




از بیانات مقام معظم رهبری در جمع روحانیون )۱۷ خرداد ۱۳۷۳(

»دربــاره مســائل مربــوط بــه محــّرم، دو نــوع مطلــب وجــود دارد: یکــی ســخن دربــاره نهضت عاشوراســت. 
اگرچــه بــزرگان دربــاره فلســفه قیــام امــام حســین علیه الّســام، بســیار گفته انــد و نوشــته اند و 
حرف هــای بســیار قّیمــی هــم در ایــن مقولــه زده شــده اســت؛ امــا حقیقتــاً یــک عمــر می شــود ســخن 
از ایــن حقیقــِت درخشــان گفــت. هرچــه درباره عاشــورا و قیــام امــام حســین علیه الّســام، فکــر کنیــم، 
متوّجــه می شــویم کــه ایــن قضیــه، از ابعــاد مختلــف دارای کشــش و گنجایــش اندیشــیدن و بیــان کــردن 

اســت ...
یــک مقولــه دیگــر کــه بــه مناســبت مّحــرم قابــل بحــث اســت و در ایــن زمینــه کمتــر صحبت می شــود و 
بنــده می خواهــم امشــب دربــاره آن، قــدری صحبــت کنــم، مقولــه عــزاداری حســین بن علی علیه الّســام 

و بــرکات احیــای ذکر عاشوراســت...
... از همــان روزی کــه موضــوِع ذکــر مصیبــت حســین بن علی علیه الّســام مطــرح شــد، چشــمه جوشــانی 
از فیــض و معنویـّـت در اذهــان معتقدیــن و محّبیــن اهــل بیــت علیهم الّســام جــاری گشــت. ایــن چشــمه 
جوشــان، تــا امــروز همچنــان ادامــه و جریــان داشــته اســت؛ بعــد از ایــن هــم خواهــد داشــت و بهانــه آن 

ــادآوری خاطره عاشوراســت. هــم ی
ــه ای اســت کــه دارای ابعــاد  بیــان ماجرای عاشــورا، فقــط بیــان یــک خاطــره نیســت. بلکــه بیــان حادث
بیشــمار اســت. پــس، یــادآوری ایــن خاطــره، در حقیقــت مقولــه ای اســت کــه می توانــد بــه بــرکات فــراوان و 
بیشــماری منتهــی شــود. لــذا شــما ماحظــه می کنیــد کــه در زمــان ائّمــه علیهم الّســام، قضیــه گریســتن و 
گریانــدن بــرای امــام حســین علیه الّســام، بــرای خــود جایــی دارد. مبــادا کســی خیــال کنــد کــه در زمینــه 
فکــر و منطــق و اســتدالل، دیگــر چــه جایــی بــرای گریــه کــردن و ایــن بحث هــای قدیمــی اســت! نــه! ایــن 
خیــاِل باطــل اســت. عاطفــه به جــای خــود و منطــق و اســتدالل هــم به جــای خــود، هــر یــک ســهمی در 

بنای شــخصّیت انســان دارد ... « 
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، زندگــی بخــش اســت و شــروعی دوبــاره در مســیر کمــال انســان، چونانکــه  مهــر
گاهی برتارک آسمان علم و معرفت، بیش از پیش می درخشد.  خورشید دانش وآ

دانش آمــوزان  همــه  بــرای  متعــال  خداونــد  از  جدیــد  تحصیلــی  ســال  آغــاز  در 
فرزنــدان  ویــژه  بــه   ، خمیــر بنــدر  شهرســتان  محتــرم  دانشــجویان  و 
و  تــاش  بــا  کــه  امیــد  می کنیــم،  موفقیــت  آرزوی  ارجمنــد  همــکاران 
شــود. برداشــته  عزیزمــان  ایــران  پیشــرفت  مســیر  در  بلنــد  گامــی   همتشــان 

»شرکت سیمان هرمزگان«

مقدمه
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افتخاری دیگر برای شرکت سیمان هرمزگان؛ 
حضـور در جمع 40 شرکت برتر بورس ایـران

سیمان  شرکت  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  اعالم  طبق 
هرمزگان در رتبه هجدهم از بین 40 شرکت برتر بورس ایران 

در سال 1397 قرار گرفت.
  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سیمان هرمزگان 
و به نقل از خبرآناین، شرکت سیمان هرمزگان توانست با عملکرد 
مثبت خود در سال گذشته، در رتبه هجدهم از بین 40 شرکت برتر 
بورس ایران در سال 1397 قرار بگیرد. این انتخاب به علت بهبود 
قابل ماحظه در عملکرد مالی شرکت نسبت به سال قبل و از میان 
شرکت های پذیرفته شده نزد بورس تهران و فرابورس ایران صورت 

گرفته است.
در تاریخ 25 شهریور جلسه ای با حضور دکتر علی آقا محمدی عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و دکتر شاپور محمدی رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار به منظور ارائه دستاوردها و اقدامات مثبت انجام 

شده که منجر به بهبود عملکرد شرکت های مذکور شده است در 
سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

در این جلسه، مدیران 40 شرکت برتر بورس از جمله دکتر مهدی 
دکتر شاپور  به دعوت  مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان  باشتی 
و  رساندند  بهم  حضور  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  در  محمدی 
گزارشی از دالیل موفقیت های شرکت های مذکور در عملکرد مالی 

که منجر به این انتخاب شد، ارائه کردند.
بهادار در  اوراق  با توجه به تجربیات بورس های  الزم به ذکر است 
سطح بین الملل، شناسایی شرکت های ممتاز یا دارای موقعیت برتر 
اغلب بر پایه معیارهای نقدشوندگی سهام، میزان تاثیر گذاری شرکت 
بر بازار و برتری نسبت های مالی انجام می شود که شرکت سیمان 
هرمزگان توانست با عملکرد مثبت خود در سال گذشته، در جمع 

شرکت های ممتاز بورس ایران قرار گیرد.
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به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان، دکتر مهدی باشتی مدیر عامل شرکت سیمان هرمزگان پیام 
تبریکی خطاب به پرسنل محترم سیمان هرمزگان و خانواده ایشان صادر کردند .متن پیام ایشان به 

مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان، به شرح زیر است :

بنام خداوند بخشنده مهربان
 آن عید قربان را بگو وان شمع قرآن را بگو           وان فخر رضوان را بگو مستان سامت می  کنند

 
عید قربان، عید از خود گذشتن است. عید تجلِی عشِق بنده به خدا، عید رهایی از هرگونه تعلقات و 

پیرایه های دنیوی و در یک کام »رهایی از هرآنچه غیر خدا است«.
این عید بزرگ را که یادآور بندگی ناب حضرت ابراهیم )ع( در برابر عظمت پروردگار است، به 

همکاران عزیزم در مجموعه بزرگ شرکت سیمان هرمزگان و خانواده محترم ایشان تبریک عرض 
نموده و از خداوند سبحان، تقرب بیش از پیش به درگاهش را مسئلت می نمایم.

التماس دعا
 ارادتمندتان
 مهدی باشتی

مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان

پیام مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان به مناسبت 
فرارسیدن عید سعید قربان ،،

،،
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افزایش سرمایه 100 درصدی شرکت سیمان هرمزگان

  مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سیمان هرمزگان 
روز دوشنبه هفتم مرداد در مرکز همایش های بین المللی هتل ارم 

تهران برگزار شد.

سیمان  بین الملل شرکت  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به   
شرکت  این  سهام  صاحبان  فوق العاده  عمومی  هرمزگان، مجمع 
همچنین  و  حقوقی  و  حقیقی  سهامداران  درصد   89/4 حضور  با 
نمایندگان شرکت گروه سرمایه گذاری امید، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار، حسابرس شرکت، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره 
شرکت در روز 7 مرداد 1398 در محل مرکز همایش های بین المللی 

هتل ارم تهران برگزار شد.

محمد  ریاست  به  مجمع  رئیسه  هیئت  جلسه  این  ابتدای  در   
جمالی حسن جانی و حضور غزاله تیما ناظر اول، شهرام بابالویان 
ناظر دوم، مهدی باشتی مدیرعامل، حسن هراتی دبیرمجمع، ارغوانی 

نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و خان محمدی نماینده مؤسسه 
حسابرسی رایمند، تشکیل شد.

اقتصادی شرکت سیمان  و  مالی  معاون  هراتی  ادامه حسن  در   
هرمزگان، گزارش هیئت مدیره در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه 
را قرائت کرد و پس از آن مجمع به اتفاق آرا با افزایش 100 درصدی 
سرمایه شرکت از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران موافقت 

نمود.

  همچنین در ادامه اصاح مواردی از اساسنامه که مرتبط با سرمایه 
شرکت است و اصاح بندهای ماده 14، 18 و 20 اساسنامه جهت 
اجرای اباغیه مورخ 27/04/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار نیز 
به تصویب سهامداران حقیقی و نمایندگان سهامداران حقوقی رسید.
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پیام مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان به 
مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیرخم

بنام خداوند بخشنده مهربان
اَم ْیِهُم الَسّ ه َعلَ ِکیَن بِواِلَیَِه أَِمیِر الُْمْؤِمِنیَن َعلِیّ بِن أَبِی طالِب َو اْلَئَِمّ ِ الَِّذی َجَعلََنا ِمَن الُْمَتَمِسّ الَْحْمُد ِلَّ

 فرارسیدن 18 ذی الحجه »عید سعید غدیرخم«:

موسم اکمال دین، اتمام نعمت پروردگار و ارادت به ساحت کبریایی موالی عشق و ایمان را به همکاران عزیزم 
در مجموعه بزرگ شرکت سیمان هرمزگان و خانواده محترم ایشان شادباش عرض نموده و از خداوند متعال 

توفیق روزافزون برای حرکت در مسیر اسام ناب محمدی )ص( را مسئلت می نمایم.

ارادتمندتان
مهدی باشتی

مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان

به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیرخم، دکتر مهدی باشتی مدیر عامل شرکت سیمان هرمزگان پیام تبریکی 
خطاب به پرسنل محترم سیمان هرمزگان و خانواده ایشان صادر کردند.

متن پیام ایشان به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیرخم ، به شرح زیر است:

،،

،،
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عبداهلل شاعری: خط تولید، خط مقدم است
ــاه  ــن 1351 اســت و از مهرم ــد فروردی ــای شــاعری متول آق
ــا مجموعــه ســیمان هرمــزگان آغــاز  1375 همکاریــش را ب
ــر در ســمت  ــال حاض ــه در ح ــا ایشــان ک ــوده اســت. ب نم
مدیــر مکانیــک در کارخانــه ســیمان هرمــزگان مشــغول بــه 
ــاب  ــه حس ــه ب ــن مجموع ــای ای ــتند و از قدیمی ه کار هس

ــته ایم. ــو نشس ــه گفتگ ــد ب می آین

 آقــای شــاعری چــرا مجموعــه ســیمان هرمــزگان را بــرای   
ــاب کردید؟ ــت انتخ فعالی

نزدیــک بــودن بــه محــل زندگــی و دوســتان صمیمــی و هــم 
ــاب  ــزگان را انتخ ــیمان هرم ــرکت س ــه ش ــد ک ــث ش ــا باع والیتی ه
کنــم. ســال 74 دوران ســازندگی بــود و اســتان هرمــزگان بــا شــتاب 
زیــادی بــه ســوی صنعتــی شــدن پیــش می رفــت، بنابرایــن مشــکلی 

ــردن کار نداشــتیم. ــدا ک ــرای پی ب
 چــه ویژگی هایــی در مجموعــه ســیمان هرمــزگان باعــث 

شــده در مجموعــه بمانیــد؟

ــه کار در  ــه ب ــواده، عاق ــی و خان ــل زندگ ــه مح ــودن ب ــک ب نزدی
ــت،  ــکل گرف ــداً ش ــه بع ــتانه  ای ک ــی و دوس ــو صمیم ــت و ج صنع
تأکیــد می   کنــم بعــداً شــکل گرفــت، چــون در ابتــدای کار، شــرکت 
ــا  ــایر کارخانه ه ــی از س ــه و قدیم ــا تجرب ــای ب ــادی نیروه ــداد زی تع
ــا  ــی ب ــاط خوب ــفانه ارتب ــه متاس ــود ک ــرده ب ــتخدام ک ــا اس و پروژه ه
ــا  ــا م ــازه اســتخدام شــده نداشــتند. شــاید آنه ــای جــوان و ت نیروه
را رقیــب خــود می دانســتند، ولــی بــه مــرور زمــان، جــو صمیمــی و 

ــم وجــود دارد. ــوز ه ــدال هن ــت و بحم ــی شــکل گرف خوب
 قبــل از ســیمان هرمــزگان در جایــی دیگــر هــم فعالیــت 

کرده ایــد؟
خیر.

 وظایــف شــما در بخــش مکانیــک چیســت و چــه فعالیتــی 
در ایــن بخــش انجــام می گیــرد؟

واحــد مکانیــک، ســنگین ترین کار فنــی کارخانــه را بــه عهــده دارد و 
وظیفــه نگهــداری و آمــاده بــه کار نگــه داشــتن ماشــین آالت کارخانــه 

جهــت تولیــد حداکثــری شــرکت را بــه عهــده دارد.
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ــم  ــه چش ــداری  ب ــما واژه نگه ــمت ش ــوان س  در عن
می خــورد ، لطفــا در ایــن بــاره و نحــوه انجــام آن 

ــد؟ ــح دهی ــتر توضی بیش
ــم  ــه اســتخدام می شــوند گوشــزد می کن ــام دوســتانی ک ــه تم ب
کــه وظیفــه اصلــی مــا نگهــداری از ماشــین آالت کارخانــه 
ــه  ــذا در مرحل ــم اســتخدام شــده ایم. ل ــن ه ــرای همی اســت و ب
اول بایــد از دســتگاه ها و ماشــین آالت نگهــداری کنیــم و در 
مرحلــه بعــد بــه کار تعمیــرات برســیم. تعمیــرات و نگهــداری یــا 
همــان» نــت«، شــامل نگهــداری و روانــکاری بــه موقــع )همــان 
تعویــض بــه موقــع روغــن و گریــس( و بازرســی مــداوم و مکــرر 
ــه  و طبــق برنامــه در قطعــات معیــوب، قبــل از اینکــه تبدیــل ب
ــوازم یدکــی و کنتــرل  ــزرگ شــوند و مدیریــت ل خســارت های ب

کیفیــت آن هــا اســت.
ــه  ــا چ ــب ب ــان اغل ــوزه فعالیت ت ــه ح ــه ب ــا توج  ب

ــد؟ ــتقیم کاری داری ــاط مس ــی ارتب واحدهای
تولید، برق، انبار مرکزی

ــت و  ــما چیس ــوزه کاری ش ــای ح ــن چالش ه  مهمتری
ــد؟ ــام می دهی ــا انج ــع آن ه ــرای رف ــی ب ــه تالش های چ

ــی و  ــوازم یدک ــت ل ــش، کیفی ــن چال ــر مهم تری ــال حاض در ح
ــازنده های  ــا س ــاط ب ــدم ارتب ــت ع ــه عل ــاز ب ــورد نی ــای م ابزاره
اصلــی و همچنیــن بازنشســته شــدن نیروهــای باتجربــه و قدیمی 
و جایگزینــی نیروهــای جدیــد اســت؛ در مــورد اول متاســفانه کار 
ــا را  ــد و تاحــد ممکــن کنترل ه ــر نمی  آی ــادی از دســت مان ب زی
ــاز هــم مشــکاتی وجــود  ــاال برده  ایــم ولــی ب بــر روی قطعــات ب
ــا نیروهــای  ــم ســعی می  کنیــم ت ــا همکاران دارد. در مــورد دوم ب
ــوزش داده و  ــر آم ــا کیفیت ت ــریع تر و ب ــه س ــر چ ــد را ه جدی
ایــن مشــکل را بــه فرصــت تبدیــل نماییــم و از نیروهــای جــوان 

و انــرژی جوانــی آن هــا بــه بهتریــن نحــو اســتفاده کنیــم.
 دوســتان و همکارانــی کــه در مجموعــه ســیمان 
ــانی  ــه کس ــتید، چ ــی هس ــم صمیم ــا ه ــزگان ب هرم

ــتند؟ هس
با همه همکاران رابطه خوب و صمیمی دارم.

 آیــا بــا همــکاران در بیــرون فضــای کاری هــم ارتبــاط 
ید؟ ر ا د

بلــه، بــا خیلــی از همــکاران در بیــرون از شــرکت ارتبــاط 
داریــم.  دوســتانه ای 

ــه عنــوان یکــی از کارکنــان ســیمان   چــه انتظــاری ب
ــد؟ هرمــزگان از شــرکت داری

خــط تولیــد، خــط مقــدم اســت، کار کــردن در چنیــن شــرایطی 
بســیار ســخت اســت؛ تــا تولیــدی نباشــد، درآمــدی هــم نخواهــد 

بــود، بایــد بــه کســانی کــه در خــط تولیــد کار می  کننــد توجــه 
بیشــتری شــود. آمــوزش پرســنل جدیــد افزایــش یابــد. برنامــه ای 
گذاشــته شــود کــه کارشناســان و نیروهــای جدیــد بتواننــد ســایر 
ــی  ــات فن ــادل اطاع ــد و تب ــم ببینن ــور را ه ــای کش کارخانه ه
صــورت گیــرد و شــرکت فعــال در نمایشــگاه های صنعتــی 

داشــته باشــند.
ــیمان  ــود را در س ــت خ ــال فعالی ــن س ــما آخری  ش
نائــل  بازنشســتگی  بــه  و  می گذرانیــد  هرمــزگان 
ــرای مدیــران و پرســنل در  می شــوید، چــه توصیــه ای ب

ــد؟ ــزگان داری ــیمان هرم س
ــوده اســت حاصــل از  ــه در شــرکت ب جــو خــوب و صمیمــی ک
خــود گذشــتگی و درک متقابــل افــراد و تــاش بــرای بــه وجــود 
ــم  ــعی بکنی ــواره س ــت. هم ــوده اس ــی ب ــن محیط آوردن چنی
ــکاران  ــود و هم ــرای خ ــط کار را ب ــرایطی محی ــر ش ــت ه تح
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــی ب ــای صنعت ــم. محیط ه ــرح کنی ــاد و مف ش
ــا خوشــرویی و  ســخت و خشــن اســت. بنابرایــن ســعی کنیــم ب
ــردن در  ــت ببخشــیم و از کار ک ــه آن لطاف ــی ب شــوخ طبعی کم
ــات خــوب و  ــاهد لحظ ــده ش ــم. بن ــذت ببری ــن محیطــی ل چنی
تلــخ بســیاری در کارخانــه بوده ام.لحظــات خــوب موقــع ازدواج و 
صاحــب فرزنــد شــدن همــکاران راه انــدازی خــط یــک و خــط دو. 
تولیــد خــوب کارخانــه و شکســتن رکوردهــای مختلــف و کســب 
جوایــز متعــدد و غیــره بــوده اســت. لحظــات تلــخ هــم متاســفانه 
از دســت دادن بســیاری از همــکاران عزیــز و همچنیــن اتفاقــات 
ناگــواری مثــل مشــکل گیربکــس آســیاب مــواد و ریختــن کامــل 
ســقف ســیلوی بتنــی و ســقوط بانــد امونــد یــک و دو و بســیاری 
اتفاقــات دیگــر کــه یــاد آوری هــر کــدام  بســیار ناراحــت کننــده 
ــث  ــته باع ــکات نتوانس ــن مش ــدام از ای ــچ ک ــی هی ــت. ول اس
ــر  ــا ه ــه م ــا شــود بلک ــس کشــیدن م ــا پ ــاس و پ ــدی و ی ناامی
ــک  ــا کم ــم ب ــعی کردی ــدیم و س ــر ش ــر و پرتاش ت روز قوی ت
همدیگــر مشــکات را بــه طــور مــداوم کمتــر و کمتــرش کنیــم.

بایــد ایــن رونــد حفــظ شــود و بــا نیــروی جوانــی و دانــش روز و 
همفکــری، شــرکت را بهتــر از قبــل بــه نســل بعــد تحویــل دهیــم 
ــا  ــدان و ی ــان فرزن ــک زم ــه ممکــن اســت ی ــم ک ــن را بدانی و ای

ــد. ــا کار کن ــد و اینج ــان بیاین ــای خودم نوه ه
 سخن پایانی:

ــای  ــکاران و روزه ــه هم ــرای هم آرزوی ســامتی و تندرســتی ب
خــوب بــرای کشــورم و صنایــع کشــور بخصــوص صنعــت ســیمان 
ــا  ــن م ــر در بی ــه دیگ ــی ک ــم از همکاران ــم بکنی ــادی ه دارم و ی

نیســتند و بــه دیــار باقــی شــتافته انــد. روحشــان شــاد.
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انتخاب سیمان هرمزگان به عنوان واحد نمونه صنایع 
معدنی استان هرمزگان

نمونــه  واحــد  عنــوان  بــه  هرمــزگان  ســیمان  شــرکت   
 صنایــع معدنــی اســتان هرمــزگان در ســال 97 انتخــاب شــد.

ــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملل ســیمان هرمــزگان،  ب
ــزگان  ــتان هرم ــر اس ــل از صنتعگران و معدنکاران برت ــش تجلی همای
بــا حضــور حســین مــدرس خیابانی قائــم مقــام وزارت صنعــت، معدن 
ــزگان و  ــتاندار هرم ــی اس ــدون همت ــور بازرگانی، فری و تجــارت در ام
ــهید  ــاالر ش ــن عرصــه در  ت ــدگان ای ــران و تولیدکنن ــی از مدی جمع

آوینــی بندرعبــاس برگــزار شــد.

در ایــن مراســم قائــم مقــام وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در امــور 
بازرگانــی در ســخنانی بــا اشــاره بــه نقــش ارزشــمند تولیدکننــدگان 
ــان  ــدگان و کارآفرین ــروزه تولیدکنن ــت: ام ــادی گف ــگ اقتص در جن
ــرار  ــا دشــمن ق ــارزه ب ــه اقتصــادی مب کشــورمان در صــف اول جبه
دارنــد، چــرا کــه تنهــا بــاور بــه توانایــی داخــل می توانــد منجــر بــه 

پیــروزی در ایــن جنــگ نابرابــر شــود.

ــادی  ــگ اقتص ــا جن ــارزه ب ــدان مب ــزود: در می ــی اف ــدرس خیابان م
ــود و از  ــدان آورده ش ــه می ــد ب ــم بای ــه داری ــه ک ــمن، همه آنچ دش
ــود. ــتفاده ش ــه اس ــورت بهین ــه ص ــود ب ــای موج ــی ظرفیت ه تمام

همچنیــن در ادامــه، فریــدون همتــی اســتاندار هرمزگان در ســخنانی، 
تحریم هــا را فرصتــی طایــی برشــمرد و گفــت: تحریم هــا را بــا وجــود 
ســختی هایی کــه در پــی دارد، بایــد بــه عنــوان یــک موهبــت الهــی 
بدانیــم چــرا کــه می توانــد کشــور را در جهــت مثبــت تغییــر دهــد و 

موجــب رشــد و شــکوفایی ظرفیت هــای داخلــی کشــور شــود.

ــر  ــکاران برت ــان همایــش، آییــن تجلیــل از صنعتگــران و معدن در پای
ــوان  ــه عن ــزگان ب ــزار و شــرکت ســیمان هرم ــزگان برگ اســتان هرم
واحــد نمونــه صنایــع معدنــی اســتان هرمــزگان انتخــاب شــد. ســید 
محمــد طباطبایی مدیــر کارخانــه ســیمان هرمــزگان بــه نمایندگــی 
از دکتــر مهــدی باشــتی مدیرعامل و همــه کارکنــان خــدوم و 

ــت کــرد. ــوح ســپاس را دریاف ــن شــرکت ل زحمتکــش ای
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منصور اکبری به عنوان مسئول حوزه بسیج کارگری 
شهرستان بندر خمیر منصوب شد

ــام ســجاد)ع( اســتان  ــده ســپاه ام طــی حکمــی از ســوی فرمان
ــیج  ــوزه بس ــئول ح ــوان مس ــه عن ــری ب ــور اکب ــزگان، منص هرم

ــد. ــوب ش ــر منص ــتان بندرخمی ــری شهرس کارگ

ــتان  ــری شهرس ــیج کارگ ــوزه بس ــئول ح ــه مس ــم معارف مراس
ــام  ــری ام ــی حائ ــام صفای ــت االس ــا حضور حج ــر ب بندرخمی
ــر عامــل شــرکت ســیمان  جمعــه شهرســتان، دکتر باشــتی مدی
هرمــزگان، ســرهنگ اســامی فرماندهــی ســپاه شهرســتان 
ــزگان در  ــر و جمعــی از پرســنل شــرکت ســیمان هرم بندرخمی

ــد. ــزار ش ــه برگ ــه کارخان ــل نمازخان مح

در ایــن مراســم، از ســوی فرمانــده ســپاه امــام ســجاد )ع( اســتان 
ــیج  ــوزه بس ــئول ح ــوان مس ــه عن ــری ب ــور اکب ــزگان، منص هرم
ــد. شــایان ذکــر  کارگــری شهرســتان بندرخمیــر منصــوب گردی
اســت منصــور اکبــری هــم اکنون مدیــر اداری و توســعه منابــع 

ــت. ــزگان اس ــیمان هرم ــرکت س انسانی ش

ــی از  ــوح قدردان ــدای ل ــا اه ــم ب ــن مراس ــه ای ــن در ادام همچنی
ســوی فرماندهــی ســپاه امــام ســجاد اســتان هرمــزگان، از 
ــیمان  ــرکت س ــل ش ــر عام ــتی مدی ــدی باش ــر مه ــات دکت زحم

هرمــزگان تجلیــل شــد.



فصل نامه داخلی شرکت سیمان هرمزگان     تابستان  1398     شماره 1423

اخبار داخلی شرکت

جدیدترین ویرایش گواهینامه های 

اخذشده توسط سیمان هرمزگان

 ISO 9001: 2015 

 ISO 14001: 2004 

 ISO 50001: 2015 

 BS OHSAS 18001: 2007 

 HSE-MS: 2015 

ــه توضیــح گواهینامــه  ــن شــماره ب  در ای
زیــر مــی پردازیــم:

کیفیــت مدیریــت   سیســتم 
     ISO 9001

 )ISO(  ســــازمان بین المللـــي اســـتاندارد
فنــي           کمیتــه  توســط   1987 ســال  در 
    ISO اســتانداردهاي ســري)TC176(

9001 را عرضــه نمــود.

بــر  تکیــه  بــا   ISO 9001 اســتاندارد 

رویکــرد فرآینــدي و منطــق بهبــود مــداوم، 
بــر کیفیــت مدیریــت تمرکــز داشــته و 
ــاي  ــب فرصت ه ــت کس ــازمان ها را جه س
ــاده  ــروز آم ــي ام ــط رقابت ــد در محی جدی
و  شــرکت ها  کنــون  تــا  مي ســازد. 
ســازمان هاي متعــددي در سرتاســر جهــان 
گواهینامــه  دریافــت  و  پیاده ســازي  بــه 
بــه  ورزیده انــد،   اهتمــام   ISO 9001
نحــوي کــه امــروزه ایــن اســتاندارد در 
گواهینامه هــاي  تعــداد  فهرســت  صــدر 
ســایر  بــا  مقایســه  در  جهــان  صــادره 

دارد. قــرار   ISO اســتانداردهاي 
در ایــن اســتاندارد، الزامــات یــک سیســتم 
مدیریــت کیفیــت بــراي مــواردي مشــخص 
ــه  ــد ب ــازمان نیازمن ــک س ــه ی ــردد ک مي گ
اثبــات توانایــي خــود در ارائــه محصوالتــي 
خواســته هاي  مي بایســت  کــه  دارد 

مربوطــه  قانونــي  الزامــات  و  مشــتري 
را بــرآورده نماینــد. هــدف اصلــي ایــن 
اســتاندارد، ارتقــاء ســطح رضایتمنــدي 
بــوده و قابــل پیاده ســازي و  مشــتریان 
دریافــت گواهینامــه در تمامــي زمینه هــاي 

کاري اســت.
 ،ISO 9001 ــه ــت گواهینام ــروزه دریاف ام
شــاهدي دال بــر تعهــد ســازمان ها بــه 
ــق  ــاء آن از طری ــن ارتق ــت و همچنی کیفی
در  مــداوم  بهبــود  و  فرآیندهــا  اصــاح 

ــت. ــا اس ــا رقب ــه ب مقایس

  )IT( منبع: واحد فناوری اطاعات 
  شرکت سیمان هرمزگان 
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محمدرضــا طیبــی: در هیــچ جــا چنین جــو صمیمــی، بدون 
حاشیه و با کارکنانی بی نظیر ندیده  ام

محمــد رضــا طیبــی کارشــناس کنتــرل کیفــی قطعــات،  
ــزگان،  ــیمان هرم ــرکت س ــی ش ــر فن ــاغل در  دفت و ش
متولــد 52/12/8 از شــهر نفــت خیــز گچســاران اســت.  
ــه  ــه ب ــه در مجموع ــاره کاری ک ــی درب ــای طیب ــا آق ب
ــیمان  ــای کاری س ــاره فض ــرش درب ــده دارد و نظ عه

ــم. ــو پرداختی ــه گفتگ ــزگان ب هرم

  از چــه ســالی همــکاری خــود را بــا ســیمان هرمــزگان 
ــاز کردید؟ آغ

از اوایــل ســال 1375در شــرکت جهانپــارس که پیمانــکاری نصب 

و راه انــدازی خــط یــک را بــه عهــده داشــت، همــکاری داشــتم و 
در اواخــر همــان ســال بــه اصــرار مدیــر دفتــر فنــی جهانپــارس، 
طــی آزمونــی به عنــوان نقشــه کش صنعتــی پذیرفتــه شــدم و از 
فروردیــن مــاه فعالیتــم را در ســیمان هرمــزگان مصــادف بــا راه 

انــدازی خــط یــک آغــاز کــردم.

 خالصــه ای از ســوابق و فعالیت هــای 22 ســاله خــود را 
ــزگان بفرمایید؟ در ســیمان هرم

ــه  ــا ب ــه بعده ــی ک ــد دفترفن ــه، در واح ــه کارخان ــدو ورود ب از ب
تحقیقــات مهندســی و اکنــون واحــد فنــی مهندســی تغییــر نــام 
ــی  ــات فرسایش ــاخت قطع ــه های س ــه نقش ــغول تهی ــه، مش یافت
ــت  ــران وق ــه مدی ــادی ک ــه اعتم ــا ب ــدم و بن ــد ش ــط تولی خ
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داشــتند، تأییــد کنتــرل کیفــی تمامــی قطعــات ســاخت داخــل 
ــه  ــا اینک ــون ب ــان تاکن ــد و از آن زم ــپرده ش ــن س ــه م ــز ب نی
ــی  ــرل کیف ــرده و کنت ــر ک ــا تغیی ــد، باره ــازمانی واح ــارت س چ
و نقشه کشــی شــغل های مجــزا از یکدیگــر هســتند، عنــوان 
ــات  ــی قطع ــرل کیف ــناس کنت ــازمانی کارش ــارت س ــده در چ بن
اســت و بــا این حـــال هنــوز هـــر دو فعالیت را با افتخـــار انجـــام        

می  دهــم.

 درمــورد شــرح وظایــف خــود در واحــد فنــی 
می  دهیــد؟ توضیــح  بیشــتر  مهندســی 

ــمت  ــه قس ــر مجموع ــی زی ــات و نقشه کش ــی قطع ــرل کیف کنت
طراحــی و نظــارت هســتند. وظیفــه مــن تهیــه کروکــی ابعــادی 
ــا  ــال ب ــوع متری ــد و انتخــاب ن ــات فرسایشــی خــط تولی از قطع
توجــه بــه موقعیــت و وضعیــت کارکــرد هــر قطعــه اســت. پــس 
از کروکــی بــرداری، نقشــه ســاخت قطعــه طبــق اســتانداردها بــا 
ــت  ــه جه ــردد و نقش ــه می  گ ــاز تهی ــای مج ــی تلرانس ه تمام
ــتعام  ــده اس ــه برن ــری ک ــازنده معتب ــرکت س ــه ش ــاخت ب س
ــا  ــده فرســتاده می  شــود، در حیــن ســاخت نیــز مشــاوره ب گردی
ــام  ــاخت انج ــال س ــه در ح ــد از قطع ــا بازدی ــازنده ی ــرکت س ش
ــوان  ــه به عن ــدد قطع ــک ع ــاخت ی ــام س ــد از اتم ــرد. بع می  پذی
ــای  ــس از کنترل ه ــه پ ــردد ک ــه ارســال می  گ ــه کارخان ــه ب نمون
ابعــادی و آنالیــز نــوع متریــال، در صــورت لــزوم انــواع تســت های 
ــی  ــرد و تمام ــام می  گی ــر انج ــرکت های معتب ــط ش ــرب توس مخ
ایــن پروســه چنانچــه طبــق اســتاندارد باشــد، قطعــه مــورد نظــر 

ــردد. ــادر می  گ ــوه ص ــد انب ــوز تولی ــد و مج تأیی

 آیا پیشنهادی در جهت بهبود این فرایند دارید؟

ــی  ــرایط کنون ــدی در ش ــد تولی ــر واح ــت ه ــا سیاس ــه، قطع بل
اقتصــادی، کاهــش هزینــه هاســت. امــا کاهــش بعضــی از 
ــرا  ــام شــود. اکث ــی تم ــه قیمــت گزاف ــا ممکــن اســت ب هزینه ه
ــات  ــاخت قطع ــت س ــازنده جه ــرکت س ــاب ش ــورد انتخ در م
ــه شــده اســت  ــن قیمــت ارائ ــی، مــاک انتخــاب پایین تری داخل
ــه  ــرکت هایی ک ــا ش ــود را ب ــکاری خ ــا هم ــورت م ــن ص و در ای
ســابقه خوبــی دارنــد و روی برنــد و اعتبــار خــود تعصــب و تعهــد 
دارنــد را از دســت می  دهیــم و بارهــا ایــن مســئله اتفــاق افتــاده 
ــف  ــث توق ــن باع ــت پایی ــل کیفی ــزی بدلی ــا تجهی ــه ی ــه قطع ک

خــط تولیــد شــده و خســارتی به وجــود آورده کــه هزینــه آن بــا 
اختــاف قیمــت قطعــه، اصــا قابــل مقایســه نیســت. امیــدوارم 

ــد نظــر شــود. ــن خصــوص تجدی درای

ــزگان  ــیمان هرم ــال در س ــش از 20 س ــه بی   از اینک
ــتید؟ ــی هس ــتید، راض ــت داش فعالی

ــه ســیمان در  ــه چندیــن کارخان بلــه صددرصــد، مــن تاکنــون ب
مناطــق مختلــف کشــور مأموریــت رفتــه  ا م و واحدهــای تولیــدی 
زیــادی دیــده  ا  م امــا در هیــچ جــا چنیــن جــو صمیمــی، بــدون 
حاشــیه و بــا کارکنــان بــی نظیــر ندیــده  ام. تمــام دوســتانی کــه 
ــه و  ــر رفت ــات دیگ ــه کارخانج ــزگان ب ــیمان هرم ــی از س بدالیل
آنجــا فعالیــت می کننــد بــه ایــن مســئله اذعــان دارنــد و خالــی 
از لطــف نیســت کــه ایــن بیــت زیبــا از شــاعر گرانقدر امیرخســرو 

دهلــوی را در ایــن رابطــه بگویــم:

 آفاق را گردیده  ام، مهربتان ورزیده  ام    
  بسیار خوبان دیده  ام اما تو چیز دیگری

 سخن پایانی:

ــن  ــی ای ــه در ط ــزم ک ــکاران عزی ــام هم ــم از تم ــکر می کن تش
ــاب  ــژه از جن ــان آموختــم و یــک تشــکر وی ســال ها بســیار از آن
آقــای دکتــر باشــتی بدلیــل تمــام کارهایــی کــه در جهــت رفــاه 
و آســایش کارکنــان کارخانــه و مــردم شــهر بنــدر خمیــر انجــام 
ــری اســت  ــم نظی ــی ک ــدی عموم ــد و حاصــل آن رضایتمن دادن
ــن  ــه در ای ــاکرم ک ــدا را ش ــود. خ ــس می ش ــه ح ــه در منطق ک
شــهر کوچــک بــا امکانــات پاییــن، امــا بــا مردمــی نجیــب، فهیــم 
ــن  ــدی در ای ــن خاطــره ب و بلندنظــر زندگــی کــردم و کوچکتری
ــا اینکــه بعــد از بازنشســتگی  مــدت 23 ســال از اینجــا نــدارم. ب
مجبــور بــه تــرک ایــن شــهر هســتم، امــا همیشــه تــا آخــر عمــر 
قلبــم و روحــم در ایــن منطقــه و در میــان همیــن مــردم عزیــز 

خواهــد بــود.
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انسیه یاراحمدی: داشتن خانواده ای که درک باالیی داشته باشند 
برای خانم های شاغل بزرگترین نعمت است

انســیه یاراحمــدی متولــد خــرداد مــاه ســال 1362 در تهــران، دارای 
لیســانس مترجمــی زبــان انگلیســی اســت و از تاریــخ 1389/04/12 
ــا  ــت. ب ــده اس ــه کار ش ــغول ب ــزگان مش ــیمان هرم ــه س در مجموع
ایشــان کــه در حــال حاضــر در ســمت کارشــناس صــادرات در حــوزه 
معاونــت بازرگانــی و توســعه بــازار فعالیــت می کنــد گفتگــو کرده ایــم 

ــد.  ــه می خوانی ــه در ادام ک
ــزگان را  ــه ســیمان هرم ــرا مجموع ــدی  چ ــم یاراحم  خان

ــد؟ ــت انتخــاب کردی ــرای فعالی ب
همچــون هــر فــردی کــه از دانشــگاه فــارغ التحصیــل می شــود و بــه 
دنبــال یافتــن شــغلی مناســب اســت، مــن نیــز رزومــه خــود را بــرای 
شــرکت های مختلفــی ارســال کــردم کــه شــرکت ســیمان هرمــزگان 
نیــز جــزو آن هــا بــود. پــس از طــی کــردن مراحــل متعــدد مصاحبه و 
بررســی شــرایط شــرکت های مختلــف، بــا توجــه بــه ســابقه ســیمان 
ــت  ــه داش ــبی ک ــط کار مناس ــودن آن و محی ــدی ب ــزگان، تولی هرم
منجــر شــد بیــن گزینه هــای موجــود، ایــن شــرکت را انتخــاب کنــم. 
 قبل از سیمان هرمزگان در جای دیگری هم فعالیت می کردید؟

بــا توجــه بــه رشــته تحصیلــی، از بــدو ورود بــه دانشــگاه بــه تدریــس 
در مؤسســات مختلــف مشــغول شــده و در کنــار آن بــه ترجمــه متون 
مختلــف می پرداختــم کــه آخریــن مــورد منجــر بــه ترجمــه و انتشــار 
یــک کتــاب در زمینــه ورزشــی پزشــکی شــد. ضمــن اینکــه در طــی 

دوران تحصیــل و حضــور در کاس هــای دانشــگاه بیشــتر بــه صــورت 
ــا بعضــی شــرکت ها ســابقه همــکاری داشــتم.  پاره وقــت ب

  چــه ویژگی هایــی در شــرکت ســیمان هرمــزگان دیدیــد 
کــه شــما را در ایــن مجموعــه مانــدگار کــرد؟

ــت شــغلی و  ــوق پرســنل، امنی ــه حق ــه ب ــالم، توج ــط کاری س محی
امــکان پیشــرفت کاری در کنــار آموختــن از مدیــران متعهــد و 
ــا مجموعــه  ــب ب ــداوم همــکاری اینجان ــل ت ــن دالی مجــرب، مهمتری

ــوده اســت.  ب
ــه  ــه چ ــما ب ــد کار در بخــش ش ــدی فرآین ــم یاراحم  خان

ــد؟ ــی داری ــه وظایف صــورت اســت و شــما چ
اصــوالً فرآینــد از زمــان دریافــت درخواســت خریــد از ســمت مشــتری 
ــذ  ــازمانی و اخ ــردن مراحــل درون س ــی ک ــس از ط ــده و پ ــاز ش آغ
تأییدیه هــای الزم و مذاکــرات و مکاتبــات الزم بــا مشــتری و در 
ــه  ــردد ک ــی می گ ــادرات اجرای ــد ص ــن، فرآین ــق طرفی ــت تواف نهای
توضیــح جزئیــات آن طوالنــی اســت و در ایــن مقولــه نمی گنجــد. در 
رابطــه بــا وظایــف اینجانــب نیــز می تــوان بــه مکاتبــات و مذاکــرات 
بــا مشــتریان خارجــی و بعضــاً داخلــی، تنظیــم پروفرمــا و قراردادهای 
صادراتــی، تنظیــم و صــدور اســناد و مــدارک محموله هــای صادراتــی، 
ــای  ــری محموله ه ــات بارگی ــا عملی ــه ب ــای الزم در رابط پیگیری ه
صادراتــی، تهیــه گزارشــات و ارائــه آمارهــای صادراتــی جهــت 
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بهره بــرداری در جلســات و یــا ارائــه بــه ســازمان های مرتبــط 
ــود  ــاره نم ــوزه کاری اش ــا ح ــط ب ــگاه های مرتب ــور در نمایش و حض
ــا و  ــا رهنموده ــوارد را ب ــن م ــرده ام ای ــعی ک ــواره س ــه هم ــه البت ک
ــرم صــادرات  ــر محت ــی و مدی ــرم بازرگان ــت محت ــای معاون حمایت ه

ــوب انجــام دهــم.  ــه نحــو مطل ــوان و ب در حــد ت
ــازار  ــرای توســعه ب ــی ب ــزگان چــه اقدامات   ســیمان هرم

ــد؟ ــام می ده ــادرات انج ــی و ص بین الملل
ــوه از  ــتریان بالق ــذب مش ــایی و ج ــی و شناس ــتریان فعل ــظ مش حف
ــعه  ــازار و توس ــور در ب ــت حض ــینگ جه ــات و سورس ــق مکاتب طری
ــات  ــه اقدام ــدف از جمل ــای ه ــزگان در بازاره ــیمان هرم ــد س برن
واحــد صــادرات بــوده اســت. همچنیــن حضــور در نمایشــگاه ها 
ــیمان و  ــت س ــه صنع ــر در زمین ــی معتب ــن الملل ــمینارهای بی و س
ــا  ــتقیم ب ــره مس ــی و مذاک ــدف صادرات ــورهای ه ــاختمان در کش س
مشــتریان جهــت بررســی بــازار و انجــام بازاریابــی و شناســایی فعاالن 
تجــاری آن مناطــق از برنامه هــای ایــن واحــد در زمینــه توســعه بــازار 

اســت. 
  مهمتریــن چالش هــای حــوزه کاری شــما چیســت و چــه 

ــد؟ ــا انجــام می دهی ــع آن ه ــرای رف ــی ب تالش های
ــه  در ســال های اخیــر کاهــش مصــرف داخلــی ســیمان در کشــور ب
ــی و  دلیــل رکــود در بخش هــای ســاخت و ســاز و پروژه هــای عمران
افزایــش قیمــت ارز، موجــب شــد بســیاری از کارخانه هــای ســیمان 
ــاد خصوصــاً در بخــش حمــل و  علــی رغــم پرداخــت هزینه هــای زی
نقــل داخلــی، بــه صــادرات از طریــق بنــادر جنوبــی کشــور ترغیــب 
شــوند کــه ایــن امــر عــاوه بــر برهــم زدن تعــادل بــازار در منطقــه، 
ــیمان  ــای س ــن کارخانه ه ــی بی ــت منف ــدن رقاب ــود آم ــث بوج باع
ــی و  ــای صادرات ــدادن بازاره ــت ن ــرای از دس ــا ب ــده و کارخانه ه ش
ــا  ــی ب ــود حت ــوالت خ ــه محص ــه عرض ــبت ب ــی، نس ــظ نقدینگ حف
ــر  ــده دیگ ــد. مشــکل عم ــدام نماین ــل اق ــر از قب ــای پایین ت قیمت ه
در حــال حاضــر، اعمــال تحریم هــای اقتصــادی اســت. صادرکننــدگان 
کشــور بــا مشــکات و موانــع متعــددی در دریافــت وجــه و حمــل و 
نقــل محموله هــای صادراتــی مواجــه هســتند کــه شــرکت ســیمان 
هرمــزگان نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. البتــه در ایــن شــرایط 
دشــوار نیــز، ایــن واحــد راهکارهــای مناســبی را بــا در نظــر گرفتــن 
مشــکات و موانــع موجــود پیــش بینــی و اعمــال نمــوده اســت. حفظ 
ــرای یافتــن شــرکت های معتبــر و فعــال  ــی، تــاش ب مشــتریان فعل
در صنعــت ســیمان، صــادرات بــه کشــورهایی کــه روابــط سیاســی و 
تجــاری مناســبی بــا ایــران دارنــد و ســایر مــوارد، باعــث شــده اســت 

ــد.  ــا حــدودی کاهــش یاب ــرات منفــی تحریم هــا ت اث
ــری در  ــه تأثی ــازار چ ــت ب ــر ارز و وضعی ــانات اخی  نوس

ــت؟ ــته اس ــادرات داش ــش ص ــای بخ فرآینده
افزایــش نــرخ ارز طــی دو ســال گذشــته منجــر بــه افزایش بهــای مواد 
اولیــه و هزینه هــای تولیــد و همچنیــن افزایــش قیمــت کیســه های 
ســیمان و در نتیجــه افزایــش بهــای تمــام شــده محصــوالت 
ــل  ــای حم ــن هزینه ه ــاال رفت ــار ب ــوع در کن ــن موض ــه ای ــد ک گردی

بین المللــی، سیاســت قیمت گــذاری را بــا چالــش مواجــه کــرد. چــرا 
کــه شــرایط ارز بــه صــورت روزانــه متغیــر بــود و پیــش بینــی بــازار 
ــات  ــه ثب ــا توجــه ب ــا ب ــود. ام ــری دشــوار ب ــدگان ام ــرای صادرکنن ب
نســبی ارزی کــه اخیــراً توســط بانــک مرکــزی در حــال اجــرا اســت، 
ــا حــدودی کمتــر شــده اســت.  ــه ایــن حــوزه ت مشــکات مربــوط ب
ــران  ــات مدی ــرکت و تصمیم ــت های کان ش ــاس سیاس ــه براس البت
ــن واحــد و  ــه توســط ای ــای صــورت گرفت ــا پیــش بینی ه ارشــد و ب
سیاســت قیمــت گــذاری مناســب، حاشــیه ســود خــود را بــه گونــه ای 

ــرخ ارز در آن لحــاظ شــده اســت.  ــانات ن ــه نوس ــم ک دیده ای
 دوســتان و همکارانــی کــه در مجموعــه ســیمان هرمزگان 

باهــم صمیمــی هســتید، چه کســانی هســتند؟
در طــول مــدت اشــتغالم در ایــن مجموعــه همــواره ســعی کــرده ام بــا 

تمــام همــکاران ارتبــاط و همــکاری دوســتانه داشــته باشــم.  
 آیا با همکاران در بیرون فضای کاری هم ارتباط دارید؟

 خیر
 بــا توجــه بــه اینکــه شــما فرزنــد کوچــک داریــد، چطــور 
توانســتید برنامــه کاری خودتــان را تنظیــم کنیــد تــا خللــی 

ــان وارد نشــود؟ در وظیفــه مادری ت
داشــتن خانــواده ای کــه درک باالیــی داشــته باشــند بــرای خانم هــای 
ــواده ام در  ــکاری همســر و خان ــت اســت. هم ــن نعم ــاغل بزرگتری ش
ایــن مــدت و درک مدیــران ارشــد مجموعــه باعــث شــده اســت ایــن 
ــی  ــی خوب ــده و هماهنگ ــت ش ــکل مدیری ــن ش ــه بهتری ــوع ب موض
ــم و  ــن اســت ک ــه ممک ــم. البت ــه ایجــاد کن ــط کار و خان ــن محی بی
ــدا و  ــه خ ــوکل ب ــا ت ــه ب ــد ک ــته باش ــود داش ــز وج ــتی هایی نی کاس

تــاش بیشــتر آن هــا نیــز مرتفــع خواهنــد شــد. 
ــیمان  ــان س ــی از کارکن ــاری به عنــوان یک  چــه انتظ

ــد؟ ــه داری ــزگان از مجموع هرم
ــر  ــانی ه ــرمایه های انس ــوان س ــه عن ــنل ب ــار پرس ــن انتظ ــم تری مه
مجموعــه، امنیــت شــغلی، داشــتن محیــط کاری ســالم و بــا نشــاط، 
ــا  ــا و ارتق ــای آن ه ــا و فعالیت ه ــه تاش ه ــادن ب ــه و ارزش نه توج
ــور  ــوارد مذک ــا اســت. م ــا و قابلیت ه ــه توانایی ه ــه ب ــا توج شــغلی ب
طــی ایــن ســال ها کــه در ایــن مجموعــه فعالیــت داشــته ام متغیــر 
ــه  ــد آن رو ب ــه کــه چنــد ســال اخیــر رون ــوده و امیــدوارم همانگون ب

بهبــود بــوده اســت، همچنــان نیــز تــداوم داشــته باشــد. 
  سخن پایانی؟

ــه خاطــر توجــه و حمایــت از  جــا دارد از مدیریــت محتــرم عامــل ب
پرســنل و در اولویــت قــراردادن امــور پرســنلی تشــکر و قدرانــی کنــم 
ــی  ــرم بازرگان ــت محت ــان و معاون ــای ایش ــا حمایت ه ــدوارم ب و امی
بتوانــم بــه عنــوان عضــوی از ایــن مجموعــه نقشــی در رســیدن بــه 
اهــداف شــرکت ایفــا کنــم. در پایــان از شــما نیــز بــه خاطــر فرصتــی 
کــه در اختیــار بنــده قــرار دادیــد تشــکر می کنــم و امیــدوارم شــاهد 
پیشــرفت و توســعه روز افــزون شــرکت ســیمان هرمــزگان در تمامــی 

ــیم.   ــا باش زمینه ه
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 کاهش نوسانات خوراک کوره
 )مقایسه توزین کننده روتوویفیدر با فلوفیدر(

 موسی غدیری

ــد شــرکت ســیمان  ــرداری خــط2 تولی ــره ب ــس به رئی
ــزگان هرم

 چکیده مقاله:

ثبــات و یکنواختــی خــوراک کــوره از نظــر کمــی در بــاال بــردن 
ــوخت   ــرف س ــش مص ــت وکاه ــان پخ ــوزهای دپارتم ــر نس عم
ــوق  ــت ف ــوره اهمی ــد ک ــش تولی ــق و افزای ــا منطب ــر ن وکلینک

ــاده دارد. الع

سیســتم  توزین خوراک کوره های سیمان هرمزگان 
DLD    تیپ  –flow feeder :

ــدارک  ــاس م ــر اس ــدر ب ــو فی ــر فل ــر ب ــل موث  عوام
ــنک(:  ــازنده )ش س

    1- آزاد بــودن اتصــال Feed  Head بــه  guide  chute  در 

محــل ورودی مــواد بــه فلــو فیــدر

    2- لــزوم زیــر 1% بــودن رطوبــت مــواد خــام، در غیــر ایــن 
ــان  ــث نوس ــن می چســبد و باع ــه صفحــه توزی ــواد ب صــورت م

ــود. ــن می ش ــرد توزی ــر عملک ب

    3- تثبیــت عملکــرد سیســتم فیلتــر کیســه  ای جهــت تنظیــم 
فشــار درون محفظــه توزیــن کننــده بیــن 4- تــا 8- میلــی بــار.

ــت فــرض  ــواد ثاب ــور م     4- در سیســتم فلوفیــدر ســرعت عب
شــده و اندازه گیــری نمی  شــود و تغییــرات ناشــی از پــر و 

ــردد ــا می  گ ــاد خط ــث ایج ــن باع ــرل بی ــدن کنت ــی ش خال

    5- حــد مجــاز نوســان شــنک در خــوراک ورودی بــه کــوره 
5% در نظــر گرفتــه شــده اســت

    6- تنظیم بودن فاصله شــوت راهنما وصفحه توزین 

    7- دمــای خــوراک ورودی بیــش از 100درجــه ســانتی گراد 
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نباشــد

ــف  ــگام توق ــواد هن ــه و م ــا وزن ــدر ب ــردن فلوفی ــره ک     8- کالیب
ــرد ــام می  گی ــد انج ــط تولی خ

    9- عملکــرد تکنولــوژی فلوفیــدر بــر اســاس انتگــرال نیروهــای 
ــر صفحــه می  باشــد وارد ب

    10- حداکثر ظرفیت سیســتم 250 تن در ســاعت می  باشد

سیستم خوراک کوره پیشنهادی شرکت 
 ROTOR(ویفیدر روتو  تکنولوژی  آلمان  فیستر 

)WEIGHFEEDER

ــه  ــت تغذی ــش دق ــق افزای ــور از طری ــتم مذک   سیس
کــوره باعــث کاهــش نوســانات در عملکــرد کلــی کــوره 
ــد: ــن می  کن ــل را تضمی ــج ذی ــازنده نتای ــود و س می  ش

ــف؛  ــان توق ــش زم ــوز ؛کاه ــر نس ــر آج ــول عم ــش ط  1- افزای
ــالیانه  ــد س ــش تولی ــت افزای ــال و در نهای ــش روزکاری در س افزای

ــت  ــات در کیفی ــتاندارد و ثب ــر غیراس ــد کلینک ــش تولی   2-کاه
محصــول کوره هــا

 3- افزایــش فاصلــه بیــن دو تعمیــرات و در نتیجــه بطــور متوســط 
حــذف یــک دوره تعمیــرات در طــی دو ســال

  اقدامات پژوهشی دیگر:

ــد gyroterm شــرکت FCT اســترالیا      1- بررســی مشــعل جدی
و نقــش آن در کاهــش مصــرف انــرژی حرارتــی

ــی  ــت2 و بررس ــان پخ ــازوت در دپارتم ــل م ــذف کام     2- ح
ــال 88 ــل از آن س ــج حاص نتای

ــیاب  ــک آس ــه ی ــه اتاقچ ــای بدن ــض زره ه ــی تعوی     3- بررس
ســیمان یــک و نقــش ایــن زره هــا در افزایــش کمیــت و کیفیــت 

ــال87 ــدی س ــیمان تولی س

ــه ســایت شــرکت  ــه ب جهــت دریافــت متــن کامــل مقال
ــه  ــوزش کارخان ــد آم ــه واح ــا ب ــز گان ی ــیمان هرم س

ــد. ــه کنی مراجع

ســیمان  نشــریه  بــر  عــاوه  را  ســیمان  حــوزه  اخبــار 
ســیمان  شــرکت  ســایت  در  می توانیــد  هرمــزگان، 

کنیــد. پیگیــری  هرمــزگان 

h o r m o z g a n c e m e n t . c o m
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انتصاب ها

بازنشسته ها

تسلیت

بــرای همــکاران عزیــز در مســئولیت های جدیــد آرزوی موفقیــت 
داریم.

   محمد مهدی هادی گشایشی .......... )سرپرست برنامه ریزی(
   حسین محمودی لشتغانی ..............) سرشیفت بارگیرخانه(

گرامــی  همــکاران  بــه  می گوییــم  نباشــید  خســته  و  ســپاس 
انتظارتــان  در  از شــادی  پــر  روزهایــی  امیدواریــم  بازنشســته. 

باشــد.
   ابراهیم عطاری

   علی پالسی زاده

و  الهــی  بــرای درگذشــتگان رحمــت  متعــال  از درگاه خداونــد 
بــرای عمــوم بازمانــدگان صبــر  و اجــر مســئلت داریــم.

  عبداهلل )مجید( رحیمی خمیری

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 7. 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

آرمان منصوری نژاد.............................. )عادل(
روح اهلل صابری............................... )ابوالفضل(
احمد یزدانی گچینی............................. )معاذ(
گرد................................. )متین( محمد صحرا
عمادالدین سلیمانی پلی........................ )سلما(
اسماعیل رنجبرنیا........................... )معصومه(
فرید بالنده...................................... )فرهام(
حسن آژینه ......................................)ماهد(
علی زیرکوهی..................................... )زهرا(

فیروز ماندگاری............................... )امین رضا(
حنظله رمضانی......................... ) محمد یاسین(
مینا مجدی..................................... )آرسام(

والدت فرزندان پرسنل

و  ســالمتی   آرزوی  برایتــان  قلــب  صمیــم  از  عزیــز   همــکاران 
خوشــبختی می کنیــم و امیدواریــم قطــار زندگــی مشــترک تان 

کنــد. ریل هــای  خوشــبختی حرکــت  روی  بــه  همیشــه 

کرامت لشکری    
   حسین خورگویی

   محمد زاهدی سبعه
   فرشاد بازمندگان

   مجید سلطانی

ازدواج هــا
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به مناسبت عید غدیر؛ توزیع غذای گرم بین 
نیازمندان روستاهای بندرخمیر توسط سیمان 

هرمزگان

توزیع کیسه های پارچه ای در سطح شهرستان بندر 
خمیر از سوی سیمان هرمزگان

  همزمــان بــا عیــد ســعید غدیرخــم، توزیــع غــذا بیــن 
نیازمنــدان روســتاهای شهرســتان بندرخمیــر انجــام 

ــت. گرف

ســیمان  شــرکت  غدیرخــم،   عیــد  مناســبت    بــه 
هرمــزگان بــا همــکاری حــوزه مقاومــت بســیج شهرســتان 
ــدان و  ــن نیازمن ــرم بی ــذای گ ــده غ ــک وع ــر، ی بندرخمی
ســاکنین روســتاهای ایــن شهرســتان توزیــع کــرد. طبــخ 
و توزیــع غــذا در بیــن نیازمنــدان در راســتای عمــل 
ــزگان  ــیمان هرم ــرکت س ــئولیت های اجتماعی ش به مس
و پاسداشــت ارزش هــای اخاقــی و بــه منظــور توجــه هــر 
ــه مناطــق کــم برخــوردار منطقــه صــورت  چــه بیشــتر ب

ــت. گرف

  شــرکت ســیمان هرمــزگان در راســتای نهادینــه ســازی 
فرهنــگ حفــظ محیــط زیســت و عمــل بــه مســئولیت های 
ــی، کیســه های پارچــه ای را در ســطح شهرســتان  اجتماع

بنــدر خمیــر توزیــع کــرد.

  در راســتای فرهنــگ ســازی در بیــن مــردم بــرای 
ــگ  ــن فرهن ــردن ای ــه ک ــت و نهادین ــط زیس ــظ محی حف
بیــن شــهروندان، کیســه های پارچــه ای از ســوی شــرکت 

ــد. ــع ش ــردم توزی ــن م ــزگان در بی ــیمان هرم س

به مســئولیت های  عمــل  راســتای  در  طــرح  ایــن     
فعالیت های ســیمان  ادامــه  در  اجتماعــی و 
ــت از محیــط زیســت اجــرا  ــرای حفــظ و صیان هرمزگان ب
ــن  ــنل ای ــی از پرس ــط جمع ــه ای توس ــه های پارچ و کیس
شــرکت در ســه راهــی شــهرداری شهرســتان بنــدر خمیــر 

ــد. ــع ش توزی

ــوزه ســامت،  ــان ح ــق و بررســی کارشناس   طــی تحقی
زمانــی کــه نــان داغ درون کیســه پاســتیکی قــرار 
ــان  ــا ن ــه ب ــود در کیس ــیمیایی موج ــواد ش ــرد م می گی
ــه ســرطان  و  ــا از جمل ــواع بیماری  ه ــه ان ــب شــده ک ترکی
امــراض گوارشــی را بــه همــراه دارد. همچنیــن از معایــب 
ــت  ــط زیس ــوزه محی ــتیکی در ح ــه های پاس ــر کیس دیگ
ایــن اســت کــه کیســه ها بــرای تجزیــه شــدن در طبیعــت 
ــی کــه  ــد در حال ــا 500 ســال زمــان نیــاز دارن ــه 300 ت ب
ــدون مــواد نفتــی،  ــخ طبیعــی ب کیســه های پارچــه ای از ن
ــی در  ــه راحت ــده و ب ــد ش ــیمیایی تولی ــتیکی و ش پاس

ــر هســتند. ــه پذی طبیعــت تجزی



25

مسئولیت های اجتماعی

فصل نامه داخلی شرکت سیمان هرمزگان    تابستان  1398    شماره 23

تجلیل از خبرنگاران استان هرمزگان در 
کارخانه سیمان هرمزگان

حمایت از خانواده های زندانیان از 
سوی شرکت سیمان هرمزگان

مناسبت هفته گرامیداشت خبرنگار ، جمعی    به 
از  رسانه ای  تور  قالب  در  استانی  خبرنگاران  از 

کارخانه سیمان هرمزگان بازدید کردند.
الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به     
هفته  مناسبت  به  هرمزگان ،  سیمان  شرکت 
زمانبندی  برنامه  با  مطابق  و  خبرنگار  گرامیداشت 
سالیانه تجلیل از خبرنگار توسط شرکت، جمعی از 
خبرنگاران استان در قالب تور رسانه ای، از کارخانه 
بازدید  بندرخمیر  شهر  در  واقع  هرمزگان  سیمان 

کردند.
و  مدیران  از  جمعی  که  بازدید،  این  در     
حضور  نیز  هرمزگان  سیمان  شرکت  کارشناسان 
و  کارخانه  تولید  خطوط  با  خبرنگاران  داشتند، 
بخش های  از  و  شدند  آشنا  سیمان  تولید  فرآیند 
ادامه  در  آوردند.  عمل  به  بازدید  کارخانه  مختلف 
این برنامه، خبرنگاران از منطقه گردشگری تاالب 
و  کرده  دیدن  بندرخمیر  خوران  خور  المللی  بین 
در انتها نیز شام را مهمان شرکت سیمان هرمزگان 

بودند.
رسم  به  هدایایی  رسانه ای،  تور  این  پایان  در     

یادبود به خبرنگاران محترم اهدا شد.

به  عمل  راستای  در  هرمزگان  سیمان  شرکت     
خانواده های  به  خود،  اجتماعی  مسئولیت های 

زندانیان بندر خمیر یاری رساند.
و  حمایت  جهت  و  گذشته  سال های  رسم  به     
دستگیری از خانواده های زندانیان، شرکت سیمان 
از  حمایت  انجمن  حساب  به  را  مبلغی  هرمزگان 
به ذکر است  واریز کرد. الزم  بندر خمیر  زندانیان 
مسئولیت های  به  عمل  راستای  در  حمایت  این 
زندانیان  انجمن حمایت  به درخواست  و  اجتماعی 

بندر خمیر در ایام عید سعید فطر صورت گرفت.
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صنعت سیمــــان
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تاثیر نانو تکنولوژی بر کیفیت سیمان

فنــاوری نانــو از جملــه تکنولوژی هایــی اســت کــه نقش قابــل مالحظه ای 
در صنعــت ســاخت و ســاز ایفــا می کنــد و فرصــت الزم بــرای رقابــت بیــن 
تولیدکننــدگان محصــوالت برتــر را فراهــم می نمایــد. از ایــن فنــاوری در 
کاری، دکوراســیون داخلــی،  تمــام بخش هــای ســاختمان از جملــه نمــا
مهــم  هــای  مزیــت  از  یکــی  اســتفاده می شــود.  و …  اســکلت ســازی 
کیفیــت و اســتحکام مصالــح ســاختمانی و در  تکنولــوژی نانــو افزایــش 
کــه ســهم  نتیجــه بــاال رفتــن طــول عمــر  آن هــا اســت. یکــی از مصالحــی 
بســزایی در ســاخت ســازه های مختلف به خود اختصاص داده ســیمان 
کــه بــدون  کاربــردی و حیاتــی اســت  می باشــد. ایــن متریــال بــه انــدازه ای 
وجــود آن نمی تــوان فرآیندهــای ســاخت و ســاز  را بــه پایــان رســاند. در 
ــا تبدیــل  تمــام ســازه های مقــاوم مــالت ســیمان اســتفاده می شــود و ب
بــه مــاده ای ســخت بــه نــام بتــن دوام و اســتحکام بنــا را قــوت می بخشــد. 
کــه از انــواع ســیمان ســاخته می شــوند ممکــن اســت پــس  مالت هایــی 
از خشــک شــدن و یــا بــه مــرور  زمــان دچــار تــرک خوردگــی، هوازدگــی و 
کــه ایــن امــر مقاومــت ســازه را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. تخریــب شــوند 

اســتفاده از ذرات نانــو  در تولیــد مصالــح ســیمانی منجر  به بهبــود خواص 
آن ها خواهد شــد، در نتیجه مشــکالتی مانند جذب آب، ترک خوردگی، 
کششــی پاییــن  کســی کربن، عمــل آوری طوالنــی و مقاومــت  انتشــار دی ا
رفــع خواهنــد گردیــد. ویژگی هــا و قابلیت هــای مــواد نانو تفاوت بســیاری 
ــا مــواد میکروســکوپی دارنــد و همیــن خــواص باعــث تقویــت عملکــرد  ب
مصالــح ســیمانی می شــوند و آن هــا را بــه مصالــح چنــد منظــوره تبدیــل 
مــی نماینــد. افــزودن مــواد نانــو بــه مخلوط های ســیمانی عــالوه بر بهبود 
گرمایــی،  مقاومــت آن هــا برخــی خــواص نظیــر تغییــر رنــگ، محافظــت 

گرمایــی و … را نیــز تحــت تاثیــر قــرار  کاتالیســتی، هدایــت  کنــش هــای  وا
می دهــد.

مصالح ســیمانی و کاربرد آنها در صنعت ســاخت و ســاز بســیار پر اهمیت 
کــی از ســاختار پیچیــده آنهــا  ــرد ایــن نــوع مصالــح حا کارب اســت و تنــوع 
ــی چنــد بعــدی  ــا ســاختار درون می باشــد. ســیمان یــک مــاده ترکیبــی ب

کــرده اســت.  کــه در طــول قرن هــا تکامــل پیــدا  اســت 

نانوذرات نســبت به حجم خود ســطح بســیار وســیعی دارند. این بدین 
کــه بیــش از ۵0 درصــد از اتم هــای نانــو ذرات بــا قطــر ۴ نانومتــر،  معناســت 
کنش پذیــر می باشــند. رفتــار چنیــن  کــه بســیار وا در ســطح آن قــرار دارنــد 
کنش هــای شــیمیایی در ســطح تحــت تاثیــر قــرار می گیــرد.  مــوادی بــا وا
کنــده در سیســتم های آبی  وقتــی ایــن ســطح خیس شــود، مقــدار آب پرا
کاهــش می دهــد. بنابرایــن اســتفاده از نانــو ذرات در  موجــود در ترکیــب را 
مــالت و بتــن, رفتــار آنهــا را نــه تنهــا در شــرایط معمولــی بلکــه در شــرایط 
ــز  ــی نی ــی و فیزیک ــاختاری، مکانیک ــعه میکروس ــون توس ــخت تر همچ س

تغییــر می دهــد.

کاربــرد بــه منظــور  در ســال های اخیــر، اســتفاده از نانــو ذرات در حوضــه ی 
ســاخت مــوادی جدیــد بــا ویژگی هــای مطلــوب مــورد توجــه ویــژه ای قــرار 
ــز  در خمیــر ســیمان، مــالت و بتــن  گرفتــه اســت. وقتــی مــواد بســیار  ری
گنجانده شــوند، موادی با ویژگی های متفاوت از مواد قراردادی بدســت 
می آیــد. عملکــرد ایــن مــواد ســاخته شــده از ســیمان بــه ذرات جامــد 
در ســایز نانــو بســتگی دارد. ویژگی هایــی ماننــد اســتحکام، مقاومــت، 

انقبــاض و پیونــد فــوالدی بــا افــزودن نانــو ذرات تقویــت می شــوند.

منبع: ساختمانچی
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تقویت ساختار سیمان با افزودن گرافن

زنیاتا سنچرز )Zenyatta Centures( با همکاری محققان دانشگاه تورنتو 
کــرده اســت. ایــن شــرکت  گرافــن  اقــدام بــه تقویــت ســیمان بــا اســتفاده از 
کار  گرافیــت به دســت آمــده بــرای ایــن  کــه از شــرکت آلبانــی  گرافن هایــی  از 

کرده اســت. اســتفاده 

کــه افــزودن تنهــا 0.0۲ درصــد  نتایــج بررســی های ایــن شــرکت نشــان داد 
گرافــن بــه ســیمان می توانــد ســاختار ســیمان را تقویــت کرده و اســتحکام 

آن را ۳۹ درصــد افزایــش دهــد.

که به دســت  دیمان پانســار از دانشــگاه تورنتو می گوید: »این نتایج اولیه 
گرافــن در  کار را بــرای اســتفاده از  کســب و  آمــده، شــرکت ها و صاحبــان 
گرافن  ســیمان ترغیب می کند. شــرکت زنیاتا تنها با مقدار بســیار کمی از 
توانســته اســت بــه ایــن نتیجــه برســد که ایــن موضــوع می توانــد بــازار را به 

ســوی اســتفاده از ایــن فنــاوری ســوق دهــد.«

و  اســتحکام  کــه  اســت  کربــن  جنــس  از  ورقــه ای  مــاده ای  گرافــن 
گرافــن بــه  انعطاف پذیــری باالیــی دارد. ایــن شــرکت بعــد از افــزودن 
ســیمان در مــدت ۳، ۱۴ و ۲۸ روز و بــا مقادیــر مختلــف، بــه نتایــج قابــل 
گرافــن ۲۸ روز در ســیمان  کــه  کــرده اســت. زمانــی  توجهــی دســت پیــدا 
باقــی مانــد، در غلظــت  0.0۲ درصــد، اســتحکام ۳۹ درصــد افزایش یافت و 
کســیدگرافن احیاء شــده، اســتحکام ۸۴ درصد  در غلظت 0.0۴ درصد از ا

افزایــش یافــت.

آنالیــز میکروســاختاری و خــواص انتقــال در ســیمان تقویــت شــده 

ــه دلیــل حضــور  کامپوزیــت ب کــه میکروســاختار  ۲۸ روزه، نشــان داد 
کانــادا  کــم شده اســت. بودجــه ایــن پــروژه توســط دولــت  گرافــن مترا

تامیــن شده اســت.

زنیاتــا ونچــرز چنــدی پیــش شــرکت دیگــری بــه نــام زنتــک متریالــز را 
کــرد. گرافــن تأســیس  ــا هــدف توســعه و تجاری ســازی  ب

کــه تأســیس شــرکت زنتــک حرکتــی راهبــردی بــه  کــرد  زنیاتــا اعــالم 
کســب  ــه ازکنــار  ک گرافــن اســت  ــرداری از پتانســیل های  ســوی بهره ب
دســت  بــه  جدیــدی  افــزوده  ارزش  گرافیتــی،  معدنــی  مــواد  کار  و 
کانــادا بــرای  گرافیــت معــدن آلبانــی در  می آیــد. زنیاتــا قصــد دارد تــا از 
کیفیــت بــاال،  گرافیت هــا دارای  کنــد. ایــن  گرافــن اســتفاده  تولیــد 

خلــوص و تبلــور قابــل توجهــی هســتند.

گرافنــی  زنیاتــا، محصــوالت  اظهــارات مســئوالن شــرکت  براســاس 
نظیــر  حوزه هایــی  در  اســت  قــرار  زنتــک  شــرکت  در  شــده  تولیــد 
فیلتراســیون،  حســگرها،  الســتیک،  بتنــی،  کامپوزیت هــای 
گرافن/ســیلیکونی مــورد اســتفاده قــرار  آمولوســیون ها و باتری هــای 

گیــرد.

منبع: ستاد فناوری نانو
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ایران جای پاکستان را در صادرات 
سیمان به افغانستان گرفت

تولید سیمان در فضا

ــیمان  ــازار س ــود را در ب ــده خ ــهم عم ــتان س پاکس
افغانســتان را بــه دلیــل افزایــش قیمــت انــرژی بــرای 
ــرده اســت.  ــذار ک ــران واگ ــه ای ــاده ب ــن م ــد ای تولی

بــه نوشــته روزنامــه پاکســتانی نیشــین، فعــاالن بــازار صنعــت 
ســیمان پاکســتان اعــام کردنــد کــه بــه دلیــل افزایــش قیمت 
ــک  ــت وام از بان ــرای دریاف ــات ب ــی از  اصاح ــرق ناش گاز و ب
ــدت  ــه ش ــور ب ــن کش ــیمان در ای ــد س ــه تولی ــی، هزین جهان
ــه  ــادرات ب ــش ص ــث کاه ــوع باع ــن موض ــه و ای ــش یافت افزای

افغانســتان شــده اســت. 

پاکســتان در مــاه هــای گذشــته بــه طــور میانگیــن قیمــت گاز 
را 200 درصــد را افزایــش داد کــه ایــن موضــوع بــه شــدت بــه 

صنعــت ســیمان ایــن کشــور آســیب وارد کــرده اســت. 

فعــاالن ایــن صنعــت در پاکســتان اعــام کردنــد کــه بــا کاهش 
ــیب  ــل آس ــت از قب ــن صنع ــل دالر ای ــه در مقاب ــت روپی قیم
دیــده بــود و افزایــش قیمــت گاز ضربــه آخــر را بــه ایــن صنعت 

وارد کــرده اســت. 

صنعــت ســیمان در پاکســتان از صــادرات اصلــی در این کشــور 
بــوده و باعــث اشــتغالزایی بــرای افــراد بســیاری زیــادی شــده 

اســت. 

منبع: فارس

خدمــه ایســتگاه فضایــی طــی آزمایشــی بــرای نخســتین بــار در 
ــه در  ــت ک ــوادی اس ــی از م ــیمان یک ــد. س ــد کردن ــیمان تولی ــا س فض
ــعه های  ــر اش ــان در براب ــخ از انس ــاه و مری ــه م ــده ب ــای آین ماموریت ه

فضایــی محافظــت می کنــد.
خدمــه حاضــر در ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی بــرای نخســتین بــار در 
فضــا ســیمان تهیــه کردنــد. ایــن فراینــد نشــان داد ســیمان در گرانــش 

کــم نیــز شــکل می گیــرد.
ــاه و  درک چگونگــی تشــکیل ســیمان در فضــا و شــرایط موجــود در م
ــیارات  ــن س ــد در ای ــی جدی ــازه های ــاخت س ــرای س ــیر را ب ــخ مس مری

ــد. ــم می کن فراه
ــر  ــه در براب ــت ک ــختی اس ــاده س ــن و م ــی بت ــش اصل ــیمان بخ س
اشــعه های فضایــی و همچنیــن تغییــرات شــدید دمایــی از مــواد دیگــر 
محافظــت می کنــد. »آلکســاندرا رادلینســکا« محقــق ارشــد ایــن پژوهش 
در دانشــگاه ایالتــی پنســیلوانیا می گویــد: بــرای انجــام ماموریــت در ماه و 
مریــخ نیازمنــد محافظــی در برابــر اشــعه ها و تغییــرات دمایــی هســتیم.

تنهــا راه ایجــاد چنیــن محافظــی ســاخت زیربنــا در محیط هــای فضایــی 
اســت. یکــی از ایده هــای نویــن شــامل ســاخت مــواد مشــابه ســیمان در 

ــت. فضا اس
ــی رود  ــه کار م ــاز ب ــاخت و س ــه در س ــوادی ک ــی از م ــن یک همچنی
ترکیبــی از شــن، ماســه و ســنگریزه هایی اســت کــه بــه وســیله ســیمان 

ــد. ــد می خورن ــر پیون ــا یکدیگ ب
ــی  ــه ایســتگاه فضای ــده، خدم ــن ای ــرای بررســی ای ــتا ب ــن راس در همی
آزمایشــی بــرای ســاخت ســیمان انجــام دادنــد. آنهــا طــی ایــن فراینــد 
مــاده معدنــی اصلــی ســیمان یعنــی ســیلیکات تــری کلســیم را همــراه 
انــواع مختلــف پــودر ســیمان و مقادیــر مختلــف آب و افزودنــی ترکیــب 

کردنــد.
ــود  ــه وج ــتال هایی ب ــود و کریس ــب می ش ــا آب ترکی ــیمان ب ــودر س پ
ــا  ــد. آن ه ــاد می کنن ــد ایج ــر پیون ــا یکدیگ ــج ب ــه تدری ــه ب ــی آورد ک م
مــواد تولیــد شــده در ایــن فراینــد را بــا نمونــه ســیمانی کــه روی ســطح 
زمیــن ســاخته می شــود، مقایســه کردنــد. محققــان متوجــه تمایزهــای 
میکروســاختاری در ســیمان فضایــی در مقایســه بــا نمونه زمینی شــدند.

تمایز اصلی آن است که سیمان فضایی متخلخل تر است.
ــدرت  ــزان ق ــا می ــل ب ــش تخلخ ــد: افزای ــاره می گوی ــکا در این ب رادلینس
مــواد نســبت مســتقیم دارد. البتــه هنــوز قــدرت مــواد تشــکیل شــده در 

ــری نشــده اســت. فضــا اندازه گی
ــا  ــود، م ــد می ش ــن تولی ــه روی زمی ــختی ک ــیمان س ــاره س ــی درب حت

ــم. ــیون را نمی دانی ــد هیدراتاس ــوه فراین ــام وج ــوز تم هن
اکنــون می دانیــم کــه تمایزهایــی میــان سیســتم های مبتنــی بــر فضــا و 
زمیــن وجــود دارد و می تــوان ایــن تمایزهــا را بررســی کــرد تــا مشــخص 

شــود بــرای تولیــد ســیمان در فضــا کدامیک ســودمند هســتند.
منبع: مهر نیوز به نقل از دیلی میل



31 فصل نامه داخلی شرکت سیمان هرمزگان     تابستان  1398    شماره 23

اخبار داخلی شرکت

ورزش و ســرگـــــرمی



32

ورزش و سرگرمی

فصل نامه داخلی شرکت سیمان هرمزگان     تابستان  1398     شماره 23 فصل نامه داخلی شرکت سیمان هرمزگان     تابستان  1398     شماره 3223

ــروع  ــل از ش ــما قب ــتان، ش ــات تابس ــدن تعطی ــام ش ــد از تم بع
ــاز  ــورد نی ــم ســاختن وســایل م ــه فراه ــدارس شــروع ب شــدن م
ــام  ــا تم ــد ب ــا بتوان ــد ت ــود می کنی ــه ای خ ــودک مدرس ــرای ک ب
ــه ای  ــن دغدغ ــا ای ــل بروند.ام ــه و تحصی ــه مدرس ــات الزم ب امکان
ــن  ــد و بزرگتری نیســت کــه تمــام ســال مــا را درگیــر خــود نمای
ــروع  ــس از ش ــما پ ــد ش ــری همانن ــای پیگی ــه خانواده ه دغدغ
ــه در  ــود ک ــد ب ــان خواه ــه فرزندت ــف روزان ــدارس، تکالی شــدن م
تمــام طــول ســال همــراه شــما خواهــد بــود و هــر روز از خودتــان 
ــدم تکالیــف مدرســه اش را  ــا امــروز فرزن خواهیــد پرســید کــه آی

ــر؟! ــا خی انجــام داده اســت ی

ــا  ــان بپرســید آی ــه از خودت ــده اســت ک ــات پیــش آم گاهــی اوق
بــه فرزنــدم در تکالیــف کمــک کنــم یــا خیــر؟! آیــا کمــک کــردن 
ــد اثــرات  ــا می توان ــر روی او تاثیــر گــذار باشــد ی ــد ب مــن می توان

منفــی بگــذارد؟!

ــق و  ــس از 30 ســال تحقی ــان دانشــگاه آســتین و دوک، پ محقق
بررســی اطاعاتــی را در ایــن زمینــه منتشــر کردنــد کــه می توانــد 

بــرای هــر پــدر و مــادری جالــب باشــد.

محققــان پــس از ایــن تجزیــه و تحلیــل متوجــه شــدند کــه کمــک 
ــودکان  ــف ک ــام تکالی ــن انج ــا در حی ــا و مادره ــدر ه ــردن پ ک
می توانــد اثــرات مخربــی را در کــودکان از زمــان کودکــی در 
آنهــا پــرورش دهــد کــه شــاید تغییــر دادن ایــن عــادات و رفتــار 

ــا کار بســیار ســخت و مشــکلی باشــد! ناپســند در آنه

ــه در  ــت ک ــورد اس ــامل 3 م ــاله ش ــق 30 س ــن تحقی ــه ای نتیج
ــود. ــم ب ــاهد آن خواهی ــه ش ادام

  کاهش انگیزه تحصیل در کودک

اگــر شــما دارای فرزنــدی محصــل هســتید کــه در حــال تحصیــل 
در مقاطــع ابتدایــی مدرســه اســت، الزم بــه ذکــر اســت کــه نبایــد 
ــا  ــد. ب ــان را برعهــده بگیری انجــام دادن تکالیــف روزمــره کودکانت
برعهــده گرفتــن انجــام تکالیــف کــودکان، شــما شــاید در تصــور 
خودتــان بــه او کمــک کرده ایــد ولــی در اصــل شــما باعــث ایجــاد 
عــادت نامناســب و کامــا اشــتباه در وی شــده اید و انگیــزه 

کودکان در انجام تکالیف، درست یا غلط؟ کردن به  کمک 
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تحصیــل او را بــا ایــن کار ســاده خواهیــد گرفــت. امــا شــاید بــرای 
شــما ایــن ســوال پیــش بیایــد کــه آیــا کمــک کــردن و کنتــرل 
ــی  ــد اخاق ــادات ب ــروز ع ــه ب ــر ب ــدداً منج ــف، مج ــام تکالی انج

خواهــد شــد؟!

ــد بگوییــم کــه شــما می توانیــد در  ــن ســوال بای ــه ای در پاســخ ب
ــک  ــاری کم ــه روش گفت ــا ب ــان تنه ــه کودک ت ــف ب ــام تکالی انج
کنیــد و هــر چیــز دیگــری بیــش از ایــن باشــد. می توانــد باعــث 

کاهــش انگیــزه بــه مــرور در او شــود.

اگــر کــودک شــما نتوانســت بــا انجــام دادن تکالیــف خــود تطبیــق 
ــه  ــن زمین ــکایا در ای ــا پترانوفس ــی لیودمی ــم روانشناس ــد، عل یاب
می گویــد کــه نبایــد آن را بــه انجــام دادن تکالیــف مجبــور کنیــد 
چــرا کــه باعــث ایجــاد احســاس تنفــر آمیــز در وی خواهیــد شــد. 
ــه انجــام  ــا او را ب ــد ت ــا او مکالمــه نمایی ــه نحــوی ب ــد ب شــما بای
تکالیــف عاقمنــد ســازید. عاقمنــد کــردن فرزندتــان بــه انجــام 
ــه نحــوی اســت کــه راه هــا و روش هــای آن  تکالیــف و مطالعــه ب
ــا  ــاً راه و روش آن را ب ــما قطع ــت و ش ــما اس ــده ش ــر عه ــا ب تنه

کمــی تأمــل خواهیــد دانســت.

ــط  ــئولیت پذیری توس ــاس مس ــوزش احس ــدم آم  ع  
ــودک ک

ــه  ــد ب ــه بای ــما روزان ــد ش ــدارس، فرزن ــدن م ــاز ش ــس از آغ پ
مدرســه بــرود و در همیــن حیــن روزانــه دبیــر او تعــدادی تکلیــف 
ــروع کاس  ــده ش ــرای جلســه آین ــه ب ــپرد ک ــد س ــه او خواه را ب
انجــام دهــد. معلــم فرزنــد شــما زمانــی کــه ایــن درخواســت را از 
ــه او مســئولیتی در  ــه ب ــوی اســت ک ــه نح ــد، ب ــب می نمای او طل
قبــال انجــام دادن تکالیــف داده اســت تــا وی بنابر مســئولیت خود 
آن را انجــام دهــد و بــرای جلســه آینــده آمــاده ســازد. در همیــن 
حیــن اگــر شــما در انجــام تکالیــف فرزندتــان دخالــت نماییــد و 
ــف  ــان تکالی ــر خواســته و درخواســت فرزندت ــی بناب ــه عبارت ــا ب ی
ــاس  ــما احس ــد ش ــا فرزن ــوید ت ــث می ش ــد، باع ــام دهی او را انج
مســئولیت طلبــی را در هیــچ زمــان از زندگــی اش متوجــه نشــود!

اگــر فرزنــد شــما بــه هیــچ وجــه حاضــر بــه انجــام دادن تکالیفــش 
ــا  ــد ت ــت بدهی ــد و فرص ــام ندهی ــف او را انج ــما تکالی ــد، ش نش
وی بتوانــد عواقــب عــدم انجــام دادن مســئولیت را متوجــه شــود. 
ــد شــما در حــال وقــت  همچنیــن اگــر متوجــه شــدید کــه فرزن
ــد و خشــونت  ــار ب ــا رفت ــت و... اســت، ب ــا کامیپوتر،تبل ــی ب گذران
آمیــز بــا او برخــورد نکنیــد و توصیــه می شــود بــا حــس مهربانانــه 
و دوســتانه بــه او یــادآوری کنیــد تــا تکالیفــش را پــس از تفریــح 

و ســرگرمی اش انجــام دهــد.

  تخریب روابط میان کودک و والدین

شــاید تــا کنــون متوجــه میــزان آســیب و خســارت کــودک خــود 
ــید  ــده باش ــان ش ــط خودت ــف توس ــام دادن تکالی ــل انج ــه دلی ب
ــا  ــد در آن شــوید. ام ــروز برخــی عــادات ب ــد باعــث ب کــه می توان
ــن کار کوچــک  ــاً ای ــه چــه معناســت؟! واقع ــاً ب مــورد ســوم دقیق
می توانــد باعــث تخریــب روابــط میــان فرزنــد و والدیــن او شــود؟!

ــما  ــه ش ــه ب ــن گون ــا ای ــای دارد ت ــؤال ج ــن س ــه ای ــخ ب در پاس
بگوییــم، زمانیکــه شــما بــا بدتریــن شــیوه مکالمــه بــا فرزندتــان 
ــرور  ــه م ــد ب ــد می توان ــت کنی ــف صحب جهــت انجــام دادن تکالی
ــه  ــوید ک ــی در او ش ــی و عاطف ــیب زدن روح ــث آس ــان باع زم
ــود و  ــش ش ــه والدین ــودک ب ــی ک ــد بی توجه ــه آن می توان نتیج
بــه نحــوی می تــوان گفــت کــه نوعــی نفــرت در درون کودکتــان از 
ــد  ــاال رشــد می کنــد کــه می توان ــا ســنین ب همــان ســنین کــم ت

ــواده شــما شــود. ــط خانوادگــی در خان باعــث تخریــب رواب

ــن شــیوه  ــا بهتری ــان ب ــا فرزندت ــه ب ــه می شــود ک ــن توصی بنابرای
مکالمــه نماییــد تــا فرزنــد شــما به دلیــل محبــت و عشــق ورزیدن 
شــما تکالیفــش را انجــام دهــد و شــما را بــا انجــام نــدادن تکالیــف 
ــدن و  ــاوت عشــق ورزی ــاً تف ــن یقین آزرده خاطــر نســازد. همچنی
ــا  ــی اســت ت ــا کاف ــم و تنه ــا می دانی ــک از م ــر ی ــاری را ه بدرفت
خودمــان تنهــا بــه مــدت چنــد دقیقــه و یــا چنــد ثانیــه بــه جــای 
ــار  ــاری و اجب ــه بدرفت ــم ک ــم و درک کنی ــرار دهی ــان ق فرزندم
ــات و  ــه احساس ــروز چ ــث ب ــد باع ــر کاری می توان ــه ه ــردن ب ک

اختافــات درونــی در مــا شــود.

منبع: باختر
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ساله   14 شهبازی  یزدان  همکارمان  فرزند  شهبازی  پرنیا 
است.  قایقرانی  و  شنا  رشته  قهرمان   1384/3/16 متولد 
بندرخمیر  شهر  در  کودکی  از  شده  متولد  کرمانشاه  در  او 
است.  بندرعباس  شهر  ساکن   95 سال  از  و  کرده  زندگی 
پرنیا عالوه بر رشته های شنا و قایقرانی رشته نجات غریق 
نیز  را  جسمانی  آمادگی  حفظ  جهت  بدنسازی  تمرینات  و 
برای  که  برنامه هایی  و  ورزش  درباره  او  با  می کند.  دنبال 

آینده دارد به گفتگو نشستیم.

 چند سال است شنا کار می کنید و چه مقام هایی کسب 
کردید؟

از سن 3 سالگی به همراه مادرم که مربی استخر سیمان هرمزگان 
به  بار  اولین  برای  سالگی   6 سن  در  کردم.  شروع  را  شنا  بود، 

مسابقات کشوری اعزام شدم و تا حاال 11 سال است که تمرینات 
تاکنون  6 سالگی  از سن  انجام می دهم.  به صورت منظم  را  شنا 
پشت(  کرال  و  قورباغه  پروانه،  سینه،  )کرال  شنا  مواد  تمام  در 
را کسب کردم و همچنین  اول  استانی مقام  تمامی مسابقات  در 
تهران، سمنان،  در مسابقات کشوری که شرکت کرده  ام )شیراز، 
کشوری  چهارم  مقام  دارای  تبریز(  و  نیشابور  کیش،  شهرکرد، 
هستم و لوح برترین و فنی ترین شناگر کشور را دریافت نموده  ام .

  اولین مربی شنا شما چه کسی بود؟ 

مادرم، سرکارخانم الهام بهروز، سرکار خانم قادری در بندرخمیر  
و سرکارخانم عفت رفعت در بندرعباس.

  اولین باری که وارد استخر شدید را به یاد دارید؟

بله در سن 3 سالگی به همراه مادرم به استخر رفتم و به محض 
دیدن آب از دست مادرم فرار کردم و با لباس داخل استخر پریدم 

گفتگو با قهرمان شنا و قایقرانی و عضو تیم ملی قایقرانی

پرنیا شهبازی: همکالسی هایم را تشویق می کنم به ورزش روی بیاورند
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که سریع من را از آب بیرون آوردند.

  چرا رشته ورزشی دیگری را انتخاب نکردید؟

با توجه به عاقه زیادی که به آب بازی داشتم و حضور و مربیگری 
تمرینات  البته  کردم،  انتخاب  را  رشته  این  شنا،  رشته  در  مادرم 

ژیمناستیک را هم انجام می دادم. 

یا  کنی  تفریح  خواسته  دلت  که  آمده  پیش  حاال   تا   
مسافرت بروی اما بدلیل تمرین نتوانسته باشی؟

بله از سن 6 سالگی تا االن که 14 ساله هستم، برای شرکت در 
مسابقات کشوری باید همیشه آماده باشم و تمرین کنم. با توجه 
به اینکه اوج تمرینات و مسابقات هرسال در تابستان بوده و من 
مخصوصاً  بوده ام،  اردو  در  حضور  یا  و  تمرینات  انجام  به  مجبور 
را  کشور  برتر  استعدادهای  غریق  نجات  مسابقات  هم  که  امسال 
وعده   2 روز  در  و  بودم  قایقرانی  ملی  تیم  اردو  در  هم  و  داشتم 
تمرین می  کردم، تفریحات و مسافرت خانواده با توجه به مسابقات 

من برنامه ریزی می  شد.

  آیا به دوستانتان شنا هم یاد می  دهید؟

حتماً، خیلی از دوستان و همکاسی هایم را تشویق می کنم که به 
ورزش روی بیاورند و زمانی که به استخر می آیند با اجازه مربی 

به آن ها آموزش می  دهم.

در  کنیم،  صحبت  هم  قایقرانی  جذاب  ورزش  مورد   در   
کدام رشته قایقرانی فعالیت دارید؟

رشته اصلی من کایاک است ولی از سال گذشته تمرینات دراگون 
مسابقات  در  شرکت  برای  ملی  تیم  مربی  درخواست  به  را  بوت 
تفریحی  صورت  به  را  کایاک  و  کردم  شروع  ملی  تیم  انتخابی 
پارو می زنم. البته با پایان مسابقات جهانی دوباره کایاک را شروع 

می کنم .

  چطور شد به سمت قایقرانی رفتید؟

مرزی  برون  مسابقات  و  ملی  تیم  بانوان،  شنا  رشته  اینکه  اول   
ندارد. دوم اینکه مادرم مربی تیم قایقرانی هم هست و چند سال 
قهرمانی  مسابقات  به  هرمزگان  تیم  و  ایشان  همراه  به  که  پیش 
هم  گه  گداری  بودم(  رفته  مادرم  همراه  من  )البته  رفتم  کشور 
ملی  تیم  مربی  بود  شنا  مسابقات  که  قبل  سال   2 می زدم.  پارو 
که  کردند  دعوت  من  از  و  داشتند  هم حضور  پاسار  آرزو  خانم 
به  را  قایقرانی  تمرینات  بعد  به  آن  از  بروم.  قایقرانی  تمرینات  به 
ملی  تیم  اردوی  در  هم  االن  و  می  کنم  پیگیری  جدی  صورت 
قایقرانی دختران زیر 16 سال جهت شرکت در مسابقات جهانی 

2019 تایلند حضور دارم .

  مربیان قایقرانی شما چه کسانی هستند؟ 

قایقرانی، سمیه غفاری مربی  تیم ملی  آرزو پاسار مربی  خانمها 
و  بندرعباس  مربی  ترابی  فهیمه  سال،   16 زیر  دختران  قایقرانی 

از قهرمانان آسیا 

  الگوی شما چه کسی است؟ 

جناب آقای مایکل فلپس دارنده 14 مدال طای المپیک.

انتخاب  که  زمانی  و  ملی  تیم  انتخابی  حال  و  حس  از   
شدید بگویید؟

در مرحله دوم انتخابی تیم ملی قرار شد از تیم 20 نفره 10 نفر 
بعنوان نماینده هر استان پارو بزنند که با نظر مربیان من جزء 10 
شایسته  ای  نماینده  نتوانم  شاید  که  قضیه  این  انتخاب شدم.  نفر 
برای تیم باشم باعث استرس و اضطرابم شد و تا صبح نتوانستم 
تا سوار شدن قایق بسیار نگران بودم.  خوب بخوابم. روز مسابقه 
پس از صدای سوت داور و استارت با تمام قدرت پارو زدم و در 
مدعی  تیم های  زیاد  بسیار  فاصله  با  که  شدم  متوجه  پایان  خط 
رکورد  بهترین  شدیم  موفق  و  گذاشتیم  سرم  پشت  را  قهرمانی 
اینکه مسابقه تمام  از  بزنیم. پس  500 متر و 200 متر کشور را 
شد به همراه کادر مربیگری و هم تیمی ها دور دریاچه آزادی را 

دویدیم و سرود قهرمانی خواندیم.

به  می دهید  انجام  که  حرفه ای  ورزش  برای  شما   برنامه   
چه صورت است؟

برای من درس از همه چیز مهم تراست، اول به برنامه های درسی 
مشخص  مربیان  که  برنامه  ریزی  طبق  سپس  می  کنم،  رسیدگی 
شنا،  تمرینات  شامل  که  می  کنم  شروع  را  تمرینات  کرده اند 
دریا  پیست  داخل  و  استخر  داخل  قایقرانی  هوازی،  بدنسازی، 
است. برنامه اصلی من در حال حاضر شرکت در مسابقات جهانی 
المللی مربیگری و  است و برنامه هایی نیز برای اخذ مدارک بین 

داوری در رشته شنا، قایقرانی و نجات غریق دارم.

  از حاال به آینده شغلی خود فکر کرده  اید؟

با توجه به اینکه بسیار به درس خواندن عاقه دارم، خیلی دوست 
دارم بتوانم در رشته پزشکی دانشگاه تهران قبول بشوم و در کنار 

شغلم فعالیت های ورزشی ام را ادامه بدهم.

  صحبت پایانی شما:

باز هم از شما کمال تشکر را دارم که صبوری کردید و صحبت های 
من را گوش دادید. برای همکاران شما و پرسنل زحمتکش شرکت 
سیمان هرمزگان از خداوند منان آرزوی موفقیت دارم. در آخر از 
پدر و مادرم کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم که در تمام مراحل 
همراه من بودند و امیدوارم که بتوانم در مسابقات جهانی با کسب 

مدال طا به کشور و استان هرمزگان برگردم.
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یکی از مهم ترین عوامل موفقیت بین زوج ها، کیفیت روابط 
دوستانه و میزان شناختی است که از یکدیگر دارند. از این 
رو، سوال مهمی که شما به عنوان یک شوهر باید از خودتان 
بپرسید این است که تا چه حد درباره همسرتان و روحیات 
درونی اش شناخت دارید؟ آیا او را آن قدر خوب می شناسید 
که بتوانید ادعا کنید حتی بهتر از خودش او را می شناسید؟ 
هم  کنار  فقط  غریبه،  دو  مثل  و  نیست  کار  در  شناختی  یا  

زندگی می کنید؟
  آزمون پیش رویتان به شما خواهد گفت که چقدر برای 

همسرتان، شوهر خوبی هستید.

  به 25 سوال آزمون با »بله« یا »خیر« جواب دهید
1- در پایان یک روز کاری، وقتی خانمم را می بینم با تمام وجود از 

دیدن او خوشحال می شوم.
2- من دوست های زیادی دارم اما عاقه من به خانمم بسیار بیشتر 

است و قابل مقایسه با آن ها نیست.
3- این روز ها دقیقا می دانم که خانمم با چه مشکاتی رو به رو 
است و چه مسائلی باعث ایجاد اضطراب و استرس در او شده است.

همسرم  ناراحتی  باعث  اواخر  این  که  را  افرادی  بعضی  اسم   -4
شده اند، می دانم و از دالیل ناراحتی همسرم از آن ها آگاه هستم.

شفاف  خیلی  را  همسرم  بزرگ  آرزوهای  از  چندتا  می توانم   -5
توضیح بدهم.

6- من می توانم درباره اینکه فلسفه همسرم از زندگی چیست و چه 
دیدگاه هایی برای موفقیت در زندگی دارد، صحبت کنم.

از آن ها خوشش  اقوامی را که همسرم کمتر  7- می توانم اسامی 
می آید و تمایل کمتری به رفت و آمد با آن ها دارد، نام ببرم.

با تفاوت  8- احساس می کنم همسرم به خوبی مرا می شناسد و 
سلیقه هایمان آشنایی دارد.

9- من عاشق صحبت کردن با همسرم هستم و واقعا از این کار 
لذت می برم.

 تست روانشناسی: آیا شما شوهر خوبی هستید؟
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10- من به همسرم هم در جمع های عمومی و هم در روابط بین 
فردیمان احترام می گذارم.

11- ارتباطم با خانمم سرشار از شوق، شور و هیجان است و این 
تفکر را غلط می دانم که عشق به مرور زمان تکراری می شود.

12- تا آنجایی که از صحبت ها و رفتار همسرم متوجه شده ام او 
در مجموع، شخصیت مرا دوست دارد و اخاق هایم را می پسندد.

و  می شناسم  را  عاقه همسرم  مورد  فیلم های  و  موسیقی ها   -13
می توانم بعضی از آن ها را نام ببرم.

بخش  یقیناً  همسرم،  به  نسبت  تمایل  و  محبت  عشق،  ابراز   -14
مهمی از ارتباطمان را تشکیل می دهد.

و  بی مشکل  معموالً  زناشویی،  روابط  حوزه  در  زندگیمان   -15
رضایت بخش بوده است.

16- هر روز حداقل یک ربع با خانمم در جایی که دیگران حتی 
فرزندانمان مزاحممان نشوند، صحبت می کنم.

17- همسرم یکی از بهترین مشاوران من برای تصمیم گیری های 
مختلف است و به اظهار نظر هایش احترام می گذارم.

18- در طول روز و در زمانی که درگیر کار هایم می شوم، حداقل 
یک بار با تماس تلفنی یا ارسال پیامک حال او را می پرسم.

19- وقتی از همسرم دور هستم، معموال خوش بینانه و عاشقانه 
برگردم،  خانه  به  زود تر  هرچه  اینکه  از  و  می کنم  فکر  او  درباره 

ناراحت نمی شوم.
20- درگفت و گوهای من و همسرم کاما بده و بستان وجود دارد 
یعنی هر دو هم می گوییم و هم می شنویم و همچنین هر دو روی 

نظرات یکدیگر تاثیر می گذاریم.
آنچه همسرم می گوید، مخالف  با  زمانی که کاما  من حتی   -21
گوش  او  نظرات  و  حرف ها  به  حوصله  و  صبر  و  احترام  با  هستم 

می کنم.
بزرگ ترین  از  یکی  معموال  همسرم  که  کنم  قبول  باید   -22

گره گشاهای زندگی من است.
23- معموال من و همسرم در مورد مسائل اساسی و اهداف کلی 
زندگی با هم تفاهم داریم. به عبارت دیگر، نظراتمان با هم جفت 

و جور است.
24- می توانم 3 نفر از بهترین دوست های همسرم را نام ببرم.

25- همیشه از خانمم به خاطر کارهایی که برای بهبود زندگیمان 
در خانه انجام می دهد، قدردانی می کنم.

  نحوه محاسبه امتیاز آزمون
حال که به همه سواالت این آزمون پاسخ داده اید، نوبت آن است که 
امتیازتان را محاسبه کنید. برای محاسبه امتیازتان به ازای سواالتی 
نظر  در  خودتان  برای  امتیاز  یک  داده اید،  »بله«  پاسخ  آن  به  که 

بگیرید. توجه داشته باشید که پاسخ »خیر« هیچ امتیازی ندارد.
مجموع امتیاز همه سواالت، امتیاز نهایی شما خواهد بود که باید 

عددی بین صفر تا 25 باشد.
 

   تحلیل آزمون
که  قبول کرد  باشد: باید  از 12  آزمون کمتر  در  نمره شما  اگر   
که  هست  آزاردهنده  قدر  آن  همسرتان،  با  شما  رفتارهای  بعضی 
بتوان ادعا کرد شوهر خوبی برای همسرتان نیستید. اگر این موضوع 
شما را نگران کرده است، این حس نگرانی بدین معنا است که هنوز 
هم به زندگی مشترکتان اهمیت می دهید و به ادامه آن امیدوارید. 
پس احتماالً حفظ آن، آن قدر برایتان با ارزش هست که بخواهید 
برای بهبود آن تاش کنید. اگر این طور است، پیشنهاد می کنیم 

برای کمک به بازسازی رابطه تان تاش کنید.
 

 اگر نمره شما در آزمون بین 13 تا 21 باشد: نقاط قوت زیادی 
در رفتارهای شما با همسرتان وجود دارد ولی همچنین در نقطه 
را  شما  زیاد  هوشیاری  و  توجه  که  دارد  وجود  مقابل، ضعف هایی 
می طلبد. پس حسابی حواستان را جمع کنید و چشمانتان را باز 

نگه دارید و از انجام نکاتی پرهیز کنید.
 

واقعا  باشد: تبریک! شما  از 22  بیشتر  آزمون  در  نمره شما  اگر   
از  و همسرتان  رابطه شما  و  برای همسرتان هستید  شوهر خوبی 

استحکام زیادی برخوردار است.
 

منبع: جام جم
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سیمان  شرکت  کنترل  اتاق  کارشناس  کلبادی نژاد  دانیال 
هرمزگان، فعال رشته ی کوهنوردی، متولد 1368 در استان 
سرسبز مازندران، شهرستان زیبای گلوگاه است. با او درباه 
به  زمینه  این  در  که  تجربیاتی  و  کوهنوردی  از  انگیزه اش 
کوهنوردی  اهل  اگر  نشسته ایم.  گفتگو  به  آورده  دست 
این  خواندن  دارید  عالقه  ورزشی  رشته  این  به  یا  هستید 

گفتگو را به شما پیشنهاد می کنیم.

  در چه زمینه  ای تحصیل کرده  اید؟

از  شیمی  مهندسی  رشته  لیسانس  تحصیلی ام  مدرک  آخرین 
دانشگاه بوشهر است که به یاری خدا قصد دستیابی مدارج علمی 

باالتر را دارم.

  دلیل گرایش شما به کوه و کوهنوری چیست؟

به این خاطر که من از کودکی در منطقه  ای زندگی می  کردم که 
پر از کوه و جنگل و طبیعت بکر بوده و از همان بدو کودکی عشق 
به طبیعت در وجودم رشد کرده است؛ من از همان سنین عاقه  

حس  داشتم،  درختان  البه  الی  و  جنگل  در  زدن  قدم  به  خاصی 
تنفس هوای تازه و همراه با نم نم باران واقعا حس وصف ناپذیری 
فوق العاده ای  آرامش  به کوه حس  از دالیل عاقه  من  یکی  است. 

است که به انسان می  دهد .

  کوهنوردی را از چه سالی بصورت حرفه  ای دنبال کردید؟

من تقریبا کوهنوردی را به صورت آماتور از سال 88 شروع کردم 
اما از سال 93 سعی کردم یک قدم باالتر رفته و قله نوردی را آغاز 

کردم .

انجام  شهرستان  سطح  در  فعالیت هایی  و  برنامه ها  چه     
می دهید؟

کوهنوردی  هیئت  تولد  از  ما  ورزشی  فعالیت های  و  برنامه ها  اکثر 
و  گروه  با  همراه شدن  به  کوهنوردی  لذت  است.  بوده  شهرستان 
داشتن همنورد است؛ من در حال حاضر به همراه سایر دوستانم 
از کوهنوردان  نوروزی که  یاد رجبعلی  تیم کوهنوردی زنده  عضو 
همایش  ساله  هر  که  هستم  بوده اند  مازندران  استان  پیشکسوت 

گفتگو با فاتح دماوند
دانیال کلبادی نژاد: کوه انسان  را  صبور بار می آورد
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برگزار  استان  سطح  در  مرحوم  آن  یاد  به  باشکوهی  کوهنوردی 
می گردد.

   اوقات فراغت خود را چطور می گذرانید؟

معموال سعی می کنم از تمامی ساعات روز به خوبی استفاده کنم، 
بعد از ساعات کاری بیشتر وقتم را صرف ورزش با دوستانم می کنم.

می  کند  منتقل  شما  به  کوهنوردی  که  حسی  از  کمی     
صحبت کنید؟

احساسی که کوهنوردی به انسان می دهد حس فوق العاده ای است، 
برای آن  از شروع حرکت  یا جایی که پس  به قله  از رسیدن  بعد 
برنامه ریزی کرده اید، با دیدن طبیعت و منظره  اطرافتان که واقعا با 
هیچ دوربینی  نمی شود آن زیبایی را ثبت کرد، تمام خستگی راه 
از بدن انسان خارج می شود. در باالترین نقطه کوه حس بی نظیر 
سبکی و آرامشی که در انسان تداعی می شود  قابل توصیف نیست. 
شده  که  هم  یکبار  برای  حتی  می کنم  پیشنهاد  دوستان  همه  به 

کوهنوردی را امتحان کنند.

  هر ورزشی از جمله کوهنوردی خطرات و آسیب های خود 
را دارد، چگونه با این خطرات کنار می  آیید؟

به  اما عاقه  ارتفاع ترس دارد و هم کوه خطر،  خوب طبیعتا هم 
کوه باعث می شود خطرات را فراموش کنید . البته حتما باید جوانب 
اشتباه  کوچکترین  با  است  ممکن  وگرنه  کرد  رعایت  را  ایمنی 

مشکات جبران ناپذیری برای فرد کوهنورد پیش بیاید.

  کدام قله ها را تاکنون فتح کرده اید؟

قله هایی که تاکنون توانسته ام فتح کنم قله دراز نو به ارتفاع 2800 
متر،  قله  گاوکشان به ارتفاع 3800متر،  قله شاهکوه در همسایگی 
قله  درازنو به ارتفاع 3800متر،  قله  آزاد کوه به ارتفاع 4200 متر و 

آخرین قله  دماوند به ارتفاع 5671 متر بوده است.

  کدام کوه ها در ایران برای شما جذاب بود؟

من به شخصه از کوه هایی که پر از پوشش های گیاهی و جنگلی 
همیشه  درازنو  قله  خاطر  همین  به  می برم.  بیشتری  لذت  باشند 
برایم جذاب بوده است، ولی از جذابیت و چشم نوازی بام ایران، قله 

دماوند اصا نمی شود چشم پوشی کرد .

  برنامه شما برای آینده چیست؟

من در گذشته بیشتر در اوقات فراغت، برای لذت بردن از طبیعت 
و عاقه خاصی که به کوه داشتم کوهنوردی می کردم، ولی به یاری 
خدا می خواهم در آینده به صورت جدی تر این رشته را دنبال کنم 
و از این انتخاب خوشحال هستم. همچنین به امید خدا برنامه هایی 
برای صعود دوباره به دماوند دارم. البته این بار همراه با دوست و 
شرایط  که  زمستان  در  داریم  قصد  نادری  مهدی  آقای  همنوردم 

متفاوتی نسبت به تابستان دارد این صعود را انجام دهیم. امیدوارم 
توانایی انجام این کار را داشته باشم.

  برای کوهنوردان هنگام صعود، همراه داشتن چه نوع مواد 
غذایی توصیه می شود؟

و  حجم  کم  خوراک  کوهنوردی  برای  مناسب  خوراک  معموال 
پرکالری مثل خرما، انواع مغزها، مواد قندی، میوه جات و مهمترین 

چیز آب است که برای کوهنورد اهمیت بخصوصی دارد.

  آیا تا به حال در کوهنوردی دچار آسیب هم شده اید؟

درست  شرایط  و  محیط  با  نبودن  آشنا  بخاطر  بار  یک  بله، 
کوهنوردی، دچار حادثه شدم. با سقوط سنگ از زیر پای یکی از 
همنوردان و برخورد به من، دچار شکستگی سر شده به طوری که 
به بیمارستان رفتم. این اتفاق را به عنوان خاطره ای از اولین صعود 

هیچ گاه فراموش نمی کنم.

  هدف از کوهنوردی  برای شما چیست و در این مسیر چه 
نکاتی را آموخته  اید؟

به نظر من هدف از کوهنوردی برای هر شخصی می تواند متفاوت 
همه  این  خلق  و  خداوند  قدرت  و  عظمت  دیدن  من  برای  باشد. 
زیبایی واقعا لذت بخش است. بزرگترین درس کوهنوردی آموختن 
باید  کوهنوردی  که  خصوصیتی  مهم ترین  است.  انسان  به  صبر 
داشته باشد صبر است زیرا در قسمتی از موارد برداشتن یک قدم 
هم مشکل است به همین خاطر است که می گویند کوه انسان را 
از حالت سکون  را  انسان  بار می آورد. همچنین کوهنوردی  صبور 
خارج می سازد و از این طریق به افراد در زندگی روزمره شان کمک 

می کند.  

  آرزوی شما؟

قدم  هر  برداشتن  برای  که  عزیزم  مادر  و  پدر  سامتی  ابتدا  در 
مشوقم بوده اند. سپس آرزو می کنم تمامی دوستانم در تمام مراحل 
زندگی موفق بوده و فاتح تمامی قله های زندگی چه سخت و چه 

آسان یکی پس از دیگری باشند .

نقش  شما  ذهن  در  چیزی  چه  کلمات  این  شنیدن  با     
می بندد؟

 کوه: عظمت و شکوه، زیبایی بی نظیر

 دره: فرود قبل از صعود، حس ترس

 متر ارتفاع: اوج، پرواز رهایی

 تراز ارتفاع: ترس همراه با هیجان، آدرنالین
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ــادی  ــراي کــودکان از اهمیــت بســیار زی ــازی ب ــازي و اســباب ب ب
ــاعت های  ــن س ــا بیش تری ــه آن ه ــه طوریک ــت. ب ــوردار اس برخ
بیــداری خــود را بــه بــازي و فعالیــت می پردازنــد. کــودکان زمــان 
ــز  ــر چی ــه ه ــان را ب ــن زم ــته و ای ــت داش ــیار دوس ــازي را بس ب
ــب و  ــازی مناس ــباب ب ــاب اس ــد. انتخ ــح می دهن ــری ترجی دیگ
 تعــداد آن بــراي بچه هــا در هــر ســنی بســیار دارای اهمیــت اســت.

ــل  ــع تحوی ــی متوق ــه فرزندان ــتند ک ــا هس ــدر و مادره ــود پ خ
ــان  ــا منزلم ــد ت ــی مي گوین ــش از حاملگ ــد . پی ــه می دهن جامع
را بزرگتــر نکنیــم بچــه دار نمی شــویم و پــس از ایــن کــه 
منزل شــان را تغییــر دادنــد بــا آمــدن کــودک اتــاق بچــه را پــر از 
ــراي ســوزن انداختــن  ــازی مي کننــد طــوری کــه جــا ب اســباب ب
ــای تعجــب  ــی ج ــردن! ول ــازي ک ــه ب ــد ب ــه برس ــم نیســت چ ه
ــر  ــن عص ــروزی در ای ــای ام ــدر و مادره ــور پ ــه ط ــه چ ــت ک اس
ارتباطــات هنــوز نمی داننــد کــه داشــتن اســباب بازي زیــاد بــراي 

ــت. ــب نیس ــا مناس بچه ه

طبــق تحقیقــات جدیــد کودکانــی کــه اســباب بازی هــای 
لــذت  بــازي  از  و  هســتند  پریشــان تر  دارنــد  بیشــماری 
نمی برنــد. ایــن تحقیــق بــه وســیله پژوهشــگران دانشــگاه 
بــا  آمریــکا  متحــده  ایــاالت  در   Ohio اوهایــو  در   Toledo
ــق  ــن تحقی ــت. در ای ــورت گرف ــا ص ــودک نوپ ــکاری 36 ک هم

ــار  ــا چه ــودکان ب ــاعت ک ــک س ــا ی ــاعت ت ــم س ــدت نی ــه م ب
کردنــد. بــازي  اتــاق  در  بــازی  اســباب  شــانزده  یــا   و 

بــا  محیطــی  در  کــودکان  دریافتنــد  پژوهشــگران 
فعاالنــه  بیشــتری  مــدت  کم تــر،  اســباب بازي های 
هنگامــی  مي کننــد.  پیــدا  حضــور  بــازي  در 
انتخــاب  بــراي  کمتــری  اســباب بازي های  کــه 
ذاتــی  خاقیــت  از  بچه هــا  اســت،  موجــود 
مختلفــی  راه هــای  تــا  مي کننــد  اســتفاده  خــود 

کننــد. پیــدا  بــازی  اســباب  یــک  بــا  بــازي   بــراي 
ــا اســباب بازی های  ــا ب ــۀ پژوهشــگران، بچه ه ــه گفت ب

کودکان دارد؟ خرید اسباب  بازی  زیاد چه تأثیری بر 
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کم تــر، هیجــان بیشــتری از خــود نشــان می دهنــد. آن هــا 
ــدم  ــث ع ــاد باع ــباب بازی زی ــه اس ــد ک ــن باورن ــر ای ــن ب همچنی
ــز  ــازي تمرک ــر ب ــد ب ــا نمی توانن ــود و آنه ــا مي ش ــز بچه ه تمرک
ــود  ــث مي ش ــی باع ــز کاف ــتن تمرک ــند. نداش ــته باش ــی داش کاف
ــد و  ــا کن ــت دارد ره ــه در دس ــباب بازی هایی ک ــم اس ــه دائ بچ
بــه ســراغ اســباب بــازی دیگــری بــرود. آری، بــه همیــن ســادگی، 
ــاد  ــودک ایج ــری در ک ــز کمت ــر تمرک ــش ت ــازی بی ــباب ب اس
ــازه ی  ــود ب ــی خ ــه ی زندگ ــای اولی ــال ه ــا در س ــد. بچه ه مي کن
تمرکــز پایینــی دارنــد. در ایــن ســال ها بســیاری اســباب بازی هــا 
ــد. ــش مي ده ــا را کاه ــز بچه ه ــد و تمرک ــر مي کن ــرایط را بدت ش

   با اسباب بازی های زیاد چه کار کنیم؟

ــت  ــروری نیس ــه ض ــده اید ک ــه ش ــه متوج ــی ک ــال درصورت ح
کودکتــان انبوهــی از اســباب بازی هــا را در اتاقــش داشــته باشــد، 
نگــران نشــوید. می توانیــد رویــه ی جدیــدی در پیــش بگیریــد؛ بــا 
آگاهــی و همــکاري کــودک، قســمتی از اســباب بازي هایــش را که 
ــد و  ــع آوري و بســته بندي کنی ــه اوســت، جم ــورد توج ــر م کم ت
بــراي چنــد وقتــی دور از دسترســش  نگــه داریــد و پــس از چنــد 

ــا تعــداد دیگــری از اســباب بازي ها جابجــا  وقتــی آن هــا را ب
ــای  ــت و پاش ه ــم از ریخ ــیوه، ه ــن ش ــا ای ــد. ب کنی

اضافــه راحــت می شــوید، هــم توجــه کــودک 
ــی در  ــد وقت ــه چن ــی ک ــباب بازی های ــه اس را ب
ــث  ــد و باع ــب می کنی ــد جل ــش نبوده ان دسترس
می شــوید بچــه بتوانــد رابطــه عمیق تــری بــا 

ــد  ــن حــال، می توانی ــد. در عی ــرار کن ــا برق آنه
ــران  ــه دیگ ــا را ب ــباب بازی ه ــی از اس برخ

ــای  ــه خانه ه ــا را ب ــا آنه ــد ی کادو دهی
ــازي خیریــه اهــدا کنیــد. ب

  چه اسباب بازي هایی برای چه سنی مناسب است؟

ــد  ــا 2 ســالگی بای ــی ت ــدارد ول ــدی مشــخصی وجــود ن ــروه بن گ
ــک  ــه تحری ــود ک ــتفاده ش ــی اس ــازی های ــباب ب ــر از اس بیش ت
ــوان  ــه عن ــود آورد. ب ــه وج ــودکان ب ــراي ک ــی ب ــی و حرکت حس
مثــال جغجغــه باعــث تحریــک سیســتم شــنوایی بچــه مي شــود 
ــب  ــه نص ــت بچ ــاالی تخ ــه ب ــی ک ــای رنگ ــباب بازی ه ــا اس ی
ــی در  ــد . ول ــک مي کن ــه را تحری ــي بچ ــدرت بینای ــود ، ق مي ش
ــده  ــز و برن ــه تی ــی اینک ــن یعن ــن باشــد. ام ــد ام ــن حــال بای عی
ــه  ــد ک ــوری باش ــش ط ــگ و جنس ــد و رن ــکننده  نباش ــا ش و ی

ــد. ــاد نکن ــمومیت ایج ــی و مس ــیب های فیزیک آس

از دو ســال بــه بــاال اســباب بــازی هایــی بهترنــد کــه در تقویــت 
خاقیــت، مهــارت حــل مســئله و تمریــن بــراي ایفــای نقش هــای 
زمــان بزرگســالی نقــش داشــته باشــند؛ ماننــد لگــو یــا جورچیــن. 
ــا  ــد ب ــد بچــه نمی توان ــی بینن ــه م ــی ک ــادر هنگام ــدر و م ــا پ ام
ــن کار را  ــان ای ــد خودش ــد، نبای ــا کار کن ــازی ه ــباب ب ــن اس ای
انجــام دهنــد. بایــد نظــارت کننــد تــا او خــودش بــا ایــن اســباب 

ــد. ــا کار کن بازی ه

منبع: بیتوته
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هیچ کــس دیــدن پیــام »حافظــه داخلــی گوشــی شــما پــر شــده اســت« 
را دوســت نــدارد. وقتــی چنیــن پیغامــی دریافــت کنیــد، تــا زمانــی کــه 
ــی  ــا در گوش ــیاری از کاره ــام بس ــید، انج ــرده  باش ــی نک ــه را خال حافظ
ــتی کار  ــه درس ــا ب ــی فرمان ه ــت بعض ــن اس ــود و ممک ــل می ش مخت

نکننــد.
گوشــی های اندرویــدی بــرای اجــرای بی عیــب و نقــص دســتورات شــما، 
حداقــل بــه 500 مگابایــت تــا یــک گیگابایــت فضــای خالــی در حافظــه 
داخلــی احتیــاج دارنــد. امــا گاهــی فراهــم کــردن چنیــن فضایــی بــرای 
ــه  ــتند، ب ــر هس ــا کمت ــی ی ــه 16 گیگابایت ــه دارای حافظ ــی هایی ک گوش
ــی  ــرای خال ــی ب ــه راهکارهای ــه ب ــود. در ادام ــل می ش ــختی تبدی کار س
کــردن حافظــه گوشــی از اطاعاتــی کــه بــه طــور خــودکار توســط گوشــی 

ــم. ــد می پردازی ــما ندارن ــرای ش ــی ب ــی خاص ــوند و کارای ــره می ش ذخی
پاک کردن کش دیوایس

ــا ورود بــه اپ Settings وارد تنظیمــات اندرویــد شــده و  قــدم نخســت: ب
بــه بخــش Storage برویــد.

قــدم دوم: در ایــن بخــش بــه دنبــال گزینــه Cached data بگردیــد، روی 
آن کلیــک کــرده و OK را بزنیــد تــا فایل هــای کــش پــاک شــوند.

ــد،  ــن می رون ــت از بی ــای موق ــط فایل ه ــش،  فق ــا پاکســازی ک ــه: ب توج
بنابرایــن نگــران دیتــای خــود روی گوشــی نباشــید.

ــه بعــد، گــوگل امــکان پــاک کــردن  ــو( ب متاســفانه از اندرویــد 8.0 )اوری
فایل هــای کــش دیوایــس را غیرفعــال کــرده، هــر چنــد بــه روشــی دیگــر 
همچنــان می توانیــد ایــن کار را انجــام دهیــد. بــرای ایــن کار کافــی اســت 
ــا  ــم، واقع ــد. می دانی ــاک کنی ــزا پ ــور مج ــن را به ط ــر اپلیکیش ــش ه ک
ــوری مشــکل تنهــا چــاره   ــرای برطــرف شــدن ف ــی ب مــال آور اســت! ول

پیــش روی شماســت.
 Apps and شــده و بــه بخــش Settings بــرای انجــام ایــن کار وارد
notifications  برویــد. اینجــا بایــد روی هــر اپلیکیشــن اشــاره کنیــد و بــا 
ورود بــه منــوی Storage هــر کــدام، عمــل Clear Cache را انجــام بدهیــد.

ــی  ــان ها و اپ های ــرای پیام رس ــن کار را ب ــه اول ای ــد در درج ــعی کنی س
ــام  ــد، انج ــی دارن ــای باالی ــادل دیت ــه تب ــپاتیفای ک ــوب و اس ــل یوتی مث
ــد. ــت بروی ــم و بی اهمی ــن های کم حج ــراغ اپلیکیش ــدا س ــد و بع بدهی

 خالی کردن حافظه با حذف دیتاهای ناخواسته
اگــر از تلگــرام، واتــس اپ و امثــال آن زیــاد اســتفاده می کنیــد،  بدون شــک 
ــن  ــای ای ــه فایل ه ــما ب ــی ش ــی گوش ــه داخل ــی از حافظ ــش بزرگ بخ
پیام رســان ها اختصــاص پیــدا می کنــد، بنابرایــن شــاید بــد نباشــد 
هرازگاهــی فایل هــای کــش ایــن دو اپلیکیشــن را به طــور دســتی 
پاک کنیــد، همچنیــن بهتــر اســت از غیرفعال بــودن تیــک »دانلــود 
خــودکار تصاویــر و ویدیوهــا« در تنظیمــات ایــن دو اپلیکیشــن مطمئــن 
ــای  ــه ج ــتند ک ــرام نیس ــس اپ و تلگ ــای وات ــط فایل ه ــا فق ــید. ام باش

زیــادی می گیرنــد.
گاهــی اوقــات عکس هــا و ویدیوهــای حجیــم، کــش تصاویــر بندانگشــتی 
و فایل هــای پشــتیبان بااســتفاده هــم می تواننــد باعــث پرشــدن 
ــتفاده از  ــا، اس ــن فایل ه ــر ای ــردن بی دردس ــرای خالی ک ــوند. ب ــا ش فض

اپلیکیشــن SD Maid Pro  را بــه شــما توصیــه می کنیــم. کار بــا ایــن اپ 
بشــدت آســان اســت و فقــط بــا یــک اشــاره گردگیــری اساســی در حافظه 

ــد. ــام می ده ــما انج ــی و SD  گوشــی ش داخل
نکتــه: همیشــه پوشــه Downloads اندرویــد را چــک کنیــد، احتمــال آنکه 

فایل هــای بــدون اســتفاده ای در آن بیابیــد، بســیار باالســت.
 کمک گرفتن از اپلیکیشن ها برای یافتن فایل های حجیم

اندرویــد به طــور پیش فــرض ایــن امــکان را در اختیارتــان قــرار می دهــد، 
ــد گزینــه بهتــری  ــا ایــن وجــود، اپلیکیشــنی مثــل DiskUsage می توان ب
ــش  ــری نمای ــه شــکل تصوی ــه فضــای حافظــه گوشــی را ب باشــد، چراک

می دهــد.
ایــن اپلیکیشــن 180 کیلوبایتــی بعــد از نصــب، حافظــه را آنالیــز کــرده و 
ــان طبقه بنــدی  ــن حجــم برایت ــا کمتری ــا را برحســب بیشــترین ت فایل ه
می کنــد، بــه ایــن صــورت کــه مســتطیل های بــزرگ مربــوط بــه 
ــل  ــا فای ــند، ب ــر باش ــدر کوچکت ــر چق ــتند و ه ــم هس ــای حجی فایل ه
کم حجم تــری مواجــه هســتید. بنابرایــن اگــر حافظــه داخلــی گوشــی تان 
ــا DiskUsage هــم ســریع تر فایل هــای حجیــم را شناســایی  ــر شــده، ب پ

ــد. ــاک نمایی ــانی پ ــه آس ــا را ب ــد آنه ــم می توانی ــد و ه می کنی
 نصب نسخه Lite اپلیکیشن  ها

بســیاری از اپلیکیشــن های پرطرفــدار، ایــن روزهــا یــک نســخه Lite هــم 
دارنــد کــه ورژن ســبک و کاهــش حجــم یافتــه آنهــا محســوب می شــود. 
 Instagram Lite و حتــی Facebook Lite، Messenger Lite، Maps Go
و Skype Lite تنهــا بخشــی از معروف تریــن آنهــا هســتند. البتــه بدیهــی 
اســت کــه بعضــی امکانــات نســخه کامــل را در نســخه  Lite اپلیکیشــن ها 
نمی بینیــد. امــا اگــر مشــکل حافظــه داریــد، شــک نکنیــد کــه اســتفاده از 

نســخه Lite اپ هــا هــم می توانــد کارتــان را راه بینــدازد.
 خالی کردن حافظه با غیرفعال کردن Bloatwareها

به طــور  اپلیکیشــن هایی  اندرویــدی  دیوایس هــای  از  بســیاری  روی 
پیش فــرض نصــب شــده کــه اصطاحــا بــه آنهــا Bloatware می گوینــد. 
ــه  ــادی ک ــم زی ــود حج ــا وج ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای ــکل Bloatware ه مش
ــای  ــن فض ــرد و همی ــاک ک ــی پ ــا را از روی گوش ــوان آنه ــد، نمی ت دارن

ــی آورد. ــغال درم ــه اش ــی را ب ــه داخل ــادی از حافظ زی
ــاره  ــد چ ــن ها می توان ــن اپلیکیش ــردن ای ــرایطیDisable ک ــن ش در چنی
کارتــان باشــد. بــرای ایــن کار کافــی اســت مراحــل زیــر را دنبــال کنیــد:  

 Apps and قــدم نخســت: وارد تنظیمــات اندرویــد شــوید و مســیر
notifications > App Manager > Installed Apps  را دنبــال کنیــد.

ــتم عامل،  ــرض سیس ــن های پیش ف ــردن اپلیکیش ــدا ک ــا پی ــدم دوم: ب ق
  Disable روی هــر کــدام اشــاره کــرده و ســپس از پاییــن صفحــه دکمــه

را بزنیــد.
ــای آن  ــه ج ــت و ب ــال اس ــه  Disable غیرفع ــات دکم ــی اوق ــه: گاه نکت
Uninstall Updates  دیــده می شــود. بــرای غیرفعال کــردن چنیــن 
ــاک کــرده و  اپ هایــی کافــی اســت در ابتــدا آپدیت هــای هــر کــدام را پ

ــد. ــه Disable را بزنی ــت گزین درنهای
sobhanehonline.com :منبع

پنــج روش موثــر برای خالی کردن حافظه گوشــی  های اندرویدی
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گردشگری استان همدان جاذبه های 
ــا و ... نامیــده می شــده اســت و  ــه، آنادان ــان، آمدان ــه، اکبات ــه، هگمتان ــا اســامی مختلفــی مثــل اَمدان شــهر همــدان در گذشــته ب
نــام همــدان ظاهــرا برگرفتــه از آمدانــه یــا آمــادای بــه معنــی محــل تجمــع و ســکونت مادهــا اســت. همدان قدیمی  تریــن شــهر 
ــرار  ــران ق ــرب ای ــهر در غ ــن ش ــمار می رود. ای ــه ش ــان ب ــهرهای جه ــن ش ــا و از کهن تری ــاهی ماده ــن پایتخــت پادش ایران، اولی
گرفتــه و مرکــز اســتان همــدان اســت. مجلــس شــورای اســامی در ســال 1385 طــی مصوبــه ای شــهر همــدان را رســما »پایتخت 
ــای  ــد. فصل ه ــن را نشــان می ده ــن شــهر که ــت تاریخــی ای ــن موضــوع اهمی ــرد و همی ــذاری ک ــام گ ــخ و تمــدن ایران« ن تاری

بهــار، تابســتان و اوایــل پاییــز بهتریــن زمــان بــرای ســفر بــه ایــن شــهر زیبــا و کوهســتانی اســت.

از  نوشــتارهایی  نامــه  گنــج  نبشــته های  ســنگ 
ــت  ــی اس ــای هخامنش ــوش و خشایارش دوران داری
کــه بــر دل یکــی از صخره هــای کــوه الونــد در 
ــای  ــدان و در انته ــرب هم ــری غ ــه 5 کیلومت فاصل
دره عباس آبــاد حکاکــی شــده اســت. کتیبه هــا 
هــر کــدام در ســه ســتون 20 ســطری بــه زبان هــای 
ــته  ــم نوش ــی قدی ــی و عیام ــتان، بابل ــی باس پارس
نام هــای  دیربــاز  از  هــا  کتیبــه  ایــن  شــده اند. 
گوناگونــی را بــر خــود گرفتــه اســت، از جملــه 
ــا  ــان ی ــان- دادمه ــت خدای ــته - نبش ــنگ نبش »س

دادبهــان- تنبابــر- کتیبه هــای الونــد- جنــگ نامــه و گنــج نامــه« کــه دو نــام »جنــگ نامــه و گنــج نامــه« در ســده های اخیــر بیشــتر 
مصطلــح بــوده اســت. در خصــوص وجــه تســمیه گنج نامــه می تــوان گفت:»گنــج نامــه در زبــان پارســی بــه معنــای حکایــت و داســتان 
ــه نظــر می رســد  ــن کتیبه هــا نگاشــته اند و ب ــوده اســت کــه راز گنجــی نهــان را در ای ــن ب ــر ای گنــج اســت و عمــوم مــردم را تصــور ب
واژه جنگ نامــه نیــز تحــت تاثیــر ذهنیتــی کــه از جنــگ و جنــگاوری شــاهان گذشــته در ســر مــردم بــوده، یــا بــا جایگزینــی عامیانــه 

ــد.« ــده باش ــود آم ــج بوج ــای گن ــگ بج ــه جن کلم

گنج نامه مجموعه تاریخی 
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ــه آمــده کــه ایــن مســجد نیــز  در کتــاب هگمتان
بــه ســبک مســاجد دورۀ فتحعلــی شــاه قاجــار در 
تهــران، قزویــن، و چنــد شــهر دیگــر ســاخته شــده 
ــا در  ــن بن ــکان دارد شــروع ســاخت ای اســت و ام
زمــان فتحعلــی شــاه و یا آغاز ســلطنت محمدشــاه 
ــی،  ــن محمدتق ــین ب ــد. از حس ــوده باش ــار ب قاج
ــجد  ــه مس ــده ک ــل ش ــب، نق ــه عندلی ــهور ب مش
بنــای قدیم تــری داشــته و بعد هــا تعــدادی از 

ــت. ــده اس ــا ش ــد بن ــتان های آن تجدی شبس

ایــن بنــا نمونــه ای بی نظیــر از معمــاری دوره اســامی 
ــدان  ــی می ــان در نزدیک ــاغ علوی ــار ب ــت. در چه اس
امامــزاده عبــدال در شــهر همــدان قــرار گرفته اســت. 
ایــن گنبــد از ســمت شــمال در خیابانــی کــه میــدان 
عیــن القضــات را بــه میــدان امامــزاده عبــدال متصــل 
ــان یکــی از  ــرار گرفتــه اســت. گنبــد علوی می کنــد ق
شــاهکارهای معمــاری و گــچ بــری بعــد از اســام در 

همــدان اســت.

مسجد جامع همدان

گنبد علویان

آرامــگاه ابوعلــی ســینا در شــهر همــدان و در میدانــی 
ــکان  ــن م ــت ای ــرار دارد. در حقیق ــام ق ــن ن ــه همی ب
ــفه و  ــر فاس ــف نظی ــار مختل ــرای اقش ــگری ب گردش
پزشــکان بســیار ارزشــمند اســت. ایــن میــدان بیضــوی 
شــکل و دارای درختــان چنــار کهنســال و آب نماهایــی 
الهــام گرفتــه از باغ هــای ایرانــی اســت. بنــای آرامــگاه 
ابوعلــی ســینا از روی طــرح و نقشــه قدیمی تریــن 
ــن  ــوس ب ــرج قاب ــی ب ــامی یعن ــخ دار اس ــای تاری بن
ــده  ــاخته ش ــووس، س ــد کاب ــع در گنب ــمگیر واق وش
ــرار  ــوزه ق ــک م ــگاه ی ــی آرام اســت. در قســمت جنوب
ــفال و  ــکه، س ــداری س ــل نگه ــه مح ــت ک ــه اس گرفت
اشــیای کشــف شــده مربــوط بــه دوران قبــل از میــاد 

ــود. ــداری می ش ــینا نگه ــی س ــار ابوعل ــی آث ــخه های خط ــا و نس ــگاه از کتاب ه ــمالی آرام ــش ش ــت. در بخ ــیح اس مس

آرامگاه ابوعلی سینا
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ــه دوره معاصــر  ــوط ب ــا طاهــر عریــان مرب آرامــگاه باب
اســت و برفــراز تپــه ای در شــمال غربــی شــهر همدان 
در میــدان باباطاهــر واقــع شــده اســت. باباطاهــر کــه 
حــدوداً در اواخــر قــرن چهــارم و اوایــل قــرن پنجــم 
می زیســته، از شــعرا و عرفــای بــزرگ روزگار خویــش 
ــده ای هشــت  ــر قاع ــر ب ــگاه باباطاه ــرج آرام اســت. ب
ضلعــی واقــع شــده اســت. نمــا و فــرش بنــای آرامــگاه 
ــل آن  ــت و در داخ ــنگ اس ــدان از س ــر هم باباطاه

ــود دارد. ــی وج ــی از کاش کتیبه های

در روســتای علیصــدر از توابــع شهرســتان کبودرآهنگ 
ــی شــهر همــدان یکــی  و 75 کیلومتــری شــمال غرب
ــم  ــه ک ــان و نمون ــی جه ــای طبیع ــن غاره از زیباتری
نظیــری از غارهــای آبــی قابــل قایقرانــی بــه نــام غــار 
علیصــدر وجــود دارد. ایــن غــار زیبــا و وسوســه انگیــز 
در نتیجــه ترکیــب آب حاصــل از بــارش بــاران بــا گاز 
ــید  ــکیل اس ــوا تش ــود در ه ــن موج ــید کرب دی اکس
کربنیــک ضعیــف را کــرده اســت و آن در زمیــن هــای 
آهکــی نفــوذ پیــدا کــرده و واکنــش شــیمیایی انجــام 

شــده اســت، در نتیجــه ترکیبــی ناپایــدار بــه نــام بی کربنــات کلســیم بــه وجــود آمــده اســت. ایــن مــاده در آب محلــول اســت و در درون 
الیــه هــای آهکــی ضخیــم فضاهــای خالــی ریــزی ایجــاد کــرده ایــن فضاهــای خالــی میلیون هــا ســال گســترش پیــدا کــرده و بــه مــرور 
بــه هــم پیوســته اند تــا ایــن غــار بســیار وســیع در دل زمیــن ایجــاد شــده اســت. آب غــار در قســمت هــای مختلــف آن از صفــر تــا 14 

متــر در نوســان اســت.

آرامگاه بابا طاهر عریان

غار علیصدر

هگمتانــه شــهری کهــن کــه در زمــان حکومــت مادها، 
ــراه  ــه هم ــهر ب ــن ش ــت. ای ــوده اس ــران ب ــت ای پایتخ
ــتانی  ــهرهای باس ــدود ش ــا از مع ــن و رم در ایتالی آت
جهــان اســت کــه همچنــان زنــده مانــده اســت. ایــن 
شــهر مطابــق بــا اســناد تاریخــی ســاخته دیاکــو اســت 
و طبــق گفتــه هــردوت دارای هفــت دیــوار بــوده اســت 
کــه هــر کــدام از دیوارهــا بــه رنــگ یکــی از ســیاره ها 
ــد. طبــق کاووش هــای باســتان شناســی محــل  بوده ان
کاخ هــای باشــکوه ، تپــه هگمتانــه بــوده اســت. در ایــن 
ــود  ــانی وج ــرفته آب رس ــم و پیش ــبکه منظ ــهر ش ش

داشــته اســت.

تپه هگمتانه
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آرمین آسان

امیرعلی ساحلی زادگانسبحان  اس استرون

علی منصوری

محمدمتین درستی

بردیا برخورداران

سارا مجنونی

علی تخش

محمدتیام احمدی

ریان ساختمان

ریحانه نادری

علی پرهمت

محمد محمودی

علی چکار

رضا مشکینی رایا سجده ای محمد امین نعمتی

تبسم اصالنیان

عبداهلل قدسی نژاد

ماجد پروین

علیرضا ساحلی زادگان

صنعان کوهی خمیری

فرح پرتابیان

عماد حسین پور

سید آرین فهیمی

فاطمه لشتغانی پور

اهورا سلطانی نژاد

ماجد آذر

امین محمدی

محمدهادی رائینی

سنا بروشیان

غزل فرامرزی

عکس فرزندان کارکنان شرکت سیمان هرمزگان

پپیش دبستانی های  گل 

گل های  مهدکودک
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امیرضا توپال نیا

آرین احمدیالنا عالیشوندی

آرش فاضلی

پری ماه پرخاری

ریان فرد

فاطمه آس افزون

آدریان ساحلی زادگان

آنیسا مالئی پل

رضا لشتغانی پور

علیرضا رفیعی

امیرعلی بهبودیان

حیان رحمن خمیری پور

علی درداب

دیانا اشک تراب

آریا رخشدر

حنانه آبادفر

هلنا آشوري زاده

عطا گلچین بحری 
خمیری

آرمین مرادی

حسام جهازی لشتغانی

نیما آزارش

سهیل دیندارلو

آرمیتا خسروی

ثنا رنجبری

مها سرپرست

سلما آسوده

ارشیا آساره

پوریا میری

مریم دربه

زهرا درتاج

یسنا بردارهیسنا مکارییوسف چکار آبتین رماسیابوالفضل زاهدی

گل های اول دبستان
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مهسا قنبری

ایلناز خدری غریبوند هورسا پاک نژاد

مهسا زاهدی

امیرعلی مرداسی

مصطفی رویدرزادهمعاذ ساحلی زادگانمعز زیرک

هشام پرهمت

مصطفی روز روزی

هستی رازمند

یزدان بیژنی

مریم منصوری

نجال  درخشان

یاسمن قاسمی

بهاره پریسای

نیایش اسدی بخوانینیکا سلطانی نژاد بخوانیهانا آشوري زادههلنا پوراحمدیهلنا زارعیهلنا سحابیهلیا مدارائی فرد

آتوسا حسینیاحصا ساحلی زادگان مهال سرپرست

محمدعاطف اوبندی زاده

مهران ساحلی زادگان

محمدرضا درسته

منا راه پیما سید امیرعلی طباطبایی

محمدامین مخلصی

مسعود جمالی

محمد یاسین منفردزاده

مریم درخورد

مائده نادری

مریم  چکاء

کیارش کریمی تزرجی

محمدمتین دهقانی

فاطمه جوذری

پرهام منصوری

گل های  دوم دبستان
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مریم سلیمانی پلی

مائده السادات ره انجام

سنا بازگیر منوجان

مروان  محمدی لشتغانی

مائده آذر

یاسر برداره سپهر موالبیگی

محمدمهدی رنجبرنیا

فاطمه زهرا تخش

سبحان فراهانی

محمدمصطفی اس استرون

علی صادقی

سبحان درخورد

محمدرضا مرادی میرشکاری

عایشه برداره

ساینا فرزانیان

محمدحسان آزرنگ

سوگند صادقی

آراد خواجویی سید امیرعلی پرهیز 

رایان اخداد

محمدامین راد

سنا بازمندگان

اسرا کریميآتاناز خدری غریبوند ارشیا حسین پورآرنیکا بوستانی

گل های  سوم دبستان

پرهام گودرزیپریناز ترازتسنیم اصالنیانتینا احمدیحسنا ساحلی زادگانحمیده بزمالونسامیه جهازی لشتغانی

سبحان بشارتسبحان غالمیستاره درخشندهسروناز جعفریسما آسودهسمیه دردابسیدسبحان راهبر
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آوا سلیمانزادهآیلین باخشبهراد سلطانی

عبداهلل اندرز

محمد نیک پی

مهنوش سلیمی

عبداهلل آسان

محمد مالئی پل

معاذ یزدانی گچینی

عبدالباعث دربه

محمد ستوده

مصطفی جمالی

صدرا مسیح زاده

محمد امین عدالت منش

مسیح ساحلی زادگان  

صبا بروشیان

فاطمه محمدی

مریم گلبارانی

نگار اوبندی زاده

صاینا معزی نیا

علی منصوری

محمدهادی علی نیا

نجال بده دار

سیده گلشید موسوی

عدنان تراز

محمدامین درخواه

نایف شریفی پورخمیری احالم برداکارمیا درغالامیرحسین حسین پورامیرعلی برخورداران

پرهام بی نیاز نژاد اهورا احمدی پارسا پرنیانپدرام صابری

گل های  چهارم دبستان

الناز خسرویامیرمحمد باستیآوا مرادی میرشکاریآیسن رحیمی خمیری پورایلیا ابراهیم مظفریبهسا مالییپویا حسینی
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گل های  پنجم دبستان

سارا محمدی

علیرضا توپال نیا

محمدعلی  محمدی لشتغانی

اشکان فاضلی

زینب منصوری نژاد

عسل رائینی

محمدصدیق صادقی

زینب لشتغانی پور

عدنان آمونیا

محمد نیکخواه

رضا صادقی

شایان احمدی

محمد درتاج

هلنا مداریی فرد

حنیف حقگو

سیده آفاق موسوی ازاندهی

محمد برداره

نوح نخل چین

حنانه زاهدی

سما طاهری مسجد

فاطمه قاسم پور

نازنین منصوری نژاد

پویان  پرخاری

سارینا بازگیر منوجان

فاطمه بزمالون

نازنین منصوری نژاد درگوری احمد تلباءآرتین کرمي نژاد

فرحناز نریمانیاحصا زعمی پور خمیری

حسنیه شریفی 
پورخمیری

حنیف کوه نشینیحیان ترازدیانا افشین نصردینا بازمندگانرائده احمدیزهرا  ابراهیم مظفری



52

ورزش و سرگرمی

فصل نامه داخلی شرکت سیمان هرمزگان     تابستان  1398     شماره 23

احمد ساحلی زادگان

فاطمه درخورد

محمد چکار

مهتاب دربه

عبداهلل بروسان

محمد چکاء

محمدعرفان فرج زاده

شاهرخ محمودی

محمد آسال

یاسین دستجردی

سوگند بذله

محب میری

محمدامین کوهی 
خمیری

سوده ساحلی زادگان

ماریه مرادپور

محمدامین رحمن 
خمیری پور

سبحان برآورده

فرسیما قاسمی

محمدامین امین فر

زهرا رحمانی

فائزه دربه

محمد قهرمانی

حنانه محمودی مهنا بدرود   مهنا حسن پوریموحد سرپرست ناردیس باقریهدیه آشوری زاده

حسام آبادفر

حسام آبادفر

اسامه رادام البنین صادق نزادامید تلباءامیر عبداهلل حقگوآیلین بازماندگانثامر رنجبری
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گل های ششم دبستان

زهرا رفیعیسیدامیرعلی فرجامیسیده الهه حسینیشعیب سلیمانی پلیعبدالمجید درخوردعلی برق زدگانعلی قهرمانی

مریم بهبودیان

مومنه روز روزی

مریم آذر

مهال عالیشوندی

امیرعلی خدمتیان

مرضیه جهانگیری

مهال زیرک

محمدعارف اوبندی زاده

مهدی زمانی

هما پرتابیانامیرحسین هاشمی پور

محمد فرهادی

مصعب بزمالون

هانیه زارعی

محمد رازجوان

مژگان رستمی

نیلوفر شریفی پورخمیری

محبوبه مکاری

مریم منصوری

نیکا باقری امیرحسین امیانی

علی نادریعلیرضا ماندگاریعمران فردفاطمه آذرخشفاطمه اندرزفاطمه بردارهفرهاد زیرکوهی

راحیل ساحلی زادگان امیرمحمد ستایشامیرمحمد لشتغانی پورحدیث رحیمی تنگ دهوئیحسنا حقگوسیده فاطیما طباطبایی
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حسنا شریفی  پورخمیری حسین منصوری نژاد| 18حمید نیک پی |  19/64
19/79

پریا رخشدر |  20ثمین برتراسک |  20 علی درخورد|19/40

آالء مخلصی | 19/90امید امیانی |   18 مدیا باشتی | 19/5 آناهیتا وثوقی |  18/71آیلین طیبی |  20

سوگند موالبیگی|  
19/97

نیما بازگیرمنوجان یاس ادیبی  |   19/90
19/68

محمدیوسف دستجردی مریم تراز |  18/45نگین علی نیا | 19.76
19/48

محمدشریف راه پیما 
19/40

فاطمه محمدی | 18/96 یسرا درخواه | 19/90

الهه کم گو | 18/67

فاطمه اس استرون 
19/60

عبدالباعث 
محمدي نسب |  20

سیدعلی هاشمی نسب شایان اس افزون|  18
19/50

سیدحسین حسینی 
19/95

ریحانه منصوری| 17/71

دانش آموزان کالس هفتم

امیرحسین منافی| 20 زهرا ساحلی زادگان | ساینا افشین نصر | 20ستایش بشارت | 18/33سمیه دانایی فر | 19/79
18/98

زهرا تجلی |  19/86زهرا جمالی | 19/93



55

ورزش و سرگرمی

فصل نامه داخلی شرکت سیمان هرمزگان    تابستان  1398    شماره 23

ایمان جان افروزی رقیه جوذری|  18/55زمانه سبحانی| 19/24
18/98

آرمیتا درغال|  18/62

یسرا مسیح زاده| 19/71سیده حدیث راهبر| 18/48

نیما آمونیا | 19/98

مهیار بازماندگان | 19/64

فاطمه مکاری| 19/64

مهشید آذری |  18/05مهشید صحراگرد| 18/98

محمدامین درتاج| 18/25

علی اصغر مرادی فاطمه مرداسی پیانی  18
میرشکاری  18

محمدجمالی |  19

مانی قنبری | 19/95محمد جمالی | 18/40

ملینا سلطانی نژاد| 19

دانش آموزان کالس هشتم

دانش آموزان کالس نهم

نگار ستایش|18/36نوح ساحلی زادگان| 18/64 محمدرضا نسرین ذاکری|  18
علیرضا صادق نژادمحمد باخش| 18محمدجمالی| 18/74ساحلی زادگان | 20

18/93   

سیده اسماء فرجامی| 19/64

حامد ساحلی زادگان| 
18/74

ستاره دیندارلو |  20

حامد آزارش| 18/71

ستاره احمدپور | 19/81

پوریا آزادی | 19/79

سام ساحلی زادگان|  18/48  

بهنود مالیی |  19/50

سارینا طاهری مسجد|19/88

بنیامین زاهدی| 18/43 حنانه درسته| 19/76زینب منصوری| 19/31

عسل کریمی                 تزرجی  
18/51

عرشیا ابراهیم مظفری  
18/12
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محدثه بدرود| 18/13

شیال توپال نیا |  18

مبین رنجبری| 18/30

نرجس جوذری | 18/60

ضیاء الدین دانایی فر | 18

مهدیس سلیمی | 19/5

امیرحسین جهانگیری| 
18/25

مریم روشن قیاس| 19/41 الهه شکوهی| 19/44

سوده ساحلی زادگان| 18محمد منصوری نژاد| 19/29 محسن بیژنی| 19/9

دانش آموزان کالس یازدهم

دانش آموزان کالس دوازدهم

دانش آموزان کالس دهم 

ایمان تراز | 19/36پرستو ستوده| 19.39فاطمه آسال| 19/93مرجان امین فر|  19/45
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