهای تعریف شده با
شرایط واقعی و پیاده سازی آنها در قالب سیستم های نرم افزاری
تدوین آیین نامه استاندارد مهارت کارکنان در حوزه آموزشی

کسب مقام قهرمانی رقابتهای والیبال ساحلی کارگران کشور

تدوین و اجرای چارچوب فعالیت در شبکه های اجتماعی

با تمام تالشها و اقدامات صورت گرفته ،شرکت سیمان هرمزگان مصمم
است همواره مسیر رو به رشد و رضایتمندی سهامداران و ذینفعان را
سرلوحه کار خود قرار داده و روزهای روشن و موفقی را فرا روی این
عزیزان نوید دهد.
سیمان هرمزگان نماد دوام و استحکام

پروژه های مهم در دست اجرا:

از جمله طرح های در دست اجرا پروژه آب شیرین کن است که عالوه
بر ارزشهای زیست محیطی و جلوگیری از منفی شدن تراز آب های زیر
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دکتر باشتی در گفتگو با سایت بورس :24

علی رغم تشدید تحریم ها ،راهی خواهیم جست
ســایت بــورس  ،24در گفتگویــی تخصصــی
بــا مدیرعامــل شــرکت ســیمان هرمــزگان بــه
تحلیــل بــازار صادراتــی ســیمان پرداختــه اســت.
در ادامــه متــن کامــل گفتگــو بــورس  24بــا
دکتــر مهــدی باشــتی کــه در  23بهمــن 97
منتشــر شــده را مشــاهده خواهیــد کــرد.
ســال  97بیشــتر از تمــام پنــج ســال گذشــته
تولیــد کلینکــر داشــته انــد .از ســوی دیگــر
نیــز رتبــه ســوم شــرکت هــای ســیمانی را در
بــازار ســرمایه کســب کــرده انــد .از شــرکت
ســیمان هرمــزگان حــرف مــی زنیــم شــرکتی
کــه از امیــد مــی گویــد و بــا تمــام تحریــم هــا،
محدودیــت هــا و موانــع صادراتــی مانند بســیاری
از شــرکت هــای دیگــر دســت و پنجــه نــرم مــی
کنــد امــا بــا قــوت بــه مســیر خــود ادامــه مــی
دهــد .بــه گفتــه مهــدی باشــتی مدیرعامــل
ایــن شــرکت ســیمانی موانــع متعــددی برســر
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راه صــادرات محصوالتشــان وجــود دارد امــا بــا
کمــی تیزبینــی و هوشــمندی امــکان دورزدن
تحریــم هــا وجــود دارد تــا محصــوالت ســیمانی
را بــه مقصــد رســانند .در ادامــه متــن کامــل
گفــت وگــو مهــدی باشــتی مدیرعامــل شــرکت
ســیمان هرمــزگان بــا خبرنــگار بــورس 24را مــی
خوانیــد.
شــرکت چــه میــزان از تولیــدات خــود
را صــادر مــی کنــد؟ و عمــده صــادرات بــه
کــدام کشــورها انجــام مــی شــود؟
حــدود  40تــا  50درصــد محصــول تولیــدی
خــود را صــادر میکنیــم .صــادرات مــا بــه
کشــورهای عمــان ،حاشــیه خلیــج فــارس شــامل
کویــت ،امــارات ،قطــر و کشــورهای آفریقایــی از
جملــه تانزانیــا ،ســومالی و کشــورهای آســیای
شــرقی ماننــد هنــد و بنــگالدش بــوده کــه عمده
تریــن وارد کننــده محصــوالت مــا بنــگالدش

اســت .درحقیقــت اینهــا کشــورهایی هســتند
کــه مــا بــه طــور معمــول بــه آنهــا صــادرات
انجــام میدهیــم.
در ســال گذشــته هــم چیــزی حــدود 600
هزارتــن ســیمان و کلینکــر صــادر کردیــم کــه
کشــورهای عنــوان شــده مقصــد مــا بــوده انــد.
بــرای ســال آینــده هــم پیشبینــی مــا چیــزی
حــدود  600هــزار تــن صــادرات اســت.
آیــا تحریمهــا مشــکالتی را بــرای
صــادرات ایــن شــرکت بــه وجــود
آورد هانــد؟
قاعدتــا تحریمهــا مشــکالتی را ماننــد ســایر
بخشهــای اقتصــادی بــه وجــود آوردهانــد.
بزرگتریــن مشــکالتی کــه وجــود دارد یکــی بحث
تحریمهــای کشــتیرانی اســت .کشــتیهایی کــه
بــار صادراتــی حمــل میکننــد از تــرس اینکــه
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دچــار تحریــم شــوند بــه ســمت ایــران
نمیآینــد .بعضــی خریــداران نیــز بــه دلیــل
اینکــه دچــار تحریــم نشــوند از ایــران خریــد
نمیکننــد .یــک مشــکل دیگــر هــم مشــکل
بانکــی اســت کــه قاعدتــا بانکهــا نیــز
مــراودات بانکــی کــه یــک ســرش ایــران
باشــد را بــه راحتــی نمــی پذیرنــد و از تــرس
آن را انجــام نمــی دهنــد .اینهــا عمــده
مشــکالتی اســت کــه در ارتبــاط بــا صــادرات
وجــود دارد.
آیا راهکارهایی برای دور زدن
تحریمها در نظر دارید؟
در ایــن خصــوص برنامههایــی وجــود
دارد .مــا ســعی کردیــم کــه از روشهــای
خالقانــهای تحریمهــا را دور بزنیــم و
تــاش میکنیــم از روشهــای دور زدن
تحریمهــا اســتفاده کنیــم تــا همچنــان
بــار خــود را صــادر کنیــم .امــا بــه هــر
حــال در میــزان صــادرات مــا تاثیــر گــذار
بــوده و در حقیقــت میــزان صــادرات مــا
بــه کمتــر از نصــف رســیده اســت .کاهــش
صــادرات مــا بــه ایــن دلیــل بــوده اســت کــه
تحریمهــا در ماههــای اخیــر رخ دادهانــد
و مــا هنــوز نتوانســته بودیــم ارزیابــی
دقیقــی از وضعیــت پیــش آمــده داشــته
باشــیم .از ســویی تحریمهــای ماههــای
اخیــر بــا تحریمهــای ســالهای  90و
 91تفاوتهــای اساســی دارنــد .در واقــع
بــا ایــن شــدت و ســختی کــه هــم اکنــون
انجــام مــی شــود نبــود.
در حقیقــت در آن زمــان راحتتــر بــا
تحریمهــا مواجــه میشــدیم و مســائل
آســانتر حــل و فصــل میشــدند .امــا در
حــال حاضــر مســائل خیلــی پیچیدهتــر
شــده و شــدت تحریمهــا واقعــا بیشــتر
شــدهاند .بنابرایــن راه حلهــای گذشــته
دیگــر مــورد اســتفاده نیســتند و نیــاز اســت
کــه متناســب بــا شــرایط جدیــد راهحلهــای
جدیــدی نیــز پیــش بینــی شــود کــه مــا
هــم داریــم ایــن کار را میکنیــم .قاعدتــا
میدانیــد کــه ایــن یــک کار کوتــاه مــدت
نیســت .در حقیقــت پیــدا کــردن راه کار
جدیــد بــرای دور زدن تحریمهــا حداقــل 2
تــا  3مــاه زمــان میبــرد.
هــم اکنــون در حــال یافتــن بازارهــای
جدیــدی هســتیم کــه وابســته بــه تحریــم
نیســتند .از ســویی کشــتیها را خودمــان

چارتــر میکنیــم کــه مشــکل تحریــم
نداشــته باشــند و البتــه یکســری راه
حلهــای دیگــر کــه بتوانیــم از پــس
مشــکالت ناشــی از تحریــم عبــور کنیــم.

خــود را بــرای تحویــل بــار بــه مشــتری
افزایــش داده و تقویــت کنیــم تــا همچنــان
درصــد بیشــتری از بارهــای صادراتــی را بــه
خودمــان اختصــاص دهیــم.

آیــا برنام ـهای بــرای افزایــش نــرخ
نداریــد کــه تــا حــدودی ایــن کاهــش
صــادرات را جبــران کنــد؟

در خصــوص فــروش داخلــی نیــز ســعی
کردهایــم بــا یافتــن مشــتریهای عمــده و
بــا متمرکــز کردنشــان بــه نوعــی از کاهــش
قیمــت ســیمان رقیبــان جلوگیــری کنیــم
و بتوانیــم کمــاکان فروشــمان را در داخــل
بــازار ادامــه دهیــم .قاعدتــا متاثــر از شــرایط
ناپایــدار فــروش در صــادرات و در داخــل
ســعی کردهایــم راه کارهــای منعطفتــری
را انتخــاب کنیــم کــه بتوانیــم متناســب بــا
شــرایط خیلــی ســریع تصمیــم بگیریــم و
فــروش و صادراتمــان را ادامــه دهیــم.

در خصــوص ســیمان صادراتــی امــکان
افزایــش نــرخ بــه ایــن راحتــی وجــود
نــدارد .برعکــس باعــث کاهــش نــرخ نیــز
میشــود .چــرا کــه وقتــی تقاضــا از ایــران
کــم میشــود عرضــه کــه کــم نشــده یعنــی
شــرکت هــای ســیمانی کــه قبــا صــادر مــی
کردنــد میــزان ارزششــان همــان گونه اســت.
زمانــی کــه تقاضــا کــم میشــود قطعــا
رقابــت منفــی ایجــاد میشــود کــه ســبب
کاهــش قیمتهــا اســت.
از ســوی دیگــر هزینههــای کشــتیرانی بــه
دلیــل شــرایط تحریــم و ریســک حمــل
دریایــی بــاال رفتــه و هزینههــا را افزایــش
داده اســت .مــا مجبوریــم قیمــت خــود را
پاییــن بیاوریــم کــه مجمــوع هزینــه حمــل
و هزینــه محصــول مــا در مقصــد بــه همــان
میزانــی باشــد کــه قبــا بــوده اســت.
در بازار داخلی چطور؟
در بــازار داخلــی خیــر .در واقــع تاثیــر
زیــادی در بــازار داخلــی نداشــته اســت .مــا
متاثــر از افزایــش قیمــت نــرخ ارز یکســری
افزایــش قیمتهــا داشــتهایم کــه ایــن
طبیعــی بــوده امــا فــروش مــا تغییــر خیلــی
زیــادی نکــرده اســت.
عمــده برنامــه هــای شــما بــرای
ســال مالــی  98چــه مــواردی
هســتند ؟
بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی کــه
در کشــورداریم بــه دلیــل نزدیکــی بــه
بزرگتریــن بنــدر صــادر کننــده مــواد معدنی،
کمــاکان در خصــوص صــادرات برنامههایــی
داریــم کــه بتوانیــم بزرگتریــن صــادر کننــده
ســیمان در کشــور باشــیم .چــرا کــه در
ایــن شــرایط بســیاری از شــرکت هــای
ســیمانی کــه از بنــدر دور هســتند ممکــن
اســت بــرای صــادرات بــا مشــکالتی مواجــه
شــوند .مــا ســعی میکنیــم ایــن شــرایط
را بــه روز نگــه داریــم و بتوانیــم امکانــات

چشــم انــداز شــما بــرای ســال
آینــده مثبــت اســت؟
مــن فکــر مــی کنــم انجــام ایــن برنامههــا
امــکان پذیــر اســت و مــا میتوانیــم بــه
هدفهایمــان دســت یابیــم .چنانچــه
افزایــش فــروش هــم اگــر نداشــته باشــیم
کاهــش نیــز نداشــته باشــیم .دلیلــش هــم
ایــن اســت کــه مــا ســختترین شــرایط
تحریــم را بــه نوعــی مــی تــوان گفــت
گذراندهایــم .در ماههــای آبــان ،آذر و
دی مــاه شــرایطی بــود کــه هیچکــس
پیشبینــیاش را نکــرده بــود و ایــن اتفــاق
تحریــم باعــث شــد کــه خیلــی از شــرکتها
بــه طــور غافــل گیران ـهای بــا ایــن شــرایط
روبــه رو شــوند.
مــا وقتــی از پــس ایــن ماههــا گذشــتیم کــم
کــم مــی توانیــم ارزیابــی کنیــم و راههایــی
را پیــدا کنیــم بــرای اینکــه ایــن شــرایط را
پشــت ســر بگذاریــم .بنابــر ایــن پیشبینــی
مــا ایــن اســت کــه در ماههــای آینــده بــا
توجــه بــه اینکــه ســختترین شــرایط
را پشــت ســر گذاشــتهایم میتوانیــم از
راهکارهــای خالقانــهای کــه تــا بــه حــال
پیــش بینــی کردیــم اســتفاده کــرده و
بــه اهــداف مــورد نظرمــان دســت یابیــم.
بنابرایــن پیــش بینــی مــا ایــن اســت کــه
علیرغــم اینکــه نمیخواهیــم خیلــی هــم
افزایــش صــادرات داشــته باشــیم امــا گمــان
میکنیــم بــا کاهــش خیلــی شــدید نیــز
مواجــه نباشــیم.
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رتبه ســوم شــرکت سیمان
هرمزگان در بین 100شرکت
برترایران

شرکت سیمان هرمزگان ،براساس آخرین رتبه بندی  100شرکت برتر
ایران ،به رتبه سوم از لحاظ میزان فروش و صادرات در صنعت سیمان
کشور دست یافت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سیمان هرمزگان ،در
مراسمی که از سوی سازمان مدیریت صنعتی ایران برگزار شد۵۰۰ ،
شرکت برتر و بزرگ ایران در بیست و یکمین سال رتبهبندی شرکتها
معرفی شدند .بر اساس اعالم این سازمان ،شرکت سیمان هرمزگان در
رده سوم بهترین شرکتهای تولیدکننده سیمان از نظر میزان فروش و
درآمد قرار گرفت.

همچنین بر اساس آخرین رتبه بندی  500شرکت برتر ایران ،شرکت
سیمان هرمزگان به رتبه نهم از صد شرکت سوم در سال  1397دست
یافت.
طبق گزارش حسابرسی صورتهای مالی شرکت سیمان هرمزگان در
سال مالی منتهی به  30آبان  ،97عملکرد این شرکت برای سال مالی
منتهی به تاریخ مزبور ،در تمام جنبههای با اهمیت ،به نحو مطلوب بوده
است؛ عملکردی که تاثیر بهسزایی در قرارگرفتن سیمان هرمزگان در رده
باالی  100شرکت برتر ایران در حوزه تولید سیمان دارد.
14
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گروه سیمان
رتبه
فروش
در
صنعت

نام شرکت

فروش96
میلیارد ریال

1

شركت سرمايه گذاری سيمان تامين (هولدينگ)

23.542/7

2

شركت سيمان فارس و خوزستان (هولدينگ)

13.761/7

3

شرکت سیمان هرمزگان

2.100/5

4

شرکت صنایع سیمان زابل (هولدینگ)

2.048/6

5

شرکت سیمان سپاهان (هولدینگ)

2.029/8

6

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (هولدینگ)

1.311/8

7

شرکت صنایع سیمان نهاوند

1.062/7

8

شرکت سیمان کردستان (هولدینگ)

1.038/2

9

شرکت سیمان داراب (هولدینگ)

988/6

10

شرکت سیمان اردستان (هولدینگ)

978/7

اخبار داخلی شرکت

اهدای نشان لیاقت و ارزش
آفریــن ملی در جشــنواره
ملی حاتم به شرکت سیمان
هرمزگان
شرکت سیمان هرمزگان نشان لیاقت و ارزش آفرین ملی را در
جشنواره ملی حاتم ( حمایت از تولید ملی ) از وزیر صنعت ،معدن و
تجارت دریافت کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سیمان هرمزگان،
ششمين گردهمايی بزرگ مسئولين دولت و مديران بنگاههای برتر
اقتصادی ايران ،در قالب جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی)،
با حضور دكتر رضا رحمانی وزير صنعت ،معدن و تجارت ،دكتر احمد
تویسرکانی راوری معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور ،جمشید انصاری معاون رییس جمهور و رییس سازمان
اداری و استخدامی کشور ،بهروز نعمتی سخنگوی هيئت رئيسه
مجلس شورای اسالمی ،جمعی از مديران ،فعاالن عرصه صنعت و
اقتصاد و اصحاب رسانه ،در سالن همايشهای بين المللی صدا و سيما
برگزار گرديد.
در جشنواره ملی حاتم  ،عملکرد شرکتها و بنگاههای اقتصادی ایران

در  15محور مورد ارزیابی قرار گرفت که بر همین اساس شرکت
سیمان هرمزگان به نشان لیاقت و ارزش آفرین ملی دست یافت.
شایان ذکر است که در مراسم اختتامیه این جشنواره ،دکتر امیر
سجدهای معاون بازرگانی و توسعه بازار شرکت سیمان هرمزگان به
نمایندگی از دکتر باشتی مدیر عامل شرکت ،تندیس جشنواره ملی
حاتم را از دست معاون رییس جمهور و وزیر صنعت ،معدن و تجارت
دریافت کرد.
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تجلیل از بازنشستگان شرکت
ســیمان هرمزگان با حضور
مدیرعامــل و اعضای هیئت
مدیره

مراسم تجلیل از پرسنل بازنشسته شرکت سیمان هرمزگان با حضور
مدیرعامل ،اعضای هیئت مدیره ،معاونین ،مدیران و دیگر کارکنان شرکت
سیمان هرمزگان در نمازخانه کارخانه برگزار شد.
در این مراسم ،دکتر مهدی باشتی مدیر عامل شرکت سیمان هرمزگان،
ضمن خیر مقدم به حضار و اعضای هیات مدیره و همچنین تقدیر و تشکر
از بازنشستگان و همه پرسنل شرکت سیمان هرمزگان ،به  ۱۴ماه حضور
خود در شرکت اشاره کرد و گفت :اگر امروز سیمان هرمزگان توانسته
فراتر از صنعت سیمان کشور بدرخشد و از جایگاه ارزشمندی برخوردار
باشد ،حاصل همت و تالش تک تک پرسنل است.
دکتر باشتی همچنین اظهار داشت :وظیفه خود میدانم که همچون
گذشته ،خود را در تمام سختی کار و مشکالت کارکنان سهیم بدانم و در
حد توان با همه پرسنلم همراهی کنم.
اگر اکنون عزت و آبرویی در بین همکارانم و سایر شهروندان شهرستان
خمیر دارم ،به واسطه تالش و کوشش پرسنل زحمتکشم و حمایتهای
همه جانبه هیئت مدیره محترم شرکت سیمان هرمزگان است .ایشان
همچنین از حمایتهای بیدریغ جناب آقای چقازردی مدیرعامل محترم
بانک سپه از سیمان هرمزگان تقدیر کرد و گفت :برنامهها و افق دید من
برای سیمان هرمزگان بلند مدت است و ترجیح می دهم در عمل ،کارها و
فعالیت های خود را نشان دهم.
در ادامه مراسم مهندس موسی غدیری ،رئیس شورای اسالمی کار شرکت
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ضمن قدردانی از تالشها و همراهیهای مدیرعامل و معاونین شرکت ،از
اعضای محترم هیات مدیره نیز به پاس حمایتهای همیشگیشان تشکرکرد.
ایشان ابراز امیدواری کرد که موضوع رفاهیات پرسنل با حضور مدیران ارشد
شرکت و نگاه مثبت آنها به مسائل و مشکالت کارکنان ،بیش از گذشته مورد
توجه قرار گیرد.
دکتر داریوش بذری رئیس هیئت مدیره در ادامه مراسم تجلیل از
بازنشستگان شرکت سیمان هرمزگان سخنانی خطاب به حضار مطرح نمودند.
ایشان با گرامیداشت یاد مرحوم مهندس متقیان و دیگر همکارانی که برای
بقای شرکت زحمت کشیده و اکنون در این جمع حضور ندارند ،گفت :تمام
این شرایطی که در حال حاضر در سیمان هرمزگان حاکم است نتیجه زحمات
کسانی است که در سخت ترین شرایط ممکن و بدترین وضعیت آب و هوایی
تالش کردند .ما قدردان این عزیزان ،اعم از هیئت مدیرههای قبل ،مدیر
عاملین ،پرسنل و کارگرانی هستیم که بنای این کارخانه را گذاشتند و این
کارخانه را بدست ما سپردند .این مراسم ،تجلیل از همکارانی است که در این
مجموعه زحمت کشیده اند و بازنشسته شدند .قطعا این گونه مراسمات روزی
برای همه ما گرفته خواهد شد؛ این امانتی است که در اختیار ما است و باید از
این امانت نگهداری کنیم و به دست دیگران بسپاریم
وی همچنین از طرف هیئت مدیره شرکت سیمان هرمزگان از زحمات پرسنل،
معاونین و دکتر باشتی مدیر عامل سیمان هرمزگان تشکر کرد و گفت :سال
گذشته علیرغم مشکالت و مسائل موجود در کشور که به تبع آن ،کارخانه نیز
گرفتار آن بود ،شرایط مناسبی را در شرکت شاهد بودیم .
دکتر بذری تصریح کرد :تمامی پرسنل از عملکرد مدیر عامل شرکت سیمان
هرمزگان رضایت دارند و انتظار این است که در سالهای آتی این اتفاق خوب
ادامه یابد .در آن صورت ،قطعا اثرات مثبت این عملکرد در زندگی پرسنل بیش
از پیش ملموس خواهد شد.
اعضای هیئت مدیره این تالش شما پرسنل سیمان هرمزگان را نادیده نخواهند
گرفت و سعی خواهند کرد که در کنار شما و اهداف شما از این سرمایه استفاده
و از آن حراست کنند.

اخبار داخلی شرکت

حضور سیمان هرمزگان در
دهمین نمایشگاه بین المللی
قیر ،آسفالت ،ســیمان ،بتن،
عایقهاوماشینآالتوابسته
شرکت سیمان هرمزگان در دهمین نمایشگاه بینالمللی قیر،
آسفالت ،سیمان ،بتن ،عایقها و ماشین آالت وابسته در تهران حضور
یافت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سیمان هرمزگان ،دهمین
نمایشگاه بین المللی قیر ،آسفالت ،سیمان ،بتن ،عایقها و ماشین
آالت وابسته ،با حضور بیش از  155شرکت داخلی و خارجی در محل
دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد.
شرکت سیمان هرمزگان نیز با هدف معرفی دستاوردها و پتانسیلهای
خود و تعامل دو سویه با سرمایهگذاران و همچنین گسترش مناسبات
اقتصادی و تجاری جهت جذب مشتریان جدید ،افزایش میزان
صادرات ،و همچنین تعامل با شرکتهای تامینکننده قطعات و

خدمات تخصصی ،در این رویداد مهم شرکت کرد.
در حاشیه نمایشگاه بین المللی قیر ،آسفالت ،سیمان جلسات
مختلفی با حضور تیم اقتصادی و بازرگانی شرکت سیمان هرمزگان با
سرمایهگذاران و شرکتکنندگان داخلی و خارجی و با هدف معرفی
فعالیتهای شرکت برگزار شد.
نمایشگاه بین المللی قیر ،آسفالت ،سیمان از  ۲۳تا  ۲۶بهمن در
محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد و با توجه
به صادرات قابل توجه قیر و سیمان کشور ،هیئتهایی از بازرگانان
کشورهای همسایه و کشورهای سی آی اس و کشورهای آفریقایی در
این نمایشگاه حضور یافتند.
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معاون بازرگانی سیمان هرمزگان :در مجموع نزدیک به  100درصد برنامه

پیشبینی شده صادرات در سال گذشته محقق شده است
با توجه به این که به پایان سال  97نزدیک میشویم
در این گفتگو با امیر ســجدهای معاون بازرگانی و
توسعه بازار شرکت ســیمان هرمزگان به بررسی
فعالیتهای مربوط به این حوزه در سالی که گذشت
و همچنین برنامههایی که برای آینده در نظر گرفته
شده است پرداختهایم.
لطفا مهمتریــن فعالیتهــای معاونت
بازرگانی و توسعه بازار در سال مالی گذشته
را بفرمایید؟
همانطور که مســتحضرید فعالیتهــای معاونت
بازرگانی به ســه حوزه فروش داخلــی ،مدیریت
فــروش صادراتــی و مدیریت تأمیــن و تدارکات
تقسیمبندی میشــود که در سال مالی گذشته به
لطف خدا و تالش همکاران در هر سه حوزه اقدامات
و دستاوردهای بسیار چشمگیری انجام شده است
که تشریح آن البته بسیار طوالنی است .با این حال
اگر بخواهم به مهمترین آنها اشاره کنم ،در حوزه
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فروش داخلی ،مهمترین اقدام تغییر شیوه فروش از
اعتباری به نقدی بوده است .در سال مالی گذشته
فروش اعتباری حدودا ً  %14از فروش کل شرکت را
تشــکیل داده و بیش از  %86فروش بصورت نقدی
بوده است .این در حالی است که در سال قبل از آن
تنها  %24فروش نقــدی بوده و بالغ بر  %76فروش
اعتباری بوده که این خود از مهمترین دستاوردها
و البته چالشهای حوزه فروش داخلی بوده است.
در حوزه صادراتی ،علیرغم مشــکالت پیشآمده
ناشــی از تحریم ،بیش از  600.000تن سیمان و
کلینکر طی ســال مالی گذشــته صادر و موفق به
کسب عنوان صادرکننده نمونه استان و همچنین
عنوان لیاقت و ارزش آفرین ملی از ســوی وزارت
صنعت و معدن و تجارت شدهایم.
همچنین در حوزه تأمین و تدارکات ،علیرغم بروز
مشکالت در بازار داخلی و خارجی ناشی از تورم و
افزایش نرخ ارز ،توانســتیم میانگین زمان سفارش
و تأمین کاالهــا را کاهش داده و ضمن تســهیل،

افزایش دقــت فرآیند خرید ،منابــع تأمینکننده
کاالها و خدمات را توسعه داده و هزینههای خرید
را کاهش دهیم.
با توجه به گستردگی حوزه فعالیت شما،
اگر موافق باشید از فروش داخلی شروع کنیم،
فروش شرکت طی سال مالی  1397چه مقدار
بوده و نسبت به مدت مشابه سال مالی گذشته
چه تغییراتی داشته است؟
در ســال مالی گذشــته فروش داخلــی به میزان
 1.400.000تن پیش بینی شــده بود که با توجه
به برنامهریزیهای انجام شــده و متمرکز نمودن
مشتریان عمده ،توانستیم بیش از صد در صد بودجه
پیش بینی شده را محقق نموده و  1.410.000تن
سیمان در بازار داخلی توزیع کنیم که از این مقدار
 43.18درصد سیمان فله و  56.82درصد سیمان
پاکتی بوده است .این میزان فروش نسبت به سال
مالی قبل از آن حدود  4درصد افزایش یافته است.
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این افزایش از آنجا ارزشمند اســت که میدانیم در سال گذشته به نسبت
ســال قبل از آن رکود در بخش ساختمان در مجموع کشور ،باعث کاهش
مصرف سیمان شده است.
البته باز هم باید اشــاره نمایم که دستاورد دیگر بزرگ ما در حوزه فروش
داخلی در سال گذشــته تغییر نوع فروش از اعتباری به نقدی بوده که در
راستای برنامهریزی و تأکید مدیریت محترم عامل جناب آقای دکتر باشتی
اتفاق افتاده و فروش نقدی را از  25درصد به  86درصد رسانده است.
در حوزه صادرات چطور؟
در ســال مالی  ،97مجموعاً حدود  629.000تن سیمان و کلینکر توسط
شرکت ما از کشور صادر شده که از این مقدار حدود  536.000تن کلینکر
و  93.000تن سیمان بوده است که در مجموع نزدیک به  100درصد برنامه
پیشبینی شده صادرات در سال گذشته محقق شده و نسبت به سال مالی
قبل از آن بیش از  21درصد از نظر تنــاژ و بیش از  30درصد از نظر ریالی
افزایش داشت این میزان صادرات به کشورهای مختلفی از جمله بنگالدش،
هند ،عمان ،تانزانیا ،سومالی و سریالنکا ارسال شده است.
نکته قابل توجه اینکه در سال مالی گذشته برای اولین بار در تاریخ شرکت
سیمان هرمزگان موفق به صادرات سیمان فله شدیم .همچنین براساس
استراتژی تیم جدید مدیریت شرکت ،توانســتیم در سال گذشته فروش
صادراتی را از انحصار یک یــا دو نفر خارج کرده و با مشــتریان جدیدی
وارد مذاکره و فروش شدیم که این مســئله یکی از دالیل افزایش قیمت
محصوالت صادراتی و بالتبع افزایش سود شرکت بود.
آیا توسعه بازارهای جدید صادراتی در دستور کار شرکت قرار
دارد؟
قطعاً همین طور است .علیرغم مشــکالتی که در بازارهای بینالمللی به
دلیل تحریم اتفاق افتاده ،برنامه ما توسعه کشورهای هدف صادراتی و پیدا
کردن مشتریان جدید برای محصوالت شرکت بوده و در این راستا اقدامات
مختلفی در حال انجام است .یکی ار نتایج این اقدامات ،اخذ استاندارد BIS
از کشور هند است که برای اولین بار در شرکتهای سیمانی اتفاق افتاده
و این امکان را بوجود آورده که بتوانیم فروش محصوالت خود را در کشور
هند به طور رسمی توســعه دهیم .همچنین در حال رایزنی برای صادرات
محصوالت شرکت به کشورهای حاشیه خلیج فارس ،چین و شرق آفریقا
هستیم.
با توجه به اوضاع اقتصادی کشــور در ماههــای اخیر ،آیا
استراتژی صادرات شرکت سیمان هرمزگان دستخوش تغییرات
شده است؟
همانطور که میدانید به دلیل اعمال تحریمهای ظالمانه علیه کشور طی
ســال جاری ،محدودیتهای متعددی در ســر راه صادرات کشوراتفاق
افتاده که برنامه صادرات شــرکت مــا را نیز تحت تأثیر قرار داده اســت،
مانند محدودیت خروج و ورود کشــتیهای بینالمللی بــه بنادر ایران،
محدودیتهای بانکی و نقل و انتقــال ارز ،محدودیتهای مربوط به بیمه
کشــتیها و محمولههای صادراتی و  ...و طبیعتاً در شرایط بوجود آمده،
نمیتوان به همان روش قبل کار کرد و باید متناسب با شرایط ،راهکارهای
جدیدتر و استراتژیهای متفاوتی جهت صادرات اتخاذ نمود.
از طرف دیگر به دلیل اینکه شــرکت ما اساســاً یک شرکت دولتی است،
انعطافپذیری الزم را هم جهت استفاده از بعضی روشها و خالقیتها برای

دور زدن تحریمها که شرکتهای خصوصی از آنها استفاده میکنند ندارد
و در این مورد نیز محدویتهایی داریم .اما با وجود این ،ما هم طی ماههای
گذشته مرتباً شــرایط و اوضاع را رصد کردهایم و با تدابیر و برنامههایی که
داریم در حال پیدا کردن مشــتریان جدید و نفــوذ در بازارهای جدید با
روشهای به روز دنیا هستیم و انشــاءاهلل به زودی دوباره به روزهای اوج
صادرات برخواهیم گشت.
یکی از حوزههای زیر مجموعه معاونت بازرگانی ،حوزه تامین
و تدارکات است ،عملکرد این حوزه در سال مالی  97چطور بود؟
بنده معتقد هستم واحد تأمین و تدارکات در شرکت ،مقداری مهجور مانده
و تأثیرگذاری و عملکرد این واحد آنطور که شایســته است انعکاس پیدا
نمیکند .میدانید که کلیه نیازهای مختلف شــرکت از طریق این واحد
تأمین میشود و همین دلیل تأثیرگذاری زیادی بر روی کیفیت و عملکرد
شرکت دارد.
از نطر آماری ،در سال گذشــته مجموعاً  2181مورد سفارش خرید کاال و
خدمات و بیش از  100قرارداد در شرکت سیمان هرمزگان توسط همکاران
من در مدیریت تأمین و تدارکات انجام شــده که این تعداد یک رکورد در
شرکت بوده و نسبت به سال گذشته  %11افزایش داشته است .اما آنچه که
در یک سال گذشته بخصوص بعد از ورود اینجانب به معاونت بازرگانی در
راستای تأکید مدیر عامل محترم سعی کردیم اتفاق بیفتد ،اوالً شفافسازی
در خریدها و قراردادها به جهت کنترل بهتر و بیشــتر و کاهش تعارضات
بوده ،ثانیاً تالش کردیم با افزایش و توســعه منابــع تأمینکننده کاالها و
خدمات و خودداری از انحصار ،رقابت بیشــتری در خریدها ایجاد کرده و
ضمن حفظ و افزایش کیفیت خریدها ،هزینه و قیمت آنها را کاهش دهیم.
عالوه بر این ،با پایش و نظارت بیشتر بر خریدها و قراردادها ،سرعت انجام
و تحویل سفارشها را بیشتر کردیم و زمان انتظار سفارش را کاهش دادیم.
همچنین سعی کردیم ارتباط بیشتر و نزدیکتری با واحدهای فنی و اجرایی
داشته باشیم تا درخواستهای آنها با کیفیت و سرعت بیشتری انجام شود.
مهمترین چالشها و مسئلههایی که در حوزه معاونت بازرگانی
دارید ،چیست؟
واقعیت این اســت که همانطور که همه همکاران مستحضر هستند طی
سال جاری و پس از اعمال تحریمهای یک جانبه علیه کشور ما ،مشکالت
و چالشهای فراوانی پیشروی تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار گرفته
که شرکت ما هم با آنها روبرو شده است و شاید بتوان گفت که سال جاری
پرچالشترین سال در تاریخ عملکرد سیمان هرمزگان بوده است .در حوزه
صادرات ،تحریم شرکتهای کشــتیرانی و حمل دریایی طرف قرارداد با
ایران هم موجب افزایش شــدید هزینه حمل و نقل دریایی و توجیهپذیر
نبودن قیمت تمام شده محصوالت صادراتی شده و هم خریداران صادراتی
و شرکت های کشتیرانی به دلیل ترس از تحریمها عالقه چندانی به خرید
و حمل بار از ایران نداشته باشند.
این مسئله باعث افت شدید صادرات همه شرکتها از جمله شرکت سیمان
هرمزگان شده است .عالوه بر این ،مسئله تحریمهای بانکی بینالمللی نیز
مشــکالتی در دریافت ارز حاصل از فروش از خریداران صادراتی و انتقال
آن به داخل کشور ایجاد کرده اســت .با این حال ،ما هم با در نظر گرفتن
شرایط و محدودیتها ،راهکارهای مختلفی را برای مواجهه با این شرایط
پیشبینی کردهایم و به نوعی برای دور زدن تحریمها برنامههایی در نظر
داریم که بخشی از آنها اجرایی شده و بخش دیگری هم پس از اخذ مصوبات
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و تأییدات هیأت مدیره محترم و مدیر عامل محترم اجرایی خواهد شد و
انشاهلل بهزودی به روزهای رونق صادراتی بازخواهیم گشت.
در حوزه فروش داخلی و تأمین تدارکات هم ،با توجه به نوسانات قیمت
ارز و افزایش شدید برخی هزینهها از جمله هزینه حمل ،قاچاق سوخت
در منطقه و اعتصابات سراســری و منطقهای در شبکه حمل و نقل ،با
مشکالت متعددی مواجه شدیم که در بعضی موارد در تولید هم ایجاد
مشکل نمود .چون همانطور که میدانید مسئله حمل و نقل جادهای
در هر سه حوزه فروش ،صادرات و تأمین و تدارکات تأثیر بسیار زیادی
دارد یکی از کارهایی که پس از مواجه شدن با چالشهای حمل و نقل
انجام دادهایم ،اخذ موافقــت با خرید ناوگان حمل و نقل اختصاصی از
هیأتمدیره بود که خود میتواند در حل این چالش بسیار تأثیرگذار
باشد و انشاءاهلل به زودی اجرایی خواهد شد.
با این حال به لطف خدا ،پشتیبانی ویژه مدیریت محترم عامل جناب
آقای دکتر باشتی و حمایتهای هیأت-مدیره محترم و البته همیاری
کلیه همکاران ،تا بــه اینجا با موفقیت از این چالشها عبور کردهایم و
انشاهلل پس از این هم عبور خواهیم کرد.
در پایان اگر صحبت خاصی با همکاران در شرکت سیمان
هرمزگان دارید ،بفرمایید؟
همه همکاران عزیز اســتحضار دارند که امســال باتوجه به شــرایط
خاص اقتصادی و تحریمهای اقتصادی اعمال شده بر کشور عزیزمان
و محدودیت های ناشــی از آن در صادرات و فــروش و همینطور در
تأمین کاالها و ملزومات شرکت ،سال بســیار ویژه و پراهمیتی بوده
و با بحرانهای مختلــف و جدی روبرو بودهایــم .هرچند که با تالش
همه همکاران عزیز و درایت مدیر عامل محترم تابحال از این شرایط با
موفقیت گذر کردهایم ،اما ادامه این راه مطمئناً جز با همکاری و همیاری
و همدلی بیشتر همه همکاران گرامی در واحدهای مختلف امکان پذیر
نیست .امیدوارم با درک شرایط پیشرو و همکاری بیشتر جهت کاهش
هزینه های شرکت ،به سالمت از این برهه حساس عبور کنیم و مانند
سال مالی گذشته ،افتخارات بیشتری کسب کنیم.
همینجــا الزم میدانم از رهنمودها و حمایتهــای ویژه مدیرعامل
محترم جناب آقای دکتر باشــتی ،حمایتهای اعضای محترم هیأت
مدیره و همکاری معاونان و مدیران و پرسنل عزیز شرکت تشکر کرده
و دســت یکایک عزیزان را جهت همراهی بیشتر به گرمی میفشارم.
همینطور از همراهی و تالش بیوقفه همه همکاران عزیزم در معاونت
بازرگانی و توسعه بازار صمیمانه تشکر میکنم که بار اصلی این حوزه
را آنها به دوش میکشند.
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اخبار داخلی شرکت

مهدی پرهیزی:

همیشه در سیمان هرمزگان فضا برای پیشرفت کردن وجود داشته است
مهــدی پرهیــزی متولــد  61/11/2در تهــران،
دارای لیســانس حســابداری در حــال حاضــر
بــا ســمت کارشــناس خریــد در معاونــت
بازرگانــی و توســعه بــازار مشــغول بــه فعالیــت
اســت .ایشــان از  16خــرداد  1389کار خــود
را در مجموعــه آغــاز کردهانــد و از همــکاران
بــا ســابقه ســیمان هرمــزگان بــه حســاب
میآینــد.
شــما بــا تقریبــا  9ســال ســابقه کار،
جــزء بــا ســابقههای شــرکت هســتید،
چــرا مجموعــه ســیمان هرمــزگان را
بــرای فعالیــت انتخــاب کردیــد؟
از قبــل شــناخت آنچنانــی نســبت بــه شــرکت
نداشــتم ،ولــی زمانــی کــه وارد شــدم ،سیســتم
کار در ســیمان هرمــزگان آنقــدر پویــا و
پرقــدرت بودکــه هــر روز بیــش از گذشــته
بــه کار در ایــن مجموعــه عالقهمنــد شــدم
و از ســویی همیشــه در مجموعــه جــا بــرای
پیشــرفت وجــود داشــته کــه همیــن مــوارد
باعــث رغبــت بــه ادامــه فعالیــت در ایــن
مجموعــه بــزرگ بــوده اســت.

قبــل از ســیمان هرمــزگان در جــای
دیگــری هــم فعالیــت میکردیــد؟
مــن در یــک شــرکت خصوصــی دیگــری بــودم
کــه البتــه محیــط کار کامــا بــا شــرکت فعلــی
متفــاوت بــود و حجــم کاری هــم قابــل قیــاس
بــا ایــن مجموعــه نبــود.
چــه ویژگیهایــی در مجموعــه
ســیمان هرمــزگان بــوده کــه شــما را
پایبنــد اینجــا کــرده اســت؟
ســیمان هرمــزگان بعنــوان یــک برنــد در
صنعــت ســیمان و دیگــر صنایــع کشــور
شــناخته میشــود .حضــور مــن در بخــش
بازرگانــی چنیــن مجموعـهای ،باعــث میشــود
از ایــن برنــد اعتبــار کســب کنــم .اینکــه در
یــک شــرکت شــاخص در صنعــت ایــران
فعالیــت میکنــم باعــث افتخــار مــن اســت.
آقــای پرهیــزی فراینــد کار ثبــت
ســفارش و تامیــن آن در واحــد شــما بــه
چــه صــورت انجــام میشــود؟
در ابتــدا واحدهــا تقاضــای خــود را کــه بــه
تاییــد معاونــت مرتبــط رســیده بــه واحــد

انبــار ارائــه میکننــد و بعــد از آن ،واحــد انبــار
نیــز پــس از انجــام فرآیندهــای مــورد نیــاز،
درخواســتها را جهــت طبقهبندیهــای الزم
بــه مدیــر تامیــن و تــدارکات ارســال میکنــد،
ســپس مدیــر تــدارکات نیــز بــر اســاس نــوع
درخواســت ،آن را بــه کارشــناس مرتبــط
ارجــاع میدهــد.
شــما کــدام بخــش از خریدهــا را
انجــام میدهیــد؟
مــن بیشــتر خریدهــای حــوزه مکانیــک را
انجــام میدهــم.
مهمتریــن چالــش هــای حــوزه کاری
شــما چیســت و چــه تالشهایــی بــرای
رفــع آنهــا انجــام میدهیــد؟
واحــد بازرگانــی در مقاطــع مختلــف زمانــی بــا
فــراز و نشــیبهای متعــددی روبروســت کــه
در ایــن برهــه ،بزرگتریــن چالــش کــه تاثیــر
مســتقیم در رونــد تامیــن کاال دارد ،مشــکالت
ناشــی از تحریمهــای ناعادالنــه اســت کــه کل
جامعــه و صنعــت کشــور و همچنیــن شــرکت
ســیمان هرمــزگان را تحــت تاثیــر قــرار داده

فصلنامه داخلی شرکت سیمان هرمزگان زمستان  1397شماره 21

21

اخبار داخلی شرکت
و مشــکالتی در زمینــه محدودیــت در واردات
کاالهــای اساســی موردنیــاز کارخانــه ایجــاد
کــرده کــه مــی توانــد باعــث آســیب بــه قطعــات
و خطــوط تولیــد کارخانــه گــردد .همچنیــن
کاهــش اقــام مصرفــی و تجهیــزات موردنیــاز
صنعــت ســیمان بــه جهــت عــدم واردات از
دیگــر چالشهــای پیــش روســت کــه مطمئنــا
باعــث افزایــش قیمــت کاالهــای موردنیــاز و
ورود کاالهــای غیــر اصــل و نامرغــوب بــه بــازار
خواهــد شــد.
نوســانات اخیــر ارز و وضعیــت بــازار
چــه تاثیــری در فرایندهــای حــوزه
تــدارکات داشــته اســت؟
نوســانات شــدید نــرخ ارز و بــه دنبــال آن
تغییــرات لحظــهای قیمتهــا در بــازار باعــث
دوبــاره کاری و کنــد شــدن فراینــد خریــد شــده
اســت ،امــا حضــور جنــاب دکتــر باشــتی و بــا
عنایــت بــه درک بــاالی ایشــان از مســائل واحــد
بازرگانــی و اشــراف ایشــان بــه بــازار تامیــن و
تــدارکات ،باعــث حــل موضــوع و ســرعت و
تســهیل در انجــام خریدهــای محولــه اینجانــب
شــده اســت.
آیــا حجــم بــاالی خریدهــای مربــوط
بــه واحــد مکانیــک تاثیــری بــر کیفیــت
کار شــما و ســرعت انجــام آنهــا داشــته
اســت؟ چــه اقداماتــی جهــت بهبــود،
انجــام میدهیــد؟
خوشــبختانه کار کــردن در واحــد بازرگانــی و
تجربــه سرشــاری کــه در تعامــل بــا دوســتان
فنــی و بــه ویــژه مکانیــک کســب میشــود
و بــا عنایــت بــه بــاال بــودن حجــم کار ایــن
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واحــد ،نــه تنهــا مشــکلی ایجــاد نکــرده بلکــه بــا
همفکــری بــا دوســتان  ،فراینــد خریــد تســریع
مــی شــود و تاثیــر مثبتــی خواهــد داشــت.
در زمــان تعمیــرات اساســی ،حجــم
کاری شــما بــه شــدت باالســت ،چــه
مشــکالتی در ایــن خصــوص وجــود دارد
و چــه توقعــی از حوزههــای مرتبــط
داریــد؟
بخــش عمــده از اقــام موردنیــاز تعمیــرات،
توســط واحدهــا پیشبینــی و قبــل از شــروع
تعمیــرات در دســتور کار ایــن واحــد قــرار
میگیــرد و تامیــن میشــود .امــا بــا توجــه
بــه تجربیــات کســب شــده در ســالهای
گذشــته ،بخشــی از نیازهــا در حیــن تعمیــرات
مشــخص میشــود و در ایــن زمــان اقــدام بــه
موقــع واحــد بازرگانــی در تامیــن کاال میتوانــد
نقــش موثرتــری در ادامــه رونــد تعمیــرات طبق
برنامــه پیشبینــی شــده داشــته باشــد.
دوســتان و همکارانــی کــه در مجموعــه
ســیمان هرمــزگان بــا هــم صمیمــی
هســتید ،چــه کســانی هســتند؟
بــا همــه دوســتان حاضــر در مجموعــه ،دوســتی
نزدیکــی داریــم امــا در واحــد خودمــان آقــای
اشــک تــراب و آقــای ســلیمی از همــکاران
قدیمیتــر و نزدیکتــر هســتند و آقــای
هاشــمی هــم بــا اینکــه چنــد ماهــی اســت بــه
مدیریــت تامیــن و تــدارکات منصــوب و وارد
خانــواده ســیمان هرمــزگان شــدند ،بــا توجــه به
اخــاق خــوب و مثبــت و خوشــرویی کــه دارنــد،
دوســتی خــوب و ارتبــاط گرمــی بــا همــکاران
پیــدا کردنــد .در واحدهــای دیگــر هــم آقــای

فهیمــی از دوســتان خــوب مــن هســتند کــه
بــه خاطــر همزمانــی شــروع بــه کارمــان در
شــرکت ،هــم ســابقه و هــم پایــه هــم محســوب
میشــویم.
آیــا بــا همــکاران در بیــرون فضــای
کاری هــم ارتبــاط داریــد؟
بلــه بــا آقایــان اشــک تــراب و ســلیمی خــارج از
دفتــر هــم ارتبــاط داریــم.
چــه انتظــاری بعنــوان یکــی از
کارکنــان ســیمان هرمــزگان از مجموعــه
داریــد؟
بــا آمــدن آقــای دکتــر باشــتی عمــا ایشــان
پیشــاپیش انتظــارات را بــرآورده مــی کننــد
ولــی در حــوزه کاری خودمــان بــه عنــوان یــک
پیشــنهاد بایــد عــرض کنــم کــه بــرای ارتقــای
ســطح پرســنلی و دانــش همــکاران ،کالسهــا و
دورههــای آموزشــی مرتبــط برگــزار شــود کــه
ایــن امــر باعــث افزایــش بهــرهوری و بازدهــی
بیشــتری خواهــد شــد.
در پایــان از مدیرعامــل محتــرم ،معــاون بازرگانی
و همــکاران عزیــزی کــه بــه اینجانــب لطــف و
اعتمــاد داشــتهاند و همچنیــن همکاران مســتقر
در کارخانــه خیلــی تشــکر میکنــم ،بهویــژه
همکارانمــان در واحــد انبــار آقایــان محمــودی،
زادگل ،ســاحلیزادگان کــه خیلــی بــه ایشــان
زحمــت میدهیــم.
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بررسي خواص هيدروليكي سيمان پرتلند با افزودني خاكستر بادي
حسن زارعی
سرپرست آسیاب های سیمان
چکیده مقاله:
ســيمان بهعنــوان يكــی از مصالــح ســاختماني ،اهميــت زيــادي در
توســعه كشــورها داشــته ،هزينــه بــاالي توليــد و آاليندگــي ناشــي از آن
باعــث شــده كــه بيشــتر كشــورهاي توليــد كننــده ،بهفكــر كــم كــردن
هزينــه توليــد و كاهــش آاليندگــي آن باشــند .يكــي از ايــن راهحلهــا
اســتفاده از افزودنيهــا در ســيمان اســت .در ايــن پــروژه از خاكســتر
بــادي بهعنــوان افزودنــي بــه ســيمان اســتفاده شــده و خــواص
هيدروليكــي آن مــورد بررســي قــرار گرفتــه اســت .در ايــن تحقيــق از
نمونههــاي مخلــوط ســيمان پرتلنــد بــا خاكســتر بــادي بادرصدهــاي
متفــاوت ( 30، 15،20،25، 10 ،3و ) 35از خاكســتر بــادي و يــك نمونه
ســيمان شــاهد اســتفاده شــده اســت .بعــد از نمونهســازي ،الــك آنهــا
اندازهگيــري شــده ،همچنيــن نرمــي بليــن نمونــه شــاهد ،قبــل و بعد از
آســياب كــردن مــورد ارزيابــي قــرار گرفــت .در مرحلــه بعــد درصــد آب
مصرفــي ،گيــرش ابتدايــي و نهايــي نمونههــا بهدســت آمــد و نتايــج
نشــان داد ،كــه ميــزان آب مصرفــي و مقــدار گيــرش ابتدايــي و نهايــي
نمونههــا بــا افزايــش درصــد خاكســتر بــادي افزايــش يافتــه اســت .در
مرحلــه آخــر بعــد از ســاختن قالبهــاي ســيماني در مــدت معيــن
( 7، 2،3و28روزه) مقاومــت خمشــي و فشــاري نمونههــا اندازهگيــري
شــدند .نتايــج بــه دســت آمــده بيانگــر كاهــش مقامــت تمــام نمونههــا
نســبت بــه نمونــه شــاهد بــود و نمونــه 15درصــد خاكســتر بــادي
باالتريــن مقاومــت فشــاري را نســبت بــه نمونــه شــاهد نشــان داد.

بــا توجــه بــه نتايــج بدســت آمــده ،مطلوبتريــن مقــدار افزودنــي
خاكســتربادي بــه ســيمان  15درصــد ميباشــد.
انتشار در نشریه:
ماهنامــه علمــی ،فنــی و اقتصــادی ســیمان بــه صــورت مشــترک بــا
مهنــدس کــوروش بیژنــی اردیبهشــت 1390
اقدامات پژوهشی دیگر:
-1ترجمــه مقالــه پتانســیل بازدارندگــی تکنولــوژی  sncrدر کاهــش
انتشــار  noxدر کــوره هــای کلســاینر دار
-2ترجمــه ،تهیــه و تدویــن راهنمــای آســیاب ســیمان  3ســیمان
هرمــزگان
 -3ترجمه راهنما ی مشعل شرکت Holcim
 -4ترجمه دستورالعمل گرم کردن کوره
جهــت دریافــت متــن کامــل مقالــه بــه ســایت شــرکت
ســیمان هرمــز گان یــا بــه واحــد آمــوزش کارخانــه مراجعــه
کنیــد.
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ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2004
ISO 50001: 2015
BS OHSAS 18001: 2007
HSE-MS: 2015
در ایــن شــماره بــه توضیــح گواهینامــه زیــر
مــی پردازیــم:
سيســتم مديريــت زيســت محيطــی
ISO 14001

امــروزه وجــود مســائلي نظيــر رشــد جمعيــت،
رشــد فزاينــده آلودگيهــا ،کاهــش منابــع
طبيعــي و نيــل بــه مصــرف گرايــي ،باعــث بــروز
مشــکالتي در ســطح محيــط زيســت شــده
اســت .همچنيــن تاثيــرات منفــي فعاليتهــاي
صنعتــي بــر محيطزيســت ،ايــن موضــوع را بــه
يــک معضــل جهانــي تبديــل کــرده اســت.
24

کشــورها و تشــکلهاي مختلــف بــه منظــور
مقابلــه بــا ايــن بحــران ،اســتانداردها و قوانيــن
مرتبــط را تدویــن نمودنــد  .اصــل پنجاهــم
قانــون اساســي ايــران نیــز بــه ضــرورت حفاظت
محيــط زيســت بعنــوان يــک وظيفــه عمومــي
ميپــردازد .همچنیــن کميتــه فنــي)TC207
 )207ســازمان بينالمللــي اســتاندارد ()ISO
در ســال  ،1996ســري اســتاندارد ISO 14000
را بــا عنــوان سيســتم مديريــت محيــط زيســت،
منتشــر نمــود.
ســازمانهاي مختلــف ،بخصــوص بخشهــاي
توليــدي و صنعتــي از اســتقرار اســتاندرد
 ISO 14001و تبديــل شــدن بــه صنعــت
ســبز ،اســتقبال گســتردهای نمودنــد .
اســتاندارد  ISO 14001نيــز نظيــر اســتاندارد
 ISO 9001مبتنــي بــر چرخــه بهبــود PDCA

(برنامــه ريــزي ،اجــرا ،کنتــرل و اقــدام) اســت
و بــراي ســازمانهايي کــه خــود را متعهــد بــه
حفــظ محیــط زیســت میداننــد ،کاربــرد دارد.
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برخــي از مزايــاي اســتقرار ISO 14001

بــراي ســازمانها عبــارت اســت از:

توجــه ويــژه بــه جنبههــاي زيســت محيطــي
در توليــد و ارائــه خدمــات
ايجــاد اطمينــان در نــزد مشــتريان،
ســهامداران و جامعــه بــه رعايــت قوانيــن ملــي
و بينالمللــي زيســت محيطــي

کاهــش ريســک فعاليتهــاي زيســت
محيطــي ســازمان
کنتــرل هزينههــا و اســتفاده بهينــه مــواد
اوليــه ،انــرژي و منابــع طبيعــي
کســب مجوزهــاي قانونــي و جلوگیــری از
جریمههــای ناشــی از عــدم رعایــت قوانیــن
زیســت محیطــی
کسب مزيت رقابتي در مقايسه با رقبا

اخبار داخلی شرکت
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اخبار داخلی شرکت
گواهی استاندارد مدیریت انرژی ایزو  50001نسخه
 2011سیمان هرمزگان تمدید شد

بازدید مدیرعامل و رییس هیئت مدیره گروه
سرمایه گذاری امید از کارخانه سیمان هرمزگان

گواهــی استاندارد مدیریت انرژی ایزو  50001نسخه
 )ISO 50001:2011( 2011شرکت سیمان هرمزگان از
سوی سازمان بین المللی استاندارد سازی  ISOتمدید شد.

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره گروه سرمایه
گذاری امید در سفری به بندر خمیر ،از کارخانه
و پروژه آب شیرینکن شرکت سیمان هرمزگان
بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سیمان
هرمزگان ،این شرکت با رعایت پارامترهای مدیریت و کاهش
مصرف و هزینههای انرژی ،توانست بار دیگر استاندارد
مدیریت انرژی ایزو  50001نسخه  2011را تمدید کند.
سیستم مدیریت انرژی  ISO 50001در سال  2011از
سوی سازمان بین المللی استاندارد سازی  ISOمنتشر شده
است و چارچوب کامل و جامعی برای پیاده سازی سیستم
مدیریت انرژی ( )EnMSدر سازمان ارائه می نماید.
شرکت سیمان هرمزگان با اخذ گواهی نامه استاندارد
مدیریت انرژی  ISO 50001و با رویکرد نظاممند
و سیستماتیک ،عالقمندی خود را به رعایت مقررات و
معیارهای مصرف انرژی برای توسعه پایدار و بهبود مستمر
اعالم کرده است.
شایان ذکر است ،استاندارد  ISO 50001ابزاری قدرتمند
برای پیادهسازی سیستم مدیریت انرژی در سازمانها
را فراهم میکند .امروزه مدیریت موثر انرژی فقط برای
بهبود کسب و کار نیست؛ بلکه یک الزام قانونی به شمار
میآید .استاندارد مدیریت انرژی ایزو  50001به سازمانها
کمک میکند تا چگونگی استفاده از انواع حاملهای انرژی
سازمان را مشخص کنند و روشهای واقعبینانه کاهش
مصرف ،آلودگیها و هزینهها را مشخص نمایند .استاندارد
بین المللی ایزو  ، 50001عالوه بر ارائه شیوههای مدیریت
انرژی و صرفهجویی در هزینهها ،تعهد سازمان به کاهش
اثرات زیست محیطی را نیز نشان میدهد و این موضوع
سبب افزایش رقابتپذیری سازمان و دستیابی به کسب و
کارهای جدید میشود.

26
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به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت
سیمان هرمزگان  ،دکتر حسنعلی قنبری مدیرعامل
محترم و دکتر بهزاد شیری رییس محترم هیئت
مدیره گروه سرمایه گذاری امید ،در سفر یک روزه
خود از بخشهای مختلف کارخانه سیمان هرمزگان
بازدید کردند.
در ابتدای این بازدید یک روزه ،مدیران ارشد شرکت
سرمایهگذاری امید ضمن حضور در سایت پروژه آب
شیرینکن سیمان هرمزگان ،از نزدیک با اقدامات
انجام شده در این طرح و پیشرفت فیزیکی آن
آشنا شدند .در ادامه نیز با مراجعه به محل کارخانه
سیمان هرمزگان  ،فرایند کلی تولید سیمان در این
کارخانه را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.
با توجه به همزمانی این سفر با انجام تعمیرات
اساسی خط  2سیمان هرمزگان  ،مدیرعامل محترم
و عضو محترم هیات مدیره شرکت گروه سرمایه
گذاری امید ضمن بازدید از خط  2کارخانه ،در
جریان روند تعمیرات قرار گرفتند و از زحمات دکتر
باشتی مدیرعامل و کلیه پرسنل مجموعه سیمان
هرمزگان قدردانی نمودند.

اخبار داخلی شرکت
انتصاب ها

مدیریت تاسیسات)
(سرپرست
 .1محسن شهر بابکی
پرسنل
فرزندان
والدت

انتصاب ها

 .2جهانگیر گودرزی( سرپرست مدیریت معادن)

بــرای همــکاران عزیــز در مســئولیتهای جدیــد آرزوی موفقیــت
داریم.
محسن شهر بابکی (سرپرست مدیریت تاسیسات)

جهانگیر گودرزی( سرپرست مدیریت معادن)

یونس محمودی (سرپرست مدیریت انبارها)
پژمان درویش خاکی (مدیر برق)

محمداسماعیل نوحی (سرپرست مدیریت حسابداری مالی)

کوچولوهــا ،امیدواریــم هــر
ـرای ایــن
ســامتی بـ
ـن آرزوی
.3ضمـ
مدیریت انبارها)
(سرپرست
محمودی
یونس
ـزرگ و نامــی ایــن آب و خــا ک
ـ
ب
ـازان
ـ
س
ه
آیند
از
ـان
ـ
ش
م
.4کدا
پژمان درویش خاکی (مدیر برق)
باشــند.

 .5محمداســماعیل نوحــی (سرپرســت مدیریــت حســابداری
مالــی ) مصطفی آسریس(.........................احمد)
محمد بازماندگان خمیری(................آروین)
 .6اصغــر فــوالدی (سرپرســت مدیریــت حســابداری صنعتــی،
عبدالمجید زارعی (......................عبداله)
بودجــه و گزارشــات)
علی ساحلی زادگان(......................ملیسا)
حقــوق و
الطافــی (سرپرســت حســابداری و
مســعود
(............................آرین)
فاضلی
 .7ســیدیوسف
دســتمزد)
صالح پوربرش(...........................ریحانه)
صالح ساحلی زادگان( .....................احمد)
مرتضی فرامرزی نژاد(....................امیرعلی)
علی خزایی(.................................یکتا)
محمدباقر لشتغانی پور(...................ریحانه)
عمار لشتغانی پور(........................علیرضا)
مجید احمدی (.............................نیهاد)

اصغر فوالدی (سرپرست مدیریت حسابداری صنعتی ،بودجه
و گزارشات)

سید مسعود الطافی (سرپرست حسابداری و حقوق و
دستمزد)

بازنشسته ها

سپاس و خسته نباشید میگوییم به همکاران گرامی بازنشسته.
امیدواریم روزهایی پر از شادی در انتظارتان باشد.
مسعود ماجدی
حسین ساحلی زادگان
محمد باغبان
برات زارع
کرم سلیمان زاده
مولود خوش رفتار
محمد بنیاد فرد
محمد صادق
رضا باقری نیا
اسحاق رنجبری

حمیداحمد یوسفی
یوسف رویین
نبی فرهادی
ولی اهلل موسوی
عبداهلل محمد نژاد
احمد شفیق درخواه
حسن درخورد
محمود اسماعیلی خمیری
حسن ساربانی
سیدسجاد هاشمی نسب

زمان مالیی پلی
عبدالکریم زارعپور
کورش کلهر
حیدر مریدی
اسحاق پورناظری
عوض کریمی
بیژن باللی پور
ابوالقاسم تخش
غالم شهریاری
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مسئولیت های اجتماعی

مراســـم تجلیل از خدمـــات دکتر مهـــدی باشـــتی در بندر خمیر
برگـــــــزار شـــــد
مراسم تجلیل از خدمات دکتر مهدی باشتی مدیرعامل شرکت
سیمان هرمزگان با حضور امامان جمعه و مسئوالن بندر خمیر در محل
شهرداری این شهر برگزار شد.
در این مراسم که با حضور امامان جمعه ،فرماندار و شهردار بندر خمیر
و به میزبانی شهرداری برگزار شد ،در ابتدا مهندس محمودی شهردار
بندر خمیر ضمن عرض خیرمقدم به میهمانان ،هدف از برگزاری این
مراسم را صرفا برای قدردانی از فعالیتهای اجتماعی و مشارکتهای
تحسین برانگیز مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان اعالم کرد و گفت:
با حضور دکتر مهدی باشتی پیوند میان صنعت و جامعه در بندر خمیر
مستحکمتر شده و در این خصوص تعامالت زیادی صورت گرفته است و
همین امر باعث شده تا مردم از آن سود بیشتری حاصل کنند.
وی افزود :یکی از مهمترین مشارکتهای دکتر باشتی در همایش جهانی
روز تاالبها بود که با کمک و حمایت ایشان بخش بسیار زیادی از
هزینهها پوشش داده شد و توانستیم این همایش بزرگ را آبرومندانه
برگزار کنیم .همچنین با کمک سیمان هرمزگان ،روشنایی معابر حدود
سه ونیم کیلومتر و احداث جاده سالمت که در رفاه و روحیه مردم فوق
العاده تاثیرگذار است انجام گرفت و از طرفی تعامل شهرداری و این
مجموعه در زمینه استفاده از ماشین آالت کارخانه برای انجام پروژهها
بخوبی صورت میگیرد.
در ادامه خواستار ،فرماندار شهرستان بندرخمیر نیز با اشاره به خدمات
سیمان هرمزگان در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی ،گفت:در
خدمات اجتماعی مسائل مربوط به شهر بندرخمیر ،دکتر مهدی باشتی
30
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اولین مدیرعامل کارخانه سیمان هرمزگان هستند که با همت خوبشان
و با این دید که بندر خمیر شهر خودشان است ،همیشه در حل مشکالت
این شهر اهتمام میورزند.
فرماندار شهرستان بندرخمیر با ذکر این نکته که دکتر باشتی از
نیروهای کارآمد نظام محسوب میشوند اظهار داشت :با مساعدت و
همکاری ایشان بسیاری از پروژهها از جمله تامین آب شیرین بندرخمیر،
جاده سالمت ،روشنایی جاده بندرخمیر تا کارخانه سیمان و امور ورزشی
شهرستان و حتی کمک به حل مشکالت روستاها به مرحله اجرا رسید.
امید داریم که انشا اهلل هم در زندگیشان و هم در کارشان و هم در
پیشرفت و توسعه صنعت سیمان هرمزگان موفق باشند.
خدمات شرکت سیمان هرمزگان از زمان حضور دکتر باشتی
محسوس است
در این مراسم حجت االسالم و المسلمین صفائی حائری امام جمعه
شهرستان بندر خمیر نیز در سخنانی با اشاره به امر پسندیده قدردانی
از زحمات دکتر مهدی باشتی گفت :خدمات شرکت سیمان هرمزگان
از زمان حضور دکتر باشتی محسوس است .امیدواریم خداوند به ایشان
برای خدمت به شهروندان توفیق دهد .وی افزود :مجموعه شرکت
سیمان از آن کارگر جزء تا راس هرم ،همه دست به دست هم دادند تا
این مجموعه فعال ،علی رغم رکود اقتصادی با مدیریت خوب ایشان و
زحمتی که همه مجموعه می کشند ،نه تنها افت نداشته بلکه رشد هم
داشته باشد.

مسئولیت های اجتماعی
رسول خدا(ص) می فرمایند“ :بهترین انسانها کسانی هستند
که منفعت را به مردم می رسانند”
در ادامه مراسم تجلیل از خدمات دکتر باشتی ،سید عبدالجلیل قتالی
امام جمعه اهل سنت بندرخمیر نیز با اشاره به کمک مدیر عامل
سیمان هرمزگان در راستای محرومیتزدایی گفت :رسول خدا (ص)
میفرمایند“ :بهترین انسانها کسانی هستند که منفعت را به مردم
می رسانند” از زمانی که دکتر باشتی به عنوان مدیرعامل شرکت
سیمان تشریف آوردند ،از هیچ گونه کمکی برای رفع محرومیتها و
مشکالت و نواقص کوتاهی نکردهاند ،آنچه که در توان داشتند انجام
دادند .جای شکر و سپاس دارد و از خداوند متعال خواستاریم که
جزای خیر به ایشان بدهد هم در دنیا ایشان سالمتی ،سربلندی و
عزت عنایت کند و هم در آخرت در کارنامه اعمال ایشان ثبت و
ضبط گردد.
امام جمعه اهل سنت بندر خمیر اظهار داشت :جاده سالمت یک
مجموعه زیباست ،من خیلی از کشورها رفتهام ،پیستهایی برای
پیادهروی دارند ،اما نه به این سبک  ،سبک خیلی قشنگی است برای
دوچرخه سواری ،پیاده روی و برای ورزش ،فکر و اندیشه بسیار خوب
باعث شده که یک طرح بسیار خوبی برای استفاده عموم مردم در این
منطقه اجرا شود .یک باقیات و صالحات است که از دکتر باشتی باقی
میماند و برای همیشه به اسم ایشان ثبت خواهد شد.
نیکخو رئیس شورای شهر بندرخمیر در این مراسم گفت :ما یک
شعاری داریم ،کسی که  24ساعت در این شهر بماند خمیری است
و با توجه به عملکرد چشمگیر دکتر باشتی ،ایشان را همشهری خود
میدانیم.
دکتر باشتی :اگر امر خدا بر این بوده که منشاء خیر باشیم قطعا
این را از لطف خدا و ثمره انقالب میدانم
در ادامه دکتر مهدی باشتی مدیرعامل محترم شرکت سیمان
هرمزگان گفت :من خیلی موافق این تمجید و تقدیر نیستم ،به هر
حال الیق این موضوع نیستم ،اگر هست هم قطعا نعمت خداست.
خودم را ثمره چهل ساله انقالب میدانم .من متولد کهکیلویه و
بویراحمد و شهرستان گچساران هستم و زاده انقالب ،اگر امر خدا بر
این بوده که منشاء خیر باشیم ،قطعا این را از لطف خدا و ثمره انقالب
میدانم .ما ترجیح دادیم در مقام عمل کار کنیم و خیلی هم مبادی
آداب سخنرانی نیستم.
وی در ادامه اظهار داشت :در خصوص شهر هنوز کاری نکردیم ،انباشت
مطالبات علیرغم زحماتی که مدیران قبلی کشیدند آنقدر زیاد است
که باعث شده فعالیتهای ما در راستای عمل به مسئولیتهای
اجتماعی با سرعت کمتری انجام گیرد که قطعا امید داریم در سال
آینده روند بهتر شود.
در بحث اشتغال ،مشارکتهای اجتماعی ،ورزشی و محیط زیست،
بدانید که سیمان هرمزگان خود را جدا از شهرستان خمیر نمیداند
و انشا اهلل سال  98خیلی بهتر از سال  97این فعالیتها انجام خواهد
گرفت.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت
سیمان هرمزگان گفت :الحمداهلل ،این سال برای سیمان هرمزگان به
لطف خدا و زحمات پرسنل عزیز سال پر سودی بود .خوشحالیم از
اینکه کلیه پرسنل ،سهامدار شرکت هرمزگان هستند و امیدوارم اگر
باز میخواهند سرمایه گذاری کنند سهام سیمان هرمزگان را بخرند.
در پایان نیز لوح قدردانی با امضای مسئوالن و بزرگان شهر به رسم
یادبود به دکتر مهدی باشتی تقدیم شد.

باغ کوشک سیمان هرمزگان با کاربری ورزشی
رفاهی ،بازسازی میشود

بازسازی و مرمت باغ کوشک سیمان هرمزگان با دستور
مدیریت عامل جدید شرکت از زمستان سال گذشته و با هدف
افزایش رفاه خانوادههای همکاران شاغل در شرکت سیمان
هرمزگان و همچنین حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز
پیرامونی کارخانه در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل شرکت سیمان
هرمزگان ،اعضای محترم هیئت مدیره شرکت پس از بازدید
اخیر خود از باغ کوشک سیمان هرمزگان (که با نام چاه
کوشک نیز شناخته میشود) ،ضمن حمایت از این استراتژی،
بر بازسازی این مجتمع ورزشی-رفاهی تاکید کردند.
بنا به دستور مدیرعامل شرکت ،بوستان خانواده شرکت سیمان
هرمزگان جهت رفاه حال پرسنل و خانوادههای ایشان مرمت
و بازسازی خواهد شد .ایشان همچنین در راستای عمل به
مسئولیتهای اجتماعی دستور دادند اقدامات به گونهای پیش
رود که کلیه شهروندان شهرستان خمیر و مسافران نیز از
خدمات این مکان تفریحی-ورزشی بهرهمند گردند.
در حال حاضر در پروژه چاه کوشک سیمان هرمزگان  ،بهسازی
مسیر پیادهروی ،پیست دوچرخه سواری و ساخت زمین بازی
کودکان در دستور کار قرار گرفته و در سالهای آتی ایجاد
زمین چندمنظوره ورزشی ،زمین فوتبال ،زمین تنیس خاکی
و پیست کارتینگ از مهمترین اقداماتی خواهد بود که در
حوزه ورزش در این مجتمع دیده شده است .هماکنون پیست
دوچرخهسواری و مسیر پیادهروی باغ کوشک سیمان هرمزگان
آماده بهرهبرداری است و چندین دستگاه دوچرخه نیز خریداری
شده و به زودی در این محل مورد استفاده قرار میگیرد.
از دیگر اهداف بازسازی و نوسازی چاه کوشک سیمان هرمزگان،
ایجاد فضایی امن جهت خانوادههای پرسنل محترم شرکت و
همشهریان عزیز و همچنین ایجاد فضای سبز پیرامون کارخانه
در جهت حفظ پایدار محیط زیست است .از اقدامات انجام شده
انجام در همین راستا میتوان به ساخت کپرهای سنتی ،رفع
معایب سیستم روشنایی ،زیباسازی محوطه و ترمیم و ایجاد
فضای سبز در آن اشاره کرد.
باغ کوشک سیمان هرمزگان در زمینی به وسعت بیش از 10
هکتار در  14کیلومتری غرب شهرستان بندرخمیر در جاده
بندرلنگه واقع شده است.
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تیــم ســیمان هرمــزگان ،قهرمــان
والیبالساحلی کارگران کشور شد
تیم سیمان هرمزگان بر سکوی قهرمانی چهارمین دوره مسابقات والیبال ساحلی
کارگران کشور ایستاد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سیمان هرمزگان ،در دیدار
پایانی چهارمین دوره رقابتهای والیبال ساحلی کارگران کشور به میزبانی شرکت
سیمان هرمزگان و شهرداری بندرخمیر ،تیم سیمان هرمزگان با ترکیب پیمان
درگاهی و محمد شالیکار با نتیجه  ۲بر صفر از سد تیم شهرداری شهر تاالبی
بندرخمیر متشکل از بهمن قلی پور و سید امید حسینی گذشت و عنوان
قهرمانی سال گذشته خود را تکرار کرد.
در دیدار رده بندی نیز تیم کیا راد طب بندرخمیر با شکست تیم احیا سالمت
تهران در جایگاه سوم قرار گرفت.
برای چهارمین سال متوالی استان هرمزگان میزبان مسابقات سراسری والیبال
ساحلی کارگران کشور به میزبانی شهرداری بندرخمیر و سیمان هرمزگان با
حضور  19تیم کارگری از سراسر کشور به مدت سه روز در بوستان ساحلی
شهروند شهرستان بندرخمیر برگزار شد.
مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان نیز در حاشیه این مسابقات
تصریح کرد :باعث افتخار است که در زمان مدیریت بنده برای بار
دوم و بهصورت کلی برای چهارمین سال متوالی توانستهایم میزبانی مسابقات
32
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والیبال ساحلی کارگری کشور را در راستای مسئولیت اجتماعی خود به عهده
بگیریم.
مهدی باشتی خاطرنشان کرد :این بخشی از وظایفی است که سیمان هرمزگان
در حوزه مسئولیتهای اجتماعی خود بهخصوص درزمینهٔ ورزش بر عهده گرفته
است ،بحث جاده سالمت و پیست دوچرخهسواری را نیز داشتهایم و قولی هم در
سال گذشته در خصوص ورزشهای سهگانه دادیم که آن را نیز عملی خواهیم کرد.

مسئولیت های اجتماعی

تعویض  525عدد کیسه بگ هاوس در آسیاب سیمان هرمزگان
شرکت سیمان هرمزگان در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی
و حفظ محیط زیست  525 ،عدد کیسه بگ هاوس را در آسیاب
سیمان هرمزگان تعویض کرد.
بدون شک یکی از جنبه های نگران کننده در مورد هر کارخانه
سیمان ،تولید غبار میباشد که با در نظر گرفتن اثرات آن در محیط
زیست انسانی همیشه مورد توجه قرار گرفته است.
فیلتراسیون پارچه ای  ،یکی از رایج ترین فناوری های کنترل
آلودگی هوا است که برای جمع آوری ذرات بسیار کوچک به کار می
رود .کیسه بگ هاوس استفاده شده در شرکت سیمان هرمزگان با
توجه به قدرت به دام اندازی ذرات در اندازه های حدود  5میکرون،
کارایی مناسبی در جهت حفظ محیط زیست دارد و هزینه های
زیادی که جهت تهیه بگ هاوس و کیسه های آن از شرکت های
معتبر پرداخت میشود ،باعث شده که خروجی غبار بسیار پایین تر
از استاندارد ملی باشد.
فیلترهای کیسه بگ هاوس نوعی از سیستمهای غبارگیر با
راندمان باال هستند

سیمان هرمزگان  ،درخصوص چگونگی کار این کیسه ها گفت:
فیلترهای کیسه ای بگ هاوس نوعی از سیستم های غبارگیر با
راندمان باال هستند که جریان گاز از داخل پارچه عبور داده می
شوند ،ذرات غبار روی سطح پارچه می نشیند و الیهای از غبار روی
سطح پارچه تشکیل می شود که با تکاندن پارچه توسط جت پالس
از کیسه جدا شده و وارد قیف می شود.
وی اظهار داشت :بگ هاوس آسیاب  3سیمان هرمزگان ،شامل 525
عدد کیسه بوده که به طور عمودی در کنار یکدیگر قرار می گیرند
و قطر این کیسه ها  160میلیمتر و ارتفاع آنها  4500میلیمتر می
باشد.
لشتغانی پور ادامه داد :در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی،
 10عدد سبد و  525کیسه بگ هاوس توسط پرسنل واحد
فیلتراسیون در مدت زمان هشت روز تعویض شد.
الزم به ذکر است طی این توقف چند روزه105 ،عدد کیسه های بگ
فیلتر سیلوی دو سیمان تعویض گردید تا گرد و غبار باالی سیلوهای
سیمان نیز از بین برود.

مهندس محمد باقر لشتغانی پور سرپرست فیلتراسیون شرکت
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مسئولیت های اجتماعی
برگزاری مراسم روز جهانی تاالبها در بندر خمیر
با مشارکت سیمان هرمزگان

سقف سالن تنیس بندر خمیر توسط سیمان
هرمزگان بازسازی شد

بــا حضــور معــاون رییسجمهــوری و رییــس ســازمان حفاظت
محیــط زیســت کشــور ،مراســم روز جهانــی تاالبهــا در بنــدر
خمیــر برگزار شــد.

ســقف ســالن تنیــس بنــدر خمیــر در راســتای عمــل بــه
مســئولیت هــای اجتماعــی ،توســط شــرکت ســیمان هرمزگان
مــورد بازســازی و مرمــت قــرار گرفــت.

مراســم روز جهانــی تاالبهــا در بنــدر خمیــر اولیــن شــهر
تاالبــی ایــران ،بــا حضــور معــاون رئیسجمهــور و رییــس
ســازمان محیــط زیســت ،اســتاندار هرمــزگان ،نماینــدگان
مجلــس شــورای اســامی و تعــدادی از ســفرای کشــورها بــا
مشــارکت شــرکت ســیمان هرمــزگان برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بینالملل شــرکت ســیمان
هرمــزگان  ،چنــدی پیــش با درخواســت جمعــی از ورزشــکاران
شهرســتان بنــدر خمیــر مبنــی بــر بازســازی ســقف ســالن
تنیــس ایــن شــهر ،دکتــر مهــدی باشــتی مدیرعامــل شــرکت
ســیمان هرمــزگان دســتور بازســازی آن را صــادر کردنــد.

در ایــن مراســم کــه شــرکت ســیمان هرمــزگان درراســتای
عمــل بــه مســئولیت هــای اجتماعــی و کمک بــه برگــزاری هر
چــه بهتــر مراســم روز جهانــی تاالبهــا مشــارکت کــرده بــود،
از فعــاالن برتــر محیــط زیســت ،ســمنهای برتــر ،محیطبانــان
برتــر و محققــان حــوزه تــاالب قدردانــی شــد.

ســیمان هرمــزگان در راســتای عمــل بــه مســئولیت هــای
اجتماعــی و خدمــت بــه عمــوم همشــهریان بنــدر خمیــر،
عملیــات بازســازی ســالن تنیــس را آغــاز کــرد و در کمتریــن
زمــان ممکــن ،ایــن ســالن بــرای اســتفاده جوانــان ورزشــکار
شــهر آمــاده شــد .در همیــن راســتا و در زمــان بازدیــد دکتــر
باشــتی از ســالن تنیــس بنــدر خمیــر ،جوانــان ورزشــکار شــهر
بــا لــوح قدردانــی و شــاخههای گل ،از خدمــات ایشــان تجلیــل
کردنــد.

شــایان ذکــر اســت ،تاالبهــای بیــن المللــی هرمــزگان شــامل
خــور خــوران حــد فاصــل بندرالفــت جزیــره قشــم و بنــدر
خمیــر بــه طــول ۱۰۰هــزار هکتــار ،مصــب رودخانههــای
شــور ،شــیرین و مینــاب در  ۷۰کیلومتــری شــرق بندرعبــاس
بــه مســاحت  ۵۴هزارهکتــار ،مصــب رودخانههــای گــز و حــرا
در ۱۲۰کیلومتــری جنــوب شــرقی بندرعبــاس و آذینــی بــا
۲۸هــزار هکتــار هــم در ســیریک واقــع شــده اســت.
از مزیتهــای تاالبهــای بیــن المللــی هرمــزگان ،واقــع شــدن
درمســیر عبــور آبهــای ســیالبی بــه دریــا و یــا واقــع شــدن
در کنــار دریاســت کــه جنگلهــای حــرا و مانگــرو را درخــود
جــای داده اســت.
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صنعتسیمان
طرح بتن خشک بسته بندی شده آماده تجاری
سازی است

مهنــدس روشــنک امامــی ،مختــرع کشــورمان و از فعــاالن حــوزه
صنعــت ســاختمان در ارتبــاط بــا ایــده تجــاری ســازی «طــرح
بتــن خشــک بســته بنــدی شــده» گفــت :کیفیــت بتــن در مــوارد
کارگاههــای ســیار ،بتــن تعمیــرات ،ســتونهای ســاختمانهای
بلنــد و بتنریــزی در معابــر تنــگ کــه امــکان اســتقرار پمــپ
هوایــی فراهــم نیســت ،پیادهروســازی و بتنریــزی در مناطــق
صعــب العبــور همیشــه یکــی از دغدغــه ناظــران کیفــی بــوده
اســت.
وی افــزود :در طــرح بتــن خشــک بســتهبندی ســعی شــده کــه
بــا دقــت در میکــس صنعتــی در کارخانــه و جلوگیــری از خطــای
انســانی در اختــاط مــواد ،خطــا را بــه حداقــل رســانده و بــا
میکــس کارخانــهای امــکان اســتفاده از بتنهــای نســل جدیــد
فراهــم گــردد.
خانــم مهنــدس امامــی همچنیــن در خصــوص ظرفیــت
پیادهســازی ایــن طــرح در ســطح کشــور اظهــار داشــت :ظرفیــت
احــداث ایــن کارخانهجــات بــرای بتنریــزی شــهری یکصــد خــط
تولیــد بــرای کشــور اســت کــه ایــن خطــوط تولیــد میتوانــد بــا
همــکاری صاحبــان معــادن و یــا کارخانهجــات تولیــدی و یــا
کارخانهجــات ســیمان راه انــدازی گــردد بــه گونـهای کــه ظرفیــت
در نظــر گرفتــه شــده بــرای هــر خــط تولیــد ۹۰هــزار تن در ســه
شــیفت اســت کــه بــا توجــه بــه توانایــی صــادرات محصــوالت ،در
ســال نخســت ،کارخانــه بــه نقطــه ســربه ســر خواهــد رســید و
البتــه ایــن کارخانهجــات بســته بــه آمــار پروانههــای صــادره در
اســتانهای کشــور قابــل واگــذاری هســتند.
ایــن کارشــناس صنعــت ســاختمان ضمن اشــاره به پتانســیلهای
بالقــوه ایــن طــرح از جملــه کاهــش هــدر رفــت مــواد بــه ویــژه در
کارگاههــای ســیار افــزود :ســهولت حمــل عمــودی و افقــی ،حفــظ
کیفیــت بتــن تولیــدی و جلوگیــری از اشــتباهات احتمالــی در
فرآینــد اختــاط را از دیگــر ویژگیهــای ایــن طــرح میتــوان
عنــوان کــرد.
بــه گــزارش ســیمان خبــر ،اســتفاده از بتــن بســتهبندی در
خانهســازی روســتایی نیــز یکــی دیگــر از مــوارد مصــرف ایــن نــوع
بتــن اســت و همچنیــن دســتگاه آمادهســازی ایــن بتــن خشــک
بــه منظــور اســتفاده در محــل مــورد نیــاز هــم یکــی دیگــر از
اختراعــات مهنــدس روشــنک امامــی بــه شــمار م ـیرود.
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تولید سیمانی جدید با فناوری نانو

بــه گــزارش واحــد مرکــزی خبــر ،دکتــر البــرزی مختــرع
شــیرازی موفــق بــه تولیــد نانــو ســیمان شــده اســت .بــه گفتــه
ایــن مختــرع ایــن مــاده کــه «نویــان» نــام دارد بیــن بیســت
تــا هفتــاد درصــد مصــرف کلینکــر در تولیــد ســیمان را کاهــش
میدهــد و مقاومــت ســیمان و بتــن را از  ۷۰۰بــه هــزار و ۴۰۰
درجــه افزایــش میدهــد.
دکتــر البــرزی گفــت :محققــان خارجــی ده ســال اســت کــه روی
ایــن مــاده کار میکننــد ،ولــی مــا زودتــر توانســتیم ایــن مــاده
را اختــراع کــرده و بــه ثبــت برســانیم .وی ،کاهــش  ۲۵درصــدی
آب و روان کننــده ،باالبــردن مقاومــت بتــن و کاهــش گازهــای
گلخانــهای در تولیــد ســیمان را از مهمتریــن مزایــای نویــان
اعــام و تصریــح کــرد :تمــام آزمایشهــای ایــن مــاده موفقیــت
آمیــز و مــورد تاییــد ســازمان ملــی اســتاندارد و کارخانجــات
ســیمان بــوده اســت.
فنــاوری نانــو یــا نانوتکنولــوژی رشــتهای از دانــش کاربــردی و
فنــاوری اســت کــه جســتارهای گســتردهای را پوشــش میدهــد.
موضــوع اصلــی آن نیــز مهــار مــاده یــا دســتگاههای در ابعــاد
کمتــر از یــک میکرومتــر ،معمــوالً حــدود  ۱تــا  ۱۰۰نانومتــر
اســت .در واقــع نانــو تکنولــوژی فهــم و بــه کارگیــری خــواص
جدیــدی از مــواد و سیســتمهایی در ایــن ابعــاد اســت کــه اثــرات
فیزیکــی جدیــدی  -عمدتـاً متاثــر از غلبــه خــواص کوانتومــی بر
خــواص کالســیک  -از خــود نشــان میدهنــد.
فنــاوری نانــو را مــوج چهــارم انقــاب صنعتــی مینامنــد،
پدیــدهای کــه در تمامــی گرایشــات علمــی راه یافتــه و از
فناوریهــای نوینــی اســت کــه بــا ســرعت هرچــه تمامتــر در
حــال توســعه اســت .از ابتــدای دهــه  ۱۹۸۰میــادی گســتره
طراحــی و ســاخت ســاختمانها هــر روزه شــاهد نوآوریهــای
جدیــدی در زمینــه مصالــح کارآراتــر و پربازدهتــر از نظــر
مقاومــت ،شــکل پذیــری ،دوام و توانایــی بیشــتر نســبت بــه
مصالــح ســنتی اســت .ایــران از پیشــگامان صنعــت نانــو در چنــد
ســال اخیــر بــوده اســت.

صنعتسیمان
نگاهی به چالش های عمده سیمان در سال ۹۸

کمبود شن و ماسه ،صنعت ساختوساز جهانی را با
مشکل روبهرو خواهد کرد

محمــد اتابــک ،عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق تهــران :رونــد فعلی
صنعــت ســیمان گویــای چنــد چالــش عمــده اســت .چالــش اول
کاهــش مصــرف ســیمان در داخــل اســت .سیاس ـتهای بخــش
مســکن در حــد قــول مانــده اســت .ســاخت بافت فرســوده شــکل
نگرفتــه و بودجههــای عمرانــی پاییــن اســت .سیاســتگذاری
در بخــش ســاختمان بــه نحــوی اســت کــه بــه ســاخت و ســاز
خصوصــی دامــن نمیزنــد درحالیکــه تقریبــا  ۹۰درصــد از
ســاخت و ســاز توســط بخــش خصوصــی انجــام میشــود .بــه
طــور کلــی در ســال جــاری و آتــی محدودیــت بودجــه عمرانــی و
سیاســت گذاریهــا بــه کاهــش میــزان مصــرف انجامیــده اســت.
در خصــوص صــادرات بایــد گفــت کــه ســیمان ایــران در بازارهای
جدیــدی حضــور پیــدا کــرده بــا ایــن حــال نمیتــوان امیــدی بــه
رســیدن بــه نقــاط اوج در ســالهای گذشــته داشــت .امــا ممکــن
اســت بــه  ۱۰تــا  ۱۲میلیــون تــن در ســال آتی برســیم .متاســفانه
طــی یــک ســال اخیــر صــادرات دچــار تصمیمگیریهــای
متعــدد شــده اســت و صنعــت ســیمان را مشــابه دیگر رشــتههای
صنعتــی دچــار مشــکل کــرده اســت .پیــام ایــن وضعیــت بــرای
مشــتریان ســیمان ایــران ایــن اســت کــه ایــران فروشــنده خوبــی
نیســت و ایــن بــه کاهــش میــزان صــادرات در ســال آینــده
میانجامــد .اکنــون صــادرات ایــران بــه عــراق و افغانســتان تحــت
تاثیــر تصمیمــات ناگهانــی سیاســتگذاران تســهیل که نشــده هیچ
بــا مشــکل هــم رو بــه رو شــده اســت.
مهمتریــن چالــش صنعــت ســیمان بــرای ســال آتــی رقابــت
داخلــی کارخانهجــات ســیمان اســت کــه زمینــه تنــزل قیمــت
ســیمان بــه زیــر قیمــت تمــام شــده را فراهــم میکنــد .بعیــد
اســت مصــرف داخــل و صــادرات افزایــش پیــدا کنــد بنابرایــن
بــا اضافــه تولیــد حــدودا  ۲۰میلیــون و رقابــت منفــی مواجهیــم
کــه بــه تشــدید مشــکالت صنعــت در ســال  ۹۸میانجامــد.
در ایــن شــرایط تنهــا میتــوان بــه ایــن امیــدوار بــود کــه
سیاســتگذاری وزارت راه و شهرســازی بــه ایجــاد ســازههای
بتنــی و رویههــای بتنــی دامــن بزنــد و زمینــه افزایــش مصــرف
داخلــی را فراهــم کنــد .از ســوی دیگــر الزم اســت تولیدکننــدگان
قیدهــای الزم بــرای تولیــد را مدنظــر داشــته و بیــش از مصــرف
داخلــی تولیــد نکننــد.
منبع :اتاق تهران

موسســه بینالمللــی کســب و کار جهانــی ،ده اتفــاق کلیــدی را برای
ســال  ۲۰۱۹میــادی پیشبینــی کــرده اســت کــه انتظــار مـیرود
پیامدهــای مهمــی بــرای محیــط کسـبوکار جهانــی داشــته باشــد.
ایــن اتفاقهــا ماهیــت سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی دارنــد کــه در
نهایــت بــر کس ـبوکارها اثــر میگذارنــد.
یکــی از مــوارد دارای اهمیــت در ایــن لیســت کمبــود شــن و ماســه
خواهــد بــود کــه صنعــت ساختوســاز جهانــی را بــا مشــکل روبـهرو
خواهــد کرد.
ب وکار جهانــی
بــر اســاس ارزیابــی شــورای سیاســتگذاری کســ 
موسســه کرنــی ،توســعه شهرنشــینی و زیرســاختها منجــر بــه
کمبــود جهانــی شــن و ماســه کــه دومیــن منبــع طبیعی اســتخراج
شــده پــس از آب اســت ،میشــود .دو ســوم مــواد ســاختمانی ،بتنــی
اســت کــه خــود از دو ســوم شــن و ماســه تشــکیل شــده اســت.
بنابرایــن رونــق ساختوســاز جهانــی ،تاثیــر قابلتوجهــی بــر قیمــت
شــن و ماســه دارد .مصــرف شــن و ماســه چیــن از ســال  ۲۰۱۱تــا
 ۲۰۱۳بیشــتر از مصــرف آمریــکا بیــن  ۲۰۰۰-۲۰۱۰بــوده اســت.
در هندوســتان ،رونــق ساختوســاز نــه تنهــا موجــب افزایــش قیمت
شــده بلکــه بــه مافیــای شــن و ماســه تبدیــل و منجــر بــه اعمــال
خشــونت هــم شــده اســت .گروههــای مجــرم در اندونــزی و ســایر
نقــاط آســیا فعالیــت میکننــد.
ت متحــده بـرای ســیمان و بتــن تقریبــا  ۷۰درصــد
قیمتهــای ایــاال 
بیــن ســالهای  ۲۰۰۴تــا اواســط ســال  ۲۰۱۸افزایــش یافــت ،کــه
بخشــی از آن بــه علــت شکســتگی هیدرولیکــی تراکم شــن در بخش
نفــت و گاز بــود .حتــی حوزههــای ساختوســاز کــه در منطقــه
بیابانــی ماننــد دبــی صــورت میگیرند ،بایــد واردات شــن انجــام دهند
و از شــن و ماســه ســاختمانی اســتفاده کننــد کــه اغلــب از سـواحل،
رودخانههــا و دریاچههــا در سراســر جهــان گرفتــه شــده اســت.
ایــن تقاضــای افزایــش شــن و ماســه اثــرات محیطزیســتی در
بــر خواهــد داشــت ،از جملــه افزایــش ســریع فرســایش و تخریــب
اکوسیســتمهای مبتنــی بــر آب در سراســر جهــان .در ســال ،۲۰۱۹
افزایــش قیمتهــای شــن و ماســه باعــث ایجــاد فشــار مالــی بــر
صنعــت ساختوســاز ،بــه ویــژه در بازارهــای نوظهــور و مــرزی
خواهــد شــد .ایــن رونــد میتوانــد بــه کاهــش یــا لغــو برخــی
پروژههــا منجــر شــود.
منبع :اقتصادنیوز
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صنعتسیمان
سهم ایران از تولید و صادرات سیمان در جهان
چقدر است؟

دبیــر انجمــن کارفرمایــان صنعــت ســیمان بــا بیــان اینکــه
کشــور در صــادرات ســیمان رتبــه اول در منطقــه را دارد از
افزایــش ســالیانه  2میلیــون تــن ســیمان خبــر داد.
عبدالرضــا شــیخان دبیــر انجمــن کارفرمایان صنعت ســیمان ،
بــا اشــاره بــه افزایــش ظرفیــت تولید ســیمان پــس از پیــروزی
انقــاب اســامی اظهــار کــرد :پیــش از انقــاب ظرفیــت تولیــد
ســیمان در کشــور  ۸میلیــون تــن بــود امــا اکنــون ظرفیــت
تولیــد  ۱۱برابــر شــده و بــه  ۸۷میلیــون تــن رســیده اســت.
دبیــر انجمــن کارفرمایــان صنعــت ســیمان ادامــه داد :در دهــه
 ۸۰بــر اســاس نیــاز کشــور و رســیدن بــه افــق  ۱۴۰۴شــاهد
بیشــترین افزایــش حجــم تولیــد ســیمان در کشــور بودیــم.
بــه گفتــه وی؛ ایــران در صــادرات ســیمان رتبــه اول در منطقــه
و رتبــه ششــم در جهــان را دارد.
شــیخان افــزود :صــادرات هــر تــن ســیمان نزدیــک بــه  ۳۰دالر
ارز آوری بــرای کشــور دارد و در حــال حاضــر نزدیــک بــه ۱۲
میلیــون تــن ســیمان بــه کشــورهای همســایه و عضــو CIS
صــادر میشــود.
دبیــر انجمــن کارفرمایــان صنعــت ســیمان ادامــه داد :از ســال
 ۹۰میــزان تولیــد ســیمان ســالیانه  ۲میلیــون تــن افزایــش
داشــته اســت و بــه جــرات میتــوان گفــت :صنعــت ســیمان،
جــزو صنایــع بــزرگ و تاثیــر گــذار در اقتصــاد کشــور اســت.
منبع :راهبرد معاصر
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تولید پاکت سیمان با استفاده از کاغذ معدنی

دکتــر مهــدی اســکندری ،عضــو هیـــأت علمــی پژوهشــکده
فــرآوری مــواد معدنــی و مجــری طــرح « تولیــد پاکــت
ســیمان بــا اســتفاده از کاغــذ معدنــی» بــا بیــان اینکــه در
حــال حاضــر اکثــر شــرکتهای تولیــد ســیمان در کشــور
از مــواد پلیمــری پلــی پروپیلــن جهــت بســتهبندی ســیمان
اســتفاده میکننــد ،گفــت :ایــن پاکتهــای پلیمــری غیــر
برگشــتپذیر بــه محیــط زیســت هســتند و هــزاران ســال
طــول خواهــد کشــید کــه بــه طبیعــت بازگردنــد.
عضــو هیـــأت علمــی پژوهشــکده فــرآوری مــواد معدنــی بــا
تأکیــد بــر ایــن کــه در ایــن پاکتهــای جدیــد حــدود  ۷۰تــا
 ۸۰درصــد از پــودر ســنگ طبیعــی اســتفاده میشــود و بــه
وفــور در طبیعــت از جملــه کشــورمان یافــت میشــود ،افــزود:
ایــن پاکتهــا ارزانتــر از پاکتهــای پروپیلــن هســتند.
اســکندری گفــت :حــدود  ۷۰تــا  ۸۰درصــد پاکتهــا پــودر
ســنگ اســت و از پلیمــری کمتــری در آن اســتفاده میشــود
و مشــکالت محیــط زیســتی آن بســیار کمتــر از پاکتهــای
ســیمانی پلیمــری بهشــمار م ـیرود.
ایــن محقــق ادامــه داد :از مزایــای آن میتــوان بــه ایــن
مســئله اشــاره کــرد کــه در ایــن فرآینــد نیــازی بــه هیــچ آب
مصرفــی نیســت و در صــورت تجــاری ســازی ایــن محصــول
توســط جهــاد دانشــگاهی تربیــت مــدرس ایــن پاکتهــا
میتواننــد جایگزیــن پاکتهــای مرســوم شــوند.
منبع :ایسنا

مسئولیت های اجتماعی

ورزش و ســرگ ـ ــرمی
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ورزش و سرگرمی

5
1
گ
ز
ی
ن
ه
غ
ذ
ا
ی
ی
ک
ه
ت
س
ک
ی
ن
د
ه
ن
د
ه انواع
دردها هستند
التهاب و درد ،ناشی از واکنش بافتهای بدن نسبت به عفونت ،آلودگی،
جراحت و یا یک ماده محرک است .نشانههای التهاب از این قرارند:
درد ،تورم و قرمز شدن محل درد .گاهی اوقات عملکرد بافت و یا
اندام ملتهب شده دچار اختالل میگردد و فرد دیگر به درستی قادر
به حرکت نیست .برخی از بیماریهای مزمن مانند بیماریهای قلبی
همیشه با التهاب همراه هستند.
معموال در پزشكي براي درمان التهاب از روشهايي مانند
استراحت ،ورزش سبك ،كنترل وزن ،حركات كششي و همچنين
مصرف دارو براي كاهش التهاب و كنترل درد استفاده ميشود .در
درمانهاي دارويي معموال از داروهاي ضدالتهابي غيراستروئيدي
و يا استروئيدي استفاده ميشود و در برخي موارد نيز ممكن است
منجر به جراحي و تعويض مفصل در موضع التهاب شود .معموال
يكي از رايجترين درمانها همان استفاده از داروهاي غيراستروئيدي
است .اگرچه استفاده از اين داروها در رفع التهاب مفيد است ،اما
داراي عوارض جانبي بوده و ميتوانند سبب تحريك معده و يا زخم
معده شوند .حتي در مواردي كه از اين داروها استفاده طوالني
مدت ميشود ،ميتوانند منجر به بروز مشكالتي براي كليه گردند.
در این میان برخی از اقالم خوراکی و میوهها و سبزیجات حاوی خواص
ضد التهابی و ضد درد هستند.
روغن زیتون

محققان دانشگاه پنسیلوانیا نشان دادهاند که یک
ماده شیمیایی در روغن زیتون به نام اولئوکانتال
منجر به مهار آنزیم التهابی شده و درست مانند
ایبوپروفن عمل میکند .این ماده همچنین خطر ابتال
به بیماریهایی مانند آلزایمر را نیز کاهش میدهد.
40
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آناناس

بروملین ،آنزیم موجود در این میوه گرمسیری منجر
به کاهش میزان التهاب شده و دردهای ناشی از
استئوآرتریت و آرتریت روماتوئید را کاهش میدهد.
مصرف این میوه تورم ناشی از سندرم تونل مچ دست
را نیز در بیماران مبتال کاهش میدهد.
سیب

جای تعجب نیست که پزشکان توصیه به مصرف
روزانه یک عدد سیب میکنند ،چون حاوی آنتی
اکسیدانی به نام کورستین است که خاصیت ضد
التهابی دارد.
آجیل و دانهها

غذاهای سرشار از تریپتوفان ،اسید آمینهایی که
ممکن است منجر به کاهش درد شود ،عبارتند از
فندق ،دانه کنجد ،تخمه آفتابگردان ،محصوالت
لبنی ،سویا ،غذاهای دریایی ،غالت سبوسدار ،برنج،
لوبیا و عدس.
اسفناج

سبزیجات با برگ تیره مانند کلم ،چغندر و اسفناج،
حاوی کاروتنوئیدها و رنگدانههای گیاهی برای کاهش
میزان التهاب و درد ناشی از آن هستند.

ورزش و سرگرمی
شکالت تیره :شکالت تیره نیز حاوی مواد
شیمیایی برای کمک به مبارزه با التهاب است.
مطالعات محققان ایتالیایی نشان میدهد که
مصرف شکالت تیره میتواند در کاهش التهاباتی
که به بیماریهای قلبی عروقی منجر میشود
موثر باشد.
برنج قهوهای

این نوع برنج به همراه دیگر غالت کامل برای مبارزه
با درد ناشی از سندرم روده تحریک پذیر مفید
هستند .غالت سبوسدار منبع خوبی از منیزیم است
که به نظر میرسد منجر به کاهش دفعات میگرن،
کمک به آرامش اعصاب ،بهبود وضعیت عروق خونی
و عضالت میشوند .مصرف منظم برنج قهوهای از
افزایش وزن که خود عامل بروز التهاب است،
پیشگیری میکند.
انگور :حاوی رسوراترول است ،که برای کاهش
التهاب درست مانند آسپرین عمل میکند ،البته
بدون تحریک معده ،انگور همچنین سرشار از مواد
مغذی برای کاهش خطر ابتال به برخی از سرطانها
است.
زغال اخته

محققان دانشگاه هاروارد نشان دادهاند ،زنانی که
روزانه  10اونس آب ذغال اخته مینوشند42 ،
درصد کمتر از سایرین دچار التهاب و عفونت مثانه
میشوند .زغال اخته به دفع سموم و چربیهایی
که در بافتهای بدن تجمع میکنند یاری میرساند.
تجمع سموم و چربیها در بافتهای بدن عامل التهاب
و احتباس آب محسوب میشود.
چای سبز ،سیاه و سفید

سرشار از آنتی اکسیدان هایی به نام فالونوئید است
که منجر به کاهش خسارت سلولی در مبتالیان به
آرتریت میشود.

کلم بروکلی

این سبزی حاوی گلوتاتیون است؛ یک آنتی اکسیدان
که منجر به محافظت در برابر آرتریت میشود .دیگر
سبزیجات حاوی گلوتاتیون عبارتند از :مارچوبه ،کلم،
گل کلم ،سیب زمینی ،گوجه فرنگی ،آووکادو ،گریپ
فروت ،پرتقال ،هلو ،هندوانه.

ماهی

ماهیهای روغنی بعالوه دانه کدو تنبل ،روغن
زیتون ،روغن کانوال و  ...حاوی اسیدهای چرب
امگا  3هستند که یک عامل ضدالتهابی قوی
است .این اسیدهای چرب به طور چشمگیری
التهاب روده ،گرفتگی عضله و درد معده را
برطرف میکند و در برخی موارد مانند داروها
درد را تسکین می بخشد .اسیدهای چرب امگا
 3عملکرد سیستم گوارشی را نیز بهبود میبخشد.
زنجبیل

ماده ضد درد موجود در زنجبيل ،درد عضله ،مفصل،
سفت شدن و ورم عضله را در عرض 2ماه تا  63درصد
کاهش ميدهد .مصرف روزي حداقل يک قاشق
مرباخوري خشک يا  2قاشق مرباخوري زنجبيل تازه
براي افراد مبتال به درد عضله توصيه ميشود.
جوی دو سر

آندومتريوزيس هنگامي رخ ميدهد که جدارههاي ريز
رحم ،کنده مي شود و خارج از رحم رشد ميکند .به
گفته محققان ،اين سلولهاي مهاجر دوران قاعدگي را
در برخي زنان به دوران زجرآوري تبديل ميکنند و به
حدي التهاب ايجاد ميکنند که فرد درد بسيار شديد
دارد .رژيم غذايي غني از جو دو سر طي  6ماه اين درد را
تا  60درصد کاهش ميدهد .با خوردن روزي يک پيمانه
جو دو سر ميتوان از اين درد رهايي پيدا کرد.
گیالس

نتايج بررسيها نشان ميدهد از هر  4زن حداقل يک نفر
به درد آرتريت ،نقرس و سردردهاي مزمن مبتالست.
آنتوسيانين ترکيبي که رنگ قرمز به گيالس ميدهد
خاصيت ضدالتهابي دارد و  10برابر از آسپرين قويتر
است .آنتوسيانين ،آنزيمهاي ايجادکننده التهاب در
بافتها را متوقف ميکند و در نتيجه مانع از بروز دردهاي
متفاوت ميشود .مصرف روزي  20گيالس برای برطرف
شدن درد ،توصيه ميشود.
زردچوبه

تحقیقات می گویند زردچوبه نسبت به آسپرين يا
ايبوپروفن در تسکين درد  3برابر موثرتر است .زردچوبه
 50درصد از درد بيماران آرتريت را کاهش ميدهد.
کورکومين ،ماده فعال موجود در اين ادويه ،آنزيم
توليدکننده هورمونهاي دردزا را متوقف ميکند .کافي
است روزي يک چهارم قاشق مرباخوري از اين ادويه
مصرف کنيد.
منبع :آوای سالمت
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عبدالرحمن پرتابیان :با عشق به کار و توکل بر خدا و صبوری قطعا
راهها هموارتر میشود.

عبدالرحمن پرتابیان از نیروهای قدیمی و فعال کارخانه است که سابقه
سه دوره نماینده شورای کارگری را در کارنامه خود دارد .با او که هم
اکنون به عنوان سرپرست انبار عمومی مشغول به فعالیت است به
گفتگو نشستهایم که در ادامه میخوانید.
متولد چه سالی هستید و از کی و چگونه وارد شرکت شدید؟
متولد  1354/5/2بندر خمیر هستم و از  76/10/20وارد کارخانه
شدم .االن  21سال است در این مجموعه صنعتی مشغول به کار
هستم.
در کدام قسمت مشغول به کار هستید ؟
به عنوان سرپرست انبار در این مجموعه انجام وظیفه میکنم.
سختترین تجربه کاری و بهترین تجربه کاریتان چه بوده
است؟
سختترین تجربه کاری من ابتدای کارم در این واحد صنعتی بوده
است ،آن هم نه بدلیل شرایط کاری بلکه به دالیل مسائل مربوط به
نیرو در سال  76که حق خیلی از عزیزان تضییع شد .این مسائل
همزمان با شروع کار من بود که ده ماه بدون حقوق در واحد
بارگیرخانه و کمک اپراتوری باسکول کار کردم و بعد از ده ماه با
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کسورات فراوان حقوقم را پرداخت کردند .به هر حال امیدوار بودم که
انسان باید در زندگی مایوس و نا امید نشود و توکل بر خداوند کارها
را هموار میکند و خداوند میفرماید «ان مع العسر یسرا» (به راستی
همراه هر سختی آسانی است) .به دوستان توصیه میکنم که اوایل کار
سختیهای فراوانیست ،با عشق به کار و توکل بر خدا و صبوری قطعا
راهها هموارتر میشود.
بهترین تجربه کاریام نیز سه دوره نماینده شورای کارگری بود که
بعنوان نائب رئیس شورا ،در خدمت همکاران عزیز بودم و در این مدت
همه دوستان با پیشنهادها و نظراتشان همیشه حامی ما بودند و از
آنها خیلی چیزها آموختم.
کمی در خصوص فعالیتهای برون سازمانی خود برای ما
توضیح دهید؟
بنده از سال  84تا  92سه دوره عضو شورای اسالمی کارخانه بودم و
در کنار سایر اعضاء در حد وسع ،با هماهنگی و حمایت مدیران ارشد
مجموعه ،خیلی از موارد رفاهی و پرسنلی را تثبیت کردیم .هر چند
تعدادی از درخواستها بی پاسخ ماند که خدا را شکر شورای بعدی
پیگیری کردند و همکاران نیز این راه را ادامه دادند که امیدوارم
با تعامل و همفکری ،قدم خیر و مثبتی برای همکاران زحمتکش

ورزش و سرگرمی
برداشته شود .در خصوص مسائل برون سازمانی هم بنده بعنوان نماینده
کارگران استان در هیئت حل اختالف و همچنین در کمیته تجدید نظر
مشاغل سخت و زیانآور هستم .پروندههای متعددی در هفته و ماه به
این کمیتهها ارجاع میشود که مهمترین موضوع در خصوص مشاغل
سخت و زیانآور استان است .با توجه به ازدیاد پروندهها و دشواری این
تصمیمگیریها ،امیدوارم با نگاه مثبت نمایندگان دولتی و کارفرمایی
بتوانیم دغدغههای کارگران عزیز استان را مرتفع کنیم .هرچند در این
 14سال که بنده در تشکیالت کارگری استان هستم ،مدیرکل وقت
جناب مهندس سلیمی بیشترین همکاری با نهادهای کارگری و حل
مشکالت کارگران را داشته است که جا دارد از ایشان تشکر ویژهای
داشته باشم.

تــا زمانــی کــه بــرای آشــنایی بــا ایــن ابزارهــا و جزئیتریــن
ویژگیهــا و ظرافتهــای آنهــا وقــت نگذاریــم ،نمیتوانیــم
انتظــار داشــته باشــیم کــه بــا اســتفادهی ناشــیانه از ابــزار
کلمــات ،محصــول ارزشــمندی خلــق شــود.

اگر بخواهید حرفی با مسئولین پیرامون مسائل کاری داشته
باشید چیست؟

صحبــت در جمــع و ســخنرانی بــرای دیگــران ،ســادهتر خواهــد
شد

در خصوص سخنم با مسئولین این مجموعه ،بنده اذعان دارم با
توجه به اینکه مدیرعامل فعلی جناب دکتر باشتی خودشان هرهفته
در کارخانه تشریف دارند مسائل را به خوبی رصد میکنند و تمام
دغدغههای کارگران را میدانند و در این خصوص در بحث رفاهی و
عدالت بین تمام اقشار کارگری کارخانه بیشترین توجه را دارند.
آینده شرکت از نگاه شما بعنوان عضوی که در رشد موسسه
نقش دارید چیست؟
چشم انداز شرکت به امید خدا با مدیریت صحیح قطعا روشن و مثبت
است ،هر چند مشکالتی درخصوص تحریمها و سفارش قطعات خط
تولید وجود دارد اما میتوان با اقتصاد مقاومتی و نگاه به توان داخلی
در سطح ملی ،این دشواریها را پشت سر گذاشت.
اگر در این سمت نبودید دوست داشتید چه سمتی داشته
باشید؟
خدا را شکر از این محیط کاری در کنار همکاران عزیز بسیار رضایت
دارم ،بهتر است این سوال را جواب ندهم چون شاید دوستان بگویند
نگاهی به سمت ما دارد(.خنده)
اگر در این شغل نبودید دوست داشتید چه کاری انجام دهید؟
برای کارهای فرهنگی و اجتماعی بیشتر وقت را میگذاشتم .هر
چند هم اکنون نیز در نهادهای ادبی ،فرهنگی و دانشگاهی استان
با مسئولین این حوزهها ارتباط مستقیم دارم و در برنامه ریزی این
فعالیتها مشارکت میکنم.
در آخر اگر صحبتی دارید بفرمایید
همدلی و همکاری رمز موفقیت هر نهادی است ،پس باید در این
مجموعه همدل باشیم و کارگر وکارفرما در کنار هم برای توسعه و
بهرهوری بیشتر این مجموعه که منبع رزق و روزیمان است ،کوشاتر
باشیم .جا دارد یادی کنیم از تعداد سی عزیزی که در کنار ما در این
صنعت بودند و اکنون به رحمت خدا رفتند .یادشان گرامی و روحشان
شاد و سپاس از عزیزان روابط عمومی که این فرصت را در اختیار بنده
گذاشتند.

آشنایی بهتر با کلمهها ،به بیان دقیقتر و زیباتر
مفاهیم کمک میکند
هــر شــغل و فعالیتــی ،ابزارهــای خــود را دارد و ابــزار نوشــتن و
ســخن گفتــن ،کلمــات هســتند.

اکثــر مــا هنــگام گفتگــو بــا دیگــران ،صرفـاً روی انتقــال کلیــات
پیــام تمرکــز داریــم.
بــه همیــن علــت ،کمتــر بــه انتخــاب کلمــات ،ســاختار جملــه و
نیــز بهتریــن شــیوهی انتقــال مفهــوم فکــر میکنیــم.
نادرســت نیســت اگــر بگوییــم کلمههــا و جملههــا و اصــوات،
تقریبـاً ناآگاهانــه بــه یکدیگــر وصــل میشــوند و جملههــای مــا
را تشــکیل میدهنــد.
ع صحبــت کنیــم،
بــه همیــن علــت ،وقتــی میخواهیــم در جمـ 
مجبــور میشــویم – بــر خــاف عــادت همیشــگی – بیــش
از حــد بــه شــیوهی حــرف زدن و انتخــاب کلماتمــان فکــر
کنیــم و بخــش قابــل توجهــی از انــرژی مغــز مــا صــرف ایــن
کار میشــود.
صــرف انــرژی بــرای انتخــاب کلمههــا و ســاختار جملههــا
باعــث میشــود مغزمــان بــرای مدیریــت ســایر فعالیتهــا
انــرژی کافــی نداشــته باشــد.
حاصــل ایــن وضعیــت بــه صــورت اســترس زیــاد ،ریختــن لیــوان
آب روی میــز یــا کامپیوتــر ،لرزیــدن دســت ،گــم کــردن فایــل
و اســاید ،اســتفاده از کلمــات نادرســت ،مکثهــای بیدلیــل و
تکــرار کلمــات ،نمــود پیــدا میکنــد.
وقتــی عــادت میکنیــم در شــرایط عــادی هــم بــه کلمههــا
و تفاوتهــای ظریــف آنهــا فکــر کنیــم ،هنــگام صحبــت در
جمــع و ســخنرانی یــا گفتگــو در مذاکرههــای حســاس ،نیازمنــد
تــاش و تمرکــز مضاعــف نخواهیــم بــود.
طبیعتـاً ایــن ظرفیــت ذهنــی آزاد شــده میتوانــد بــرای کارهــای
مفیــد دیگــر  -از جملــه مــوارد زیــر  -صرف شــود:
تحلیل وضعیت جلسه
توجه کردن به ساختار جمل ه و حرفهایمان
تحلیــل زبــان بــدن و ســایر پیامهــای غیرکالمــی طــرف
مقابــل
جستجوی بهترین شیوه برای بیان خواستهها و پیامها
منبع :متمم
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عبدالنور علینیا :یکی از ویژگیهای کارکنان سیمان هرمزگان و در
کل مردم این منطقه ،همدلی و صداقت است

عبدالنور علینیا ،متولد  56/6/20در رویدر و دارای  2پسر و یک
دختر است .او از سال  1380پس از تقاضای کار و نیاز کارخانه در
واحد حراست استخدام شده است و تا هم اکنون در همین بخش
مشغول به فعالیت است.

عبدالمهدی فرزانه در واحد حراست و انتظامات که با توجه به تجربه
های گرانبهایی که داشتند توانستند ضمن برقراری آرامش در محیط
کار و باالبردن روحیه کاری بین تمامی پرسنل این واحد تجارب خود
را به خوبی در اختیار سایر همکاران قرار دهند.

در حال حاضر در کدام قسمت مشغول به کار هستید؟

چه آرزویی مربوط به این کار دارید و به نظرتان چند درصد
به آن رسیدهاید و یا نزدیک آن هستید؟

در واحد حراست ،قسمت انتظامات ،بعنوان دفتردار شیفت C
انتظامات کارخانه مشغول به کار هستم.
سخت ترین تجربه کاری و بهترین تجربه کاریتان چه بوده
است؟
سختترین تجربه کاری مربوط به آتش سوزی بازار قدیم درگهان
بود که نزدیک به  30ساعت به طول انجامید و حدود  24ساعت
مشغول عملیات اطفاء حریق به سرپرستی آقای قباد زارع و همکاری
پرسنل آتش نشانی و انتظامات آقایان بدرود و کوهرو بودیم .به لطف
خدا در این آزمون موفق شدیم که این مهم باعث تقدیر و تشکر
مسئولین منطقه از شرکت سیمان هرمزگان شد .بهترین تجربه
کاری هم مربوط است به زمان حضور آقایان حاج آقا حسنزاده و
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امیدواریم با یاری خدا و مساعدت مدیران مجموعه علی الخصوص
جناب آقای دکتر باشتی که خدارا شکر نزدیک به  80درصد فاصلهها
را کم کردهاند ،من و تمامی پرسنل پیمانکار و روزمزد تبدیل وضعیت
شویم و به استخدام کارخانه در بیاییم.
چقدر در برقراری تعادل میان کار و خانواده موفق بودهاید؟
مهمترین تجربیات و راهکارهایتان در این زمینه چه بوده
است؟
به نظر می رسد این موضوع همیشه بعنوان یک موضوع بحث برانگیز
مطرح بوده و هست ولی با کاهش استرس میتوان نقش موثری در
محیط کار که به عنوان خانه و خانواده دوم تلقی میشود ،داشت و
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با این موضوع مهم کنار بیاییم و اثرات آن را به خانواده منتقل
نکنیم تا بتوانیم در محیط کار و خانواده تعادل برقرار کنیم .
اگر بخواهید حرفی با مسئولین پیرامون مسائل کاری
داشته باشید چیست؟
خوشبختانه پس از حضور جناب دکتر باشتی بعنوان مدیرعامل
محترم شرکت ،تبعیضها و فاصلهها بین پرسنل کمتر شده
که بنده و تمامی همکاران توانستهایم با خیال راحت و با
آرامش ،حرفها و درد دلهایمان را با ایشان در میان بگذاریم.
به همین خاطر از ایشان تقدیر و تشکر میکنیم و دعای خیر
ما همیشه بدرقه راه ایشان است.
آینده شرکت از نگاه شما بعنوان عضوی که در رشد
موسسه نقش دارید چیست؟
یکی از ویژگیهای کارکنان و در کل مردم این منطقه ،همدلی
و صداقت است که این خصوصیت میتواند بعنوان فاکتور رشد
و ترقی شرکت سیمان و تضمین این امر شود .من امیدوارم که
به عنوان یک عضو کوچک در این مجموعه بزرگ بتوانم باعث
رشد و پیشرفت در تولید کارخانه شوم .
اگر در این بخش نبودید دوست داشتید در چه واحدی
فعالیت میکردید؟
من از بدو استخدام و ورود به کارخانه در این شغل مشغول
بکار بودهام .خدا را شکر بنده از شغلم رضایت کامل دارم و
امیدوارم که مسئولین و سایر همکاران این واحد نیز از بنده و
عملکردم رضایت کامل داشته باشند.
شرایط کاری در انتظامات چگونه است و عمده کاری
که انجام میدهید چیست؟
وضعیت ما به عنوان شیفت کارخانه طی دو هفته بمدت 12
ساعت در طول روز و شب مشغول انجام وظیفه و خدمت
به پرسنل و همکاران محترم هستیم و امیدوارم که تمامی
همکاران از بنده حقیر رضایت کامل داشته باشند .عمده کار
یک دفتردار ارتباط با ارباب رجوع است که باید با احترامی
شایسته با آنها برخورد کنیم.
حرف آخر:
برای تمامی همکاران و مسئولین محترم علی الخصوص مدیر
عامل محترم آقای دکتر باشتی آرزوی سالمتی ،تندرستی
و موفقیت دارم و امیدوارم در آیندهای نزدیک شاهد تغییر
وضعیت تمامی پرسنل پیمانکار و روزمزد کارخانه باشیم.

به نظر میرسد که استعداد را تحت شرایط مناسب
میتوان تربیت کرد .پس آیا فکر میکنید قادرید یک
ورزشکار المپیکی شوید؟
بــرای تبدیــل شــدن بــه بهتریــن ورزشــکار ،موســیقیدان یــا حتــی یــک
گِی ِمــر ،میبایســت بیوقفــه تــاش کنیــد .امــا تــا چــه انــدازه هــوش
طبیعــی تاثیــر گــذار اســت؟ آیــا برخــی از مــا ذاتـاً بــا شــانس بیشــتری
بــرای بهتریــن بــودن در آنچــه انجــام میدهیــم بــه دنیــا میآییــم؟
بــرای بررســی ایــن پرســش در حــوزه ورزش ،دانشــمندان افــراد آمــوزش
ندیــدهای را بــا برنامــه ورزشــی یکســان مــورد بررســی قــرار دادنــد
تــا ببیننــد آیــا میــزان یکســانی از تمریــن منجــر بــه نتایــج متفــاوت
میشــود یــا خیــر؟
همانطــور کــه پیشبینــی میشــد ،افــراد متفــاوت میــزان پیشــرفت
متفاوتــی را از خــود نشــان دادنــد ،برخــی بــه ســرعت پیشــرفت کردنــد.
در حالــی کــه بقیــه راکــد ماندنــد .امــا جالــب ایــن اســت کــه افــرادی
کــه خویشــاوند خونــی هــم بودنــد ،پیشــرفت مشــابهی را از خــود نشــان
دادنــد ،کــه ایــن حاکــی از آن اســت کــه ژنتیــک آنهــا در اســتعداد
ورزشیشــان نقــش داشــته اســت .چنانچــه والدیــن یــا خواهــر و بــرادر
شــما نتایــج شــگفت انگیــزی بــر اثــر تمریــن بدســت آوردهانــد ،در
مــورد شــما نیــز چنیــن خواهــد بــود .ایــن افــراد در اثــر تمریــن ســریع
پیشــرفت میکننــد.
پــس از بررســی آمــاری اســتقامت افــراد ،مشــخص شــد کــه پنجــاه
درصــد از پیشــرفت ورزشــی مرتبــط بــا ژنتیــک اســت .بــه عبــارت
دیگــر ورزشــکاران بــزرگ بــا ژنهــای خــوب بــه دنیــا میآینــد .بــه مــرور
زمــان دانشــمندان توانســتهاند آن دســته از ژنهایــی را کــه معتقدنــد
مســئول چنیــن خصوصیاتــی هســتند را شناســایی کننــد .افــرادی که در
اثــر تمریــن ســریع پیشــرفت میکننــد دارای چنیــن ژنهایــی بــوده و
بــا صــرف نظــر از اینکــه در هنــگام شــروع چقــدر آمادگــی جســمانی
داشــته باشــند ،پیشــرفت قابــل مالحظ ـهای را تجربــه میکننــد.
از طــرف دیگــر ،اگــر ژنهــای شــما مناســب تمرینات اســتقامتی نباشــد،
اســکی یــا صحرانــوردی احتماالً مناســب شــما نیســتند .اما حتــی قبل از
شــروع تمرینــات ،دانشــمندان متوجــه موضــوع دیگــری نیــز شــدند .افراد
همگــی ســطح اســتقامت اولیــه متفاوتــی داشــتند ،بــدون هیچگونــه
تمرینــی ،برخــی افــراد از آمادگــی جســمانی بیشــتری نســبت بــه بقیــه
برخــوردار بودنــد .چنیــن بــه نظــر میرســد کــه چیدمــان متفاوتــی از
ژنهــا موجــب میشــود برخــی افــراد ســطح اولیــه بهتــری داشــته
باشــند .در ارتبــاط بــا اســتقامت ،ایــن ژنهــا دارای کدهایــی هســتند که
میتوانــد باعــث حجــم خــون بیشــتری در افــراد شــود کــه عمومـاً تـــنها
در ورزشــکاران حرفــهای دیــده میشــود .پــس شــما میتوانیــد دارای
ســطح اولیــه بــاال یــا قابلیــت تربیــت شــدن بــاال یــا هــردو باشــید.
احتمــال آن نیــز وجــود دارد کــه بزرگتریــن ورزشــکاران عــاوه بــر
داشــتن برخــی ژنهــای خــوب حداکثــر تالششــان را نیــز میکننــد .بــه
نظــر میرســد کــه اســتعداد را تحــت شــرایط مناســب میتــوان تربیــت
کــرد .پــس آیــا فکــر میکنیــد قادریــد یــک ورزشــکار المپیکــی شــوید؟
علــم میگویــد تــا وقتــی امتحــان نکردهایــد نخواهیــد فهمیــد.
منبع :گمانه
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فاطمه ،فاطمه است

"فاطمه ،فاطمه است" یکی از زیباترین و گویاترین عبارتهایی است که
میتوان برای توصیف حضرت زهرا(س) به کار برد .ایشان جدا از آنکه
دختر پیامبر اسالم (ص) ،همسر امام علی (ع) و مادر امام حسن و امام
حسین (ع) بودند خودشان به عنوان یک زن نقش بسیار مهم و مستقلی
در تاریخ دین اسالم ایفا کردهاند .عبارت "فاطمه ،فاطمه است" به خوبی
این وجه از شخصیت این بانویی نمونه تاریخ بشر را نشان میدهد .عبارتی
که در عین گویا بودن مبهم نیز هست .چرا که فاطمه بودن یک خاصیت
منحصر به فرد بود .اما وقتی این خاصیت شناسانده شود روح تمام زنان
و مادران رنگی دیگر میگیرد .رنگ انسانیت ،حق جویی ،مهر و همه
خوبیهایی که میتوان در وجود انسان یافت.
اولین بار این عبارت توسط دکتر علی شریعتی در یک سخنرانی با
موضوع زندگی حضرت فاطمه (س) به کار برده شد .بعدها متن این
سخنرانی به صورت کتابی به نام "فاطمه ،فاطمه است" منتشر گردید .در
ادامه بخشهای پایانی این کتاب را با هم میخوانیم:
"در چهره همه ستمدیدگان که بعدها در تاریخ اسالم بسیار شدند هالهای
از فاطمه پیدا بود .غصب شدگان ،پایمال شدگان و همه قربانیان زور
و فریب ،نام فاطمه را شعار خویش کردند .یاد فاطمه ،در توالی قرون،
پرورش مییافت و در زیر تازیانههای بیرحم و خونین خالفتهای جور و
حکومتهای بیداد و غصب ،رشد مییافت و همه دلهای مجروح را لبریز
میساخت.
اینن است که همه جا در تاریخ ملتهای مسلمان و تودههای محروم در
امت اسالمی ،فاطمه منبع الهام آزادی و حق خواهی و عدالت طلبی و
مبارزه با ستم و قساوت و تبعیض بوده است .از شخصیت فاطمه سخن
گفتن بسیار دشوار است  ،فاطمه یک زن بود ،آنچنان که اسالم میخواهد
که زن باشد" .تصویر سیمای" او را پیامبر ،خود رسم کرده بود واو را در
کورههای سختی و فقر و مبارزه و آموزشهای عمیق و شگفت انسانی
خویش پرورده و ناب ساخته بود.
وی در همه ابعاد گوناگون "زن بودن" نمونه شده بود .مظهر یک "دختر"،
در برابر پدرش .مظهر یک "همسر" ،در برابر شویش .مظهر یک "مادر" ،
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در برابر فرزندانش .مظهر یک "زن مبارز و مسئول" ،در برابر زمانش و
سرنوشت جامعهاش .وی خود یک "امام" است .یعنی یک نمونه مثالی،
یک تیپ ایده آل برای ،یک "ا ُسوه" یک "شاهد" برای هر زنی که میخواهد
"شدن خویش" را خود انتخاب کند.
او با طفولیت شگفتش ،با مبارزه مدامش در دو جبهه خارجی و داخلی در
خانه پدرش ،خانه همسرش ،در جامعهاش ،در اندیشه و رفتار و زندگیش،
"چگونه بودن" را به زن پاسخ میداد.
نمیدانم از او چه بگویم؟ چگونه بگویم؟ خواستم از "بوسوئه" تقلید کنم،
خطیب نامور فرانسه که روزی در مجلسی با حضور لوئی ،از "مریم" سخن
میگفت .گفت ،هزار و هفتصد سال است که همه سخنوران عالم درباره
مریم داد سخن دادهاند .هزار و هفتصد سال است که همه فیلسوفان و
متفکران ملتها در شرق و غرب ،ارزشهای مریم را بیان کردهاند .هزار
و هفتصد سال است که شاعران جهان ،در ستایش مریم همه ذوق و
قدرت خالقهشان را بکار گرفتهاند .هزار و هفتصد سال است که همه
هنرمندان ،چهره نگاران ،پیکره سازان بشر ،در نشان دادن سیما و حاالت
مریم هنرمندیهای اعجازگر کردهاند .اما مجموعه گفتهها و اندیشهها و
کوششها و هنرمندیهای همه در طول این قرنهای بسیار ،به اندازه این
یک کلمه نتوانستهاند عظمتهای مریم را باز گویند که:
"مریم مادر عیسی است".
و من خواستم با چنین شیوهای از فاطمه بگویم ،باز درماندم.
خواستم بگویم :فاطمه دختر خدیجه بزرگ است دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم که :فاطمه دختر محمد است دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم که :فاطمه همسر علی است دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم که :فاطمه مادر حسنین است .دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم که :فاطمه مادر زینب است .باز دیدم که فاطمه نیست.
نه ،اینها همه هست و این همه فاطمه نیست.
فاطمه ،فاطمه است."...
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ترفندهای جالب و کاربردی گوگل ترنسلیت
چگونه با استفاده از گوگل ،خودمان یک مترجم باشیم

گوگل ترنسلیت ابزاری برای ترجمه متون مختلف و همچنین
بزرگترین ماشین ترجمه آنالین است .این مترجم از بهترین خدمات
ترجمه آنالین است.
این سیستم انواع متن ،گفتار ،تصویر ،وب سایت یا ویدئو را از یک زبان
به زبان دیگر ترجمه میکند.
سرویس مترجم این شرکت میتواند  100زبان را پشتیبانی کند،
متن وارد شده را تلفظ کند و حتی میتواند زبان متن وارد شده را
تشخیص دهد.
اگر تک کلمهایی جستجو کنید کلمات هم معنی و نزدیک را برای شما
مییابد .اگر لینک یک صفحه از وب را که به زبان شما نیست را به
مترجم گوگل بدهید این صفحه به زبان شما ترجمه میشود.
اکثر مردم از گوگل ترنسلیت برای ترجمه لغات یا جمالت استفاده
میکنند اما تعداد بسیار کمی از این افراد از ویژگیهای کامل این ابزار
رایگان اطالع دارند .در این مطلب شما را با دیگر ویژگیهای گوگل
ترنسلیت آشنا میکنیم.

ترجمه اسناد
ل  ،Translateمیتوانید اسناد و فایلهای متنی خود را
در گوگ 
به کمک مترجم گوگل ترجمه کنید .تنها کافی است بر روی لینک
" ”Translate a documentکه در قسمت «تکست باکس»
ظاهر میشود ،کلیک کنید.
حالت مکالمه

در این حالت که تنها در موبایل امکانپذیر است میتوانید زبان مبدا و
مقصد را مشخص کنید و با کلیک بر آیکون میکروفون ،حرف بزنید تا
اپلیکیشن به صورت خودکار حرفهای شما را ترجمه و سپس پخش
کند .در ضمن میتوانید از دکمه  Autoهم بهره ببرید که اپلیکیشن
میتواند زبان مقصد را تشخیص بدهد و بعد از ترجمه ،فرصت را به
طرف مقابل میدهد که بتواند حرفهایش را بیان کند.

ترجمه متن در اپلیکیشنهای دیگر
از مترجم گوگل در هر اپلیکیشنی استفاده کنید.
برنامه  Google Translateرا اجرا نمایید.
بر روی عالمت سه خط روی هم در باال سمت چپ صفحه ضربه بزنید.
قسمت تنظیمات را انتخاب کنید.
بخش  Tap to Translateرا انتخاب نمایید.
تیک گزینه ی  Enable Tap to Translateرا بزنید.
حال وارد هر برنامهای که میخواهید شده و بر روی متن دلخواهی
که هایالیت کردهاید ضربه زده و نگه دارید .روی گزینه ی کپی
( )Copyضربه بزنید.
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آیکون مترجم گوگل به صورت یک حباب نمایش داده میشود .با
ضربه زدن روی آن میتوانید ترجمه متن دلخواهتان را مشاهده کنید.

ترجمه متنهای هایالیت شده
ترجمه متنهای هایالیت شده از اندروید مارشمالو شروع شد ،این
سیستم عامل از عملیات انتخاب متن پشتیبانی میکند .برنامه
 Google Translate Plugsاز طریق کروم وصل میشود به
طوری که یک بلوک از متن را برای شما ترجمه میکند .برای اجرای
ترجمه متن های هایالیت شده شما فقط متن را انتخاب کنید و روی
دکمه منو تپ کنید .بعد  Translateرا انتخاب کنید.

ترجمه متن انتخاب شده در باالی صفحه ظاهر می شود .زبان اصلی
به طور خودکار شناسایی می شود و به زبان پیش فرض شما ترجمه
میشود .اگر شما میخواهید بدون خروج از پنچره پاپ اپ ترجمه
بیشتری انجام دهید روی دکمه  New Translationتپ کنید.

ذخیره کلمات و عبارات موردعالقه

اگر در حین سفر به ترجمه عبارات و کلمات خاصی نیاز پیدا میکنید،
بهتر است که برای دسترسی راحتتر ،آنها را ذخیره کنید .برای
این کار ،در بخش ترجمههای انجامشده که در پایین صفحه اصلی
اپلیکیشن قرار دارد ،بر آیکون ستاره کلیک کنید .سپس برای مراجعه
به آنها ،میتوانید با مراجعه به منو و ورود به بخش ،Phrasebook
این عبارات و کلمات ذخیرهشده را مشاهده کنید.

ترجمه وب سایتها در Google Translate

شما می توانید آدرس یک سایت اینترنتی یا ( )URLرا در کادر
گوگل ترنسلیت وارد کنید .بعد زبان ترجمه مورد نظر خود را انتخاب
کنید .سپس روی  Translateکلیک کنید .حاال وب سایت شما به
زبانی که انتخاب کرده اید ترجمه میشود.
پیامکهای خود را ترجمه کنید

یکی دیگر از قابلیتهایی که مترجم گوگل را جذاب کرده است،
قابلیت ترجمه "متون” در بخش پیامرسان است .میتوانید جهت
ترجمه پیامهای خود در گوگل  ،Translateبر روی گزینه SMS
 translationاز بخش منو ،ضربه بزنید .سپس در لیست بازشده،
پیام مدنظر خود را جهت ترجمه انتخاب نمایید.
ترجمه متن روی تصویر

در کشورهای خارجی ،برای ترجمه مواردی مانند تابلوهای خیابانها،
منو یا دیگر متنها ،میتوانید از دوربین موجود در اپلیکیشن مترجم
گوگل استفاده کنید .برای این کار کافی است زبان مبدأ و مقصد را
مشخص کنید و سپس با ضربه بر آیکن دوربین ،از سوژه موردنظر
عکس بگیرید .با این کار ،گوگل ترنسلیت به صورت هوشمند ،متنهای
موجود در عکس را شناسایی میکند و برای انتخاب کل متن میتوانید
بر گزینه  Select Allضربه بزنید یا اینکه با کشیدن انگشت بر
قسمتی از تصویر ،فقط بخشهایی از متن را برای ترجمه انتخاب کنید.
در نهایت هم بر آیکن فلش آبی در سمت راست باالی این صفحه ضربه
بزنید تا بتوانید ترجمه کامل متن انتخاب شده را مشاهده کنید.
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برای ترجمه جمالت و کلمات راحتترین راه دسترسی به مترجم
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راههایی برای حفظ امنیت در شبکه های اجتماعی
سایتهای شبکه های اجتماعی از سایتهایی محبوب و پر بازدید افراد
مختلف است و به همین دلیل یکی از اهداف مهم مجرمان اینترنتی
برای بدست آوردن اطالعات یا سواستفادههای دیگر است .از این رو
حفظ امنیت در شبکههای اجتماعی بسیار مهم و قابل توجه است.
حریم خصوصی و محرمانگی اطالعات شخصی یکی از مهمترین و
جنجالیترین مباحثی است که از ابتدای همگانی شدن اینترنت و
بعدتر با ظهور و بروز شبکههای اجتماعی وجود داشته است .تقریبا
هیچ کسی پیدا نمیشود که بخواهد اطالعات شخصی فردی و
خانوادگی خود را به راحتی در اختیار دیگران بگذارد.
راههای حفاظت از امنیت شبکه اجتماعی
از حساب کاربری خود محافظت کنید

شما نباید رمزعبور حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی را به
کسی بدهید و نباید به دیگران این امکان را بدهید تا آن را از شما
سرقت کنند .از یک رمز عبور طوالنی و پیچیده استفاده کنید و برای
هرسایت یک رمزعبور جداگانه و منحصربفرد در نظر بگیرید.
اگر فکر میکنید برای به یاد آوردن چندین رمز عبور طوالنی و پیچیده
با مشکل مواجه میشوید ،از یک برنامه Password Manager
در کامپیوتر ،تلفن همراه یا تبلت خود استفاده کنید .خیلی از این
برنامهها در چند پلتفرم نوشته شدهاند و شما میتوانید آنها را بر روی
بیشتر وسایل الکترونیکی خود نصب نموده و با هم همگام ()Sync
کند.

نکتههای امنیتی ساخت و حفاظت از رمزعبور:
 آن را با کسی به اشتراک نگذارید. از یک رمز عبور فقط و فقط برای یک حساب کاربری استفاده کنید. رمزعبورتان را هر از چندگاهی تغییر دهید. تائید هویت دو مرحلهای را فعال کنید. از رمزعبورهای طوالنی ،تصادفی و پیچیده شامل حروف بزرگ،کوچک ،اعداد و توابع استفاده کنید.
استفاده از حساب مهمان در سیستم عامل:

در سیستم عامل ویندوز شما میتوانید نقشهای کاربری با
دسترسیهای متفاوتی ایجاد کنید .توصیه میکنیم که برای
کارهای عادی حتما با حساب  guestیا مهمان و نه با حساب
 ،administratorوارد سیستم شوید.
هنگامی که با حساب مهمان وارد سیستم عامل شوید ،میتوانید
مطمئن شوید که حتی اگر دستگاهتان آلوده به بدافزار شد ،خسارات
آن محدود خواهد بود .در نظر داشته باشید که فقط حساب کاربری
 rootیا  administratorمیتواند تغییرات مهم را در سیستم
عامل انجام دهد.
روی هر لینکی کلیک نکنید

در مورد پستهایی که عنوانهایی مانند « این ویدئو را از دست ندهید
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» دارند محتاط باشید ،معموال بعد از اینکه روی این لینکها کلیک
میکنید پیغامی به شما میدهد که ویدئو پلیر شما به روز نیست و
لینکی میدهد که از این سایت به روز کنید ،هنگامی که روی لینک
کلیک میکنید در حقیقت یک نرم افزار مخرب را دانلود میکنید.
درباره مطالب ارسالی خود محتاط عمل کنید

به اشتراک گذاری مطالب بسیار شخصی ممکن است سبب ایجاد
مشکالت فراوانی برای شما بشوند .زمانی که شما به مخاطبین خود
اعالم میکنید که درحال رفتن به یک مسافرت طوالنی مدت هستید،
ممکن است فردی آن را به عنوان یک دعوتنامه برای سرقت منزل
شما به حساب بیاورد! آدرس و تلفن منزل شما ،تلفن همراه شما و
حتی تاریخ تولد شما ممکن است مورد سوء استفاده توسط دزدان
اینترنتی قرار بگیرد ،پس سطح امنیتی اطالعات خود را کنترل کنید
و در دسترس همگان قرار ندهید.
امروزه از شبکههای اجتماعی تلفن همراه برای مصارف مختلف از
جمله کارهای تجاری استفاده میشود در حالی که بسیاری از کاربران
به هیچ وجه دقت نمیکنند که چه نوع اطالعاتی را در شبکههای
اجتماعی به اشتراک میگذارند.
تنظیمات امنیتی شبکه اجتماعی

از تنظیمات امنیتی سایتهای شبکه اجتماعی آگاه باشید .امنترین
تنظیمات را اعمال کنید و به صورت منظم تنظیمات امنیتی و حریم
شخصی را بررسی کنید تا در صورت به روز رسانی ،از امکانات جدید
آن مطلع شوید و تنظیمات خود را به روز کنید.
توافقنامه محرمانگی اطالعات را مطالعه کنید

با مطالعه توافقنامه سیاستهای محرمانگی متوجه
خواهید شد که کدام دسته از اطالعات که شما
در شبکههای اجتماعی به اشتراک می
گذارید ممکن است در معرض خطر قرار
گیرد .جهت حفظ امنیت در شبکههای
اجتماعی مراقب پیغامهایی که از
شما میخواهد دوباره وارد حساب
کاربریتان شوید باشید.
برای مثال در یک شبکه
اجتماعی وارد شدهاید و
پیغامی از شما میخواهد
اطالعات ورودتان را در
پنجرهای که باز شده وارد
کنید تا بتوانید وارد سایت
شوید .این پیغامها را ندیده بگیرید
و اگر خواستید دوباره وارد سایت شوید
ابتدا از سایت خارج شوید -دکمه  log outرا
بزنید -و دوباره وارد سایت شوید.

نرمافزارها و سیستم عامل را به روز نگاه دارید

به روز رسانی نرمافزار و سیستم عامل زمانبر نیست ،اما کوتاهی برخی
ی نرمافزارهایشان ،خسارات شدیدی به همراه
کاربران در به روز رسان 
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داشته است .کاربرانی هستند که این موضوع را جدی نمیگیرند و
قربانی حمالتی مانند باجافزارها میشوند ،سپس دنبال راه حل برای
کم کردن خسارت میگردند .فراموش نکنیم که پیشگیری بهتر از
درمان است.

مطمئن شوید که گزینه خودکار نرمافزارهایتان را فعال
کردهاید ،اگر همچین گزینهای موجود نیست خودتان از به روز
بودن آنها مطمئن شوید.
با مرورگر امن آنالین شوید

ابزار مهم و اساسی برای دسترسی به اینترنت ،مرورگرها هستند.
مطمئن شوید که از مرورگر امن استفاده میکنید .فقط بدانید که
استفاده از مرورگر آسیبپذیر همانند ارسال دعوتنامه به مجرمان
اینترنتی است.
به شبکههای  WiFiباز و عمومی اعتماد نکنید

هکرهای مخرب از شبکههای  WiFiباز برای رسیدن به اطالعات
سایرین استفاده میکنند .بنابراین به راحتی وارد این شبکهها نشوید
و حسابهای آنالینتان را در این شبکهها چک نکنید .در صورت
ضرورت مطمئن شوید که حتما به یک  VPNمطمئن متصل شده
باشید و همچنین آنتی ویروس مطمئنی روی دستگاهتان فعال باشد.
منبع :سایت بیتوته
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چنـد نکته دربــاره خــانه تکانی

اسفند ماه و زمان خانه تکانی شب عید فرا رسیده و اکثر خانمهای ایرانی
در نظر دارند خانه تکانی را از قلب خانه یعنی آشپزخانه آغاز کنند؛ محلی
که بر خالف ظاهرش سختترین بخش خانه تکانی را به خود اختصاص
داده و هر قسمت آن ممکن است روزها وقت ببرد.
در این مطلب به چند نکته مهم درباره اقداماتی که هنگام خانه تکانی باید
مد نظر قرار داد میپرداریم.
تهیه فهرستی از کارها

قبل از اینکه شروع کنید ،فهرستی از تمام چیزهایی که باید تمیز شوند
تهیه کنید .کارها را بر اساس هر اتاق تقسیم کنید و زمانی برای هر کار
در نظر بگیرید .به این ترتیب میتوانید با توجه به زمان الزم برای هر کار،
حتی از زمانهای بسیار کوتاه مانند پخش آگهی در تلویزیون نیز استفاده
کنید و مثال چند تکه لباس را در ماشین لباسشویی بریزید.
هنگامی که به تدریج هر مورد موجود در فهرست را عالمت میزنید ،حس
بسیار خوبی به شما دست میدهد و احتمال اینکه کارتان را تمام و کمال
انجام دهید ،بسیار بیشتر میشود.
روزی  30دقیقه به نظافت بپردازید

برای داشتن خانه ای تمیز و درخشان ،الزم نیست زمان زیادی در اختیار
داشته باشید و با اختصاص دادن  ۳۰دقیقه در روز به کار نظافت ،نتایج
بسیار رضایت بخشی حاصل میشود.
یک زمان ثابت مانند قبل از خواب یا قبل از صبحانه را به مرتب کردن
لوازم و خردهریزها ،اختصاص دهید .در این فاصله می توانید به نظافت هم

بپردازید ،مثال بعد از دوش صبحگاهی آینه حمام را تمیز کنید و یا کف
وان را با کمی پودر یا مایع مخصوص برق بندازید.
کارها را بین اعضای خانواده تقسیم کنید

در هر هفته زمان خاصی را برای نظافت اختصاص داده و کارها را با
فرزندان و همسر خود تقسیم کنید .به طور مثال فرزندتان میتواند لوازم
خود را مرتب ،اسباب بازیها و کتاب و دفترهایش را جمع کند و پس
از گردگیری قفسهها ،سرجای خود بگذارد .این کار عالوه بر خانه تکانی
سریعتر ،عادات خوبی را به فرزندان شما میآموزد.
بهتر است در ابتدا از کابینتها و قفسهها شروع کنید .حتما وقتی به قفسه
ادویهها میرسید ،این نکته را بخاطر داشته باشید که ادویهجات حاوی
مادهای به نام کاپساسین هستند.
این ماده فواید بسیاری دارد؛ برای مثال کاپساسین موجود در فلفل
قرمز باعث کاهش وزن می شود .بسیاری از ادویهجات دارای خواص ضد
سرطانی هستند و بسیاری از دردهای عضالنی هم با مصرف برخی از
ادویهجات کاهش مییابد .با این حال باید بدانید که کاپساسین موجود در
ادویهجات در ماههای پس از تولید کمتر میشود و در کمتر از یکسال از
زمان تولید به نصف میرسد.
برای نگهداری از ادویه جات چه کنیم؟

ادویه جات را در معرض هوا و نور قرار ندهید .همیشه از جا ادویههای
شیشهای تیره استفاده کنید ،چرا که نور و اکسیژن بر خالف پالستیک از
شیشه عبور نمیکند.

فصلنامه داخلی شرکت سیمان هرمزگان زمستان  1397شماره 21

51

ورزش و سرگرمی
در روزهای پایانی سال فشار آب لوله کشی همیشه با افت مواجه میشود.
هنگام شستن فرشها حتما به صرفهجویی در مصرف آب دقت کنید.
تمیز کردن زیر مبلمان و وسایل

برای تمیز کردن مبلمان و صندلیها باید فرشها را جمع کنید یا آنها
را به جلو یا عقب هل دهید و زیرشان را کامال تمیز کنید .برای وسایل
آشپزخانه هم آنها را به جلو بکشید و با شیلنگ آب زیرشان را بشورید.
تمیزکردن مبلمان

برای تهیه ادویهجات میتوانید به جای آنکه آنها را به صورت پودر و
آماده بخرید خودتان آنها را تهیه و در منزل پودر کنید .مثال بهتر است
زردچوبه را به شکل غیر پودر بخرید و ذره ذره و برای استفاده روزانه یا
هفتگی آسیاب کنید.
همینطور فلفل سیاه را به صورت دانهای تهیه کنید و در فلفلدانهای
آسیابدار بریزید .برای تهیه فلفل قرمز هم بهتر است که فلفل قرمز تند را
به صورت تازه تهیه و خشک کنید و سپس آن را به شکل پودر در بیاورید.
شستشوی پنجرهها

روزیکه قصد دارید پنجرهها را بشورید ،باید مطمئن باشید که یک روز
آفتابی را انتخاب کردهاید و امکان اینکه هوا بارانی شود وجود ندارد.
برای شستن پنجرهها ،نصف فنجان آمونیاک کفدار (که نوع خاصی
از آمونیاک است)  ،یک پیمانه الکل  ،یک قاشق چای خوری از مایع
ظرفشویی و یک لیتر آب را با یکدیگر ترکیب کرده و به کمک آن به
راحتی پنجرهها را شستوشو دهید.
درب های کشویی و آهنی

دربهای کشویی شیشهای که دور تا دور آن آهنی است را باید قبل از
اینکه شیشهاش را بشورید ،ابتدا قسمت آهنی آن را تمیز کنید .برای
اینکار ابتدا با کمک یک مسواک خشک آشغالهایی که در درزهای آن
قرار گرفته را خارج کنید و سپس شیلنگ آب را روی آن بگیرید .بعد از
آنکه خیس شد با کمک یک اسفنج آن را تمیز میکنید.
شستوشوی سطوح

ممکن است برخی از سطوح را به صورت روزانه و در طول سال نادیده
بگیرید ،اما تمیز کردن این سطوح برای یک بار در سال ضروری است،
زیرا در صورت عدم نظافت میکروبهایی که احتمال دارد در این مکانها
رشد کنند می توانند برای سالمتی مضر باشند.
این سطوح شامل قاب دور تا دور دربها و دیوارها است که باید این
قسمتها را بشورید .فقط مقداری مایع ظرفشویی را در یک سطل آب
گرم بریزید و به کمک یک اسفنج نرم این سطوح را تمیز کنید.
تمیز کردن فرش ها

شستن فرشها هر  12الی  18ماه (بسته به شرایطی که فرشها در آن
قرار دارند و امکان کثیف شدنشان وجود دارد) ضروری است .بهتر است
کار شستن فرشها را در روزهای قبل از تیک خانهتکانی انجام دهید.
معموال در اواخر اسفند فرششوییها با ترافیک فرشها مواجه هستند.
این شلوغی میتواند در کیفیت شستوشو آنها تاثیر بگذارد.
اگر خودتان اقدام به شستن فرشها میکنید نیز بهتر میدانید که معموال
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مبلمانی که روکش آنها چرم یا مخمل است را با کمک یک برس پارچهای
تمیز کنید و سپس روی آن را جارو بزنید اما برای مبلمان چوبی با
استفاده از دستور زیر یک محلول پاککننده طبیعی درست کرده و به
کمک آن سطوح مبل را بشورید.
نصف قاشق چای خوری روغن زیتون و نصف پیمانه سرکه یا آبلیمو را در
یک بطری اسپری پالستیکی ریخته و به خوبی آن را تکان دهید .سپس
آن را روی مبلزده و به کمک یک پارچه تمیز کنید.
پردهها

اگر پرده ها کثیف بودند ،میتوانید خودتان آن ها را فقط دقایقی در یک
نرمکننده قرار داده و بیرون آورید تا گرد و غبار آن از بین برود یا آنها را
به خشکشویی تحویل دهید.
مرتب کردن اتاقها

قبل از آنکه شروع به تمیز کردن اتاق ها کنید ،ابتدا باید بی نظمی اتاقها
را از بین ببرید.
در حال حاضر که دیگر هوا رو به گرمی می رود ،باید لباسهای زمستانی
را جمع کنید و دستکش ،پالتو و چکمه را در یک کیسه قرار و در مکان
دیگری قرار دهید که در دسترس نباشد تا به این ترتیب در کمدها فضای
کافی برای لباسهای بهاری داشته باشید.
شستوشوی ملحفه ،پتو ،تشک ،پارچه ،بالش ها ،فرش یا قالیچه اتاقها
فراموش نشود.
رنگ کردن سطوح

بهار زمان مناسبی برای رنگ کردن دربها و دیوارهای خانه است .این کار
به طور متوسط هر  10سال یکبار در اغلب خانهها انجام میشود .اما شما
می توانید هنگام نزدیک شدن به فصل بهار هر ساله مکانهایی از درب و
دیوارها را لکه گیری کنید تا همیشه تمیز بمانند.
تمیز کردن پشت بام

قبل از شروع فصل بهار به دلیل اینکه در زمستان باران و برف باریده
و احتماال مقدار زیادی آب روی پشت بامها ریخته شده ممکن است
ناودانهایی که روی پشت بام وجود دارند ،دچار گرفتگی شده و برگهای
خشک دور تا دور آنها را پر کرده باشد ،پس باید آنها را تمیز کنید.
تمیز کردن سرویسهای بهداشتی و حمام

شما میتوانید حمام خود را هر هفته تمیز کنید ،اما برای خانه تکانی تمیز
کردن قفسههای داخل حمام و دیگر سرویسهای بهداشتی از دیگر نکات
مهمی است که باید مد نظر قرار گیرد .شستوشوی پنجرهها ،دربها و
دیوارهای سرویس بهداشتی فراموش نشود.
منبع :باشگاه خبرنگاران جوان

ورزش و سرگرمی

دعوای کودکان آنها را آماده روبرویی مشکالت در آینده میکند
در بعضی موارد والدین ،رفتار غلط را به کودک خود آموزش میدهند .مثال وقتی
فرزندشان به خانه میآید و تعریف میکند کسی او را زده است ،کودک را تحقیر
میکنند و به او یاد میدهند که اگر کسی تو را زد ،تو هم باید او را بزنی .با این
کار ،پرخاشگری را به کودک آموزش میدهند که کار غلطی است.
دنبال مقصر نگردید
یکی از دامهایی که ممکن است والدین در آن گرفتار شوند این است که تالش
کنند بفهمند چه کسی دعوا را شروع کرده است و کی چه گفته است و چه چیز
باعث بدتر شدن دعوا شده است .ما به شما توصیه میکنیم در دعواهای کودکان
به دنبال مقصر نباشید.
خواهر و برادرها از سن کم با نظرات هم مخالفت میکنند که در بسیاری از
موارد این مخالفتها به شکل دعوا ظاهر میشود .به زبان دیگر دعوا ،یکی از
مزایای داشتن خواهر یا برادر در خانه است .چون چنین کودکی ،قبل از ورود
به جامعه ،خواهر یا برادری داردکه با او اختالف سلیقه و اختالف نظر دارد و با
درگیریهایی روبرو میشود که باید سعی کند آنها را حل کند.
بسیاری از والدین از این دعواها هراس دارند و نگران هستند اما والدین باید به
فرزندان خود اجازه رویارویی با چنین مشکالتی را بدهند.
بچهها با هم دعوا میکنند و این رفتار کامال عادی است .والدین معموالً
نمیدانند چه زمان باید اجازه بدهند دعوای کودکان روند عادی خودش را
طی کند و چه زمان باید دخالت کرده و وارد عمل شوند .بچهها ممکن است به
خاطر مسائلی که واقعا غیرمنطقی به نظر می رسند با هم دعوا کنند -دالیلی
که ممکن است حتی برای والدین خنده دار باشد -اما والدین نباید این مسائل
را از منظر خود ببینند .کودکان برای آشتی یا دعوا دالیل خودشان را دارند.
والدین چه زمان و چگونه حق دخالت در دعوای کودکان را دارند؟
دعوا کودکان را برای آینده آماده میکند .اگر دعوا یا بحث میان کودکان ،کالمی
بود ،بهتر است والدین و بزرگترها دخالت نکنند و به شما توصیه میکنیم که
به هیچ وجه نقش قاضی را در این میان بازی نکنید.
البته این توصیه باید با این احتیاط همراه باشد که در دعوای آنها با هیچ
آسیبی (جسمی ،احساسی یا فکری) همراه نباشد .در این موارد حتماً باید
مداخله کنید .اما بیشتر دعواهای بچهها فقط کل کل و مشاجره عادی است و
مداخله والدین فقط حل کردن مشکل توسط خود بچهها و آشتی کردنشان را
کندتر میکند .خیلی وقتها دعوا کردن روش بچهها برای جلب توجه است و
برای بعضی از آنها ،توجه منفی از توجه نکردن بهتر است.
مثال عده ای همیشه به فرزند کوچکتر می گویند که« :تو باید به برادر یا
خواهر بزرگتر خود احترام بگذاری ».یا به فرزند بزرگتر می گویند که« :تو
باید رعایت کنی ،هر چه باشد تو بزرگتر هستی ».با این کار ،کودک نسبت به
والدین خود احساس منفیای پیدا میکند .اگر جنگ و دعوای کودکان ،به زد
و خورد کشیده شد ،قبل از آسیب رساندن به خودشان یا وسایل ،آنها را از هم
جدا کنید .بهتر است هر کدام از آنها نیم ساعت در محیطی جدا از هم بمانند و
اجازه هیچ ارتباطی با هم نداشته باشند.
بعد از نیم ساعت ،هم به آنها بگویید اگر دوباره دعوا کنند ،دیگر اجازه بازی
ندارند .ما به عنوان والدین ،باید مراقب نوع درگیریهای خود در خانواده باشیم.
کودکان از مشاهدههای خود ،مطالب زیادی در ذهن ثبت میکنند .بحث یا
فحاشی و دعوا میان همسران در حضور کودکان ،باعث الگوپذیری آنها میشود.
در درجه اول باید خودمان و شیوه روابطمان را اصالح کنیم و بعد انتظار چنین
رفتارهایی را از کودکان خود داشته باشیم.

جانب گیری کردن یا تعیین مجازاتهای متفاوت زمینه را برای برچسب قربانی
و قلدر زدن فراهم میکند .در اکثر موارد ،مجازات بچهها باید یکسان باشد،
بدون هیچ استثنا .هدف باید این باشد که میل به برد و باخت را در دعواهای
کودکان از بین ببرید.
آموزش بهترین راه جلوگیری از دعواهای کودکان است
حتی بچههای خیلی کوچک مسائل ابتدایی عدالت و جنگ نکردن را درک
میکنند .درمورد دعوا کردن و راههای دیگر برای حل مشکالت با فرزندانتان
صحبت کنید .همیشه قوانینی تعیین کنید که طبق آن بچهها هنگام بروز
اختالف میانشان میتوانند چه کارهایی را انجام دهند و چه کارهایی را نباید
انجام دهند .برای مثال داد کشیدن ،گریه کردن ،زد و خورد را ممنوع کنید .از
آنها بخواهید ایدههای خود را مطرح کنند و بعد امتحانشان کنند .ممکن است
از راهکارهایی که پیشنهاد میکنند متعجب شوید ولی آنها خودشان خوب
میدانند که چه چیزی برایشان موثرتر است.
بچههای یک خانواده همیشه سر اینکه شب چه فیلمی تماشا کنند دعوا داشتند.
والدین گفتند که دخالتی در این قضیه نمیکنند اما هر فیلمی که هر دو بچهها
تمایلی به دیدن آن نداشتند را در لیست “ندیدنیها” قرار میدادند .اگر بچهها
همه فیلمهایی که پیشنهاد میشد را رد میکردند ،آنوقت آن شب بدون دیدن
فیلم باید میخوابیدند .بعد از اینکه این اتفاق یکبار افتاد ،خواهر و برادر تمایل
بیشتری برای توافق کردن سر یک فیلم پیدا کردند.
از آنجا که بیشتر خانوادهها وعده شام را در کنار هم صرف میکنند ،زمان
مناسبی است که هر کدام از اعضا در مورد خودشان حرف بزنند .پدر و مادر
میتوانند با بیان غیرمستقیم به کودکان خود بیاموزند که چگونه میتوان
عصبانیت را کنترل کرد .مثال پدر میتواند ماجرایی در مورد اینکه چگونه ناگهان
از کسی عصبانی شده اما سعی کرده خودش را از محیط دور کند تا درگیری
پیش نیاید ،تعریف کند .این کار غیرمستقیم به کودکان آموزش میدهد که
چگونه خشم خود را کنترل کنند .در مورد بچههای کوچک تر (زیر  ۱۰سال)،
قصه خوانی یا عروسک بازی هم روش خوبی برای آموزش غیرمستقیم است.
می توان قصهای را برای آنها در مورد اینکه چگونه مثال دو خرس بر سر کوزه
عسلی دعوا کردند تعریف کرد و از کودک خواست قصه را ادامه دهد و راهی پیدا
کند که دعوای دو خرس تمام شود.
بعد میتوانیم راه حلی را که او بیان کرده با هم بررسی کنیم و ببینیم که راه
درستی است یا نه .مهم است که به کودک اجازه بدهیم از ذهنش کمک بگیرد
و راه حلی به او ندهیم .این کار روش خوبی برای آموزش کودکان کم سن و
سال است .می توان به کودک گفت حاال از راه حل خودت در دعوای با خواهرت
هم میتوانی استفاده کنی .به این ترتیب احساس آرامش میکند و به کمک راه
حل خودش ،موضوع یا مشکل خود را حل می کند.
منبع :نی نی سایت
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سفره هفتسین
سبزی بیار سیر بیار
سیب و سماق گیر بیار
سنجد و سرکه پیدا کن
در وسط سفره گذار
وقتی که گوید آن عمو
آی سمنو آی سمنو
صداش بزن بیاد جلو
کاسه بده بخر از او
		
		
		
		
			
			
			
			

ماهی و آرد و آب و شیر
سبزه و گل نون و پنیر
شمع و گالب خوب بیار
هر چه که الزمه بیار
سفره بینداز به زمین
تمام چیز هفت سین
ظرف به ظرف پیش هم
درست و پاکیزه بچین
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تا به خوشی سال دگر
به شادی و بیدردسر
آسوده زندگی کنی
از غم و غصه بیخبر

سرود ه عباس یمینیشریف
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جاذبههای گردشگری شهر تبریز
تبریــز یکــی از مهمتریــن و تاثیرگذارتریــن شــهرهای ایــران در طــول تاریــخ بــوده اســت .ایــن ویژگــی باعــث شــده امــروزه ایــن شــهر یکــی از جذابتریــن
مکانهایــی باشــد کــه گردشــگران داخلــی و خارجــی بــرای ســفر انتخــاب میکننــد .مســافران معمــوال در فصــل بهــار و تابســتان کــه در ا کثــر نقــاط
ایــران هــوا گــرم اســت ،شــهر تبریــز را بــه دلیــل آب و هــوای معتــدلاش بــرای ســفر انتخــاب میکننــد .در ادامــه بــه معرفــی بخشــی از آثــار تاریخــی و
تفریحــی ایــن شــهر میپرداریــم .در معرفــی جاذبههــای گردشــگری ســعی شــده مهمتریــن آنهــا را معرفــی کنیــم .ا گــر بــه تبریــز ســفر کردیــد یادتــان
باشــد ،تبریــز دیدنیهــای دیگــری نیــز دارد کــه بــه دلیــل محدودیــت در حجــم ایــن نوشــته از معرفــیآنهــا بازماندهایــم.

عمارت شهرداری
در ســال  1314شمســی در محــل گورســتان متــروک و مخروبــه کــوی نوبــر با
نظــارت مهندســان آلمانــی در زمــان ریاســت شــهرداری حــاج ارفــع الملــک
جلیلــی بنــا گردیــد .ایــن ســاختمان دارای یــک بــرج ســاعت چهــار صفحــه
ای اســت کــه بــا طنیــن مــوزون زنــگ هایــش هــر  15دقیقــه یــک بــار،
گذشــت زمــان را بــه گــوش مــردم تبریــز مــی رســاند .نمــای خارجــی تــاالر
شــهرداری تبریــز از ســنگ تراشــیده بــوده و نقشــه ســاختمان آن بــا نمونــه
ســاختمان هــای کشــور آلمــان قبــل از جنــگ جهانــی دوم مطابقــت دارد.
ایــن بنــا در وســط شــهر تبریــز و در میدانــی موســوم بــه میــدان ســاعت واقع
شــده و در حــال حاضــر تمــام امــور عمرانــی شــهر و امــور اداری شــهرداری
تبریــز در ایــن تــاالر و عمــارت متمرکــز اســت.
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ارگ علیشاه
ارك علیشــاه یكــی از بناهــای مهــم و عظیــم بــه جــا مانــده
از دوره ایلخانــی اســت و بــه وســیله تــاج الدیــن علیشــاه
جیــان تبریــزی ،طــی هشــت ســال و در فاصلــه ســال
هــای  716تــا  724هجــری قمــری ســاخته شــد .البتــه
ارك علیشــاه برخــی كاربردهــای دیگــر نیــز در طــول
تاریــخ داشــته اســت .بــه هــر حــال امــروزه تنهــا بخشــی
از دیوارهــای عظیــم و محــراب بســیار بلنــد شبســتان
جنوبــی ایــن مســجد بــر جــای مانــده اســت كــه خــود
مویــد شــكوه و آبادانــی آن در گذشــته اســت .دیوارهــای
موجــود در حقیقــت تشــكیل دهنــده ایــوان طــاق پــوش
و حمــال طاقــی اســتوانهای عظیمــی بــوده اســت كــه
فضــای بــه وجــود آمــده بــه عنــوان شبســتان و عنصــر اصلــی مســجد علیشــاه بــه شــمار میرفتــه اســت .ارك تبریــز و محوطــه باســتانی آن در ســال  1310شمســی در
فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت .موقعیــت مــکان ایــن بنــا در خیابــان امــام تقاطــع خیابــان فردوســی جنــب مصــای تبریــز مــی باشــد.

برج آتش نشانی (برج یانقین)
بــرج آتشنشــانی تبریــز یــا همــان بــرج یانقیــن از ارتفــاع
 23متــری برخــوردار بــوده و همزمــان بــا ایجــاد اولیــن
آتشنشــانی كشــور احــداث شــد ه اســت .از ایــن بــرج
مــدور بــه منظــور دیدهبانــی اســتفاده میشــد تــا
ا گــر در نقطــهای از شــهر حریقــی روی داد ،مأموریــن
آتشنشــانی بــرای اطفــای آتــش در آنجــا حاضــر شــوند.
قدمــت بــرج یانقیــن بــه بیــش از صــد ســال میرســد.
موقعیــت ایــن بنــا در خیابــان خاقانــی تقاطــع خیابــان
مــدرس مــی باشــد.

پل آجی چای
ایــن پــل کــه در دوره صفــوی كــه بــر روی آجــی چــای
(تلخــه رود) واقــع شــده اســت .یكــی از پلهــای مهــم
و تاریخــی شــهر تبریــز و تنهــا گــذرگاه ایــران بــه غــرب و
بخشــی از مســیر جــاده ابریشــم بــوده اســت .ایــن پــل
ل هاللــی و جناغــی و طــول
دارای  16دهنــه بــه شــك 
 100متــر و عــرض  5متــر اســت و اولیــن بــار در ســفرنامه
متعلــق بــه ونیزیهــا در دوره شــاه اســماعیل صفــوی
از آن یــاد شــده اســت .پــل آجــی چــای در دوره عبــاس
ن تاجــر تبریــزی تعمیــر
میــرزا ،توســط حــاج سیدحســی 
شــده اســت و واقعــه تاریخــی مقاومــت پنــج تــن از
ســربازان گمنــام تبریــزی در مقابــل ارتــش روس در ایــن
محــل اتفــاق افتــاده اســت .موقعیــت ایــن بنــا در ورودی جــاده تبریــز -مرنــد مــی باشــد.
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پل قاری
ایــن پــل در دوره قاجــار ســاخته شــده و در آثــار ملــی بــه
ثبــت رســیده اســت .شــمسالعماره (اســتانداری فعلــی)
بــه بخــش شــمالی شــهر وصــل میكنــد،
مصالــح آجــری و طاقهــای هاللــی شــكل
سرســتونهای كل ـ ه قوچــی بــر روی میــدان چایــی (مهرانــرود)
ســاخته شــده و از جملــه پرترددتریــن پلهــای شــهر تبریــز
بــوده اســت .بانــی ایــن بنــا پیرزنــی بــوده اســت كــه هزینــه
ســفر خــود بــه مكــه مكرمــه را وقــف ســاخته شــدن ایــن پــل
كــرده اســت و از ایــن رو بــه قــاری كورپوســو بــه معنــای پــل
پیــرزن مشــهور شــده اســت .در ســال  1327بــه مــوازات ایــن
پــل ،پــل دیگــری بــرای تســهیل رفــت و آمــد میــان دو ســمت
ایجــاد شــده اســت .موقعیــت ایــن بنــا در میــدان چایــی واقــع در خیابــان چایکنــار مــی باشــد.

را
با
و

پل سنگی
ایــن پــل كــه از آثــار دوره قاجاریــه بــه شــمار مـیرود ،دارای چهــار
دهنــه ســنگی بــه شــكل هاللــی بــوده و در دوره مشــروطه یكــی
ی شــاه قاجــار
از محلهــای تالقــی و نبــرد نیروهــای محمــد عل ـ 
و باقرخــان (ســاالر ملــی) بــوده اســت .موقعیــت ایــن بنــا در
خیابــان چایکنــار مــی باشــد.

مسجد کبود
مســجد جهــان شــاه یــا مســجد كبــود تبریــز (گــؤی مســجد)
بنــا بــه دســتور ابوالمظفــر جهانشــاه بــن قــره یوســف كــه از
سلســله تركمــان قــره قویونلــو بنــا شــده اســت كــه در ســال 870
هجــری بنــای آن بــه همــت و نظــارت جــان بیــگ خاتــون (زن
جهانشــاه بــن قــرا یوســف قــره قویونلــو) پایــان یافــت .ایــن بنــا از
شــاهكارهای هنــر معمــاری اســامی و ملقــب بــه فیــروزه جهــان
اســام اســت و بــا كاشــیهای معــرق فیــروزهای و الجــوردی
بــا انــواع خطــوط ثلــث ،نســتعلیق ،نســخ و طر حهــای بدیــع
مهندســی و اســلیمی تزئیــن شــده اســت .ایــن مســجد در زلزلــه
 1193ه  .ق ویــران و در ســالهای  1318و  1345ه.ش مرمــت
و بازســازی آن بــه اهتمــام زنــده یــاد اســتاد رضــا معمــاران انجــام
گرفــت .گنبــد آجــری مســجد كبــود از بزرگتریــن ســاختههای آجــری معمــاران اســامی قــرن نهــم هجــری اســت كــه ادامــه معمــاری عصــر ایلخانــی بــه حســاب میآیــد.
موقعیــت ایــن بنــا در خیابــان امــام مابیــن میــدان ســاعت و چهــارراه شــهید بهشــتی (منصــور) مــی باشــد.
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تله کابین
فــاز اول تلــه کابیــن عــون بــن علــی کــه بــا مشــارکت
شــهرداری تبریــز بــه عنــوان کارفرمــا ،اتــاق بازرگانــی
اســکاندیناوی و ایــران بــه عنــوان مجــری و شــرکت
مهندســین مشــاور ســبزاندیش پایــش بــه عنــوان مشــاور
طــرح اجــرا شــده ،بالــغ بــر  100میلیــارد ریــال هزینــه در بــر
داشــته و کلیــه تجهیــزات و امکانــات فنــی آن از شــرکت
دوپــل مایــر اتریــش خریــداری شــده اســت .بــر اســاس
مطالعــات انجــام گرفتــه ،طــول افقــی تلــه کابیــن در فــاز
اول  1450متــر و طــول شــیب دار آن  1480متــر اســت و
میانگیــن تغییــر ارتفــاع پــروژه نیــز  261متــر پیــش بینــی
شــده اســت .طــرح تلــه کابیــن عــون بــن علــی بــا میانگیــن حداقــل  12و حدا کثــر  24کابیــن طراحــی شــده و بــا پیــش بینــی  6دکل یــا بــرج ،کار جابجایــی کابیــن
هــا انجــام خواهــد گرفــت .همچنیــن براســاس محاســبات انجــام یافتــه کل زمــان ســفر در هــر مســیر رفــت و برگشــت از طریــق تلــه کابیــن در فاصلــه  4کیلومتــری
عــون بــن علــی تــا ارتفاعــات باالدســت ســد شــهید مدنــی  6دقیقــه و  24ثانیــه مــی باشــد و در هــر  6ثانیــه نیــز یــک کابیــن در رفــت و برگشــت خواهــد بــود .عــاوه
بــر ایــن تلــه کابیــن مذکــور بــا ظرفیــت جابجایــی یــک هــزار مســافر در ســاعت طراحــی شــده و سیســتم هدایــت آن بــا قــدرت  191کیلــو وات عمــل مــی کنــد .الزم
بــه ذکــر اســت کــه بــا راهانــدازی تلــه کابیــن عــون بــن علــی ،ایــن منطقــه بــه یکــی از نقــاط توریســتی و تفریحــی تبریــز تبدیــل و ســاالنه پذیــرای صدهــا هــزار نفــر از
شــهروندان و میهمانــان و گردشــگران داخلــی و خارجــی خواهــد بــود .عــاوه بــر ایــن وجــود طبیعــت بکــر دامنــه هــای عــون بــن علــی و طــرح هــای جنــگل کاری
ایــن ارتفاعــات بــا امکانــات تفریحــی و رفاهــی چــون رســتوران ،پــارک هــای تفریحــی ،شــهر بــازی و دیگــر امکانــات ،بــر جاذبــه هــای ایــن پــروژه مــی افزایــد .در حــال
حاضــر شــهرداری تبریــز بــه دنبــال اجــرای ســریع فــاز دوم تلــه کابیــن عــون بــن علــی بــا مشــارکت بخــش خصوصــی اســت و مقدمــات اجــرای فــاز دوم ایــن طــرح نیــز
در ســال جــاری فراهــم خواهــد شــد.

سورتمه سواری پارک ائل گلی تبریز
بزرگتریــن و نخســتین مجموعــه سورتمهســواری
شــمالغرب کشــور بــا مشــارکت بخــش خصوصــی و
شــهرداری تبریــز طراحــی و راهانــدازی شــده اســت.
طــول مســیر ســورتمه تبریــز  450متــر میباشــد كــه بــه
دو صــورت كابینهــای یــك و دونفــره طراحــی شــده
و چشــمانداز زیبــای تبریــز در طــول مســیر حركتــی
كابینهــا بــرای اســتفاده كننــدگان از ایــن مجموعــه
جذابیتهــای خــاص خــود را خواهــد داشــت.
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پادکست چیست؟

پادکست یکی از جدیدترین و بروزترین سامانه های ارتباطی در اینترنت
و روشی مناسب برای انتشــار محتوای الکترونیکی از طریق صدا است که
کاربران قادر هستند ســاخته های صوتی وکالمی خود را به عنوان وبالگ
صوتی به شــنوندگان ارائه دهند .پادکســت یک فایل صوتی است که تا
حدودی شبیه به رادیو ،ولی لحنش خیلی راحتتر و صمیمیتر است .البته
همه چیز کامال بســتگی به گوینده و محتوای آن دارد .خوبی پادکستها
این اســت که که مثل رادیو مجبور نیســتید در زمان خاصی آن را گوش
بدهید و هر وقت که بخواهید در دسترس است .حتی اگر اینترنت نداشته
باشید می توانید از قبل رو گوشــیتان دانلود کنید و بعدا هرجا که دوست
داشتید و فرصت کردید گوش بدهید .پادکستها را میشود به صورت فایل
صوتی دانلود کرد یا اینکه از طریق نصب نرم افزارهایی خاص در گوشی یا
کامپیوتر آنها را گوش داد.
ریشه واژه پادکست
کلمه پادکســت از تلفیق دو واژه ( iPodآی پاد) و ( broadcastingپخش)
شکل گرفته است که آی پاد نام پخش کننده موسیقی شرکت اپل است و
برودکستینگ در زبان انگلیسی به معنای انتشار است .برای معادل فارسی
کلمه واژه «پادپخش» برای آن آمده است که ترکیب کلمات آی پاد و پخش
به عنوان معادل کست است وترکیب یک لغت فارسی وانگلیسی است.واژه
های وبالگ صوتی ،رادیو اینترنتی و رادیونت هم ازجمله لغات پیشنهادی
برای معادل پادکست است که هنوز در مورد هیچکدام اجماع وجود ندارد.
پادکست شکلی آزادتر از رادیو است
در رادیو اگر وقت برنامهای  ۲۵دقیقه است باید برای  ۲۵دقیقه برنامه درست

کرد ،نه یک دقیقه کمتر و نه یک دقیقه بیشتر .این محدودیت خیلی وقتها
به ضرر کیفیت است .چون تولید کننده مجبور میشود برنامه را هر جوری
که شده پر کند یا اینکه قبل از این که حق مطلب ادا شود ،تمامش کند .اما
در پادکست این محدودیتها وجود ندارد .شما تقریباً آزادید هر قسمتی از
پادکست را هر چقدر الزم دارید طول بدهید .از آجایی که پادکست به عنوان
تکنولوژی نوین در عرصه ارتباطات یک رسانه محسوب می شود می تواند
سرویس های خوبی علمی ،آموزشی ،تخصصی و سرگرمی و ...را ارائه دهد.
معموال تولید پادکستها به صورت محتواهای پروندهای ایجاد میشوند
و موضوع خاصی را مسنجمتر دنبال میکند.
معرفی برخی از کانال های پادکستی
 -1چنل بی در هر اپیزود پادکســت گزارش بلند یک ماجرای واقعی را که
در یک رسانهی معتبر انگلیسیزبان منتشر شده به فارسی میشنوید.
 -2استرینگ کست پادکستی درباره نقاط عجیب و غریب علم
 -3فوتبالکست اولین برنامه شنیداری(پادکست) فارسی در مورد فوتبال
اروپا است با رویکردی خبری تحلیلی.
 -4دایجست پادکســتی برای توضیح موضوعات نسبتا پیچیدهی دنیای
اطراف ما است.
 -5رادیو روغن حبه انگور یک رادیوی شبانه است
 -6ترجمان پادکستی خوب درباره علوم انسانی جامعه شناسی و فلسفه.
-7داستان شب
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خالقیت با سیمان
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