




 ملـّـت ایــران بــه رهبــری امــام بزرگــوارـ کــه نقــش ایــن رهبــر هــم نقشــی اســت کــه اصــاً قابــل مقایســه ِی بــا هیــچ رهبــری در 
طــول تاریــخ طوالنــی مــا نیســت و بــه نظــر مــن در دنیــا بی نظیــر اســت ـ و پشــت ســر ایــن رهبــری، اراده کردنــد، تصمیــم 
گرفتنــد، از گلولــه نترســیدند، از ظاهــر قدرتمنــد رژیــم پهلــوی نترســیدند، آمدنــد وســط میــدان، ]آن[ بنــا را ویــران کردنــد، بنای 
مردم ســاالری را بــه جــای آن گذاشــتند و کشــور شــد مردم ســاالر. مردم ســاالر یعنــی چــه؟ یعنــی از اّول، تعییــن نظــام بــا رأی 
مــردم؛ تعییــن آن کســانی کــه بایــد بنشــینند قانــون اساســی را تنظیــم کننــدـ  ]یعنی[ خبــرگان قانــون اساســیـ   بــا رأی مردم؛ 
بعــد کــه قانــون اساســی تنظیــم شــد بــه وســیله ی منتخبیــن مــردم، خــود آن قانــون اساســی بــاز در معــرض رأی مــردم؛ قــّوه ی 
مقّننــه، قــّوه ی اجرائّیــه، شــوراهای گوناگــون، خــود رهبــری، بــا رأی مــردم؛ خبــرگان رهبــری را مــردم معّیــن می کننــد، آنهــا آن 
وقــت یــک رهبــری را ]انتخــاب می کننــد[؛ یعنــی همــه چیــز برمی گــردد بــه رأی مــردم؛ ایــن ]جــور[ اداره ی کشــور، معنــای 
حکومــت مردمــی اســت. پــس ایــن دهــه، یــک دهــه ای اســت کــه بــا هیــچ برهــه ی دیگــری از ایـّـام ســال بــرای مــا قابــل مقایســه 

نیســت؛ دهــه ی فجــر مظهــر عــزم ملـّـی اســت.

 البّتــه نظــام اســامی مردمــی اســت، اّمــا خصوصّیتــش فقــط مردمــی بــودن نیســت؛ نظــام مــا، نظــام ایمانــی اســت، نظــام دینــی 
ــه  ــد؛ »اســامی« اســت ک ــل شــهید ســلیمانی تربیــت می کن ــه مث اســت، مردم ســاالرِی اســامی اســت. »اســامی« اســت ک
خانواده هــا را در دوران دفــاع مقــّدس وادار میکنــد کــه جوان هــای خودشــان، پاره هــای تــن خودشــان را بــرای جهــاد فی ســبیل اهلل 
بفرســتند، بعــد هــم افتخــار کننــد. در کجــای دنیــا هســت کــه مــادری ســه فرزنــد یــا چهــار فرزنــد رشــید خــودش را داده اســت 
ــم،  ــا اوضــاع و احــوال کشــورهای دیگــر را خوانده ای ــه نمی کنــد؟ هیــچ جــا نیســت. م و افتخــار می کنــد و از هیــچ کــس گای
ــا آنچــه در  ــل مقایســه نیســت ب ــا اصــًا قاب ــی داشــته اند، آنهــا هــم کشــته هایی داشــته اند، اّم شــنیده ایم؛ آنهــا هــم جنگ های

اینجــا گذشــته اســت؛ ایــن بــه خاطــر ایمــان اســت.

 شــما ماحظــه کنیــد، در همیــن هفــت هشــت مــاه قبــل، اوایــل امســال، نشســتند در اندیشــکده های آمریــکا راجــع بــه حــاج 
قاســم ســلیمانِی شــما مفّصــل بحــث و بررســی کردنــد؛ گزارشــش را بعــد از مّدت هایــی بــه نحــو محــدودی منتشــر کردنــد کــه 
دســت مــا هــم رســید. اینهــا راجــع بــه حــاج قاســم خصوصّیاتــی را ذکــر می کننــد و می گوینــد ایــن آدم مانــع بزرگــی در مقابــل 
اهــداف آمریــکا اســت. بعــد در بیــن ایــن خصوصّیاتــی  کــه از او ذکــر میکننــد -کــه حــاال می گوینــد شــجاع اســت، خطرپذیــر 
اســت، چنیــن اســت، چنــان اســت- ]میگوینــد[ متعّهــد اســت، باایمــان اســت؛ تعّهــد او یکــی از ایــن ]خصوصّیــات اســت[. ایــن 
]طــور[ اســت دیگــر؛ شــخصّیت های ایمانــی وقتــی کــه ایــن ایمــان را بــا عمــل صالــح همــراه کننــد، وقتــی حرکــت جهــادی 
بکننــد، محصولــش میشــود شــخصّیتی مثــل ایــن، کــه قدرتهــای بــزرگ او را تحســین میکننــد، حّتــی دشــمنانش او را تحســین 

می کننــد!

بخشی از بیانات رهبر انقالب در جمع اقشار مردم 
به مناسبت دهه فجر 1398
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بهــار دوبــاره می آیــد تــا جــان تــازه ای بــه طبیعــت بخشــد و چهــره  جهــان را بــه 
رویــش و طــراوت و تازگــی آذیــن بنــدد. زمیــن بــه جنــب و جــوش افتــاده تــا ســرود 
جاودانــه بهــار را بــا لحــن رســتن و شــکفتن طنیــن انــداز کنــد و چــه خوشــبختند 

آن هــا کــه بــا زمیــن هــم آوا شــده و در ایــن ســرود الهــی ســهیم می شــوند. 

بهــار کــه از راه می رســد بقچــه خــود را می گشــاید و امیــد و شــادی را کــه  بــه رســم 
هــزاران هــزار ســاله اش، بــرای زمیــن ســوغات آورده در میــان می گســتراند. نــوروز 
میعــادگاه هــزاران ســاله ماســت در بــزم بهــار کــه بــه رســم دیریــن و بــه دعــوت 

پــدران و مادرانمــان در آن رســتن، شــادی و زندگــی را پــاس می داریــم. 

در بهــار کــه آغــاز چرخــه دیگــری از آفرینــش اســت، خداونــد را بــرای آنچــه کــه بــه 
مــا ارزانــی داشــته ســپاس می گوییــم و مهربانــی بــی پایانــش را مــی ســتاییم و بــه  
نیایــش از درگاه الیزالــش بــرای دشــواری های ایــن جهــان صبــر و بردبــاری طلــب 
می کنیــم و ایمــان داریــم بــه رحمــت و بخشــندگی اش و امیدواریــم بــه روزهــای 

نیــک و خوشــی کــه بــه لطــف پــروردگار در انتظارمــان خواهنــد بــود.

بهــار فرصتــی دوباره اســت از جانــب پــروردگار جهانیــان تــا بــا تــاش و کوشــش 
و تــوکل سرنوشــت مان را بــه ســوی راســتی و درســتی و ســعادت رقــم برنیــم.

خدایا چنان کن سرانجام کار / تو خشنود باشی و ما رستگار

                                                                                                                  »شرکت سیمان هرمزگان«

مقدمه
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اخبار داخلی شرکت

افتخارات و دستاوردهای دو سال اخیر شرکت سیمان هرمزگان
افتخارات و دستاوردهای دو سال اخیر سیمان هرمزگان را در این 

بخش مرور خواهیم کرد.
باشتی  مهدی  حضور  با   1396 مهر  از  هرمزگان  سیمان  شرکت 
برنامه ریزی های صورت  با  مدیرعامل، وارد عرصه جدیدی شد که 
توانسته  اعضای هیئت مدیره،  به جا و حمایت  گرفته، تصمیمات 

است به عنوان پیشران صنعت سیمان ایران معرفی شود.
نکته ای که در این باره قابل توجه است، رشد و تحول همه جانبه ای 
است که در تمامی عرصه ها اعم از افزایش فروش داخلی و میزان 
صادرات، افزایش سهم بازار در صنعت سیمان ایران، تجهیز خطوط 
تولید کارخانه، حضور گسترده در راستای عمل به مسئولیت های 
اجتماعی، همگام شدن با مسئوالن شهرستان بندرخمیر و امامان 
جمعه شهرستان و استان در جهت کمک به رشد و پیشرفت منطقه، 
سرمایه گذاری و مشارکت در صنعت سیمان کشور عمان، کاهش 
کارکنان،  رفاهی  امور  برای  منظم  برنامه ریزی  جاری،  هزینه های 
تغییر در ساختار سازمانی و اصاح طرح طبقه بندی مشاغل جهت 
برای  الزم  استانداردهای  کسب  سیستم،  عملکرد  بازدهی  افزایش 
حضور در بازارهای جدید، ارتقای سیستم گردش اطاعات، افزایش 
میزان شفافیت مالی و عملکرد شرکت، حضور مستمر و هدفمند در 
عرصه های رسانه ای، افزایش میزان رضایتمندی کارکنان، مشتریان 
و در کل ذی نفعان، رشد محسوس سهام شرکت در بازار بورس و 

سرمایه و … صورت گرفته است.

قدردانی و تجلیل و ارسال پیام ها و لوح ها از سوی مسئوالن محلی 
مهر  ایران،  برترین های صنعت  در جمع  گرفتن  قرار  و  و کشوری 
تأییدی بر موفقیت شرکت سیمان هرمزگان در دو سال اخیر است.

در ادامه به اختصار بخشی از دستاوردهای شرکت سیمان هرمزگان 
را می خوانید و تصاویر برخی از افتخارات را مشاهده خواهید کرد:

اخذ  و  کیفیت  افزایش  در  شرکت  مهم  اقدامات   
استانداردهای معتبر ایران و دنیا:

  انتخاب واحد نمونه کیفیت در سال های مختلف از طرف سازمان 
ملی استاندارد ایران

تمام  برای  اروپا   CE استاندارد  و  ایران  ملی  استاندارد  ثبت   
محصوالت تولیدی

 کسب استاندارد ملی هندوستان در سال 1397 به عنوان اولین 
شرکت تولیدکننده سیمان خاکستری ایران، به منظور راهیابی به 

بازارهای آن کشور
 استقرار آخرین ویرایش استاندارد موجود ISO9001 کیفیت- 
مدیریت    ISO 14001 بهداشت-  ایمنی   OHSAS 18001
با  مرتبط  داده های  مکانیزه  ثبت  و  آوری  و جمع  زیست محیطی 
مصرف انرژی و مرتبط با استاندارد ISO 50001  در بخش آی تی 
در راستای بهبود فرآیندها و عملکرد شرکت، استانداردها و سیستم 

مدیریت کیفیت
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 موفقیت های شرکت در عرصه فروش و صادرات:
 صادرکننده نمونه سال، از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت در 

سال های مختلف
 نشان ملی لیاقت و ارزش آفرین ملی از جشنواره ملی حاتم

 نشان ملی برترین توان علمی و رقابتی در تولید سیمان با کیفیت
سیمرغ زرین مدیریت خاق در صنعت سیمان

 نشان عقاب طایی مدیریت موفق در صنعت سیمان
 MII-Best Cement Product( استاندارد و جایزه بین المللی 
با  منطبق  محصول  برترین  تولید   )Export Awards 2019

شاخص های بازار جهانی صادرات سیمان به انتخاب اتحادیه اروپا
 استاندارد و جایزه بین المللی برترین برند سیمان از لحاظ کیفیت 

و تنوع محصول از سوی اتحادیه اروپا
 نشان ملی رتبه نخست برترین تأمین کننده سیمان در پروژه های 

عظیم کشور
 دریافت تندیس بلورین در نهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی 

ایران
 رتبه سوم از لحاظ میزان فروش و صادرات در صنعت سیمان درسال 

1397 براساس آخرین رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی ایران
 قرار گرفتن در رتبه هجدهم از بین 40 شرکت برتر بورس ایران در 

سال 1397، طبق اعام رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار
 بازده نزدیک به 130 درصد سهام و افزایش 6 درصدی سود خالص 

شرکت، نسبت به سال گذشته
 افزایش 20 درصدی ارزش ریالی فروش در یکسال اخیر

 پیشرو در عرصه عمل به مسئولیت های اجتماعی

به  عمل  راستای  در  هرمزگان  سیمان  های  فعالیت  عمده   
مسئولیت های اجتماعی:

 نگهداری و تعمیر مستمر الکتروفیلترها به منظور کنترل آلودگی 
محیط زیست

 احداث آب شیرین کن با ظرفیت 6 هزار متر مکعب در روز
 انجام پروژه نصب روشنایی جاده بندر خمیر به لشتغان با همکاری 

اداره برق و شهرداری بندر خمیر
 احداث جاده سامت به طول 4 کیلومتر و کاشت بیش از 2000 

اصله نهال در اطراف آن
 مشارکت در ساخت و تعمیر مسکن نیازمندان در شهرستان خمیر 

با همکاری کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان خمیر
 ساخت، تعمیر و نوسازی مدارس شهرستان خمیر با همکاری اداره 

کل آموزش و پرورش استان هرمزگان
 حمایت از تیم های ورزشی شهرستان خمیر

 مشارکت در برگزاری رقابتهای والیبال ساحلی قهرمانی کشور
 توزیع غذا در بین خانواده های تحت پوشش سازمان بهزیستی

 حمایت و دستگیری از خانواده های زندانیان شهرستان بندر خمیر
 تجلیل و اهدای جایزه برای برگزیدگان کنکور سراسری شهرستان 

بندر خمیر
با  همراه  جاده سامت،  در  همگانی  روی  پیاده  همایش  برگزاری   

اهدای جوایز نفیس
 برگزاری همایش های پیاده روی سامت خانواده ها با حضور عموم 

شهروندان و مسئوالن و پرسنل
 همکاری با دانشگاه علوم پزشکی جهت حضور و استقرار پزشکان 

متخصص در شهرستان خمیر
 بازسازی سقف سالن تنیس شهرستان بندر خمیر

 آغاز عملیات بازسازی و مرمت باغ کوشک سیمان هرمزگان با هدف 
احداث بوستان خانواده

 مشارکت در برگزاری مراسم روز جهانی تاالب ها در بندر خمیر
 توزیع کیسه های پارچه ای در راستای حذف کیسه های پاستیکی

اراضی  از  هکتار   15 از  بیش  در  سبز  فضای  ایجاد  و  درختکاری   
شهرستان خمیر

 در اختیار گذاشتن حداکثری ظرفیت ها و پتانسیل های فنی شرکت 
سیمان هرمزگان به تمامی نهادهای کشوری و لشکری شهرستان و 

استان در راستای صیانت از امنیت ملی

 گواهینامه ها:
CE certificate

ISO 14001
IMQ ISIRI 13000

BS OHSAS 18001
ISO 9001

IMQ 5S
IMQ ISO 9001

ISO 18001
HSE-MS:2015

ISO 50001:2015
شرکت سیمان هرمزگان با تاش بی وقفه مدیران و کارکنان پرتاش 
خود همچنان بر آن است تا روند رو به رشد خود را ادامه دهد و در 
ماه ها و سال های آتی در راستای رونق تولید، در پیشرفت و آبادانی 

ایران اسامی بیش از پیش سهیم باشد.
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان هرمزگان برگزار شد
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان هرمزگان در سال مالی 
منتهی به 30 آبان 1398، در مرکز همایش های بین المللی رایزن 

تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سیمان هرمزگان، 
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان هرمزگان در سال مالی 
منتهی به 30 آبان 1398، با حضور سهامداران حقیقی، نمایندگان 
سهامداران حقوقی، نمایندگان شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری 
امید و همچنین نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس 
شرکت در روز 16 بهمن در محل مرکز همایش های بین المللی 

رایزن برگزار شد.

بخش های  فعالیت های  اهم  از  گزارشی  جلسه،  این  ابتدای  در 
مدیریت کارخانه، معاونت بازرگانی و توسعه بازار و معاونت اجرایی 
در کلیپ تصویری برای حاضران در جلسه ارائه شد. سپس هیئت 
رئیسه مجمع به ریاست محمد جمالی رئیس مجمع، غزاله تیما ناظر 
اول، شهرام بابالویان ناظر دوم، مهدی باشتی مدیر عامل، حسین 
فاتح دبیر مجمع، ارغوانی نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و 

رضایی نماینده مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان تشکیل شد.

سیمان  شرکت  اقتصادی  و  مالی  معاون  هراتی  حسن  ادامه  در 
هرمزگان، گزارش عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به 30 آبان 

1398 را ارائه کرد.

افزایش تولید و فروش سیمان هرمزگان

بر اساس گزارش عملکرد ساالنه، سیمان هرمزگان در سال مالی 
گذشته موفق شد یک میلیون و 872 هزار تن کلینکر و یک میلیون 

و 562 هزار تن سیمان تولید کند.

همچنین رکود در صنعت سیمان، شرکت سیمان هرمزگان در سال 
مالی 98-97 عاوه بر افزایش 52 درصدی فروش داخلی سیمان 
نسبت به سال قبل، تولید سیمان خود را به میزان 5 درصد افزایش 
به میزان 6  را  توانسته است سود خالص خود  داده و در مجموع 

درصد نسبت به سال مالی قبل افزایش دهد.

سال مالی منتهی به
1397/08/30

سال مالی منتهی به
1398/08/30

شرح

1.955.265 1.872.220 تولید کلینکر
1.482.707 1.562.985 تولید سیمان
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از قرائت گزارش حساب های مالی شرکت در  ادامه جلسه، پس  در 
سال مالی 98 توسط نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان، 

این گزارش به تصویب سهامداران رسید.

برای  محموله  یک  در  صادراتی  سیمان  تن  40هزار  تحویل 
نخستین بار در ایران از سوی شرکت سیمان هرمزگان

دکتر مهدی باشتی مدیر عامل این شرکت، به رکورد صادرات 40 
هزار تن سیمان در یک محموله اشاره کرد و افزود : برای تکرار این 
رکورد باید تا پایان سال نیاز مشتری صادراتی را سنجیده و با توجه 
به میزان تقاضا و محدودیت های ترافیکی، حجم صادراتی را تعریف 
کنیم. اما با توجه به شرایط تحریم و دیگر مشکات امیدواریم تا پایان 

سال، یک بار دیگر شاهد این رکورد باشیم.

وی افزود: برنامه ی ویژه ای برای صادرات در سال آینده داریم و قصد 
داریم میزان صادرات را نسبت سال جاری افزایش دهیم.

مدیر عامل شرکت سیمان هرمزگان گفت: کاهش تقاضای سیمان 
به دلیل رکود اقتصادی و به تبع آن توقف طرح های عمرانی، موجب 
قیمت محصوالت کارخانجات سیمان در داخل کشور شده  کاهش 
است. اما علی رغم این مشکات، نتایج عملکرد شرکت بیانگر آن است 
که بنیادی محکم، پویا و منعطف در زیر ساخت ها و ساز و کارهای 

سیمان هرمزگان نهادینه شده است.

افزایش سهم صادرات سیمان هرمزگان در سال آینده

حسین فاتح رئیس هیئت مدیره شرکت سیمان هرمزگان در ادامه 

مجمع افزود: با توجه به مطالعات فنی انجام شده، درگام اول تصمیم 
داریم میزان ظرفیت تولید روزانه را از 3 هزار تن به 3 هزار و500 تن 
افزایش دهیم و این موضوع به طور جدی بعد از مجمع در دستور کار 

قرار خواهد گرفت.

وی به تمرکز بر روی صادرات نیز اشاره کرد و افزود :مطالعات اولیه 
را انجام داده و 4 منطقه صادراتی را شناسایی کرده ایم و در تاشیم 
این 4 هدف را فعال کرده و در نهایت سهم صادرات را افزایش دهیم.

تقسیم سود 500 ریالی برای سهرمز

سود  تقسیم  سهامداران  مالی،  صورت های  تصویب  ضمن  ادامه  در 
این مبلغ  نیز تصویب کردند.  را  ازای هر سهم  به  نقدی 500 ریال 
برای سهامداران حقیقی از تاریخ 25 اسفند سال 98 قابل پرداخت 

خواهد بود.

همچنین در این جلسه، روزنامه اطاعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 
شرکت انتخاب شد. عاوه بر این، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان 
به عنوان حسابرس قانونی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی شهود 

امین، به عنوان حسابرس علی البدل انتخاب شدند.
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گزارش تصویری از مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان هرمزگان
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انتخاب ســیمان هرمزگان به عنــوان یکی از 
صادرکنندگان نمونه استان هرمزگان

در مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان نمونــه اســتان هرمــزگان، از 
شــرکت ســیمان هرمــزگان بــه عنــوان صــادر کننــده نمونه اســتان 

قدردانــی شــد.

ــا  ــزگان ب ــه اســتان هرم ــدگان نمون ــل از صادرکنن ــش تجلی همای
ــازمان  ــس کل س ــر و رئی ــاون وزی ــتان، مع ــتاندار اس ــور اس حض
توســعه تجــارت ایــران، رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
هرمــزگان و جمعــی از مدیــران اســتانی در بندرعبــاس برگزار شــد.

در ایــن مراســم خلیــل قاســمی مدیــرکل ســازمان صنعــت، 
ــان و  معــدن و تجــارت اســتان هرمــزگان،در جمــع تجــار، بازرگان
صادرکننــدگان نمونــه اســتان گفــت: امــروزه و در شــرایط فعلــی 
ــرد اســتان هرمــزگان  کــه کشــور در جنــگ اقتصــادی بســر می ب
بــا ســه کشــور همســایه مــراودات و تعامــل بســیار خوبــی در حوزه 

ــد. صــادرات دارن

ــعه  ــازمان توس ــس کل س ــوم رئی ــد زادب ــش حمی ــن همای در ای
تجــارت ایــران اظهــار داشــت: امســال صــادرات در نــه ماهــه ســال 
ــه مــدت مشــابه  ــه ای پیــش رفــت کــه نســبت ب ــه گون جــاری ب

ــرار دارد. ــری ق ــدید ت ــای ش ــور درتحریم ه ــل کش ــال قب س

ــدگان  ــد و صادرکنن ــش روی تولی ــه مشــکات پی ــت: هم وی گف
ــکات  ــار مش ــروز دچ ــا ام ــت و م ــا نیس ــود تحریم ه ــر وج بخاط
ســاختاری در کشــور هســتیم و بــه همیــن منظــور، ســتادی جهت 
رفــع موانــع پیــش روی صادرکننــدگان تشــکیل و در ایــن ســتاد 

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــدگان م ــکات صادرکنن مش

ــزگان در  ــیمان هرم ــرکت س ــادرات ش ــر ص ــی مدی ــهیل ادیب س
حاشــیه ایــن مراســم گفــت: شــرکت در یــک ســال اخیــر توانســت 
ضمــن تامیــن نیــاز داخلــی، بیــش از25 درصــد محصــوالت خــود 

را صــادر نمایــد.

ادیبــی بــا اشــاره به میــزان صــادرات شــرکت، افــزود : در یک ســال 
گذشــته 454 هــزار تــن ســیمان و کلینکــر را طبــق درخواســت 

مشــتریان تولیــد و بــه بازارهــای جهانــی عرضــه کردیــم.

مدیرصــادرات شــرکت ســیمان هرمــزگان همچنیــن اظهار داشــت: 
امســال شــرکت بــرای ششــمین ســال متوالــی بــه عنــوان صــادر 
کننــده برتــر انتخــاب می شــود کــه ایــن امــر مــا را بــر آن مــی دارد 
تــا بــا برنامه ریــزی بــر پایــه صــادرات، در جهــت حفــظ و توســعه 

صــادرات بــه بازارهــای جهانــی، تــاش مضاعفــی داشــته باشــیم.
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دکتر باشتی در گفت وگو با بورس 24 : راه های جدید صادراتی شناسایی 

شده و سال آینده در این بخش شاهد رونق بیشتری خواهیم بود

باشتی  مهدی  دکتر  با  تخصصی  گفتگویی  در   ،24 بورس  سایت 
مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان به تحلیل بازار صادراتی سیمان 
پرداخته است. در ادامه متن کامل گفتگو بورس 24 با دکتر مهدی 
باشتی مدیرعامل سیمان هرمزگان که در تاریخ 98/11/26 منتشر 

شد را مشاهده خواهید کرد.

امر  از جمله شرکت های موفق در  شرکت سیمان هرمزگان 
قابل  عملکرد  توانسته  که  بوده  صادرات  و  فروش  تولید، 
قبولی را در این خصوص به ثبت برساند. به طوری که طی 
روزهای گذشته ارسال محموله 40 هزار تنی سیمان از سوی 
امر  در  را  توجهی  قابل  رکورد  که  شده  انجام  شرکت  این 
به  به ثبت رسانده است. سیمان هرمزگان  صادرات شرکت 
دلیل موقعیت جغرافیایی که دارد صادرات محور بوده اما به 
تامین  و  داخلی  بازار  به  توجه  این شرکت  مدیرعامل  گفته 
نیاز منطقه هیچگاه مورد غفلت قرار نگرفته است. با مهدی 
وگوی  گفت  هرمزگان  سیمان  شرکت  مدیرعامل  باشتی 

مفصلی داشته ایم که در ادامه می خوانید:

موقعیت  در  هرمزگان  سیمان  شرکت  اینکه  به  توجه  با   
جغرافیایی مناسبی به لحاظ صادرات قرار دارد تا چه میزان 
توجه  داخل  بازار  از  سهمی  کسب  و  داخل  در  فروش  به 

داشته اید؟

بله همین طور بوده و شرکت سیمان هرمزگان با توجه به موقعیت 
جغرافیایی که دارد صادرات محور محسوب می شود. اما این مهم 
باعث نخواهد شد که بازار داخل را فراموش کنیم. به هر حال برای 
تامین سیمان مورد نیاز منطقه و استان وظایفی داریم که باید به 
این نکته هم توجه داشته باشیم که در اطراف ما شرکت سیمانی 
تراکم  که  کشور  غربی  مناطق  بر خاف  حقیقت  در  ندارد.  وجود 
تعداد  منطقه  این  در  است  باال  سیمان  تولید کننده  شرکت های 
تامین کنند  را  نیاز منطقه  کارخانجاتی که می توانند سیمان مورد 

بسیار کم است.

از جمله اهداف و برنامه های ما در خصوص فروش محصوالت این 
است که حداقل50 درصد از ظرفیت تولید را به تامین سیمان بازار 
اکنون  هم  نیز  اتفاق  این  دهیم.  اختصاص  خود  منطقه  و  داخلی 
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که  سال هایی  در  که  بگویم  باید  صادرات  با  رابطه  در  می دهد.  رخ 
مشکل صادراتی وجود نداشت فراتر از 50 درصد تولیداتمان را صادر 
می کردیم اما همواره سعی کرده ایم که همین حد50 درصد را رعایت 
از میزان  به دلیل تحریم ها یک مقدار  کنیم. طی سال های گذشته 
صادرات ما کاسته شد. چرا که هم مشکل نقل و انتقال پول را داشتیم 
و هم در خصوص جا به جایی و حمل و نقل مشکاتی برایمان پیش 
آمد. اما با همه این ها توانستیم راه های جدیدی را برای تداوم صادرات 
درجه  در  داشت  جنبه  دو  تحریم ها  از  ناشی  مشکات  کنیم.  پیدا 
نخست بحث نقل و انتقاالت مالی بود که توانستیم برای آن جایگزینی 

پیدا کرده تا بتوانیم وجه حاصل از فروش صادراتی را دریافت کنیم.

در درجه دوم نیز مباحث مربوط به کشتیرانی مطرح بود، سخت ترین 
نوع تحریم ها را داشتیم به طوری که تا پیش از آن چنین چیزی سابقه 
نداشته است. این مسئله باعث شده بود که تعداد کشتی هایی که به 
سمت ایران می آمدند و پهلو می گرفتند بسیار کم شود. خوشبختانه 
ظرف چند ماه گذشته این مسئله راه های خود را باز کرده است. در 
سدی  چنانچه  و  داشته  سیال  حالت  تجارت  که  معتقدیم  حقیقت 
ایجاد شود باز هم راه خود را خواهد یافت؛ این اتفاق برای ما رخ داده 
است. هم اکنون در شرایطی هستیم که تمامی راه های جایگزین را 
یافته و طی دو ماهی که از ابتدای سال مالی تاکنون می گذرد به نوعی 
صادراتمان برابری می کند با یک سال مالی گذشته. این مسائل کمی 
زمان بر بود اما نتیجه اش این روزها قابل مشاهده است. هم اکنون 
نیز صادرات ما در حال افزایش بوده و به گونه ای است که با کمبود 
موجودی برای صادرات مواجه شده ایم. این نوید روزهای خوبی را در 

آینده خواهد داد.

افزایش  هم  باز  سال  پایان  تا  که  بود  امیدوار  می توان  آیا   
نرخی در این صنعت رخ دهد؟

افزایش  امسال  تابستان  در  خوشبختانه  است.  مطرح  بحث  این  بله 
نرخی در این صنعت رخ داد. پیش از آن به شدت نزدیک به قیمت 
تمام شده در حال حرکت بودیم. به طوری که می توانم بگویم حتی در 
خصوص دو محصول تولید و فروش با ضرر انجام می شد. انجمن پیگیر 
است. در محصوالت مختلف  نرخ مجدد در صنعت سیمان  افزایش 
حاشیه سودی که از این افزایش نرخ داشتیم متفاوت بود. قبل از آن 
در ارتباط با سیمان پاکتی عاوه  بر این که سود نداشتیم زیان هم 
می ساختیم. در حقیقت ناچار بودیم که این کار را انجام دهیم. اما 
در سیمان فله این افزایش سود وجود داشت منتهی خیلی کم بود. 
این افزایش نرخی که امسال رخ داد کافی نیست در واقع معتقدیم 
که افزایش قیمت ها در تمام سطوح اقتصادی متناسب با افزایش نرخ 
سیمان نبوده و تناسبی با یکدیگر ندارند. بسیار پایین تر از نرخ تورم 
افزایش داشته ایم طی روزهای گذشته جلسه ای با انجمن داشتیم که 

امیدوار بودند تا پایان سال این اتفاق رخ دهد. اما با همه این ها گمان 
نمی کننم که تا پایان سال باز هم افزایش نرخی در صنعت سیمان 

داشته باشیم. امیدواریم که این اتفاق در سال آینده رخ دهد. 

 آیا برنامه ای برای انجام اورهال و تعمیرات قطعات کارخانه 
دارید؟

امسال هر دو خط تولیدی ما باید اورهالی داشتند در آذر ماه یکی از 
خطوط تولید ما قرا بود که اورهال داشته باشد که به دلیل یکسری 
مسائل به اسفند ماه امسال موکول شد، گمان می کنم ظرف دو هفته 

آینده تعمیرات ما آغاز خواهد شد.

 20 بین  گرفت  خواهد  صورت  قطعه ای  تعویض  اینکه  به  توجه  با 
از  ما  نیاز  تا 25 روز خطوط ما متوقف خواهد شد. تجهیزات مورد 
ایتالیا تامین می شود. مشخصا  کشورهایی همچون اتریش، آلمان و 
آجرهای نسوز مورد نیازمان را وارد می کردیم اما به دلیل تحریم ها 
طی یک سال گذشته نتوانستیم این کار را انجام دهیم. در واقع تنها 
توانستیم قطعات یدکی شان را وارد کنیم و قاعدتاً متناسب با شرایط 
برای تامین قطعات مورد نیاز به محصوالت تولید داخل رو آورده ایم. 
بحث کیفیت مطرح است اگر احساس کنیم که اجناس داخلی همان 
کیفیت را دارد خب قاعدتا می رویم به این سمت که اجناس داخلی 
مصرف کنیم. اما باید بپذیریم که در خصوص برخی محصوالت هنوز 
به کیفیت مطلوب نرسیده ایم یا دانش فنی آن هنوز وارد کشور نشده 
است که  این  دارد  اینکه مسئله دیگری هم که وجود  است. ضمن 
یدکی  قطعات  بوده  خارجی  همگی  دستگاه هایمان  و  تجهیزات  ما 
است  نیاز  مورد  مصرف شان  که  مواردی  یکسری  و  ملزومات شان  و 
حتما باید از همان کارخانجات سازنده و با همان تکنولوژی استفاده 
شود. شاید اگر همه دستگاه ها از یک کشور دیگر مانند چین باشد 
که بعضا برخی کارخانه های تولید کننده سیمان تجهیزاتشان چینی 
بوده در ارتباط با تامین قطعات با مشکات کمتری مواجه هستند. 
را  مسائل  این  اروپایی  کشورهای  به  بودن  وابسته  دلیل  به  منتهی 

بیشتر داشته ایم.
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و  بودیم  امسال شاهد  آلودگی های هوایی که  به  با توجه   
بسیاری از کارخانجات سیمانی در خصوص استفاده از مازوت 
با مشکل مواجه شدند و حتی برخی از آن برای مدتی تعطیل 
شدند، آیا سیمان هرمزگان در این رابطه با مشکلی مواجه 

شد؟

مازوت  مصرف  نداشته ایم.  مشکلی  خصوص  این  در  خوشبختانه 
را تقریبا به صفر رسانده ایم. چرا که در یک منطقه گرمسیر قرار 
داشته و مصرف گاز کلی منطقه پایین بوده بنابراین قطعی گاز نیز 
نداشتیم. خوشبختانه توقف چندانی به دلیل قطع گاز برای ما به 

وجود نیامد.

است که  بین المللی  از وضعیت کشتیرانی  متاثر  قطعاً  ما  صادرات 
در یک سال گذشته به دلیل تحریم ها خیلی دچار مشکل بوده و 
بیمه های کشتی ها قیمتش  انجام شده است.  به سختی  این کار 
افزایش داشته یا ریسک کشتیرانی باالتر رفته به طوری که بسیاری 
از کشتی ها اصًا راغب نیستند که به سمت بنادر ایرانی آمده و در 
اینجا پهلوگیری کنند. این وضعیت باعث شده که هم هزینه حمل 
افزایش یابد و از آنجایی که هزینه حمل دریایی باال می رود متناسب 
با آن قیمت تحویل به مشتری در مقصد افزایش یافته در نتیجه 

خرید کلینکر و سیمان از ایران را غیر اقتصادی می کند.

همین مسائل سبب شده است تا به طور کلی یک مقدار صادرات 
گذشته  ماه  چند  اما طی  یابد  کاهش  ایران  در  کلینکر  و  سیمان 
خوشبختانه به واسطه یکسری تغییرات و جایگزین ها شرایط بهبود 

یافته و امیدواریم که همین روند ادامه پیدا کند.

 شرکت برنامه ای برای تجدید ارزیابی دارایی هایش دارد؟
است  نداشته  ارزیابی  تجدید  هرمزگان  سیمان  شرکت  تاکنون 

چنانچه این اتفاق رخ دهد حتما اعام خواهیم کرد.

 طی سال مالی گذشته تا چه میزان بودجه پیش بینی شده 
را برای تولید و فروش محقق کردید و برای سال مالی جاری 

چه هدف گذاری هایی را در این خصوص دارید؟

به آن بودجه ای که  با صادراتمان  رابطه  در سال مالی گذشته در 
تن  هزار   670 که  بود  قرار  نرسیدیم.  بودیم،  کرده  هدف گذاری 

مجموع سیمان و کلینکر صادر کنیم این رقم نزدیک به 300 هزار 
تن بوده که می توان گفت نزدیک به 44 هزار تن آن محقق شده 
انتقال  و  نقل  راه های  و  جایگزین  راه های  کردن  پیدا  با  اما  است. 
مالی جایگزین توانستیم در همین دو ماهه ابتدای سال به نوعی از 
بودجه ای که فکر می کردیم هم بیشتر صادر کنیم. به عنوان مثال 
در بودجه سال جاری خود سیمان تا االن قرار بوده که 30 هزار 
تن صادر کنیم در حالی که هم اکنون حدود 47 هزار تن صادر 

کرده ایم.

در خصوص کلینکر نیز قرار بود که در سه ماه آذر، دی و بهمن 
تاکنون  که  باشیم  داشته  صادرات  تن  هزار   105 حدود  مجموعاً 
تقریبا 180 هزار تن صادر کرده ایم. امیدواریم که این روند ادامه 
پیدا کند و خوش بین هستیم که فراتر از بودجه در سال مالی آینده 
صادرات ادامه پیدا کند در رابطه با فروش داخلی هم روند مشابه 
بودجه  از  باالتر  بگویم  می توانم  که  طوری  به  است  بوده  صادرات 

توانستیم محقق کنیم.

کما اینکه ما به دنبال افزایش ظرفیت تولید هم هستیم این افزایش 
را  از صادرات  بیشتری  بخش  تا  کرد  ما کمک خواهد  به  ظرفیت 
انجام دهیم. ظرفیت کنونی ما را محدود می کند به اینکه تنها بین 
50 تا 60 درصد صادر کنیم. اگر این افزایش ظرفیت رخ دهد قطعاً 

صادرات ما نیز بیشتر خواهد شد.

 

 آیا مقاصد صادراتی جدیدی برای ارسال سیمان و کلینکر 
تولیدی در نظر گرفته اید؟

بازاریابی خوبی کرده ایم و چند ماه گذشته به ویژه در آفریقا این امر 
بیش از گذشته صورت گرفته است. یکی از نکات بسیار مهمی که 
می توان مطرح کرد بحث صادر کردن پارت های بزرگ سیمان است، 
بار 40 هزار تن در یک محموله  سیمان هرمزگان برای نخستین 
صادر کرد. با ظرفیتی که در بارگیری سیمان 40 هزار تنی ایجاد 
شده و نرخ حاصل از فروش آن رکورد حساب می شود، می توانیم به 
جنوب شرق آسیا و اروپا نیز نفوذ پیدا کنیم. همچنین این امکان 
را به ما می دهد که به نقاط دورتری مثل غرب آفریقا که در حال 

حاضر سیمان از ایران به آن منطقه ارسال نمی شود، صادر کنیم.
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گزارش تصویری از تعمیرات اساسی خط 1 سیمان هرمزگان
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گزارش عملکرد شرکت ســیمان هرمزگان در مجمع سال 
1398 منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد

شــرکت ســیمان هرمــزگان ) ســهامی عــام ( درتاریــخ 27 دي مــاه 
1361بــه صــورت شــرکت ســهامی خــاص تاســیس شــده و تحــت  
شــماره 46412 در اداره ثبــت شــرکت ها و مالکیــت صنعتــی 
تهــران بــه ثبــت رســیده اســت. شــخصیت حقوقــی شــرکت بــر 
اســاس مصوبــه مجمــع عمومــي فــوق العــاده مــورخ 1378/04/26 
از " ســهامی خــاص " بــه " ســهامی عــام " تبدیــل شــده و در حــال 
ــت  ــر و مدیری ــی برت ــت جغرافیای ــری از موقعی ــا بهره گی حاضــر ب
و بازاریابــی مناســب و تغییــر در شــیوه های مختلــف فــروش 
توانســته اســت نــام خــود را در زمــره یکــی از برتریــن شــرکت های 

تولیــد کننــده صنعــت ســیمان کشــور ثبــت نمایــد.

ــن در نزدیکــی آب هــای  ــرار گرفت ــه و ق ــی کارخان موقعیــت مکان
ــای عمــان و در نتیجــه دسترســی  ــارس و دری ــج ف نیلگــون خلی
آســان و کــم هزینــه بــه بازارهــای صادراتــی جنــوب خلیــج فــارس 
جنــوب آســیا و آفریقــا یکــی از مزیت های رقابتی شــرکت ســیمان 
هرمــزگان نســبت بــه بســیاری از رقبــای داخلــی و خارجــی بــوده 
و ســبب شــده شــرکت ســیمان هرمــزگان بتوانــد جهــت تحویــل 
بــه موقــع محصــول بــه مشــتریان صادراتــی خــود گوی ســبقت را 
از رقبــای صادراتــی خــود بربایــد. همچنیــن نزدیکــی بــه بازارهــای 
جدیــد و پرمصــرف داخلــی نظیــر مناطــق آزاد کیــش و قشــم و 
همچنیــن مرکــز اســتان هرمــزگان بــازار داخلــی دائمــی مطمئن و 

پــر رونقــی را بــرای شــرکت فراهــم آورده اســت.

شــرکت ســیمان هرمــزگان بــا تکیــه بــر توانمنــدی و خاقیــت 
کارکنــان بــا مســئولیت و روزآمــد کردن مســتمر فــن آوری، تولید 
محصــول بــا کیفیــت، ارتقــای ســامت کارکنــان، همت در رشــد 
و تعالــی جوامــع محلــی، بــا هــدف افزایــش بهــره وری در کلیــه 
فرآیندهــا، حفاظــت از محیــط زیســت را حــق النــاس جامعــه و 

ــد. ــده می دان ــل های آین نس

ایــن شــرکت بــا درک نقــش بی بدیــل خــود در پشــتوانه توســعه 
و آبادانــی جنــوب کشــور بــه ویــژه اســتان هرمــزگان، بــا اســتفاده 
از مزیت هــای موجــود در منطقــه، درصــدد اســت ضمــن در نظــر 
ــعه  ــظ و توس ــا حف ــط و ب ــی مرتب ــات قانون ــه الزام ــن کلی گرفت
ــه  ــیمان ب ــده س ــن صادرکنن ــوان بزرگتری ــه عن ــی، ب ــازار داخل ب
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس، جنــوب شــرق آســیا و آفریقــا 

تبدیــل شــود.

ــذ  ــت و اخ ــش کیفی ــرکت در افزای ــم ش ــات مه اقدام
ــا: ــران و دنی ــر ای ــتانداردهای معتب اس

 انتخــاب واحــد نمونــه کیفیــت در ســال های مختلــف از ســوی 
ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران

 ثبــت اســتاندارد ملــی ایــران و اســتاندارد CE اروپــا بــرای تمــام 
ــوالت تولیدی محص
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 MII-Best Cement( المللــی  بیــن  جایــزه  و  اســتاندارد   
ــول  ــن محص ــد برتری Product Export Awards 2019( تولی
ــه  ــیمان ب ــادرات س ــی ص ــازار جهان ــاخص های ب ــا ش ــق ب منطب

ــا ــه اروپ ــاب اتحادی انتخ

 اســتاندارد و جایــزه بین المللــی برتریــن برنــد ســیمان از لحــاظ 
کیفیــت و تنــوع محصــول از ســوی اتحادیــه اروپا

 تمدیــد اســتاندارد ملــی هندوســتان در ســال 1397 بــه عنــوان 
ــه  ــران، ب ــتری ای ــیمان خاکس ــده س ــرکت تولیدکنن ــن ش اولی

ــه بازارهــای آن کشــور ــی ب منظــور راهیاب

 ISO9001اســتقرار آخریــن ویرایــش اســتانداردهای موجــود شــامل 
کیفیت( - OHSAS 18001 )ایمنی بهداشــت(-   ) سیســتم مدیریت 
ISO 14001 ) مدیریــت زیســت محیطــی( و ISO 50001 )سیســتم 

مدیریــت انــرژی(

 انتخــاب بــه عنــوان آزمایشــگاه همــکار توســط اداره کل 
اســتاندارد اســتان هرمــزگان

موفقیت های شرکت در عرصه فروش و صادرات:

 کســب عنــوان صادرکننــده نمونــه ســال، از ســوی وزارت 
صنعــت و معــدن و تجــارت در ســال های مختلــف

ــی  ــنواره مل ــی از جش ــن مل ــت و ارزش آفری ــی لیاق ــان مل  نش
حاتم)حمایــت از تولیــد ملــی( در ســال های 97 و 98 

 نشان عقاب طایی مدیریت موفق در صنعت سیمان

 سیمرغ زرین مدیریت خاق در صنعت سیمان

ــن تامین کننــده ســیمان در  ــه نخســت برتری ــی رتب  نشــان مل
ــور ــم کش ــای عظی پروژه ه

 قــرار گرفتــن در جمــع 5 شــرکت برتــر صنعت ســیمان ایــران از 
لحــاظ میــزان فــروش و صــادرات و براســاس آخریــن رتبه بنــدی 

ســازمان مدیریــت صنعتــی ایــران در ســالهای 97 و 98

 کســب رتبــه دوم در بیــن شــرکت های غیرهلدینگــی 
صنعــت ســیمان ایــران از لحــاظ فــروش در ســال 98

ــر  ــرکت برت ــن 40 ش ــم از بی ــه هجده ــن در رتب ــرار گرفت  ق
ــازمان  ــمی س ــام رس ــق اع ــال 1397، طب ــران در س ــورس ای ب

ــادار ــورس و اوراق به ب

 تندیــس بلوریــن در نهمیــن دوره جایــزه ملــی مدیریــت مالــی 
ــال های 97 و 98  ــران در س ای

 نشــان برتــر در ســومین جایــزه مســئولیت اجتماعــی و توســعه 
ــدار بنگاه هــای اقتصــادی  پای

ــه  ــتیابی ب ــزان دس ــرکت و می ــرد ش ــر عملک ــروری ب م
ــده : ــن ش ــداف تعیی اه

علیرغــم رکــود در صنعــت ســیمان، شــرکت ســیمان هرمــزگان 
در ســال مالــی 98-97 عــاوه بــر افزایــش 52 درصــدی فــروش 
ــه  ــود را ب ــیمان خ ــد س ــل، تولی ــال قب ــه س ــبت ب ــی نس داخل
میــزان 5 درصــد افزایــش داده و در مجموع توانســته اســت ســود 
خالــص خــود را بــه میــزان 6 درصــد نســبت بــه ســال مالــی قبل 

افزایــش دهــد.

خاصــه عملکــرد ایــن شــرکت ســال مالــی 98-97 طبــق جدول 
ــت: زیر اس

صورت سود و زیان

اهم برنامه ها و چشم انداز شرکت:

  تاش جهت دستیابی کامل به بودجه مصوب

  افزایــش ظرفیــت تولیــد خطــوط کارخانــه  از 3000بــه 4000 
تــن در روز از محــل افزایــش ســرمایه 

  حضــور موثــر و افزایــش ســهم شــرکت در بازارهــای خارجــی از 
طریــق بازاریابــی در بازارهــای جدید

  بازاریابــی و طراحــی پــان فــروش در بــازار داخلــی بــه منظــور 
افزایــش ســهم بــازار داخلــی

ــت 6  ــه ظرفی ــیرین کن ب ــات آب ش ــرداری از تاسیس ــره ب   به
ــزار مترمکعــب  ه

ــن در  ــت  1.000.000 ت ــه ظرفی ــیمان ب ــیاب س ــداث آس  اح
کشــور عمــان
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سیمان هرمزگان در جمع 5 شرکت برتر صنعت سیمان 
ایران

شرکت سیمان هرمزگان، براساس آخرین رتبه بندی 100 
سیمان  صنعت  برتر  شرکت   5 بین  در  ایران،  برتر  شرکت 

ایران از لحاظ میزان فروش و صادرات دست یافت.

ایران  صنعتی  مدیریت  سازمان  سوی  از  که  مراسمی  در 
و  بیست  در  ایران  بزرگ  و  برتر  شرکت   500 شد،  برگزار 
اساس  بر  شدند.  معرفی  شرکت ها  بندی  رتبه  سال  دومین 
پنجم  رده  در  هرمزگان  سازمان، شرکت سیمان  این  اعام 
بهترین شرکت های تولیدکننده سیمان از نظر میزان فروش 

و درآمد قرار گرفت.

رتبه بندی  به  اقدام  ساله  همه  صنعتی  مدیریت  سازمان 
 500 که  رتبه بندی  این  می کند.  ایران  برتر  شرکت های 

شرکت بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد کشور را معرفی می کند 
گروه های  و  اقتصادی  بنگاه های  جایگاه  شناسایی  هدف  با 
صنعتی )رشته های مختلف کسب و کار(، گسترش رقابت 
بین بنگاه های اقتصادی و کمک به سیاست گذاران اقتصادی 

کشور انجام می شود.

در فرایند رتبه بندی شرکت های برتر، 500 شرکت براساس 
و  می شوند  تقسیم  صدتایی  دسته  پنج  به  فروش  میزان 
هم  با  دیگر  شاخص   32 براساس  دسته  هر  شرکت های 
شرکت هایی  نحو،  این  به  می شوند  بندی  رتبه  و  مقایسه 
هم  به  تاحدودی  اندازه  نظر  از  که  می شوند  مقایسه  هم  با 

نزدیک هستند.
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سیمان هرمزگان تندیس سیمین جایزه ملی مدیریت 
مالی ایران را دریافت کرد

شــرکت ســیمان هرمــزگان موفــق بــه دریافــت تندیــس ســیمین 
در دهمیــن دوره جایــزه ملــی مدیریــت مالــی ایــران شــد.

طبــق ارزیابــی بــه عمــل آمــده توســط کمیتــه داوری، در دهمیــن 
دوره جایــزه ملــی مدیریــت مالــی کــه در تاریــخ 26 بهمــن 
1398 کــه بــا حضــور وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی، جمعــی از 
ــگاه در  ــتادان دانش ــرکت ها و اس ــران ش ــوری، مدی ــئوالن کش مس
ــد، شــرکت  ــی رازی برگــزار گردی ســالن همایش هــای بیــن الملل
ــا کســب امتیــاز الزم در بیــن 118 شــرکت  ســیمان هرمــزگان ب
حاضــر در ارزیابــی نهایــی، موفــق بــه دریافــت تندیــس ســیمین 

ایــن رویــداد شــد.
ــی  ــی ط ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام ــند وزی ــاد دژپس ــر فره دکت
ــن چــاره  ــه م ــار داشــت: دغدغ ــس اظه ــن کنفران ســخنانی در ای
ــه  ــت ک ــن اس ــت و آن ای ــم اس ــش مه ــک چال ــراي ی ــي ب اندیش
آیــا از آنچــه بــه عنــوان منابــع در اختیــار داریــم، بــه نحــو بهینــه 

اســتفاده مي کنیــم؟
وزیــر اقتصــاد گفــت: بایــد بــه ارتقــای بهــره بــرداري از ظرفیت هاي 
خالــي موجــود در بخــش دولــت و هــم در بخــش خصوصــي توجــه 
جــدي کــرد و بــا مولــد ســازي دارایي هــاي مــازاد و منجمــد، نــرخ 

ــرداری از ظرفیت هــا را افزایــش داد. بهره ب
معــرض ســخت ترین  در  مالــی  مدیــران  کــرد:  تصریــح  وی 

تصمیمــات همچــون مدیریــت منابــع کمیــاب مالــی قــرار دارنــد، 
لــذا بایــد بــر اســاس الگــوی شایســتگی، افــراد واجــد شــرایط برای 

ــوند. ــر انتخــاب ش ــن مســئولیت خطی ــای ای ایف
ــادی  ــی و اقتص ــاون مال ــی مع ــن هرات ــه حس ــم ک ــن مراس در ای
ــیمان  ــرکت س ــی ش ــوزه مال ــنل ح ــران و پرس ــی از مدی و جمع
هرمــزگان حضــور داشــتند، حســن هراتــی بــا اشــاره بــه اهمیــت 
ــران از ســال  ــی ای ــت مال ــی مدیری ــزه مل ــزه گفــت: جای ــن جای ای
ــا هــدف  ــران ب ــر ای ــا حضــور شــرکت های برت 1389 هــر ســاله ب
حمایــت مدیریــت مالــی حرفــه ای در مســیر دســتیابی بــه  جایگاه 
ــب شــرکت ها  ــی در شــرکت ها و ســازمان ها، تشــویق و ترغی واقع
ــف و  ــوت و ضع ــاط ق ــناخت نق ــی و ش ــود ارزیاب ــام خ ــرای انج ب
ــه ای  ــب و حرف ــی مناس ــای رقابت ــاد فض ــود، ایج ــای بهب زمینه ه

شــرکت ها و ســازمان های ایرانــی برگــزار می شــود.
گفتنــی اســت شــرکت ســیمان هرمــزگان در ســال های 1396 و 
1397 موفــق بــه دریافــت تندیــس بلوریــن جایــزه ملــی مدیریــت 
مالــی ایــران شــده بــود و در ســال جــاری بــا توجــه بــه عملکــرد 
مطلــوب و شایســته خــود در حوزه هــای مدیریــت مالــی، ســاختار 
حســابداری، استانداردســازی فرایندهــا، شــفافیت مالــی، اقتصــادی 
ــزه  ــس ســیمین جای ــود و کســب تندی ــه صع ــک پل ــه ی ــق ب موف

ملــی مدیریــت مالــی ایــران شــد.
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اهدای نشان لیاقت و ارزش آفرین ملی برای دومین سال 
پیاپی در جشنواره ملی حاتم به شرکت سیمان هرمزگان

شــرکت ســیمان هرمــزگان نشــان لیاقــت و ارزش آفریــن ملــی را 
بــرای دومیــن ســال پیاپــی در جشــنواره ملــی حاتــم )حمایــت از 

تولیــد ملــی( دریافــت کــرد.

بــزرگ مســئولین دولــت و مدیــران  هفتمیــن گردهمایــی 
بنگاه هــاي برتــر اقتصــادی ایــران، در قالــب جشــنواره ملــی حاتــم 
ــا حضورمحمــد شــریعتمداری وزیــر  )حمایــت از تولیــد ملــی(، ب
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، بــرات قبادیــان معــاون آموزشــی، 
ــاق  ــدن و تجــارت، بوط ــت، مع ــاوری وزارت صنع پژوهشــی و فن
خانبداغــی نائــب رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران و آلمــان و جمعــی 
از نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی، مدیــران، فعــاالن عرصــه 
ــای  ــالن همایش ه ــانه، در س ــاب رس ــاد و اصح ــت و اقتص صنع

بیــن المللــی صــدا و ســیما برگــزار شــد.

در ایــن مراســم محمــد شــریعتمداری وزیــر تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی بــا بیــان اینکــه رهبرمعظــم انقــاب همــواره در طــی 
ــه  ــه و دغدغ ــاد پرداخت ــوع اقتص ــه موض ــته ب ــای گذش دهه ه
ــه  ــواره ب ــان هم ــت: ایش ــته  اند، گف ــد را داش ــه تولی ــیدگی ب رس

دنبــال جلــب افــکار عمومــی و مســئوالن دربــاره تقویــت اقتصــاد 
ــا  ــال ها ب ــذاری س ــام گ ــال 89 ن ــه از س ــوری ک ــه ط ــد ب بوده ان

عناویــن اقتصــادی انجــام شــده اســت.

ــال های  ــه داد: در س ــی ادام ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
ــوده اســت  ــی در اقتصــاد ب ــت و خیزهای ــر کشــور شــاهد اف اخی
ــا  ــا و پس اندازه ــال ها درآمده ــی از س ــه در برخ ــوری  ک ــه  ط ب

ــت. ــش یاف ــم کاه ــال ها ه ــی از س ــش و در برخ افزای

در جشــنواره ملــی حاتــم ، عملکــرد شــرکت ها و بنگاه هــای 
اقتصــادی ایــران در 15 محــور مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت کــه 
بــر همیــن اســاس شــرکت ســیمان هرمــزگان بــه نشــان لیاقــت 
و ارزش آفریــن ملــی بــرای دومیــن ســال پیاپــی دســت یافــت.

ــنواره،  ــن جش ــه ای ــم اختتامی ــه در مراس ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
ســید مهــدی هاشــمی مدیــر تامیــن و تــدارکات شــرکت ســیمان 
هرمــزگان بــه نمایندگــی از دکتــر مهــدی باشــتی مدیــر عامــل 

شــرکت، تندیــس جشــنواره ملــی حاتــم را دریافــت کــرد.



21 فصل نامه داخلی شرکت سیمان هرمزگان      زمستان  1398     شماره 25

اخبار داخلی شرکت

گان  کار، تعاون و رفاه اجتماعی از مدیرعامل شرکت سیمان هرمز قدردانی وزیر 
کاال و خدمات برتر کسب عنوان واحد ارزش آفرین ملی و صاحب  در 
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تحویل 40هزار تن سیمان صادراتی در یک محموله 
برای نخستین بار در ایران از سوی شرکت سیمان 

هرمزگان
ــیمان  ــن س ــزار ت ــور 40 ه ــار در کش ــتین ب ــرای نخس ب

ــد. ــال ش ــه ارس ــک محمول ــی در ی صادرات
ــل شــرکت  ــور بین المل ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ســیمان هرمــزگان، مــاه گذشــته 40 هــزار تــن ســیمان 
بصــورت بســته بنــدی پاکــت در اســلینگ بــگ بــه 
صــورت یــک جــا، در یــک محمولــه و در یــک کشــتی از 
ســوی شــرکت ســیمان هرمــزگان بارگیــری و بــه افریقــا 
صــادر شــد کــه در نــوع خــود در صنعــت ســیمان ایــران 

کــم نظیــر بــوده اســت.
ایــن محمولــه از طریــق اســکله  شــهید رجایــی در اســتان 
هرمــزگان در طــی 9 روز بارگیــری و بــه مقصــد موردنظــر 
ــرخ  ــزان ن ــورد در می ــک رک ــه ی ــت ک ــده اس ــال ش ارس

ــود. ــوب می ش ــور محس ــیمان در کش ــری س بارگی

ــیمان  ــرکت س ــل ش ــر عام ــتی مدی ــدی باش ــر مه دکت
هرمــزگان دربــاره ثبــت ایــن رکــورد گفــت: بــرای 
ــان ســال نیــاز مشــتری  ــا پای ــد ت تکــرار ایــن رکــورد بای
ــا و  ــزان تقاض ــه می ــه ب ــا توج ــنجیده و ب ــی را س صادرات
ــف  ــی را تعری ــم صادرات ــی، حج ــای ترافیک محدودیت ه
کنیــم. امــا بــا توجــه بــه شــرایط تحریــم و دیگــر 
ــر  ــار دیگ ــک ب ــال، ی ــان س ــا پای ــم ت ــکات امیدواری مش

ــیم. ــورد باش ــن رک ــاهد ای ش
شــایان ذکــر اســت، ایــن توانایــی امــکان صــادرات 
ســیمان بــه غــرب آفریقــا، اروپــا و ســایر مقاصــد دریایــی 
دورتــر را فراهــم می کنــد و می توانــد بازارهــای جدیــدی 

ــد. ــران معرفــی نمای ــه صنعــت ســیمان ای ب
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تمدید گواهینامه ها و استانداردهای جاری سیمان 
هرمزگان

و  گواهینامه هــا  تمدیــد  ایتالیــا   IMQ نماینــده  حضــور  بــا 
ــا موفقیــت  اســتانداردهای جــاری شــرکت ســیمان هرمــزگان ب

گرفــت. انجــام 

گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت ســیمان  بــه 
از ســوی  گرفتــه  روز ممیــزی صــورت  از ســه  پــس  هرمــزگان، 
تیــم ممیــزیIMQ ایتالیــا، شــرکت ســیمان هرمــزگان توانســت 
 HSE-MS اســتانداردهای  پیاپــی  ســال  هجدهمیــن  بــرای 
را   ISO9001:2015 و   ISO 14001:2015 و   OHSAS 18001 و 

کنــد. تمدیــد و اخــذ 

فنــاوری  و  سیســتم ها  مدیــر  حیــدری  مســعود  مهنــدس 
اظهــار  بــاره  ایــن  در  هرمــزگان  ســیمان  شــرکت  اطالعــات 
داشــت: بــا درایــت و راهنمایی هــای مدیریــت محتــرم عامــل 
بــرای  توانســتیم  شــرکت،  پرســنل  هماهنگــی  و  همــکاری  و 
اســتانداردهای  گواهینامــه  پیاپــی چهــار  هجدهمیــن ســال 

و  ایمنــی  مدیریــت  زیســت،  محیــط  و  بهداشــت  ایمنــی 
و  محیطــی  زیســت  مدیریــت  سیســتم  شــغلی،  بهداشــت 

کنیــم. دریافــت  را  کیفیــت  مدیریــت  سیســتم 

گواهینامه هــا نشــان  حیــدری ادامــه داد: دریافــت مجــدد ایــن 
از رویکــرد متعالــی شــرکت ســیمان هرمــزگان در ارزش نهــادن 
محیــط  و  پرســنل  بهداشــت  و  ســالمت  کیفیــت،  نظــام  بــه 

زیســت و توجــه بــه ذینفعــان و جوامــع محلــی اســت.

گواهینامه هــا نیــز  وی دربــاره فراینــد دریافــت و تمدیــد ایــن 
گواهینامه هــا و اســتانداردهای ایــزو اعتبــار ســه ســاله  گفــت: 
گیرنــد.  دارنــد و هــر ســال نیــز بایــد مــورد ممیــزی مراقبتــی قــرار 
ایتالیــا   IMQ نماینــده  توســط  شــرکت  ایــن  ممیــزی  فرآینــد 
کــه بــه نوبــه خــود فعالیــت IMQ نیــز تحــت  انجــام می شــود 
  ACCREDIA ملــی  اعتباربخشــی  ســازمان  مســتمر  نظــارت 

ایتالیــا اســت.
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رشد چشمگیر میزان صادرات و فروش داخلی شرکت 
سیمان هرمزگان

شــرکت ســیمان هرمــزگان بــا مدیریــت برنامــه محــور و تــاش 
ــزان  ــمگیر می ــد چش ــاهد رش ــود، ش ــاش خ ــر ت ــان پ کارکن
ــوده  ــته ب ــال گذش ــه س ــی نســبت ب ــروش داخل ــادرات و ف ص

اســت.

ــرکت  ــل ش ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ســیمان هرمــزگان و بــر اســاس اطاعــات و آمــار، ایــن شــرکت 
در حــوزه صــادرات و فــروش داخلــی رشــد چشــمگیری نســبت 

بــه ســال گذشــته داشــته اســت.

ســهیل ادیبــی مدیــر صــادرات شــرکت ســیمان هرمــزگان در 
ــر  ــن کلینک ــزار ت ــر 350 ه ــال حاض ــت: در ح ــاره گف ــن ب ای
تولیــد شــده کارخانــه ســیمان هرمــزگان بــه عنــوان محصــول 
کلیــدی در انبارهــای شــرکت دپــو شــده کــه از ابتــدای ســال 
ــا ایــن لحظــه، حــدود 300 هــزار تــن کلینکــر نیــز  جــاری ت
ــال  ــی ارس ــول صادرات ــوان محص ــه عن ــدف ب ــای ه ــه بازاره ب

ــر 39  ــه اخی ــد هفت ــر، در چن ــرف دیگ ــت. از ط ــده اس گردی
ــا  ــه ب ــده ک ــادر ش ــه ص ــدأ کارخان ــیمان از مب ــن س ــزار ت ه
ــا  ــود ت ــی می ش ــش بین ــه، پی ــام گرفت ــای انج برنامه ریزی ه
پایــان ســال 98، بالــغ بــر 200 هــزار تــن ســیمان و کلینکــر 

ــازار هــدف صــادر شــود. ــه کشــورهای ب دیگــر ب

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه جایــگاه ســیمان هرمــزگان در میان 
ــن شــرکت یکــی  ــزود: ای شــرکت های صادرکننــده ســیمان اف
از برتریــن صادرکننــدگان ســیمانی کشــور بــه شــمار می آیــد؛ 
ــدید  ــم تش ــی رغ ــاری عل ــال ج ــز س ــه در پایی ــوری ک ــه ط ب
ــتقیم  ــر مس ــدف تاثی ــا ه ــه ب ــه ای ک ــای ظالمان ــم ه تحری
ــده،  ــال ش ــی اعم ــل دریای ــل و نق ــتم حم ــال در سیس و اخ
ــورهای  ــه کش ــر ب ــیمان و کلینک ــن س ــزار ت ــدود 150 ه ح

ــت. ــرده  اس ــادر ک ــومالی ص ــن و س ــارات، چی ام

همچنیــن یوســف پــرده یاقــوت، سرپرســت عملیــات صــادرات 
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ســیمان هرمــزگان بــا اشــاره بــه رونــد حمــل و نقــل محصــوالت 
ــد حجــم  ــاهد رش ــاری ش ــال ج ــت: در س ــادرات، گف ــرای ص ب
ــران  ــت مدی ــا درای ــه ب ــم ک ــود بوده ای ــول خ ــادرات محص ص
شــرکت در حــوزه حمــل و نقــل نیــز بــا کمبــود وســیله نقلیــه 
ــورت  ــه ص ــا ب ــده ت ــث ش ــر باع ــن ام ــده ایم و همی ــرو نش روب
شــبانه روزی فراینــد صــادرات در کنــار فــروش داخلــی و بــدون 

ــی در بازارهــای هــدف انجــام شــود. ایجــاد خلل

ــدود 60  ــه ح ــورت روزان ــه ص ــر ب ــال حاض ــزود: در ح وی اف
دســتگاه خــودرو وظیفــه انتقــال محصــول کلینکــر ایــن 

کارخانــه را بــر عهــده دارد.

تحقــق پیــش بینــی 111 درصــد فــروش داخلــی 
شــرکت ســیمان هرمــزگان

امیــن آشــوری زاده مدیــر بازاریابــی و فــروش ســیمان هرمزگان 
از تحقــق پیــش بینــی 111 درصــدی فــروش ســال قبــل خبــر 
ــل و  ــرم عام ــت محت ــت مدیری ــا درای ــر ب ــن ام ــت: ای داد و گف

پرســنل زحمتکــش ســیمان هرمــزگان انجــام شــد.

وی بازارهــای هــدف فــروش داخلــی ســیمان هرمــزگان را 
ــارس، هرمــزگان، کرمــان و بوشــهر عنــوان کــرد  اســتان های ف
و افــزود: در پیــش بینــی ســال آینــده فــروش داخلــی، ســعی 
می شــود علــی رغــم افزایــش حجــم فــروش صادراتــی، خللــی 
ــی  ــه بازارهــای داخل ــل ســیمان و کلینکــر ب در ارســال و تحوی

ایجــاد نگــردد.

ایشــان از فــروش بیــش از 10 هــزار تــن و پیــش بینــی 
ــیمان  ــرکت س ــه ش ــر ب ــن کلینک ــزار ت ــش از 40 ه ــروش بی ف
ــه  ــرد ک ــح ک ــر داد و تصری ــش رو خب ــای پی ــم در هفته ه قش
ــی  ــروش داخل ــد ف ــه، فراین ــام گرفت ــای انج ــا برنامه ریزی ه ب

ــت. ــد داش ــه خواه ــز ادام ــی نی ــای آت ــرای ماه ه ــر ب کلینک

 80 در  هرمــزگان  ســیمان  کارخانــه  اســت  ذکــر  شــایان 
ــر  ــی بندرخمی ــهر تاالب ــاس و در ش ــرب بندرعب ــری غ کیلومت
ــه حــدود 6  ــا بیــش از دو دهــه فعالیــت، روزان ــع شــده و ب واق

ــد. ــد می کن ــول تولی ــن محص ــزار ت ه

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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پرنیا پاسالري: راه هایي که به آینده ختم مي شود دست 
یافتني نیستند، بلکه ساختني اند

ــال 1351  ــد س ــاس و متول ــل بندرعب ــاري اه ــا پاس پرنی
ــزگان، داراي  ــیمان هرم ــه س ــکار مجموع ــن هم ــت. ای اس
مــدرك فــوق دیپلــم گمــرك و لیســانس حســابداري اســت 
ــه کار  ــغول ب ــه مش ــي کارخان ــد مال ــال 1375 در واح و از س
ــان  ــا ایش ــیمان را ب ــه س ــوی مجل ــه گفتگ ــت. در ادام اس
ــد  ــده دارن ــه را برعه ــابداري کارخان ــئولیت حس ــه مس ک

می خوانیــد.

ــت  ــراي فعالی ــزگان را ب ــیمان هرم ــه س ــرا مجموع  چ
ــد؟ ــاب کردی انتخ

ســال 1375 جــذب کارخانــه ســیمان هرمــزگان شــدم. در آن زمــان 
کــه همســرم نیــز درکارخانــه مشــغول بــه کار بودنــد، امکانــات جهــت 
ــراي  ــه ب ــی کارخان ــود و از طرف ــم ب ــاس ک ــه بندرعب ــد ب ــت و آم رف
قســمت هاي مختلــف نیــرو جــذب می کــرد و بــا توجــه بــه عاقــه ای 

کــه بــه حســابداري داشــتم بــه کارخانــه ســیمان آمــدم .

 قبــل از ســیمان هرمــزگان در جــاي دیگــري هــم فعالیــت 
مي کردیــد؟

در ســال 1369حــدود یکســال در یــک شــرکت خصوصــي و از ســال 
ــاس  ــامي بندرعب ــگاه آزاد اس ــرداد 1375 دردانش ــت خ 1371 لغای

ــودم  .  ــه کار ب مشــغول ب

ــوده  ــزگان ب ــیمان هرم ــه س ــي در مجموع ــه ویژگي های  چ
کــه باعــث مانــدگاری شــما در ایــن مجموعــه شــده اســت؟

بــر عکــس حســابداري دولتــي کــه یــک روال یکنواخــت دارد، 
حســابداري شــرکت ها داراي تنــوع اســت و بخش هــا و کارهــاي 
ــن  ــت. دومی ــود و هس ــش ب ــذت بخ ــي ل ــن خیل ــراي م ــوع ب متن
مــوردي کــه باعــث شــد مــن جــذب ایــن شــهر شــدم مــردم خیلــي        
خــوب و غریــب نــواز آن بــود کــه منجــر شــد اینجــا را هــم  بــراي کار 

ــم.  ــي انتخــاب کن ــراي زندگ ــم ب و ه

ــه  ــه چ ــما ب ــش ش ــد کار در بخ ــاري فرآین ــم پاس  خان
ــد ؟ ــي داری ــه وظایف ــما چ ــت و ش ــورت اس ص

امــور مالــي شــرکت ســیمان داراي دو واحــد مرکــزي و کارخانه اســت 
و مجموعــه مالــي کارخانــه از بخش هــاي خزانــه، حســابداري فــروش، 
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حســابداري مدیریــت صنعتــي و مالــي تشــکیل شــده و مــن بــه 
عنــوان رئیــس حســابداري کارخانــه در حقیقــت مدیریــت مالــي 
کارخانــه را بــر عهــده دارم. همچنیــن واســطه بیــن بخــش مالــي 
ــد را   ــن دو واح ــده ای ــگ کنن ــه و هماهن ــران و کارخان ــر ته دفت

بــر عهــده دارم. 

ــما  ــش ش ــوزه کاري در بخ ــاي ح ــن چالش ه  مهم تری
کدامنــد و شــما چــه وظایفــي داریــد؟

جایــي کــه پــول و نقدینگــي باشــد چالش هــاي خــاص خــودش 
ــي ماننــد یــک فیلتــر و کنترل کننــده عمــل  را دارد و واحــد مال
مي کنــد کــه همــه اســناد و مــدارک از همــه واحدهــا از جملــه 
ــه  ــار و دیگــر قســمت ها ب ــدارکات، انب ــه ، ت خدمــات ، اداري ، نقلی
واحــد مالــي ارســال مي شــود و بایــد طبــق آییــن نامــه معامــات 

و پولشــویي کنتــرل و پرداخــت صــورت گیــرد. 

ــوزه  ــاي ح ــع چالش ه ــراي رف ــي ب ــه تاش های  چ
کاري خــود انجــام مي دهیــد؟

بــا توجــه بــه تقســیم کاري کــه بیــن پرســنل مالــي انجــام شــده 
و ارتباط هــاي کاري کــه بــا همــه قســمت هاي کارخانــه از 
ــته ایم،  ــه داش ــف کارخان ــای مختل ــاي بخش ه ــه مدیریت ه جمل
توانســته ام خیلــي راحــت از پــس ایــن مشــکات و چالش هــا بــر 
بیاییــم والحــق همــه قســمت ها در همــه شــرایط همــکاري الزم 

ــته اند. ــا داش ــا م را ب

ــه عنــوان یکــي از کارکنــان ســیمان   چــه انتظــاري ب
ــد؟ هرمــزگان از مجموعــه داری

ــزگان هــر ســاله تعــدادي  ــه ســیمان هرم ازآنجائیکــه در کارخان
ــن  ــه ای ــن اســت ک ــار ای ــوند انتظ ــکاران بازنشســته مي ش از هم
ــن فکــر  ــه ای ــده شــوند و ب ــک ارزش دی ــوان ی ــه عن همــکاران ب
ــن  ــر بازنشســته شــوند و نیــروي دیگــر جایگزی نشــود کــه زودت
ــه و  ــوند تجرب ــته مي ش ــه بازنشس ــا ک ــن نیروه ــه ای ــود. هم ش

ــد.  ــان مي برن ــا خودش ــت را ب ــال خدم ــل 20س ــش حداق دان

 شــما چنــد کارمنــد داریــد و از نظــر اخاقــي و کاري 
رابطــه بیــن شــما و همکارانتــان بــه چــه صــورت اســت؟

ــن  مــن 13 نیــرو دارم کــه یکــي از یکــي بهتــر و همگــي بهتری
ــک  ــي ی ــاي مال ــن بچه ه ــد بی ــت کنی ــر دق ــما اگ ــتند و ش هس
صمیمیتــي اســت و همــه کارهایشــان را بــه بهتریــن نحــو انجــام 
مي دهنــد و اگــر پرســنل بــا اخاقــي نبودنــد مطمئــن باشــید از 

ــم .  ــي برنمي آمدی ــاي مال ــس چالش ه پ

ــان  ــود برایم ــه خ ــای روزان ــوزه کاری و فعالیت ه  از ح
بگوییــد

بــا توجــه بــه اینکــه معاونــت و مدیریــت مالــي در تهران هســتند، 
هماهنگــي بــا کلیــه ادارت )آب منطقــه اي، گاز، بــرق، صنعــت و 
معــدن، اداره کار، تامیــن اجتماعــي، دارایــي بندرعبــاس و بنــدر 
ــه  ــرل هم ــاس( و کنت ــر و بندرعب ــدر خمی ــای بن ــر، بانک ه خمی
ــه  ــو کمیت ــود عض ــادر مي ش ــه ص ــي کارخان ــه در مال ــناد ک اس
ــه هســتم و هــم اکنــون هــم نظــارت و  معامــات خریــد کارخان
ــي از ســال 1369 تاکنــون  ــروژه انتقــال اســناد مال سرپرســتي پ

بــه بایگانــي، بــر عهــده مــن اســت. 

 یک خاطره خوب و یک خاطره بد در دوران کار؟
ــیرین  ــخ و ش ــرات تل ــال، خاط ــت 24 س ــه گذش ــه ب ــا توج ب
ــاح  ــي رود افتت ــادم نم ــت ی ــه هیچ وق ــره ای ک ــت. خاط ــاد اس زی
بهره بــرداري کارخانــه ســیمان هرمــزگان توســط مرحــوم آقــاي 
ــاي  ــکارم آق ــوت هم ــره ام ف ــن خاط ــت و بدتری ــنجاني اس رفس

ــود.  ــیني ب ــد حس محم

 سخن پایاني؟
ــي  ــه جای ــم بلک ــا مي روی ــدان ج ــه ب ــت ک ــي نیس ــده مکان آین
ــده  ــه آین ــه ب ــي ک ــم. راه های ــف مي کنی ــه آن را کش ــت ک اس
ختــم مي شــود دســت یافتنــي نیســتند بلکــه ســاختني اند. 
بازنشســتگي بــه معنــاي متعــارف آن تکمیــل چرخــه خدمــت و 
آغــازي دوبــاره بــه منزلــه مــدال افتخــار بــر ســینه تاریــخ اســت 
ــان  ــه ارمغ ــدگان ب ــرای آین ــم را ب ــه عزیزان ــاش صادقان ــه ت ک
مــي آورد. بازنشســتگي مرحلــه مهمــي از زندگــي ماســت، زمانــي 
ــراي بســیاري از  ــد . ب ــر مي کن ــره تغیی ــه زندگــي روزم اســت ک
آدم هــا زمانــي اســت کــه تمــام زندگیشــان منتظــر آن بوده انــد. 
ــده اســت  ــد، زن ــه ســختي هایش را مي فهم ــي ک ــا زمان ــي ت آدم
ــت  ــد ، آن وق ــران را درک مي کن ــختي هاي دیگ ــي س ــي وقت ول
ــي و  ــي از زندگ ــل نوین ــتگي فص ــت. بازنشس ــان اس ــک انس ی
ــا  ــد اســت. ب ــاي جدی ــیوه و ایده ه ــا ش ــي ب ــراي زندگ ــازي ب آغ
ــکیبایي و  ــر و ش ــاب، صب ــاب و عق ــادي، عت ــم و ش ــرش غ پذی
تــوکل بــه ایــزد منــان ســنگر خدمــت و خدمتگــزاري را بــه ســایر 
ــا  ــو بهــار مکــرري کــه ب ــم، ت دوســتان مي ســپارم ، همــکار خوب
ــوت و سســتي را  ــتان رخ ــش، زمس ــش خوی ــات بخ حضــور حی
ــما  ــتوار ش ــزم اس ــوان و ع ــتان پرت ــي، آري دس ــان مي ده پای
عزیــزان همــکار، بــار دگــر حدیــث پــر افتخــار خدمــت و تعهــد 
ــاده  ــازنده آم ــر و س ــي بهت ــراي فردای ــروز را ب ــراید و ام را مي س
مي ســازد. ســخت بــاوردارم کــه همگــي شــما یــار و یــاور امــروز 
ــراوان ،  ــان ف ــا امتن ــود . ب ــد ب ــردا خواهی ــدگار ف ــادگار و مان و ی

ــا باشــید .  ــا و پای مان
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حضور سیمان هرمزگان در یازدهمین نمایشگاه بین المللی سیمان،  
بتن، تکنولوژی ساخت و ماشین آالت وابسته

شــرکت ســیمان هرمــزگان در یازدهمیــن نمایشــگاه بیــن 
المللــی ســیمان، بتــن، تکنولــوژی ســاخت و ماشــین آالت 

وابســته در تهــران حضــور یافــت.
ــل ســیمان  ــن المل ــور بی ــط عمومــی و ام ــه گــزارش رواب ب
ــیمان،  ــی س ــن الملل ــگاه بی ــن نمایش ــزگان، یازدهمی هرم
بتــن، تکنولــوژی ســاخت و ماشــین آالت وابســته، بــا 
ــی  ــل دائم ــی در مح ــی و خارج ــرکت های داخل ــور ش حض

نمایشــگاه های بین المللــی تهــران برگــزار شــد.
ــت،  ــر صنع ــی وزی ــا رحمان ــور رض ــا حض ــگاه ب ــن نمایش ای
ــن  ــس از آن وی ضم ــد و پ ــاح ش ــارت افتت ــدن و تج مع
مهم تریــن  جریــان  در  نزدیــک  از  غرفه هــا،  از  بازدیــد 

ــت. ــرار گرف ــوزه ق ــن ح ــاالن ای ــکات فع ــایل و مش مس
دکتــر رحمانــی وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در جریــان 
بازدیــد از غرفــه ســیمان هرمــزگان ضمــن تشــکر از 
اقدامــات ایــن شــرکت در راســتای رونــق تولیــد و افزایــش 
میــزان صــادرات، بــه لــزوم توجــه بــه مســئولیت های 
اجتماعــی تاکیــد کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن 

ــن  ــه، ای ــر توســعه یافت ــزگان در منطقــه کمت ســیمان هرم
شــرکت تمهیداتــی بــرای حضــور هرچــه بیشــتر و مســتمر 
در راســتای عمــل بــه مســئولیت های اجتماعــی بیاندیشــد 
ــل  ــین آالت، حم ــوزه ماش ــرکت در ح ــیل های ش و از پتانس
و نقــل و بــرای خدمــت بــه مــردم منطقــه اســتفاده شــود.

ــی در  ــدار بــا ارائــه توضیحات ــتی در ایــن دی دکتــر باش
خصــوص اقدامــات ســیمان هرمــزگان در حــوزه عمــل بــه 
ــن شــرکت در 25 دی  ــت: ای ــی گف مســئولیت های اجتماع
نشــان برتــر در ســومین جایــزه مســئولیت های اجتماعــی و 
ــدار بنگاه هــای اقتصــادی را دریافــت کــرد و در  توســعه پای
ــی از  ــرای محرومیــت زدای همیــن راســتا تــاش خــود را ب

منطقــه انجــام بیــش از پیــش انجــام خواهــد داد.
ــز  ــزگان نی ــر اســت کــه شــرکت ســیمان هرم ــه ذک الزم ب
ــود و  ــای خ ــیل ه ــتاوردها و پتانس ــی دس ــدف معرف ــا ه ب
تعامــل دو ســویه بــا ســرمایه گــذاران و همچنیــن گســترش 
ــتریان  ــذب مش ــت ج ــاری جه ــادی و تج ــبات اقتص مناس
جدیــد، افزایــش میــزان صــادرات و همچنیــن تعامــل 
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فرایند صدور حواله باربری 
در شرکت سیمان هرمزگان 

سیستمی شد

بــا پیگیــری واحــد حراســت و بــرای ســهولت کار 
ــتمی  ــورت سیس ــه بص ــدور حوال ــد ص ــدگان، فراین رانن
ــرکت  ــت ش ــر حراس ــهابی مدی ــا ش ــد.  محمدرض در آم
ســیمان هرمــزگان در ایــن بــاره گفــت: بــرای جلوگیــری 
ــم از شــلوغی  ــات و مشــکات اع ــروز برخــی از اتفاق از ب
ــا دســتور  ــا ب ــر آن شــدیم ت ــه، ب و ترافیــک درب کارخان
ــه  ــکاری پایان ــرکت و هم ــل ش ــتی مدیرعام ــر باش دکت
باربــری شهرســتان بنــدر خمیــر صــدور حوالــه دســتی از 
پایانــه حــذف و فراینــد بــه صــورت سیســتمی و رایانــه ای 

انجــام شــود.
ــن  ــزگان همچنی ــیمان هرم ــرکت س ــت ش ــر حراس مدی
عنــوان کــرد: از ویژگی هــای ایــن کار می تــوان بــه نصــب 
ــه باربــری،  ــر اســاس شــماره حوال سیســتم نوبت دهــی ب
ــای 5 و  ــهری و کامیونت ه ــای ش ــی کامیون ه ــم ده نظ
ــاره  ــه اش ــلوغی درب کارخان ــری از ش ــی، جلوگی 10 تن

کــرد.

ــات  ــات و خدم ــده قطع ــن کنن ــرکت های تامی ــا ش ب
ــرد. ــرکت ک ــم ش ــداد مه ــن روی ــی، در ای تخصص

ــن،  ــیمان، بت ــی س ــن الملل ــگاه بی ــیه نمایش در حاش
ــوژی ســاخت و ماشــین آالت وابســته، جلســات  تکنول
مختلفــی بــا حضــور دکتــر مهــدی باشــتی مدبیرعامــل، 
امیــر ســجده ای معاونــت بازرگانی و توســعه بــازار و تیم 
اقتصــادی، بازرگانــی، فنــی و اجرایــی شــرکت ســیمان 
ــدگان و  ــن کنن ــذاران، تامی ــرمایه گ ــا س ــزگان ب هرم
شــرکت کننــدگان داخلــی و خارجــی و بــا هــدف 

ــد. ــزار ش ــرکت برگ ــای ش ــی فعالیت ه معرف
ــن،  ــیمان، بت ــی س ــن الملل ــگاه بی ــن نمایش یازدهمی
ــوژی ســاخت و ماشــین آالت وابســته، همزمــان  تکنول
بــا هشــتاد و ششــمین ســالروز تأســیس صنعــت 
ســیمان ایــران از24 تــا 27 دی 1398 در محــل دائمی 

ــد. ــزار ش ــران برگ ــی ته ــن الملل ــگاه های بی نمایش
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انتصاب ها

تسلیت

برای همکاران عزیز در مسئولیت های جدید آرزوی موفقیت داریم.
   زاید مالیی ..................................................معاونت اجرایی
   مهدی فرزانه .......................................مدیر پشتیبانی و ترابری
  سید مهدی پرهیز .............. . مشاور مدیرعامل و مدیر اجرایی پروژه ها
  سید حسن حسینی .................................... .بازرس مدیرعامل

   یوسف پرده یاقوت  ............................سرپرست عملیات صادرات
  مجید ابراهیمی   .......................................سرپرست انتظامات

  مهرداد سلیمانی  ..................................مسئول حراست پرسنلی
  صابر شهباز ی   .............................سرپرست ریاست کنترل مرکزی
  سرکار خانم یار احمدی.................سرپرست بازاریابی فروش صادرات

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

  محمد و فاروق رشیدی  )فوت پدر(
 علی زاهدی )فوت برادر (
 جمال حسنی )فوت پدر(

  ابوالحسن لشتغانی پور  )فوت پدر(

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

  حسین بازگیر ..................................................... )کیان(
کان(    حامد نادمی................................................... )ما
  احمد برزکار  ....................................................... )الیزا(
  عثمان رحمانی فر  ............................................. )آرژین(

  اسماعیل رحمانی ............................................ )ابراهیم( 
  هومن نادری...................................................... )آیه(
  عبدالرحمان برخورداران ........................................ )آرین(
   علی درخواه..................................................... )یسنا (
  حسن هراتی..................................................... )تیارا (

والدت فرزندان پرسنل

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

کنــد. حرکــت  خوشــبختی  ریل هــای  
   علیرضا غریب زاده

   وحید فرزانیان 
  محسن دستجردی

  عبدالنعیم قدسی

ازدواج هــا

بازنشسته ها

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

  محمد آذرخش........................................ پشتیبانی
گری شیخی .........................پشتیبانی-پیمانکار    موسی 
   علی منصوری نژاد ................................ تعمیرگاه نقلی
   حسن آشنا ..................................................انبار

 جلیل سحابی .......................................... آزمایشگاه
  محمد درشتی..........................................آزمایشگاه
کامران رنجبر.................................................برق    
ع پور...........................................برق    عبدالکریم زار
   علی زمانی .............................................تاسیسات
   فالمرز رستمی ......................................... تاسیسات
   عبدالرزاق هاشمی نیا ...................................... تولید
  سید بهرام راهبر............................................. تولید
   ابراهیم آساره ..............................................  تولید
کریمی................................................تولید    قاسم 
گلچین بحری ...................................... تولید    یاسین 
   عبداهلل سرپرست ...........................................تولید
   بهروز منصوری ............................................. تولید
   محمد دریا ................................................. تولید
کمال برتراسک .............................................تولید    
   حسین محمودی ..........................................تولید
   علی تجلی ..................................................تولید
   ماشااله سیار ...............................................تولید

   فرزاد رحمانی ...............................................تولید
کرمی .................................................تولید    اصغر 

   منصورفراهانی ..............................................تولید
   محمدرضا طیبی ..................................فنی مهندسی
   محمد آسریس ..........................................مکانیک
   علی جان افروزی ....................................... مکانیک
   ایوب درداب ............................................مکانیک
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کسب نشان برتر در عرصه مسئولیت اجتماعی توسط 
شرکت سیمان هرمزگان

شـرکت سیمان هرمزگان در سومین جایـزه مسئولیت اجتماعـی و 
توسعه پایدار بنگاه های اقتصادی موفق به دریافت نشان برتر شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سیمان هرمزگان، 
بر اسـاس رای هیئت داوران جایــزه ملــی مسئولیت اجتمـاعــی 
بنگاه های اقتصـادی که شب گذشته با حضـور محمد شریعتمداری 
وزـیر تعاون،کـار و رفـاه اجتماعـی، تنی چند از نمایندگان مجلس، 
مدیـران و کارشناسان سـازمان ها و شرکت ها در مرکز همایش های 
بین المللی تاش تهران برگزار شد، شرکت سیمان هرمزگان موفق 

به کسب نشان برتر شد.

جایزه ملی مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی با هدف تـرویج 
و فـرهنگ سـازی مسئولیت اجتماعـی ایرانـی - اسامـی، اقدامـات 
داوطلبانه و پر کردن فضـای خالـی سرمایه گذاری و رفاه اجتماعـی 
برگـزار شد و شرکت سیمان هـرمزگان با توجه به پیشینه خـود در 
حوزه عمل به مسئولیت های اجتماعـی و به جهت ارائه برنامه پایدار 
و جامـع مسئولیت پذیری شرکتی و داشتن تعهد نسبت به عملکـرد 
کسب و کار در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی جز 

شرکت های برگزیده این همایش برگزیده شد.

معرفـی مسئولیت اجتماعـی شـرکتی و تبیین اهمیت آن، بهبـود 
فضای کسب و کار کشور از دید سرمایه گذاران خارجی و نهادهای 
بین المللی، تبادل اطاعات و همفکـری به منظور مشخص کـردن 
چالش ها و ریسک های اجتماعـی و زیست محیطـی بنگاه ها، ارائه 
تجارب بنگاه های اقتصادی در مسئولیت اجتماعی، تقویت همکاری 
بین بخشـی میان بنگاه هـای اقتصـادی و سازمان هـای مردم نهاد 
با هـدف کاهش چالش هـای اجتماعـی و زیست محیطـی، فـراهم 
کردن زمینه استفاده بنگاه هـا از بستر فرهنگـی و اجتماعـی کشور 
و روش های خاقانه و نو در پیشبـرد اهداف تجـاری خـود از جمله 

اهداف این جایزه ملی است.

شایان ذکر است در این مراسم سید حسن حسینی به نمایندگی از 
دکتر مهدی باشتی مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان این نشان را 

از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت کرد.
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بازدید مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان از 
مناطق سیل زده شرق استان

اختصاص یک روز حقوق پرسنل شرکت 
سیمان هرمزگان برای کمک به سیل زدگان

مدیرعامــل شــرکت ســیمان هرمــزگان بــه همــراه جمعــی 
از معاونــان و مدیــران ایــن شــرکت، از مناطــق ســیل زده 

شــرق اســتان بازدیــد کردنــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت 
ــل  ــتی مدیرعام ــدی باش ــر مه ــزگان، دکت ــیمان هرم س
شــرکت ســیمان هرمــزگان بــه همــراه جمعــی از معاونــان 
و مدیــران ایــن شــرکت و بــرای بررســی و کمــک بــه حــل 
مشــکات منطقــه ســیل زده شــرق اســتان هرمــزگان بــه 

بنــدر جاســک ســفر کردنــد.

در ایــن بازدیــد کــه در راســتای منویــات و توصیــه 
ــه مســئولیت های  اکیــد مقــام معظــم رهبــری و عمــل ب
ــورت  ــیل زده ص ــردم س ــه م ــک ب ــرای کم ــی و ب اجتماع
گرفــت، مدیرعامــل شــرکت ســیمان هرمــزگان و هیئــت 
همــراه ضمــن بازدیــد میدانــی از منطقــه بــا امــام جمعــه 
ــهر  ــن ش ــئوالن و معتمدی ــک، مس ــدر جاس ــرم بن محت
ــوه  ــان نح ــک در جری ــد و از نزدی ــو کردن ــدار و گفتگ دی
خدمت رســانی و مــوارد مــورد نیــاز مــردم قــرار گرفتنــد.

ــال  ــوه ارس ــرای نح ــی ب ــفر تصمیمات ــن س ــان ای در پای
کمک هــای موردنیــاز مــردم منطقــه گرفتــه شــد.

الزم بــه ذکــر اســت بدیــن منظــور کمک هــای غیرنقــدی 
پرســنل و هیئــت مدیــره شــرکت ســیمان هرمــزگان بــه 
ــق  ــه مناط ــری و ب ــرکت بارگی ــن ش ــان ای ــت کارکن هم

ســیل زده ارســال شــد.

بــا پیشــنهاد شــورای اســامی کار شــرکت ســیمان 
ــل  ــت مدیرعام ــان و موافق ــتقبال کارکن ــزگان و اس هرم
ایــن شــرکت، یــک روز از حقــوق پرســنل شــرکت 
بــه ســیل زدگان  بــرای کمــک  ســیمان هرمــزگان 

اختصــاص یافــت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت 
ــه تاکیــد رهبــر معظــم  ــا عنایــت ب ســیمان هرمــزگان، ب
ــیل  ــارت س ــازی خس ــرورت بازس ــر ض ــی ب ــاب مبن انق
ــتان  ــتان سیس ــزگان و اس ــتان هرم ــرق اس ــر در ش اخی
ــا موافقــت مدیرعامــل شــرکت ســیمان  و بلوچســتان و ب
هرمــزگان بــرای کمــک بــه هموطنــان، یــک روز از 
حقــوق ایشــان بــرای کمــک بــه ســیل  زدگان تخصیــص 

ــد. داده ش

ــره شــرکت  ــب هیئــت مدی ــا تصوی شــایان ذکــر اســت ب
ســیمان هرمــزگان مقررشــد معــادل ریالــی کمــک 
ــه  ــز ب ــرکت نی ــوق، ش ــک روز حق ــه ازای ی ــان ب کارکن

ــد. ــص ده ــر تخصی ــن ام ــرای ای ــزان ب ــن می همی

همچنیــن مقــرر شــد، بســته هــای مــواد غذایــی از ســوی 
ــه مناطــق  ــه ســیل زدگان ب ــرای کمــک ب ایــن شــرکت ب

ذکــر شــده ارســال شــود.
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کردن سطح بندر خمیر توسط شرکت سیمان هرمزگان  ضدعفونی 
کرونا برای جلوگیری از شیوع ویروس 
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صنعت سیمــــان
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نرخ گذاری سیمان به سال آینده موکول شد
کــه نــرخ ســیمان بــا افزایــش ۳۷درصــدی روبه رو شــد؛  اردیبهشــت امســال بــود 
کــه دوبــاره  کــه در ماه هــای پایانــی ســال شــاهد هســتیم  ایــن در حالــی اســت 
کارفرمایــان صنعــت ســیمان، تقاضایــی مبنــی بــر  از ســوی انجمــن صنفــی 

افزایــش نــرخ ســیمان داده شــده اســت.
گــزارش مجلــه ســیمان هرمــزگان و بــه نقــل از روزنامــه صمــت، هرچنــد  بــه 
گذشــته بــر اســاس تــورم بــازار و هزینه هــای تولیــد  نــرخ ســیمان در دو ســال 
کــه ایــن بــازار از یــک ســو بــا رکــود داخلــی  افزایــش نیافتــه، امــا موضــوع آن اســت 
و از ســوی دیگــر بــا رقابــت منفــی تولیدکننــدگان آن روبــه رو اســت، بنابرایــن 
کــه افزایــش نــرخ ســیمان در روزهــای  کــرد  می تــوان ایــن پرســش را مطــرح 

ــد منطقــی باشــد؟ ــدازه می توان ــا چــه ان ــی ســال ت پایان
خ را بررسی می کنیم افزایش نر

مدیــرکل دفتــر صنایــع معدنــی وزارت صنعت، معــدن و تجارت دربــاره افزایش 
نــرخ  بــه  کــرد: اردیبهشــت امســال حــدود ۳۷درصــد  نــرخ ســیمان اظهــار 
ــان  کارفرمای ــی  ــن صنف ــان، انجم ــه در آن زم ــد. البت ــزوده ش ــور اف کش ــیمان  س
ــا ۳۷درصــد  ــه ب ک صنعــت ســیمان تقاضــای افزایــش ۱00درصــدی را داشــتند 

ــد. آن موافقــت ش
کــرد: بــه تازگــی نیــز از ســوی انجمــن صنفــی  ســیف اهلل امیــری در ادامــه عنــوان 
کارفرمایــان صنعــت ســیمان تقاضــای افزایــش نــرخ ســیمان داده شــده اســت. 
کــت ســیمان حــدود ۱۳هــزار تومــان  کــه نــرخ هــر پا بــا توجــه بــه ایــن موضــوع 
)حــدود یــک دالر(اســت، ایــن صنــف تقاضــای افزایــش ســیمان را داده انــد؛ امــا 
درحال حاضــر بــا توجــه بــه شــرایط بــازار تــا پایــان ســال احتمــال افزایــش نــرخ 
دوبــاره ســیمان وجــود نــدارد و ســال آینــده وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 

کــرد. دربــاره افزایــش نــرخ آن تصمیم گیــری خواهــد 
ــا چنــد انــدازه هزینه هــای تولیــد صنعــت  کــه ت وی در پاســخ بــه ایــن پرســش 
کــرده اســت و بــا توجــه بــه رکــود بــازار، افزایــش نــرخ بــرای  ســیمان افزایــش پیــدا 
گذشــته هزینه هــای تولیــد  گفــت: در ۲ ســال  ایــن بــازار بــه صــالح خواهــد بــود، 
کــه بــازار ســیمان در رکــود به ســر می بــرد  افزایــش یافتــه، امــا موضــوع آن اســت 
ــازار ســیمان شــده اســت، بنابرایــن  ــت منفــی در ب و ایــن موضــوع ســبب رقاب

کنیــم. افزایــش نــرخ ســیمان را بایــد بــه ســال آینــده مــوکل 
امــور معــادن و صنایــع معدنــی وزارت صنعــت، معــدن و  مشــاور معاونــت 
کــه وزارتخانــه جلــوی رقابــت  تجــارت در ادامــه بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع 
کــرد: برخــی واحدهــای ســیمانی در  گرفــت، عنــوان  منفــی ســیمان را خواهــد 
کشــور بــا قیمت هایــی پایین تــر از نــرخ مصــوب، ســیمان خــود را بــه فــروش 
کــه ســبب رقابــت منفــی در بــازار شــده اند؛ بــرای نمونــه برخــی  می رســانند 
واحدهــا از اصفهــان ســیمان را بــه نــرخ ۱۱ تــا ۱۲هــزار تومــان در تهــران بــه فروش 
کــرد و  می رســانند؛ البتــه وزارتخانــه بــه شــدت بــا ایــن موضــوع برخــورد خواهــد 

ــازار داشــته باشــند. واحدهــا نیــز بــه هیــچ وجــه نبایــد رقابــت منفــی در ب
کــه آیــا قیمت هــای مصوب امســال در ســطح  امیــری در پاســخ بــه ایــن پرســش 
گفــت: نــرخ ســیمان تــا حــدی پاییــن نگــه داشــته شــده،  پایینــی قــرار داشــت، 
کــه بیــن ایــن واحدهــا رقابــت منفــی وجــود دارد و از  امــا موضــوع آن اســت 
ــد و مــواد  ســوی دیگــر نیــز بیشــتر واحدهــای ســیمانی معــدن در اختیــار دارن
کشــور تامیــن می شــود. در نهایــت در  معدنــی آنهــا بــه صــورت ارزان از داخــل 
شــورای عالی معــادن نیــز تخفیف هــای هــر ســاله بــه واحدهــای ســیمانی داده 
می شــود. بــا توجــه بــه تمــام ایــن موضوع هــا ســال آینــده موضــوع افزایــش نــرخ 

کــرد. ســیمان را پیگیــری خواهیــم 
خ را ندارد کشش افزایش نر بازار 

کارشــناس ســیمان دربــاره شــرایط بــازار و افزایش نرخ  حســن صباغیان بیــدگل 
کــرد: صرف نظــر از اینکــه تقاضایــی بــرای افزایــش نــرخ ســیمان  ســیمان اظهــار 
کــه بــازار داخلــی  داده شــده اســت یــا خیــر، بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه داشــت 
کشــش الزم بــرای افزایــش نــرخ را نــدارد. نبــود ساخت وســاز از یــک ســو و نبــود 
کاهــش مصــرف  کار دولــت از ســوی دیگــر ســبب  طرح هــای عمرانــی در دســتور 
ــه نبــود تقاضــای ســیمان،  ــا توجــه ب داخلــی ســیمان شــده اســت؛ از ایــن رو ب

افزایــش نــرخ آن چنــدان منطقــی بــه نظــر نمی رســد.
صباغیــان  بیــدگل در ادامــه توضیــح داد: هرچنــد هزینه هــای تولیدکننــدگان 
کنــون  هم ا آنهــا  نهایــی  محصــول  نــرخ  افزایــش  امــا  اســت،  یافتــه  افزایــش 
نمی توانــد راهــکار مناســبی باشــد، زیــرا شــرکت های ســیمانی در ماه هــای 
ــد  ــوند و بای ــه رو می ش گاز روب ــع  ــکل قط ــا مش ــاه  ب ــا ۴ م ــدود ۳ ت ــال ح ــرد س س
کاهــش  کــه ایــن موضــوع تولیــد آنهــا را  کننــد  گاز اســتفاده  از مــازوت به جــای 
ــود  ــط خ ــک خ ــا ی ــه ب کارخان ــی از  ــرایط برخ ــن ش ــه ای ــه ب ــا توج ــه ب ک ــد  می ده

ــه تولیــد هســتند. مشــغول ب
کاهــش صــادرات ســیمان   وی ادامــه داد: در زمینــه صــادرات نیــز بــا توجــه بــه 
قابــل  بخــش  درحال حاضــر  نــدارد.  قــرار  مطلوبــی  وضعیــت  در  عــراق،  بــه 
ــه ایــن شــرایط  ــا توجــه ب ــه عــراق صــادر می شــود. ب کلینکــر ایــران ب توجهــی از 
کلینکــر را زیــر نــرخ مصــوب بــه فــروش می رســانند. بنابرایــن  برخــی شــرکت ها 
انســجام مشــخصی بیــن واحدهــای ســیمانی وجــود نــدارد و هــر یــک بیشــتر 

به دنبــال نقدشــوندگی خــود هســتند.
کنــون بیشــتر واحدها  کــرد: هم ا کارشــناس ســیمان در ادامــه خاطرنشــان  ایــن 
کــه در ایــن  در رقابــت منفــی بــا یکدیگــر قــرار دارنــد، هرچنــد ممکــن اســت 
کارفرمایــان صنعــت ســیمان و وزارت صنعــت، معــدن  راســتا انجمــن صنفــی 
کنــد، امــا همچنــان شــاهد ایــن رقابــت منفــی در بــازار  و تجــارت بــا آنهــا مقابلــه 

ســیمان هســتیم.
کــرد: بــا توجــه بــه ایــن شــرایط، افزایــش نــرخ  صباغیان بیــدگل خاطرنشــان 
بیــن  زیــرا تعامــل ســازنده ای  ســیمان چنــدان منطقــی به نظــر نمی رســد، 
کــه خــود صــالح  واحدهــای ســیمانی وجــود نــدارد و شــرکت ها بــه هــر قیمتــی 
بداننــد، محصــول خــود را بــه فــروش می رســانند. همچنیــن برخــی واحدهــای 
کمتریــن نــرخ صــادر می کننــد. کلینکــر را بــه  کشــور  ســیمانی در غــرب و جنــوب 
ســوخت  و  حمل ونقــل  تولیــد،  هزینه هــای  داد:  توضیــح  ادامــه  در  وی 
ــز افزایــش یافتــه  ــرخ تمام شــده ســیمان نی افزایــش یافتــه اســت، در نتیجــه ن
کــه بــازار ســیمان در رکــود به ســر می بــرد.  اســت، امــا مشــکل اصلــی آن اســت 
کــه  کــه در ایــن شــرایط  کارشــناس ســیمان در پاســخ بــه ایــن پرســش  ایــن 
ــازار ایــن صنعــت  هزینه هــای تولیــد ســیمان افزایــش یافتــه و از ســوی دیگــر ب
ــر واحدهــای  گ گفــت: ا کننــد،  ــد چــه  ــود اســت، واحدهــای ســیمانی بای در رک
ســیمانی بــا هــم متحــد شــوند و محصــول خــود را زیــر نــرخ بــه فــروش نرســانند، 
کننــد و نگــران دپــوی محصــول خــود نباشــند،  مدتــی در ایــن راســتا مقاومــت 
کــرد و ایــن موضــوع ســبب می شــود بــازار جایــگاه خــود را  کمتــر تولیــد خواهنــد 
در رابطــه بــا نــرخ بشناســد. در حقیقــت بایــد اجــازه بدهنــد تقاضــا و عرضه نرخ 

کنــد تــا ایــن بــازار بــه انســجام الزم دســت یابــد. را تعییــن 
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تولیــد جهانــی ســیمان در ســال ۲0۱۹ میــالدی بــه ۴ میلیــارد و ۱00 
میلیــون تــن رســید. فهرســت برتریــن تولیدکننــدگان ایــن محصــول 
کاهــش تولیــد ترکیــه، جایــگاه هفتــم  نشــان مــی دهــد ایــران بــه ســبب 

گرفــت. جهانــی را در اختیــار 

گــزارش مجلــه ســیمان هرمــزگان و به نقــل از روابط عمومی ســازمان  بــه 
توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران )ایمیــدرو(، بنابــر 
 USGS اعــالم وب ســایت ســازمان مطالعــات زمیــن شناســی آمریــکا
و ۵0 میلیــون  از ۴ میلیــارد  رشــد جزئــی  بــا  تولیــد جهانــی ســیمان 
تــن در ســال ۲0۱۸ میــالدی بــه ۴ میلیــارد و ۱00میلیــون تــن در ســال 
برتریــن  گزارشــی  ایــن ســازمان طــی  یافــت.  افزایــش  ۲0۱۹ میــالدی 
کــرد  گذشــته میــالدی را اعــالم  تولیدکننــدگان ســیمان جهــان در ســال 

گرفــت. کــه چیــن در جایــگاه نخســت و ایــران در رتبــه هفتــم جــای 

کان در صدر تولیدکنندگان سیمان جهان چین کما

تولیــد ســیمان چیــن طــی ســال ۲0۱۹ میــالدی بــدون تغییــر نســبت بــه 
ســال پیــش از آن ۲ میلیــارد و ۲00 میلیــون تــن بــه ثبــت رســید. بدیــن 
ترتیــب همچنــان در رتبــه نخســت تولیــد ایــن محصــول در جهــان باقــی 
مانــد. پــس از آن، هنــد بــا فاصلــه بســیار نســبت بــه چیــن، بــا تولیــد۳۲0 
میلیــون تــن سیمان)رشــد ۲0 میلیــون تنــی نســبت بــه ســال ۲0۱۸ 
کشــور تولیدکننــده این محصول  میــالدی( همچنــان به عنوان دومین 

در جهــان ثبــت شــد.

 ۲0۱۹ ســال  در  جهــان  ســیمان  کننــده  تولیــد  برتــر  کشــور  ســومین 
کــه ۹۵ میلیــون از مجمــوع تولیــد جهانــی را بــه  میــالدی ویتنــام بــود 
کــه میــزان تولیــد ســال ۲0۱۸  خــود اختصــاص داد. ایــن در حالــی اســت 
کشــور ۹0 میلیــون و ۲00 هــزار تــن بــوده اســت. طــی ســال  میــالدی ایــن 
۲0۱۹ میــالدی ، ایــاالت متحــده آمریــکا بــا تولید ۸۹ میلیون تن ســیمان 

در رتبــه چهــارم جهــان ایســتاد.

همچنیــن مصــر بــا تولیــد ۷۶ میلیــون تــن و اندونــزی بــا تولیــد ۷۴ 
ــال  ــه س ــبت ب ــد نس ــزان تولی ــش می ــا وجودکاه ــیمان ب ــن س ــون ت میلی
۲0۱۸ بــه ترتیــب در جایــگاه هــای پنجــم و ششــم تولیــد ایــن محصــول 
گرفتنــد. رقــم تولیــد ســیمان در مصــر ۸۱  گذشــته میــالدی قــرار  در ســال 
میلیــون و ۲00 هــزار تــن و در اندونــزی ۷۵ میلیــون و ۲00هــزار تــن طــی 

ســال ۲0۱۸ میــالدی ثبــت شــده اســت.

ایران هفتمین تولیدکننده سیمان جهان

میــزان تولیــد ســیمان ایــران از ۵۸ میلیــون تــن در ســال ۲0۱۸ میــالدی 
ــد در  ــد تولی ــن رش ــت. ای ــش یاف ــال ۲0۱۹ افزای ــن در س ــون ت ــه ۶0 میلی ب
ایــران و نیــز افــت همزمــان تولیــد ایــن محصــول در ترکیــه منجــر بــه ارتقــا 
رتبــه ایــران بــه رتبــه هفتــم جهــان شــد. پیــش از این،ترکیــه بــا تولیــد ۷۲ 
میلیــون و ۵00 هــزار تــن ســیمان در رتبــه هفتــم و ایــران بــا تولیــد ۵۸ 

میلیــون تــن در رتبــه هشــتم جهــان قــرار داشــتند.

طــی مــدت یادشــده، روســیه بــه عنوان هشــتمین تولیدکننده ســیمان 
کــرد. برزیل و جمهوری  جهــان ۵۷ میلیــون تــن از این محصول را تولید 
کــره نیــز هــر یــک بــا تولیــد ۵۵ میلیــون تــن از ایــن محصــول در رتبــه نهــم 
گرفتنــد. عــالوه بــر ایــن تولیــد ســیمان در ژاپــن، دهمیــن  جهــان جــای 
تولیدکننــده برتــر ســال ۲0۱۹ میــالدی،۵۴ میلیــون تــن بودکــه بــا کاهــش 

نســبت بــه ســال پیــش از آن)۵۵ میلیــون و ۳00 هــزار تــن( همــراه بــود.

در ســال ۲0۱۹ میــالدی ترکیــه بــا افــت شــدید تولیــد ســیمان از ۷۲ 
میلیــون و ۵00 هــزار تــن بــه ۵۱ میلیــون تــن مواجه شــد که منجر به تنزل 

کشــور از هفتــم بــه یازدهــم شــد. رتبــه جهانــی ایــن 

تولید جهانی 4.1 میلیارد تن سیمان در سال 2019 میالدی
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بتن تاشدنی بدون سیمان توسط محقق 
ایرانی تولید شد

تولید و صادرات کیسه های نانوزیست 
تخریب پذیر

محققــان ایرانــی مقیــم اســترالیا بــرای اولیــن بــار موفــق بــه تولیــد 
بتــن تاشــدنی بــا قدرت و اســتحکام باال شــده کــه در آن از ســیمان 

هم اســتفاده نشــده اســت.
ــوز در  ــل از مهرنی ــه نق ــزگان و ب ــه ســیمان هرم ــزارش مجل ــه گ ب
شــرایطی کــه تولیــد بتــن اســتاندارد بــدون وجــود ســیمان ناممکن 
ــد  ــی را تولی ــار بتن ــرای نخســتین ب ــی ب ــک محقــق ایران اســت، ی
ــد  ــم نیازمن ــود و ه ــم می ش ــادی خ ــد زی ــا ح ــم ت ــه ه ــرده ک ک

ــزودن ســیمان نیســت. اف
مزیــت دیگــر ایــن محصــول ســازگاری بــا محیــط زیســت اســت، 
زیــرا تولیــد گاز دی اکســید کربــن در فراینــد تولیــد آن بــه علــت 
ــزان چشــمگیری کاهــش  ــه می ــزودن ســیمان ب ــه اف ــاز ب عــدم نی
ــد. ســیمان ماننــد چســبی اســت کــه بخش هــای مختلــف  می یاب
ــد می دهــد. تولیــد ســیمان نیازمنــد ایجــاد  ــه هــم پیون ــدن را ب ب
ــروز  ــه به ــه گفت ــت. ب ــی اس ــرژی فراوان ــرف ان ــاال و مص ــای ب گرم
نعمــت اللهــی محقــق اصلــی ایــن طــرح در دانشــگاه ســوئینبرن 
ــد  ــی مانن ــه جــای ســیمان از زائدات ــن تاشــدنی ب ــترالیا، در بت اس
خاکســتر بــادی اســتفاده شــده کــه از اســتخراج گازهــای خروجــی 
ــا ســوخت زغــال حاصــل می شــود. وی افــزوده  کوره هــای آتــش ب
کــه تولیــد ایــن نــوع بتــن در مقایســه بــا بتن هــای عــادی موجــب 
کاهــش 36 درصــدی مصــرف انــرژی و کمتــر شــدن 76 درصــدی 

ــود. ــن می ش ــید کرب ــار گاز دی اکس انتش
گفتنــی اســت بتــن جدیــد در برابــر ضربــه و فشــار مقاومــت باالیــی 
ــر  ــاوم در براب ــازه های مق ــاخت س ــرای س ــوان از آن ب دارد و می ت

زلزلــه اســتفاده کــرد.

ــع  ــت از صنای ــدوق حمای ــی صن ــرکت مادرتخصص ــل ش مدیرعام
پیشــرفته گفــت: تحــول بــزرگ در تولیــد و صــادرات کیســه های 
ــر  ــه ب ــد ک ــاد ش ــیمان ایج ــت س ــر صنع ــت تخریب پذی نانوزیس
ــه  ــال ب ــه کیســه های ســیمان از 400 س ــان تجزی اســاس آن زم

ــد. ــدا می کن ــش پی ــال کاه 2.5 س
ــان  ــدت زم ــول م ــن تح ــی ای ــزود: در پ ــل اف ــور اص ــا نقی پ رض
ــه های  ــک کیس ــده ای نزدی ــیمان و در آین ــه های س ــه کیس تجزی

ــد. ــش می یاب ــال کاه ــه 2/5 س ــال ب آرد از 400 س
ــدوق  ــع صن ــای مجم ــت اعض ــا موافق ــت: ب ــل گف ــور اص نقی پ
نخســتین تســهیات 50 میلیــارد ریالــی ایــن مجموعــه بــه طــرح 
تولیــد و صــادرات کیســه های نانوزیســت تخریب پذیــر در صنعــت 

ســیمان اختصــاص یافــت.
ــی  ــد صنعت ــن واح ــد ای ــم تولی ــه حج ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
گفــت: بــا اجــرای ایــن طــرح ســالیانه بیــش از 50 میلیــون تختــه 
کیســه نانوزیســت بــرای اســتفاده در صنعت ســیمان کشــور تولید 
می شــود کــه در آینــده ای نزدیــک ایــن محصــول در بســته بندی 

آرد نیــز مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت.
ــد از  ــزان تولی ــن می ــا ای ــرد: ب ــان ک ــر نش ــل خاط ــور اص ــی پ نق
واردات کاغــذ کرافــت بــه ارزش 15 هــزار میلیــارد ریــال در ســال 

جلوگیــری می شــود.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه فوایــد زیســت  محیطــی طــرح یاد شــده 
گفــت: بــا اجــرای ایــن طــرح عمــر تجزیــه کیســه ها در طبیعــت از 
400 ســال بــه 2/5 ســال کاهــش می یابــد کــه منطبــق بــا اباغیه 
ــور و  ــاون رئیس جمه ــتور مع ــت، دس ــی محیط زیس ــورای عال ش
ــت پســماند و ســند آسیب شناســی کانشــهرها در  ــون مدیری قان

بخــش محیــط زیســت اســت.
ــاد  ــب ایج ــیمان موج ــت س ــتفاده از آن در صنع ــت: اس وی گف
ــتفاده از  ــا اس ــته بندی ب ــت بس ــش کیفی ــزرگ در افزای ــول ب تح
ــری از ضایعــات و کاهــش 60 درصــدی  ــو، جلوگی محصــوالت نان
هزینــه بســته بندی ســیمان نســبت بــه کاغــذ کرافــت می شــود.

ــع  ــت از صنای ــدوق حمای ــی صن ــرکت مادرتخصص ــل ش مدیرعام
پیشــرفته ادامــه داد: از دیگــر ویژگی هــای ایــن محصــول ضــدآب 

ــودن آن اســت. ــر ب ــودن و ارزان ت ب
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امیدرضا احمدی اصالتاً کردستانی است اما تهران متولد شده و 
40 سالی می شود که به بند خمیر نقل مکان کرده است. آقای 
احمدی در آبان امسال بازنشسته شده اند. گفتگوی ما را با او در 
رابطه با دوران خدمت در مجموعه سیمان هرمزگان را در ادامه 

می خوانید.

  آقای احمدی زندگی در بندر خمیر چطور بود؟

در دوران زندگیم نجیب تر از مردم این منطقه ندیدم. آن ها مثل 
یک برادر من را  قبول کردند و در کنار خودشان پذیرفتند.

  از چه سالی همکاری خود را با سیمان هرمزگان آغاز 
کردید؟ 

بنده در سال 75 در شرکت سیمان استخدام شدم. البته از سال 
70 در پروژه های متعددی مشغول بودم و حتی در ساخت پروژه 
اولیه  شرکت سیمان حضور داشتم چون پدرم اولین کارمند این 

شرکت بود. 

در سیمان  را  فعالیت های خود  و  از سوابق    خاصه ای 
هرمزگان بفرمایید؟

بنده از ابتدا به عنوان جوشکار مشغول بودم و در زمان افتتاح 
مشغول  لودر  راننده  نیروی کمکی  عنوان  به  کارخانه  اول  خط 
و  این در ساخت  بر  کارخانه شدم. عاوه  این  به محوطه سازی 
نصب زیر ساخت های دپارتمان پخت و سنگ شکن و آسیاب ها 
فعالیت به سزایی داشتم. مهم ترین کاری که در آن زمان انجام 

امیدرضا احمدی: در این سال ها تالش کردم تا نقش 
مؤثری در روند شرکت سیمان هرمزگان داشته باشم
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دادم، جوشکاری چرخ دندهای آسیاب سیمان بود که که به علت 
تا از چرخ دنده ها برای ترمیم آن، بنده منتخب  شکستگی سه 
شدم. چون تست اولیه می گرفتند که بنده درآن قبول شدم و 
انجام کار به اینجانب واگذار شد. کار به مدت سه شبانه روز طول 
کشید که نباید وقفه در جوشکاری به وجود می آمد، طوری که 
را  داشتم  نیاز  که  کوتاهی  استراحت  یا  نماز  و  ناهار  بنده حتی 
می بایست همان جا در محل انجام می دادم و چند تن از دوستان 
و همکارانم بنده را کمک می کردند و با شعله قطعه را گرم نگه 
می داشتند.  در آبان 1398 بازنشسته شدم. در این سال ها تاش 
داشته  روند شرکت سیمان هرمزگان  موثری در  نقش  تا  کردم 

باشم.

فعالیت  چه  به  هرمزگان  سیمان  در  کار  پایان  از  بعد    
دیگری مشغول هستید؟

خدا  اگه  فقط  ندارم،  بازنشستگی  دوران  در  را  کاری  هیچگونه 
بخواهد بنده در باغ کوچکی که در کردستان داریم زندگی توام 
با آرامشی را سپری می کنم. چون در دوران کاری خود هر کاری 

که نیاز بود انجام دادم و فقط االن می خواهم استراحت کنم.

از همکاران  با کدام یک    در طول سال های حضورتان 
رابطه دوستی و صمیمانه داشتید؟

بنده  و  بودند  وکامل  معنا  تمام  به  انسان هایی  تمامی همکارانم 
از همکارانم بودند که  تا  از وجودشان استفاده کردم. ولی چند 

همانند پدر کمک و راهنمایی ام می کردند،

عبدالرضا موسوی، سید مجید حسین نژاد، مسلم جاشویی و علی 
پادار، جال محمدی،  و خلیل  نخل چین  عبداهلل  افزایی،  جان 
بهزادسلطانی و... خانم ها خدمتگزار و پاساری که می توانم بگویم 
البته دوستان زیادی دارم چون روابط  جز خانواده من بودند و 

اجتماعی باالیی داشتم.

جز  نیست  چیزی  آن  چیزی،  برای  بشود  تنگ  دلم  روزی  اگه 
این که دوباره به کارم برگردم و در کنار همکاران مشغول باشم. 
چون چیز های زیادی از آن ها یاد گرفتم و اگه دوباره برگردم سر 
به  برگردم  به جمع دوستان در مکانیک کوره  کار دوست دارم 

 c خصوص شیفت

   چرا به واحد مکانیک عاقه دارید؟

بنده چون پدرم مکانیک بزرگی بود و الگوی خیلی بزرگی بود 

برایم و همیشه افتخار می کردم به وجودش، چون در کارهایش 
رشته های  از  یکی  بنده  خاطر  همین  به  داشت.  خاصی  تبحر 

همین شغل را از پدرم آموختم.

  آیا همگام با کار، تحصیل را هم ادامه دادید؟

را  به صورت حرفه ای جوشکاری  هم  و  بنده هم درس خواندم 
ادامه داده و تکنسین جوش در شرکت سیمان شدم.

  اولین استاد شما در کار چه کسی بودند؟

آقایان  همچنین  دادند.  یادم  را  جوشکاری  چون  بودند.  پدرم 
بنده  خوب  استادان  از  هم  ارتونیا  و  شیرانی  رازمیک،  تیکران، 

بودند که تا زنده هستم مدیونشان خواهم بود. 

بوده  چه  سال ها  این  در  شما  کاری  تجربه    مهم ترین 
است؟

مهم ترین تجربه کاریم این بود که هیچ زمانی خودم را نبینم 
و همیشه همه را از خودم استاد تر ببینم و جویای یاد گرفتن و 

کسب کردن تجربه های بیشتری از آن ها باشم.

 شیرین ترین خاطره دوران فعالیت در سیمان هرمزگان؟

شیرین ترین خاطره بنده این بود که در کنار کار، ورزش می کردم 
و در خیلی از ورزش ها به صورت آماتور فعالیت می کردم ولی در 
مقام  چند  و حتی  کردم  کار  حرفه ای  به صورت  سواری  موتور 
استانی و البته مقام اول دوچرخه سواری دست یافتم و یک دوره 

هم به عنوان کارگر نمونه انتخاب شدم. 

اولی تیمی  در شطرنج و ورزش های گروهی هم به چند مقام 
دست یافتیم که البته می دانم همه این ها لطف خداوند منان بود. 

 و در پایان:

که  که  می کنم  عرض  همکارانم  و  دوستان  خدمت  پایان  در 
در  شاید  چون  کنند  حالم  و  ببخشند  را  بنده  قلب  صمیم  از 
آگاهانه موجب  نا  بنده  باشد که  آمده  دوران کار مشکلی پیش 

ناراحتی شان را فراهم کرده باشم.
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ساحلی  زیبای  درشهر   65 مهر  اول  متولد  مجنونی  امید 
نیروی  عنوان  به  کنون  تا   86 ازسال  او  است.  بندرخمیر 
پیمانکار در خدمت خانواده بزرگ سیمان هرمزگان بوده است 
و در واحد مکانیک، قسمت کارگاه ساخت به عنوان جوشکار 
سیمان  مجله  گفتگوی  می کنیم  دعوت  می کند.  فعالیت 

هرمزگان را با ایشان بخوانید.

 آقای مجنونی چرا مجموعه سیمان هرمزگان را برای 
فعالیت انتخاب کردید؟

صنعت سیمان یکی از بزرگترین صنایع در زمان خود در این 
منطقه بوده و هست، من قبل ازاینکه به خانواده بزرگ سیمان 

هرمزگان اضافه شوم مهارت جوشکاری را در بندرعباس در 
چندین دوره گذرانده بودم و بخاطر همین بهترین جا برای 
این  دلیل  همین  به  بود،  مجموعه  این  داشتم  که  حرفه ای 

مجموعه را انتخاب کردم.

  چه ویژگی هایی در مجموعه سیمان هرمزگان بوده 
که باعث شده در مجموعه بمانید؟

از  یکی  که  دارد  خوبی  خیلی  ویژگی های  سیمان  مجموعه 
این  در  داشتنی  و دوست  عزیز  آن ها وجود همکاران خوب، 
این  بودن  با  مشکات  و  سختی ها  تمامی  که  است  خانواده 

عزیزان، از یاد آدم می رود.

امید مجنونی: در مجموعه سیمان هرمزگان بچه های پیمانکار 
و روزمزد پا به پای دیگر پرسنل زحمت می کشند
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  قبل از سیمان هرمزگان در جایی دیگر هم فعالیت 
کرده اید؟

قبل از جذب در صنعت سیمان مدتی در اداره آب شهرستان 
هرمزگان  سیمان  به  بعد  که  بودم  بکار  مشغول  بندرخمیر 

آمدم.

سیمان  کارکنان  از  یکی  عنوان  به  انتظاری  چه   
هرمزگان از شرکت دارید؟

همانطورکه می دانید در مراکز صنعتی، نیروی انسانی ماهر و 
ابزار حرف اول را می زنند. برای راه اندازی چرخ تولید، بنده 
دارم  تقاضا  ازمدیریت  ازاین خانواده،  فرد کوچکی  عنوان  به 
که نگاه ویژه ای به پرسنل بخصوص پرسنل روزمزد پیمانکار 
بچه ها  دلسوز  انصافا  باشتی  دکتر  آقای  البته  باشند.  داشته 
هستند و تنها دلخوشی و آرزوی بچه های پیمانکار استخدام 
به عنوان نیروی کارخانه است. در این مجموعه واقعا بچه های 

پیمانکار و روزمزد پا به پای دیگر پرسنل زحمت می کشند.

 از حوزه کاری خود و کارهایی که در طول روز انجام 
می دهید برای مخاطبان بگویید؟

درکارگاه ساخت، بچه ها تمامی قسمت ها از چاه آب کهورستان 
آب شیرین کن گرفته تا چاه آب کوشک تا کل کارخانه را 
اکثر قطعات کارخانه در  از لحاظ کاری  پشتیبانی می کنند. 
این کارگاه ساخت یا تعمیر می شود. قطعاتی که اگر از بیرون 
از شرکت تامین شوند باید چندین برابرهزینه پرداخت شود، 
اما با تاش بچه ها و توانایی زیادی که دارند این قطعات با 

کمترین امکانات ساخته می شود.

 عمده فعالیت شما در کارگاه ساخت چیست؟

بنده به عنوان جوشکار درحال انجام وظایف هستم. قطعاتی 
که دوستانم ساخت و مونتاژ می کنند به ما در واحد جوشکاری 
تحویل می شود تا برای رسیدن به مرحله پایانی جوش و آماده 

نصب درخط تولید، اقدامات الزم را انجام دهیم.

  و سخن پایانی؟

 درپایان آرزوی موفقیت دارم برای تمامی مدیران، بخصوص 
آقای دکتر مهدی باشتی که با مدیریت ایشان این مجموعه 
جان تازه ای گرفته است. همچنین آرزوی سامتی برای همه 
همکارانم وخانواده ایشان و آرزوی موفقیت برای تک تکشان 

را از خداوند منان طلب دارم.

بانوان شرکت سیمان هرمزگان بر 
سکوی سوم مسابقات والیبال بانوان 

جام فجر ایستادند

یک دوره مسابقات والیبال بانوان در رده سنی بزرگساالن توسط 
هیئت والیبال شهرستان خمیر در بهمن ماه 98 به مناسبت 
اسامی  انقاب  پیروزی  سالگرد  یکمین  و  چهل  گرامیداشت 

برگزار شد.

این دوره از مسابقات که با حضور 6 تیم از بانوان والیبالیست 
شهرستان خمیر برگزار گردید بعد از انجام 10 بازی در 6 روز 
به کار خود پایان داد و تیم والیبال بانوان سیمان هرمزگان با 
مربی گری پریسا مهراب نیا مقام سوم این دوره از رقابت ها را 

کسب نمود.

و  ورزش  اداره  رئیس  با حضور  یی  اختتامیه  مراسم  پایان  در 
جوانان و جمعی از مسئولین شهرستان خمیر برگزار شد و طی 
آن از داوران، عوامل اجرایی و تیم های برتر تقدیر به عمل آمد.
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حمیدنیک پی 14 سال سن دارد و کاس هشتم است. او 5 سال است 
که در ورزش کاراته و سبک شوتوکان زیر نظر استاد عادل ابراهیم زاده 
فعالیت دارد. در ادامه با او درباره فعالیت های ورزشی و عناوینی که 

کسب کرده به گفتگو نشسته ایم. این گفتگو را در ادامه بخوانید.

  تا حاال چه عناوینی در رشته ورزشی خود کسب کرده اید؟
درمسابقات چندجانبه شیراز مقام اول را کسب کردم و در رقابت های 
بین المللی فجرکه در بهمن ماه و در تهران برگزار شد به مقام دوم 

رسیدم.

  در این رشته ورزشی چه هدفی را دنبال می کنید؟
هدفم رسیدن به تیم ملی ایران است و اینکه در المپیک حاضر باشم و 

برای کشور افتخارآفرینی کنم.

 شما یک دانش آموز هستید، آیا فعالیت ورزشی به درس و 
تحصیل شما لطمه نمی زند؟

من عاوه بر کاراته شنا هم کار می کنم و در مسابقات دهه فجر در 
بردن سامت  باال  بر  عاوه  ورزش  معتقدم  و  سوم شدم  بندرخمیر 

جسمانی و روحانی، به رشد درس و تحصیل هم کمک می کند.

  شما موفقیت خود را مدیون چه کسی می دانید؟

موفقیت خودم در ورزش را مرهون کمک و پشتیبانی پدر و مادر و 
مربی دلسوزم و تمرینات سخت می دانم.

  الگوی ورزشی شما در این رشته کیست؟
الگوی ورزشی من استادم و پدرم هستند.

  جایگاه رشته کاراته در بندرخمیر کجاست؟
ورزش کاراته سبک شوتوکان از سال 1393دربندرخمیر توسط آقای 
با برادرم و  ابراهیم زاده شروع به فعالیت نموده است که من  عادل 
تعدادی از همسن و سال هایم دراین کاس شرکت نمودیم وعلی رغم 

سختی های این ورزش با پشتیبانی خانواده به این رشته ادامه دادم.

 چه آرزویی دارید؟
آرزوی من این است که قهرمان المپیک شوم و آرزو دارم در زمان 

انتخابی تیم ملی باز هم با شما مصاحبه داشته باشم.

  در پایان اگر مطلبی دارید بفرمایید؟
درپایان از اینکه با من مصاحبه کردید تشکر می نمایم و از مدیرعامل 
محترم شرکت سیمان هرمزگان که در موفقیت اخیر عاوه بر تبریک، 

ازمن قدردانی نمودند سپاسگزارم.

حمید نیک پی: آرزو دارم در زمان انتخابی تیم ملی،  
باز هم با شما مصاحبه داشته باشم
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کنیــد. از آنجــا  ــم تنفســی ماننــد ســرفه و آبریــزش بینــی را بررســی  عالئ
کــه coronavirus یــک عفونــت تنفســی اســت، تــب، احســاس تنگــی 
نفــس، ســرفه و در مــواردی  آبریــزش بینــی شــایع تریــن عالئم آن اســت. 
بــا ایــن حــال، ایــن نشــانه ها همچنیــن مــی تواننــد عالئــم آلــرژی یــا 
کنیــد نگــران نباشــید  عفونــت تنفســی مختلــف باشــد، بنابرایــن ســعی 
محیط هــای  نســبتًا  کــه  بیمارســتان ها  بــه  نشــانه ای  هــر  بــروز  بــا  و 
فکــر می کنیــد  گــر  ا نکنیــد.  ویــروس هســتند مراجعــه  بــه  آلوده تــری 
کرونــا ویــروس ایجــاد شــده باشــد بهتــر اســت بــا  ممکــن اســت بیمــاری 

کنیــد.  یــک پزشــک مشــورت 

کرونــا هنــوز درمــان قطعــی نــدارد امــا شــما مــی توانیــد بــا برخــی  ویــروس 
کاهــش دهیــد. کرونــا را  روش هــا عالیــم بیمــاری 

ــک  ــاهد ترافی ــاال ش ــا احتم کرون ــروس  ــیوع وی ــا ش ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ب
بــه  تنفســی  شــدید  و  حــاد  مشــکالت  دچــار  کــه  مریضــان  مراجعــه 
بیمارســتان ها هســتند خواهیــم بــود، پزشــکان پیشــنهاد می کننــد تــا 
کــه مشــکل خاصــی برایمــان پیــش نیامده بهتــر اســت از مراجعه  زمانــی 
کنیــم. یادمــان باشــد 80 درصــد افــرادی  بــه بیمارســتان هــا خــودداری 
کــه بــه ایــن ویــروس مبتــال می شــوند بــدون هیــچ معالجــه خاصــی 
و شــبیه بــه ســایر آنفوالنزاهــا بــا رعایــت نــکات توصیــه شــده بهبــود 
کــه مــی توانــد در شــرایط بیمــاری بــه  می یابنــد. در ادامــه بــه چنــد نکتــه 

ــم. ــاره می کنی ــد اش کن ــک  کم ــا  م

  در خانه بمانید تا دیگران را در معرض خطر قرار ندهید:
کــه احســاس بیمــاری  بیمــاری شــما مســری هســت، بنابرایــن در حالــی 
بهبــودی در خانــه  زمــان   تــا  و  تــرک نکنیــد  را  می کنیــد خانــه خــود 
کــه شــما بیمــار هســتید،  بمانیــد. عــالوه بــر ایــن  بــه مــردم بگوییــد 

کــرد.  بنابرایــن آنهــا را مالقــات نخواهیــد 

گــر بــه پزشــک مراجعــه می کنیــد ، بــرای جلوگیــری از شــیوع ویــروس،  ا
کنیــد تا متوجه شــوید  ماســک صــورت بزنیــد. بــا پزشــک خــود مشــورت 
کــه بیمــاری شــما تــا چــه زمانــی بــی خطــر اســت. یادتــان نــرود ممکــن 

اســت تــا 14 روز ناقــل بیمــاری باشــید. 

کنید تا بدن شما بهبود یابد   استراحت 
و  آرامــش  دهیــد  انجــام  خــود  بــرای  توانیــد  مــی  کــه  کاری  بهتریــن 
کــه بــدن شــما بــا عفونــت مبــارزه می کنــد. روی  اســتراحت در حالــی 
قــرار  بالش هــا  روی  را  خــود  باالتنــه  و  بکشــید  دراز  خــود  تختخــواب 
دهیــد. عــالوه بــر ایــن ، در صورت ســرد شــدن ، پتــو روی خــود بیندازید.

کنــد تــا از ســرفه  کمــک مــی  بــاال بــردن قســمت فوقانــی بــدن بــه شــما 
کنیــد.  جلوگیــری 

  بــا مشــورت پزشــکان 
و  درد  دهنــده  کاهــش  داروهــای  از 

کنیــد تــب  اســتفاده 

بــدن  درد  باعــث  اغلــب  ویــروس  کرونــا  و   
ماننــد  نســخه  بــدون  داروی   ، خوشــبختانه  شــود.  مــی  تــب 

کنــد. بــا  کمــک مــی  ایبوپروفــن ، ناپروکســن  یــا اســتامینوفن بــه شــما 
کــه چــه دارویــی را بــه  کنیــد تــا مطمئــن شــوید  پزشــک خــود مشــورت 
عنــوان مســکن بــه شــما پیشــنهاد می کنــد. داروهــای خــود را مطابــق 

کنیــد.  مصــرف  برچســب 

ــر  ــن ام ــرا ای ــد، زی ــپرین ندهی ــال آس ــر 18 س ــان زی ــودکان و نوجوان ک ــه  ب
کشــنده بــه نــام ســندرم ری را ایجــاد  می توانــد یــک وضعیــت بالقــوه 

کنــد .

گر  گفتــه، مصرف نکنیــد، حتی ا کــه برچســب  داروهایــی بیشــتر از آنچــه 
احســاس بهتــری ندارید.

بخــور  دســتگاه  از  هوایــی  هــای  راه  و  گلــو  درد  کاهــش  بــرای    
کنیــد اســتفاده 

گلــو و مخــاط خواهیــد داشــت و یــک مرطــوب  بــه احتمــال زیــاد تخلیــه 
گلــو و  کننــد. بخــار حاصــل  کمــک  کننــده نیــز مــی تواننــد بــه شــما 
گلــودرد شــما  کــه مــی توانــد  راههــای هوایــی شــما را مرطــوب می کنــد، 

را تســکین دهــد .

تــا  بشــویید  آب  و  بــا صابــون  بیــن مصــارف  را  خــود  بخــور  دســتگاه 
نزنــد. کپــک  دســتگاه 

کنید:   برای کمک به بهبودی بدن مایعات زیادی مصرف 
کننــد تــا عفونــت را از بیــن ببــرد و  کمــک مــی  مایعــات بــه بــدن شــما 
گــرم یــا چــای بنوشــید تــا بدنتــان را  کنــد. آب ، آب  مخــاط را رقیــق 
هیدراتــه نگــه داریــد. عــالوه بــر ایــن ، ســوپ هــای مایــع بخوریــد تــا 

میــزان مصــرف مایعــات شــما بیشــتر شــود. 

کمــک  گلــو درد شــما  گــرم همچنیــن ممکــن اســت بــه تســکین  مایعــات 
گــرم یــا چــای را بــا لیمــو و یــک قاشــق غذاخــوری عســل  کننــد. آب 

کنیــد. امتحــان 

در صورت دچار شــدن به ویروس 
کارهایی انجام دهیم؟ کرونــا باید چــه 
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ویروس کرونا گروه بزرگی از ویروس ها هستند که بیشتر خفاش ها، 
خوک ها  و پستانداران کوچک را آلوده می کنند. طبق موارد مراکز 
نادر  موارد  ایاالت متحده ، در  بیماری های  از  پیشگیری  و  کنترل 
که دانشمندان آن را زونوتیک می نامند، این ویروس ها می توانند 

از حیوانات به انسان منتقل شوند.

ویروس کرونا چگونه گسترش می یابد؟

وقتی  سرماخوردگی(  )مثل  ویروس ها  سایر  مانند  کرونا  ویروس 
می یابد.  گسترش  قطرات  طریق  از  می کند،  عطسه  یا  سرفه  فرد 
همچنین هنگامی که شخصی یک سطح آلوده مانند دسته درب 
را لمس کند و دستش را به بینی، چشم یا دهانش بزند، می تواند 

منجر به پخش شدن ویروس در بدنش شود.

و  شده  شروع  چین  از  آن  انتشار  که  کرونا  ویروس  اخیر  مورد 
ایران رسیده است،  از جمله کشورمان  به سایر کشورهای جهان 

دارای دوره نهفتگی چند روزه است. این بدین معناست که فرد 
می تواند تا چند روز بدون هیچ گونه عامتی از وجود ویروس در 
بدنش، ناقل کرونا باشد. به این دلیل احتماال گسترش این ویروس 

در مقایسه با سایر ویروس های هم نوعش باالتر است. 

چگونه از خود در برابر ویروس کرونا محافظت کنیم؟

در حال حاضر هیچ واکسنی برای محافظت از شما در برابر ویروس 
کرونای انسانی موجود نیست اما با انجام موارد زیر می توانید خطر 
ابتا به این ویروس را به طرز چشمگیری کاهش دهید و با قطع 
این ویروس در جامعه شویم.  باعث ریشه کنی  انتشار آن  زنجیره 
است  پایین  ویروس  این  کشندگی  میزان  اینکه  با  باشد  یادمان 
اما با توجه به قابلیت گسترش آن در صورت عدم رعایت مسایل 
بهداشتی توصیه شده، می تواند منجر به اتفاقات ناخوشایندی در 
با رعایت مسایل زیر به راحتی می توانیم این  سطح جامعه شود. 

ویروس را با همدلی شکست دهیم:

راه های پیشگیری از ویروس کرونا
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 در صورت تماس با سطوح آلوده دستان خود را 
حداقل به مدت 20 ثانیه با صابون و آب بشویید.

 از دست زدن به چشم، بینی یا دهان خودداری 
کنید.

هستند  مریض  که  افرادی  با  نزدیک  تماس  از   
خودداری کنید.

و فقط  بمانید   حداالمکان سعی کنید در منزل 
برای انجام کارهای ضروری از خانه خارج شوید. 

 در محیط بیرون بعد از دست زدن به سطوحی 
دست های  حتماً  هستند  آلودگی  به  مشکوک  که 
کننده  ضدعفونی  مواد  یا  صابون  و  آب  با  را  خود 
بشویید در غیر این صورت مراقب باشید با دستان 

آلوده چشم، دهان و بینی خود را لمس نکنید.

یک  با  را  خود  دهان  عطسه  یا  سرفه  هنگام   
را درون سطل  بپوشانید، سپس دستمال  دستمال 

زباله بیندازید.

 اشیاء و سطوحی که اغلب لمس می شود را تمیز 
و ضد عفونی کنید.

و فکر می کنید ممکن است  بیمار هستید  اگر    
علت آن مسافرت به منطقه آلوده به ویروس کرونا 
است،  بوده  آنجا  در  که  باشد  با شخصی  تماس  یا 
باید به یک پزشک اطاع دهید و به دنبال درمان 

زودهنگام باشید.

کرونا  ویروس  برابر  در  دیگران  از  چگونه 
محافظت کنیم ؟

انجام  با  دارید،  سرماخوردگی  مانند  عائمی  اگر 
موارد زیر می توانید از دیگران محافظت کنید:

  در حالی که بیمار هستید در خانه بمانید.

  از تماس نزدیک با دیگران خودداری کنید.

را  خود  بینی  و  دهان  عطسه،  یا  سرفه  هنگام    
با یک دستمال بپوشانید، سپس دستمال را درون 

سطل زباله ریخته و دستان خود را بشویید.

  اشیاء و سطوح را تمیز و ضد عفونی کنید.

  حداالمکان با زدن ماسک از انتشار ویروس در 
محیط اطراف جلوگیری کنید.

شعری به مناسبت روز پدر

 بابك سلطانی

کارشناس اتاق کنترل شرکت سیمان هرمزگان 

تو بی شک با یاس ها نسبتی داری که عطِر حضورت جهان را مست کرده

تو همزاِد آفتابی که دنیایم از تو نور می گیرد

می دانم وقتی خدا تو را می آفریده به فرشته هایش سپرده تا می توانند به 
دستانت بوسه بزنند

فرشته ها آنقدر دستانت را بوسیده اند که حاال رِد بوسه ی فرشتگان را من 
به خطا پینه می نامم

پدرم

دستانت پینه بست تا تاروپوِد زندگی ام را نقش بزنی

قامتت خم شد تا من قامت راست کنم

آنقدر به فردای من چشم دوختی تا چشمانت بی فروغ شد

خوب می دانم کوه ها به فرماِن تو ایستاده اند

رودها از زالِل چشمان تو جاری اند

و هر صبح خورشید به اِذِن تو طلوع می کند

-------------------------------------------------------------------------
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تعداد شرکت کننده در این مسابقات 
نزدیک به 380 نفر  بود که از این 

بین حدود 225 جایزه بین پرسنل و 
ورزشکاران اهدا گردید.

مسابقات گل فنی
 که با حضور چهار تیم انجام 
گردید تیم روابط عمومی به 
مقام قهرمانی و تیم انبار به 

مقام نایب قهرمانی و تیم سیویل به مقام 
سومی دست پیدا کردند

مسابقات دارت
 1-ابراهیم توفیقی 

2- مسلم محمدی مهر   
              3- مهدی نادری

مسابقات والیبال سالنی 
آقایان  با حضور شش تیم 

برگزار گردید که با قهرمانی 
تیم مکانیک و نائب قهرمانی 

تیم برق و کسب مقام سومی تیم انبار 
همراه بود.

مسابقه دو و میدانی
 در چندین رده سنی ازجمله 

استقامت و سرعت با حضور 
بیش از 40 نفر برگزار گردید

 استقامت باالی 60 سال :
 نفر اول : حسن دستجردی
نفر دوم : حسن قلی محرابی
نفر سوم :دادخدا دستجردی

 استقامت بزرگساالن :
 نفر اول : بهروز دیدار

 نفر دوم : میاد کریمی
 نفر سوم : رسول کریمی
 دو سرعت 100 متر :

نفر اول : دانیال آژغ
نفر دوم : فرشاد بازماندگان

 نفر سوم : مسلم چکاو
مسابقات پرش جفت پا با 

حضور20 شرکت کننده شروع 
شد و در پایان نفرات برتر

نفر اول: اشکان بلوکی 
نفر دوم: محمود لشتغانی

نفر سوم: حسین محمودی

گزارش 
مسابقات دهه فجر

1398 
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مسابقات شنای پرسنل
با حضور 10 شناگر برگزار 

شد و در پایان
نفر اول :داود  سبزعلی
نفر دوم علی لشتغانی
نفر سوم محمد میری

مسابقه حمل تخم مرغ
با حضور 15 شرکت کننده 

برگزار شد
نفر اول : احمد یزدانی
نفر دوم :فرید رحیمی

نفر سوم مهدی لشتغانی

مسابقه شطرنج 
در دو قسمت سرعت و 
معمولی برگزار گردید.

نفر اول: مجید مجیدی 
نفر دوم :  ناصر شوریدگان

نفر سوم: مهران غفاریان

مسابقات بدمینتون
 با حضور 13 نفر برگزار 

گردید
نفر اول :علی میری 

 نفر دوم اسداهلل بدرود   

طناب کشی
 با حضور  حدوم 50 نفر 

برگزار شد در قالب 9 تیم 
شش نفره که 

تیم  اول تراشکاری
تیم دوم  کارگاه ساخت

تیم سوم مکانیک شد

مسابقات فوتبال
تیم تولید قهرمان مسابقات 

فوتبال دهه فجر سیمان 
هرمزگان

تیم مکانیک نائب قهرمان مسابقات دهه 
فجر98

تیم برق مقام سوم مسابقات دهه فجر 98

مسابقات پینگ پنگ
 با حضور 16 نفر از همکاران 
محترم برگزار گردید که در 

پایان نفرات برتر مشخص گردید
اول : نبیل جمالی 

دوم : دانیال آزغ
سوم : شایان بلوکی 

مسابقات بانوان
       دارت 

     مقام اول  سارا دانش 
   مقام دوم نسرین پورشهسواری

              مقام سوم  فریبا یاقوت
   

تفنگ بادی  

            مقام اول سیده جهان آل عبایی
            مقام دوم   فاطمه رستگار
            مقام سوم عایشه جعفری

 پینگ پنگ 

 مقام اول  پروانه انصاری
         مقام دوم   معصومه قمرانی

         مقام سوم   شهناز امینی
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جمــع آوری : پریســا مهــراب نیــا، مربــی والیبــال بانــوان شــرکت 
ســیمان هرمــزگان

ــه  ــک مشــکل رو ب ــان، ی ــودکان و نوجوان ــاال در ک فشــار خــون ب
رشــد ســامت اســت کــه بــا همــه گیــری جهانــی چاقــی و عــدم 
فعالیــت فیزیکــی همــراه بــوده اســت. شــیوع ترکیبــی فشــار خــون 
بــاال و بیمــاری فشــار خــون بــاال در کــودکان حــدود 6درصــد و یــا 
3 درصــد بــرای هرکــدام بــه تنهایــی اســت. شــیوع ایــن ترکیــب 
در نوجوانانــی کــه چــاق هســتند تقریبــا بــه انــدازه پنــج برابــر و  

تــا حــدود 30 درصــد افزایــش مــی یابــد .
ــر و  ــون باالت ــار خ ــا فش ــی ب ــاال در دوران کودک ــون ب ــار خ  فش
خطــر بیمــاری قلبــی عروقــی )GVD( در بزرگســالی ارتبــاط دارد 
و ایــن رابطــه بــا افزایــش ســن محکــم تــر مــی شــود. علــی رغــم 
شــیوع افزاینــده و خطــرات بالقــوه فشــار خــون بــاال در کــودکان، 

ــود. ــه می ش ــده گرفت ــب نادی تشــخیص آن اغل
کــودکان بایــد از ســه ســالگی بــه صــورت ســاالنه یــا در صــورت 
وجــود عوامــل خطــر ،در هــر نوبــت مراجعــه از نظــر فشــار خــون 
ــه  ــاال ب پایــش شــوند. در کــودکان زیــر 13 ســال، فشــار خــون ب
فشــار خــون  قــرار گرفتــه در صــدک 90 و یــا باالتــر بــرای ســن، 
قــد و جنــس وبیمــاری فشــار خــون بــه صــورت فشــار خــون قــرار 
ــان  ــف می شــود. در نوجوان ــر تعری ــا باالت ــه در صــدک 95 ی گرفت
ــه صــورت فشــار خــون  ــاال ب ــر ، فشــار خــون ب ــاله و باالت 13 س
129-120 میلــی متــر جیــوه سیســتولیک و کمتــر از 80 میلــی 
متــر جیــوه دیاســتولیک تعریــف شــده و بیمــاری فشــار خــون بــه 

عنــوان فشــار خــون 130/80 میلــی متــر جیــوه یــا باالتــر تعریــف 
مــی شــود.

بــه منظــور تاییــد فشــار خــون بــاال در کــودکان و نوجوانــان مــی 
بایســت از پایــش فشــار خــون  متحــرک )هولتــر( اســتفاده شــود.

فشــار خــون اولیــه، در حــال حاضــر شــایع تریــن علــت بیمــاری 
فشــار خــون بــاال در کــودکان و نوجوانــان اســت . معاینــه فیزیکــی 
و شــرح حــال و آزمایــش هــای غربالگــری  هــدف دار بایــد بــرای 
ــودکان و  ــود و ک ــام ش ــار انج ــه ای بیم ــاالت زمین ــی اخت ارزیاب
ــای  ــت بیماری ه ــد از جه ــون بای ــار خ ــه فش ــا ب ــان مبت نوجوان
از جملــه دیابــت و هیپرلیپیدمــی   قلبــی عروقــی زمینــه ای 

بررســی شــوند. 
فشــار خــون بــاال در کــودکان در ابتــدا بــا تغیــرات شــیوه زندگــی 
ــم  ــی ، رژی ــا چاق ــه وزن ی ــورت اضاف ــش وزن در ص ــد کاه مانن

ــود.  ــان می ش ــم درم ــالم و ورزش منظ ــی س غذای
ــه عنــوان  ــاال و عامــت دار )ب ــه فشــار خــون ب کــودکان مبتــا ب
مثــال ســردرد ، تغیــرات شــناختی ( فشــار خــون بــاالی مرحلــه 
دو،  بــدون وجــود عائــم قابــل تغیــر ماننــد چاقــی فــرد و وجــود 
شــواهدی از هیپرتروفــی بطــن چــپ، هــر مرحلــه از فشــار خــون 
همــراه بــا بیمــاری مزمــن کلیــه یــا دیابــت یا فشــار خــون پایــدار، 
ــی  ــیب قلب ــر آس ــد از نظ ــی بای ــیوه زندگ ــر ش ــم تغی ــی رغ عل

ــد . ــرار گیرن ــی ق عروقــی مــورد ارزیاب

منبع : نشریه نوین پزشکی /شماره 1/693/94و15 خرداد 98

کودکان و نوجوانان فشــار خون باال در 
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که حتما باید رفت مناطق دیدنی بوشهر 

بوشــهر از شــهرهای بنــدری ایــران و مرکــز اســتان بوشــهر اســت کــه در حاشــیه ی شــمالی خلیــج فــارس واقــع شــده 
اســت. بنــدر بوشــهر یــک شــبه جزیــره اســت کــه از ســه جهــت بــه آب هــای خلیــج فــارس و از یــک جهــت بــه خشــکی 
متصــل شــده اســت. ســواحل بکــر، کوه هــای زیبــا، نخلســتان های سرســبز، آثــار فرهنگــی و بناهــای تاریخــی از جاهــای 
دیدنــی بوشــهر اســت کــه از دیــدن آن هــا لــذت خواهیــد بــرد. بــرای اینکــه ســفر شــما بــه شــهر زیبــای بوشــهر بــه یک 
ــا جاهــای دیدنــی بوشــهر  تجربــه ی بــه یــاد ماندنــی تبدیــل شــود، پیشــنهاد می کنیــم ایــن مطلــب را بخوانیــد تــا ب

بیشــتر آشــنا شــوید.

عمــارت ملــک کــه در فاصلــه ی شــش کیلومتــری بوشــهر 
واقــع شــده اســت، یکــی از بناهــای تاریخــی ایــن شــهر 
ــت آن  ــده و قدم ــاخته ش ــار س ــه در دوران قاج ــت ک اس
ــی  ــارت، یک ــن عم ــب ای ــد. صاح ــال می رس ــه 100 س ب
از تجــار و بازرگانــان معــروف و ثروتمنــد بوشــهر بــه نــاِم 

ــود. »محمــد مهــدی ملــک التجــار« ب
ایــن بنــا کــه توســط معمــاران فرانســوی و به ســبِک 
ــام  ــه ن ــارس ب ــج ف ــی در خلی ــاختمان  های قدیم س
ــده، در  ــاخته ش ــی س ــح بوم ــا مصال ــه« و ب »بنگل
ــای  ــا بخش ه ــاختمانی ب ــه ی س ــک مجموع ــع ی واق

مختلفــی همچــون ســالن ماقات هــای رســمی در طبقــه ی پاییــن، ســالن ضیافت هــا و مهمانی هــای خصوصــی در طبقــه ی بــاال، بــارو، 
شاه نشــین و اتاق هــا و ایوان هــای مختلــف و نیــز حیاط هــای تــو در تــو اســت. ایــن عمــارت در ســال های بعــد پــس از تســخیر توســط 

ــد. ــل ش ــی تبدی ــر نظام ــه مق انگلیســی ها، ب

عمارت ملک؛ خانه ثروتمندترین مرد بوشهر
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عمــارت گلشــن یکــی از بناهــای تاریخــی دوره ی 
ــه  قاجــار اســت کــه در یکــی از محله هــای قدیمــی ب
نــام محلــه ی بهبهانــی واقــع شــده اســت. ایــن بنــا کــه 
حــدود 170 ســال پیــش و بــه ســبک معمــاری »بیــت 
میانــی« ســاخته شــده اســت، یکــی از جاهــای دیدنی 
بوشــهر و از جاذبه هــای گردشــگری آن محســوب 
ــت.  ــرد اس ــود منحصربه ف ــوع خ ــه در ن ــود ک می ش
پیشــنهاد می  کنیــم در ســفر خــود حتمــا بــه آن ســر 

. نید بز

ــتان  ــه در شهرس ــت ک ــنگی اس ــگاه س ــک آرام ــر ی ــور دخت گ
دشتســتان در اســتان بوشــهر واقــع شــده اســت. ســاخت ایــن 
ــبیه  ــیار ش ــردد. بس ــیان برمی گ ــان هخامش ــه زم ــگاه ب آرام
ــه مقبــره ی کــوروش، امــا کوچکتــر از آن اســت. ایــن بنــا از  ب
تخته ســنگ های بــزرگ و بــه شــکل مســتطیل ســاخته شــده؛ 
ــه صــورت کامــا ابتدایــی بــرش داده شــده   تخــت ســنگ ها ب
ــه یکدیگــر متصــل  ــوکار ب ــزی ت ــه وســیله ی بســت های فل و ب
شــده اند. ماننــد دیگــر بناهــای زمــان هخامنشــیان، در ســاخت 

ایــن مقبــره نیــز از هیــچ ماتــی اســتفاده نشــده اســت.
در مــورد ایــن آرامــگاه نظــرات متعــددی وجــود دارد. آرامــگاه 

مــادر کــوروش یــا آتوســا، ماندانــا، خواهــر کــوروش، دختــر کــوروش و… از جملــه حدس هــا و گمانه زنی هایی ســت کــه در مــورد ایــن بنــا وجــود دارد. 
ایــن آرامــگاِه چنــد هــزار ســاله یکــی از نقــاط جالــب گردشــگری در بوشــهر اســت کــه می توانیــد از دیــدن آن لــذت ببریــد.

عمارت گلشن؛ خانه ای با اتاق های پنج در

گور دختر؛ آرامگاه دختران ایران زمین

کــوه نمکــی یــا گنبــد نمکی جاشــک کــه در فاصلــه ی 144 
ــدر بوشــهر و در حــد فاصــل دو شهرســتان  ــری بن کیلومت
ــر واقــع شــده اســت، یکــی از زیباتریــن و در  دشــتی و دی
عیــن حــال فعال تریــن کوه هــای نمکــی در ایــران و 
خاورمیانــه اســت. رنــگ ســفید نمک هــای ایــن کــوه 
منظــره ی بســیار زیبــا شــبیه بــه یــک کــوه برفــی ایجــاد 
منحصربه فــردی  پدیده هــای  کــوه  ایــن  در  می کنــد. 
ــای  ــن جاه ــی از جذاب تری ــه یک ــه آن را ب ــود دارد ک وج

ــت. ــگران  اس ــرای گردش ــهر ب ــی بوش دیدن
ــکان را از  ــن م ــد از ای ــر عاشــق طبیعــت هســتید بازدی اگ
ــه  ــوان ب ــا می ت ــن پدیده ه ــه ی ای ــد. از جمل ــت ندهی دس

یخچال هــای نمکــی در کناره هــای گنبــد ؛ آبشــارهای زیبــای نمکــی کــه در مســیر طبیعــی جریــان آب گنبــد بــه وجــود آمده انــد؛ غارهــای نمکــی 
کــه بــر اثــر حــل شــدن رســوبات نمکــی ایجــاد شــده و در درون آن هــا قندیل هــا و بلورهــای زیبــای نمکــی خودنمایــی می کنــد؛ پدیــده ی تماشــایی 
فرســایش پنجــه ای کــه بــر اثــر فرســایش آبــی نمــک ایجــاد شــده؛ پدیــده ی تخــت دیــو کــه بــه دلیــل تفــاوت در میــزان فرســایش پذیری بــه 
صــورت ســتون هایی در بیــن نمک هــای گنبــد ایجــاد شــده اســت ؛ و کانی هــا و بلورهــای نمکــی بــه رنگ هــای قرمــز، قهــوه ای، ســفید، مشــکی، 

نارنجــی و زرد اشــاره نمــود.

کوه نمکی جاشک
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ــگان و در  ــتان کن ــوری در شهرس ــی نص ــه ی تاریخ قلع
ــیراف( در  ــدر س ــری )بن ــدر طاه ــام بن ــه ن ــهری ب ش
ــن قلعــه یکــی از  ــع شــده اســت. ای اســتان بوشــهر واق
بهتریــن جاهــای دیدنــی بوشــهر اســت کــه حــدود 180 
ســال پیــش و در اوایــل دوران قاجــار، بــه دســتور شــیخ 
جبــار نصــوری ســاخته شــد و بــا نــام »قلعــه ی شــیخ« 
نیــز شــناخته می شــود. در ســاخت قلعــه از ســنگ های 
ــک  ــچ اســتفاده شــده  اســت. دارای ی ــزرگ و گل و گ ب
در بــزرگ چوبــی و کنــده کاری شــده در ورودی اســت. 
ــا  ــه ب ــود دارد ک ــتی وج ــک هش ــس از در ورودی، ی پ
گذشــتن از آن وارد حیــاط بیرونــی می شــوید و از آنجــا 
بــه بخش هــای مختلــف قلعــه دسترســی خواهیــد 

ــه  ــر اســت ک ــای دیگ ــرگ و نقش ه ــدگان، گل و شــاخه و ب ــه شــکل پرن ــا ب ــای زیب ــه، گچ بری ه ــن قلع ــای ای ــر ویژگی ه داشــت. از دیگ
ــد. ــت آن می افزای ــر جذابی ب

قلعــه خورمــوج دشــتی یکــی از جاهــای دیدنــی 
ــه  ــخ ب ــذر تاری ــه در گ ــود ک ــوب می ش ــهر محس بوش
ــه  ــن قلع ــت. ای ــده اس ــپرده ش ــی س ــت فراموش دس
زیبــا کــه در شهرســتان دشــتی واقــع شــده، ظاهــری 
ــه قلعه هــای دوره ســلجوقی و ساســانی دارد.  شــبیه ب
ــر دوره  ــاران برت ــه معم ــد ک ــت بدانی ــب اس ــا جال ام
ــاری آن دوران  ــاس معم ــر اس ــا را ب ــن بن ــار، ای قاج
ــوج  ــه خورم ــه قلع ــا وجــود اینک ــد. ب طراحــی کرده ان
ــه  ــا از آن هم ــت دارد، ام ــال قدم ــدود 150 س در ح
عظمــت و جــال، تنهــا یــک بــرج ســه طبقــه باقــی 

مانــده اســت. متاســفانه در دوران پهلــوی اول، ارتــش ایــن بنــا را تصــرف کــرد و در ایــن زمــان آســیب زیــادی بــه آن وارد شــد. تیــر آخــر 
را هــم شــهرداری موقــت منطقــه بــه ایــن قلعــه وارد کــرد و بــرای ســاخت ســاختمان جدیــد شــهرداری، آن را بــه صــورت کامــل تخریــب 
نمــود. امــروزه از آن همــه زیبایــی و عظمــت، یــک بــرج ســه طبقــه باقــی مانــده کــه مــورد توجــه بســیاری از گردشــگران واقــع می شــود. 

ــد. ــادگاری بگیری ــک عکــس ی ــار آن ی ــد و کن ــد کنی ــرج بازدی ــن ب ــد از ای ــه بوشــهر می توانی ــز در ســفر خــود ب شــما نی

گچ قلعه نصوری؛ عصری از سنگ و 

قلعه خورموج دشتی

ریشــهر نــام ناحیه ای باســتانی در ســاحل خلیــج فارس 
ــه ی هشــت کیلومتــری از بوشــهر  اســت کــه در فاصل
واقــع شــده اســت. ایــن منطقــه دارای تاریخــی بســیار 
ــای  ــا و کتیبه ه ــیاء، بناه ــاس اش ــت. براس ــن اس که
ــه  ــود ک ــه می ش ــه، گفت ــن ناحی ــده در ای ــف ش کش
قدمــت آن بــه هــزاره ی ســوم تــا هــزاره ی اول پیــش از 

ــد. ــاد می رس می

ساحل ریشهر؛ همان لیان ایالمی
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رئیســعلی دلــواری یکــی از جنگجویــان تنگســتانی 
ــغال گران  ــت اش ــران از دس ــه آزادی ای ــه ب ــود ک ب
ــه رئیســعلی  ــروزه، خان ــرد. ام انگلیســی کمــک ک
دلــواری تبدیــل بــه مــوزه شــده تــا همــه از 
ــگ  ــوم و فرهن ــرز و ب ــن م ــردم ای ــادت های م رش
ــاختمان  ــوند. س ــهر آگاه ش ــه بوش ــان منطق بومی
ــردد،  ــاز می گ ــار ب ــه دوران قاج ــه ب ــوزه ک ــن م ای
ــی از  ــروزه یک ــده و ام ــازی ش ــا بازس ــا و باره باره
مهم تریــن جاهــای دیدنــی بوشــهر محســوب 
ــه  ــای خــود را ب ــه پ می شــود. از همــان لحظــه ک
مــوزه رئیســعلی دلــواری می گذاریــد، حــال و هوای 

دوران جنــگ جهانــی اول و زمــان اشــغال ایــران بــه دســت انگلیس هــا را بــه خــود خواهیــد گرفــت. ســاح های زنــگ زده ای کــه بــه همــان 
دوران بــاز می گردنــد، در ویترین هــای شیشــه ای قــرار گرفته انــد و بــرای بســیاری از بازدیدکننــدگان جذابیــت زیــادی دارنــد. در ایــن مــوزه شــما 
می توانیــد حتــی وصیت نامــه رئیســعلی دلــواری را مشــاهده کنیــد. بازدیــد از ایــن مــوزه حیــن ســفر بــه بوشــهر شــدیدا توصیــه می شــود زیــرا 

ــا تاریــخ و فرهنــگ مــردم باغیــرت جنــوب کشــور بیشــتر آشــنا خواهیــد شــد. ــا ایــن کار ب ب

موزه رئیسعلی دلواری

ــوردی  ــوزه دریان ــتید، م ــردی هس ــوزه گ ــل م ــر اه اگ
ــه  ــوزه در محل ــن م ــد. ای ــت ندهی ــهر« را از دس »بوش
»ســبز آبــاد« شــهر بوشــهر قــرار گرفتــه اســت. 
ایــن مــوزه در ســال 1858 میــادی  ســاختمان 
تاســیس شــده و محــل کنســولگری »انگلســتان« 
در شــهر »بوشــهر« شــده اســت. پــس از خــروج 
ــن  ــن ای ــل گرفت ــور و تحوی ــولگری از کش ــن کنس ای
ــه  ــا ب ــن بن ــران«، ای ــت »ای ــط دول ــاختمان توس س
ــی  ــا م ــوزه زیب ــن م ــد. در ای ــی داده ش ــروی دریای نی

تــوان انــواع جنگنــده هــای نظامــی دریایــی متعلــق بــه دوره هــای مختلــف را از نزدیــک دیــد. ظــروف باســتانی و انــواع وســایل رزم دریایــی 
ــت. ــده اس ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــوزه ب ــن م در ای

موزه دریانوردی بوشهر
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