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سیمان هرمزگان پیشرو در عرصه 
مسئولیت های اجتماعی
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تولیــد می توانــد یــک اقتصــاد ملّــی قــوی را در کشــور تشــکیل بدهــد؛ یعنــی در ســاخت یــک اقتصــاد قــوی، تولیــد نقــش اّول 
را دارد؛ یــک تأثیــر حیاتــِی غیــر قابــل انــکاری را در اداره ی کشــور دارد. آن ]طــور[ کــه مــن تصــّور می کنــم، بــه اعتقــاد بنــده 
مســئله ی تولیــد فقــط مســئله ی اقتصــاد هــم نیســت؛ البّتــه تولیــد بــرای اقتصــاد، حیاتــی اســت؛ تولیــد داخلــی بــرای اقتصــاد 
کشــور و اقتصــاد ســالم، حیاتــی اســت، لکــن فقــط ایــن نیســت. تولیــد از لحــاظ سیاســی، یــک کشــور را دارای اعتمــاد بــه نْفــس 
ــه نیازهایشــان در داخــل کشــورِ خودشــان  ــد ک ــت احســاس کنن ــد. اینکــه ملّ ــّزت می کن ــت را دارای احســاس ع ــد، ملّ می کن
بــه وســیله ی خودشــان تأمیــن میشــود، بــرای یــک ملـّـت خیلــی مایــه ی عــّزت و افتخــار اســت؛ تــا اینکــه ببیننــد هــر چــه الزم 
دارنــد، بایســتی از دیگــران بگیرنــد؛ بایســتی از دیگــران آن را التمــاس بکننــد؛ ]دیگــران هــم[ گاهــی بدهنــد، گاهــی هــم ندهند؛ و 
انــواع و اقســامش را بدهنــد؛ یعنــی گاهــی خوبــش را بدهنــد، گاهــی بــدش را بدهنــد؛ اینکــه خــود یــک ملـّـت بتوانــد تولیدکننــده 
ــه او احســاس عــّزت می دهــد؛ پــس می بینیــد  ــه  نْفــس می دهــد، ب ــه او اعتمــاد ب و تأمین کننــده ی نیازهــای خــودش باشــد، ب
مســئله ی تولیــد، ابعــادی فراتــر از ابعــاد اقتصــادی محــض دارد. عــاوه بــر اینکــه تولیــد می توانــد بــر روی کلّّیــه ی شــاخص های 
اقتصــادی کشــور اثــر بگــذارد؛ یعنــی تولیــد می توانــد در شــاخص های گوناگــون مثــل تولیــد ناخالــص داخلــی، مســئله ی اشــتغال 
-کــه بســیار مســئله ی مهّمــی اســت- مســئله ی عرضــه ی کاال و خدمــات، مســئله ی رفــاه عمومــی جامعــه، مســئله ی صــادرات 
و تأثیرگــذاری فکــری و فرهنگــی ای کــه صــادرات می توانــد بکنــد، اثــر بگــذارد. بعــاوه همــان طــور کــه عــرض کردیــم، تولیــد 
داخلــی مایــه ی افتخــار ملـّـی اســت، بــه افــراد جامعــه اعتمــاد بــه نْفــس می دهــد و ماننــد اینهــا. بنابرایــن بیــش از ایــن، انســان در 

بــاب اهّمّیــت تولیــد چــه بگویــد؟ تولیــد داخلــی واقعــاً حیاتــی اســت بــرای کشــور.

 خــب حــاال مــا گفتیــم جهــش تولیــد؛ چــرا می گوییــم جهــش تولیــد؟ بــه خاطــر اینکه مــا از لحــاظ تولیــد عقبیــم. ایــن کارهایی 
کــه دوســتان اشــاره کردنــد کــه انجــام گرفتــه، کارهــای بســیار برجســته و خوبــی اســت، منتهــا اینهــا کافــی نیســت و مــا نیــاز به 

توســعه ی بیشــتر تولیــد و تقویــت بیشــتر تولید و پیشــرفت بیشــتر تولید داریــم ...

پی  نوشت: این بیانات در تاریخ 17 اردیبهشت 1399 به مناسبت هفته کارگر انجام شده است. 

بیانات رهبر انقالب در ارتباط تصویری با 
مجموعه های تولیدی 
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ایــن روزهــا کــه یــک ویــروس کوچــک مرزهــای سیاســی و جغرافیایــی جهــان 
و  نــژاد  از  غ  فــار بشــر  دغدغــه  تریــن  مهــم  بــه  و  نوردیــده  هــم  در  را  مــا  بــزرگ 
مذهــب و ... تبدیــل شــده،  فکــر کــردن بــه مفهومــی بــه نــام زندگــی بیــش از 
پیــش مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. کرونــا بســیاری از جوانــب زندگــی مــا را 
از  دســت دادن و معاشــرت روزانــه گرفتــه  تــا تجارت هــا و تولیــدات بــزرگ کــه 
 معیشــت هــزاران نفــر بــه آن هــا وابســته بــوده  تحــت تاثیــر قــرار داده اســت.
بــا گذشــت بیــش از چنــد مــاه از شــروع ایــن ماجــرا و بــا توجــه بــه ضربه هــای 
حــاال  کــرده  وارد  مختلــف  کشــورهای  اقتصــاد  بــه  بیمــاری  ایــن  کــه  ســنگینی 
ــور ایــن ویــروس را در زندگــی روزمــره  ــه ایــن نتیجــه رســیده حض دیگــر جهــان ب
ــدارد و  ــی را ن ــه خانگ ــت قرنطین ــه سیاس ــوان ادام ــر ت ــا دیگ ــاد دنی ــرد. اقتص بپذی
ــا  ــزان همــه گیــری کرون ــا رعایــت نــکات بهداشــتی و ایمنــی می ــد ســعی کــرد ب بای
ــتد.  ــاز ایس ــت ب ــی از حرک ــای زندگ خ ه ــه چر ــداد ک ــازه ن ــاند و  اج ــل رس ــه حداق  را ب
از  یکــی  اســت  داده  نشــان  ویــروس  ایــن  بــا  مواجــه  ماهــه  چنــد  تجربــه 
گیــری قدرتمنــد  ایــن همــه  را در مقابــل  کــه می توانــد مــا  مهم تریــن عواملــی 
آمــده کــه همــه مــا امیدواریــم هــر  کنــد همدلــی اســت. در شــرایط بــه وجــود 
ســامتی  حفــظ  انگیــزه  بــا  تنهــا  نــه  اســت  نیــاز  برســد،  اتمــام  بــه  زودتــر  چــه 
هســتند  اطرافمــان  در  کــه  انســان هایی  ســامتی  حفــظ  بــرای  بلکــه  خــود 
کــه  می دانیــم  همــه  کنیــم.  رعایــت  را  شــده  پیشــنهاد  بهداشــتی  نــکات 
در  بیشــتر  کــه  شــویم  افــرادی  بیمــاری  موجــب  ناخواســته  مــا  دارد  امــکان 
در  بهداشــتی  اصــول  رعایــت  باشــد  یادمــان  پــس  دارنــد.  قــرار  خطــر  معــرض 
اســت. اخاقــی  وظیفــه  نوعــی  بلکــه  شــخصی  انتخــاب  یــک  نــه  شــرایط   ایــن 

مقدمه
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اخبار داخلی شرکت

پیام تبریک مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان به مناسبت فرارسیدن روز کارگر

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

به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سیمان هرمزگان ، متن پیام  دکتر مهدی باشتی مدیر عامل 
شرکت سیمان هرمزگان به مناسبت گرامیداشت روز کارگر ، به شرح زیر است :

فرارسیدن یازدهم اردیبهشت؛ روز جهانی کار و کارگر یادآور همت عزیزانی است که سنگینی حرکت چرخ اقتصاد جامعه 
بر دوش ایشان است.

کارگر، واژه مقدس فرهنگ دینی و ملی ماست. ارج  نهادن به مقام واالی کارگران به عنوان سرمایه های فکری، خاق 
و بازوان سترگ حرکت چرخه تولید کشور، وظیفه همه است. لذا به پاس خدمات صادقانه و زحمات بی دریغ همکاران 
عزیزم، از یکایک ایشان سپاسگزارم و امیدوارم در سالی که بنا به فرموده مقام معظم رهبری مزین به شعار »جهش تولید« 

است، در پرتو تاش و همدلی، شاهد رشد و پیشرفت بیش از پیش شرکت سیمان هرمزگان باشیم.
ارادتمندتان
مهدی باشتی
مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان
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اخبار داخلی شرکت

عضو جدید هیات مدیره شرکت سیمان هرمزگان معرفی شد

مراســم معارفــه عضــو جدیــد هیــات مدیــره شــرکت ســیمان 
امــور  و  عمومــی  روابــط  گــزارش  .بــه  شــد  برگــزار  هرمــزگان 
از  تکریــم  مراســم  هرمــزگان،  ســیمان  شــرکت  الملــل  بیــن 
ــره  زحمــات آقــای مهــرداد ابراهیمــی عضــو ســابق هیئــت مدی
زایــد مالیــی عضــو جدیــد هیئــت مدیــره  آقــای  معارفــه ی  و 
ــم  ــت و یک خ بیس ــور ــنبه م ــزگان، روز یکش ــیمان هرم ــرکت س ش
ــا حضــور دکتــر مهــدی باشــتی مدیرعامــل  اردیبهشــت 1399 ب
محمــد  فاتــح،  حســین  آقایــان  هرمــزگان،  ســیمان  شــرکت 
علــی مداحــی وحســین احمــدی دیگــر اعضــای هیئــت مدیــره 

برگــزار شــد. شــرکت ســیمان هرمــزگان 

از  قدردانــی  ضمــن  مدیــره  هیئــت  اعضــای  مراســم  ایــن  در 

گذشــته و خوش آمــد  عملکــرد مهــرداد ابراهیمــی در 2 ســال 
ــد. کردن ــت  ــان آرزوی موفقی ــرای ایش ــی، ب ــد مالی ــه زای ــی ب گوی

در پایــان ایــن مراســم، اعضــای هیئــت مدیــره بــا اهــدای لــوح از 
کردنــد و حکــم عضویــت در هیئــت  زحمــات ابراهیمــی تجلیــل 
گــروه مدیریــت  مدیــره را بــه نمایندگــی از مدیرعامــل شــرکت 

گــذاری امیــد بــه مالیــی اعطــا نمودنــد. ســرمایه 

شــایان ذکــر اســت زایــد مالیــی در ســالهای اخیــر در ســمت های 
ســیمان  شــرکت  پشــتیبانی  مدیریــت  اجرایــی،  معاونــت 

داشــت. فعالیــت  هرمــزگان 
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پیام مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر

کردند. به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر ، دکتر مهدی باشتی مدیر عامل شرکت سیمان هرمزگان پیامی صادر 

متن پیام  دکتر مهدی باشتی مدیر عامل شرکت سیمان هرمزگان به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر، به شرح زیر است :

بنام خداوند بخشنده و مهربان

که آن رفت که این آمد و صد حیف  عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت/ صد شکر 

حلول ماه شوال و فرا رسیدن عید سعید فطر، عید شور اخالص و بندگی را به همه شما عزیزان تبریک عرض می نمایم.

که بار دیگر در سایه عنایاتش و در پرتو برکات و نعمات این ماه عزیز، فرصت بهره مندی از نیایش و  کریم  خداوند عزوجل را شا
عبادت بیشتر را نصیبمان فرمود تا با با ضمیری آراسته و قلبی سرشار از شعف، این عید بزرگ را همراه با مسلمانان جهان جشن 

کنار هم به جای آوریم. بگیریم و نماز شکرش را در 

از خداوند منان برای همه همکاران پرتالش و عزیزم در شرکت معظم سیمان هرمزگان، زندگی آرام و پر نعمتی را آرزو می  کنم.

ارادتمندتان

مهدی باشتی

مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان
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محمد باهو: در هر مجموعه ای همدلی و صداقت باعث پیشرفت کار می شود
لیســانس  بندرعبــاس،  در   ۵۵ ســال  بهمــن  متولــد  باهــو  محمــد 
مجموعــه  در   ۹۴ شــهریور   ۱ تاریــخ  از  باهــو  دارد.  قضایــی  حقــوق 
کار اســت.  کارگزینــی مشــغول بــه  ســیمان هرمــزگان بــا ســمت رییــس 
کارگزینــی انجــام می شــود  کــه در بخــش  بــا او دربــاره فعالیت هایــی 

می خوانیــد. ادامــه  در  کــه  داشــته ایم  گفتگویــی 

کاری شــما در شــرکت ســیمان    آقــای باهــو اولیــن مســئولیت 
ــود؟ هرمــزگان چــه ب

کارشــناس واحــد  بنــده پــس از اخــذ مــدرک حقــوق قضایــی بعنــوان 
کــردم. امــا  حقوقــی در شــرکت ســیمان هرمــزگان شــروع بــه فعالیــت 
بعدهــا بنــا بــه نیــاز و ضــرورت مجموعــه در واحــد اداری و بخــش 

ــه دادم. ــود ادام ــت خ ــه خدم ــی ب کارگزین

کارگزینی چه مواردی هستند؟   عمده فعالیت شما در واحد 
کار  تهیــه جــدول حقــوق و دســتمزد طبــق بخشــنامه هــای وزارت 
و اموراجتماعــی، تهیــه پیــش نویــس و صدورکلیــه احــکام پرســنل 
کارکــرد  ح طبقــه بنــدی مشــاغل، تنظیــم صــورت  طبــق مقــررات طــر
کارکنــان در پایــان هــر مــاه براســاس سیســتم منابــع انســانی و ارســال 
کنتــرل  حقــوق،  پرداخــت  جهــت  )امورمالــی(  مربوطــه  واحــد  بــه 
همچنیــن  و  واحــد  بــه  ارســالی  وضعیت هــای  صــورت  بررســی  و 
و  تدویــن  و  ســازمانی  ســاختار  طراحــی  فرایندهــای  در  همــکاری 
بروزرســانی آئین نامه هــا ودســتورالعمل ها از وظایــف بنــده در بخــش 

ــا بــه نحــو احســن انجــام دهــم. کــه تــالش می کنــم ت کارگزینــی اســت 

کارگزینی با شما همکار هستند؟   چند نفر در بخش 
کــه تــک تــک ایشــان در وهلــه اول  ۵ نفــر در ایــن واحــد حضــور دارنــد 
بــرای مــن حکــم دوســت را دارنــد و بعــد همــکارم هســتند. خــدا را 
کارگزینــی  شــکر جــو خیلــی خــوب و همــراه بــا رفاقــت و همدلــی در 

کــم اســت. حا

کارکنــان ســیمان هرمــزگان از    چــه انتظــاری بعنــوان یکــی از 
داریــد؟ مجموعــه 

باعــث  صداقــت  و  همدلــی  مجموعــه ای  هــر  در  قطعــا  همدلــی. 
کــه حکــم ســرمایه  گــر نیروهــای انســانی  کار می شــود و ا پیشــرفت 
ــد باهــم همــدل باشــند شــرکت در مســیر تولیــد  هــر ســازمانی را دارن
کارگیزینــی آمــاده  قدم هــای بلنــدی بــر مــی دارد. مــا هــم در واحــد 
آن هــا  اداری  دغدغه هــای  رفــع  و  همــکاران  دیگــر  بــه  خدمــت 

. هســتیم

  سخن پایانی؟
بــرای همــه همــکاران و خانــواده ایشــان آرزوی ســالمتی و تندرســتی 
گذشــته  کرونــا بیشــتر از  کــه بیمــاری  دارم، بخصــوص در ایــن ایــام 

کــرده، مواظــب ســالمتی خــود باشــند. گســترش پیــدا 
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احسان درویشی: ثبات قیمت، کیفیت مناسب و مشتری مداری 
از عوامل وفاداری مشتریان به سیمان هرمزگان است

احســان درویشــی متولــد ۲۵ بهمــن ســال۶۳ در بندرعبــاس اســت و از 
کــرده   کار  ســال ۹۳ بعنــوان راننــده در شــرکت ســیمان هرمــزگان شــروع بــه 
امــا در حــال حاضــر در بخــش فــروش معاونــت بازرگانــی و توســعه مشــغول 

گفتگــوی مجلــه ســیمان را بــا ایشــان می خوانیــد. اســت.  در ادامــه 

  عمده فعالیت شما در واحد فروش چه مواردی هستند؟
بنــده مســئول صــدور و توزیــع ســیمان هســتم و بیشــترین فعالیــت مــن 
کــه ســعی  در ارتبــاط بــا مشــتریان عزیــز و شــرکت های حمــل و نقــل اســت 

می کنــم بــه بهتریــن شــکل ممکــن اینــکار را انجــام دهــم. 

کــه  اســت  هرمــزگان  ســیمان  مجموعــه  در  گی هایــی  ویژ چــه    
می کنــد؟ وفــادار  را  مشــتریان 

ــرای مشــتریان عمــده و  ــز ب کیفیــت مناســب، بســته جوای ثبــات قیمــت، 
وفــادار، تحویــل بــه موقــع و  از همــه مهم تــر مشــتری مــداری از عوامــل 

ــت. ــزگان اس ــیمان هرم ــرکت س ــه ش ــتریان ب ــاداری مش وف

کاری در بخش شما چیست؟   مهم ترین چالش های حوزه 

کاهــش  مهم تریــن چالــش مــا بحــث وجــود رقبــا در بــازار اســتان بــا اتــکا بــه 
کار ماســت، یکــی از  کــه اوج  قیمــت اســت. همچنیــن در فصــل زمســتان 
مشــکالت عمــده عــدم تحویــل بــه موقــع ســیمان بــه خاطــر شــلوغی درب 

کارخانــه اســت.

از  هرمــزگان  ســیمان  کارکنــان  از  یکــی  بعنــوان  انتظــاری  چــه    
داریــد؟ مجموعــه 

کثــر  انتظــار خاصــی وجــود نــدارد، چــون بــا وجــود مدیرعامــل پرتــالش، ا
بــا  بــرآورده شــده اســت و از طرفــی  انتظــارات و  خواســت های پرســنل 
ــر مجموعــه  کارگ ــه قشــر  حضــور همــکاران خــوب و متخصــص و احتــرام ب

ــی پیــش مــی رود. ــه خوب ب

  سخن پایانی؟
کرونــا درگیــر هســتیم، آرزویــم شــفا  کــه بــا بیمــاری منحــوس  در ایــن ایــام 

ــت.  ــاری اس ــن بیم ــدن ای ــه کن ش ــا و ریش ــه مریض ه هم

از  دارم، بخصــوص  ویــژه ای  تشــکر  عزیــزم  از همــه همــکاران  ادامــه  در 
کــه خیلــی از آنهــا آموختــم. همــکاران واحــد فــروش 
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انتصاب ها تسلیت
برای همکاران عزیز در مسئولیت های جدید آرزوی موفقیت داریم.

   طارق جعفری..........................سرپرست شیفت برق و الکترونیک

   محمد ستایش............................................سرپرست ترابری

   طبیب تقی زاده..سرپرست ریاست سیستم های مدیریتی و تضمین کیفیت

  علی شهریاری..................................سرپرست آسیاب های مواد

   رضا زارعی...................................سرپرست آسیاب های سیمان

   منصور ساحلی زادگان........................مسئول شیفت A تاسیسات

  صابر شهبازی.........................رئیس کنترل و برنامه ریزی تعمیرات

   انسیه یاراحمدی.....................سرپرست ریاست سفارشات خارجی

   علی محمد درختی............................سرپرست آزمایشگاه فیزیک

   کاوه رحیمی لشتغانی.................................. ریاست حسابداری

   محمد مرادی .....................................سرپرست تعمیرگاه برق

.......مسئول روشنایی و تابلوسازی    محمدامین طاهری................ 

   سعید کوراوند...................جانشین رئیس کارگاه ساخت و نوسازی

  حسن شرفی....سرپرست نت مکانیک آسیاب های سیمان و بارگیرخانه

  مجتبی صادقی.................................مسئول شیفت C مکانیک

   صادق خسروی.................................مسئول کارگاه ماشینکاری

   احمد یزدانی گچینی...............................مسئول کارگاه نوسازی

   سیدمحمد حسینی ریزی...............مسئول نت آسیاب های سیمان

   امراله درشتی ...................................مسئول شیفت B مکانیک

   اسماعیل رنجبرنیا...............................مسئول شیفت Aمکانیک

   محمدباقر لشتغانی پور.........................سرپرست مکانیک کوره ها

   عبدالرضا موسوی......سرپرست آسیاب های مواد خام و سنگ شکن ها

   حسن جوان..................................سرپرست شیفت A مکانیک

  مهران غفاریان.........................رئیس تعمیرات و نگهداری مکانیک

   صابر صادقی ....................................................مسئول برق

   سیدفرشید فرجامی............سرپرست نگهداری و تعمیرات ساختمانی

   حسن حاجتی نژاد....................جانشین سرپرست کارگاه تاسیسات

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

 آقای احمد فرد  )فوت فرزند(
 رحیم جهانگیری  )فوت خواهر(

 محمد باهو  )فوت دخترعمو ( پرستارنمونه استان  شهید خانم آرزو باهو 
 یوسف و محمد شریفی   ) فوت پسر دایی(

 یونس محمودی  )فوت مادر(
 محمود پاپی  ) فوت مادر(

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

 سهیل ادیبی    ...............................................)هیلدا(
محمدشریف محمدی  ............................................)رها(
عثمان کوهرو  ...................................................)اسراء(
شمس الدین ساحلی زادگان  ...................................)عمیر(
علی میری ....................................................)احسان(
 فواد ساختمان   ...............................................)ریهام(
فرشاد احمدی  .................................................... )آنا(

میثم مرادپور.....................................................)زینب( 

والدت فرزندان پرسنل

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

کنــد. حرکــت 
   علی یزدانی 

ازدواج هــا
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بازنشسته ها   بازنشسته ها

  فرزاد رحمانی...............................................تولید

کرمی..................................................تولید   اصغر 

  منصورفراهانی...............................................تولید

کریمی..............................................تولید   محمود 

  حسن زارعی................................................تولید

  طیب روئین................................................تولید

  عبدالواحد بروسان..........................................تولید

  محمد جهازی..............................................تولید

احمدحسن زاده.............................................تولید

  ناصر روئینه..................................حراست وانتظامات

  علی محمدی.........................................حسابرسی

  محمدرضا طیبی..................................فنی مهندسی

کیفی  جلیل سحابی........................................کنترل 

کیفی   محمد درشتی.......................................کنترل 

کیفی   علی دربه.............................................کنترل 

  علی محمدی...............................................مالی

  پرنیا پاسالری................................................مالی

  محمد آسریس...........................................مکانیک

  علی جان افروزی........................................مکانیک

  ایوب درداب.............................................مکانیک

  حسین بازگیر.............................................مکانیک

  عبداله شاعری...........................................مکانیک

  ایوب تراز................................................مکانیک

  یوسف شاهسونی...................................... مکانیک

  یزدان شهبازی..........................................مکانیک

  برکت روئین.............................................مکانیک

کامبیزنوروزی...........................................مکانیک   

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

hse.............................................حسین شکوهی  

  حسن آشنا.................................................. انبار

  رضا ساحلی زادگان..........................................انبار

  محمد پادار..................................................انبار

کامران رنجبر.................................................برق   

ع پور...........................................برق   عبدالکریم زار

  علی سپهری..................................................برق

  رضا نوربین...................................................برق

  مجید قربانی.................................................برق

  حسن رازجوان...............................................برق

  محمد آذرخش.........................................پشتیبانی

گری شیخی..........................پشتیبانی-پیمانکار   موسی 

  علی منصوری نژاد......................................پشتیبانی

  علی زمانی..............................................تاسیسات

  فالمرز رستمی..........................................تاسیسات

  حسین ساحلی زادگان.................................تاسیسات

  عبدالرزاق هاشمی نیا.......................................تولید

  سید بهرام راهبر............................................تولید

  ابراهیم آساره................................................تولید

کریمی................................................تولید   قاسم 

گلچین بحری.......................................تولید   یاسین 

  عبداهلل سرپرست...........................................تولید

  محمد دریا..................................................تولید

کمال برتراسک..............................................تولید   

  حسین محمودی...........................................تولید

  علی تجلی...................................................تولید

  ماشااله سیار................................................تولید
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اقدامات گسترده  سیمان هرمزگان در راستای مقابله با 
شیوع ویروس کرونا

گســترده  ای از ســوی شــرکت ســیمان هرمــزگان در راســتای  اقدامــات 
کرونــا، در ایــن شــرکت و شهرســتان بنــدر  مقابلــه بــا شــیوع ویــروس 

خمیــر انجــام شــد.

ســیمان  شــرکت  بیــن  الملــل  امــور  و  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بــا ویــروس  بــه منظــور پیشــگیری و مقابلــه  ایــن شــرکت  هرمــزگان، 
کارمنــدان مجموعــه خــود، از ابتــدای شــیوع  کرونــا و حفــظ ســالمت 
کار قــرار داده اســت. ویــروس، اقدامــات پیشــگیرانه ای را در دســتور 

دکتــر بهمــن قرنجکــی سرپرســت مرکــز بهداشــت و طــب صنعتی شــرکت 
کرونــا  ســیمان هرمــزگان و مســئول ســتاد پیشــگیری از شــیوع ویــروس 

کرونــا و  گفــت: بــا هــدف پیشــگیری از شــیوع ویــروس  در ایــن شــرکت، 
بــه دســتور دکتــر مهــدی باشــتی مدیرعامــل محتــرم شــرکت، ســتادی 
تحــت ایــن عنــوان و بــا حضــور مدیــران بخش هــای مختلــف در شــرکت 

گرفتــه شــد. ســیمان هرمــزگان تشــکیل و تصمیمــات مقتضــی 

قرنجکــی ادامــه داد: از جملــه اقدامــات انجــام شــده در ایــن راســتا 
کنتــرل دمــای بــدن همــکاران در بــدو ورود  می تــوان بــه تــب ســنجی و 
کارخانــه و بررســی  کارکنــان دارای تــب بــه  بــه شــرکت و ممانعــت از 
کارکنــان، چــاپ بنــر  دلیــل تــب آن هــا، تحویــل ماســک ســه الیــه بــه 
ــا  کرون و بروشــور آموزشــی بــه منظــور شــناخت و راه هــای پیشــگیری از 

ــرد. ک ــاره  ــروس، اش وی

ــزگان  ــیمان هرم ــت مرکــز بهداشــت و طــب صنعتــی شــرکت س سرپرس
کــردن روزانــه تمــام محل هــای عبــور ومــرور،  اظهــار داشــت: ضدعفونــی 
کارکنــان، نصــب محلــول ضدعفونــی دســت  کارگاههــا و ســرویس های 
فرســتادن  تعمیــرات،  روزمــزد  کارکنــان  کنتــرل  حســاس،  کــن  اما در 
بیمــاران  معاینــه  مرخصــی،  بــه  ای  زمینــه  بیمــاری  دارای  کارکنــان 
کــز درمانــی تعییــن شــده، تعطیلــی  و ارجــاع مــوارد مشــکوک بــه مرا
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رســتوران و اســتفاده از ظــروف یکبــار مصــرف جهــت ســرو غــذا در محــل 
کارخانــه بــا رعایــت فاصلــه بیــش از یــک متــر، از دیگــر اقداماتــی بــود 
کرونــا در شــرکت ســیمان  کــه در راســتای پیشــگیری از شــیوع ویــروس 

گرفــت. هرمــزگان انجــام 

ح فاصلــه  گــذاری اجتماعــی در بخش هــای مختلــف    اجــرای طــر
شــرکت ســیمان هرمــزگان

 

مهنــدس علــی ملکــی رئیــس واحــد HSEشــرکت ســیمان هرمــزگان در 
گفــت: در محــل هایــی ماننــد نوبــت ورود و خــروج پرســنل،  ایــن زمینــه 
گــذاری انجــام شــده تــا پرســنل فاصلــه  کشــی و عالمــت   صــف غــذا خــط 
کننــد تــا بــا توجــه بیشــتر و رعایــت ایــن نــکات قــدم  اجتماعــی را رعایــت 
کرونــا در مجموعــه ســیمان هرمزگان برداشــته باشــیم. موثــری در رشــد 

شــرکت  ایــن  بــه  مربــوط  ورزشــی  کــن  اما تعطیلــی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
از  بــرای ورود و خــروج پرســنل در شــرکت  گفــت:  ثانــوی،  اطــالع  تــا 
ــر انگشــت اســتفاده مــی شــود، همچنیــن  کارت هوشــمند بــه جــای اث
کــه در اســفند مــاه هــر ســال برگــزار مــی شــد  کارکنــان  معاینــات ادواری 
ــول شــده اســت و در همیــن راســتا مرخصــی  ــه مــاه هــای آینــده موک ب

پرســنل درمانــگاه بــه دلیــل شــیوع ایــن ویــروس لغــو شــده اســت .

کــرد:  همچنیــن رئیــس واحــدHSE شــرکت ســیمان هرمــزگان تصریــح 
کرونــا در شــرکت  کــه در جلوگیــری از شــیوع ویــروس  کارهــای  یکــی از 
تجمعــات  گونــه  هــر  از  جلوگیــری  گرفتــه،  انجــام  هرمــزگان  ســیمان 
ــاب و ذهــاب، پیگیــری ورودی  غیــر ضــروری ماننــد نوبــت ســرویس ای
کارخانــه از قبیــل ماشــین آالت حمــل مــواد اولیــه و ماشــین آالت  هــای 

حمــل ســیمان اســت.

 

کارخانه شــرکت  مهنــدس ســید محمــد طباطبایی معــاون فنی و مدیر 
گفــت: طــی هماهنگی  هــا و  ســیمان هرمــزگان نیــز در همیــن راســتا 
کــه برگــزار شــده اســت، 16 هــزار ماســک پرســتاری  جلســات مختلفــی 
 S 100 عــدد ماســک ،FFP3 کینــا ســه الیــه، 700 عــدد ماســک نانــو ا
کارکنــان توزیــع و تعــدادی  SPFFPS و 3 هــزار ماســک پارچــه ای بیــن 

گرفتــه اســت. ــرای مواقــع نیــاز در اختیــار واحــد HSE قــرار  گان نیــز ب

کــرد: تهیــه و توزیــع دســتکش التکس و پالســتیکی  طباطبایــی تصریــح 
بیــن پرســنل، خریــد دســتگاه پالــس اســکیتر جهــت تســریع تشــخیص 
بــرای  هفتــه ای  دو  قرنطینــه  سیســتم  اجــرای  کارکنــان،  درمــان  و 
کــه بــه ســفر رفته انــد، معاینــه بیمــاران و خدمــات رســانی  کارکنانــی 
کارخانــه در ایــام شــیوع  پزشــکی بــه شــهروندان خمیــر در درمانــگاه 

ــت. گرف ــام  ــا انج کرون ــاری  بیم

بیــان  بــا  هرمــزگان  ســیمان  شــرکت  کارخانــه  مدیــر  و  فنــی   معــاون 
ــی  ــئولیت-های اجتماع ــه مس ــل ب ــتای عم ــرکت در راس ــن ش ــه ای اینک
ــی  ــه امــر ضدعفون ــی ب ــا اختصــاص یــک دســتگاه خــودروی ضدعفون ب
کمپیــن مردمــی و  کنــار  شهرســتان بنــدر خمیــر پرداختــه و همچنــان در 
گرفتــه بــرای  کنــار فعالیت هــای انجــام  کــز بهداشــت اســت افــزود: در  مرا
کمپیــن، تعــدادی از همــکاران نیــز بــه صــورت شــبانه روزی در  ایــن 
کمپیــن مردمــی هســتند تــا بــه آنهــا مشــاوره دهنــد. همچنیــن  اختیــار 
گــروه ضــد عفونــی شــهر نیــز از  کمپیــن و مســئول  دبیــر و مســئول ایــن 
کــه خوشــبختانه توانســتند  پرســنل ســیمان هرمــزگان انتخــاب شــدند 

کارهــای مربوطــه را انجــام دهنــد . بخوبــی 

گذشــته 16 عــدد  وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه بــارش بــاران در روزهــای 
پانچــوی بارانــی، 12 جفــت چکمــه و 20عــدد عینــک در اختیــار ایــن 

گرفتــه اســت. کمپیــن جهــت اســتفاده ایــن اعضــا قــرار 
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سیمان هرمزگان پیشرو در عرصه مسئولیت های اجتماعی

فعالیتهــای  معرفــی  بــه  گزارشــی  در  اقتصــاد،  دنیــای  روزنامــه 
شــرکت ســیمان هرمــزگان در راســتای عمــل بــه مســئولیت هــای 

اجتماعــی پرداختــه اســت.

گــزارش را بــا عنــوان ســیمان هرمــزگان  کامــل  در ادامــه، متــن 
کــه در تاریــخ 10  پیشــرو در عرصــه مســئولیت هــای اجتماعــی 

کــرد. خــرداد 99 منتشــر شــد را مشــاهده خواهیــد 

گســترش روز افــزون اثرگذاری ســازمان ها  در دهــه هــای اخیــر و بــا 
بــر محورهــای تشــکیل دهنــده توســعه پایــدار یعنــی اقتصــاد، 
جامعــه و محیــط زیســت، مفهومــی بــه نــام مســئولیت اجتماعــی 
در ســازمان ها نهادینــه شــده اســت. شــرکت ســیمان هرمــزگان 
همــواره خــود را در قبــال جوامــع محلــی مســئول مــی دانــد چــرا 
کــه از منابــع انســانی و طبیعــی و اقتصادی آن اســتفاده می کنند. 
بــر  عــالوه  پیشــرو  ســازمان های  دیگــر  همچــون  شــرکت  ایــن 
بــرای ســهامداران، برنامه هــای  دغدغــه ســوددهی اقتصــادی 

بــرای ســایر  اجتماعــی  راســتای مســئولیت های  در  را  ویــژه ای 
کارکنــان، مشــتریان، جوامــع محلــی،  ذینفعــان شــرکت اعــم از 
محیــط زیســت، رســانه هــا، نهادهــای مردمــی، شــهروندان ، 
دولــت و … اجــرا می کنــد. ایــن شــرکت بــا توجــه بــه پیشــینه خــود 
در ایــن حــوزه و بــه جهــت ارائــه برنامــه پایــدار و جامــع مســئولیت 
کســب و  پذیــری شــرکتی و داشــتن تعهــد نســبت بــه عملکــرد 
کار در حــوزه هــای اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطــی در 
ســومین جایــزه مســئولیت اجتماعــی و توســعه پایــدار بنگاه هــای 

ــر شــد. اقتصــادی موفــق بــه دریافــت نشــان برت

ــان در راســتای  گــ ــای ســیمان هـــرمــــز عمــده فعالیت هـ
عمــــل بــه مســئولیت های اجتماعــــی:

کــن بــا ظرفیــت 6000متــر    مشــارکت در احــداث آب شــیرین 
مکعــب در روز
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کیلومتــر و    مشــارکت در احــداث جــاده ســالمت بــه طــول 4 
کاشــت 2000 اصلــه نهــال در اطــراف آن بــا همــکاری شــهرداری 

بنــدر خمیــر و ســازمان محیــط زیســت اســتان

ح رزمایــش مواســات و    کمــک یــک میلیــارد ریالــی در قالــب طــر
کمــک بــه اقشــار آســیب  همدلــی بــرای تهیــه ســبدهای غذایــی و 

کم  برخــوردار پذیــر و 

کــز  کنــار مرا   حضــور بــه موقــع شــرکت ســیمان هرمــزگان در 
کمپیــن مردمــی مقابلــه  بهداشــت و درمــان شهرســتان خمیــر و 

ــا کرون ــا ویــروس  ب

  مشــارکت در ســاخت مســکن نیازمنــدان در شهرســتان خمیــر 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( بــا همــکاری 

  مشــارکت در نوســازی و بهســازی فضــای آموزشــی در نقــاط 
پــرورش  و  آمــوزش  کل  اداره  همــکاری  بــا  شهرســتان  محــروم 

اســتان

  مشــارکت در تهیــه ملزومــات اولیــه ورزشــی در مــدارس محروم 
کل آمــوزش پــرورش  شهرســتان بنــدر خمیــر بــا همــکاری اداره 

اســتان

بــا  شهرســتان  ورزشــی  تیم  هــای  از  حمایــت  در  مشــارکت    
جوانــان و  ورزش  اداره  همــکاری 

ــزاری رقابت هــای والیبــال ســاحلی قهرمانــی    مشــارکت در برگ
کشــور بــا همــکاری شــهرداری بندرخمیــر و اداره ورزش و جوانــان

  مشــارکت در توزیــع غــذا در بیــن خانــواده هــای تحــت پوشــش 
محتــرم  جمعــه  امــام  دفتــر  همــکاری  بــا  بهزیســتی  ســازمان 

بندرخمیــر و ســازمان بهزیســتی

کنکــور    مشــارکت در تجلیــل و اهــدای جایــزه بــرای برگزیــدگان 
کل آمــوزش و  سراســری شهرســتان بندرخمیــر بــا همــکاری اداره 

پــرورش اســتان

  مشــارکت در برگــزاری همایــش پیــاده روی همگانــی در جــاده 
اداره  همــکاری  بــا  نفیــس  جوایــز  اهــدای  بــا  همــراه  ســالمت، 

ورزش و جوانــان

  مشــارکت در انجــام پــروژه نصــب روشــنایی جــاده بندرخمیــر 
ــا همــکاری شــهرداری بندرخمیــر و شــرکت توزیــع  ــه لشــتغان ب ب

نیــرو بــرق اســتان

  مشــارکت در بازســازی ســقف ســالن تنیــس شهرســتان بنــدر 

ــا همــکاری اداره ورزش و جوانــان خمیــر ب

ــدف  ــا ه ــیمان هرمــزگان ب کوشــک س ــاغ  ــازی و مرمــت ب   بازس
ــزگان ــیمان هرم ــرکت س ــنل ش ــواده پرس ــتان خان ــداث بوس اح

در  تاالب  هــا  جهانــی  روز  مراســم  برگــزاری  در  مشــارکت    
بندرخمیــر بــا همــکاری شــهرداری بندرخمیــر و ســازمان محیــط 

اســتان زیســت 

ســیمان  شــرکت  تبلیغاتــی  پارچــه  ای  کیســه های  توزیــع    
کیســه هــای پالســتیکی بــا همــکاری  هرمــزگان در راســتای حــذف 

انجمــن خیریــه

  مشــارکت در درختــکاری و ایجــاد فضــای ســبز در بیــش از 15 
هکتــار از اراضــی شهرســتان خمیــر بــا همــکاری ســازمان محیــط 

زیســت

کثــری ظرفیت  هــا و پتانســیل هــای  گذاشــتن حدا   در اختیــار 
و  کشــوری  نهادهــای  تمامــی  بــه  هرمــزگان  ســیمان  شــرکت 
لشــگری شهرســتان و اســتان )شــامل انــواع خودروهــای نقلیــه  ی 

باربــری و خدماتــی، امکانــات اقامتــی و…(

  ساخت و تجهیز پارک محله لشتغان باال

  مشارکت در اجرای ۴ زمین ورزشی چمن مصنوعی

قانــون  پنجاهــم  اصــل  از  الهــام  بــا  هرمــزگان  ســیمان  شــرکت 
اساســی جمهــوری اســالمی ایــران حفاظــت محیــط زیســت را در 
قالــب یــک مســئولیت شــرعی و اخالقــی ســرلوحه برنامــه هــای 
خویــش قــرار داده و بــا ایــن بــاور مبــادرت بــه اســتفاده از خدمــات 
مشــاور زیســت محیطــی مدیرعامــل و تشــکیل جلســات مســتمر 
کارخانــه بــا حضــور  کمیتــه تخصصــی حفاظــت محیــط زیســت در 
مدیریــت محتــرم عامــل و تمامــی مدیــران ذیربــط نمــوده اســت.

گانــه اقدامــات اصالحــی زیســت  ــا اجــرای برنامــه هــای بیســت  ب
محیطــی شــرکت ســیمان هرمــزگان ایــن واحــد بــزرگ صنعتــی 
مســتقر در ســواحل خلیــج فــارس ایــران، بعنــوان واحــدی برتــر و 

گــر شــده اســت. دوســتدار محیــط زیســت جلــوه 

تفکــری  چنیــن  شــکل گیری  در  اساســی  عامــل  اســت  بدیهــی 
اعتقــاد راســخ مدیــران و همــکاران در مدیریــت زیســت محیطــی 
کارخانــه در راســتای عمــل بــه مســئولیت هــای اجتماعــی شــرکت 
ســیمان هرمــزگان و بــه مــوازات اهــداف صنعتــی و هماهنگــی بــا 
ک مــی  برنامــه هــای دســت یابــی بــه ظرفیــت اســمی و تولیــد پــا

باشــد.
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بخشــی از فعالیتهــا بــا رویکــرد زیســت محیطــی در راســتای 
عمــل بــه مســئولیت هــای اجتماعــی :

کنتــرل    نگهــداری و تعمیــر مســتمرالکتروفیلترها بــه منظــور 
آلودگــی محیــط زیســت

  پیــاده ســازی پــروژه هــای جایگزینــی الواتــور و اصــالح سیســتم 
UNIDO کولــر با همــکاری ســازمان گریــت  کنندگــی  خنــک 

کارخانــه  کمیتــه تخصصــی حفاظــت محیــط زیســت    تشــکیل 
ــا حضــور مســئولین شــرکت و هدایــت برنامه  هــا توســط مشــاور  ب

زیســت محیطــی شــرکت

ج در مــاده ۱۹0 قانــون برنامــه پنجــم   اجــرای مالحظــات منــدر
اهــداف  ایــران در راســتای تحقــق  توســعه جمهــوری اســالمی 

صنعتــی

 ،  ۱۴000  ISO امتیــازات   کســب  اســتمرار  جهــت  در  تــالش   
محیطــی زیســت  اهــداف  راســتای  در   OHSAS۱۸000

کــن بــا هــدف حفــظ و پایــداری    اجــرای پــروژه آب شــیرین 
کهورســتان بــوم خشــکی منطقــه  زیســت 

محیطــی  زیســت  تحقیقاتــی  مشــترک  هــای  پــروژه  اجــرای   
اســتان نظیــر  کل حفاظــت محیــط زیســت  اداره  بــا همــکاری 
نــادر  گونــه  از  پایــداری مانگروهــا و حفاظــت  بررســی وضعیــت 

کشــور زیســتگاه هــای جنوبــی  خــرس ســیاه در 

ــه و  کارخان   تدویــن برنامــه جامــع مدیریــت زیســت  محیطــی 
)EMP,EMS( معــادن مربوطــه

  اجــرای پــروژه هــای اصالحــی در عملکــرد الکتروفیلترهــا بــه 
کاهــش ارقــام اســتانداردهای مصــوب ســازمان حفاظــت  منظــور 

محیــط زیســت در خروجــی دودکشــها

  اجــرای برنامــه اصــالح الگــوی مصــرف  و بهینــه ســازی مصــرف 
انــرژی بمنظــور دســتیابی بــه اهــداف ایــده آل شــرکت

  اجــرای پــروژه  Online Monitoring و اتصــال بــه شــبکه پایــش 
گیــر ســازمان حفاظــت محیــط زیســت فرا

  تحقــق ۲۵% عرصــه بــه فضــای ســبز و توســعه ســاالنه اراضــی 

کارخانــه بالمعــارض 

انگیــزه صرفــه  بــا  آبیــاری تحــت فشــار  پــروژه هــای  اجــرای    
آب مصــرف  در  جویــی 

ــه منظــور  ــزی علمــی ب   آســیب شناســی، پیگیــری و برنامــه ری
هــای  انطبــاق  عــدم  تدریجــی  تقلیــل  و   HSE ســامانه  اجــرای 
کارخانــه بــا  مرتبــط بــا بخــش محیــط زیســت، ایمنــی و بهداشــت 

اســتفاده از مشــاوران صاحــب نظــر

بهداشــتی  فاضــالب  تصفیــه  سیســتم  وضعیــت  اصــالح    
گیــری از پســاب  کارخانــه و تامیــن اســتانداردهای مصــوب و بهــره 

کارخانــه حاصلــه در جهــت آبیــاری فضــای ســبز 

تدویــن و اجــرای برنامــه جامــع آموزشــی زیســت محیطــی    
شــرکت بصــورت پنــج ســاله و بــا معیــار نفــر ســاعت روز در ســطوح 
کارگــران و جوامــع محــل همجــوار بــا همــکاری  مختلــف مدیــران، 

کل محیــط زیســت اســتان اداره 

  پیگیــری و اجــرای پــروژه تصفیــه فاضالب مجموعه مهمانســرا 
در شــهر بنــدر خمیــر بمنظــور اســتفاده از پســاب حاصلــه و صرفــه 

جویــی در مصــرف آب
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کمک یک میلیارد ریالی شرکت سیمان هـرمـزگان 
در رزمایش مواسات وهمدلی

ح مواســات وهمدلــی و  شــرکت ســیمان هرمــزگان در قالــب طــر
ــر،  ــه اقشــار آســیب پذی کمــک ب ــرای تهیــه ســبدهای غذایــی و  ب

ــاص داد. ــال را اختص ــارد ری ــک میلی ــغ ی مبل

گــزارش روابــط عمومــی و اموربیــن الملــل شــرکت ســیمان  بــه 
هرمــزگان، رزمایــش مواســات و همدلــی همزمــان بــا مــاه مبــارک 
بــه  راســتای عمــل  و در  کارکنــان شــرکت  بــا حضــور  و  رمضــان 

مســئولیت هــای اجتماعــی برگــزار شــد.

شــرکت  اجرایــی  معــاون  و  مدیــره  هیئــت  عضــو  مالیــی  زایــد 
گفــت: در پــی شــیوع بیمــاری  ســیمان هرمــزگان در ایــن بــاره 
ــا و آســیب بــه بســیاری از اقشــار جامعــه بویــژه نیازمنــدان و  کرون
کمک هــای مومنانــه بــه  ــرای ارائــه  دعــوت رهبرمعظــم انقــالب ب
نیازمنــدان و دعــوت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در قالــب 

بــه  هرمــزگان  ســیمان  شــرکت  همدلــی،  و  مواســات  رزمایــش 
کــم برخوردار شهرســتان  منظــور حمایــت از اقشــار آســیب دیــده و 

بندرخمیــر بــه ایــن رزمایــش پیوســت.

ح در دو مرحلــه و بــا توزیــع هــزار بســته  مالیــی ادامــه داد: ایــن طــر
معیشــتی و بهداشــتی بــه یــاری نیازمنــدان بویــژه اقشــار آســیب 
بســته   ۱۳۱۳ درمجمــوع  و  پرداخــت  کرونــا  بیمــاری  از  دیــده 
معیشــتی بــه ارزش یــک میلیــارد ریــال بیــن نیازمنــدان توزیــع 

شــد.
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سیمان؛ صنعت جامانده از تورم

کســتری  در روزهــای اخیــر شــاهد اقبــال دســته جمعی بــه صنعــت خا
کــه ایــن صنعــت از ابتــدای امســال بــازده ۱0۳  بــورس هســتیم به طــوری 
درصــدی و در یــک مــاه اخیــر بــازده ۲۵ درصــدی را بــه ثبــت رســانده 
گــروه ســیمانی  اســت. مهم تریــن دلیــل اســتقبال ایــن روزهــای بــازار بــه 
کــرد؛  را می تــوان در البــه الی اخبــار افزایــش نــرخ ســیمان جســت وجو 
کــه از افزایــش ۳0 درصــدی تــا ۶۳ درصــدی قیمــت ســیمان خبر  اخبــاری 

می دهنــد.
کــه در ســال های  گــروه  کارشــناس بــازار ســرمایه – ایــن  مســعود طیبــی  
ــا ۹۷ بــه دلیــل رکــود اقتصــادی، ظرفیــت مــازاد ســیمان در داخــل  ۹۳ ت
کشــور، رقابــت منفــی شــدید بــر ســر نــرخ فــروش و ممنوعیــت صــادرات بــه 
عــراق بــا اوضــاع نابســامانی دســت و پنجــه نــرم می کــرد، در تیــر مــاه ســال 
کنــد. در عین حال  ۹۸ توانســت مجــوز افزایــش نــرخ ۳۷ درصــدی را اخــذ 
مقــرر شــد مرحلــه دوم افزایــش نــرخ نیــز در نیمــه دوم همــان ســال اعمال 
کنــون ایــن مهــم محقــق نشــده و بــه نظــر می رســد بــا توجــه  شــود، امــا تا
بــه عقب ماندگــی نــرخ ســیمان از رشــد تــورم، افزایــش ۴0 درصــدی نــرخ 

ســیمان را شــاهد خواهیــم بــود.
کــه از این  ظرفیــت اســمی تولیــد ســیمان در ایــران ۸۸ میلیــون تن اســت 
ظرفیــت ۶۱ میلیــون تــن ســیمان )راندمــان ۶۹ درصــد( تولیــد می شــود. 
از ایــن مقــدار ۴۴ میلیــون تــن ســیمان در داخــل مصــرف می شــود و 
۱۷ میلیــون تــن آن نیــز صــادر می شــود. نیمــی از صــادرات مربــوط بــه 

کلینکــر اســت. محصــول نیمــه نهایــی یعنــی 
ــن            کلینکــر ۱۷ میلیــون ت گفتــه شــد صــادرات ســیمان و  ــه  ک همان طــور 
کارخانه هــای ســیمانی که  ) ۲۸ درصــد فــروش( در ســال ۹۸ بــوده اســت. 
در شــهرهای اســتان های مــرزی ایــران واقــع شــده اند و مزیــت صادراتــی 

بــا اهــرم افزایــش قیمــت ارز،  بیشــتری دارنــد در ســال ۹۸ توانســتند 
کنند.  ســودآوری بهتــری را نســبت بــه ســایر شــرکت های ســیمان تجربــه 

کمــک ایــن شــرکت ها خواهــد آمــد. ایــن عوامــل در ســال ۹۹ نیــز بــه 
در دنیــا به طــور متوســط قیمــت ســیمان یــک هفتم قیمت فوالد اســت، 
کنــون در محــدوده یــک بــه ۳۲ قــرار دارد؛ البته  کــه ایــن نســبت ا در حالــی 
کــه ذکــر شــد مهمتریــن مشــکل ایــن صنعــت رشــد نامتــوازن  همــان طــور 

ظرفیــت تولیــد بــا مصــرف در داخل اســت.
۷۵ درصــد بهــای تمــام شــده صنعــت ســیمان را هزینه هــای ســربار، ۲0 
درصــد هزینــه مــواد اولیــه و ۵ درصــد هزینــه دســتمزد تشــکیل می دهــد. 
ــا توجــه بــه اینکــه ماهیــت هزینه هــای ســربار عمدتــا شــامل دســتمزد  ب
ــا  گفــت بهــای تمــام شــده ســیمان ۲۵ ت و هزینــه انــرژی اســت می تــوان 
کــه در صــورت افزایــش نــرخ بــه میــزان  ۳0 درصــد افزایــش پیــدا می کنــد 
و  ســود  حاشــیه  افزایــش  می تواننــد  ســیمانی ها  درصــد،  حداقــل ۴0 

کننــد. افزایــش ســودآوری مناســبی را تجربــه 
کــه شــاید در مــورد افزایــش نــرخ ســیمان در  یکــی از دیگــر چالش هایــی 
ابتــدا بــه ذهــن برســد، تاثیــر تــورم روی قیمــت مســکن اســت، در حالــی 
کنــون هزینــه ســیمان بــه یک درصد از هزینه مســکن رســیده اســت. کــه ا

کاال، شناســایی  کشــف قیمــت ســیمان در بــورس  گفــت  در آخــر بایــد 
بازارهــای جدیــد صادراتــی، تعامــل شــرکت ها از طریــق هلدینگ هــای 
تخصصــی بــا بخــش خصوصــی برســر نــرخ فــروش و افزایــش نــرخ ســیمان 
متناســب بــا تــورم می توانــد صنعــت ســیمان را در ابتــدا ســر پــا نگــه دارد و 

بــه مــرور توســعه دهــد.
منبع: دنیای اقتصاد
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سقف افزایش قیمت سیمان ۲۰ درصد تعیین شد
گفــت: در پــی جلســه ای  دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان ســیمان 
کــه  بــا مســئوالن ســازمان حمایــت داشــتیم، ســقف افزایــش 

قیمــت انــواع ســیمان ۲0 درصــد تعییــن شــد.
گــزارش ســیمان خبــر، عبدالرضــا شــیخان بــا اشــاره بــه نامــه  بــه 
ســازمان حمایــت در مــورد تجدیــد نظــر در افزایــش ۳0 درصــدی 
کــه  بــه  قیمــت ســیمان تیــپ ۲ اظهــار داشــت: در جلســه ای 
منظــور بررســی ایــن موضــوع بــا مســئوالن ســازمان حمایــت 
داشــتیم، بــه توافــق رســیدیم و مقــرر شــد افزایــش قیمــت تمــام 

ــد. ــد باش ــور ۲0 درص کش ــدی  ــیمان تولی ــواع س ان
کــن لــم یکــن تلقــی  کــرد: نامــه ســازمان حمایــت  وی تصریــح 
شــده و امــروز ســازمان حمایــت نامــه جدیــدی در ایــن مــورد 

کــرد. صــادر خواهــد 
کــه قبال بیــن تولیدکنندگان  شــیخان توضیــح داد: طبــق توافقــی 

گرفتــه بــود قیمــت ســیمان تیــپ یــک معــادل  ســیمان صــورت 
کمتــر از۳0 درصــد افزایــش  ۲0 درصــد و قیمــت ســیمان تیــپ ۲ 
کــه بــا توجه به حساســیت ســازمان حمایــت، افزایش  یافتــه بــود 

قیمــت ســیمان تیــپ ۲ نیــز بــه ۲0 درصــد برگردانــده شــد.
کشــور افزایــش  کیــد بــر اینکــه هزینــه تولیــد ســیمان در  وی بــا تا
گفــت:  تــالش می کنیــم در مقطــع بعــدی یعنــی  یافتــه اســت، 
اوایــل مهــر مــاه بتوانیــم مجــوز دیگــری بــرای تعدیــل قیمــت 
ــا افزایــش هزینــه تولیــد جبــران  محصوالتمــان داشــته باشــیم ت

ــود. ش

جزئیات جلسه سیمانی ها با سازمان حمایت
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روشی برای افزایش مقاومت بین الیه ای چاپ سه بعدی ساختارهای سیمانی

ــا  ــران ب ــز تحقیقــات نانومــواد دانشــگاه علــم و صنعــت ای محققــان مرک
همــکاری دانشــگاه های رایــس آمریــکا و مونــاش اســترالیا موفــق بــه 
کــه بــه  ــی در چاپگرهــای ســه بعدی ســیمانی شــدند  ارائــه روش القای
گفتــه آنهــا ایــن روش موجــب افزایــش ۲00 درصــدی مقاومــت بیــن 

الیــه ای در چــاپ ســه بعدی مــواد ســیمانی می شــود.
امــروزه چــاپ ســه بعدی به عنــوان یکــی از جدیدتریــن روش هــای اجــرا 
کثیری از صاحبان صنایع  در صنعت ســاخت و ســاز مورد توجه طیف 
ــا بهره گیــری از  گرفتــه اســت. ایــن روش، ب و محققــان ایــن عرصــه قــرار 
دو مزیــت ســرعت و دقــت در پیاده ســازی قــادر اســت ســازه های بــا 
کار انســانی قابــل  هندســه و معماری هــای پیچیــده را بــدون نیــروی 
ــا قابلیت هــای منحصــر  ــه عنــوان روشــی ب ــذا ب ــرده و ل ک مالحظــه اجــرا 
بفــرد پتانســیل جایگزینــی روش هــای ســاخت و ســاز ســنتی را داشــته 

باشــد.
بــه عنــوان مثــال پتانســیل اســتفاده از چاپگرهــای بتنــی بــرای تامیــن 
مســکن ارزان قیمــت بــا قابلیــت اجــرای ســریع و ایمــن بــرای مدیریــت 
بحران هــای بعــد از ســوانح طبیعــی چــون ســیل و زلزلــه نمونــه ای از 

توانمندی هــای ایــن روش اســت.
چاپگرهــای  ایــن  از  اســتفاده  در  رو  پیــش  چالش هــای  از  یکــی  امــا 
بتنــی، ضعــف یکپارچگــی ســازه و پیونــد بیــن الیــه ای ســازه ســاخته 
کــه در ایــن روش، الیه هــای بتــن بــه  شــده بــا ایــن روش اســت؛ چــرا 
صــورت متوالــی روی هــم قــرار می گیرنــد و تاخیــر زمانــی بیــن اجــرای 

دوالیــه متوالــی و حضــور مــواد نامطلــوب در بیــن ایــن دوالیــه، می توانــد 
کند. کاهــش داده و ســازه  نهایــی را آســیب پذیر  مقاومــت ایــن مقطــع را 
بیــن  مقاومــت  اســت  قــادر  تحقیــق  ایــن  در  شــده  معرفــی  ســازوکار 
مــواد  از  اســتفاده  بــا  ســیمانی  مــواد  ســه بعدی  چــاپ  در  را  الیــه ای 
کار عــالوه بــر تعدیــل  پلیمــری تــا حــدود ۲00 درصــد افزایــش دهــد. ایــن 
اثــر میکروترک هــا در برابــر فشــار خارجــی، پیوســتگی ســازه را تــا نزدیکــی 
نشــان  پژوهــش  ایــن  بررســی های  می دهــد.  ارتقــا  یکپارچــه  رفتــار 
و  ســیمان  در  موجــود  کلســیم  یون هــای  برهمکنــش  کــه  می دهــد 
کســیژن پلیمــر مصرفــی بــه عنــوان اصلی تریــن عامــل ایجــاد  اتم هــای ا

رشــد مقاومــت اســت.
ــر  ــزی و ظف کرتبری ــد ذا ــینی، محم ــان حس ــوی احس ــق از س ــن تحقی ای
مهندســی  دانشــکده  مــواد  نانــو  تحقیقاتــی  مرکــز  محققــان  از  کــر  ذا
کورایــم، مدیــر ایــن  عمــران و صنعــت زیــر نظــر دکتــر اصغــر حبیــب نــژاد 
مرکــز و عضــو هیــات علمــی دانشــکده مهندســی عمــران دانشــگاه علــم و 
صنعــت و بــا همــکاری دکتــر روزبــه شهســواری از دانشــگاه رایــس آمریــکا 

اجرایــی شــده اســت.
بــر اســاس اعــالم ســتاد نانــو، نتایــج ایــن تحقیــق در قالــب مقالــه ای در 
آخریــن شــماره مجلــه ACS Nano بــا ضریــب تاثیــر ۱۳٫۹ از زیــر مجموعه 
انتشــارات انجمــن شــیمی امریــکا )ACS( بــه چــاپ رســیده اســت. ایــن 

مجلــه در زمــره  برتریــن مجــالت علــم نانــو بــه شــمار می آیــد.
منبع: ایسنا
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کارفرمایــان صنعــت ســیمان  رییــس هیــات مدیــره انجمــن صنفــی 
گفــت: ارزش هــر تــن ســیمان در ایــران ۹ دالر و در بازارهــای خارجــی ۶0 
کــه ایــن تفــاوت قیمــت، بــه صــورت یارانــه انــرژی روانه  تــا ۷0 دالر اســت 

جیــب خارجــی هــا می شــود.
ــزارش مجلــه ســیمان هرمــزگان ، رضــا جمارانیــان  روز شــنبه در  گ ــه  ب
جمــع خبرنــگاران افــزود: عمــده ســود ســیمان صادراتــی ایــران عایــد 
ــه  ــود، چنانچ ــده می ش ــای صادرکنن ــی و دالل ه ــده خارج مصرف کنن
گــذاری می شــد، وضعیــت بهتــر  قیمــت آن در داخــل درســت قیمــت 

بــود.
ایــن فعــال صنفــی خاطرنشــان ســاخت: ســیمان در بخــش حمــل 
ــا مصــرف، آشــکار  و نقــل هزینــه باالیــی دارد و ایــن از مبــادی تولیــد ت

اســت.
کیلویی ۲00 تومان  قیمت سیمان 

کیلوگرمــی  کــت ســیمان ۵0  جمارانیــان بــا بیــان اینکــه قیمــت یــک پا
کیلویــی ۲00 تومــان( اســت،  کارخانــه ۱0 هــزار تومــان )معــادل  درب 
کاالهــای تولیــدی رقمــی  گفــت: آیــا میتــوان ارزان تــر از ایــن نــرخ بــرای 

کــرد. را ثبــت 
ــا  کــرد: قیمــت نــازل ســیمان تولیــدی ایــران ســبب شــد ت وی اضافــه 
دولــت عــراق واردات ایــن مــاده ســاختمانی را ممنــوع ســازد زیــرا باعث 
کشــور  کلینکــر بــه ایــن  زیــان تولیدکننــدگان عراقــی شــد، امــا صــادرات 

تــداوم دارد.
عدم تاثیر قیمت سیمان در ساختمان 

گفتــه رییــس انجمن یاد شــده، تاثیر قیمت ســیمان در ســاختمان  بــه 
صفــر اســت، چنانچــه بــرای ســاخت یــک واحــد مســکونی اســکلت 
بتنــی انتخــاب شــود، بــه میــزان 0.۴ درصــد در قیمــت تمــام شــده یــک 
واحــد مســکونی نقــش دارد و بــه ازای ســاخت یــک متــر مربــع اســکلت 

کــت ســیمان مصــرف مــی شــود. بتنــی، ســه پا
ــاختمان  ــع س ــر مرب ــک مت ــط ی ــه ارزش متوس ــد: چنانچ ــادآور ش وی ی
کشــور چهــار تــا پنــج میلیــون تومــان باشــد، تاثیــر  در مناطــق محــروم 
ــد  ــع خواه ــر مرب ــر مت ــه ازای ه ــی ب ــزار تومان ــا ۶0 ه ــی و ی ــزار تومان ۳0 ه

داشــت.
سهم ۵0 درصدی دالل ها از قیمت سیمان  

ــه ازای  ــه ب کارخان ــیمان درب  ــت س ــروز قیم ــر ام گ ــزود: ا ــان اف جمارانی
کــت ســیمان ۱0 هــزار تومــان باشــد، ۱۹ تــا ۲0 هــزار تومــان بــه  یــک پا
کننــده مــی رســد و در واقــع مابــه ازای مبلــغ بــه جیــب  دســت مصــرف 

ــا مصــرف انتقــال مــی یابــد.  دالالن و حلقــه بیــن تولیــد ت
وی خاطرنشــان ســاخت: رشــد نــرخ ارز موجــب افزایــش هزینــه تامیــن 
قطعــات وارداتــی و از ســوی دیگــر افزایــش هزینــه آجرهــای نســوز مــورد 
کوره هــای ســیمان شــده اســت، عــالوه برایــن هزینــه بــرق  مصــرف در 
کننــده  را دولــت هفــت درصــد افزایــش داده، ضمــن اینکــه بــرای تولیــد 

ســیمان ۱۵ درصــد تمــام می شــود.
منبع: ایرنا

تفاوت نرخ سیمان موجب انتقال یارانه انرژی به خریداران خارجی می شود
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و   )۱۹-COVID( کووید-۱۹  ویروس  گیری  همه  شدن  جهانی  با 
منتشر  جهان  و  ایران  در  فوتی ها  میزان  از  که  کی  ترسنا آمارهای 
ایران  در  آن  سرایت  سرعت  مورد  در  که  هشدارهایی  و  می شود 

منتشر می شود، استرس زیادی در مردم ایجاد شده است.

بشر  تحقیقات  سرعت  از  جهان  در  ویروس  این  انتشار  سرعت 
گیری  همه  و  جدی  چالش  با  بشریت  نتیجه  در  و  بوده  سریع تر 

جهانی در مورد این ویروس مواجه شده است. 

که بسته به میزان  کورتیزول همراه است  استرس با افزایش ترشح 
کند.  می  ایجاد  بدن  در  را  هایی  کنش  وا شده،  ترشح  کورتیزول 
مقابله  برای  را  ما  بایست  می  هورمون  این  دور  های  گذشته  در 
ک  خطرنا موقعیت  از  فرار  یا  و  دشمن  وحشی،  حیوان  حمله  با 
آماده می کرد. این هورمون موجب ایجاد آمادگی جسمانی بیشتر 
کنش سریعتر و قوی تر در برابر خطر می شود.   و تولید انرژی برای وا
گر طوالنی باشد، می تواند منجر  اما در شرایط فعالی این استرس ا

که آثار بسیار مخربی در بدن ما دارد. به اضطراب بشود 

  عالئم جسمانی استرس بیش از حد:

۱. افزایش ضربان قلب

۲. افزایش فشارخون

۳. سوءهاضمه

۴. بی اشتهایی

۵. تهوع

۶. بی خوابی

۷. سردرد

۸. لرزش

کاهش استرس بیش از حد: کنترل و   راه های 

و  خود  برای  آرام  محیطی  خانگی  قرنطینه  دوران  در  باید  چگونه 
کنیم تا عالوه بر جلوگیری از استرس بیش از حد، از  خانواده ایجاد 

کنار خانواده لذت ببریم؟ بودن در خانه و 

اطالعات  دریافت  و  کرونایی  اخبار  روی  حد  از  بیش  تمرکز  ۱. از 
شما  به  کمکی  هیچ  اطالعات  این  زیرا  کنید  دوری  لحظه ای 
نمی کند و تنها در حد دریافت هشدارها و پیام های علمی و معتبر 

کافی است. که از رسانه های رسمی و علمی منتشر می شوند 

کنون پیش آمده و آنچه در آینده  کرونا تا  ۲. در مورد آنچه در مورد 
روی خواهد داد افراط یا تفریط نکنیم و در حد یک واقعیت قابل 

کنیم. کنترل با آن برخورد 

سعی  و  باشیم  داشته  ریزی  برنامه  خودمان  خواب  مورد  ۳. در 
برای  و  کنیم  اجتناب  حد  از  بیش  خواب  یا  خوابی  کم  از  کنیم 

کنیم. استفاده مطلوب از ساعات بودن در خانه برنامه ریزی 

ریزی  برنامه  خانگی  قرنطینه  دوران  در  خود  تغذیه  مورد  ۴. در 
مناسبی داشته باشیم تا ضمن تامین مواد غذایی مورد نیاز بدن 
کاهش دهیم تا از افزایش  کالری مصرفی روزانه خودمان را  میزان 

کنیم. وزن و چاقی پیشگیری 

خانه  در  گروهی  یا  فردی  های  بازی  از  تحرک  افزایش  ۵. برای 
را در بین  ایجاد تحرک، نشاط و شادی  بر  تا عالوه  کنیم  استفاده 

افراد خانواده افزایش دهیم.

خوش بینی،  امیدواری،   : مانند  خودمان  روانشناختی  ۶.سرمایه 
تاب آوری و خودکارآمدی را افزایش دهیم.

کنیم و از ارتباط  ۷. با افراد خوش بین و شاد ارتباط مجازی برقرار 
کنیم. با افراد منفی، دلسرد و غمگین دوری 

کنیم. ۸. در محیط خانه موسیقی های شاد یا آرامبخش پخش 

۹. به معنویات بپردازیم و از اعتقاداتمان برای ایجاد آرامش بیشتر 
بگیریم. کمک 

قابل  که  رسیده  حدی  به  ما  استرس  سطح  که  صورتی  ۱0. در 
کنیم. کنترل نیست با روانشناس تلفنی یا مجازی مشاوره 

منبع: سایت پزشکی درمانکده

کنترل و کاهش استرس ناشی از ویروس کرونا
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بیماری زای  ویروس های  سایر  همانند  نیز  کرونا  ویروس 
از انسان به انسان  تنفسی نظیر آنفلوانزا می تواند به سادگی 
کشوری  منتقل شود، لذا مسؤوالن بهداشتی هر منطقه و هر 
باید برای جلوگیری از شیوع آن اقدامات الزم را انجام دهند. 
ویروس  این  کردن  ریشه کن  برای  تنهایی  به  مسئله  این  اما 
نیست.  کافی  باشد  ک  خطرنا افراد  بعضی  برای  می تواند  که 
کارگران  کارمندان،  تمامی بخش های جامعه اعم از اصناف، 
این  شدن  پخش  از  جلوگیری  برای  توان  حد  در  باید   ... و 

کنند. ویروس تالش 

بیماری  شیوع  از  می توانیم  زیر  هزینه   کم  اقدامات  انجام  با 
و  همکاران  سالمتی  از  و  کنید  جلوگیری  کار  محیط  در  کرونا 
که با آن ها در ارتباط هستید محافظت نمایید.  سایر افرادی 
و  تمیز  شما  کار  محل  که  شوید  مطمئن  چیز،  هر  از  قبل 

بهداشتی است.

   هنگام رد و بدل اسناد و مدارک اداری از ماسک استفاده 
کنید و پس از آن دست های خود را به روش صحیح بشویید. 

)تلفن،  اشیا  نیمکت ها(،  و  میزها  )نظیر  سطوح    تمامی 
اداری و دستگیره  کار، ملزومات  ابزار  کامپیوتر،  کلید  صفحه 
کننده  درب( باید به طور مرتب و دوره ای با مواد ضدعفونی 
توسط  شده  لمس  سطوح  آلودگی  که  آنجا  از  شوند.  تمیز 
کرونا  ویروس  انتشار  روش های  ترین  مهم  از  یکی  دیگران، 
کشیدن یک قطعه پنبه  آغشته به الکل، می توانید  است، با 

این وسایل را ضد عفونی نمایید. 

کارمندان  توسط    شست و شوی منظم و صحیح دست ها 
در  دست،  ضدعفونی کننده  مواد  و  باشد  نظر  مد  کارگران  و 

اقدامات پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در محل کار
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گیرد. دسترس قرار 

   در صورت امکان، مکان مناسب برای شست وشوی 
داشته  وجود  کار  محیط  در  صابون  و  آب  با  دست ها 

باشد.

ضدعفونی  و  شو  و  شست  از  قبل  کار،  محیط     در 
دست ها، از هرگونه لمس غیرضروری چشم ها، دهان و 

بینی اجتناب شود.

کرونا و آنفلوانزا، شخص    در صورت بروز عالئم بیماری 
کند.  کار پرهیز  در منزل بماند و از حضور در محل 

از  مناسب  فاصله  فردی،  بهداشت  موازین    رعایت 
که سرفه یا عطسه می کنند،  سایرین و دوری از افرادی 

بسیار حائز اهمیت است. 

  از ساعت، انگشتر و دست بند استفاده نکنید.

  با خود ظرف، قاشق و چنگال، فالسک و چند عدد 
باشید. غذایتان  به همراه داشته  بار مصرف  لیوان یک 

کسی  به  و  خورده  اید  آورده  خودتان  با  که  ظرفی  در  را 
تعارف نکنید. ظرف غذایتان را در خانه بشویید.

ماسک  و  دستکش  از  خانه،  از  خروج  هنگام    حتما 
را  و ماسکی  کار، دستکش  پایان  از  کنید. پس  استفاده 
بیندازید  کیسه پالستیکی  اید در یک  کرده  استفاده  که 
سپس  بیندازید.  زباله  سطل  به  آن،  در  بستن  از  پس  و 

دست خود را به خوبی با آب و صابون بشویید.

   از تلفن مشترک استفاده نکنید.

ساده  بهداشتی  های  برنامه ریزی  و  احتیاطی  اقدامات 
از  پیشگیری  به  زیادی  کمک  تواند  می  کار  محیط  در 
کرونا  انتشار بیماری های قابل انتقال و به ویژه بیماری 
تواند  اقدامات ساده می  این  و اجرای  آموزش  لذا  کند، 

کار شود.  باعث محافظت از شاغلین در محیط های 
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کرونا بحث های زیادی در مورد چگونگی تقویت  با شیوع ویروس 
ح شد. سیستم  سیستم ایمنی بدن در میان رسانه ها و مردم مطر
برابر  در  دفاع  در  چشمگیری  فعالیت های  شما  بدن  ایمنی 
ریزجاندارهای بیماری زا انجام می دهد. اما وقتی میکروبی موفق 
سیستم  یعنی  بیمار  می شوید  شما  و  کند  نفوذ  بدن  به  می شود 
امکان  آیا  است.  خورده  شکست  خود  کار  انجام  در  بدن  ایمنی 
دخالت در این فرایند و تقویت سیستم ایمنی وجود دارد؟ ارتقاء 
داروهای  و  ویتامین ها  مصرف  یا  چطور؟  غذایی  رژیم  کیفیت 
کنش سیستم  گیاهی؟ آیا تغییر سبک زندگی می تواند در تقویت وا

ایمنی نقشی ایفا نماید؟

به  اما  است  وسوسه برانگیز  موضوعی  ایمنی  سیستم  تقویت 
می آید.  دشوار  نظر  به  کاری  چنین  انجام  توانایی  دلیل  چند 
نه  و  است  سیستم  یک  کلمه  واقعی  معنای  به  ایمنی  سیستم 
نیاز  بهتر  عملکردی  داشتن  برای  سیستم  این  موجودیت.  یک 

درباره ی  زیادی  موضوعات  هنوز  دارد.  هارمونی  و  تعادل  به 
که  دارد  ایمنی وجود  اجزا در سیستم  میان  روابط  و  پیچیدگی ها 
هیچگونه  حاضر،  حال  در  هستند.  بی اطالع  آن  از  پژوهشگران 
رابطه ی مستقیم اثبات شده ای از نظر علمی میان سبک زندگی و 

ارتقاء عملکرد سیستم ایمنی وجود ندارد.

سیستم  روی  بر  زندگی  سبک  تاثیر  که  نیست  معنا  بدان  این  اما 
گیرد.  قرار  مطالعه  مورد  نباید  و  نبوده  قابل توجه  اصال  ایمنی 
و  روانی  استرس  سن،  غذایی،  رژیم  تاثیر  درباره ی  پژوهشگران 
و  حیوانات  در  چه  ایمنی  سیستم  کنش  وا روی  بر  عوامل  سایر 
چه انسان ها در حال تحقیق و پژوهش هستند. در ضمن، اتخاذ 
فرایند  آغاز  برای  شیوه  بهترین  سالم  زندگی  کلی  استراتژی های 

تقویت و بهبود سیستم ایمنی است.

حقایق علمی درباره تقویت سیستم ایمنی بدن
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   اتخاذ استراتژی های زندگی سالم

یک  کردن  دنبال  است.  سالم  زندگی  سبک  انتخاب  قدم،  اولین 
که در مسیر سالم سازی و  گامی است  دستورالعمل سالم بهترین 
تقویت سیستم ایمنی خود برمی دارید. هر قسمت از بدن شما از 
از  که  داشت  خواهد  بهتری  عملکرد  زمانی  ایمنی  سیستم  جمله 
استراتژی های  چنین  اتخاذ  با  و  باشد  محفوظ  محیطی  حمالت 

یابد: تحکیم 

    ترک سیگار

    رژیم غذایی غنی از انواع میوه ها، سبزیجات و غالت و مصرف 
کم چربی های اشباع به مقدار 

    ورزش منظم

    حفظ یک وزن متناسب

    کنترل فشار خون

    عدم  مصرف نوشیدنی های الکلی

کافی     خواب 

پختن  خوب  یا  دست  منظم  شستن  مثل  کارهایی    انجام 
گوشت برای جلوگیری از سرایت بیماری

گروه سنی     انجام تست های پزشکی به طور منظم با توجه به 
و دسته بندی ریسک سالمتی

  زودباور نباشید

باال  موجب  آنها  مصرف  که  می کنند  ادعا  محصوالت  از  بسیاری 
از  واقع  در  ایمنی  ارتقاء  مفهوم  اما  می شود.  بدن  ایمنی  رفتن 
سلول های  تعداد  افزایش  حقیقت  در  است.  بی معنی  علمی  نظر 
ایمنی بدن یا سایر سلول ها لزوما خوب نیست. مثال، ورزشکارانی 
اندام های  به  خون  )پمپاژ  می دهند  انجام  خون  دوپینگ  که 
افزایش سطح  باال بردن تعداد سلول های خون و  بدن به منظور 

عملکرد(، در معرض سکته ی مغزی قرار می گیرند.

کاری  ایمنی  سیستم  سلول های  تعداد  بردن  باال  برای  تالش 
ایمنی  سیستم  در  سلول ها  از  مختلفی  انواع  زیرا  است  پیچیده 
متفاوت  شیوه های  به  مختلف  میکروب های  به  که  دارند  وجود 
کند  پیدا  افزایش  باید  سلول  کدام  می دهند.  نشان  عکس العمل 
امروز، دانشمندان پاسخی برای این سوال  تا به  و به چه تعداد؟ 

حال  در  دائما  بدن  که  است  این  شده  اثبات  که  چیزی  ندارند. 
ساخت سلول های ایمنی است و قطعا بیشتر از میزان استفاده ی 
از  را  خودشان  اضافی  سلول های  می کند.  تولید  لنفوسیت  خود، 
که بعضی  طریق فرایند طبیعی مرگ به نام آپوپتوز از بین می برند 
انجام می دهند و  باشند  اینکه فعالیتی داشته  از  را پیش  کار  این 
بعضی پس از پیروزی در نبرد. هنوز هیچکس نمی داند چه تعداد 
عملکردی  داشتن  برای  ایمنی  سیستم  سلول های  از  نوعی  چه  و 

بهینه الزم است.

  رژیم غذایی

رژه  معده  در  دیگر  مبارز  نیروی  هر  مثل  هم  ایمنی  سیستم  ارتش 
تغذیه ی  به  نیاز  سالم  ایمنی  سیستم  یک  جنگجویاِن  می رود. 
دریافته اند  دانشمندان  که  است  مدت ها  دارند.  منظم  و  خوب 
هستند،  سوءتغذیه  دچار  و  می کنند  زندگی  فقر  در  که  افرادی 
مشخص  دقیقا  آسیب پذیر ترند.  مسری  بیماری های  به  نسبت 
خ باالی بیماری به علت تاثیرات سوءتغذیه است  که آیا نر نیست 
سیستم  بر  تغذیه  تاثیر  روی  بر  کمی  مطالعات  هم  هنوز  نه.  یا 
ارتباط  کمتر مطالعه بر روی  از آن  ایمنی بدن انجام شده است و 

تاثیر مستقیم تغذیه بر پیشرفت )یا درمان( بیماری ها.
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مثال  ریزمغذی ها،  کمبود  اینکه  بر  مبنی  دارد  وجود  شواهدی 
ویتامین های  و  اسید  فولیک  مس،  آهن،  سلنیوم،  زینک،  کمبود 
در  ایمنی  سیستم  عکس العمل  تغییر  سبب   ،E و   C،  A ،B۶
سیستم  تغییرات  این  اثر  هنوز  حال،  این  با  می شود.  حیوانات 
کمبودهای  تاثیر  کامال روشن نیست و  ایمنی بر سالمت حیوانات 
بررسی  به  نیاز  همچنان  انسان  ایمنی  سیستم  کنش  وا بر  مشابه 
از  بعضی  برای حداقل  این مرحله  تا  تحقیقات  اما  دارد.  بیشتری 

بوده اند. امیدوارکننده  ریزمغذی ها 

غذایی تان  رژیم  که  دارید  شک  گر  ا کرد؟  باید  چه  پس 
تامین نمی کند و علت، شاید  را  نیاز بدن تان  ریزمغذی های مورد 
مصرف  است،  غالت  به  سفید  نان  ترجیح  یا  سبزیجات  نخوردن 
روزانه یک مولتی ویتامین یا مکمل معدنی جدای از اینکه احتماال 
سالمت  برای  می تواند  می گذارد،  ایمنی  سیستم  بر  مثبتی  تاثیر 
لزوما  باال  دوزهای  مصرف  اما  باشد.  سودمند  نظر  همه  از  شما 
پتانسیل  روی  بر  تحقیق  حال  در  پژوهشگران  ندارد.  اثری  چنین 

مواد مغذی مختلف برای ارتقاء ایمنی بدن هستند.

  گیاهان و مکمل ها

گیاهان  و  قرص ها  بطری  با  می گذارید  گام  فروشگاه ها  به  وقتی 
کمک  بدن  ایمنی  به  می کنند  ادعا  که  می شوید  مواجه  دارویی 
اثبات  گرچه  ا می برند.  باال  را  ایمنی  سیستم  سالمت  یا  می کنند 
کارکردی  اجزای  از  بعضی  دارویی  گیاهان  این  از  بعضی  که  شده 
بر  مبنی  ندارد  وجود  مدرکی  هیچ  اما  می دهند،  تغییر  را  ایمنی 
در  شما  که  می رسانند  سطحی  به  را  ایمنی  داروها  این  که  اینکه 
یک  اینکه  اثبات  ماند.  خواهید  محفوظ  بیماری  و  عفونت  برابر 
هنوز  ببخشد  بهبود  را  ایمنی  می تواند  دیگری  ماده ی  هر  یا  گیاه 
دانشمندان  مثال  برای  است.  پیچیده  و  غامض  مسئله ای  هم 
باال  را  خون  در  آنتی بادی  میزان  نظر  به  که  گیاهی  آیا  نمی دانند 

کلی بدن مفید باشد یا نه. می برد واقعا می تواند برای ایمنی 

  تاثیر استرس

و  احساسات  میان  ارتباط  به  بدبینی  با  زمانی  که  مدرن  پزشکی 
روان  میان  نزدیک  ارتباط  کنون  ا می کرد،  نگاه  فیزیکی  سالمت 
ناراحتی  جمله   از  امراض  از  بسیاری  می کند.  تایید  را  بدن  و 
کهیر و حتی بیماری های قلبی متاثر از استرس های روانی  معده، 

گرچه ارتباط میان استرس و عملکرد ایمنی هنوز توسط  هستند. ا
توجه  مورد  هنوز  اما  دارد  قرار  مطالعه  مورد  مختلف  دانشمندان 

پژوهشگران ایمنی شناسی قرار نگرفته است.

موضوعی  ایمنی  سیستم  و  استرس  میان  رابطه ی  مطالعه ی 
تعریف  اولین قدم،  به عنوان مثال در همان  چالش برانگیز است. 
یکی  برای  که  وضعیتی  است.  رو به رو  دشواری  با  خود  استرس 
نباشد.  اینطور  شاید  دیگری  برای  باشد  استرس زا  است  ممکن 
استرس زا  آنها  منظر  از  که  می گیرند  قرار  موقعیتی  در  افراد  وقتی 
است، سنجش مقدار استرس برای خود آنها دشوار است و حتی 
یک  ذهنی  دریافت  میزان  صحت  دانستن  هم  دانشمندان  برای 
فرد از استرس سخت است. دانشمندان تنها می توانند چیزهایی 
هستند،  استرس  منعکس کننده ی  که  کنند  اندازه گیری  را 
چنین  اما  دقیقه،  هر  در  قلب  ضربان  تعداد  مثل  چیزهایی 

اندازه گیری هایی نیز شاید عوامل دیگری را انعکاس می دهند.

را  ایمنی  عملکرد  و  استرس  رابطه ی  که  دانشمندانی  بیشتر 
استرس زای  عوامل  مطالعه ی  به  داده اند  قرار  پژوهش  مورد 
روی  بر  آنها  تمرکز  عوض  در  نمی پردازند،  کوتاه مدت  و  گهانی  نا
نام استرس های مزمن است،  به  و مکرر  عوامل استرس زای دائم 
خانوادگی،  روابط  واسطه ی  به  شده  ایجاد  استرس های  مانند 
از  کار. بعضی  یا چالش های مداوم در محیط  دوستان، همکاران 
استرس  آیا  که  هستند  موضوع  این  بررسی  حال  در  دانشمندان 

مستمر بر سیستم ایمنی بدن تاثیر مخرب می گذارد.

با عنوان »آزمایش های  از آن  که دانشمندان  آزمایش هایی  انجام 
این  در  است.  دشوار  می کنند،  یاد  انسان  در  کنترل شده« 
می دهند،  تغییر  را  عامل  یک  تنها  و  یک  دانشمندان  آزمایش ها، 
مثال مقدار یک ماده ی شیمیایی، و سپس تاثیر آن تغییر را بر چند 
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اندازه گیری  مثال  می کنند،  اندازه گیری  سنجش  قابل  پدیده ی 
سیستم  سلول  نوع  یک  توسط  شده  تولید  آنتی بادی های  مقدار 
در  شیمیایی.  ماده ی  معرض  در  گرفتن  قرار  زمان  در  ایمنی 
امکان پذیر  کنترلی  چنین  انسان ها،  در  خصوص  به  و  حیوانات 
زمان  در  حیوان  یا  انسان  بدن  در  که  دلیل  این  به  نیست 

اندازه گیری خیلی اتفاقات دیگری نیز می افتد.

با وجود چنین دشواری های اجتناب ناپذیری در سنجش رابطه ی 
که بارها چنین آزمایش هایی را بر  استرس با ایمنی، دانشمندانی 
مواقع  بیشتر  و  داده اند  انجام  انسان ها  یا  مختلف  حیوانات  روی 
به  بتوانند  که  هستند  امیدوار  کرده اند،  کسب  مشابهی  نتایج 

کنند. نتیجه ای معقول و منطقی دست پیدا 

   آیا ورزش برای ایمنی بدن مفید است؟

ارکان زندگی سالم محسوب می شود. ورزش  از  ورزش منظم یکی 
پایین  را  خون  فشار  می بخشد،  بهبود  را  قلبی عروقی  سالمت 
انواع  برابر  در  بدن  از  و  می کند  کمک  وزن  کنترل  به  می آورد، 
سالمتی  حفظ  به  ورزش  آیا  اما  می نماید.  محافظت  بیماری ها 
سالم،  غذایی  رژیم  همانند  می کند؟  کمک  هم  ایمنی  سیستم 
نتیجه  در  و  بدن  کلی  سالمت  در  سهمی  می تواند  هم  ورزش 
بهبود  در  همچنین  ورزش  باشد.  داشته  ایمنی  سیستم  سالمت 
و  مواد  برای  را  امکان  این  و  دارد  مستقیم  تاثیر  خون  گردش 
آزادانه در همه جای  تا  فراهم می آورد  ایمنی  سلول های سیستم 

کار خود را به نحو احسن انجام دهند. کنند و  بدن حرکت 

تاثیر  کشف  مسیر  در  تا  هستند  تالش  در  دانشمندان  از  بعضی 
برای  بردارند.  را  بعدی  گام  عفونت  با  مقابله  بر  ورزش  مستقیم 
کرده این  که فکر بعضی از پژوهشگران را مشغول  مثال، مسئله ای 
بیماری  سبب  موارد  اغلب  در  می تواند  شدید  ورزش  آیا  که  است 
برای  کند.  ایجاد  اختالل  ایمنی  عملکرد  در  یا  شود  ورزشکار 
ورزشکاران  از  ورزشی  علوم  دانشمندان  پژوهشی،  چنین  انجام 
می خواهند تا به فعالیت بدنی خود شدت ببخشند؛ دانشمندان 
را  آن ها  ادرار  و  خون  نمونه ی  ورزشی  فعالیت  این  از  پس  و  پیش 
می گیرند تا تغییرات در اجزای سیستم ایمنی را شناسایی نمایند. 
هنوز  ایمنی شناسان  اما  تغییرات،  سری  یک  مشاهده  وجود  با 

که عکس العمل ایمنی بدن به چه صورت می باشد. نمی دانند 

گرفته است  انجام  بر روی ورزشکاران حرفه ای  آزمایش ها  این  اما 
خصوص  در  اما  گرفته اند.  قرار  شدید  بدنی  فعالیت  تحت  که 
فعالیت ورزشی متعادل برای افراد معمولی چطور؟ آیا این فعالیت 

گرچه  کمک می کند؟ تا به امروز، ا به حفظ سالمت سیستم ایمنی 
نگرفته  قرار  دانشمندان  تایید  مورد  مستقیمی  مثبت  ارتباط 
را  منظم  و  متعادل  ورزشی  تمرین  که  است  منطقی  اما  است، 
گرفت. ورزش یک  یک تیر به هدف در جهت زندگی سالم در نظر 
سایر  کنار  در  ایمنی  سیستم  سالمت  حفظ  برای  مهم  بسیار  ابزار 

اعضای بدن محسوب می شود.

آیا  که  تا دریابند  کند  کمک  که می تواند به پژوهشگران  رویکردی 
کمک می کند،  عوامل سبک زندگی همچون ورزش به بهبود ایمنی 
به روز  انسان است. تکنولوژی های  ژنوم  توالی  از تعیین  بهره گیری 
آنها  از  بتوان  که در پژوهش ها  آورده  فراهم  را  این فرصت  پزشکی 
بهره مند  ایمنی  سیستم  به  مربوط  سواالت  به  پاسخ  یافتن  برای 
که بر اساس ژنوم  شد. برای مثال، ریزآرایه ها یا »تراشه های ژنی« 
تا  می دهند  را  امکان  این  دانشمندان  به  شده اند  ساخته  انسان 
کنش به  یا غیرفعال شدن هزاران توالی ژن را در وا همزمان فعال 
ورزشکار  خون  سلول های  مثال  خاص،  فیزیولوژیکی  شرایط  یک 
کنند. پژوهشگران امیدوار  پیش و پس از تمرین ورزشی، مشاهده 
شناخت  منظور  به  الگوها  تحلیل  برای  ابزارها  این  از  که  هستند 

کنند. بهتر سازوکارهای مختلف و همزمان یک فعالیت استفاده 

 

 health.harvard.edu :برگرفته ازسایت
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مثبتی  های  رابطه  و  کنیم  رشد  ما  گذارند  نمی  درونی  موانع 
درونی  موانع  ترین  آزاردهنده  و  ترین  عمیق  از  یکی  کنیم.  برقرار 
»احساس و باور به دوست داشتنی نبودن« است. در روانشناسی 
ما  یعنی  شرم«.  و  »نقص  می گویند  عمیق  احساس  و  باور  این  به 
گر  حس می کنیم نقصی درونی داریم و از بودن خود شرمگینیم. ا
صفر  زیر  که  تان  نفس  به  اعتماد  باشید،  داشته  را  احساس  این 
می آید هیچ، دوست ندارید در جمع ها خودی نشان دهید هیچ، 
باور  را  او  کند  روبرو  خودتان  داشته های  با  را  شما  کسی  گر  ا حتی 

نمی کنید.

  

  دوست داشتنی نبودن و اقسام آن 

که باور دارد دوست داشتنی نیست، یک آدم خود  کسی  همیشه 
وقت ها  بعضی  نیست.  می دهد  گیر  خودش  به  مدام  که  انتقادگر 

هم  وقت ها  بعضی  بینید،  نمی  جمع ها  در  را  آدم  این  اصال  شما 
دقیقا با یک موجود انتقادناپذیر مواجهید:

 

گیر می دهم چون دوست داشتنی نیستم    به خودم 

این آدم ها مدام با خودشان درگیرند. با قیافه خودشان، با بدن 
هم  همیشه  و  خودشان  اخالق  با  خودشان،  هوش  با  خودشان، 
گر به این آدم ها مدام  به یک نتیجه می رسند: من الیق نیستم. ا
که زیبا، باهوش، با اخالق و ارزشمند هستند، آب  کنید  یادآوری 

در هاون می کوبید.

 

 منزوی هستم چون دوست داشتنی نیستم 

جمع ها  در  اصال  دارند  خودشان  نقص  به  باور  که  دومی  دسته 

تست خودشناسی: آیا حس می کنید دوست داشتنی نیستید؟
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حاضر نمی شوند. آنها از ارزیابی شدن می ترسند. آنها نمی خواهند 
قضاوت  معرض  در  کال  همین  برای  کنند،  فکر  خودشان  نقص  به 

قرار نمی گیرند.

  انتقادناپذیرم چون باور دارم مشکل دارم 

آنها  برای  که  این  برای  افتاده اند.  بام  طرف  آن  از  سوم  گروه 
از  حفاظی  آنها  دارند،  نقصی  که  نیاید  پیش  احساس  این 
کشیده اند. آن ها ظاهرا فکر می کنند  انتقادناپذیری دور خودشان 
کوچکترین انتقاد می آشوبند اما در  هیچ نقصی ندارند و در مقابل 

باطن خودشان را پر عیب و نقص و دوست نداشتنی می دانند.

کجا می آید؟    احساس دوست داشتنی نبودن از 

و  هوش  و  بدن  و  چهره  از  غ  فار می آییم،  دنیا  به  ما  که  وقتی 
عنوان  به  ما  هستیم.  مهم  خودمان  برای  خودمان  لباس مان، 
اینکه  خاطر  به  نمی آید  بدمان  خودمان  از  حتی  نوزاد  یک 
است.  آویزان  مان  دماغ  آب  یا  کرده ایم  کثیف  را  مان  پوشک 
همه احساس های مثبت و منفی بعدی به خودمان وقتی پیش 
که ما می فهمیم دیگران در مورد ما چه نظری دارند. مهم  می آید 
گر آنها احساس  کودکی ما والدین ما هستند. ا ترین »دیگری« در 
کافی و ارزشمند بودن به ما بدهند، بعید  دوست داشتنی بودن، 
کنیم ناقصیم و از بودن خود شرمگین  است در آینده ما احساس 
های  ریشه  شرم،  و  نقص  احساس  والدین،  جز  البته  باشیم. 
دیگری هم دارد. مهم ترین ریشه های نقص و شرم اینها هستند:

  والدین بیش از حد انتقادگر 

که پر از عیب و نقصیم،  که این احساس را به ما می دهند  والدینی 
می کنند  یادآوری  ماست  عیب  می کنند  فکر  را  آنچه  ما  به  مدام 
بیافرینند.  نبودن  داشتنی  دوست  احساس  ما  در  می توانند 
مخصوصا وقتی این عیب چندان در دست ما نباشد و مثل شب 
کند بودن، ضعف بدنی یا نداشتن  ادراری، داشتن چهره خاص، 

که مورد انتظار والدین مان است. آن نوع هوشی 

  والدین دارای احساس نقص و شرم 

نیست،  داشتنی  دوست  می کند  احساس  خودش  که  مادری 
که  هم  پدری  نیست.  دخترش  نفس  عزت  برای  مناسبی  الگوی 
باهوش نیست و در مهمانی ها  یا  توانا  کافی  اندازه  به  فکر می کند 
را پایین می آورد و این باور را در  را باال می کشد و خودش  دیگران 
برای  الگوی خوبی  گذارد،  فرزندش در میان می  با  و آشکار  نهان 

عزت نفس پسرش نیست.

  مشکل جسمی 

معلولیت های جسمی، داشتن مشکالتی در چهره، بیماری های 
را  مشکالت  این  که  جامعه ای  و  خانواده  در  مخصوصا  ژنتیکی، 
عیب می داند، می تواند به احساس نقص و شرم منجر شود. البته 
رشد  مانع  هرگز  مشکالت  این  نگیرد،  شکل  نادرست  باور  این  گر  ا

درونی انسان نیست.

 

  تفاوت با دیگران 

نظر  از  که  باشید  داشته  دیگران  با  تفاوتی  دلیلی  هر  به  شما  گر  ا
به  کثریت  ا است  ممکن  دهد،  می  قرار  اقلیت  در  را  شما  آماری 
گر سبزه باشید و به  شما انگ دوست داشتنی نبودن بزنند. مثال ا
بقیه  و  باشید  کوتاه  قد  گر  ا کنید،  مهاجرت  سفیدها  و  خ  سر شهر 
گر حتی بیش  ا باشید،  لهجه متفاوتی داشته  گر  ا باشند،  بلند  قد 
یا  بخوانید  کتاب  گروه  حد  از  بیش  باشید،  باهوش  گروه  حد  از 
گروه زیبا باشید ممکن است این تفاوت مخصوصا در  بیش از حد 

کودکی و نوجوانی به احساس نقص و شرم تان منجر شود.

تست  این  با  را  خودتان  نبودن  داشتنی  دوست  به  باور  میزان 
بزنید محک 

این جمالت را بخوانید و ببینید چقدر در موردتان صادق است. 
اثر  بیافرینید«  دوباره  خودرا  »زندگی  کتاب  پرسشنامه  این  منبع 

جفری یانگ است.

 

مرا  گر  ا مخصوصا  ندارد،  دوست  مرا  مردی  یا  زن  هیچ   -1
بشناسد. 

 )۳( غلط  تا  است  درست  بیشتر   )۲( غلط  تقریبا   )۱( غلط  کامال 
کامال درست )۶( اندکی درست )۴( تقریبا درست )۵( 

 

عشق  لیاقت  هستم.  ارزشی  بی  و  دار  مشکل  آدم  ذاتا   -2
دیگران را ندارم. 

 )۳( غلط  تا  است  درست  بیشتر   )۲( غلط  تقریبا   )۱( غلط  کامال 
کامال درست )۶( اندکی درست )۴( تقریبا درست )۵( 
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کس، حتی عزیزانم در میان  با هیچ  را  به مهرم  رازهای سر   -3
گذارم.  نمی 

کامال غلط )۱( تقریبا غلط )۲( بیشتر درست است تا غلط )۳( اندکی 
کامال درست )۶( درست )۴( تقریبا درست )۵( 

 

که والدینم دوستم ندارند.  4- تقصیر من است 

کامال غلط )۱( تقریبا غلط )۲( بیشتر درست است تا غلط )۳( اندکی 
کامال درست )۶( درست )۴( تقریبا درست )۵( 

 

ام  واقعی  شخصیت  کنم.  می  پنهان  را  ام  واقعی  شخصیت   -5
کاذب خودم را  کنم شخصیت  غیرقابل پذیرش است. سعی می 

به دیگران نشان بدهم. 

کامال غلط )۱( تقریبا غلط )۲( بیشتر درست است تا غلط )۳( اندکی 
کامال درست )۶( درست )۴( تقریبا درست )۵( 

 

کشیده می شوم )والدین، دوستان  6- اغلب به سمت افرادی 
که دست رد به سینه من می زنند یا مدام از من ایراد  و نامزد( 

گیرند.  می 

کامال غلط )۱( تقریبا غلط )۲( بیشتر درست است تا غلط )۳( اندکی 
کامال درست )۶( درست )۴( تقریبا درست )۵( 

 

را  گیرم و شخصیت خودم  انتقاد می  باد  را به  7- اغلب خودم 
که  کنم  کار را می  کسانی این  کنم؛ خصوصا در حضور  خرد می 

مرا دوست دارند. 

کامال غلط )۱( تقریبا غلط )۲( بیشتر درست است تا غلط )۳( اندکی 
کامال درست )۶( درست )۴( تقریبا درست )۵( 

 

گی های مثبت من در نظرم هیچ ارزشی ندارند.  8- ویژ

کامال غلط )۱( تقریبا غلط )۲( بیشتر درست است تا غلط )۳( اندکی 
کامال درست )۶( درست )۴( تقریبا درست )۵( 

 

کنم.  9- احساس شرمساری زیادی را تجربه می 

کامال غلط )۱( تقریبا غلط )۲( بیشتر درست است تا غلط )۳( اندکی 
کامال درست )۶( درست )۴( تقریبا درست )۵( 

 

که عیب هایم برمال  10- یکی از ترس های اصلی من این است 
شود. 

کامال غلط )۱( تقریبا غلط )۲( بیشتر درست است تا غلط )۳( اندکی 
کامال درست )۶( درست )۴( تقریبا درست )۵( 

 

 نتیجه پرسشنامه 

کدام  در  ببینید  و  بزنید  جمع  هم  با  اید،  گرفته  که  را  هایی  نمره 
دسته هستید: 

 ۱0-۱۹  در مورد احساس نقص و شرم مشکل خاصی ندارید. 

کنید دوست داشتنی نیستید.  گاهی حس  ۲0-۲۹  ممکن است 

شما  در  نبودن  داشتنی  دوست  احساس  از  هایی  رگه    ۳۹-۳0
وجود دارد. 

۴0-۴۹  احساس دوست داشتنی نبودن حتما در شما وجود دارد. 

۵0-۶0  باور شدید به دوست داشتنی نبودن دارید.

 

منبع: هفته نامه همشهری جوان
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نظر  مد  باید  کودکان  تربیت  در  که  مواردی  ترین  مهم  از  یکی 
تکیه  آن  به  آ  ینده  در  کودک  آنچه  است.  آنها  شخصیت  داد،  قرار 
کودکی  زمان  از  که  شخصیتی  اوست.  شخصیت  کرد،  خواهد 
شود  می  محسوب  شخصیت  اصلی  ستون  آنچه  و  می گیرد  شکل 
، شجاعت است. شجاعت در حکم ستون فقرات شخصیت افراد 
کارائی خویش را در نقش های اجتماعی از  است و بدون آن افراد 
از  و  دارند  باالیی  نفس  به  اعتماد  شجاع،  افراد  دهند.  می  دست 
بیاورند هراسی ندارند به همین دلیل  زبان  به  را  که حقیقت  این 

گونه اشخاص دروغ نمی گویند. این 

در  مرتفع  و  بلند  اسباب باز  ی های  از  ترس  تاریکی،  از  ترس 
یک  از  ترس  آمپول،  و  دکتر  از  ترس  تنهایی،  از  ترس  شهربازی، 
کودکان  سگ بزرگ یا هیوال و بس  یار  ی موارد دیگر جز ترس های 
و  کردن  نصیحت  ترسد،  می  چیزی  از  که  کودکی  برای  هستند. 
است  الزم  بلکه  ندارد.  فایده ای  ترس  بودن  واقعی  غیر  از  گفتن 

اقداماتی انجام بشود.

برخی  ارثی  و  شخصیتی  تفاوت های  علت  به  دارد  امکان  بچه ها 
کارتر به دنیا بیایند ولی هیچکدام  بی پروا تر و برخی د  یگر محافظه 
کودک  کمک به  که در  کاری  ترسو زائیده نمی شوند. پس نخستین 
برای غلبه بر ترسش باید انجام دهید، توجه به علت یا نقطه آغاز 

ترس های او است.

کودکان به دلیل الگوبرداری از والدین صورت  بعضی از ترس ها در 
که از عنکبوت می ترسد این ترس  می گیرد. به عنوان مثال مادری 
سرمشق  و  الگو  والدین  چون  می کند  منتقل  فرزندش  به  را  خود 
و  والدین  حاالت  و  رفتار  مشاهده  با  بچه ها  و  هستند  بچه ها 
ناامن  از  امن  شرایط  و  محیط ها  شناسائی  به  شروع  خانواده 

می نمایند.

چگونه فرزندانمان را شجاع تربیت کنم؟
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کودک شجاع روش هایی برای تربیت 

  الگو باشید

بگیرد،  شکل  فرزندتان  در  شجاعت  می خواهید  که  درصورتی 
شجاع  هم  شما  خود  که  است  این  روش  مؤثرترین  و  بهترین 
رفتار  آموزش عملی است. بچه ها  آموزش،  بهترین شیوه  باشید. 
والدین خویش را نوعی ارزش می دانند و سعی و تالش می کنند از 
کنند. بعد از این باید به اعمال خود بیشتر توجه داشته  آن تقلید 

باشید.

کودک با ترس هایش روبرو شود کنید  کمک    

آن ها  از  و  شود  روبرو  خود  ترس های  با  کرد  کمک  کودک  به  باید 
کودک در رابطه با ترس ها و دلیل آنها با شما  نگریزد. اجازه دهید 
مسخره  دارد  که  ترسی  علت  به  را  فرزندتان  هیچگاه  بزند،  حرف 
اجازه دهید  از نظر شما مضحک است.  آن  گر دلیل  ا نکنید حتی 
به  سپس  و  کند  پیدا  ترس  مسئله  به  گرایانه  واقع  نگاه  کودک 
که  دنبال راهی برای مبارزه با آن باشد. به عنوان مثال درصورتی 
را  کمد  می ترسد  اتاقش  کمد  داخل  از  تاریکی  علت  به  فرزندنتان 
کودک داخل  را دوباره خود  کنید و اجازه دهید وسایل آن  خالی 

آن قرار دهد.

  تفاوت شجاعت و بی احتیاطی را به او بیاموزید

معنای  به  شجاعت  نیست،  ترس  نبودن  معنی  به  شجاعت 
گر ترس  کار درست در هر شرایطی است حتی ا تصمیم برای انجام 

هم وجود داشته باشد.

گرفته شوند.  نظر  باید همواره در  که خطرها  این بدین معناست 
غریبه ای  که  که درصورتی  بداند  باید  کودک شما  مثال  عنوان  به 
که  کار شجاعانه این است  در خیابان خواست به او نزدیک شود، 

گزارش دهد. موضوع را به یک بزرگتر 

کنید شجاع باشد کودک را تشویق    

که می تواند شجاع  کودک بگویید  کردن غافل نشوید. به  از تشویق 
می شناسد  که  شجاعی  شخصیت های  از  چیزی  او  که  چرا   باشد 
مانند  عالقه اش  مورد  شجاع  شخصیت های  از  او  برای  ندارد.  کم 
به عنوان نمونه های شجاعت  و فیلم ها  کارتون ها  شخصیت های 
که با فرهنگ و سبک زندگی ما  مثال بزنید) البته شخصیت هایی 
نیست. شما فقط  کردن  قیاس  به معنای  این  باشند(،  همخوان 
ترس هایشان  با  زیرا  شجاعند  قهرمان ها  که  می گویید  کودک  به 
رو به رو می شوند و او هم می تواند یک قهرمان باشد. البته نباید 

کند می خواهید او را تحت فشار  کودک حس  که  کنید  طوری رفتار 
از  کودک  شود  انجام  ظرافت  با  کار  این  که  درصورتی  بگذارید. 
ترس  با  کودک  که  مدتی  طی  در  همچن  ین  می کند.  استقبال  آن 
شجاعی«،  خیلی  مثل»همینه«،»تو  عباراتی  می شود  روبرو  خود 
تو  شجاعت  اینهمه  به  برمیای«،»من  َپِسش  از  که  »می دونستم 
هم  پاداش ها  سایر  از  می توانید  بگویید.  او  به  را  می کنم«  افتخار 

کنید. استفاده 

 

ک ببیند   نگذارید فیلم های وحشتنا

ک  کودکان قوه تخیل قوی دارند و با تماشای فیلم های وحشتنا
کودک  تخیل  قدرت  روی  ها  ترس  این  زیرا  می شوند  ترس  دچار 
کودک ایجاد می کند و  گذارد و ترس و وحشت زیادی را در  اثر می 

مانع از شجاع بودن او می شود.

کتاب هایی با موضوع شجاعت برای آنها بخوانید   

فرزندتان  برای  شجاعت  با  رابطه  در  قصه هایی  و  داستان  کتاب 
کودکان در سنین پائین خود را به جای  بخوانید، با توجه به اینکه 
که می شنوند قرار می دهند،  شخصیت های داستان و قصه هایی 
به  دارد  وجود  شجاعی  افراد  آن ها  در  که  داستان هایی  شنیدن 
گذاشته و به تدریج حس شجاع  نوعی از نظر روانی روی آن ها تاثیر 

بودن را در آن ها تقویت می کند.

کودک تان را با افراد دیگر مقایسه نکنید   

کوچک تر است  کودک تان بگوید مثالن فالنی از تو  که به  درصورتی 
کاهش  کار نه تنها ترس را در او  ولی از هیچ چیز نمی ترسد با این 
نداده اید بلکه با مقایسه او با همساالنش، عزت نفسش را از بین 

برده اید.
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کشورمان داغ شده است عده  که بازار بورس در  در ماه های اخیر 
گرفته اند وارد این عرصه شوند. نکات زیر از جمله  زیادی تصمیم 
که بهتر است پیش از شروع معامالت در بازار بورس  مواردی است 

با آن آشنا شوید.

1- معامله سهام یک حرفه است

از یک سیاره  آرایشگرها  یادگرفتن حرفه نجاری غیرممکن نیست. 
را  نویسندگی  و  بگذارد  وقت  می تواند  کس  هر  نیامده اند.  دیگر 
بیاموزد. معامله سهام هم یک شغل است و مثل هر شغل دیگری 
و  خوب  علمی  منابع  خوش بختانه  بگیرید.  یاد  را  آن  می توانید 
مفیدی هم در این زمینه وجود دارد. حتی منابع مجانی موجود 
در اینترنت. ضروری است پیش از ورود به عرصه بورس اطالعات 

کنید. کسب  کافی و آموزش های الزم در این زمینه را 

با  گر  ا این حرفه چندان دشوار نیست.  که  اینجا است  نکته مهم 

چهار عمل اصلی آشنایی دارید و حوصله دارید برای مطالعه وقت 
گزینه های خوب را  کنید و  را تحلیل  بگذارید، می توانید شرکت ها 

کنید. پیدا 

2- قیمت باال الزاما نشانه خوبی نیست

پرهیز  است  نزولی  قیمتشان  که  سهم هایی  از  تازه کارها  بیشتر 
عالقه مند  آن  خرید  به  می کند  رشد  سهم  یک  وقتی  و  می کنند 
وسوسه  روز  یک  در   +۴٫۹% رشد  که  است  آن  حقیقت  می شوند. 
به  روند  این  که  ندارد  وجود  تضمینی  اما  می کند،  ایجاد  خرید 

همین شکل ادامه داشته باشد.

سهم  یک  قیمت  کاهش  است.  صادق  هم  گزاره  این  برعکس 
که در یک شرکت  گر به این نتیجه رسیده اید  نشانه بدی نیست. ا
موقعیت خوب سرمایه گذاری وجود دارد، اما قیمتش در چند روز 
شرکت  این  سهام  که  نیست  این  معنی اش  بوده،  نزولی  گذشته 

چند نکته مهم درباره بورس
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به  بفروشید.  را  خود  سهام  هستید،  آن  مالک  گر  ا یا  نخرید.  را 
خصوص در نخستین ماه های ورود به بورس الزم است خود را از 

هیجان های روزانه دور نگه دارید.

گران و سهم 100 تومانی ارزان نیست 3- سهم 1000 تومانی 

وقتی برای خرید تلفن همراه به بازار می روید، به سادگی می توانید 
گوشی ۵ میلیون  کنید و بفهمید  گوشی ها را با هم مقایسه  قیمت 
احتماال  البته  است.  ارزان  هزارتومانی   ۵00 گوشی  و  گران  تومانی 
گوشی  نیست.  بی دلیل  گوشی   یک  ارزانی  یا  گرانی  که  می دانید 

گران تر، به احتمال زیاد دستگاه بهتری است.

 ۱000 سهم  نیست.  سادگی  این  به  کار  اساس  سهام  مورد  در  اما 
صنایع   ملی   شرکت  مثال  نیست.  تومانی   ۱00 سهم  از  بهتر  تومانی 
تومان  میلیارد  هزار   ۱۲ شرکت  این  بگیرید.  نظر  در  را  ایران   مس  
عرضه  بازار  در  سهم  میلیارد   ۶0 قالب  در  را  شرکت  دارد.  ارزش 
است  )ممکن  است.  تومان   ۲00 سهم  هر  قیمت  پس  کرده اند. 
برای مثال هستند.(  این اعداد فقط  امروز متفاوت باشد.  قیمت 
گر این شرکت به ۶ میلیارد سهم تقسیم شده بود، قیمت هر برگه  ا
سهم ۲000 تومان می شد. اما ارزش شرکت ملی مس هیچ تغییری 

نمی کرد.

که باید به آن پاسخ دهید  کنید. سوالی  قیمت هر سهم را فراموش 
که آیا این شرکت ۱۲ هزار میلیارد تومان می ارزد یا نه؟ این است 

4- وقتی سهام یک شرکت را می خرید، آن شرکت را خریده اید

 ۶0 به  را  مس  ملی  شرکت  سرمایه،  بازار  در  گفتیم  که  همان طور 
چند  یا  یک  می تواند  کس  هر  و  کرده اند  تقسیم  قسمت  میلیون 
مس  ملی  سهم  میلیون   ۶ گر  ا بخرد.  را  شرکت  این  از  قسمت 
ده  بلکه  نمی شوید.  کاغذ  ورق  یک  مالک  فقط  بخرید،  )فملی( 
و  سودها  نقد،  وجوه  بدهی ها،  دارایی ها،  تمام  با  شرکت  درصد 

زیان ها، محصوالت، موجودی انبار و… از آن شما می شود.

که قبل از خرید سهم، از شرکت بازدید  حتی هستند سهام دارانی 
می کنند. در مورد آن پرس وجو می کنند. راجع به تیم مدیریتی آن 
یک  می خواهید  که  وقتی  مثل  درست  می کنند.  جمع  اطالعات 
گر در مورد خودرو تحقیق نکنید، ممکن  خودروی جدید بخرید. ا

کاله برود. است خیلی خوش شانس نباشید و سرتان 

کنید می خواهید با ده نفر از دوستانتان به طور شریکی  حاال فرض 
این  مورد  در  معمول  یک دهم  حالت  این  در  آیا  بخرید.  ماشین 
ماشین تحقیق می کنید؟ خیر. شما باز هم مجبورید تمام ماشین 

گویی می خواهید به تنهایی آن را بخرید. کنید،  را بررسی 

می خواهید  گر  ا است.  شکل  همین  به  وضع  هم  سهام  مورد  در 
»شرکت  تمام  مورد  در  باید  بخرید  را  »همراه«  سهام  از  برگه  یک 
»همراه  آیا  بپرسید  خود  از  کنید.  تحقیق  ایران«  سیار  ارتباطات 

که می خواهید مالکش باشید؟ اول« آن شرکتی است 

5- هیچ تضمینی وجود ندارد

بازار  با  را  سرمایه  بازار  که  است  این  تازه واردها  اشتباه  بزرگ ترین 
به  شبیه  چیزی  بورس  می کنند  فکر  آن ها  می گیرند.  اشتباه  پول 
بانک است: »پولت را در بورس می گذاری و سود خوبی می گیری، 
کامل اشتباه  فقط ممکن است پولت را بخورند« این تصور به طور 

است.

در بازار سرمایه، شما پولتان را جایی نمی گذارید. بلکه با پول خود 
بیاورد.  در  پول  و  کند  کار  برایتان  است  قرار  که  می خرید  چیزی 
در این صورت پول شما به امانت دست یک شرکت نیست. شما 

گرفته اید. پول خود را داده اید و بخشی از یک شرکت را 

سود  هم  شما  و  کند  سود  کند،  کار  شرکت  این  است  قرار  حاال 
کند و ارزش آن در  کار  را بردارید. ممکن است شرکت خوب  خود 
را  دارایی خود  این صورت می توانید  در  بیشتر شود.  چشم مردم 
بفروشید. این بار هم شما پولتان پس نگرفته اید، سرمایه خود را 

فروخته اید.

6- در بورس سود نقدی هم وجود دارد

که سهام یک شرکت، یعنی بخشی از دارایی آن. اما معنی  گفتیم 
که از بورس نمی توانید پول نقد دربیاورید.  این حرف این نیست 
که  دارند  امید  و  می خرند  سهم  برگه  چند  فقط  مردم  از  بعضی 
از قیمت خرید، بفروشند. حقیقت آن است  گران تر  را  سهام خود 

کرد. کاهش قیمت سهم، هنوز هم می شود سود  که باوجود 

محاسبه  را  خود  خالص  سود  شرکت ها  هرسال  پایان  در  معموال 
عدد  این  به  می آورند.  دست  به  را  سهم  هر  سود  بعد  و  می کنند 
سود  این  از  درصدی  می گویند.   Earnings Per Share یا   EPS
)بسته به تصمیم هیئت مدیره( بین سهام داران تقسیم می شود. 
 Dividend Per Share یا   )DPS( تقسیمی  سود  سود،  این  به 
است  تقسیمی  سود  این  دریافت  برای  شما  درواقع  می گویند. 
برای  جانبی  اثر  یک  سهم  خود  گران شدن  می خرید.  سهم  که 
که  از خرید بدانید  سرمایه گذاری شما است. پس الزم است قبل 

در طول یک سال چقدر سود دریافت می کنید.

کنید 7- سبد خود را متنوع 

مطمئن  سهم ها  آینده  مورد  در  هم  تحلیل گرها  بزرگ ترین  حتی 
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سرمایه گذاری  شرکت های  استخدام  به  وقتی  آن ها  نیستند. 
که ریسک  از سهم های مختلفی بخرند  درمی آیند، سعی می کنند 
صنایع  از  سهم ها  گر  ا به خصوص  می دهند.  پوشش  را  یکدیگر 

کم تر خواهد بود. مختلف انتخاب شوند، ریسک سرمایه گذاری 

کلی نیست. در شرایطی خاص  که این یک قاعده  کنید  البته توجه 
ممکن است سرمایه گذاران جذب یک صنعت خاص شوند. مثال 
یا فلزات اساسی را بخرند. اما  شاید سهام شرکت های پتروشیمی 
آن ها به امید بازدهی بیشتر، ریسک بیشتری را به جان می خرند.

صنایع  از  )سهام   مختلط  متنوع سازی  که  است  این  دیگر  نکته 
شیوه های  از  یکی  تنها  دارند(  متفاوت  شرایط  که  مختلفی 
ممکن  متفاوت  روحیه های  با  سهامداران  است.  متنوع سازی 
هم  را  افقی  یا  عمودی  متنوع سازی  مثل  تنوع  دیگر  انواع  است 

کنند. انتخاب 

که یک سرمایه گذار بجای خرید سهام یک شرکت فوالدی،  همین 
را  خود  سبد  می دهد،  قرار  خود  پرتفوی  در  را  فلزی  شرکت  چند 
که شبیه به یک زنجیر  کرده است. همین طور سهامداری  متنوع 
کتشاف معدن، تا تولید فوالد و حتی خودروسازی و لیزینگ را  از ا
پایین دست  و  باالدست  سود  تمام  تا  می دهند  قرار  خود  سبد  در 

را در اختیار بگیرند.

کنید به روحیه خودتان  که به چه روشی سبد خود را متنوع  این 
متنوع سازی  برای  سیاست  یک  که  است  مهم  اما  دارد.  بستگی 

داشته باشید.

کم ریسک هم وجود دارد 8- در بورس موارد 

نکنید  فرصت  شاید  نیست،  شما  شغل  سهام  خرید وفروش  گر  ا
به  کنید،  مطالعه  را  مختلف  شرکت های  مالی  صورت های 
و  بخوانید  را  شرکت ها  اخبار  بپردازید،  مالی  نسبت های  محاسبه 

کنید. بعد از خرید، از پرتفوی خود پاسداری 

بازار  به  نمی توانید  شما  که  نیست  این  حرف  این  معنای  اما 
از  استفاده  با  که  دارند  وجود  موسسه هایی  شوید.  وارد  سرمایه 
با سرمایه ای هنگفت، به طور تمام وقت  متخصص های حرفه ای، 

گرفته اند. بازار را زیر نظر 

خرید وفروش  آنالین  دارید  قصد  و  گرفته اید  بورسی  کد  گر  ا
 )ETF( بورس  در  معامله  قابل  صندوق های  از  می توانید  کنید، 
یا  ثابت«  درآمد  »با  می توانند  صندوق ها  این  کنید.  استفاده 
کم تر  ریسک  خاطر  به  که  است  طبیعی  باشند.  سهام«  »صندوق 
اما  باشید.  داشته  هم  کم تری  بازدهی  انتظار  باید  واحدها،  این 

که پول شما در حرارت معامالت سهام  دست کم مطمئن هستید 
تبخیر نخواهد شد.

9- نگاه بلندمدت داشته باشید

آن ها  آشنایی دارند.  بانک  با نحوه سرمایه گذاری در  بیشتر مردم 
و  پنج ساله  یک ساله،  به صورت  را  خود  پول  بیشتر  بازدهی  برای 
کوتاه مدت ناچیز  ده   ساله در بانک می گذارند. معموال سود سپرده 
ماه  یک  در  دارند  توقع  بورس  به  ورود  با  آدم ها  همین  اما  است. 

بتوانند به سود ساالنه بانک برسند.

یک  در  می کند،  تقسیم  سود  منظم  به طور  که  خوب  شرکت  یک 
به طور  را  کرده اید  سرمایه گذاری  که  پولی  تمام  ساله   ۱0 تا   ۵ دوره 
هرقدر  سهم  قیمت  آن،  از  بعد  می گرداند.  باز  شما  به  نقدی 
نظر  از  البته  کرده اید.  سود  حسابداری  نظر  از  باشد،  شده  که 
این  غیر  در  باشد.  بانکی  بهره  از  بیشتر  باید  شما  سود  اقتصادی 

کنید. گذاشتن پول در بانک بیشتر سود  صورت می توانستید با 

با  یا شرکت هایی  که شرکت های زیان ده  کنیم  یادآوری  بد نیست 
سود تقسیمی ناپایدار از این قاعده پیروی نمی کنند.

10- سهام تنها یک مورد سرمایه گذاری است

یک سرمایه گذار هوشمند تمام بازارهای ممکن را زیر نظر دارد. در 
کند، طال بخرد  شرایطی ممکن است بر روی مسکن سرمایه گذاری 
کردن دارایی به پول نقد، از خود در مقابل بازار  گاهی با تبدیل  یا 

کند. کد محافظت  را

که  است  خوب  خیلی  بد.  روزهای  و  دارد  خوب  روزهای  بورس 
موارد  می توانیم  گاهی  اما  باشیم.  داشته  نظر  زیر  را  بورس  بازار 
کنیم. از طرف دیگر بازارهای جایگزین  سرمایه گذاری بهتری پیدا 
تاثیر  بهادار  اوراق  وضعیت  بر  انرژی(  و  کاال  پول،  ک،  )امال
می گذارند. به همین دلیل تنها با خیره شدن به تابلوی معامالتی 

کثر هوشمندی دست یافت. نمی شود به حدا

نیوز منبع:تجارت 
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حبیب پرنیان خوی

یوسف پرده یاقوت

شعیب جاشویی دریایی

عبدالمجید رحمن خمیری

حبیب جهدی آفاق

یوسف مصطفوی

کوراوند سعید 

عبداهلل انصاری نیا

ج زاده حجت اهلل فر

یوسف فاضلی

رضا محمدی

عبدالنور علی نیا

حمید چمنی

کهورستانی حسن 

عبدالرحمان بشارت

عباس زبیری سرجویه

سید امین فهیمی

حسن آژینه

عبدالرحمان آسال

ستار احمدی سکل

کارگران نمونه شرکت سیمان هرمزگان
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علی رحیمی

شهرام آبادفر

بی بی ساره دانش

محسن پادریا خمیری

علی رئیسی

عالء الدین فاضلی

ساناز اسدپور خواجه پاشا

خالد روئین تن

علی ساربانی

سلیمان مالیی پلی

صالح اندرز

خواجه شاعری

علی برداره

علی افشین نصر

صالح دلخسته

کریمی تزرجی پوریا 

علی درخواه

علی اندرز

صالح پور برش

بابک اسمعیل زاده
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مسعود زادگل

هوشنگ حقگو

اسحاق رازجوان

محمدرسول امیانی

مهرداد سلیمانی مهدی باللی شهواری

ناهید افشار

احمد برزکار

کمالی زرکانی محمد 

مهرزاد قنبرزاده

عبدالمجید ناصریان

احمد حسن زاده

محمد طاهر استائی

منصور جباری

نورعلی مرداسی پیانی

قاسم امانی

محمد باهو

مجتبی صادقی

گودرزی مهدی 

یوسف رونده
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کبر قاسمی ا

فرشاد جاشویی

فلکناز منصوری نژاد

ابراهیم درخواه

فرشید فرجامی

حبیب پرنیان خویفرهاد قاسمی

ابراهیم دربه

فرید رحیمی

اشکان بلوکی ساحلی

الیاس پوراحمدی

آرش اشک تراب

امیر رستمی
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w w w. hormozgancement.com

خانه قاضی رویدر


