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متن پیام رهبر انقاب اســامی به مناسبت آغاز سال » سال رونق تولید «
 بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

یا مقّلب القلوب و االبصار یا مدبّر الّلیل و الّنهار یا محّول الحول و االحوال حّول حالنا الی احسن الحال
خــدا را شــکرگزارم کــه مقــّدر فرمــود امســال هــم عیــد نــوروز را کــه بــا میــاد مســعود امیرمؤمنــان و مــوالی مّتقیــان همزمــان شــده اســت، بــه 
ملـّـت عزیــز ایــران تبریــک عــرض کنــم؛ عیدتــان مبــارک هم میهنــان عزیــز، امیــدوارم همــه ی شــما بــا ســعادت، بــا ســامت جســمی، بــا دل شــاد 
و بــا توفیقــات روزافــزون مــاّدی و معنــوی ان شــاءاهلل ایــن ســال جدیــد را بگذرانیــد. تبریــک ویــژه عــرض میکنــم بــه خانــواده ی معّظــم شــهیدان 

و بــه جانبــازان عزیــز و خانواده هــای آنهــا، و درود فــراوان میفرســتم بــه روح مطّهــر امــام بزرگــوار و ارواح مطّهــر شــهیدان.
ســال پُرماجرایــی را گذراندیــم. در ایــن ســالی کــه گذشــت، ملـّـت ایــران بــه معنــی واقعــی خــوش درخشــید. دشــمنان نقشــه ها کشــیده بودنــد، 
نقشــه ها داشــتند بــرای ملـّـت ایــران. صابــت ملـّـت و بصیــرت ملـّـت و هّمــت جوانــان، نقشــه های دشــمنان را خنثــی کــرد. در مقابــِل تحریمهــای 
شــدید و بــه قــول خودشــان بی ســابقه ی آمریــکا و اروپــا، ملـّـت ایــران، هــم در عرصــه ی سیاســی، هــم در عرصــه ی اقتصــادی یــک واکنــش محکــم 

و مقتدرانــه ای از خــود نشــان داد.
در عرصــه ی سیاســی، مظهــر ایــن واکنــش راه پیمایــی عظیــم بیســت ودّوم بهمــن و موضع گیری هــای مــردم در طــول ماه هــای ایــن ســال بــود. 
مظهــر موضع گیــرِی تقابــل اقتصــادی، ]عبــارت اســت از[ افزایــش ابتــکارات علمــی و فّنــی، افزایــش چشــمگیر شــرکتهای دانش بنیــان، افزایــش 
تولیــدات زیربنائــی و اساســی داخلــی کــه از جملــه همیــن چنــد روز قبــل از ایــن، افتتــاح فازهــای متعــّدد گاز جنــوب کشــور و قبــل از آن، افتتــاح 
پاالیشــگاه بــزرگ بندرعّبــاس و از ایــن قبیــل کارهایــی کــه انجــام گرفتــه، بــود. بنابرایــن ملـّـت در مقابــل دشــمنِی دشــمنان و خباثــت دشــمنان 
توانســت قــدرت خــود، هیبــت خــود، و عظمــت خــود را نشــان بدهــد و آبــروی ملـّـت مــا و آبــروی انقــاب مــا و آبــروی نظــام جمهــوری اســامی 

مــا بحمــداهلل افزایــش پیــدا کــرد.
مشــکل اساســی کشــور، همچنــان مشــکل اقتصــادی اســت؛ بخصــوص در ایــن ماه هــای اخیــر، مشــکات معیشــتی مــردم زیــاد شــد. بخشــی 
از اینهــا مربــوط اســت بــه مدیریّتهــای نارســا در زمینــه ی مســائل اقتصــادی کــه اینهــا حتمــاً بایســتی جبــران بشــود. برنامه هایــی وجــود دارد، 
تدابیــری اندیشــیده شــده کــه ان شــاءاهلل ایــن تدابیــر در طــول ســال جــاری، ســالی کــه امــروز از ایــن لحظــه شــروع میشــود -ســال ۹۸- بایســتی 
بــه ثمــر بنشــیند و مــردم آثــار آن را احســاس بکننــد. آنچــه مــن عــرض میکنــم، ایــن اســت کــه مســئله ی فــوری کشــور و مســئله ی جــّدی 
کشــور و اولویـّـت کشــور فعــًا مســئله ی »اقتصــاد« اســت. در مســئله ی اقتصــاد مســائلی کــه داریــم زیــاد اســت: بحــث کاهــش ارزش پــول ملـّـی 
ــل بعضــی از  ــاً تعطی ــم کاری و احیان ــن جــور، بحــث مشــکل کارخانه جــات و ک ــردم همی ــد م ــدرت خری ــم اســت، بحــث ق ــک مســئله ی مه ی
کارخانه جــات از ایــن قبیــل اســت. اینهــا مشــکات اســت. آنچــه مــن مطالعــه کــردم و از نظــر کارشــناس ها اســتفاده کــردم، کلیــد ایــن همــه، 

عبــارت اســت از » توســعه تولیــد ملــی «
ســال ۹۷ را مــا ســال »حمایــت از کاالی ایرانــی« اعــام کردیــم. نمیتوانــم بگویــم کــه ایــن شــعار بــه طــور کامــل عملــی شــد، اّمــا میتوانــم بگویــم 
ایــن شــعار بــه صــورت وســیعی مــورد توّجــه قــرار گرفــت و در بســیاری از مــوارد، ایــن شــعار از ســوی مــردم مــورد اســتقبال قــرار گرفــت و عمــل 
شــد و همیــن قطعــاً تأثیــر خواهــد داشــت. امســال مســئله ی »تولیــد« مطــرح اســت. میخواهــم مســئله ی تولیــد را بــه عنــوان محــور فّعالّیــت قرار 
بدهــم. مقصــود خــود از تولیــد را ان شــاءاهلل در ســخنرانی روز اّول ســال توضیــح خواهــم داد کــه منظــور از تولیــد چیســت. تولیــد اگــر چنانچــه 
بــه راه بیفتــد، هــم میتوانــد مشــکات معیشــتی را حــل کنــد، هــم میتوانــد اســتغناء کشــور از بیگانــگان و دشــمنان را تأمیــن کنــد، هــم میتوانــد 
مشــکل اشــتغال را برطــرف کنــد، هــم حّتــی میتوانــد مشــکل ارزش پــول ملـّـی را تــا حــدود زیــادی برطــرف کنــد. لذاســت کــه مســئله ی تولیــد 
بــه نظــر مــن مســئله ی محــوری امســال اســت؛ لــذا مــن شــعار را امســال ایــن قــرار دادم: »رونــق تولیــد«. بایــد همــه تــاش کننــد تولیــد در 
کشــور رونــق پیــدا کنــد. از اّول ســال تــا آخــر ســال ان شــاءاهلل ایــن معنــا بــه صــورت چشــمگیری در کشــور محســوس باشــد. اگــر ایــن ]طــور[ 

شــد، امیدواریــم کــه ان شــاءاهلل حــّل مشــکل اقتصــادی راه بیفتــد.
ســام و صلــوات و درود قلبــی خــودم را بــه پیشــگاه ولیّ عصــر )ارواحنــا فــداه( عــرض میکنــم و دعــای آن بزرگــوار را بــرای شــما ملّــت عزیــز 

مســئلت میکنــم و ســعادت ملّــت ایــران و همــه ی ملّتهایــی کــه نــوروز را گرامــی میدارنــد، از خــدای متعــال مســئلت میکنــم.
والّسام علیکم و رحمةاهلل و برکاته
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پیام نوروزی دکتر مهدی باشتی مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان  

بهــار فصــل رویــش اســت؛ موهبتــی اســت کــه مــا ایرانیــان گرامــی اش می داریــم و شــروعی تــازه 
از زندگی مــان را بــا آن آغــاز می کنیــم.

ــده  ــرای آین ــو ب ــای ن ــو و تصمیم ه ــردار ن ــو، ک ــکار ن ــش اف ــد بخ ــه نوی ــو همیش ــال ن ــیدن س رس
ــد. ــته باش ــر از گذش ــه بهت ــد ک ــم و بای ــه آن امیدواری ــه ب ــه هم ــده ای ک ــت؛ آین اس

شایســته اســت کــه همزمــان بــا فرارســیدن ایــام نــوروز و آغــاز زمــان تغییــر، بــا هــم، بــرای هــم و 
بــه یــاد هــم دســت بــه دعــا برداریــم و از آفریــدگار دو عالــم بخواهیــم کــه:

ای گرداننــده ی دلهــا و دیده هــا، ای تدبیرگــر شــب ها و روزهــا، ای دگرگــون کننــده ی ســال ها و 
حال هــا، حــال مــا را بــه بهتریــن حــال بگــردان

ــود را  ــدن خ ــو ش ــزگان، ن ــیمان هرم ــرکت س ــم در ش ــه داری ــو، وظیف ــال ن ــن س ــه در ای ــون ک اکن
همــراه بــا نــو شــدن کل عناصــر طبیعــت بــه تصویــر کشــیم، جــا دارد از زحمــات کلیــه پرســنل و 
همچنیــن همــکاران ســالیان دور و نزدیــک کــه بــا همــت و اســتقامت، چنیــن پتانســیل قابــل 
ــالی  ــزان، س ــه عزی ــرای هم ــان ب ــد من ــم و از خداون ــی نمای ــد، قدردان ــاد نموده ان ــی را ایج اعتنای

خــوب همــراه بــا موفقیــت و ســامتی آرزو کنــم.
ارادتمندتـــــان
 مهدی باشتی

مقدمه



اخبار   داخلی شرکت
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 به مناسبت فرارسیدن روز کارگر، دکتر مهدی باشتی مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان پیام تبریکی خطاب به 
همه پرسنل شرکت سیمان هرمزگان صادر کردند.

                              بنام خداوند کارآفرین                    خداوند روزی ده راستین
                  خدایی که بخششگر و رهنماست                  به مهرش دل کارگر آشناست

کار خمیرمایه پیشرفت انسان و منشأ توسعه و تحول جوامع است و به یقین کارگران، پیشگامان این حیات بدیع 
و نشاط آفرینند.

جایگاه کار در دین مبین اسام چنان است که پیامبر رحمت و مهربانی دستان یک کارگر را می بوسد و می فرماید: 
این دستی است که آتش جهنم آن را نمی سوزاند.

کارگران، نیروی محرکه اقتصاد کشورند که با بازوان پر توان خویش، چرخ زندگی را در هر جامعه ای به حرکت در 
می آورند.

گرامیداشت روز جهانی کار و کارگر ، فرصت مغتنمی است تا با تأسی از فرمایشات گهربار حضرت محمد )ص( و 
ائمه ی معصومین )ع(، زحمات و تاش های صادقانه و بی آالیش کارگران شریف و زحمتکش را ارج نهیم.

خداوند سبحان را شاکریم که در شرکت سیمان هرمزگان، جمعی از مردان و زنان با اراده، با اخاق و پرتاش گرد 
هم آمده اند تا به عشق آبادانی و بالندگی خانواده بزرگ ایران زمین، با اراده ای پوالدین و همتی مضاعف، شبانه روز 

تاش کنند تا در این نقطه از ایران پهناور، مسیر تولید و توسعه پایدار کشور هموارتر گردد.
لذا ضمن سپاسگزاری از زحمات بی دریغشان، دست یکایک همکاران ارجمندم را به مهر می فشارم و امیدوارم 
هم دوش هم، در سالی که از سوی رهبر معظم انقاب بعنوان سال» رونق تولید « نام گرفته، در پرتو همراهی و 

همدلی، شاهد رشد و توسعه بیش از پیش شرکت معظم سیمان هرمزگان باشیم.
ارادتمندتان
مهدی باشتی

پیام تبریک مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان به مناسبت 
فرارسیدن روز کارگر
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 مراسم تجلیل از کارگران نمونه شرکت سیمان هرمزگان با حضور 
کارخانه  نمازخانه  محل  در  شرکت  مدیران  و  معاونان  عامل،  مدیر 

سیمان هرمزگان برگزار شد.
ابتدای این مراسم که با حضور مدیرعامل، معاونان و جمعی از  در 
مدیران و پرسنل شرکت سیمان هرمزگان برگزار شد، سید محمد 
مناسبت  به  همکاران  به  تبریک  ضمن  کارخانه،  مدیر  طباطبایی 
هفته جهانی کار و کارگر اظهار داشت: “همکاران ما در این مدت 
با تاش شبانه روزی نتایج خوبی را رقم زدند؛ تاشی که به همت 

عزیزانمان در بخش های مختلف صورت گرفت.”
برای حل مشکات معیشتی کارگران  ریزی  برنامه  به  اشاره  با  وی 
گفت: “با مدیریت صحیح دکتر مهدی باشتی، بخش قابل توجهی از 
مشکات معیشت دوستان و همکارانمان حل شده که من از ایشان 
کار  روند  ان شااهلل  امیدوارم که  و  این مسئله تشکر می کنم  بابت 
و تولید و حمایت از کارگران در شرکت، بسان گذشته پیش برود. 
عرصه تولید امروز خیلی مهم است و به همین مناسبت مقام معظم 
باید بیش  رهبری امسال را سال رونق تولید نام گذاری کرده اند و 

از گذشته مورد توجه قرار بگیرد و همکاران هم در این زمینه مثل 
سابق تاش زیادی داشته باشند.”

در ادامه، موسی غدیری رئیس شورای اسامی کار هم ضمن تبریک 
اشرف  که  )ص(  “پیامبراکرم  گفت:  رمضان،  مبارک  ماه  فرارسیدن 
نماد  یک  کارگر  دست  بوسد.  می  را  کارگر  دست  است،  مخلوقات 
است، در حال حاضر هم مدیریت ارشد شرکت، جناب آقای دکتر 
با  ایشان  وقتی  می دهند؛  انجام  را  کار  همین  دقیقا  باشتی  مهدی 
سعه ی صدر مشکات کارگران را می شنوند و به جزئیات آن اشراف 
می  را  کارگر  ارزش  یعنی  دارند،  مشکات  حل  در  سعی  و  دارند 

دانند.
وی در ادامه به تشریح برنامه های شورای اسامی کار پرداخت.

با  هرمزگان  سیمان  شرکت  نمونه  کارگران  از  نیز  مراسم  پایان  در 
اهدای هدیه و لوح قدردانی تجلیل شد.

 برای دیدن لیست کارگران نمونه به صفحات آخر مجله مراجعه 
کنید

از کارگران نمونه شرکت سیمان هرمزگان تجلیل شد
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بگذشت مه روزه، عید آمد وعید آمد

بگذشت شب هجران معشوق پدید آمد

حلول ماه شوال و عید سعید فطر، عید توفیق در طاعت خداوند، 
تهذیب نفس و جشن بندگی بر همه بندگان و ره  یافتگان ضیافت 

الهی مبارک باد.

خدای را سپاس می گوییم که دگربار توفیق عطا فرمود تا پس از 
یک ماه بهره مندی از سفره پر برکت رمضان، همراه با مسلمانان 
سراسر جهان، جشن طاعتش را شاهد باشیم و باران رحمتش را 

بیش از پیش به نظاره بنشینیم.

معظم  شرکت  در  پرتاشم  همکاران  همه  برای  منان  خداوند  از 
سیمان هرمزگان، رستگاری و زندگی با عزت و کرامت آرزو می-
کنم و امیدوارم آرامش معنوی یک ماه اخیر، در روح و جانمان 

ماندگار باشد.

                                                                                         
ارادتمندتان   

 مهدی باشتی   

مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان

پیام مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان به مناسبت فرارسیدن
 عید سعید فطر
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حسن هراتی معاون مالی و اقتصادی شرکت سیمان هرمزگان:

در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان هیچ گونه خللی به وجود نخواهد آمد

ــته  ــال گذش ــزگان در س ــیمان هرم ــرکت س ــادی ش ــی و اقتص ــت مال معاون
موفــق بــه دریافــت تندیــس بلوریــن در نهمیــن دوره جایــزه ملــی مدیریــت 
ــادی  ــی و اقتص ــرم مال ــاون محت ــا مع ــه ب ــن بهان ــه ای ــد. ب ــران ش ــی ای مال
ســیمان هرمــزگان بــه گفتگــو نشســتیم تــا عــاوه بــر بررســی عملکرد ســال 
گذشــته ســیمان هرمــزگان، از برنامه هــای پیــش رو ایــن معاونــت در آینــده 

بــا خبــر شــویم. 

  ســال مالــی گذشــته را بــرای شــرکت ســیمان هرمــزگان چگونــه ارزیابــی 
ــد؟ می کنی

بــه عقیــده بنــده، ســال مالــی گذشــته نقطــه عطفــی در عملکــرد شــرکت 
ــی ســال های  ــد نزول ــه نحــوی کــه توانســت رون ــود، ب ــزگان ب ســیمان هرم
ــی،  ــال ســود عملیات ــارد ری ــا کســب 535 میلی ــر دهــد و ب گذشــته را تغیی
میــزان 2۸1 درصــد بودجــه اولیــه خــود را پوشــش دهــد کــه ایــن درصــد 
پوشــش ســود عملیاتــی در صنعــت ســیمان نوعــی رکــورد محســوب مــی 
ــا  ــزگان ب ــیمان هرم ــرکت س ــال ش ــن س ــی ای ــر آن در ط ــاوه ب ــود. ع ش

تولید1،۹55،36۷تــن کلینکــر، توانســت بیشــترین میــزان تولیــد خــود طــی 
ــون  ــش از 2 میلی ــروش بی ــا ف ــانیده و ب ــت رس ــه ثب ــته را ب ــال گذش 5 س
تــن ســیمان و کلینکــر موفــق شــد، بیشــترین حجــم فــروش را در3 ســال 
اخیــر گــزارش نمایــد.  در مجمــوع در ســال مالــی گذشــته شــرکت ســیمان 
هرمــزگان بــا بــازده ۷3 درصــد ســهام و نیــز کســب 122۷ ریــال ســود بــه 
ازای هــر ســهم، توانســت عملکــرد بســیار درخشــانی در میــان شــرکت های 

فعــال بورســی کشــور داشــته باشــد.

ــی و اقتصــادی شــرکت ســیمان  ــت مال    در اواخــر ســال گذشــته معاون
ــزه  ــن دوره جای ــن در نهمی ــس بلوری ــت تندی ــه دریاف ــق ب ــزگان موف هرم
ــت  ــزه و اهمی ــن جای ــورد ای ــا در م ــران شــد، لطف ــی ای ــت مال ــی مدیری مل

ــد؟ ــح دهی آن توضی

ــی از ســال 13۸۹  بسترســاز بهبــود و  ــزه ملــی مدیریــت مال برگــزاری جای
ــازمان های  ــرکت ها و س ــادی در ش ــی و اقتص ــت مال ــطح مدیری ــاء س ارتق
شــرکت کننده گردیــده اســت، ســازمان های شــرکت کننــده در ایــن جایــزه، 
ــاء  ــی خــود ســعی در بهبــود و ارتق ــت مال ضمــن ســنجش عملکــرد مدیری
سیســتم مدیریــت مالــی مطابــق بــا اســتانداردهای جهانــی و نیــز اســتقرار 
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ــته اند. ــی داش ــت مال ــدرن مدیری ــای م سیســتم ه

ــه  ــران ب ــی ای ــت مال ــی مدیری ــزه مل ــب جای ــه کس ــت ک ــن واقعی ای
ــازمان و  ــک س ــار ی ــند افتخ ــوان س ــر بعن ــطوح باالت ــوص در س خص
بــه طــور خــاص حــوزه مالــی اســت، نــه تنهــا بــرای مدیــران نهادینــه 
ــران و  ــی ای ــزه ملــی مدیریــت مال شــده، بلکــه حضــور در فرآینــد جای
ــه  ــزه، ب ــن جای ــای ای ــه ســطح معیاره ــی ســازمان ب ــاء حــوزه مال ارتق
عنــوان یــک آرمــان بــرای اغلــب شــرکت ها و ســازمان ها تبدیــل 
ــزه در ســال 13۹۷ در ســه ســطح تندیــس،  ــن جای ــده اســت. ای گردی
تقدیرنامــه و گواهــی نامــه اعطــا شــدکه ســطح تندیــس آن )باالتریــن 
ســطح( شــامل تندیــس بلوریــن، زریــن و ســیمین اســت کــه شــرکت 
ــن  ــرای دومی ــن را ب ــس بلوری ــن دوره تندی ــزگان، در ای ــیمان هرم س

ــرد. ــی کســب ک ســال متوال

ــی  ــت مال ــوزه معاون ــه در ح ــئله هایی ک ــا و مس ــن چالش ه   مهمتری
و اقتصــادی داریــد چیســت؟

ــش  ــره چرخ ــر زنجی ــه آخ ــی در حلق ــوزه مال ــه ح ــه اینک ــه ب ــا توج ب
عملیــات شــرکت قــرار دارد و نتایــج فعالیــت تمامــی واحدهای شــرکت، 
در ایــن حــوزه جمع بنــدی می شــود، می بایســتی ایــن حــوزه بــه 
بهتریــن نحــو فرآینــد کنتــرل عملیــات واحدهــای مختلــف را بــه اجــرا 
ــه دقیــق میــان دقــت و ســرعت عملیــات کنتــرل  درآورد و یــک موزان
خــود برقرارنمایــد، یکــی از چالــش هــای اصلــی واحــد مالــی ، برقــراری 
ایــن موازنــه میــان دقــت و ســرعت کنتــرل عملیــات واحدهــای 
مختلــف ســازمان اســت. چالــش اصلــی دیگــر در ایــن معاونت،کنتــرل 
ــن  ــوی درای ــه نح ــد ب ــت بای ــن معاون ــت و ای ــرکت اس ــی ش نقدینگ
زمینــه برنامه ریــزی و عمــل نمایــد کــه کوچک تریــن وقفــه ای در 

ــد. ــود نیای ــرکت بوج ــی ش ــای حیات پرداخت ه

ــی و  ــت مال ــوزه معاون ــور، ح ــادی کش ــاع اقتص ــه اوض ــه ب ــا توج    ب
ــاری دارد؟ ــال ج ــرای س ــه ای ب ــه برنام ــادی چ اقتص

ــر جامعــه و  ــه وضعیــت تورمــی حاکــم ب ــا توجــه ب  در ســال جــاری ب
ــرای  ــب شــرکت ها ب ــدات کشــور، اغل ــای تمــام شــده تولی ــش به افزای
ــود  ــیه س ــش حاش ــری از کاه ــی و جلوگی ــارهای مال ــری ازفش جلوگی
ــن  ــد، لیک ــود نموده ان ــوالت خ ــرخ محص ــش ن ــه افزای ــدام ب ــود اق خ
صنعــت ســیمان، تنهــا صنعتــی در کشــور اســت کــه نــه از یارانــه دولتی 
اســتفاده مــی کنــد و نــه اجــازه افزایــش نــرخ فــروش محصــوالت خــود 
ــال  ــرکت های فع ــاراً ش ــال ناچ ــن س ــی ای ــذا در ط ــت، ل ــته اس را داش
در حــوزه صنعــت ســیمان، بیــش از ســایر صنایــع تحــت فشــار شــدید 

مالــی و کمبــود نقدینگــی قرارخواهنــد گرفــت.

بــرای کاهــش ایــن فشــارها تنهــا راه حــل صرفــه جوئــی در هزینه هــا و 
کاهــش بهــای تمــام شــده تولیــدات اســت که بــرای ایــن منظــور کمیته 
راهبــردی کاهــش بهــای تمــام شــده بــا نظــارت مســتقیم مدیرعامــل و 
دبیــری معاونــت مالــی و اقتصــادی تشــکیل گردیــده تــا برنامــه هــای 
الزم جهــت کاهــش بهــای تمــام شــده محصــوالت را تدویــن و بــا یــاری 
ــد متعــال و همــکاری ســایر معاونت هــا و باالخــص همــت تــک  خداون
ــای  ــم ه ــادی و تحری ــارهای اقتص ــور از فش ــرکت عب ــنل ش ــک پرس ت

ســال جــاری بــرای شــرکت ســیمان هرمــزگان میســر گــردد.

  شــرکت ســیمان هرمــزگان یکــی از شــرکت هــای پیشــرو در 
شــفافیت مالــی اســت، در طــول ســال چنــد مرتبــه و بــه چــه صــورت 

ــرد؟ ــام می گی ــرکت انج ــی در ش ــد حسابرس فرآین

 شــرکت ســیمان هرمــزگان بــه لحــاظ ســاختار مالکیتــی و بــه دلیــل 
بورســی بــودن، در یکــی از باالتریــن ســطوح شــفافیت اطاعاتــی 
ــای  ــزی ه ــر ممی ــاوه ب ــرکت ع ــن ش ــه ای ــوی ک ــه نح ــراردارد، ب ق
ســالیانه درخصــوص ارزش افــزوده، مالیــات عملکــرد، مــاده 16۹ 
ــر 6  ــه ه ــه فاصل ــالیانه ب ــت س ــی بایس ــه، م ــی بیم ــرر و حسابرس مک
ــزارش آن در  ــار بوســیله حســابرس مســتقل رســیدگی و گ ــه یکب ماه
ســامانه کــدال قــرارداده شــود، عــاوه بــر آن ارائــه گزارش هــای تولیــد 
و فــروش ماهیانــه، صــورت هــای مالــی ســه ماهــه و گــزارش تفســیری 
ــن  ــه ای ــی اســت ک ــر گزارش های ــورس، از دیگ ــازمان ب ــه س ــه ب 6 ماه

ــد.  ــه می نمای ــتمر ارائ ــورت مس ــه ص ــت ب معاون

ــای حسابرســی از ســوی شــرکت  ــرآن در طــی ســال، گروه ه ــاوه ب ع
گــروه مدیریــت ســرمایه گــذاری امیــد، بانــک ســپه و گاهــی ســازمان 
ــی  ــی و بازرس ــت حسابرس ــرکت جه ــه ش ــز ب ــور  نی ــی کل کش بازرس

ــد. اعــزام مــی گردن

  بــا توجــه بــه تعــداد بــاالی پرســنل شــرکت، چــه تمهیداتــی بــرای 
پرداخــت بــه موقــع حقــوق و دســتمزد کارکنــان در نظــر گرفتــه مــی 

شــود؟

ــای  ــه کار آق ــروع ب ــان ش ــتید، از زم ــان هس ــه در جری ــه ک  همان گون
ــد  ــاری خداون ــا ی ــن لحظــه ب ــه ای ــا ب ــن شــرکت ت ــر باشــتی درای دکت
و تاش هــای مدیرعامــل، معاونــان و تــک تــک پرســنل شــرکت 
ــک روز  ــی ی ــال، حت ــای س ــک از ماه ه ــچ ی ــزگان، در هی ــیمان هرم س
ــه تأخیــر نیفتــاده اســت، در ســال جــاری نیــز  هــم حقــوق پرســنل ب
تــاش کادر مدیریتــی ســیمان هرمــزگان )کــه تأمیــن رفــاه و رضایــت 
ــود  ــا وج ــرارداده اســت( ب ــود ق ــای خ ــت فعالیت ه ــنل را در اولوی پرس
ــه نحــوی برنامه ریــزی و تأمیــن ذخیــره نمــوده  مشــکات پیــش رو، ب
کــه انشــاءاله تــا پایــان ســال در پرداخــت حقــوق و دســتمزد کارکنــان 

ــد. ــود نیای ــه وج ــی ب ــه خلل هیچ گون

ــرکت  ــز در ش ــکاران عزی ــا هم ــی ب ــت خاص ــر صحب ــان اگ   در پای
ــد؟ ــد، بفرمایی ــزگان داری ــیمان هرم س

ــل و  ــبانه روزی مدیرعام ــای ش ــر از تاش ه ــار دیگ ــک ب ــان ی در پای
هیئــت مدیــره و کلیــه معاونیــن و مدیــران و تــک تــک پرســنل پرتاش 
ــاً  ــه قطع ــرا ک ــم، چ ــکر می کن ــزگان تش ــیمان هرم ــت س ــا محب و ب
ــاش و دلســوزی  ــون، نتیجــه ت ــزگان تاکن ــای ســیمان هرم موفقیت ه
تمــام ایــن عزیــزان بــوده اســت و از ایــن پــس نیــز زحمــات و یکدلــی 
ــده شــرکت ســیمان هرمــزگان در ســال  ایــن افــراد نیــروی پیــش برن

ــود. پیــش رو خواهــد ب
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مدیر کارخانه و معاون فنی شرکت سیمان هرمزگان:

به حول و قوه الهی و همت همکاران، تعمیرات اساسی طبق زمان بندی و با موفقیت انجام شد

تعمیــرات اساســی یکــی از حســاس ترین و نفس گیرتریــن 
کارهایــی اســت کــه بــرای بهبــود عملکــرد مجموعــه اهمیــت 
فــراوان دارد. از دکتــر ســید محمــد طباطبایــی مدیــر کارخانــه 
ــا در  ــتیم ت ــزگان خواس ــیمان هرم ــرکت س ــی ش ــاون فن و مع
ایــن گفتگــو از نحــوه انجــام تعمیــرات اساســی و کارهایــی کــه 

صــورت گرفتــه اســت بگوینــد.

  آقــای طباطبایــی فراینــد تعمیــرات اساســی خــط 1 کارخانــه 
از چــه تاریخــی و بــه چــه صــورت آغــاز شــد؟

بــا توجــه بــه برنامــه ریــزي انجــام شــده ، تعمیــرات اساســي خــط 1طبــق 
ــم  ــخ یک ــا  از تاری ــه واحده ــارکت هم ــي و مش ــا هماهنگ ــرر ب ــان مق زم
اردیبهشــت ۹۸ انجــام گرفــت و در ابتــدا بــار کــوره در ســاعت 6 روز یکــم 
ــق سیســتم  ــوره طب ــد و ک اردیبهشــت قطــع و مشــعل آن اســتپ گردی
ــب  ــامل: تخری ــي ش ــت  فعالیت های ــان پخ ــد. در دپارتم ــرد ش FCB س
بتن هــاي مشــعل، انکــراژ و بتن ریــزي مجــدد آن، تخریــب آجــر کــوره و 
آجرچینــي آن بــه متــراژ 55 متــر و بتن ریــزي یــک متــر خروجــي کــوره و 
نصــب ورق زیــر آجــر انجــام شــد. تعویــض تعــداد 60 عــدد زره زیگمنتهای 
خروجــی کــوره بــه وزن 3 تــن و نســوز کاري آن و نیــز تعویــض تعــداد 6 
عــدد زره زیگمنــت ورودی کــوره بــه وزن 1 تــن و نســوزکاري آن انجــام 

شــد.

  تعویــض ورق هــای ســیل خروجــي کــوره، ســرویس شــیرآالت و سیســتم 
سوخت رســانی مشــعل، بازدیــد و تعویــض جک هــاي ســیل ورودي کــوره 
ــوره و  ــه ک ــت بدن ــو، بررســي ضخام ــر و الب نســوز کاري در داســت چمب

اگزوزفــن اصلــي در ایــن تعمیــرات انجــام شــد.

  چه اقداماتی در گریت کولر انجام شده است؟

ــدد زره  ــداد 1010 ع ــض تع ــت ، تعوی ــن گری ــزوز ف ــر اگ ــض ایمپل تعوی
بــه وزن 1۸ تــن و هنچنیــن تعویــض تعــداد 6 عــدد فریــم بــه وزن 600 
ــوب  ــای معی ــه بیرینگه ــض کلی ــرویس و تعوی ــن س ــرم و همچنی کیلوگ
ــک  ــای هیدرولی ــدد از جک ه ــض 3 ع ــر، تعوی ــت کول ــای گری محوره
ــوزکاری  ــب و نس ــاپورت های آن و تخری ــکاری س ــر و جوش ــت کول گری
ــم  ــض و ترمی ــن تعوی ــود و همچنی ــیبي ه ــواره ش ــر 1  و دی ــت کول گری
تیرهــاي ســقف گریــت1  و انکــر زنــي آن و نســوز کاري قســمتي از دیــواره 

ــت دو و ســه. ــاي گری ه

ــض  ــرویس و تعوی ــد، س ــامل : بازدی ــر ش ــت کول ــای گری ــرویس فنه س
ــر. ــای دمپ ــه ه ــم تیغ ــرویس و تنظی ــن، س ــان ف ــگ و یاتاق بیرین

تعویــض تســمه و تنظیــم پولی هــا ، تســت ارتعاشــی کلیــه الکتروموتورهــا 
و فــن، تعمیرکلینکرشــکن شــامل جوشــکاری لبــه کلیــه دیســک تعویــض 
تعــداد 30 عــدد چکــش و پیــن بــه وزن 1.6 تــن، تعمیــر و آببنــدی کاور 
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ــر گریــت و ســرویس  ــد از زنجیــر دراگچیــن زی آن  و همچنیــن بازدی
ــوب   ــاي معی ــنه ه ــض پاش ــای آن و تعوی ــان درامه ــگ و یاتاق بیرین

هاپرهــا

ــه  ــد ک ــام ش ــز انج ــت نی ــر گری ــرات الکتروفیلت ــه تعمی ــه در ادام البت
شــامل بازدیــد و تنظیــم سیســتم ضربــه زنــی چکش هــا و  ســندان ها 
ــر شــامل  ــی الکتروفیلت ــزات داخل ــر تجهی ــد و تعمی ــن بازدی و همچنی
صفحــات مثبــت و منفــی و سیســتم ضربــه زنــی چکش هــا و 

مي باشــد. ســندان ها 

ــد،  ــن فراین ــا در ای ــد، آی ــاره کردی ــا اش ــه الکتروفیلتره   ب
تعمیــرات اساســی الکتروفیلترهــا هــم انجــام گرفتــه اســت؟

ــه  ــم ک ــام دادی ــی را انج ــر اصل ــی الکتروفیلت ــرات اساس ــا تعمی ــه م بل
ــقف و   ــد از ورق س ــنگ ها و بازدی ــم س ــقف و پش ــاژ س ــامل دمونت ش
ــای  ــض درب ه ــوب ، تعوی ــمت هاي معی ــکاري قس ــي و جوش ورق کش
ــد و  ــز بازدی ــه و نی ــای 12 گان ــس ه ــت باک ــن نظاف ــد و همچنی بازدی
تنظیــم سیســتم ضربــه زنــی چکش هــا و ســندان ها و  بازدیــد، تعمیــر 
ــی  و تعویــض تجهیــزات داخلــی الکتروفیلتــر شــامل سیســتم ضربه زن
ــه  ــام گرفت ــی انج ــت و منف ــات مثب ــندان ها  و صفح ــا و س چکش ه

اســت.

 چه اقـــداماتی برای بازســــازی و تعمیرات پیش  گرمکن هـــا 
داشتید؟

و  ورتکس،کلســاینر  بنــدي  داربســت  پیش  گرمکن هــا،  حــوزه  در 
ســیکلون ها و نیــز تخریــب و نســوزکاري در ســیکلون هاي 4 و 5 ، 
ــب  ــت و نص ــزر داک ــوزکاري هاي رای ــم نس ــس و ترمی ــاینر، ورتک کلس
ــپ  ــض فل ــز تعوی ــا و نی امرشــن تیوپ هــاي ســیکلون هاي 4 و 5 جمع
ــواي  ــر ه ــوزکاري دمپ ــراژ و نس ــم و انک ــیکلون5، ترمی ــي از س خروج
ثالثیــه، بازدیــد از بیرینگ هــاي الکتروموتورهــا، بازدیــد از ایراســاید ها 
و تعویــض برزنــت آن هــا، اصــاح فنداســیون زیــر پمپ هــاي کولینــگ 
تــاور و نیــز ســرویس شــیرآالت کولینــگ تــاور و نازل هــاي آن صــورت 

گرفــت.

  در صنعــت ســیمان بهبــود فراینــد آســیاب مــواد بســیار 
مهــم اســت، در تعمیــرات اساســی خــط 1 چــه اقداماتــی در 

آســیاب مــواد انجــام شــد؟

ــامل  ــه ش ــت، از جمل ــورت گرف ــتا ص ــن راس ــادی در ای ــات زی اقدام
نشــتي  گیري و ترمیــم بدنــه ســپراتور، بدنــه داخلــي آســیاب و 
ــتي  ــي برگش ــوت خروج ــم ش ــیاب. ترمی ــدر آس ــاري فی ــض روت تعوی
الواتــور، تعویــض اکسپنشــن خروجــی ســپراتور آســیاب مــواد، تعویــض 

ــد، ســرویس و تعویــض  اکسپنشــن خروجــی آی دی فــن و نیــز بازدی
یاتاقان هــای آویــز اســکروها، تعویــض رولیک هــای معیــوب نــوار تغذیــه 
ــرویس  ــواد، س ــیاب م ــل آس ــاي داخ ــکاري زره ه ــواد جوش ــیاب م آس
بلوئرهــای کــوره و آســیاب مــواد و ســرویس و ســمبه زنــی مبدلهــای 
حرارتــی . تعویــض کیســه بــگ فیلترهــاي دپارتمانهــاي کوره و آســیاب 
و بازدیــد. تعویــض روغــن گیربکس هــاي  آســیاب مــواد ،موتــور اصلــي 
ــا. ــا و گیرموتوره ــاي ســنگ شــکن ،گیربکــس نواره ــوره و فیدر ه و ک

 

  در نهایت در تعمیرات اساسی نوبت به واحد برق می رسد، در 
این زمینه چه فعالیت هایی صورت گرفت؟

 ID FAN اصلــي، نظافــت وآچارکشــی تابلــو UPS راه انــدازي
ــي  ــت وآچارکش ــت، نظاف ــن گری ــور اگزوزف ــض موت ــور آن، تعوی و موت
ــت ها،  ــه پس ــوط ب ــا مرب ــم موتوره ــه کل ــا وتخت ــا ولوکال ه ماژول ه
ــت  ــاي گری ــاي فن ه ــاي الکتروموتوره ــض بلبرینگ ه ــرویس وتعوی س
ــه و  ــر خان ــاي بلوئ ــاي الکتروموتوره ــض بلبرینگ ه ــرویس وتعوی ، س
ــاي  ــاي فن ه ــوره و الکتروموتوره ــه ک ــاي بدن ــاي فن ه الکتروموتوره
گریــت، ســرویس یــا تعویــض بیرینگهــای الکتروموتوردپارتمــان پخــت 
ــپ  ــاي پم ــاي الکتروموتوره ــض بلبرینگ ه ــرویس وتعوی ــیاب، س و آس
هــاي هیدرولیــک گریــت کولــر و آســیاب مــواد و ســرویس وتعویــض 

ــاور بلبرینــگ هــاي پمــپ هــاي کولینــگ ت

  از چه تاریخی باردهی کوره از سرگرفته شد؟

بــه حــول و قــوه الهــی و همــت همــکاران عزیــز، مشــعل طبــق برنامــه 
زمانبنــدي در ســاعت 10:20 دقیقــه روز 16 اردیبهشــت اســتارت شــد 
و پــس از گــرم کــردن کــوره، باردهــي کــوره در ســاعت 13:40 روز 1۸ 

اردیبهشــت انجــام پذیرفــت.
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جدیدترین ویرایش گواهینامه های اخذشده توسط 

سیمان هرمزگان

 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:

OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و 
بهداشت حرفه ای 

علیرغــم رشــد تکنولــوژي کــه موجــب افزایــش 
ســرعت امــور و تســهیل در تولیــد شــده اســت، 
افزایــش شــرایط نامطلــوب کاري و حــوادث 
ــت زود  ــب کهول ــاً موج ــه نهایت ــي از کار ک ناش
هنــگام و نارضایتــي کارکنــان از محــل کار 
ــي  ــي پنهان ــارت هاي مال ــود، خس ــود مي ش خ
را بــه ســازمان تحمیــل مي کنــد کــه در برخــي 

ــا بیشــتر از  ــد و ی ــه تولی ــا هزین ــر ب ــع براب مواق
ــد شــد. آن خواه

 OHSAS 18001(استــانــــدارد مدیریتــی
 Occupational Health & Safety
نیازمندی هــای   )Management System
سیســتم مدیریــت ایمنــی و بهداشــت حرفــه ای 
را بیــان مــی دارد . پیاده ســازی ایــن اســتاندارد،  
ســازمان را قــادر می ســازد تــا ریســک های 
ــانی و  ــع انس ــا مناب ــط ب ــغلي مرتب ــی و ش ایمن
امــوال خــود را تحــت کنتــرل درآورد و کارایــی 

ــد. ــود بخش ــازمان را بهب س

 سري OHSAS شامل دو بخش مي باشد:

  OHSAS 18001: الزاماتي که بر مبناي 
آن ممیزي انجام شده و گواهینامه ارائه 

مي گردد.

 OHSAS 18002: راهنماي پیاده سازي 
سیستم

عــاوه بــر الزامــات بین المللــي مرتبــط بــا 

ایمنــي و بهداشــت کارکنــان، یــک ســري 
ــي مصــوب توســط »وزارت کار و  ــات قانون الزام
امــور اجتماعــي« و همچنیــن »وزارت بهداشــت، 
ــطح  ــز در س ــکي« نی ــوزش پزش ــان و آم درم
ــازمان هاي  ــه س ــود دارد ک ــور وج ــل کش داخ
ــن  ــاختن ای ــرآورده س ــه ب ــف ب ــدي موظ تولی
مي تــوان  آن  جملــه  از  مي باشــند.  الزامــات 
ــاره  ــون کار اش ــواد ۸5، ۹1، ۹2، ۹3 قان ــه م ب
ــا  ــط ب ــؤلیت هاي مرتب ــاوي مس ــه ح ــود ک نم
تامیــن حفاظــت فنــي محیــط کار و جلوگیــري 
ــت کار  ــن بهداش ــغلي و تامی ــاي ش از بیماري ه

و کارگــر مي باشــد.

اســتاندارد OHSAS 18001، یــک چارچــوب 
بــه  رســیدگي  جهــت  را  جامــع  و  مــدون 
وضعیــت ایمنــي و بهداشــت کاري پرســنل 
ــازمان ها  ــراي آن، س ــا اج ــه ب ــد ک ــه مي ده ارائ
مي تواننــد عــاوه بــر بــرآورده ســاختن الزامــات 
ــروز  ــون کار(، از ب ــد قان ــط )مانن ــي مرتب قانون
هزینه هــاي ناشــي از بیماري هــاي شــغلي و 
ــزد  ــف ن ــکایت هاي مختل ــام ش ــن انج همچنی

ــد. ــري کنن ــی ، جلوگی ــع قانون مراج
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سید بهرام راهبر: تالش نیروهای سیمان هرمزگان قابل ستایش است

ــد  ــرل، متول ــاق کنت ــات در ات ــناس عملی ــر، کارش ــرام راهب ــید به س
1353/5/10 ، متاهــل و دارای دو فرزنــد )یــک دختــر و پســر( اســت. بــا 
او کــه از ســال13۷5 در شــرکت ســیمان هرمــزگان مشــغول بــه فعالیــت 
ــد  ــه می توانی ــل ان را در ادام ــه حاص ــته ایم ک ــو نشس ــه گفتگ ــت ب اس

ــد. بخوانی

ــش از  ــدام بخ ــد و در ک ــل کردی ــه   ای تحصی ــه زمین   در چ
ــد؟ ــی کنی ــت م ــه فعالی مجموع

دارای مــدرک فــوق دیپلــم در صنعــت ســیمان از دانشــگاه جامــع علمــی 
ــگاه آزاد  ــاری از دانش ــی معم ــدرک مهندس ــران و دارای م ــردی ته کارب
ــناس  ــوان کارش ــه عن ــم ب ــر ه ــال حاض ــتم و در ح ــم  هس ــد قش واح

ــت ام. ــه فعالی ــرل مشــغول ب ــاق کنت ــات در ات عملی

ــرل  ــاق کنت ــدید، در ات ــرکت ش ــه وارد ش ــال 75 ک   از س
ــتید؟ ــور داش حض

نــه، بنــده در ابتــدای ورودم در قســمت کارگزینــی مشــغول بــکار شــدم، 

بعــد از چنــد مــاه بــه قســمت دبیرخانــه رفتــم ســپس بــه خــط تولیــد 
ــه  ــرداد ســال ۷6 ب آمــدم و در سوخت   رســانی مشــغول کار شــدم، در م

اتــاق کنتــرل رفتــم و تــا االن در ایــن بخــش، مشــغول هســتم.

ــه  ــما چ ــه کاری ش ــن تجرب ــخت تری ــن و س ــیرین تری   ش
ــت؟ ــوده اس ب

شــیرین ترین تجربــه، اســتفاده از ســوخت گاز بــرای اولیــن بــار در 
ــخت ترین  ــد و س ــاز ش ــا آغ ــیفت م ــه از ش ــود ک ــزگان ب ــیمان هرم س
ــی  ــا در 4 شــب پیاپ ــه تنه ــی می شــود ک ــه زمان ــوط ب ــه هــم مرب تجرب

ــودم. ــیفت ب ش

  چه آرزویی در حوزه فعالیت خود دارید؟

ــق  ــاق کنتــرل در جهــت راهبــردی کــوره موف خــدا را شــکر مــن در ات
بــوده ام و فکــر می   کنــم بــاالی ۹۷ درصــد کارهــای محولــه را بــا 

ــانده ام. ــام رس ــه انج ــت ب موفقی

ــاب  ــرای فعالیــت انتخ ــری را ب ــود بخــش دیگ ــرار ب ــر ق   اگ
ــود؟ ــا ب ــمت کج ــد، آن قس کنی
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از قســمت خــودم راضــی هســتم هرچنــد کار مــداوم بــا 
ــود،  ــی ش ــتگی روح م ــث خس ــت و باع ــخت اس ــر س کامپیوت
منتهــا ایــن شــغل را دوســت دارم، اگــر در ایــن قســمت نبــودم 
ــات مهندســی  ــا تحقیق ــی ی ــر فن می خواســتم در قســمت دفت
مشــغول بــه کار باشــم. البتــه بــه ایــن مــورد هــم اشــاره کنــم 
کــه اگــر قــرار بــود در ایــن شــغل نباشــم، دوســت داشــتم معلم 

ــردم . ــاب می   ک ــی را انتخ ــغل معلم ــودم و ش ب

ــوان عضــوی  ــه عن ــگاه شــما ب   آینــده شــرکت از ن
ــد چیســت ؟ ــه در رشــد موسســه نقــش داری ک

ــت  ــری مدیری ــه و پیگی ــورت گرفت ــر ص ــا تدابی ــبختانه ب خوش
وقــت، بحمــداهلل بــرای شــرکت آینــده خوبــی را شــاهد 
ــا  ــد کــه کارگــران در تمــام قســمت ها ب هســتیم. ناگفتــه نمان
دل و جــان در هــوای ســرد و گــرم مشــغول بــه کار هســتند و 

ــل ســتایش اســت. ــر قاب ــن ام ای

ــون  ــئولین پیرام ــا مس ــی ب ــد حرف ــر بخواهی   اگ
ــت؟ ــید چیس ــته باش ــائل کاری داش مس

23 ســال در کارخانــه هســتم و 22 ســال بــه خــط تولیــد آمدم 
و در ایــن مــدت بــا تمــام قســمت ها بــه نحــوی ســروکار دارم، 
دربــاره ســوالی کــه پرســیدید بایــد عنــوان کنــم کــه تعمیــر و 
نگهــداری از بهتریــن مســائلی اســت کــه بایــد مــد نظــر قــرار 
بگیــرد. در ضمــن خریــد موتورهــای اصلــی بایــد در ســرلوحه 
کار قــرار بگیــرد، هــر چنــد خیلــی از ایــن مشــکات در زمــان 
مدیریــت دکتــر باشــتی مدیرعامــل محتــرم بحمــداهلل مرتفــع 

شــده اســت.

  حرف پایانی:

ــه  ــن مصاحب ــه ای ــل دانســتید و ب ــر را قاب ــده حقی از اینکــه بن
دعــوت کردیــد تشــکر و قدردانــی مــی نمایــم، در ضمــن جــا 
ــا ســختی های کارم و  دارد از زحمــات همســرم، کــه بنــده را ب
مدتــی کــه دانشــگاه بــودم یــاری کردنــد، سپاســگزاری کنــم.

ضیافت افطاری به میزبانی شرکت سیمان هرمزگان 
در بندر خمیر برگزار شد

ضیافــت افطــاری بــه مناســبت فرارســیدن ســالروز تولــد امــام 
حســن مجتبــی )ع( و بــه میزبانــی شــرکت ســیمان هرمــزگان 

برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بین الملــل شــرکت 
ســیمان هرمــزگان ، بــه مناســبت فرخنــده زادروز امــام حســن 
مجتبــی )ع( و در راســتای همدلــی و وحــدت بیــن مســئوالن 
ــرکت  ــی ش ــت و میزبان ــه هم ــاری ب ــت افط ــردم، ضیاف و م
ســیمان هرمــزگان و بــا حضــور مدیــر عامــل، معاونــان، مدیران 
و فرمانــدار بنــدر خمیــر، امامــان جمعــه و جماعــات، مدیــران 
ــر  ــدر خمی ــتان بن ــی شهرس ــای اجرای ــتگاه ه ــا و دس نهاده
ــکاران  ــگان و ورزش ــن، نخب ــی از معتمدی ــن جمع و همچنی

ــزار شــد. ــر برگ بندرخمی

ــور  ــا حض ــی ب ــز در نشســتی صمیم ــم نی ــن مراس ــس از ای پ
ــزگان و مســئوالن شــهری،  مدیرعامــل شــرکت ســیمان هرم
مســائل و مشــکات مــردم منطقــه مــورد بررســی قــرار گرفت.

ــر مهــدی باشــتی  ــا دســتور دکت خاطــر نشــان مــی شــود، ب
ــژه  ــای وی ــته ه ــزگان، بس ــیمان هرم ــرکت س ــل ش مدیرعام
افطــاری بــه تعــداد همــه خانــواده هــای پرســنل ایــن شــرکت، 
ــع  ــده توزی ــن ش ــل تعیی ــخص و از قب ــدی مش ــق زمانبن طب

ــد. گردی
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سیده جهان آل عبایی: 

زنان در بیشتر عرصه ها حضور موثر دارند ولی کمتر دیده می شوند

ــاکن  ــل و س ــاه 1361 اه ــد دی م ــی متول ــان آل عبای ــیده جه س
ــگاه  ــت آزمایش ــوان سرپرس ــه عن ــه ب ــا او ک ــت. ب ــر اس ــدر خمی بن
ــاره  ــت درب ــت اس ــه فعالی ــغول ب ــزگان مش ــیمان هرم ــیمی س ش
ــه عهــده دارد و همچنیــن نظــرش  کارهایــی کــه در ایــن ســمت ب
ــه  ــه در ادام ــم ک ــت کرده ای ــه صحب ــان جامع ــدی زن ــاره توانمن درب

ــد. ــی خوانی م

  در چــه زمینــه    ای تحصیــل کردیــد و در کــدام بخــش از 
مجموعــه فعالیــت مــی کنیــد؟

ــته  ــال ۸6 در مقطــع کارشناســی در رش ــود را در س ــات خ تحصی
ــان  ــه پای ــتان ب ــتان و بلوچس ــگاه سیس ــردی از دانش ــیمی کارب ش
ــوق لیســانس خــود را در ســال ۹5 در رشــته شــیمی  ــانده و ف رس
ــور ســیرجان اخــذ نمــوده ام و در ســال  تجزیــه از دانشــگاه پیــام ن
۸۷ بــه عنــوان کارشــناس در ازمایشــگاه شــیمی ســیمان هرمــزگان 
فعالیــت خــود را شــروع و هــم اکنــون بــه عنــوان سرپرســت 

ــتم. ــه هس ــام وظیف ــال انج ــیمی در ح ــگاه ش ازمایش

ــما  ــال ش ــامل ح ــی ش ــه وظایف ــمت چ ــن س   در ای
؟ د می    شــو

ــوازم آزمایشــگاهی و  ــزات و ل ــداری تجهی ــظ و نگه ــر حف نظــارت ب
مــواد شــیمیایی و در صــورت نیــاز درخواســت خریــد آنهــا، انجــام 
بخشــی از آنالیــز روزانــه طبــق اســتانداردهای مــدون و ثبــت دقیــق 
اطاعــات و نتایــج در کلیــه مراحــل انجــام آنالیــز و تکمیــل فرم هــای 
مرتبــط، کالیبــره نمــودن بعضــی از دســتگاه های آزمایشــگاه شــیمی، 
ــت آزمایشــگاه و  ــت کیفی ــه سیســتم مدیری ــوط ب ــور مرب ــام ام انج
آزمایشــگاه های همــکار و نگهــداری ســوابق آزمایشــگاه بــه منظــور 
ــن قســمت  ــده در ای ــف بن ــی وظای ــان الزم بخــش اصل ــه در زم ارائ

اســت.

ــگاه  ــد جای ــی توانن ــان م ــما زن ــاد ش ــه اعتق ــا ب   آی
شایســته ای را در محیــط کار کســب کننــد؟
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بلــه قطعــا، بــه اعتقــاد مــن اگــر بــه ظرفیت هــا و توانمنــدی زنــان 
ــری  ــش موث ــان، نق ــاش و پشتکار ش ــا ت ــد ب ــود می توانن ــه ش توج
ــن  ــم تری ــی از مه ــم یک ــه می دانی ــور ک ــند. همینط ــته باش داش
معیارهــای دنیــای امــروز جهــت ســنجش درجــه توســعه یافتگــی 
کشــورها، میــزان اهمیــت و اعتبــاری اســت کــه زنــان در آن جامعــه 
ــان در عرصــه  ــا مشــارکت زن ــد، کــه خوشــبختانه در کشــور م دارن

ــت. ــده اس ــاد ش ــری زی کار و تصمیم گی

افزایــش  بــرای  زنــان،  بــه  پیشــنهادی  چــه   
داریــد؟ توانمندی شــان 

ــد  ــر دارن ــور موث ــا حض ــتر عرصه ه ــان در بیش ــن زن ــاد م ــه اعتق ب
ولــی کمتــر دیــده مــی شــوند. آنهــا مــی تواننــد بــا ورود بــه عرصــه 
کســب و کار، تولیــد، اقتصــاد و ... در زمــان کوتاهــی توانمنــدی خــود 

را اثبــات کننــد.

  ارزیابی شما از مسیر موفقیت خودتان چیست؟

ــوکل  داشــتن هــدف مشــخص و تــاش و پشــتکار در جهــت آن، ت
برخــدا، اســتفاده از تجربیــات، بــاال بــردن ســطح معلومــات و حمایت 

خانــواده، کــه تاکنــون خــدا را شــکر خــوب بــوده و راضــی هســتم.

ــود  ــد بهب ــردن رون ــاال ب ــوص ب ــما در خص ــنهاد ش   پیش
ــت؟ کار چیس

بــه اعتقــاد مــن افزایــش انگیــزه رابطــه مســتقیمی بــا افزایــش بهــره 
ــرای تــاش  وری پرســنل دارد، پــس انگیــزه اســت کــه محرکــی ب
ــاد  ــای ایج ــت. راهکاره ــود کار اس ــد بهب ــردن رون ــاال ب ــتر و ب بیش
ــش  ــی و افزای ــای آموزش ــزاری دوره ه ــاداش، برگ ــل پ ــزه مث انگی
دانــش کارکنــان، برگــزاری مســابقات ورزشــی و ایجــاد محیط هــای 

ــی و درســتی هســتند. ــای عال ورزش و... راهکاره

ــا همچنــان شــرکت    چــه دلیلــی باعــث شــده اســت ت
ســیمان هرمــزگان را بــرای کار و فعالیــت انتخــاب کنیــد؟

ــا  ــوب و ب ــای خ ــی و همکاره ــالم و صمیم ــط کار س ــتن محی داش
تجربــه، کــه بــرای مــن فرصــت دوبــاره علــم آمــوزی فراهــم شــده و 

ــه کار خــود دارم. عشــق و عاقــه ای کــه ب

  به عنوان آخرین کام اگر صحبتی دارید بفرمایید؟

ضمــن تشــکر از شــما و تــاش تمامــی  همــکاران، امیدواریــم شــاهد 
ــود  ــد و بهب ــه تولی ــزگان در عرص ــیمان هرم ــتر س ــت بیش موفقی

بیشــتر تمــام امــور باشــیم.
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 افتتاح جاده سالمت سیمان هرمزگان و پروژه روشنایی جاده بندر خمیر به لشتغان

جاده سامت سیمان هرمزگان و پروژه نصب روشنایی جاده بندر خمیر به 
لشتغان در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی به بهره برداری رسید.

جاده سامت سیمان هرمزگان و پروژه روشنایی جاده بندر خمیر به لشتغان 
با حضور آقایان آشوری، مرادی، ذوالقدر از نمایندگان استان هرمزگان در  
مجلس شورای اسامی، مسئوالن شهرستان بندر خمیر و اعضای هیئت 

مدیره و مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان افتتاح شد.
سید حسن حسینی معاون اجرایی شرکت سیمان هرمزگان در این باره 
راستای  در  هرمزگان  سیمان  فعالیتهای شرکت  از  “جاده سامت  گفت: 
عمل به مسئولیت های اجتماعی است که جهت رفاه حال شهروندان در 
بندر خمیر به طول  4 کیلومتر از خروجی غربی شهر تا کارخانه سیمان 

هرمزگان احداث شد.”

وی همچنین از افتتاح پروژه  نصب روشنایی جاده بندر خمیر به لشتغان 
خبر داد و افزود: “عدم وجود روشنایی این جاده در سالهای اخیر، باعث 
مشکاتی در عبور و مرور می شد و خطرات و آسیب های مالی و جانی را به 
همراه داشت؛ لذا شرکت سیمان هرمزگان بر آن شد تا با نصب روشنایی این 
محور، خطرات احتمالی و تلفات جاده ای را به حداقل ممکن کاهش دهد.”
عموم  استفاده  برای  هرمزگان  سیمان  سامت  جاده  است،  ذکر  شایان 
همشهریان عزیز است و همه مردم منطقه می توانند برای پیاده روی و انجام 

ورزش های همگانی از آن بهره مند شوند.
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کوروش بیژنی

رئیس آزمایشگاه ها و مسئول فنی

 چکیده مقاله:

ــی  ــل درون ــا تبدی ــه ب ــی در رابط ــل توجه ــای قاب ــون پژوهش ه تاکن
ایزومــری فورانون هــا و ســنتز ایلیدهــای فســفر در حالــت مایــع 
صــورت گرفتــه اســت. درصورتــی کــه تحقیقــات اندکــی در فــاز گازی 
ــا انجــام شــده اســت. محاســبات PM3 مکانیســمی  ــن حیطه ه در ای
ســه مرحلــه      ای را در فــاز گازی جهــت ســنتز ایلیدهــای فســفر تاییــد 
ــد.  ــش می      باش ــرعت واکن ــده س ــن کنن ــه دوم تعیی ــد. مرحل می      کن
ــان  ــی DFT نش ــی چگال ــه تابع ــری از نظری ــا بهره      گی ــباتی ب محاس
ــق  ــون H3) 2(  از طری ــری فوران ــی ایزوم ــل درون ــه تبدی ــد ک می      ده
ــتفاده  ــرد. اس ــورت می      گی ــدروژن ص ــی 1 و 2 هی ــی متوال دو جابجای
از روش B3LYP مســیر چنــد مرحلــه      ای را جهــت تجـــزیه فـــورانون  

H3) 2( پیشــنهاد می      دهــد.

در ایــن پژوهــش همــه محاســبات انــرژی و بهینه      ســازی ســاختارهای 
   Gaussian98 ، HyperChemهندســی توســط نــرم افزارهــای

Chem Office انجــام شــده اســت.

  انتشار در نشریه: 

ــران –  ــی ای ســخنرانی و انتشــار در ســمینار تخصصــی شــیمی معدن
ــان 13۸0  آب

 اقدامات پژوهشی دیگر:

1- مطالعــه تبدیــل درونــی و تجزیــه حرارتــی  فورانونهــا بــا روشــهای 
مبتنــی بــر نظریــه تابعــی چگالــی

2- بررســی خــواص هیدرولیکــی ســیمان پرتلنــد بــا افزودنــی 
خاکســتر بــادی

3- هدایــت پــروژه تحقیقاتــی آقــای شــفیع زاده بــا موضــوع بررســی 
ــری در یادگیــری فیزیــک )دبیرســتان هــای  نقــش بازیهــای کامپیوت

بنــدر خمیــر(

4-مشارکت در تدوین استانداردهای ملی

   سیمان - ویژگیها  1۷51۸-1

   سیمان- ارزیابی انطباق 1۷51۸-2

ــا موضــوع  5- هدایــت پــروژه تحقیقاتــی خانــم نیلوفــر شیشــه گــر ب
ــر IT در  ــی ب ــهای مبتن ــا روش ــس ب ــنتی تدری ــهای س مقایســه روش

ــی 13۸۸-۸۹( ــال تحصیل ــش )س کی

ــرکت  ــایت ش ــه س ــه ب ــل مقال ــن کام ــت مت ــت دریاف جه
ســیمان هرمــز گان یــا بــه واحــد آمــوزش کارخانــه مراجعــه 

کنیــد.

مطالعه سینتیکی سنتز ایلیدهای فسفر با استفاده از روشهای نیمه تجربی
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نیروهای خدماتی عزیزان زحمت کشی هستند که با تاششان شرایط 
اصغر  می کنند.  فراهم  بخش ها  سایر  فعالیت  انجام  برای  را  مناسبی 
تهران  دفتر  در  ما  خدمات  بخش  همکار  دو  آفاق  حبیب  و  غام آزاد 

هستند که پای صحبت های آنان نشستیم.

 متولد چه سالی هستید و از چه زمانی و چگونه همکاریتان را 
با سیمان هرمزگان شروع کردید؟

آزاد: اصغر غام      آزاد هستم، متولد 1344. از تاریخ 13۷1/4/10 وارد 
شرکت شدم و جزء قدیمی های شرکت به حساب می آیم و تنها 3 سال 

تا بازنشستگی ام باقی مانده است.

آفاق: من حبیب آفاق هستم. در سال 135۸ متولد شدم و نزدیک به 
۹ سال است در مجموعه سیمان هرمزگان فعالیت می کنم.

آزاد: در پاسخ به سوال شما که چطور وارد شرکت شدم، باید بگویم 
در سال 13۷1 شرکت سیمان هرمزگان آگهی استخدامی منتشر کرده 
بود که من پس از دیدن این آگهی در روزنامه، اقدام به ثبت نام کرده 

و پس از طی مراحل استخدامی در این مجموعه به کار گرفته شدم.

آفاق: من هم با توجه به نیاز مجموعه و معرفی یکی از دوستان و طی 
کردن مراحل اولیه استخدامی، در این شرکت جذب شدم.

  در حال حاضر در کدام قسمت مشغول به کار هستید؟

آفاق: من در امور خدماتی حوزه دفتر مدیرعامل مشغول هستم.

آزاد: بنده هم در امور خدماتی طبقه دوم که اعضای هیئت مدیره و 
همکاران معاونت اجرایی هستند، فعالیت می کنم.

  هر روز چند ساعت در شرکت حضور دارید؟

آفاق: از ساعت 6 صبح تا 6 عصر یعنی حدود 12 ساعت در شرکت 
هستم، البته در کل بسته به حضور مدیرعامل محترم در شرکت دارد 

که بعضی از روزها این میزان ساعت بیشتر می شود.

آزاد: ساعت ۷ صبح می آیم و تا عصر در مجموعه هستم، ما نیروهای 
خدماتی اولین افرادی هستیم که وارد شرکت می شویم.

آفاق: عما چراغ شرکت را ما روشن می کنیم. )با خنده (

این میزان حضور در مجموعه بدون روابط  اگر  به نظر شما    
صمیمانه بین همکاران باشد، سخت نمی شود؟

گفتگو با آفاق  و غالم آزاد از نیروهای خدماتی سیمان هرمزگان

چراغ شرکت را ما  روشن می کنیم
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آزاد: قطعا سخت خواهد بود، اگر همکاری و مهربانی و کمک همکاران 
نباشد کارها بخوبی پیش نمی رود و زمان به کندی می گذرد.

آفاق: به نکته خوبی اشاره کردید، در کل اگر شخصی در مجموعه ای 
راحت نباشد، کارایی اش کمتر شده و از کار خود لذت نمی برد. الحمداله 
بچه های شرکت سیمان هرمزگان اعم از کارخانه و دفتر تهران، وفاق و 

همدلی خوبی دارند و افراد خونگرم و مهربان و فهیمی هستند.

  به غیر از شما، در دفتر تهران چند نفر دیگر در امور خدماتی 
مشغول هستند؟ 

آفاق: به غیر از من و آقای آزاد، 2 نفر دیگر هم حضور دارند: آقایان 
عدالت منش و کرمی

 آقای آزاد شما که پیشکسوت محسوب می شوید و 27 سال 
و  خانه  میان  توانستید  چگونه  دارید،  حضور  شرکت  این  در 

خانواده و کار تعادل برقرار کنید؟

آزاد: خدا را شکر خانواده راضی هستند. از آنجا که 3 فرزند من ازدواج 
کردند ما دغدغه کمتری داریم و اگر در زمان کار هم مشکلی بوجود 
بیاید و خانواده به حضور من نیاز داشته باشد، با هماهنگی مدیریت، 

مرخصی ساعتی می گیرم و به امور خانه و خانواده می رسم.

 آقای آفاق با توجه به محل زندگی شما که در کرج سکونت 
دارید، رفت آمدتان سخت نیست؟

آفاق: نه بعد از ۹ سال عادت کردیم. البته بهتر است بگویم بعد از 13 
سال، چون من قبل از استخدام در شرکت سیمان هرمزگان در شرکت 

دیگری واقع در تهران هم کار می کردم.

 به نظرتان شرکت سیمان هرمزگان چه ویژگی خاصی دارد که 
از شرکت های دیگر متمایزش می کند؟

آفاق: بنده در این ۹ سالی که در مجموعه هستم، جز خیر و برکت و 
خوبی از سیمان هرمزگان ندیدم، با 5 مدیرعامل کار کردم، همه آنها 
سعی در کمک به پرسنل داشتند اما دکتر باشتی انصافا سنگ تمام 
گذاشتند و عاوه بر مدیریت خوبشان در توسعه شرکت، برنامه ریزی 

خوبی برای افزایش رفاه کارکنان داشته اند.

آزاد: من اصا به کار در جای دیگر فکر نمی کنم چرا که این مجموعه 
هم مدیریت خوب و دلسوزی دارد و هم پرسنل با اخاقی درآن حضور 

دارند.

و  مدیرعامل  با  مستقیم  کار  و  تهران  دفتر  در  شما  حضور   
میهمانان، سخت  و حضور مستمر  اهمیت  به  توجه  با  معاونان، 

نیست؟

آزاد: نه خوشبختانه در این چند سال مدیران و معاونان مجموعه رابطه 
محترمانه ای با ما دارند و همیشه ما را درک کردند.

آفاق: سختی آنچنانی نیست و سخت گیری های غیر معقول هم هیچ 
وقت از سوی ایشان صورت نمی گیرد، در کل همانطور که عرض کردم، 
کار کردن با تیم مدیریتی فعلی که همگی جوان هستند، راحت است.

 چه حرف و پیشنهادی با مدیریت شرکت دارید؟

دکتر  مدیریت  دوران  در  روشکر  خدا  ندارم،  خاصی  پیشنهاد  آزاد: 
باشتی حقوق ها به موقع پرداخت می شود و احترام به کارکنان صورت 

می گیرد که همین جا از ایشان سپاسگزارم.

آفاق: امیدوارم روند کمک به پرسنل و رفع دغدغه های ایشان همچنان 
دلسوزی های  و  زحمات  از  اینجا  در  می دانم  الزم  باشد،  داشته  ادامه 
پیشرفت  برای  واقعا  که  کنم  تشکر  مجموعه  مدیرعامل  باشتی  دکتر 

شرکت و پرسنل از جان مایه می گذارند.
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انتصاب ها

بــرای همــکاران عزیــز در مســئولیت های جدیــد آرزوی موفقیــت 
داریم.

   یونس محمودی خمیری ) مدیر انبارها(
   اصغر فوالدی )مدیر حسابداری صنعتی(

   محمداسماعیل نوحی )مدیرحسابداری مالی)
   سهیل ادیبی ) مدیر صادرات(

   محسن شهربابکی )مدیر تاسیسات(
   جهانگیر گودرزی )مدیر اکتشاف، استخراج معادن(

   مسعود الطافی)رئیس حسابداری تهران( 
   حامد مشکینی )سرپرست ریاست روابط عمومی و امور بین 

الملل( 
   عیسی جاهدی جوزچال )رئیس دفتر معاونت اجرایی(

   سیدعلی اکبر حسینی)رئیس برق(
   منصور جباری)رئیس تدارکات(

   عبدالرحمان پرتابیان)رئیس انبارها(
   حسن مرحمت فرموده )سرپرست مهمانسرای بندرعباس(

انتصاب ها
1. محسن شهر بابکی )سرپرست مدیریت تاسیسات(

2. جهانگیر گودرزی) سرپرست مدیریت معادن(
3. یونس محمودی )سرپرست مدیریت انبارها(

4. پژمان درویش خاکی )مدیر برق(
ــابداری  ــت حس ــت  مدیری ــی )سرپرس ــماعیل نوح 5. محمداس

ــی ( مال
ــی،  ــابداری صنعت ــت حس ــت مدیری ــوالدی )سرپرس ــر ف 6. اصغ

ــات( ــه و گزارش بودج
ــوق و  ــابداری و حق ــت حس ــی )سرپرس ــعود الطاف ــید مس ۷. س

ــتمزد( دس

کوچولوهــا، امیدواریــم هــر  ضمــن آرزوی ســالمتی بــرای ایــن 
ک  ایــن آب و خــا نامــی  و  بــزرگ  آینده ســازان  از  کدام شــان 

ــند.  باش

مرتضی فرامرزی.................................   امیرعلی
میالد کریمی تزرجی...........................    محمدآریا
ساناز اسدپور....................................   ملورین
محمد قدسی نژاد.................................. میثاق
مهدی باشتی ................................ یاشا و شعیا

والدت فرزندان پرسنل

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

  غام پوران    )واحد تولید(

بازنشسته ها
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مسئولیت های اجتماعی
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حضور مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان در طرح 
پاکسازی ساحل بندرخمیر

برگزاری دومین همایش بزرگ پیاده روی 
خانوادگی در جاده سالمت سیمان هرمزگان

طــرح پاکســازی ســاحل خلیــج فــارس بــا عنوان ســین هشــتم 
در نــوار ســاحلی بنــدر خمیــر و بــا حضــور مدیرعامــل، معــاون 
اجرایــی و تعــدادی از مدیــران شــرکت ســیمان هرمــزگان اجرا 

. شد

ــا  ــر ب ــدر خمی ــارس در بن ــج ف ــاحل خلی ــازی س ــرح پاکس ط
ــزگان،  ــیمان هرم ــل س ــر عام ــان، مدی ــور جوان ــور پرش حض
معــاون اجرایــی و جمعــی از مدیــران ایــن شــرکت بــه همــراه 
ــی  ــت محیط ــمن های زیس ــای س ــدادی از اعض ــهردار و تع ش

برگــزار شــد.

ــازی  ــر ، زیباس ــاحل بندرخمی ــازی س ــرح پاکس ــدف از ط ه
ــواد  ــارس از زباله هــا و م ــای خلیــج ف گوشــه ای از ســاحل زیب
پاســتیکی در آســتانه نــوروز باســتانی بــود. در ایــن مراســم، 
ســاحل زیبــای خورخــوران و ســاحل جانبــی پــارک ســاحلی 
شــهروند بنــدر خمیــر توســط جوانــان طبیعــت این شهرســتان 
دوســت پاکســازی گردیــد. در ایــن مراســم، عــاوه بــر دکتــر 
مهــدی باشــتی مدیرعامــل شــرکت ســیمان هرمــزگان ، ســید 
حســن حســینی معاون اجرایــی و جمعــی از مدیران و پرســنل 

ایــن شــرکت نیــز حضــور داشــتند.

الزم بــه ذکــر اســت کــه بیشــترین زباله هایــی کــه از ســواحل 
اســتان هرمــزگان جمــع آوری می شــود موادپاســتیکی 
اســت کــه بــه دلیــل داشــتن مــواد شــیمیایی بــرای محیــط 
ــاک  ــی بســیار خطرن ــدگان دریای ــان و پرن ــا، آبزی زیســت دری
ــا حمایــت مــردم منطقــه، مســافران و  اســت و امیــد اســت ب
ــه دور از  ــاک و ب ــاحلی پ ــه، س ــن زمین ــازی در ای فرهنگ س

ــی داشــته باشــیم. ــه آلودگ هرگون

دومیــن همایــش بــزرگ پیــاده روی خانوادگــی مــردم 
ــهروندان، در  ــترده ش ــور گس ــا حض ــر ب ــتان بندرخمی شهرس
ــد. ــزار ش ــزگان برگ ــیمان هرم ــرکت س ــامت ش ــاده س ج

همزمــان بــا فرخنــده زادروز حضــرت مهــدی )عــج(، دومیــن 
همایــش بــزرگ پیــاده روی خانوادگــی بــا حضور گســترده و پر 
نشــاط شــهروندان و همچنیــن شــهردار بندر خمیــر، مدیرعامل 
و معــاون اجرایــی و مدیــران شــرکت ســیمان هرمــزگان، صبــح 
ــامت  ــاده س ــال 13۹۸ در ج ــت س ــم اردیبهش ــنبه یک یکش

برگــزار شــد .

ایــن همایــش بــا حضــور بیــش از 3 هــزار نفــر از مــردم بنــدر 
ــه از ســوی شــرکت  ــد قرع ــه قی ــان ب ــزار و در پای ــر برگ خمی
ــدی و 3  ــزه نق ــال جای ــون ری ــزگان، 60 میلی ــیمان هرم س

ــد. ــدا گردی ــدگان اه ــه شــرکت کنن دســتگاه دوچرخــه ب

ــنل  ــدان پرس ــر از فرزن ــش، دونف ــان  همای ــن در پای همچنی
ــس  ــر تنی ــای اخی ــه در رقابته ــزگان ک ــیمان هرم شــرکت س
روی میــز،  مقــام  نخســت اســتان را کســب کــرده بودنــد، مورد 

ــد . ــرار گرفتن ــل ق تجلی

خاطــر نشــان مــی شــود اولیــن همایــش بــزرگ پیــاده روی در 
روز جمعــه 24 اســفند ســال 13۹۷ در جــاده ســامت برگــزار 
شــد و بــا مســاعدت  دکتــر مهــدی باشــتی مدیر عامل شــرکت 
ــش در  ــن همای ــزاری ای ــد برگ ــرر ش ــزگان مق ــیمان هرم س
راســتای عمــل بــه مســئولیت هــای اجتماعــی در ســال 13۹۸ 

نیــز ادامــه یابــد.
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حضور مدیرعامل و کارکنان سیمان 
هرمزگان در کمک رسانی به کنترل 

سیل بندر خمیر

اختصاص یک روز حقوق پرسنل 
شرکت سیمان هرمزگان برای کمک به 

سیل زدگان

مدیر  هرمزگان،  استان  در  شدید  بارندگی  پی  در 
حضور  با  هرمزگان  سیمان  شرکت  کارکنان  و  عامل 
بندر خمیر  کنترل سیل  به  مختلف شهر  مناطق  در 

کمک کردند.
شرکت  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  باران  شدید  بارش  پی  در   ، هرمزگان  سیمان 
شهرستان بندر خمیر و در جریان اقدامات پیشگیرانه 
برای جلوگیری از ورود سیاب به منازل مسکونی و 
سیمان  شرکت  کارکنان  و  عامل  مدیر  آن،  مدیریت 
هرمزگان، همپای دیگر سازمان ها و نهادهای امدادی 
به  الزم  تجهیزات  تمامی  بسیج  با  مردم،  اقشار  و 

کنترل سیل بندر خمیر پرداختند.
در این عملیات که در راستای کمک رسانی به مردم 
باشتی  مهدی  دکتر  گرفت،  صورت  منطقه  شریف 
مدیر عامل شرکت سیمان هرمزگان به همراه جمعی 
از کارکنان زحمتکش کارخانه، پس از انسداد بزرگراه 
تا  یافته و  بندر خمیر به بندر لنگه، در محل حضور 
پاسی از شب برای بازگشایی مسیر و عدم بروز حادثه 

برای رانندگان و شهروندان تاش کردند.
از سوی شرکت  گرم  غذای  وعده  یک   راستا  این  در 
چاه  روستای  زده های  سیل  بین  هرمزگان  سیمان 

دراز از توابع بندرلنگه توزیع شد.
با  همچنین  هرمزگان  سیمان  شرکت  عامل  مدیر 
حضور در باغ کوشک، پروژه آب شیرین کن و جاده 
کنترل  برای  و  بازدید  این محل ها  از وضعیت  معدن 
صادر  دستوراتی  حادثه،  بروز  از  پیشگیری  و  سیل 

کردند.

و  هرمزگان  سیمان  شرکت  کارکنان  درخواست  با 
حقوق  از  روز  یک  شرکت،  این  مدیرعامل  موافقت 
پرسنل شرکت سیمان هرمزگان برای کمک به سیل 

زدگان اختصاص یافت.
شرکت  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
معظم  رهبر  تاکید  به  عنایت  با   ، هرمزگان  سیمان 
انقاب مبنی بر ضرورت بازسازی خسارت سیل اخیر 
با  هرمزگان  سیمان  شرکت  مدیرعامل  موافقت  با  و 
درخواست پرسنل شرکت  برای کمک به هموطنان، 
یک روز از حقوق ایشان برای کمک به سیل زدگان 

تخصیص داده شد.
عمل  راستای  در  هرمزگان  همچنین شرکت سیمان 
به مسئولیت های اجتماعی خود تعدادی تخته پتو و 
به  کمک  برای  لیتری   1.5 معدنی  آب  شل  تعدادی 
کرد.  ارسال  استان خوستان  در  زده  هموطنان سیل 
محموله اقام ذکر شده به شرکت سیمان خوزستان 
تحویل شد تا در اسرع وقت به نمایندگی از شرکت 
خوزستانی  سیل زدگان  بین  در  هرمزگان  سیمان 

توزیع نماید.
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گزارش عملکرد کمیته بیماری های خاص شورای اسالمی کار

دبیر کمیته بیماری های خاص: در سختی ها کنار یکدیگر باشیم

علــی طاهــری مســجد متولــد 20 اردیبهشــت 1360 ، متاهــل و دارای دو 
فرزنــد دختــر اســت. ایشــان در حــال حاضــر، سرپرســت ســوخت رســانی، 
عضــوء شــورای اســامی کار و دبیــر کمیتــه بیماری هــای خــاص شــرکت 
ــای  ــه بیماری ه ــرد کمیت ــاره عملک ــا او درب ــت. ب ــزگان اس ــیمان هرم س

خــاص شــورای اســامی کار بــه گفتگــو نشســتیم.

ــئولیت کاری  ــن مس ــدید و اولی ــتخدام ش ــالی اس ــه س   درچ
ــود؟ ــه ب ــما چ ش

ــال  ــه اول س ــودم. مرحل ــکار ب ــه مشــغول ب ــه در کارخان ــن در دو مرحل م
13۷۷ بــود کــه بــه  عنــوان اولیــن کنترلچــی معــدن کارخانــه مشــغول بــه 
کار شــدم. بعــد از آن بــه خدمــت ســربازی رفتــم و مجــدد از ســال 13۸2 
ــه عنــوان اپراتــور کــوره  در خــط تولیــد و ســپس در کــوره خــط یــک، ب
مشــغول بــکار شــدم. از آذر ۹6 تاکنــون هــم بــه عنــوان مســئول ســوخت 

ــم.  ــت می کن ــانی فعالی رس

ــه  ــتید چ ــرکت داش ــه در ش ــئولیتی ک ــن کار و مس  مهم تری
ــت؟ ــوده اس ب

هــر دو مســئولیت اپراتــور کــوره و ســوخت رســانی کــه تــا کنــون بــر عهده 

داشــتم، بــه خاطــر اینکــه مســتقیما بــا تولیــد و ســوخت کارخانــه مربــوط 
بــوده مهــم و حســاس بوده انــد و خطــرات خــاص خــود را داشــته اند.

  بیماران خاص به چه بیمارانی اطاق می شود؟ 

ــه بیماری هایــی گفتــه می شــود کــه عــاج آن ســخت،  بیمــاری خــاص ب
طــول درمــان بیمــار طوالنــی و هزینه هــای آن ســنگین باشــد. ماننــد انــواع 
ســرطان، بیماری هــای MS و بیماری هــای خــاص کلیــوی و کبــدی 
نیــاز بــه پیونــد داشــته باشــند. البتــه بیماری هــای مثــل گفتاردرمانــی یــا 
ــه علــت طــول درمــان آن هــا، کمیتــه  ــی نیــز وجــود دارد کــه ب کاردرمان

ــا خیــر. تشــخیص می دهــد خــاص هســتند ی

  کمیته بیماران خاص چه سالی تشکیل شد؟ 

ــل  ــرد. اوای ــه کار ک ــای خــاص از ســال 13۸۸ شــروع ب ــه بیماری ه کمیت
ــان از حقــوق پرســنل،  ــان و بعــد ماهــی 5 هــزار توم ماهــی 2 هــزار توم
ــا  ــه ب ــد ک ــر می ش ــاص کس ــای خ ــه بیماری ه ــه کمیت ــک ب ــت کم باب
شــروع بــه کار ایــن شــورا از 5 هــزار تومــان بــه 10 هــزار تومــان افزایــش 

پیــدا کــرد.
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 عمــده فعالیت هــای شــما در شــورا و کمیتــه بیماری هــای 
ــوده اســت؟ خــاص چه ب

ــاه  ــای خــاص طــی ده م ــه بیماری ه ــای انجــام شــده در کمیت کاره
اخیــر شــامل مــوارد زیــر اســت:

 اصــاح لیســت همکارانــی کــه ماهیانــه از حقــوق شــان پولــی کســر 
نمی شــد.

  افزایــش کســر حقــوق همــکاران از 5 هزارتومــان بــه 10 هزارتومــان 
بــرای کمــک بــه بیماری هــای خــاص 

ــالت وام  ــک رس ــه از بان ــی ک ــط همکاران ــرای قس ــش و اج   افزای
ــه اقســاط اول 650  ــم شــود ک ــوق شــان ک ــا از حق ــد ت ــه بودن گرفت
ــود. ــر می ش ــان کس ــون توم ــون 2 میلی ــی اکن ــود ول ــان ب هزارتوم

ــای  ــاری ه ــه بیم ــود کمیت ــدارک موج ــناد و م ــام اس ــال تم   انتق
ــورا  ــاق ش ــه ات ــاص ب خ

  ســرو ســامان دادن بــه حســاب های بانــک رســالت و ســپه و 
ــر  ــک مه ــد در بان ــاز کــردن حســاب جدی ــا و ب اصــاح حــق امضاء ه
ــک  ــه بان ــاس ب ــالت بندرعب ــک رس ــول از بان ــال پ ــر  و انتق بندرخمی

ــر  ــر بندرخمی مه

  انتقــال اســناد مالــی و دســت چــک بــه امــور مالــی و کمــک گرفتن 
و ســپردن کارهــای مالــی کمیتــه بــه یکــی از همــکاران مالــی کارخانه 
ــابرس های  ــط حس ــالبانه توس ــی س ــت  حسابرس ــت جه و درخواس

کارخانــه

  پرداخــت پــول کمیتــه توســط کارخانــه و پیمانــکار بصــورت 
ــاه  ــر م ــم ه ــخ ده ــل از تاری ــه قب ماهیان

  برگزاری جلسات کمیته در صورت بودن پرونده  دهم هر ماه

ــت  ــه درخواس ــنلی ک ــرای پرس ــوص ب ــای مخص ــاختن فرم ه   س
خدمــات درمانــی از کمیتــه بیماری هــای خــاص دارنــد.

ــی  ــری بیماری های ــی و پیگی ــه بررس ــک کارخان ــک پزش ــا کم   ب
ــقف بعضــی  ــش س ــن افزای ــودن و همچنی ــی نب ــه تکمیل ــه در بیم ک

بیماری هــا  از 

  مجــوز ســود حاصــل از فــروش ســیمان ضایعاتــی و ضایعــات بــدون 
مزایــده از مدیرعامــل و هیئــت مدیــره بــه نفــع کمیتــه بیماری هــای 

خــاص پرســنل 

  پیگیــری و بررســی لیســت همکارانــی کــه بــه رحمــت خــدا رفتنــد 
ــواده مرحومیــن و بررســی مشــکات آن هــا و تهیــه  ــا خان و تمــاس ب

ــه لیســت و پیگیــری و رفــع مشکات شــان توســط کارخان

  گرفتــن وام 100 میلیــون تومانــی از کارخانــه بــرای رفــع مشــکات 
همــکاران و همچنیــن ســپرده گــذاری در بانــک مهــر جهــت گرفتــن 
ــای  ــر بیماری ه ــواده درگی ــا خان ــود ی ــه خ ــی ک ــرای همکاران وام ب

خــاص هســتند.

ــده  ــرای آین ــه ای ب ــه برنام ــاص چ ــای خ ــه بیماری ه کمیت
دارد؟

  تهیه فرم و افزایش اختیاری همکاران جهت کسر از حقوق 

  عضــو شــدن اختیــاری همــکاران روزمــزد ثابــت در کمیتــه 
خــاص بیماری هــای 

  برنامه ریزی جهت افزایش درآمد کمیته  

ــاص  ــای خ ــه بیماری ه ــش کمیت ــت پوش ــداد تح ــه تع   چ
هســتند؟

ــه  ــکاران هســتند ک ــر از هم ــی 20 نف ــداد 1۷ ال ــال حاضــر تع در ح
ــا  ــوع بیماری ه ــن ن ــر ای ــان، درگی ــای خانواده ش ــا اعض ــان ی خودش

هســتند. 

ــه    عملکــرد مالــی صنــدوق کمیتــه بیماری هــای خــاص ب
چــه صــورت اســت؟

ــه را  ــی کمیت ــم، موضــوع مال ــا بعــد از حسابرســی کــه انجــام دادی م
ــا و بعــد از حضــور  ــم، قبــل از حضــور م در دو مقطــع حســاب کردی
ــورت وام و  ــه ص ــان ب ــا 161،200،000 توم ــور م ــل از حض ــا. قب م
3۸0،34۹،000 بــه صــورت باعــوض کــه در مجمــوع 541،54۹،000 
ــود. وقتــی  ــه 6۷ نفــر از همــکاران کمــک شــده ب تومــان می شــود، ب
ــون  ــج میلی ــودی آن، پن ــم موج ــل گرفتی ــدوق را تحوی ــا صن ــه م ک
ــاه  ــدت 10 م ــی م ــد، ط ــام ش ــه انج ــی ک ــا اقدامات ــود. ب ــان ب توم
ــیم.  ــته باش ــرمایه داش ــذب س ــان ج ــتیم 253،535،4۷2 توم توانس
ــن  ــکاران، گرفت ــوق هم ــر از حق ــق کس ــرمایه از طری ــذب س ــن ج ای
وام از کارخانــه و فــروش ســیمان ضایعاتــی انجــام شــد. طــی ایــن 10 
مــاه 3۹۸۷4000 تومــان اقســاط بانــک رســالت، کــه از قبــل مانــده 
ــه  ــار ب ــه صــورت باعــوض طــی 30 ب ــود و ۸۹،۸00،000 تومــان ب ب
21 نفــر از همــکاران کمــک کردیــم )بــه بعضــی از همــکاران چنــد بــار 
ــه  ــان ب ــی در مجمــوع 12۹،6۷4،000 توم کمــک شــده اســت(. یعن
ــی  ــان موجــودی فعل ــم و 123،۸61،4۷2 توم همــکاران کمــک کردی

صنــدوق اســت.

  در پایان چه صحبتی با همکاران دارید؟

ــان در  ــواده هایش ــکاران و خان ــام هم ــم تم ــه آرزو می کن اول از هم
ســامتی کامــل باشــند و هیــچ وقــت بــه کمیتــه بیماری هــای خــاص 
نیــاز پیــدا نکننــد. در مــورد کمیتــه بیماری هــای خــاص از همــکاران 
ــه  ــده بیم ــل کنن ــوان تکمی ــه را به عن ــن کمیت ــه ای ــم ک ــی خواه م
ــا  ــه واقع ــی ک ــرای همکاران ــه را ب ــن کمیت ــد ای ــد. بای ــی نبینن تکمیل
ــر  ــد در نظ ــی دارن ــاز مال ــتند و نی ــخت هس ــای س ــر بیماریه درگی
ــر  ــوای همدیگ ــم ه ــی خواه ــکاران م ــه هم ــن از هم ــت. همچنی گرف
را داشــته باشــیم و در ایــن مجموعــه کــه همــه مثــل خانــواده 
ــار همدیگــر باشــیم. در آخــر از  هســتیم، در ســختی و مشــکات کن
ــت حمایــت هــای ایشــان از کمیتــه  ــای دکتــر باشــتی باب جنــاب آق

ــژه دارم. ــکر وی ــاص تش ــای خ بیماری ه



30

مسئولیت های اجتماعی

فصل نامه داخلی شرکت سیمان هرمزگان     بهار  1398     شماره 22

کسب مقام دومی تیم والیبال دختران نونهال 
سیمان هرمزگان در جام فجر

گرامیداشت روز زمین پاک با حضور مدیر عامل 
و کارکنان شرکت سیمان هرمزگان

بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بین الملل شــرکت ســیمان 
هرمــزگان، در رقابت هــای والیبــال رده ســنی نونهــاالن – جــام 
فجــر کــه بــا حضــور 6 تیــم و در بنــدر خمیــر برگــزار شــد، تیم 

والیبــال دختران ســیمان هرمــزگان در جایگاه دوم ایســتاد.

بــه همیــن مناســبت دکتــر مهــدی باشــتی مدیرعامل شــرکت 
ــم،  ــن تی ــن ای ــا حضــور در محــل تمری ــزگان ب ــیمان هرم س
ضمــن قدردانــی از زحمــات کادرفنــی و بازیکنــان، جوایــزی به 

ایشــان اهــدا کــرد.

همزمــان بــا دوم اردیبهشــت مــاه و روز زمیــن پــاک ، حاشــیه 
ــی  ــط اهال ــزگان توس ــیمان هرم ــرکت س ــامت ش ــاده س ج
شهرســتان بنــدر خمیــر و روســتای لشــتغان پاکســازی شــد.

ــرکت  ــل ش ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــیه  ــاک، حاش ــن پ ــا روز زمی ــان ب ــزگان ، همزم ــیمان هرم س
ــی و  ــاون اجرای ــل، مع ــر عام ــور مدی ــا حض ــامت ب ــاده س ج
جمعــی از کارکنــان ســیمان هرمــزگان و مــردم بنــدر خمیــر 

ــد. ــازی ش پاکس

ــر عامــل  ــداد دکتــر مهــدی باشــتی مدی در حاشــیه ایــن روی
ــه  ــه ب ــزوم توج ــر ل ــد ب ــا تاکی ــزگان، ب ــیمان هرم شــرکت س
ــال  ــون س ــزگان همچ ــیمان هرم ــت: س ــت گف ــط زیس محی
ــت از  ــظ و صیان ــرای حف ــژه ای ب ــای وی ــه ه ــته برنام گذش
محیــط زیســت دارد و در راســتای عمــل بــه مســئولیت هــای 

ــت. ــد داش ــر خواه ــدم ب ــی ق اجتماع

خاطــر نشــان مــی شــود، 22 آوریــل مصــادف بــا 2 اردیبهشــت 
روز جهانــی زمیــن پــاک نام گــذاری شــده اســت کــه براســاس 
اطاعــات و داده هــای اعــام شــده، در دهــه شــصت میــادی 
بــرای داشــتن طبیعــت و محیــط زیســتی ســالم تــر نام گــذاری 
شــد و از آن روز هــر ســاله، مراســمی بــرای بزرگداشــت این روز 

و محیــط زیســت برگــزار می شــود.

ــوان  ــاک عن ــن پ ــزاری روز زمی ــوان فلســفه برگ ــه عن آنچــه ب
ــازی آن  ــی و پاک س ــن از آلودگ ــتن زمی ــاک نگهداش ــده، پ ش
ــاک و  ــن آب و خ ــظ ای ــرای حف ــد ب ــه بای از آالینده هاســت ک

ــرد. ــاش ک ــا ت ــا و آلودگی ه ــده ه ــری از آالین جلوگی
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تجلیل از پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال 
1397 بندر خمیر توسط شرکت سیمان هرمزگان

 مراســم تجلیــل از پذیرفته شــدگان کنکور سراســری ســال 13۹۷ 
بنــدر خمیــر، بــا حضــور مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
اســتان، امــام جمعــه موقــت اهــل ســنت، مســئوالن شهرســتان 
بنــدر خمیــر و مدیرعامــل شــرکت ســیمان هرمــزگان در محــل 

کانــون تربیتــی رشــد ایــن شهرســتان برگــزار شــد.

در ایــن مراســم کــه بــا حضــور جمعــی از مــردم بنــدر خمیــر و 
بــه ویــژه خانــواده هــای پذیرفتــه شــدگان کنکور سراســری ســال 
ــر کل  ــلیمی مدی ــی س ــدس محمدعل ــد، مهن ــزار ش 13۹۷ برگ
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان هرمــزگان، ضمــن تبریــک 
بــه قبــول شــدگان در کنکــور سراســری، گفــت : برگــزاری مراســم 
تجلیــل از دانــش آمــوزان منطقــه و ارج نهــادن بــه تــاش هــای 
ــزگان  ــیمان هرم ــرکت س ــه ش ــر پســندیده ای اســت ک ــا ام آنه

انجــام مــی دهــد.

وی ضمــن قدردانــی از دکتــر مهــدی باشــتی مدیرعامــل شــرکت 
ــی  ــی و اجتماع ــات فرهنگ ــزود: از اقدام ــزگان، اف ــیمان هرم س
ســیمان هرمــزگان در راســتای عمــل بــه مســئولیت هــای 
اجتماعــی بــرای مــردم منطقــه تشــکر مــی کنــم و امیــدوارم روز 

ــیم. ــه باش ــد منطق ــاهد پیشــرفت و رش ــه روز ش ب

همچنیــن در مراســم تجلیــل از پذیرفتــه شــدگان کنکــور 
ــتار  ــم خواس ــر هاش ــر ، می ــدر خمی ــال 13۹۷ بن ــری س سراس
فرمانــدر شهرســتان بنــدر خمیــر نیــز در ســخنانی از فعالیت های 
گســترده فرهنگــی و اجتماعــی ســیمان هرمــزگان و دکتــر مهدی 

ــرد. ــی ک ــن شــرکت قدردان ــل ای باشــتی مدیرعام

ــور  ــدگان کنک ــه ش ــر از پذیرفت ــه 244 نف ــم ب ــان مراس در پای
سراســری ســال 13۹۷ بنــدر خمیــر هدایایــی بــه رســم ســپاس،  

اهــدا شــد.
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صنعت سیمــــان
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نگاهی به صنعت سیمان جهان تا سال ۲۰۵۰

ســال 2050 یــا همــان نیمــه قــرن حاضــر، ســالی خواهــد بــود کــه 
تغییــرات چشــمگیری در حــوزه هــای جمعیتــی، زیســت محیطــی، 
تکنولــوژی، اقتصــادی و اجتماعــی بــه همــراه خواهــد داشــت. 
ــع  ــی از صنای ــوان یک ــه عن ــز ب ــیمان نی ــت س ــن صنع ــن بی در ای
اســتراتژیک و اثــر گــذار در زندگــی انســان امــروزی دچــار تحــوالت 
ــی  ــوالت احتمال ــن تح ــه ای ــی ب ــه نگاه ــد ک ــد ش ــگرفی خواه ش
ــه  ــاالن و عاق ــم فع ــش چش ــدی را در پی ــای جدی ــد افق ه میتوان

ــذارد. ــش بگ ــه نمای ــت کشــور ب ــدان حــوزه صنع من

ــا  ــخت ها و ارتق ــاد زیرس ــرای ایج ــن ب ــیمان و بت ــه س ــر ب ــاز بش نی
ســطح زندگــی از گذشــته تــا کنــون همــواره وجــود داشــته اســت و 
از ایــن بــه بعــد نیــز بــه عنــوان یــک جــزء جــدا ناشــدنی و مقــرون 

بــه صرفــه در توســعه جهــان مــورد اســتفاده خواهــد بــود.

بــا وجــود پیشــرفت های فناورانــه در ســطح جهــان امــا نیــاز 
ــه، راه آهــن،  ــد بیمارســتان، جــاده، خان ــواردی مانن ــه م انســان ها ب
انــرژی )تولید/انتقــال(، پــل، فروشــگاه، فاضــاب ، تاسیســات پســاب 
و ســایر زیــر ســاخت ها وجــود دارد و امــا گــذر زمــان راهــی خواهــد 
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ــن  ــیمان و بت ــتفاده از س ــوزه اس ــتن در ح ــدم گذاش ــرای ق ــود ب ب
ــه روز. ــوژی ب ــد از تکنول ــرفته و بهره من پیش

ــوان  ــه عن ــت و از آن ب ــت اس ــز اهمی ــن حائ ــن بی ــه در ای ــه ک آنچ
ــام  مهم تریــن تغییــرات اثــر گــذار در حــوزه صنعــت ســیمان نیــز ن
می برنــد می تــوان بــه تغییــر تــوازن جمعیــت جهــان ماننــد تمرکــز 
جمعیتــی در آفریقــا و آســیا و انتقــال توســعه اقتصــادی از غــرب بــه 

شــرق اشــاره کــرد.

گــرم شــدن جــو کــره زمیــن و افزایــش جریمه هــای انتشــار 
ــه هــای  ــوژی در زمین ــه ای، رشــد و پیشــرفت تکنول گازهــای گلخان
انــرژی هــای تجدیــد پذیــر، هــوش مصنوعــی و واقعیــت افــزوده در 
کنــار افزایــش نــرخ رشــد شهرنشــینی در جهــان، همگــی از عوامــل 

ــد. ــمار می رون ــه ش ــی ب ــال های آت ــی س ــر ط ــم تغیی مه

  تغییرات در صنعت سیمان تا سال 2050

در کنــار مباحــث مذکــور، صنعــت ســیمان در ســطح جهــان 
ــد  ــت نتایجــی مانن ــه در نهای ــد شــد ک ــی خواه دســتخوش تغییرات
کاهــش مصــرف انــرژی، کاهــش اســتفاده از کلینکــر، کاهــش تولیــد 
ــیون و  ــتم های اتوماس ــدی از سیس ــن و بهره من ــید کرب گاز دی اکس
ــه  ــه ب ــه همــراه خواهــد داشــت کــه در ادام ــات را ب ــاوری اطاع فن

ــود: ــل عنــوان خواهــد ب ــل قاب شــرح ذی

ــواع آســیاب های غلطکــی  ــی و ســطح خردایــش ان   افزایــش کارای
مــورد اســتفاده در صنعــت ســیمان

  تغییــرات در طراحــی و تکنولــوژی بخش هــای مختلــف از جملــه 
ــت  ــای بازیاف ــتفاده از فناوری ه ــاینر، و اس ــری کلس ــر، پ ــری هیت پ
ــرژی را در فرآینــد تولیــد کلینکــر  ــی کــه کاهــش مصــرف ان حرارت

ــردد. ــب می گ موج

ــه در  ــعل ک ــن و مش ــیکلون، ف ــپراتور، س ــی س ــر در طراح   تغیی
ــد ــد ش ــر خواه ــی منج ــای خروج ــرل گازه ــه کنت ــت ب نهای

  افزایــش نقــش فنــاوری هــای دیجیتــال در کنتــرل و عیــب یابــی 
)Big Data( خطــوط تولیــد، تحلیــل و مانیتورینــگ داده هــا

  بــا توجــه بــه »دیجیتالیــزه« شــدن پروســه تولیــد، امنیــت 
ســایبری بــه یکــی از الزامــات کارخانجــات تولیــدی تبدیــل خواهــد 

شــد

ــوند و  ــانی می ش ــای انس ــن نیروه ــودکار جایگزی ــتم های خ   سیس
میــزان اشــتغال مســتقیم نیروهــای مســتقر در واحد هــای تولیــدی 

رو بــه کاهــش خواهــد بــود.

  مهندســین حــوزه اطاعــات در کنــار مهندســین مکانیــک، شــیمی 
ــر رنــگ تــری در تولیــد ســیمان و کلینکــر »هــای  ــرق نقــش پ و ب

تـِـک« ایفــا خواهنــد کــرد.

 سیمان و کلینکر »های تِک«

پیشــرفت های صــورت گرفتــه در حــوزه صنعــت ســیمان در نهایــت 
ــد و  ــد ش ــک« خواه ــای تِ ــر »ه ــیمان و کلینک ــد س ــب تولی موج
ــال  ــای در ح ــتفاده از فناوری ه ــا اس ــیمان ب ــد س ــات تولی کارخانج
ظهــور ماننــد سیســتم های گرمایــش خورشــیدی/الکتریکی، فنــاوری 
ــواد  ــن، م ــد کرب ــن فاق ــوخت های جایگزی ــن، س ــاذب کرب ــای ج ه
بازیافتــی و فنــاوری هــای خردایــش بهینــه می تواننــد ســیمان هایی 
بــا مقاومــت و مانــدگاری باالتــر در کنــار تولیــد مقــرون بــه صرفــه 

ــه کننــد. را تجرب

 رشد محصوالت پایه سیمانی

ــه  ــد محصــوالت پای ــوژی ســیمان، تولی ــر در تکنول ــال تغیی ــه دنب ب
ســیمانی نیــز رو بــه افزایــش خواهــد گذاشــت و صنعــت بتــن نیــز 
ــود  ــن خ ــای ســبک، بت ــد بتن ه ــد مانن ــد محصــوالت جدی ــا تولی ب
ــت  ــا قابلی ــن ب ــی، بت ــق حرارت ــن عای ــر، بت ــن نفوذپذی ــم، بت ترمی
انتقــال نــور، بتــن شــفاف، بتــن جــاذب کربــن و بتــن ذخیــره ســاز 

ــرد. ــه خواهــد ک ــدی را تجرب ــا عصــر جدی ــرق قطع ب

 ظرفیت مازاد در تولید سیمان جهان

عواملــی ماننــد مــازاد ظرفیت   ســازی صــورت گرفتــه در تعــدادی از 
کشــورهای جهــان در حــوزه صنعــت ســیمان، تغییــرات جمعیتــی از 
ــر  ــی، تغیی ــت کهنســاالن طــی ســال های آت ــش جمعی ــه افزای جمل
وضعیــت کشــورهای در حــال توســعه بــه توســعه یافتــه گویــای ایــن 
مطلــب اســت کــه میــزان تقضــای ســیمان تــا نیمــه قــرن حاضــر بــا 

کاهشــی بیــن 30 تــا 60 درصــدی روبــرو خواهــد بــود.

ــورهای در  ــیاری از کش ــن بس ــعه یافت ــا توس ــان و ب ــطح جه در س
حــال توســعه کــه ایــران نیــز یکــی از کشــورها محســوب مــی گــردد، 
پــروژه هــا بــه ســمت نوســازی و بازســازی حرکــت خواهنــد کــرد.

ــدادی از  ــی، تع ــن شــرایط احتمال ــا در نظــر گرفت ــه ب ــن فاصل در ای
کارخانجــات ســیمان جهــان بــه تاریــخ خواهنــد پیوســت و یــا ناچــار 

بــه تغییــر کاربــری خواهنــد بــود.

)برگرفته از گزارش تحلیلی نشریه گلوبال سمنت(
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تولید سیمان فقط با آزادسازی قیمت و صادرات رونق می گیرد

فعــاالن صنعــت ســیمان ماننــد دیگــر تولیدکننــدگان از قیمت هــای 
دســتوری گلــه دارنــد و معتقدنــد کــه دولــت بایــد ایــن صنعــت را بــه 
حــال خــودش رهــا کنــد، چراکــه در حــال حاضــر هیــچ کمبــودی در 

بــازار داخــل نداریــم
یــک زمانــی در دهــه ۷0 وضعیــت بــازار ســیمان بــه قــدری آشــفته و 
نابســامان بــود کــه جــزو کاال هــای ســبد حمایتــی محســوب می شــد، 
در آن زمــان بــه دلیــل رونــق ساخت وســاز ها تقاضــا بســیار بــاال بــود 

و فعــاالن ایــن صنعــت کلینکــر را وارد و ســیمان تولیــد می کردنــد.
ــی از  ــش خصوص ــتقبال بخ ــره ارزی و اس ــدوق ذخی ــاد صن ــا ایج ب
ــات  ــداث کارخانج ــوز اح ــدور مج ــیمان، ص ــت س ــت در صنع فعالی
ــه ۸5  ــیمان ب ــد س ــت تولی ــون ظرفی ــت. اکن ــش یاف ــیمان افزای س
میلیــون تــن رســیده، امــا مصــرف و صــادرات ایــن کاال 55 میلیــون 
ــد  ــت تولی ــن از ظرفی ــون ت ــر 30 میلی ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــن اس ت
بااســتفاده مانــده اســت و کارخانجــات بــا راندمــان 60 تــا 65 درصــد 
فعالیــت می کننــد، همیــن امــر موجــب افزایــش قیمــت تمــام شــده 

ســیمان شــده اســت.
فعــاالن صنعــت ســیمان ماننــد دیگــر تولیدکننــدگان از قیمت هــای 
دســتوری گلــه دارنــد و معتقدنــد کــه دولــت بایــد ایــن صنعــت را بــه 
حــال خــودش رهــا کنــد، چراکــه در حــال حاضــر هیــچ کمبــودی در 

بــازار داخــل نداریــم.
 در هیــن ارتبــاط مدیرعامــل ســیمان دشتســتان بــا تأکیــد بــر اینکــه 
صنعــت ســیمان در دهــه ۸0، توانســت بــازار داخلــی را تأمیــن کنــد، 
می گویــد: از آن زمــان تاکنــون دولت هــای پیشــین و فعلــی آنچنــان 
ــتر  ــد بیش ــازه رش ــه اج ــد ک ــی کرده ان ــیمان حکمران ــت س ــر صنع ب
ــا 65  ــا 60 ت ــد و کارخانجــات مــا فقــط ب ــه ایــن صنعــت نداده ان را ب

ــد. درصــد ظرفیتشــان فعالیــت می کنن
ــادی  ــود اقتص ــر رک ــال های اخی ــد: در س ــور می افزای ــر مجیدپ اکب
بــروز  و کاهــش ساخت و ســاز ها و پروژه هــای عمرانــی موجــب 
ــا بــروز  مشــکاتی بــرای صنعــت ســیمان شــده و ایــن اواخــر نیــز ب
ــب  ــتان موج ــراق و افغانس ــعه ای در ع ــای توس ــا و فعالیت ه تحریم ه

کاهــش صــادرات شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه مشــکات تولیدکننــدگان ســیمان می گویــد: افزایش 
تولیــد، کاهــش تقاضــای داخلــی و صــادرات موجب شــده که ســیمان 
را بــه صــورت نســیه و اعتبــاری در داخــل کشــور بــه فــروش برســانیم 
و بــه دلیــل افزایــش قیمــت تمــام شــده، در بازار هــای خارجــی نیــز 

نمی توانیــم رقابــت قابــل توجهــی داشــته باشــیم.
عــاوه بــر ایــن کمبــود نقدینگــی در کارخانجــات و همــکاری نکــردن 
سیســتم بانکــی نیــز از مشــکات دیگــری اســت کــه دولــت بایــد بــه 

کمــک صنعــت ســیمان بیایــد.
مجیدپــور تأکیــد می کنــد: بخــش خصوصــی در دهــه ۸0 بــه 
ــبد  ــیمان را از س ــرمایه گذاری کان، س ــا س ــد و ب ــت آم ــک دول کم
حمایتــی خــارج کــرد. اکنــون نوبــت دولــت اســت کــه کمــک کنــد. 
وی می گویــد: اگــر می خواهنــد رونــق تولیــدی کــه مدنظــر رهبــری 
اســت، اتفــاق بیفتــد بایــد مشــکات مالیاتــی، بیمــه ای، صادراتــی و 
ســرمایه در گــردش کارخانجــات را رفــع کننــد. کارخانجــات، ســیمان 
ــه  ــار ب ــاه یکب ــه م ــر س ــا ه ــند، ام ــاری می فروش ــه صــورت اعتب را ب

ــر ارزش افــزوده پرداخــت شــود. صــورت نقــد بایــد مالیــات ب
 1500 نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در کارخانجات سیمان

ــد  ــه بتوانن ــرای اینک ــیمانی ب ــرکت های س ــد: ش ــور می افزای مجیدپ
حقــوق کارگرانشــان را تأمیــن کننــد بــه فــروش دارایی هایشــان روی 
آورده انــد و حتــی در تأمیــن قطعــات یدکــی نیــز از ســوی دولــت بــه 

ایــن صنعــت هیــچ کمکــی نمی شــود.
ــراز  ــای ســیمان در ســال جاری اب ــی کارخانه ه وی از احتمــال تعطیل
ــورت  ــه ص ــیمان ب ــه س ــر کارخان ــد: ه ــد و می گوی ــی می کن نگران
متوســط هــزار تــا هــزار و 500 اشــتغال مســتقیم و غیرمســتقیم دارد 
کــه در صــورت تعطیلــی در مراکــز اســتان ها و یــا شــهرها، کارگــران 

ــوند. ــکار می ش ــیاری بی بس
مجیدپــور راه نجــات ایــن صنعــت را در شــرایط فعلــی افزایــش قیمت 
ــیمان 100 دالر  ــی س ــت جهان ــد: قیم ــد و می گوی ــیمان می دان س
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اســت، در حالــی کــه قیمــت در داخــل کشــور همچنــان فریــز شــده و 
ادامــه ایــن رونــد کارخانجــات را بــه تعطیلــی می کشــاند.

ایــن عضــو انجمــن ســیمان می افزایــد: احــداث یــک کارخانــه ســیمان 
حداقــل هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه نیــاز دارد، در حالــی کــه دولت 
ــاالن  ــتوری فع ــای دس ــتن قیمت ه ــه داش ــت نگ ــا ثاب ــت ب سال هاس

ایــن صنعــت را بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت.
وی می گویــد: ۹0 خــط تولیــد ســیمان در حــال حاضــر فعــال هســتند 
و دولــت بــه بهانــه تنظیــم بــازار بــا اصــرار بــر قیمت هــای دســتوری 
ــه  ــی ک ــه دارد، در حال ــن نگ ــد قیمــت ســیمان را پایی ــاش می کن ت
هیــچ کــس بــر قیمــت مســکن نظارتــی نــدارد و ســازندگان مســکن 

ــد. ــذاری می کنن ــی قیمت گ ــای نجوم ــا قیمت ه ــا را ب آپارتمان ه
  رقابت منفی تولیدکنندگان سیمان

همچنیــن دبیــر انجمــن ســیمان نیــز راه حمایــت از صنعــت را واقعــی 
ــت  ــا ظرفی ــت ســیمان ب ــد: صنع ــد و می گوی ــا می دان شــدن قیمت ه
5/۸۷ میلیــون تــن و 30 میلیــون تــن ظرفیــت مــازاد بــر مصــرف در 
شــرایطی قــرار گرفتــه کــه کلینکــر تولیــد و دپــو می کنــد، در حالــی 

کــه بــازار داخــل و صــادرات هیــچ کــدام رونــق نــدارد.
عبدالرضــا شــیخان می افزایــد: 4۹ میلیــون تــن مصــرف بــازار داخلــی 
ــر در  ــم و اگ ــادرات داری ــن ص ــون ت ــا 12 میلی ــدود 10 ت ــت و ح اس
ــدادی از  ــاً تع ــد، قطع ــته باش ــه داش ــد ادام ــن رون ــم ای ــال ۹۸ ه س

ــوند. ــانده می ش ــی کش ــه تعطیل ــات ب کارخانج
وی می گویــد: دولــت در ســال رونــق تولیــد بــه جــای تعییــن 
ــه کمــک  ــل ب قیمت هــای دســتوری، در بخــش صــادرات و حمل ونق

ــد. ــدگان بیای تولیدکنن
ــه  ــایه ب ــور های همس ــه کش ــیمان ب ــادرات س ــش ص ــیخان از کاه ش
ــا  ــت ب ــد: دول ــر می دهــد و می گوی ــتان خب ــراق و افغانس ــژه ع وی
ــراق و افغانســتان و کشــور های  ــا ع ــی ب امضــای پروتکل هــای صادرات

ــد. ــق ده ــیمان را رون ــادرات س CIS ص

ــل و  ــه حم ــت و هزین ــی اس ــیمان کاالی حجیم ــد: س وی می افزای
انتقــال آن بســیار بــر قیمــت تمــام شــده ســیمان تأثیرگــذار اســت، از 
ایــن رو از دولــت می خواهیــم در بخــش ریلــی و دریایــی بــه کمــک 

فعــاالن ایــن صنعــت بیایــد.
شــیخان از رقابــت منفــی تولیدکننــدگان در بــازار داخلــی گلــه 
می کنــد و می گویــد: متأســفانه تولیدکننــدگان بــرای فــروش بیشــتر 
بــه رقابــت منفــی روی آورده انــد و بــه هــر قیمتــی حاضرنــد ســیمان 
از  ارزان فروشــی ها بســیاری  بفروشــند و همیــن  را  تولیدی شــان 

ــرده اســت. ــا مشــکل مواجــه ک ــدگان را ب تولیدکنن
وی می افزایــد: انجمــن ســیمان درخواســت افزایــش قیمــت را همــراه 
ــر  ــرده و منتظ ــه ک ــت ارائ ــازمان حمای ــه س ــی مســتندات ب ــا تمام ب

اعــام نظــر ایــن ســازمان اســت.
ــر انجمــن ســیمان از ایجــاد شــرکت توســعه صــادرات از ســوی  دبی
ایــن انجمــن خبــر می دهــد و می گویــد: پایانه هــای صادراتــی 
ــی در  ــت منف ــم رقاب ــاش می کنی ــم و ت ــاد کرده ای ــلمچه ایج در ش

ــم. ــن ببری ــی را از بی ــای صادرات بازار ه
منبع: روزنامه جوان

برنامه انجمن جهانی سیمان برای کاهش گازهای 
گلخانه ای در فرآیند تولید

انجمــن جهانــی ســیمان )WCA(، برنامــه هــای خــود را بــرای 
کاهــش تولیــد گازهــای گلخانــه ای در صنعــت ســیمان جهانــی، 
و گام دیگــری در جهــت ارتقــاء توســعه پایــدار ایــن بخــش ارائــه 

کــرده اســت.
»ســانگ ژیپینــگ« ریــس انجمــن جهانــی ســیمان در ســخنرانی 
ــن  ــا در نظــر گرفت ــرژی و اقتصــاد ب ــر خــود در اجــاس »ان اخی
شــرایط آب و هوایــی جدیــد« کــه 5 مــارس در بانــک جهانــی در 
واشــنگنتن برگــزار شــد، 5 شــرط پیــش رو را بــرای کاهــش تولید 

کربــن در صنعــت ســیمان بــه شــرح زیــر بــر شــمرد:
  اســتفاده از مــواد خــام و ســوخت هــای جایگزیــن بــرای کاهش 

.CO2 تولید 
  اســتفاده از سیســتم هــای بازیافــت گرمــا و انــرژی پــاک، ماننــد 

انــرژی خورشــیدی و بــاد، بــرای کاهــش مصــرف انرژی فســیلی.
  بهینــه ســازی، نــوآوری و مدیریــت در فرآینــد، اســتفاده از فــن 

آوری و تجهیــزات بــرای کاهــش مصــرف انــرژی در تولیــد .
ــرای  ــن ب ــذب کرب ــوژی ج ــتفاده از تکنول ــدی و اس ــره من    به

CO2  بازیافــت
   اســتفاده از ســیمان هــای  High Grade، ســیمان های 

ــرف ــاده مص ــای آم ــاص و بتن ه خ
رئیــس انجمــن جهانی ســیمان افــزود: در ســال 201۸ در سراســر 
جهــان 4.1 میلیــارد تــن ســیمان تولیــد شــد که ایــن میــزان  2.5 

میلیــارد تــن Co2 را وارد محیــط زیســت کرد.
ــک کاالی  ــیمان ی ــه س ــوع ک ــن موض ــه ای ــاره ب ــن اش وی ضم
ضــروری و اساســی بــه شــمار مــی رود و تاکنــون کمــک زیــادی 
بــه توســعه جامعــه بشــری کــرده اســت اظهــار داشــت: بــا ایــن 
ــدار  ــط زیســت دارد و مق ــر محی ــادی ب ــر زی حــال، ســیمان تأثی
زیــادی از CO2 در طــول فرآینــد تولیــد وارد محیــط می شــود.

منبع : سیمان خبر
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اثر جنگ تجاری آمریکا و چین بر بازار سیمان 
جهان

صادرات سیمان ایران به افغانستان افزایش یافت

گــزارش هــای مختلــف نشــان میدهــد کــه جنــگ تجــاری بیــن 
ــرات  ــی اث ــاد جهان ــر اقتص ــاوه ب ــن ع ــکا و چی ــورهای آمری کش

ــر صنعــت ســیمان جهــان نیــز خواهــد داشــت. منفــی ب
بعــد از یــک دهــه از بحــران اقتصــادی ســال هــای 200۹-200۸، 
در حــال حاضــر نیــز جنــگ تجــاری غــول هــای اقتصــادی جهــان 
یعنــی آمریــکا و چیــن نیــز در کنــدی رونــق صنعــت ســیمان اثــر 

گــذار خواهــد بــود.
ــا ســال 201۹  در گــزارش انجمــن جهانــی ســیمان در ارتبــاط ب
نیــز ضمــن اشــاره بــه کاهــش اشــتهای کشــور چیــن در مصــرف 
ســیمان بــه عنــوان کشــوری پــر جمعیــت کــه بیــش از 50 درصد 
مصــرف ســیمان جهانــی را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد میــزان 
رشــد 1.5 درصــدی را بــرای تقاضــای بیــن المللــی ســیمان پیــش 

ــی میکند. بین
ایــن در حالــی اســت کــه اگــر کاهــش تقاضــای چیــن را از ایــن 
آمــار کنــار بگذاریــم بــه رقــم 2.۸ درصــدی بــرای رشــد تقاضــا در 

ســال 201۹ خواهیــم رســید.
ــول در  ــی پ ــن الملل ــدوق بی ــه صن ــور ک ــر آن ط ــرف دیگ از ط
گــزارش خــود عنــوان کــرده اســت رشــد تولیــد ناخالــص جهانــی 
در ســال 201۹ میــادی، 3.5 درصــد پیــش بینــی مــی شــود کــه 
ــال 2020  ــال 201۸ و 3.6 درصــد س ــه 3.۷ درصــد س نســبت ب

اندکــی کمتــر خواهــد بــود.
افزایــش تنــش هــای تجــاری بیــن ایــاالت متحــده و چیــن، یــک 
خطــر بــزرگ بــرای اقتصــاد جهانــی بــوده و ایــن آســیب پذیــری 

در بــازار ســیمان نیــز منعکــس شــده اســت.
 

ــم  ــه حج ــد ک ــی میکن ــش بین ــیمان، پی ــی س ــن جهان انجم
تقتضــای بــازار ســیمان در ایــاالت متحــده در ســال 201۹، ســه 

ــت. ــال 201۸ اس ــای س ــر از آماره ــد کمت درص

منبع: سیمان خبر

ــنبه در  ــتان روز چهارش ــوز افغانس ــوع نی ــری طل ــگاه خب پای
بخــش انگلیســی زبــان خــود گــزارش داد کــه بــه رغــم از ســر 
گیــری تحریــم هــای اقتصــادی آمریــکا علیــه ایــران، صــادارت 

ســیمان ایــران بــه افغانســتان افزایــش یافتــه اســت.
ــاق  ــا نویــد« ســخنگوی ات ــه نقــل از»جــان آق ایــن گــزارش ب
ــه  ــر چ ــه اگ ــت ک ــزوده اس ــتان اف ــع افغانس ــی و صنای بازرگان
آمریــکا تحریم هــای اقتصــادی علیــه ایــران را تشــدید کــرد، اما 
ســیمان های مصرفــی در افغانســتان بــه شــکل عمــده از ایــران 

ــود. ــازار می 2ش ــتان وارد ب ــد از آن تاجیکس و بع
ــا«،  ــیمر رس ــا »س ــی ب ــوی تلویزیون ــت و گ ــک گف وی در ی
ــا موضــوع  ــی افغانســتان ب ــع و بازرگان ســخنگوی وزارت صنای
“بــازار ســیمان” از راه انــدازی یــک طــرح بــا هــدف حمایــت از 
ســرمایه گــذاری هــا در بخــش تولیــد ســیمان افغانســتان خبر 
داد و گفــت: از آنجایــی کــه ظرفیــت تولیــد ســیمان این کشــور 
بــه 420 هــزار تــن مــی رســد، امــا ایــن کشــور ســاالنه حــدود 
ــه  ــد، ب ــی کن ــی را وارد م ــد و باق ــن ســیمان تولی ــزار ت ۸0 ه
همیــن دلیــل راه انــدازی ایــن طــرح اقدامــی فــوری و بســیار 

اساســی اســت.
جــان آقــا نویــد بــا اعــام ایــن کــه صــادرات ســیمان پاکســتان 
ــح  ــار مصال ــت: تج ــت، گف ــه اس ــش یافت ــتان کاه ــه افغانس ب
ــاری  ــت تج ــدن رقاب ــالم خوان ــا ناس ــتانی ب ــاختمانی پاکس س
ایرانــی بــرای صــدور ســیمان بــا افغانســتان، نســبت بــه ایــن 
موضــوع اعتــراض داشــته و بــرای رفــع ایــن مشــکل بــه مجامع 

قضایــی شــکایت کــرده انــد.
وی علــت ایــن افزایــش واردات ســیمان ایــران را کاهــش ارزش 
ریــال در برابــر ارزهــای بیــن المللــی خوانــد و گفــت: بــه همین 
علــت تجــار و مصــرف کننــدگان افغانــی ترجیــح مــی دهنــد 
ــری  ــت ارزانت ــر و قیم ــت بهت ــه از کیفی ــران را ک ــیمان ای س
نســبت بــه ســیمان پاکســتانی برخــوردار اســت ، وارد کشــور 
ــورد  ــن کاالی م ــود واردات ای ــن خــود موجــب رک ــد و ای کنن
اســتفاده در بخش عمرانی افغانســتان از پاکســتان شــده اســت.
آمارهــای وزارت صنایــع و بازرگانــی افغانســتان حاکــی اســت 
کــه پاکســتان در ســال 201۸، حــدود 132 میلیــون دالر بــه 
افغانســتان ســیمان صــادر کــرده اســت کــه ایــن رقــم نشــان 
مــی دهــد میــزان ایــن صــادارت در ایــن ســال 1.2 میلیــون 

تــن نســبت بــه ســال قبــل کاهــش داشــته اســت.
بــر اســاس این گــزارش، صــادارت ســیمان ایــران به افغانســتان 

در ســال 201۸ حــدود 12۷میلیــون دالر بود.

منبع: ایرنا
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مهنا بدرود قهرمان ورزش پینگ پنگ، متولد ۸۷/04/05 در خانواده 
چهار نفره با پدر و مادر و یک خواهر در شهرستان بندر خمیر زندگی 
می      کند. پدر مهنا که از اصلی ترین مشوقان او برای فعالیت در رشته 
پینگ پنگ بوده، یکی از پرسنل کارخانه سیمان هرمزگان است. در 
و  ورزش  به  عاقه اش  از  که  را می خوانید  مهنا  با  ما  گفتگوی  ادامه 

هدف های زندگی اش می گوید.

 معنی اسمتان یعنی چه؟

گوارا و خوشایند

 شما ورزش پینک پنگ کار می کنید، نسبت به پینگ پنگ 
چه حسی داری؟

این حس خوبی  و  تمرکز می      شود  و  تقویت دقت  باعث  پنگ  پینگ 
به من می      دهد.

 از اول پینگ پنگ را انتخاب کردید یا قبا در رشته دیگری 
فعالیت می کردید؟ 

از  به شنا عاقه داشتم. مدتی هر دو رشته را دنبال کردم ولی بعد 
شنا انجام تمرین پینگ پنگ برایم سخت بود و سه سالی است که 

فقط پینگ پنگ بازی می      کنم .

  اولین بار که راکت دستتون گرفتید را به یاد دارید؟

 بله ، آقای عارفی حرکت فرهند را بهم یاد داد.

یا  کنید  بازی  خواسته  می  دلتان  که  بوده  روزهایی  حاال  تا   
مسافرت بروید اما به دلیل تمرین امکانش نبود؟ 

بله  ولی البته خیلی کم

خسته  کردن  تمرین  از  دیگر  بگویید،  پدرتان  به  شده    
شده ای و نمی خواهی پینگ پنگ بازی کنی؟ 

مهنا بدرود، قهرمان نوجوان پینگ پنگ: 

از مدیرعامل سیمان هرمزگان بابت تعمیر سقف سالن ورزشی تشکر 

می کنم که باعث شد بتوانیم روزهای بارانی هم تمرین کنیم
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نه تا حاال نگفتم، ولی وقتی توی تمرینات تنبلی می      کنم، بابام 
میگه انگار دیگه خسته شدی اما من با همه خستگی ها پینگ 

پنگ را دوست دارم  .

یاد  پینگ پنگ  ها  محله      ای  هم  یا  دوستانتان  به    
می      دهید؟ 

پیش نیومده تا حاال دوستانم ازمن بخوان بهشون یاد بدم ولی 
برای  دارم  دوست  باشه،  داشته  سالن  بدر  باشگاه  روزی  اگر 

هواداران بدر مربیگری کنم.

یا  است  بیشتر  دارید  که  راکت هایی  تعداد   
اسباب بازی ها؟ 

راکت های من شاید از اسباب بازی های دیگر کمتر باشد، ولی 
من بازی با راکت رو بیشتر دوست دارم و مدت هاست که من 

به جای اسباب بازی  وسایل جانبی پینگ پنگ می خرم.

  چه عناوینی در سالهای اخیر کسب کردید؟ 

مقام سوم تیمی رقابتهای منطقه ای در بوشهر، نایب قهرمان 
در مسابقات انفرادی استان هرمزگان در سال های ۹6 و ۹۷ و 

قهرمان رقابت های انفرادی استانی در سال ۹۸

بزرگ  بازیکنان  از  یکی  مقابل  بخواهید  روزی  اگر   
ایران و سایر نقاط جهان بازی کنید، دوست دارید فرد 

مقابلتان چه کسی باشد؟ 

ایران )نوشاد عالمیان(، جهان )مالونگ (

آینده می خواهید چه شغلی  االن فکر کرده      اید در  از   
داشته باشید؟ 

رشته  در  اگر  و  بشم  بزرگ  کارخانه های  حسابدار  می خوام 
کاس  بشم،  خوبی  مربی  تونستم  و  شدم  موفق  پینگ پنگ 

پینگ پنگ هم راه اندازی کنم.

 صحبت پایانی؟

آرزوی موفقیت برای همه ی بچه های خانه پینگ پنگ و تشکر 
از تک تک مربیانی که در آموزش این رشته برای من زحمت 
کشیدند، تشکر از مدیر عامل محترم شرکت سیمان هرمزگان، 
که سقف سالن رو درست کردند تا روزهای بارانی هم بتونیم 
تمریناتمون رو دنبال کنیم، تشکر از پدر و مادرم و باشگاه بدر 
و همه کسانی که در این راه حامی و مشوقم بودند، خصوصا 
خواهرم که در بیشتر مسابقات و تمرینات استانی مرا همراهی 

و تشویق کرده است.

کاهش کمردرد با ورزش در آب

کمــردرد یکــی از دردهــای شــایعی اســت کــه افــراد تجربــه می کنند. 
ــدن  ــت خوابی ــر وضعی ــا تغیی ــی ی ــم غذای ــر رژی ــا تغیی ــوان ب می ت
کمــردرد را کاهــش داد امــا ورزش هایــی نیــز بــرای کاهــش کمــردرد 

وجــود دارنــد.

ــت  ــب اس ــردرد مناس ــش کم ــرای کاه ــه ب ــی ک ــی از ورزش های یک
ــدن وارد  ــه ب ــری ب ــار کمت ــه فش ــت ک ــی اس ــنا ورزش ــت. ش شناس
ــل  ــه مفاص ــد و ب ــدن کار می کن ــات ب ــر روی عض ــنا ب ــد. ش می کن
ــری و  ــرای جلوگی ــن ورزش ب ــن ای ــد. بنابرای ــاری وارد نمی کن فش
ــز  ــرورش عضــات نی ــه پ ــنا ب ــردرد مناســب اســت. ش کاهــش کم
کمــک مــی کنــد و ایــن مســاله در کاهــش کمــردرد تاثیرگذار اســت. 
البتــه شــنا بــه صــورت حرفــه ای ممکــن اســت بــر بــدن فشــار وارد 
ــد. راه  ــه آســیب نبینی ــد ک ــن کنی ــر اســت طــوری تمری ــد. بهت کن
رفتــن در آب نیــز می توانــد در کاهــش فشــار روی کمــر اثــر بگــذارد.

بهتــر اســت بــر روی نحــوه ایســتادن خــود نیــز کار کنیــد. حــرکات 
کششــی بــرای کاهــش ســفتی عضــات انجــام دهیــد.

می توانیــد در آب حرکــت بلنــد کــردن پاهــا را امتحــان کنیــد. در آب 
زانوهــا را بــه ســمت ســینه بیاوریــد و ســپس پاهــا را صــاف کنیــد. 
ــا بــدن زاویــه ۹0 درجــه پیــدا می کننــد. ایــن  بدیــن شــکل پاهــا ب
ــدن را افزایــش می دهــد. از کمپــرس آب ســرد  کار انعطاف پذیــری ب

و گــرم بــرای کاهــش درد اســتفاده کنیــد.

ــار  ــد دچ ــه وزن دارن ــا اضاف ــتند ی ــاق هس ــه چ ــرادی ک ــوال اف معم
کمــردرد می شــوند. رژیــم غذایــی مناســب و منظــم می توانــد باعــث 

کاهــش وزن و در نتیجــه کــم شــدن فشــار بــر کمــر شــود.
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لینکدین در واقع یک شبکه اجتماعی حرفه ای است که اساسا برای 
بهبود کسب و کارهای مختلف و آشنا کردن دیگران با آن ها طراحی 
شده است. با این حال، استفاده از لینکدین تنها به این موضوع محدود 
نمی شود و کاربران این شبکه اجتماعی می توانند از طریق آن، با افراد 
دیگری که در حوزه کاری شان فعالیت می کنند، آشنا شوند و با آنها 

ارتباط برقرار کنند.
همچنین می توان از این سیستم برای پیدا کردن کار یا استخدام افراد 
نیز استفاده کرد. این موضوع چندان مسئله عجیبی نیست؛ کافیست 
سری به صفحات اشخاص یا شرکت های مختلف بزنید تا از این مسئله 
با خبر شوید. عاوه بر این، در لینکدین محدود به داشتن یک حساب 
کاربری نیستید و می توانید با در اختیار داشتن چند اکانت مختلف، 

استفاده های متعددی از آن داشته باشید.
  شبکه اجتماعی لینکدین، برای کسب و کار حرفه ای مناسب 

ترین شبکه اجتماعی مجازیست!
پایه کار شبکه اجتماعی "LinkedIn" بدین گونه است که کاربران را 
تشویق می کند تا یک پروفایل کاما حرفه ای بسازند و از این پروفایل 
ساخته شده می توانند در سایت های دنیای مجازی به عنوان یک رزومه 

کاری استفاده نمایند.
فرهنگ  است.  تجاری کشور حاکم  فضای عرف  لینکدین،  در محیط 
و  لینکدین  در  است. مطالب شما  اصول حرفه ای  بر  مبتنی  فضا  این 
ارتباطات شما باید دقیقا نماینده روش شما در کسب و کار و تجارتتان 
باشد. در این فضا هدف فروش نیست بلکه ارتباط سازی است. در این 
فضا اصل بر احترام متقابل است، همان طور که به مشتری یا مدیر یا 

تامین کنندگانتان احترام می گذارید.
اصوال  است.  بیگانه  و حرفه ای  کاری  غیر  مسائل  با  فضا  این  فرهنگ 
با  حرفه ای  پیشرفت  و  رشد  برای  فضایی  تا  آمده  وجود  به  لینکدین 
استفاده از به اشتراک گذاری تجربیات کاری باشد، فضایی که به ایجاد 

هم افزایی شغلی و حرفه ای بینجامد.
 روش عضو شدن و ایجاد حساب در لینکدین

مراجعه   www.linkedin.com آدرس  به  بایست  می  ابتدا  در 
فرمائید و سپس اقدام به کامل کردن فرم ثبت نام نموده و در انتها با 
کلیک بر روی Join Now، در سایت مذکور عضو شوید. دقت داشته 
 ، باشد  کاراکتر   6 یا مساوی  و  بیشتر  بایست  باشید که گذرواژه می 
سپس به ایمیل ثبت شده در فرم ایمیلی از سایت مذکور ارسال می 
گردد که می بایست بر روی آن کلیک کرده تا اطاعات حساب کاربری 

شما تایید شود و به سایت  لینکدین وارد شوید.
 لینکدین از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

  Home : قسمت خانه که در آن آخرین پست ها و اخبارهایی که 
کاربران و گروه ها قرار داده می شود را نشان می دهد. شما می توانید به 
دو صورت قسمت Home را تنظیم کنید که نمایش داده شود: نمایش 
آخرین فعالیت های هر کاربر که چه پست هایی را قرار داده است، با چه 
افرادی ارتباط دوستی برقرار داده است و چه عکس هایی نیز الیک 
کرده است یا براساس بهترین پست ها که کاربران زیادی آن را الیک 

کرده یا کامنت گذاشته اند.
  Profile : پروفایل که شامل اطاعات شخصی شما مانند عکس، 
کرده اید،  دریافت  که  مدارکی  کاری،  رزومه  خودتان،  از  خاصه ای 
زبان هایی که بلد هستیدو... که به صورت بخش بندی قرار گرفته است.

نظر  از  که  را  افرادی  توانید  این بخش می  در   :  My network  
تخصص شبیه شما هستند را پیدا کنید و به آنها درخواست ارتباط 
براساس  و  را مشاهده کنید  دهید. همچنین می توانید دوستان خود 
حروف الفبا یا افرادی به تازگی به لیست شما اضافه شده اند، فیلتر و 
ارسال شده  برای شما  نمایید. همچنین درخواست هایی که  مشاهده 

است در این بخش نشان داده می شود.

با شبکه اجتماعی لینکدین آشنا  شوید
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 Jobs: در این بخش تمامی شغل ها و فعالیت هایی را که براساس 
شغل شما، تجربیات شما و موقعیت پیشنهاد می شود قابل رویت است. 
 post a همچنین می توانید درخواست کار شرکت خود را از قسمت

job قرار بدهید.

 Messaging : شامل تمام پیام هایی است که شما به دیگران 
ارسال کرده اید یا برای شما ارسال شده است.

  search:  لینکدین قوی ترین جستجو را بین بقیه شبکه ها دارد و 
به شما اجازه می دهد بسته به ویژگی های خاص، نتایج مورد نظر خود 

را سریعا بدست بیاورید.
گروه هایی  شامل  دارد،  وجود  لینکدین  در  که  دیگری  های  قسمت 
که در آن عضو شده اید، صفحه بررسی و تحلیل صفحه شما، قسمت 
privacy and setting، قسمت help center که اگر مشکلی برای 
صفحه شما به وجود می آید را می توانید از این قسمت با مسئولین و 
پشتیبان لینکدین برای رفع آن در ارتباط قرار بدهید و قسمت زبان 

که زبان صفحه خود را تعیین می کنید.
 چند نکته مهم برای بهتر شدن صفحه لینکداین شما :

آنها  رعایت  که  می کنیم  بررسی  را  مهم  نکات  برخی  قسمت  این  در 
می تواند به بهتر شدن صفحه شما کمک کند.

URL -1 صفحة کاربری خود را شخصی سازی کنید.
کنید،  سازی  شخصی  را  خود  لینکدین  کاربری  حساب   URL اگر 
اشتراک گذاری  فرایند  کار  این  بود.  خواهد  حرفه ای تر  شما  پروفایل 
لینک حساب کاربری شما در لینکدین را راحت تر می شود. اگر کسی 
دارد  احتمال  کند،  را جست وجو  شما  اسم  موتورهای جست وجو  در 

صفحه لینکدین شما باز شود.
2-  سعی کنید حساب کاربری  خود را به روز نگه دارید

به  روز  نگه  داشتن حساب کاربری  باعث ایجاد حس فعال بودن می شود. 
این فعالیت می تواند شامل به روزکردن اطاعات حساب کاربری ، انتشار 

مطلب، بازنشر محتوا و … باشد.

3-  بهتر است انگلیسی بنویسید
بنویسید  انگلیسی  را  خود  کاربری  حساب  اطاعات  بتوانید  اگر 
نتایج  پروفایل شما در  این کار  با  احتمال  بسیار مناسب است؛ چون 
جست وجوهای افراد غیرایرانی نشان داده شده و ممکن است به شما 

پیشنهاد کاری بدهند.

  چگونه اکانت لینکدین را حذف کنیم:
برای حذف کردن اکانت تان، به وب سایت لینکدین رفته و در گوشه 
سمت راست باالی صفحه روی آیکون تصویر پروفایل تان کلیک کرده 
کلیک   Manage روی   Privacy & Settings قسمت  از  سپس  و 

کنید.
در  و  کنید  پیمایش  پایین  سمت  به  را  تان  کاربری  حساب  صفحه 
 Closing Your LinkedIn روی گزینه Subscriptions زیر قسمت
Account کلیک کنید. شما می توانید به سادگی با استفاده از این 

لینک صفحه اکانت تان را ببندید.
دلیل این که چرا می خواهید اکانت لینکدین تان را ببندید را انتخاب 
کنید و شما می توانید هر بازخوردی که دوست دارید، بدهید. سپس 

بر روی Next کلیک کنید تا ادامه دهیم.
در صفحه بعدی پسورد اکانت لینکدین خود را وارد کنید و اگر مطمئن 
هستید که شما می خواهید اکانت خود را ببندید برای تایید کردن آن 

بر روی دکمه Close Account کلیک کنید.
 برای عضویت و مشاهده صفحه شرکت سیمان هرمزگان در لینکدین 

تصویر زیر را اسکن کنید.

hormozgan-cement-co         :آی دی شرکت در لینکدین
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خیلی از پدر و مادرها وقتی کودکشان تمایلی به خوردن ندارد نگران 
معموالً  زیرا  ندارد  نگرانی  جای  مسئله  این  کلی  طور  به  می شوند. 
مرحله ای است که طی خواهد شد؛ اما اگر پزشک کودکتان می گوید 
کودکتان کم وزن است و باید غذا بخورد، پس باید به کودکتان کمک 

کنید تا وزن بگیرد.
 فرزند شما به عنوان یک کودک، سریع رشد می کند بنابراین طبیعی 
است که زیاد غذا بخورد؛ اما بین 2 تا 5 سال، اشتهای کودکانه ظاهر 
می شود. این مرحله حتی می تواند تا 6 یا ۷ سالگی هم ادامه پیدا کند. 
وقتی زمان غذا خوردن می رسد ممکن است کودکتان از خوردن امتناع 
کند و بگوید غذا را دوست ندارد یا میل ندارد. در نتیجه والدین سعی 
می کنند کودک را مجبور به خوردن نمایند، ممکن است او را تهدید 
کنند و یا حتی تنبیه کنند و اینجاست که وقت غذا خوردن تبدیل به 

جنگ می شود!
الگوی خوبی باشید. شاید بچه ها تمایلی به امتحان کردن غذاهای جدید 
نداشته باشند؛ اما اگر ببینند پدر و مادر آن را می خورند، دیر یا زود 
دلشان می خواهد آن ها نیز غذا را امتحان کنند. به همین دلیل مهم 
است که همه ی اعضای خانواده سر میز غذا با هم باشند و یک غذا را 

بخورند.
  فرا گرفتن غذا خوردن

شروع تغذیه ی تکمیلی، شروع معرفی مزه ها به کودک است. کودک در 
ابتدا فقط شیر می نوشد، با رشد کودک او شروع خواهد کرد به خوردن 
غذاهای جامد و مشتاق می شود غذاهای بیشتر و بیشتری را امتحان 
می کند. کودک، عاشق غذا خوردن است؛ اما با بزرگ تر شدن، معموالً 

تمایلش را به خوردن از دست می دهد.
او را وادار  وقتی پدر و مادر در مورد تغذیه ی کودک نگران می شوند 
می کنند بیشتر از نیازش غذا بخورد. شاید هم کودک را مجبور کنند 
حتی غذا و طعمی را که دوست ندارد بخورد؛ اما مشکل واقعی در مورد 
تغذیه ی کودک زمانی شروع می شود که وزنش تحت تأثیر قرار می گیرد.

  وقتی کودکتان نمی خواهد غذا بخورد
ممکن است اشتها نداشتن کودک، علتی در سامتی او داشته باشد. یک 
بیماری مزمن، چیزی شبیه آنفلوانزا و یا یک عفونت حاد که کودک از 
خوردن امتناع می کند. این حالت برای مدت کوتاهی است و زمانی که 

احساس بهتری پیدا کند، اشتهای بیشتری خواهد داشت.

یک مشکل اساسی دیگر هم زمانی است که کودک گرسنه است؛ اما 
دوست دارد گرسنگی اش را فقط با خوردن غذاهایی که به نظر خودش 
این  در حل  را  کلیدی  نقش  مادر  و  پدر  بدهد.  است جواب  خوشمزه 
مسئله دارند. اگر نگرانی والدین محیطی پُرتنش در زمان صرف غذا ایجاد 
کند، نگرش کودک نسبت به غذا منفی تر خواهد شد. ضمناً اگر کودک 
فقط بخواهد غذاهایی که خودش می پسندد را بخورد و پدر و مادر نیز 
جواب خواسته اش را بدهند، انتظارات منفی در او جا خواهد افتاد. سپس 
این کودک از خوردن غذاهای معمول امتناع خواهد کرد زیرا می داند هر 
وقت گرسنه شود پدر و مادر هر چه که بخواهد به او خواهند داد. اگر 
چنین اختافی ادامه پیدا کند، سامت کودک تحت تأثیر قرار می گیرد. 
در نتیجه، پزشک ممکن است به والدین بگوید که کودک برای وزن 

گرفتن به کمک نیاز دارد.
  توصیه هایی برای تشویق فرزندتان را به خوردن

  غذاهای جدید را به شیوه ای جذاب و تدریجی به کودک معرفی کنید. 
اگر کودک مکرراً از خوردن سر باز می زند، سعی کنید غذای دیگری با 

همان ارزش غذایی به او بدهید.
  الگوی خوبی باشید. شاید بچه ها تمایلی به امتحان کردن غذاهای 
جدید نداشته باشند؛ اما اگر ببینند پدر و مادر آن را می خورند، دیر یا 
زود دلشان می خواهد آن ها نیز غذا را امتحان کنند. به همین دلیل مهم 
است که همه ی اعضای خانواده سر میز غذا با هم باشند و یک غذا را 

بخورند.
الویت های غذایی کودک در اضافه کردن غذایی جدید به رژیم  از    
غذایی او استفاده کنید. خاقیت محدودیتی ندارد، مخصوصاً در زمینه ی 
آشپزی. شما می توانید انتخاب هایی به کودک ارائه بدهید که تشویق به 

خوردن شود. ظاهر غذا اهمیت زیادی دارد پس ابتکار به خرج دهید.
  اگر کودک دوست ندارد غذای جدیدی بخورد، صبور باشید و به تاش 
خود ادامه دهید. عصبانی نشوید. اگر کودک شما بدون اینکه واکنش 
منفی نشان بدهد از خوردن غذایی امتناع می کند، مثًا تهوع یا استفراغ 

ندارد، کم کم یاد خواهد گرفت غذای جدید را نیز امتحان کند.
بعد از عفونت طبیعی است که کودک کمی وزن کم کند اما این وزن از 
دست رفته فوراً برمی گردد. از اشتها و الویت های غذایی کودک در این 

زمان برای کمک به وزن گرفتن او استفاده کنید.
یادتان باشد تغذیه فقط برای وزن گرفتن نیست. مصرف زیاد غذاهای 
شیرین که فرآوری شده هستند و چربی های ترانس زیادی هم دارند 
نباید برای کمک به وزن گرفتن کودک استفاده شوند. چاقی کودکان 
یک معضل جدی است که باید به هر قیمتی شده از آن پیشگیری کنید.
اگر کودک غذا خوردن را همراه با یک اتفاق خوب و دوست داشتنی 
دیگر مرتبط بداند، بهتر می تواند بر بی اشتهایی اش غلبه کند. اگر کودک 
شما خوب غذا نمی خورد، شاید پزشک او ویتامین ها یا مکمل های غذایی 

تجویز کند تا کودک سالم تر وزن بگیرد.
منبع: سامت نیوز

وقتی کودکتان غذا نمی خورد چه باید بکنید؟
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کردستان گردشگری  جاذبه های 

ــوان یکــی از گزینه هــای  ــه عن ــز ب ــام کردســتان نی ــد، ناخــود آگاه ن ــه منطقــه غــرب کشــور را داری ــا اگــر قصــد ســفر ب مطمئن
اصلــی در ذهنتــان خطــور می کنــد. مخصوصــا بــا فــرا رســیدن فصــل گــرم ســال، آب و هــوای خنــک کردســتان یکــی از عوامــل 
مهــم انتخــاب شــدنش بــرای یــک ســفر تابســتانی اســت. ایــن اســتان کــه در همســایگی اســتان های آذربایجــان غربــی، همــدان، 
کرمانشــاه و زنجــان واقــع شــده اســت. در ایــن مطلــب بــه طــور اختصــار، برخــی از مکان هــای دیدنــی اســتان کردســتان را بــرای 

ــم. ــی می کنی شــما معرف

ــن  ــزء زیباتری ــاری ج ــر معم ــر هن ــه از نظ ــا، ک ــجدی زیب مس
ــاری  ــای معم ــن نمونه ه ــا ارزش تری ــزء ب ــتان و ج ــاجد اس مس
ــای گردشــگری کردســتان اســت.  ــه جاذبه ه اســامی و از جمل
ــار  ــیب قاج ــراز و نش ــر ف ــنندج در دوران پ ــع س ــجد جام مس
ــور  ــر کش ــاه ب ــی ش ــه فتحعل ــی ک ــت. دوران ــده اس ــاخته ش س
ــتانی  ــی، دارای شبس ــجد دو ایوان ــن مس ــرد. ای ــت می ک حکوم
ــام در  ــه تم ــکوه هرچ ــه ش ــه ب ــتون اســت ک ــا 24 س ــزرگ ب ب
کنــار هــم قــرار گرفتــه انــد. در ســفر خــود بــه ایــن شــهر حتمــا 

ــد. ــدن کنی ــن مســجد تاریخــی دی از ای

مسجد جامع سنندج
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ــندجی هایی  ــو از سس ــا ممل ــر هفته ه ــدر آخ آبی
اســت کــه بــرای پیکنیــک آمــده انــد. مهم تریــن 
ــه  ــی ب ــدای کوه ــر بلن ــه ب تفرجــگاه ســنندج ک
همیــن نــام قــرار گرفتــه اســت. بــه دلیــل ارتفــاع 
ــم  ــد چش ــهر، می توانی ــطح ش ــارک از س ــن پ ای
ــن  ــراز ای ــنندج را از ف ــهر س ــا از ش ــدازی زیب ان
پــارک نظــاره کنیــد. مجموعــه آبیــدر کــه دارای 
ــت، از  ــش اس ــاغ وح ــاغ و ب ــمه، ب ــن چش چندی
ــنندج  ــی س ــه تفریح ــن منطق ــته مهمتری گذش
بــوده اســت و محبوبیــت زیــادی در میــان مــردم 

ایــن شــهر دارد.

اگــر دلتــان بــرای یــک مــکان ســنتی بــا مردمانی 
ــگ  ــگ تن ــگ و وارن ــای رن ــا لباس ه ــی ب قدیم
شــده اســت، حتمــا بایــد ســری بــه بــازار قدیمــی 
شــهر ســنندج بزنیــد. اینجــا شــاید کمــی شــبیه 
ــد  ــرا مانن ــد. زی ــان باش ــان اصفه ــش جه ــه نق ب
آن پانــی مســتطیل شــکل دارد و در دوران 
ــل  ــه دلی ــروزه ب ــت. ام ــده اس ــاد ش ــه ایج صفوی
خیابان کشــی هایی کــه در وســط ایــن بــازار 
ــمالی و  ــش ش ــه دو بخ ــازار ب ــه، ب ــورت گرفت ص

ــت. ــده اس ــیم ش ــی تقس جنوب

خانــه کــرد یکــی از بــا شــکوه ترین و قدیمی تریــن 
ــن  ــت. ای ــنندج اس ــده در س ــاخته ش ــای س بناه
ــای  ــای زیب ــا و آجرکاری ه ــکان دارای گچبری ه م
ــار و  ــا و در دوران قاج ــه بعده ــت ک ــوی اس صف
ــه  ــه آن اضاف ــی ب ــوی هــم گچبری هــای زیبای پهل
ــن مــوزه مــردم  ــه کــرد بزرگتری شــده اســت. خان
شناســی مربــوط بــه یــک قــوم و از بــا ارزش تریــن 
حســاب  بــه  کشــور  فرهنگــی  گنجینه هــای 

می آیــد.

مجموعه تفریحی فرهنگی آبیدر

بازار سنندج

کرد( عمارت آصف سنندج )خانه 
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ــار  ــن دریاچه هــای کشــور، دریاچــه زریب یکــی از زیباتری
ــتید  ــت هس ــت داران طبیع ــر از دوس ــت. اگ ــوان اس مری
ــدن شــبی در  ــا و شــاید مان ــن دریاچــه زیب ــد از ای بازدی
ــوار  ــه زری ــود. دریاچ ــما پیشــنهاد می ش ــه ش ــار آن ب کن
بــه جــرات یکــی از مشــهورترین و زیباتریــن جاذبــه هــای 
ــه  ــه در فاصل ــن دریاچ ــت. ای ــتان اس ــگری کردس گردش
ــتان ها  ــرار دارد و داس ــوان ق ــرب مری ــری غ ــه کیلومت س
و افســانه های متعــددی در مــورد پیدایــش آن نقــل 
شــده اســت. یکــی از ویژگی هــای منحصربفــرد دریاچــه 
ــرای آب  ــع خاصــی ب ــچ منب ــه هی ــن اســت ک ــوار ای زری
دریاچــه نــدارد و از طریــق بــارش بــاران و چشــمه ها بــه 
وجــود آمــده اســت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــردم 

کردســتان و مریــوان ایــن دریاچــه را اســرارآمیز می داننــد. ســفر بــه دریاچــه زریــوار می توانــد یــک روز مفــرح و هیجان انگیــز را بــرای شــما رقــم 
بزنــد. می توانیــد در دریاچــه زریــوار قایــق ســواری کنیــد و بعــد بــرای ناهــار ماهــی کبــاب مشــهور ایــن منطقــه را میــل کنیــد. البتــه عــاوه بــر 
ــوار هــم در تابســتان و هــم در  ــروش می رســد و می توانیــد آن هــا را هــم امتحــان کنیــد. زری ــه ف ــز ب ــی نی ــان محل ــواع آش و ن ماهــی کبــاب، ان

ــن دریاچــه می بخشــد. ــه ای ــی خاصــی ب ــد زیبای ــخ می زن ــه ســطح دریاچــه ی ــی خــاص خــود را دارد و در زمســتان ک زمســتان زیبای

ــال  ــد س ــه در چن ــتان ک ــای کردس ــی ه ــی از دیدن یک
اخیــر ســر زبــان هــا افتــاده اســت اورامــان یــا هورامــان 
اســت. ایــن منطقــه کوهســتانی فــوق العــاده زیبــا بیــن 
مــرز ایــران و عــراق قــرار دارد و هرســاله مســافران زیــادی 
ــه  ــی ب ــد. وقت ــی آین ــه م ــن منطق ــه ای ــد ب ــرای بازدی ب
ــر ابهــت  ــات ســفر مــی کنیــد در براب ــا اورامان اورامــان ی
و شــکوه طبیعــت غافلگیــر خواهیــد شــد. کــوه هــای ســر 
بــه فلــک کشــید، دره هــای پرپیــچ و خــم، رودخانه هــای 
فــراوان و ابرهــا کــه در نزدیک تریــن فاصلــه بــه شــما قرار 
دارنــد، منطقــه اورامانــات را بــه یکــی از بهتریــن جاذبــه 

ــد. ــل کرده ان ــتان تبدی ــی کردس ــای طبیع ه

جاذبــه هــای کردســتان تمامــی نــدارد و االن می خواهیــم 
یکــی از زیباتریــن آبشــارهای منطقــه را بــه شــما معرفــی 
ــرار  ــه ســقز ق ــوان ب ــه در مســیر مری ــم. آبشــار گویل کنی
گرفتــه اســت و بــا جــاده حــدود 1 کیلومتــر فاصلــه دارد. 
در فصــل بهــار کــه ایــن آبشــار پــرآب مــی شــود در کنــار 
ــه وجــود  سرســبزی منطقــه فضایــی دل انگیــز و زیبــا ب
ــن  ــه ای ــح ب ــرای تفری ــادی ب ــافران زی ــی آورد و مس م

منطقــه مــی آینــد.

شهرستان مریوان و دریاچه زریوار

اورامانات

گویله آبشار 
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ــت.  ــورده اس ــان خ ــه گوش ت ــه ب ــام بان ــا ن مطمئن
مخصوصــا اگــر اهــل خریــد کــردن هســتید. 
شــهرت عمــده ایــن شــهر مــرزی بــه خاطــر مراکــز 
ــی  ــفرهای داخل ــاله س ــر س ــت و ه ــد آن اس خری
ــام  ــه انج ــه بان ــور ب ــن منظ ــه ای ــادی ب ــیار زی بس
می شــود. بنابرایــن اگــر قصــد خریــد در ایــن شــهر 
را داریــد، بهتــر اســت در روزهــای غیــر تعطیــل بــه 

ــد. ــفر کنی آن س

احتمــاال نــام تپــه زیویــه را در کتــب بســیاری مشــاهده 
ــتگانی  ــه در گذش ــه ک ــتانی زیوی ــه باس ــد. تپ کرده ای
بســیار دور محــل زندگــی اقــوام مانایــی بــوده، از 
ــت.  ــقز اس ــهر س ــی ش ــای تاریخ ــن جاذبه ه مهم تری
ــود  ــز در دل خ ــری را نی ــای دیگ ــهر جاذبه ه ــن ش ای
جــای داده اســت کــه بازدیــد از آن هــا خالــی از لطــف 
نیســت. مســجد تاریخــی دومنــاره کــه مربــوط بــه دوره 
ــت  ــه در باف ــح ک ــاج صال ــام ح افشــاریان اســت و حم
ــه  ــادگاری از دوران صفوی ــرار دارد و ی تاریخــی شــهر ق

ــار ارزشــمند ســقز هســتند. ــه آث اســت، از جمل

ــتنی های  ــا بس ــاد، حتم ــار افت ــمت بیج ــیرتان س ــر مس اگ
ســنتی ایــن شــهر را امتحــان کنیــد زیــرا یکــی از جاذبــه 
هــای گردشــگری کردســتان اســت. بســتنی هایی کــه 
طعــم هــل و گاب آن طــراوت و شــادابی خاصــی بــه شــما 
ــران  ــهرهای ای ــن ش ــی از مرتفع تری ــار یک ــد. بیج می دهن
ــار  ــد. آث ــران را هــم داده ان ــام ای ــه آن لقــب ب اســت کــه ب
تاریخــی نظیــر بــازار ســنتی و قلعــه قمچــای و همچنیــن 
کــه  هســتند  مکان هایــی  از  نســار،  اســکی  پیســت 
می توانیــد بازدیــد از آن هــا را در برنامــه خــود قــرار دهیــد.

بانه، شهری برای خرید

سقز

بیجار، بام ایران

خانه هــای ســنگی، معمــاری پلکانی، بافت ســنتی، وجود آبشــار ها 
کنــار آن جریــان دارد  کــه در  و چشــمه هــای زیبــا و رودخانــه تنگیــور 
و مخصوصــا مــردم بســیار مهمــان نــواز ایــن روســتا، اینجــا را بــه 
کــرده اســت. ایــن  گردشــگران تبدیــل  منطقــه ای جــذاب بــرای 
گرفته اســت. کامیــاران کردســتان قــرار  روســتا در شهرســتان زیبــای 

روستای پلکانی پالنگان
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امــروزه شــاهد افزایــش روز افــزون مصــرف قنــد و محصــوالت 
ــه غذاهــای شــیرین  ــردم ب ــج ذائقــه م ــتیم. به تدری ــیرین هس ش
ــه روز  ــز روز ب ــی نی ــواد غذای ــا م ــت و کارخانه ه ــرده اس ــادت ک ع
ــیکل  ــن س ــد. ای ــه می کنن ــازار روان ــه ب ــیرین تری را ب ــوالت ش محص

ــت. ــش اس ــال چرخ ــته در ح ــوب پیوس معی

ــول از  ــور معم ــه به ط ــیرین ک ــواد ش ــه م ــه ب ــردن ذائق ــادت ک  ع
ــه  ــر اضاف ــددی نظی ــوارض متع ــود ع ــروع می ش ــی ش دوران کودک
ــه  ــرطان را ب ــی و س ــی عروق ــای قلب ــت، بیماری ه ــی، دیاب وزن، چاق
ــرای  ــادی ب ــری زی ــد کال ــاوی قن ــات ح ــد و ترکیب ــال دارد. قن دنب
بــدن تأمیــن می کننــد امــا متأســفانه فاقــد مــواد مغــذی الزم 
ــه  ــی روزان ــرژی دریافت ــزی از ان ــهم ناچی ــد س ــن بای ــتند بنابرای هس
ــق مصــرف  ــد از طری ــات حــاوی قن ــد و ترکیب ــد. قن را تشــکیل دهن
میوه هــا و ســبزی ها و یــا مصــرف محصوالتــی کــه در کارخانــه 
ــواد  ــدن انســان وارد می شــوند. بســیاری از م ــه ب ــد می شــوند ب تولی

ــکر  ــع ش ــوند دارای مناب ــد می ش ــای تولی ــه در کارخانه ه ــی ک غذای
ــای  ــعیر، آبمیوه ه ــابه های گازدار، ماءالش ــد نوش ــتند مانن ــزوده هس اف
ــو و... . در  ــیر کاکائ ــوه، ش ــم می ــا طع ــت ب ــیر و ماس ــی، ش صنعت
حقیقــت شــکر افــزوده بــه عنــوان عامــل اصلــی در بــروز مشــکات 

ــده اند. ــی ش ــامت معرف س

ــزوده  ــن شــکرهای اف ــد و شــکر همچنی ــدازه قن ــش از ان مصــرف بی
پیام هــای کلیــدی بــرای بــدن انســان دارد. اولیــن پیــام کلیــدی آن 
چاقــی اســت. بــر اســاس گزارش هــای ســازمان جهانــی بهداشــت از 
ســال 1۹۸0 تــا 2014 شــیوع چاقــی در جهــان دو برابــر شــده اســت 
ــی  ــه وزن و چاق ــار اضاف ــان دچ ــر در جه ــارد نف ــدود دو میلی در ح
ــان در  ــودکان و نوجوان ــن ک ــی در بی ــد چاق ــن رون ــتند. همچنی هس
حــال افزایــش اســت. کــودکان چــاق در بزرگســالی شــانس بیشــتری 
قلبی-عروقــی،  بیماری هــای  دو،  نــوع  دیابــت  بــه  ابتــا  بــرای 

ــد. ــتخوانی دارن ــی اس ــای مفصل ــرطان ها و بیماری ه س

ــی  ــش از نیم ــور بی ــده در کش ــام ش ــی های انج ــاس بررس ــر اس ب

پیامدهای مصرف زیاد مواد قندی
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ــتند  ــی هس ــه وزن و چاق ــار اضاف ــال دچ ــان بزرگس ــردان و زن از م
ــال  ــز در ح ــودکان نی ــی در ک ــه وزن و چاق ــد اضاف ــن رون همچنی

ــت. ــش اس افزای

ــی  ــه وزن و چاقــی کل قنــد و شــکر مصرف ــرای پیشــگیری از اضاف ب
در برنامــه غذایــی روزانــه بایــد کمتــر از 6 قاشــق غذاخــوری باشــد. 
ــل،  ــل عس ــی مث ــواد خوراک ــان در م ــد پنه ــامل قن ــدار ش ــن مق ای
مربــا، بســتنی، نوشــابه، آب میــوه و شــکات هــم می شــود. اگــر هــر 
ــه مــدت یــک ســال  ــی لیتــری ب روز یــک قوطــی نوشــابه 300 میل
مصــرف کنیــد منجــر بــه افزایــش وزنتــان تــا حــدود ۷ کیلوگــرم در 

ســال خواهــد شــد.

ــامت  ــرای س ــدی ب ــکر؛ تهدی ــد و ش ــاد قن ــرف زی  مص
ــب قل

ــا  ــرای م ــد و شــکر ب ــاد قن ــه مصــرف زی ــدی ک ــد کلی ــن پیام دومی
ــد و  ــد قن ــش از ح ــرف بی ــت. مص ــب اس ــامت قل ــد س دارد، تهدی
ــار  ــش فش ــث افزای ــیرین باع ــدی و ش ــواد قن ــی م ــکر و به طورکل ش
ــا  ــل ابت ــل از عوام ــر دو عام ــه ه ــود ک ــه وزن می ش ــون و اضاف خ
ــده  ــام ش ــات انج ــتند. مطالع ــی هس ــی -عروق ــای قلب ــه بیماری ه ب
ــه بیماری هــای قلبــی و عروقــی در  نشــان داده اســت خطــر ابتــا ب
افــرادی کــه 20 درصــد انــرژی روزانــه خــود را از قنــد و شــکر تأمیــن 
ــرژی  ــر از 10 درصــد ان ــه کمت ــی ک ــا گروه ــد در مقایســه ب می کنن
ــد 3۸ درصــد بیشــتر  ــه خــود را از قنــد و شــکر تأمیــن کرده ان روزان
اســت. نتیجــه اینکــه افــرادی کــه 21 درصــد و یــا بیشــتر از کالــری 
ــر  ــد خط ــن می کنن ــیرین تأمی ــدی و ش ــواد قن ــود را از م ــه خ روزان
مرگشــان بــر اثــر بیماری هــای قلبی-عروقــی دو برابــر بیشــتر اســت.

مطالعــات متعــدد نشــان داده اســت کــه مصــرف زیــاد قنــد و شــکر 
ــی  موجــب کاهــش کلســترول خــوب در خــون می شــود و در صورت
کــه بیشــتر از 20 درصــد انــرژی روزانــه از قنــد و شــکر تأمیــن شــود 
موجــب بــاال رفتــن تــری گلیســیرید خــون نیــز می شــود همچنیــن 
تحقیقــات نشــان می دهــد کــه مصــرف منظــم نوشــیدنی های 
شــیرین بــه میــزان هفــت وعــده یــا بیشــتر در هفتــه خطــر ابتــا بــه 

ــد. ــش می ده ــی را افزای ــی و عروق ــای قلب بیماری ه

پیشــگیری از بیماری هــای قلبــی و عروقــی از دو ســالگی بایــد 
ــدی  ــواد قن ــد و شــکر و م ــت مصــرف قن ــس محدودی ــاز شــود پ آغ
ــن  ــت. همچنی ــروری اس ــی ض ــای زندگ ــه دوران ه ــیرین در هم و ش
ــان در  ــی، زن ــای قلبی-عروق ــه بیماری ه ــا ب ــرای پیشــگیری از ابت ب
ــوری و  ــق چای خ ــی 6 قاش ــری یعن ــتر از 100 کال ــد بیش روز نبای
مــردان نیــز بیــش از 150 کالــری یعنــی ۹ قاشــق چای خوری شــکر 

ــد. مصــرف کنن

  سرطان، تهدید دیگر مصرف غیرمعقول قند و شکر

ــه  ــا ب ــر ابت ــکر خط ــد و ش ــاد قن ــرف زی ــرات مص ــر مخاط از دیگ
ســرطان اســت. مقادیــر زیــاد قنــد و شــکر ســمومی را در بــدن تولیــد 
ــود.  ــرطان می ش ــه س ــا ب ــر ابت ــش خط ــث افزای ــه باع ــد ک می کن
وجــود مقادیــر بســیار زیــاد قنــد در خــون ماننــد آنچــه در دیابتی هــا 
ــن  ــود. همچنی ــلول ها می ش ــب س ــث تخری ــود باع ــاهده می ش مش
مصــرف زیــاد قنــد و شــکر و بــاال بــودن قنــد خــون از طریــق تأثیــر 
بــر تــوده بافــت ســینه احتمــال ابتــا بــه ســرطان پســتان را افزایــش 

می دهــد.

در همیــن زمینــه یکــی از مهمتریــن دالیــل ابتــا بــه دیابــت، مصــرف 
زیــاد قنــد و شــکر و مــواد شــیرین اســت. مصــرف بیــش از حــد مــواد 
ــد و  ــف می کن ــدن را ضعی ــولین در ب ــی انس ــیرین کارای ــدی و ش قن
موجــب ابتــای فــرد بــه بیمــاری دیابــت و یــا انباشــته شــدن چربــی 
ــی  ــازمان جهان ــت، س ــگیری از دیاب ــرای پیش ــود. ب ــد می ش در کب
بهداشــت توصیــه می کنــد قنــد و شــکر مصرفــی روزانــه حداکثــر 5 

درصــد انــرژی مــورد نیــاز بــدن را تأمیــن کنــد.

ــه جامعــه وزارت بهداشــت، مصــرف  ــود تغذی ــر بهب ــر اعــام دفت بناب
زیــاد قنــد و شــکر عــاوه بــر آنکــه می توانــد تهدیــدی بــرای طــول 
ــد و  ــد می کن ــز تهدی ــا را نی ــامت دندان ه ــد، س ــان باش ــر انس عم
باعــث پوســیدگی دنــدان می شــود. یکــی از مهمتریــن عوامــل ایجــاد 
ــاد قنــد و شــکر اســت. میکروب هــای  ــدان مصــرف زی پوســیدگی دن
موجــود در دهــان از قنــد موجــود در مــواد قنــدی و شــیرین اســتفاده 
ــدان را  ــای دن ــید مین ــن اس ــد. ای ــل می کنن ــید تبدی ــه اس و آن را ب
حــل می کنــد و پوســیدگی آغــاز می شــود. مــواد شــیرین و چســبنده 
ماننــد شــکات، پاســتیل، تافــی اثــرات تخریبــی بیشــتری بــر 

ــد. ــا دارن دندان ه

منبع : ایسنا
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نصراله کوه پیمایوسف شریفییوسف منصورییونس امیری

کارگران نمونه شرکت سیمان هرمزگان

ــت ــو مس ــر ت ــم غدی ــا از خ ــتی م ــت هس ــه هس ــت                                ک ــی هس ــق ، ای تمام ــو ای عش ــان ت ــه ج ــم ب  قس
دســت ســر  بــر  آفتــاب  بــرد  آفتــاب  کــه  دوســت              و  دشــمن  دیــد  تــو  غدیـــر  خجســته  آن   در 
پرســت بــاده  و  بــه خمســرای والیــت خــراب  نبــود                         نداشــت هــــر کــه  آدم  از گوهــر   نشــان 
 بــه بــاغ خانــه تــــــــــو کوثــــری بهشــتی بــود                            کــه بــر والی تــو دل بســته بــود صبــح الســت
د                                    به دور ســـرمدی  ات هر که مست شــــد پیوست بـــو هستی  ل  کمــــا مستی  که  نه  میا ن  آ ر   د
ــت ــو جس ــار ت ــرق ذوالفق ــتم ب ــپاه س ــو در س ــوخت                                 چ ــو ســ ــم ت ــن ز خش ــان زمی ــاط دوزخی  بس
 هنــوز اشــک تــو بــر گونــه زماـــن جاریســت                                  ز بــس کــه آه یتیمــان ، دل کریــم تــو خســت
ــت ــی هس ــه آب ــمش همیش ــمه چش ــه چش ــاه                                  از آن ب ــود چـ ــت در خ ــی  گریس ــو م ــت ت ــم غرب  ز حج
تــــو                                 زمانــه از غــم تنهایــی  ات بــه گریــه نشســت یبــی  غر ز  ا مــوی  کنــد  فــه  کو ز   هنــو
شکســت غصــه  ز  یینــه  هــا  آ مــی  تما دل   دمــی کــه خــون تــو محــراب مهــر رنگیــن کــــرد                        

نصراهلل مردانی

ادامه در صفحه ی بعد...
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احسان رضاییان

مسعود پرنیان خوی

اسماعیل باستی

ایوب حقگو

احمد آس افزون

معصومه قمرانی

اکبر رستمی

بدر راهپیما

احمد پیرسالخورده

منصور ساحلی زادگان

اکبر غامزاده کشکویی

بهروز منصوری

احمد مرادی میرشکاری

میترا فرخ رو

امین آس افزون

جعفر زاهدی

ادامه در صفحه ی بعد...



54

ورزش و سرگرمی

فصل نامه داخلی شرکت سیمان هرمزگان     بهار  1398     شماره 22

جال محمدی

حسین سلیمی

حنظله رمضانی

سلیم احمد نژاد

جمال رفیعی

حسین عدالت منش

حیدر کوهی خمیری

سلیمان بذله

حامد مشکینی

حسین کوه نشین

خلیل پادار

سلیمان بزمالون

حسین دستجردی

حسین منفردزاده

رادمهر احمد پور

سهیل لشتغانی پور

ادامه در صفحه ی بعد...
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سید مهدی موسوی

طبیب تقی زاده

عبداهلل بلوچ زاده

علی دربه

صادق خسروی

عارف آذر

عظیم قاسمی

علی رنجبری

صاح بافتی

عبدالحسین ریحانی

علی آژیده

علی سپهری

طالب علی نیا

عبدالرزاق هاشمی نیا

علی بی نیاز نژاد

علی محمدی لشتغانی

ادامه در صفحه ی بعد...
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علی معذی نیا

محد جواد کاوه

محمد خسروی

محمد رضا کریمی

غامرضا اسکندریان

محمد آساره

محمد درخواه

محمد نور رنجبر بستکی

قاسم کریمی 

محمد پادار

محمد رخشدر

محمد هدایت نیا

مجید مخلصی

محمد توپال نیا

محمد رشیدی

محمود مایی پلی
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سیمان هرمزگان نماد دوام و استحکام
www. hormozgancement.com


