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فــرض کنیــم گشایشــی از بیــرون بشــود یــا نشــود؛ در هــر صــورت، مــا ]بایــد[ بنــا را بــر ایــن بگذاریــم کــه بنــا نیســت 
گشایشــی بشــود، کارهــا را ایــن  جــوری برنامه ریــزی کنیــم و کار کنیــم. آن کســانی کــه بــه اینهــا چشــم امیــد اســت، 
دارنــد بــا مــا دشــمنی میکننــد. خــب حــاال وضــع آمریــکا کــه معلــوم نیســت، »زمانــه ای اســت کــه هــر کــس بــه خــود 
گرفتــار اســت«؛ گرفتاری شــان اجــازه نمیدهــد کــه حــاال دربــاره ی مســائل بین المللــی واقعــاً یــک حرفــی بزننــد، نظــری 
ــد و  ــد حــرف میزنن ــاً دارن ــا مرتّب ــه اروپایی ه ــد ک ــا می بینی ــد؛ اّم ــزی کن ــد روی آن برنامه ری ــه آدم بتوان ــد ک ــراز کنن اب
علیــه مــا اظهــار وجــود میکننــد؛ اعالمّیــه میدهنــد کــه بایــد موشــک چنیــن بشــود و از ایــن قبیــل. خودشــان بیشــترین 
دخالتهــای نادرســت را در مســائل گوناگونــی کــه بــه آنهــا هیــچ ارتبــاط نــدارد میکننــد، از جملــه مســائل منطقــه ی مــا. 
در مــورد موشــک، خودشــان موشــکهای اتمــی مخــّرب کــه عقــل و نقــل، دیــن و دنیــا آنهــا را رد میکنــد، انبــار میکننــد 
و دارنــد -هــم انگلیــس دارد، هــم فرانســه دارد، آلمــان هــم در صــراط ایــن چیزهــا اســت؛ حــاال دارد یــا نــدارد خیلــی 
ــا[ بــه مــا میگوینــد موشــک عــاّدی هــم نداشــته باشــید؛ خــب  ــا در صــراط ایــن چیزهــا اســت- ]اّم روشــن نیســت اّم
ــن  ــد. بنابرای ــار نظــر کنی ــا اظه ــن زمینه ه ــد در ای ــد، بع ــان را اصــالح کنی ــه شــما چــه ربطــی دارد؟ شــما اّول خودت ب
ــه ی  ــد گشایشــی از ناحی ــه امی ــا[ بشــود ب ــرد، ]ی ــان ک ــا اطمین ــه اینه ــه بشــود ب ــا کســانی نیســتند ک ــد اینه می بینی

اینهــا نشســت.
 

 مشــکل اقتصــاد کشــور نداشــتن راهــکار یــا ندانســتن راهــکار نیســت؛ راهکارهــا را کارشناســان میداننــد. مــن میبینــم 
ــه   ــگاهی ها، هم ــد، از دانش ــا اقتصاددانن ــد اّم ــئولّیتی ندارن ــچ مس ــی هی ــهای دولت ــه در بخش ــانی ک ــا، از کس از دولتی ه
چیزهــای مشــترکی را بیــان میکننــد. هــم آن کــه در دولــت اســت، هــم آن کــه در مجلــس اســت یــا آن کــه در دانشــگاه 
ــد[.  ــان میکنن ــترکی را ]بی ــای مش ــترکی را، چیزه ــای مش ــد، راهکاره ــه بدهن ــکار ارائ ــد راه ــی میخواهن ــت، وقت اس
بنابرایــن راهکارهــا معلــوم اســت. مــا چــه کــم داریــم؟ آنچــه مــا نیــاز داریــم، یــک هّمــت و شــجاعت و اهتمــام جــّدی 

و پیگیــری اســت؛ ایــن را مــا الزم داریــم.

 گزیـــده ای از بیانات رهبـــر انقالب در جلســه
شـــورای عالــی هماهنگـی اقتصــــادی
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حــاال دیگــر یــک ســال از ظهــور پدیــده ای بــه نــام کوییــد-19 در جهــان مــا می گــذرد. شــاید ســال 
پیــش کــه بــرای اولیــن بــار نــام ایــن ویــروس را در رســانه ها شــنیدیم گمــان نمی کردیــم ایــن 
بــر زندگی مــان داشــته  بــزرگ و طوالنــی مدتــی  مهمــان ناخوانــده قــرار اســت چنیــن تاثیــرات 
باشــد. در ابتــدا محــل ظهــور کرونــا )چیــن( را آنقــدر از خــود دور می دیدیــم کــه بعیــد می دانســتیم 
مــا را درگیــر خــود کنــد واگــر نگــران بودیــم بــرای انســان هایی بــود کــه هــم  نوع مــان بودنــد و 
بزرگــوار »بنــی  قــول ســعدی  بــه  کــه  را تهدیــد می کــرد  ایــن ویــروس ناشــناخته زندگی شــان 
ــان  ــد گم ــاز ش ــورمان ب ــه کش ــاری ب ــن بیم ــای ای ــه پ ــی ک ــای اول ــد«. روزه ــک پیکرن ــای ی آدم اعض
می کردیــم ماننــد ســایر ویروس هــای آنفوالنــزا کــه تــا آن زمــان شــاهد آن بودیــم نهایــت بعــد 
آمــدن واکســن  بــا  امــروز  و  نبــود  اینگونــه  امــا  مــی رود.  و  را می گیــرد  راهــش  مــاه  یکــی دو  از 
زدن هــا،  ماســک  ایــن  دســت  از  دیگــر  ســال  تــا  دارد  امــکان  این کــه  بــه  کــردن  فکــر  کرونــا 
رویاســت.  یــک  شــبیه  شــویم،  خــاص  اجتماعــی  فاصله گذاری هــای  و  کردن هــا   ضدعفونــی 
دســت  از  بیمــاری  ایــن  بخاطــر  را  عزیزمــان  هموطنــان  از  بســیاری  ســال  یــک  ایــن  مــدت  در 
کنــار  در  را  عزیزانشــان  خالــی  جــای  بســیاری  خانواده هــای  امســال  یلــدای  شــب  و  داده ایــم 
خــود احســاس کرده انــد. خــود را در غــم ایــن عزیــزان شــریک می دانیــم و امیدواریــم هــر چــه 
زودتــر بــا یــاری خداونــد اپیدمــی کوییــد-19 پایــان گیــرد و تــا آن روز بــا رعایــت تمامــی نــکات 
بهداشــتی بــرای جلوگیــری از شــیوع ایــن ویــروس کمتــر شــاهد ابتــا و مــرگ و میــر ناشــی از آن 
فــداکاری قهرمان گونــه کادر درمانــی کشــور  تــاش و  از  نیــز  یــادی  اینجــا  باشــیم. جــا دارد در 
از جــان و دل  بــرای نجــات جــان هموطنان مــان  تــوان  در ماه هــای گذشــته کنیــم کــه در حــد 
مایــه گذاشــتند و درود بفرســتیم بــه روان پزشــکان و پرســتارانی کــه در ایــن راه جــان خــود 
بــود. خواهــد  زنــده  ایــران  مــردم  دل  در  همیشــه  تــا  عزیــزان  ایــن  یــاد  دادنــد.  دســت  از   را 

ــا توجــه بــه تجربــه ایــن یــک ســال بایــد بیــش از پیــش قــدر ســامتی را بدانیــم و لحظه هایــی  ب
کــه در کنــار اعضــای خانــواده، دوســتان و آشــنایان خــود هســتیم را بــا رنــگ مهربانــی و محبــت 
ــر کنــد  ــاد داشــته باشــیم زندگــی گاهــی می توانــد بــه گونــه ای تغیی ــه ی ــر کنیــم و همیشــه ب زیبات
کــه حســرت معمولی تریــن چیزهایــی کــه اکنــون بــا بــی تفاوتــی از کنارشــان می گذریــم را برایمــان 
بــه همــراه داشــته باشــد. بــه امیــد روزهایــی بهتــر و آرزوی ســامتی بــرای همــه بــه ویــژه کارکنــان 

دوســت داشــتنی شــرکت ســیمان هرمــزگان.
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اخبار داخلی شرکت

 آیین تکــــریم و معـــارفـــه عضـــو جـدیــد هیــات مدیــــره
گان برگــــزار شد  شرکت سیمان هرمز

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سیمان 
احمدی  حسین  آقای  زحمات  از  تکریم  مراسم  هرمزگان، 
کاظمی  حسین  آقای  معارفه   و  مدیره  هیئت  سابق  عضو 
روز  هرمزگان،  سیمان  شرکت  مدیره  هیئت  جدید  عضو 
شنبه مورخ بیست و نهم آذر 1399 با حضور دکتر مهدی 
آقایان حسین  هرمزگان،  مدیرعامل شرکت سیمان  باشتی 
فاتح، محمدعلی مداحی و زاید مالیی دیگر اعضای هیئت 

مدیره این شرکت برگزار شد.

و  لوح  اهدای  ضمن  مدیره  هیئت  اعضای  مراسم  این  در 
قدردانی از عملکرد حسین احمدی در مدت حضور ایشان 
آرزوی  ایشان  برای  کاظمی،  به حسین  گویی  و خوش آمد 

موفقیت کردند.
مدیره،  هیئت  جلسه  تشکیل  از  پس  و  ادامه  در  همچنین 
حسین  دکتر  و  رییس  عنوان  به  کاظمی  حسین  مهندس 
سیمان  شرکت  مدیره  هیئت  رییس  نایب  عنوان  به  فاتح 

هرمزگان انتخاب شدند.
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محمد رضا شهابی:  واحد حراست در فرآیند تولید، همراه و حامی کارکنان است

محمــد رضــا شــهابی متولــد خــرداد مــاه 1356 در 
ــوق  ــی ف ــدرک تحصیل ــاس و دارای م ــتان بندرعب شهرس
لیســانس مدیریــت اجرایــی از ســال 1383 همــکاری خــود 
را در مجموعــه ســیمان هرمــزگان آغــاز کــرده اســت و هــم 
اکنــون بــه عنــوان مدیــر حراســت بــه فعالیــت خــود ادامــه 
ــه  ــوی مجل ــا گفتگ ــم ت ــوت می کنی ــما را دع ــد. ش می ده

ــا ایشــان بخوانیــد. ســیمان هرمــزگان را ب

 آقــای شــهابی خالصــه ای از ســوابق و فعالیت هــای خــود 
را در ســیمان هرمــزگان بیــان کنید؟

ــه عنــوان  ــه ابتــدا ب ــه کارخان ــدو ورود ب ــام خــدا. در ب ــا ن ب
رئیــس کارگزینــی، ســپس رئیــس روابــط عمومــی، مدیــر 
ــه  ــه جاســت ک ــردم. ب ــت ک ــر حراســت فعالی اداری و مدی

از کلیــه مدیــران عامــل شــرکت، بویــژه مدیرعامــل کنونــی 
جنــاب آقــای دکتــر باشــتی تشــکر نمایــم کــه مــن را برای 
ســومین بــار بــه عنــوان مدیــر حراســت انتخــاب نمودنــد.

 چــرا مجموعــه ســیمان هرمــزگان را بــرای 
فعالیــت انتخــاب نمودیــد؟

ــی  ــزگان یک ــیمان هرم ــرکت س ــه ش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــن  ــت و همچنی ــور اس ــیمان کش ــای س ــن برنده از برتری
ــه فعالیت هــای تولیــدی  عالقــه ای کــه اینجانــب نســبت ب
و گروهــی داشــتم باعــث شــد، وارد کارخانــه ســیمان 
ــوأم  ــکاری ت ــی و هم ــه همدل ــوم و در ادام ــزگان ش هرم
ــزه بیشــتر و  ــث انگی ــی همــکاران باع ــا تخصــص و کارای ب

ــد. ــه ش ــن در کارخان ــدگاری م مان
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  شــما چنــد کارمنــد داریــد و چــه ویژگی هایــی را 
در همــکاران خــود برجســته می بینیــد؟

همــکاران مــا در ایــن بخــش قریــب بــه هفتــاد نفر هســتند و 
همــه آنهــا از لحــاظ نظــم و انضبــاط کاری و تعهــد ســازمانی 

در ســطح باالیــی قــرار دارند.

 آقــای شــهابی لطفــا در مــورد وظایــف خودتــان در 
واحــد حراســت بیشــتر توضیــح دهید؟

ــر  ــالوه ب ــت ع ــد حراس ــه واح ــم ک ــه بگوی ــور خالص ــه ط ب
حفاظــت از تاسیســات بــه دنبــال ایجــاد محیطــی امــن برای 
ــا آرامــش خاطــر در جهــت  ــد ب ــه بتوانن ــان اســت ک کارکن

ــه فعالیــت کننــد.  پیشــبرد اهــداف کارخان

   یــک خاطــره خــوب و یــک خاطــره بــد در دوران 
؟ مت خد

خاطــره خــوب بســیار اســت. یکــی از ایــن خاطــرات مانــدگار 
ــر عهــده  در زمانــی اســت کــه ریاســت روابــط عمومــی را ب
داشــتم و تعــدادی از همــکاران بــه عمــره مفــرده و تعــدادی 
از خانواده هــای همــکاران نیــز بــه زیــارت حــرم امــام 
ــرت  ــارگاه حض ــب)س( و ب ــرت زین ــرم حض ــین)ع(، ح حس

ــه)س( مشــرف شــدند. رقی

خاطــره بــد هــم زمانــی اســت کــه یکــی از همــکاران خــود را 
در مجموعــه ســیمان هرمزگان از دســت دادم.

  اگــر بخواهیــد حراســت را در یــک واژه توصیــف 
کنیــد، آن واژه کــدام اســت؟

اعتماد

 سخن پایانی:

واحــد حراســت در فرآینــد تولیــد در ایــن شــرکت،  همــراه 
و حامــی کارکنــان اســت و وظیفــه آن ایجــاد بســتر مناســب 
بــرای کار، صیانــت از منابــع انســانی و تاسیســات و امکانــات 
ــم در  ــراري نظ ــت و برق ــظ امنی ــا حف ــت و ب ــه اس کارخان
راســتاي تکریــم اربــاب رجــوع و اهتمــام بــه انجــام تعهــدات 
نقــش بســزایي در تولیــد و حفــظ امنیــت شــرکت دارد. بنده 
نیــز بــه عنــوان یــک خدمتگــزار کوچــک در ایــن ســازمان از 
اینکــه توفیــق خدمــت بــی منــت بــه همــکاران و مجموعــه 
ــندم. در  ــیار خرس ــرده ام بس ــدا ک ــزگان را پی ــیمان هرم س
حــال حاضــر نیــز بــا وجــود دکتــر باشــتی مدیــر بــا دانــش، 
ــگاه عملکــردی شــرکت  ــه؛ جای ــرژی کارخان ــر ان جــوان و پ
ســیمان هرمــزگان ارتقــا یافتــه اســت. جــا دارد همیــن جا از 
همــه همــکاران، معاونــان، مدیــران و کلیــه پرســنل کارخانــه 
ــود  ــف خ ــام وظای ــت را در انج ــد حراس ــواره واح ــه هم ک
یــاری نموده انــد تشــکر کنــم. در پایــان هــم بیتــی از جنــاب 

ــم: ــان شــما می کن ــم مخاطب ــظ را تقدی حاف

ده روز مهر گردون افسانه است و افسون

یکی به جای یاران فرصت شمار یارا
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افزایش 76 درصدی فروش سهرمز نسبت به سال گذشته

فروش شرکت سیمان هرمزگان در سال منتهی به 30 آبان 
1399، در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل 76 درصد 

افزایش داشته است.
 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سیمان 
عملکرد  گزارشی  در   24 بورس  خبری  پایگاه  هرمزگان، 
شرکت سیمان هرمزگان را مورد بررسی قرار داده است که 

متن کامل آن را باهم مرور می کنیم:
در  مناسب  تدبیر  و  مدیریت  با  هرمزگان  سیمان  شرکت 
سال جهش تولید علی رغم همه چالش ها در دوران سخت 
است.  داده  افزایش  را  تولید سیمان خود  میزان  اقتصادی، 
به طوری که در سال مالی منتهی به 30 آبان ماه 1399 
معادل 2.217.789 تن انواع سیمان و کلینکر تولید داشته 

و تولید سیمان این شرکت در مقایسه با مدت زمان مشابه 
سال قبل 21درصد افزایش داشته است.

بهادر  اوراق  و  بورس  در  سهرمز  نماد  با  که  شرکت  این 
ثبت رکورد فروش 2.191.406  با  ایران شناخته می شود، 
سابقه  بی  رقم  به  را  خود  فروش  مبلغ  جاری  سال  در  تن 
در  مبلغ  این  که  است  رسانیده  ریال  میلیون   5،136،947
درصد  گذشته76   سال  در  مشابه  زمان  مدت  با  مقایسه 

افزایش را رقم زده است.
اخیر،  ماه های  در  سرمایه  بازار  نشیب  و  فراز  به  توجه  با 
رشد  شاهد  بازدهی،  46درصد  با  مجموع  در  سهرمز  سهام 
قیمت بوده به طوری که بهای آن از 12145ریال در ابتدای 

سالجاری به 17750 ریال افزایش یافته است.
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شرکت سیمان هرمزگان همواره در زمره برترین شرکت های 
در  سیمان  کننده  تامین  بعنوان  و  کشور  سیمان  تولید 
را  از دالیل آن  پروژه های عظیم شناخته می شود که یکی 
زمینه  که  دانست  مجموعه  این  مدیریت  در  ثبات  می توان 
شرکت  برای  را  استراتژیک  و  بلندمدت  برنامه های  اجرای 

بوجود آورده است.
تولید سیمان  استانداردهای  و  اصول  رعایت  با  این شرکت 
در کشورهای دیگر، بازارهای صادراتی جنوب خلیج فارس، 
جنوب آسیا و آفریقا را از آن خود کرده است و با توانایی 
توانسته  باال  احجام  در  کلینکر  و  سیمان  تحویل  و  حمل 
است گوی سبقت را از رقبای داخلی و خارجی خود برباید 
و  سیمان  کنندگان  صادر  بزرگترین  از  یکی  به  را  خود  و 

با  این شرکت  دیگر   از سوی  نماید.  تبدیل  کشور  کلینکر 
مناطق  نظیر  مناطقی  در  خود  داخلی  بازارهای  گسترش 
استان  و حاشیه های   مرکز  و همچنین  و قشم  آزاد کیش 
هرمزگان توانسته است سهم باالیی از بازار داخلی کشور را 

به خود اختصاص دهد.
شایان ذکر است سیمان هرمزگان به تازگی مجوز افزایش 
10 درصدی نرخ فروش محصوالت را دریافت کرده که این 
افزایش قیمت  افزایش قیمت فروش سیمان پاکتی در پی 

خرید پاکت سیمان بوده است.

منبع: پایگاه خبری بورس 24
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محمد ستایش متولد 1355 است و از سال 1389 فعالیت 
ایشان همکاری خود  است.  کرده  آغاز  کارخانه  در  را  خود 
کرده  آغاز  سنگین  ماشین  راننده  عنوان  به  مجموعه  با  را 
واحد  سرپرست  عنوان  به  پشتیبانی  واحد  در  هم اکنون  و 
مجله  گفتگو  ادامه  در  است.  خدمت  به  مشغول  ترابری 
سیمان هرمزگان را با این همکارمان دررابطه با فعالیت هایی 

که انجام می دهند خواهید خواند.
 آقای ستایش شرح وظایف شما در واحد پشتیبانی 

به چه صورت است؟
قسمت های  تمام  با  مستقیم  طور  به  ماشین آالت  واحد 
کارخانه در ارتباط است و من به عنوان سرپرست این واحد، 
سرویس  بر  نظارت  کارها،  نظارت  و  اولویت بندی  تقسیم، 
بر  نظارت  همچنین  و  آالت  ماشین  تعمیرات  و  نگهداری 

خودروهای استیجاری را عهده دار هستم.
چه  حوزه  این  در  خودتان  سابقه  به  توجه  با    
از  نگهداری  فرایند  بهبود  جهت  در  پیشنهادی 

ماشین آالت دارید؟

تمام قسمت های  به همکاری  نیاز  ماشین آالت  از  نگهداری 
به گونه ای  باید  و  دارد  را  این دستگاه ها  از  استفاده کننده 
نظیر  دستگاه هایی  از  نیاز  و  ضرورت  موارد  در  که  باشد 
لیفتراک، لودر و جرثقیل و غیره استفاده گردد تا استهالک 
و هزینه به حداقل برسد. همچنین استفاده از لوازم یدکی 
در  بیشتر  کار  نیروی  از  استفاده  و  مرغوب  و  اورجینال 
دستگاه(   50 از  )بیشتر  دستگاه ها  کاری  خصوص سرویس 

باعث افزایش عمر مفید آن ها می شود.
 سخن پایانی:

این  در  دوستان  و  همکاران  تمام  برای  سالمتی  آرزوی 
مجموعه را دارم و تشکر از دوستان و همکارانی که ما را در 
دکتر  آقای  جناب  الخصوص  علی  می دهند  یاری  مجموعه 
آقای مهندس مالیی، مهندس  باشتی، مدیر عامل محترم، 

حسینی و آقای اکبری و سایر دوستان و همکاران.

نگهداری از ماشین آالت نیاز به همکاری تمام قسمت های استفاده کننده از 
این دستگاه ها را دارد
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 بازدید مدیر کل کار،تعاون و رفاه اجتماعی استان از
گان  کارخانه سیمان هرمز

با  هرمزگان  استان  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  کل  مدیر 
همراهی معاونان و کارشناسان ارشد ذیربط آن دستگاه، از 

کارخانه سیمان هرمزگان بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سیمان 
هرمزگان، در این بازدید که دکتر مهدی باشتی مدیر عامل، 
از مدیران شرکت  زاید مالیی عضو هیئت مدیره و جمعی 
سیمان هرمزگان حضور داشتند، هادی ابراهیمی مدیر کل 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان هرمزگان ضمن قدردانی 
از فعالیت های این شرکت درراستای عمل به مسئولیت های 
هرمزگان  گفت: سیمان  بندرخمیر  در شهرستان  اجتماعی 
که  است  استان  غرب  در  تاثیرگذار  و  مهم  صنایع  از  یکی 

تاثیر بسزایی در توسعه منطقه داشته است.

توجه  با  پرسنل  بازنشستگی  بازدید شرایط  این  در حاشیه 
مورد  در  آن  شمول  و  زیان آور  و  سخت  مشاغل  قانون  به 
مدیرعامل  توسط  نیز  هرمزگان  سیمان  شرکت  پرسنل 
تامین  و  رفاه  کار  محترم  مدیرکل  که  شد  مطرح  شرکت 
کارخانه، دستور  کاری  به شرایط  توجه  با  استان  اجتماعی 

مساعدت برای همکاری با رعایت قانون را صادر کرد.
اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  کل  مدیر  است،  ذکر  شایان 
ارشد  کارشناسان  و  معاونان  همراهی  با  هرمزگان  استان 
از  اعم  کارخانه  مختلف  بخش های  از  دستگاه،  آن  ذیربط 

خط تولید، بارگیر خانه، درمانگاه و...  بازدید کردند.
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کاوه رحیمی از همکاران مان در واحد مالی شرکت سیمان 
هرمزگان است که از سال 1380 در این مجموعه فعالیت 
خود را آغاز کرده است. با او درباره تجربه های این سال ها 
گفتگو  به  است  داشته  دهه  دو  این  در  که  خاطراتی  و 

نشسته ایم.
که  دارد  مزیت هایی  چه  هرمزگان  سیمان  شرکت   

شما این مجموعه را برای فعالیت انتخاب کردید؟ 
بزرگ ترین  از  یکی  آن جا که مجموعه سیمان هرمزگان  از 
سکونت  آنجا  در  که  بود  منطقه ای  تولیدی  شرکت های 
زمینه  خدمت  و  رشد  برای  می کردم  احساس  و  داشتم 

مناسبی دارد، این مجموعه را انتخاب کردم . 
 قبل از سیمان هرمزگان در جای دیگری هم فعالیت 

می کردید؟ 
از همان ابتدای شروع کار، در این مجموعه افتخار همکاری 

داشته ام . 

 چه ویژگی هایی در مجموعه سیمان هرمزگان بوده 
که شما را پایبند اینجا کرده است ؟ 

انسان  این است که  از مهم ترین ویژگی های مجموعه  یکی 
نهایت  در  که  دارد  فرآیندی مشارکت  در  احساس می کند 
منجر به تولید یک محصول ارزشمند برای جامعه و مردم 
می شود و برای اقتصاد کشور ارزش افزوده ایجاد می کند . 
 آقای رحیمی فرایند کار در بخش شما به چه صورت 

است و شما چه وظایفی دارید؟ 
شرکت  هر  واحد های  حساس ترین  از  یکی  مالی  واحد 
برای موفق بودن و باال رفتن بهره وری آن شرکت است. با 
توجه به اینکه هدف هر شرکتی در نهایت فروش محصول 
در  را  برجسته ای  نقش  فروش  حسابداری  است،  تولیدی 
واحد  همکاری  با  اول  صف  در  و  می کند  ایفا  زمینه  این 
فروش وظیفه خدمات و امور مربوط به مشتریان و عاملین 
فعالیت  حوزه  در  دیگر  سوی  از  دارد.  عهده  به  را  فروش 

بستر الزم جهت ارتقا و پیشرفت تک تک پرسنل مستعد فراهم شود
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حسابداری،  محصول  فرآیند  تولید  برای  شرکت  جاری 
مربوط  امور  که  می کند  ایفا  را  برجسته ای  نقش  مالی 
فرآیند  و  اساسی  و  جزیی  تعمیرات  شامل  پیمانکاری  به 
تامین مالی قطعات و خدمات را بر عهده دارد و با توجه به 
فروش،  حوزه  در  فعالیت ها  استراتژیکی ترین  از  یکی  اینکه 
فرآیند  در  حیاتی  نقش  واحد  این  است  محصول  صادرات 
است.  دار  عهده  را  صادرات  تسهیل  و  حمل  پرداخت های 
این  مسئولیت  کارخانه  حسابداری  رئیس  بعنوان  اینجانب 

حوزه ها را بر عهده دارم.  
و  کاری شما چیست  حوزه  های  چالش  ترین  مهم   

چه تالش هایی برای رفع آن ها انجام می دهید ؟ 
در  بودن  دقیق  و  سریع  مالی  حوزه  در  چالش  مهم ترین 
در  هم  که  است   کارها  و حساسیت  دقت  با  همراه  زمان، 
روند امورات جاری و هم در فرآیند تهیه گزارشات آتی برای 
از طرفی  تاثیرگذار است.  استفاده و تصمیم گیری مدیریت 
به بورسی بودن شرکت حایز اهمیت است که در  با توجه 
این  انجام  برای  نشود.  وارد  خللی  بورس  به  گزارش  ارائه 
امور به بهترین شکل ممکن، با رصد کارها و انجام مستمر 
انتقال تجربیات گذشته به پرسنل نسبت  با  آموزش همراه 
به افزایش مهارت و توانایی اقدام می شود و از سوی دیگر 
سعی شده است با استفاده از قابلیت های نرم افزاری سرعت 

و دقت در انجام امور را افزایش دهیم . 
سیمان  کارکنان  از  یکی  عنوان  به  انتظاری  چه   

هرمزگان از مجموعه دارید؟ 
ارتقا و پیشرفت تک  این است که بستر الزم جهت  انتظار 
تک پرسنل مستعد فراهم شود که در نهایت باعث پیشرفت 

و ارتقا سازمان خواهد شد .
 شما چند کارمند دارید؟

در واحد حسابداری مالی و فروش شش نفر همکار دارم که 
همه در کار خود بهترین هستند . 

فعالیت های  همچنین  و  کاری تان  حوزه  درباره   
روزمره ای که در شرکت دارید بیشتر توضیح دهید ؟ 
حوزه ریاست حسابداری از یک طرف در تماس مستقیم با 

از طرف  و  هستند  مختلف  دارای سالیق  که  است  پرسنل 
ارتباط  در  امور  و  سیاست ها  انجام  برای  مدیریت  با  دیگر 
در  و  کرد  برقرار  را  خوبی  ارتباط  و  تعادل  باید  لذا  است 
فعالیت های روزمره همواره در حال رصد کارها برای تسهیل 
و  مدیریت  درخواست های  و  کارها  به  بخشیدن  تسریع  و 
هماهنگی و برطرف کردن نیازهای پرسنل و دیگر واحدها 

در حوزه مالی با توجه به مسئولیت ها هستم . 
 یک خاطره خوب و یک خاطره بد در دوران خدمت 

آقای رحیمی ؟ 
ولی  است  خاطره  خوب  همکاران  کنار  در  بودن  روز  هر 
در مجموعه سیمان  پذیرفته شدن  از خاطرات خوبم  یکی 
هرمزگان است. انسان در فراموش کردن خوب عمل می کند 
برای همین خاطرات بد در خاطرم نمی ماند و برای گفتن 

چیزی در خاطرم نیست. 
 چه پیشنهادی برای بهبود معیشت کارکنان دارید؟ 
و  دارند  آن را  دغدغه  پرسنل  که  مسایلی  از  یکی  نظرم  به 
تاثیر زیادی در آینده شخص خواهد داشت پس انداز برای 
پاداش  بصورت  ساله  هر  می شود  پیشنهاد  که  است  آینده 
اختصاص  پرسنل  به  سهام  واگذاری  و  خرید  به  را  مبلغی 
در  شخصی  دغدغه های  از  دیگر  یکی  همچنین  و  بدهند 
قالب  در  می تواند  که  است  مسکن  تامین  زندگی  شروع 

تعاونی انجام گیرد.
 سخن پایانی:

در پایان از همه همکاران به ویژه از تالش مدیریت محترم 
عامل که اهتمام زیادی برای پرسنل و شرکت دارند تشکر 
حق  پناه  در  که  خواستاریم  منان  خداوند  از  و  می نمایم 

همیشه پیروز و سربلند باشند. 
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صمیمیت بین همکاران همیشه باعث خوشحالی ام بوده 
حمیــد محمــودی لشــتغانی 41 ســاله، ســاکن محلــه 
لشــتغان، متاهــل و دارای ســه فرزنــد اســت. ایشــان 
همــکاری خــود را بــا ســیمان هرمــزگان از ســال 76 آغــاز 
ــگاه مســئول رســتوران مجموعــه ســیمان  کــرده و در جای
هرمــزگان در تــالش اســت کــه کارکنــان غذایــی بــا کیفیت 

ــد. ــا ایشــان را بخوانی ــو ب ــه گفتگ داشــته باشــند. در ادام

ــود را در  ــای خ ــوابق و فعالیت ه ــه ای از س  خالص
ســیمان هرمــزگان بیــان کنیــد؟

ــذا  ــت غ ــت و کیفی ــتم و کمی ــتوران هس ــر رس ــن ناظ م
ــرار  ــارت ق ــی و نظ ــورد بررس ــده را م ــتفاده ش ــواد اس و م
می دهــم. همچنیــن مســئولیت رســتوران و توزیــع غــذا را 

ــده دارم. ــه عه ب

ــرای کار  ــزگان را ب ــیمان هرم ــه س ــرا مجموع  چ
انتخــاب کرده ایــد؟

هنگامــی کــه جویــای کار بــودم شــرکت ســیمان هرمــزگان 
ــا  ــکر ب ــدا را ش ــود. خ ــرای کار ب ــا ب ــن گزینه ه از بهتری
تقاضــای مــن موافقــت شــد و مشــغول بــه فعالیــت شــدم. 

یکــی دیگــر از ویژگی هــای اشــتغال در مجموعــه ســیمان 
نزدیکــی آن بــه محــل زندگــی ام بــود.

 یــک خاطــره خــوب و یــک خاطــره بــد در دوره 
خدمت تــان؟

خاطــره بــد، آتش ســوزی آشــپزخانه بــود کــه خــدا را شــکر 
تلفــات جانی نداشــت.

ــکاران و  ــتان و هم ــا دوس ــنایی ب ــم آش ــوب ه ــره خ خاط
صمیمیــت بیــن مــا کــه همیشــه باعــث خوشــحالی ام بــوده 
ــد از 21  ــرکت بع ــذب ش ــره، ج ــن خاط ــا بهتری ــت. ام اس

ــود. ــکار ب ســال فعالیــت زیــر نظــر پیمان

 سخن پایانی:
تقدیــر و تشــکر از مدیــران و مســئوالن شــرکت، بخصــوص 
باشــتی مدیرعامــل محتــرم شــرکت ســیمان  دکتــر 
ــا را  ــه م ــال کار در کارخان ــد از 21 س ــه بع ــزگان ک هرم

ــرد. ــحال ک ــا را خوش ــواده م ــود و خان ــذب نم ج
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شرکت  همکاران  از   1352 سال  متولد  علیدادی  میترا 
سیمان هرمزگان است که فعالیت خود را در این مجموعه 
درحال  ایشان  است.  کرده  آغاز   1384/08/30 تاریخ  از 
حاضر با سمت کارشناس حسابداری در حوزه معاونت مالی 
از همکاران  ایشان که  با  اقتصادی شرکت فعالیت دارند.  و 
قدیمی سیمان هرمزگان محسوب می شوند درباره تجربیات 

این سال ها به گفتگو نشسته ایم.
را  هرمزگان  سیمان  مجموعه  چرا  علیدادی  خانم   

برای فعالیت انتخاب کردید؟
انسانی  نیرو ی  سازمان ها،  موفقیت  کلیدی  عوامل  از  یکی 
هر مجموعه است. از این رو محیط مناسب، مدیران دلسوز، 
همکاران صادق و بنیه مالی مناسب شرکت، بهره وری باال، 
مدیران  که  اهمیتی  و  درکارکنان  مضاعف  انگیزه  ایجاد 
شرکت برای پرسنل قائل هستند، فعالیت در شرکت سیمان 
هرمزگان را تبدیل به  امری مطلوب و دوست داشتنی برای 

من کرده است.

 قبل از سیمان هرمزگان در جای دیگری هم فعالیت 
می کردید؟

بله. پیش از این در روزنامه های همشهری و صبح فعالیت 
می کردم که حدود 14 سال پیش افتخار همکاری با شرکت 

سیمان هرمزگان نصیبم شد.
 چه ویژگی هایی در مجموعه سیمان هرمزگان بوده 

که شما را پایبند اینجا کرده است؟
به این شغل عالقه داشتم و از طرفی شرکت خوب سیمان 
و  مجموعه  درستی  و  صداقت  حال  درعین  و  هرمزگان 
این  در  نیز  مدیران  و  همکاران  خوش  و  حرفه ای  اخالق 

عالقه تاثیرگذار بوده  است. 
چه  به  شما  بخش  در  کار  فرایند  علیدادی  خانم   

صورت است و شما چه وظایفی دارید؟
من به عنوان کارشناس حسابداری وظیفه ثبت رویدادهای 
به  مربوطه  گزارش های  ارائه  و  مستندات  کنترل  مالی، 

یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها، نیرو ی انسانی هر مجموعه است
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اطالعات  ارائه  وظیفه  و همچنین  دارم  عهده  بر  را  مدیران 
و  حساب رسان  کلیه  با  مالی  رابط  عنوان  به  مستندات  و 
بازرسان شرکت از جمله حساب رسان مستقل، حساب رسان 
بیمه، ممیزین مالیاتی و حساب رسان داخلی با بنده است. 
همچنین وظیفه نگهداری اسناد مالی و مکاتبات فی مابین 
نیز  را  مالی  حیطه  در  شرکت  از  خارج  اشخاص  و  شرکت 

برعهده دارم.
به عالوه گاهی اوقات گزارش های مربوط به معاونت محترم 
می شود.  تنظیم  و  تهیه  اینجانب  توسط  مدیریت  و  مالی 
اسناد  کلیه  متناوب  طور  به  هستم  موظف  من  همچنین 
بر 20،000  بالغ  که  کارخانه(  و  )تهران  حسابداری صادره 
گذاری،  شماره  مالی  سال  پایان  تا  است  سال  در  سند 
و  بازرسان  مراجعه  زمان   در  تا  شود  بندی  و جمع  صورت 
حساب رسان و یا درخواست مدیران مربوطه در اختیار آن ها 

قرار گیرد.
 مهم ترین چالش های حوزه کاری شما چیست و چه 

تالش هایی برای رفع آن ها انجام می دهید؟
مهم ترین چالش های موجود در حوزه کاری اینجانب، حجم 
باالی اسناد است  که باید کلیه کارهای مربوط به آن ها را 
با صرف زمان بیش تر و استفاده  اما  انجام دهم.  به تنهایی 
از امکانات موجود شرکت و همکاری دیگر پرسنل در زمان 
فائق  چالش  براین  همواره  کمکی،  صورت  به  کار  شلوغی 
شده ام. جا دارد همین جا از همه همکارانی که در این امر 

من را یاری می کنند تشکر کنم.
سیمان  مجموعه  در  که  همکارانی  و  دوستان   
هرمزگان با هم صمیمی هستید، چه کسانی هستند؟

با توجه به اینکه من جزء پرسنل قدیمی شرکت هستم با 
اکثر همکاران )چه تهران و چه کارخانه( در ارتباط هستم 
و صمیمیت ام به ویژه با پرسنل مربوط به حوزه مالی بیشتر 

است.
آیا با همکاران در بیرون فضای کاری هم ارتباط دارید؟ 

معموالً با همکاران در فضای بیرون از شرکت ارتباط خاصی 
ندارم اما گاهی اوقات در امور خیری که توسط خودم و یا 
از  خارج  مقطعی  صورت  به  می شود  انجام  همکارانم  دیگر 

شرکت ارتباط داریم.

 با توجه به اینکه شما فرزند دارید، چطور توانستید 
در  خللی  تا  کنید  تنظیم  را  خودتان  کاری  برنامه 

وظیفه مادری تان وارد نشود؟
اول ازهمه درباره این سوال می بایست از همسر و فرزندم 
تشکر کنم که همکاری خوب و صمیمی با من داشته اند که 
بتوانم خدمت گزاری کوچک در مجموعه سیمان هرمزگان 
با مدیریت مناسب زمان در  اما خودم نیز توانسته ام  باشم. 
اوقات خارج از کار، وظیفه مادری خود را تا حد امکان به 

انجام برسانم .
مجموعه  محترم  مدیران  همواره  خاص  موارد  در  ضمناً 
و  دارند  و  داشته  اینجانب  با  را  الزم  مساعدت  و  همکاری 

خدا را شکر، خللی در زندگی روزمره نداشته ام.
سیمان  کارکنان  از  یکی  عنوان  به  انتظاری  چه   

هرمزگان از مجموعه دارید؟
زمان  از  خصوص  به  هرمزگان  سیمان  شرکت  چه  اگر 
مدیریت جناب آقای دکتر باشتی لطف و همدلی و همراهی 
قابل توجهی با پرسنل داشته اند که ورای انتظارات بسیاری 
نکته  بوده است ولی شاید  از جمله خود من  از کارمندان، 
مغفول مانده طی این 14 سال حضور من در این شرکت، 
با تشکیل نوعی  مسکن پرسنل دفتر تهران است که شاید 
دفتر  پرسنل  همکاری خود  و  همراهی  با  و  تعاونی مسکن 
از مدیریت  به شناختی که  با توجه  باشد.  قابل حل  تهران 
این  به  حتماً  نیز  ایشان  که  می دانم  دارم  شرکت  محترم 

موضو ع عنایت الزم را داشته اند.
 سخن پایانی؟

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت  به  با عنایت 
که پیش رو است و درحال حاضر دغدغه اصلی من و سایر 
همکاران است، امیدوارم که به بهترین نحو به انجام برسد.

از تمامی همکاران و شما که وقت گذاشتید و افتخار دادید 
انجام شود تشکر می کنم و در سال پیش رو  این مصاحبه 
برای همه همکاران و تمام مردم ایران سالی پر از سالمتی 

و شادی آرزومندم.
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انتصاب ها

بــرای همــکاران عزیــز در مســئولیت های جدیــد آرزوی موفقیــت 
داریم.

رئیس معادن  وحید حسینی پور 
رئیس کارگاه ساخت و نوسازی سعید کوراوند 

سرپرست مهندسی تعمیرات محمدجواد کاوه 
سرپرست عملیات اجرایی ساختمان سجاد سیاهی 

سرپرست نظارت بر طرح ها و پروژه ها سیامک کرمی 
سرپرست بازرسی فنی حبیب اهلل دهقان 

سرپرست شیفت انتظامات عثمان کوهرو 
سرپرست شیفت انتظامات نبیل جمالی 
سرپرست شیفت انتظامات اسداهلل بدرود 

رئیس انتظامات و دوربین های مداربسته مجید ابراهیمی 
سرپرست حفاظت اسناد و آی تی مهرداد سلیمانی  

رئیس روابط عمومی و امور بین الملل حامد مشکینی 
سرپرست کارگزینی تیمور درع 

سرپرست دبیرخانه تهران نسرین شریفی  
سرپرست امور حقوقی عالء الدین فاضلی  

رئیس خدمات یوسف شریفی 
سرپرست آبرسانی حسن کهورستانی نژاد 

سرپرست مهمانسرا فرشاد جاشویی 
سرپرست مهمانسرای بندرعباس  احمد برزکار 
سرپرست حسابداری انبار و اموال میثم لطیفی 

سرپرست سند رسی کارخانه محمد توفیق اختری 
رئیس خزانه داری حنظله رمضانی 

سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل حسین تشکر 

همکاران عزیز  از صمیم قلب برایتان آرزوی سالمتی  و خوشبختی می کنیم و امیدواریم قطار زندگی 
کند. مشترک تان همیشه به روی ریل های  خوشبختی حرکت 

  علی یزدانـــی 
ک    صــادق بتورا
  عارف جهــــازی

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

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

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

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

ــات( ــه و گزارش بودج
ــوق و  ــابداری و حق ــت حس ــی )سرپرس ــعود الطاف ــید مس 7. س

ــتمزد( دس

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

ــند.  باش

احمد محمدی.........................................فرناز  
عالء الدین فاضلی   ....................................علی
محمدمهدی هادی گشایشی....................محمدعلی
فرزاد پور ملک...........................................لنا

صالح تلبا.............................................. علی 
محمد توپال نیا.......................................فاطمه
یعقوب اصالنیان.....................................محمد
خسرو درتاج...........................................مریم
ناصر شوریدگان................................... نورالدین
امین برازش ..........................................مریم 
مهدی ذاکری.....................................عبدالرضا

والدت فرزندان پرسنل
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اخبار داخلی شرکت

تسلیت ها

از درگاه خداوند متعال برای درگذشتگان رحمت الهی و برای 
عموم بازماندگان صبر  و اجر مسئلت داریم.

 محمدنور رنجبر بستکی .............................  فوت پدر 
 افشین نصر .........................................فوت مادر
 محمد و علی میری...................................فوت پدر
 موسی غدیری......................................فوت مادر 
 محمدطیب رحیمی.................................فوت مادر 
 عبداهلل و حیدر کوهی خمیری........................فوت پدر 

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

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

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

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

ــات( ــه و گزارش بودج
ــوق و  ــابداری و حق ــت حس ــی )سرپرس ــعود الطاف ــید مس 7. س

ــتمزد( دس

گهانی همکار عزیزمان  با نهایت تأسف و تأثر درگذشت نا

جناب آقای خسرو درتاج
کلیه همکاران به ویژه خانواده محترم آن مرحوم   را به 

تسلیت عرض می نمائیم

که تاب فراق و هجران سخت و دشوار است، لیکن  هرچند 

تقدیر الهی را جز صبر و بردباری چاره ای نیست.

کرده غفران واسعه الهی و  از خداوند بزرگ برای آن سفر 

کلیه بازماندگان محترم صبری جمیل و اجری جزیل  برای 

را مسئلت داریم.

تسلیت

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

  اسماعیل صادق نژاد 
  عبدالحمید آذر 

  یعقوب صالحی کنگی 

بازنشسته ها
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کن بازدید مسئولین عالی بندر خمیر از تاسیسات آب شیرین 

خمیر  بندر  شهرستان  عالی  مسئولین  از  جمعی 
از  هرمزگان  سیمان  شرکت  عامل  مدیر  همراه  به 

کردند. کن بازدید  تاسیسات آب شیرین 
الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
شرکت سیمان هرمزگان، امام جمعه، فرماندار و 
اتفاق  به  رئیس دادگستری شهرستان بندرخمیر 
مالیی  زاید  و  عامل  مدیر  باشتی  مهدی  دکتر 
از  هرمزگان  سیمان  شرکت  مدیره  هیئت  عضو 
بازدید  شرکت  این  کن  شیرین  آب  تاسیسات 

کردند.
سیمان  شرکت  مدیرعامل  باشتی  مهدی  دکتر 
گزارشی  ارائه  با  بازدید  این  جریان  در  هرمزگان 
کرد  امیدواری  اظهار  پروژه،  این  اجرایی  روند  از 
که پیش  زیادی  پروژه علی رغم مشکالت  این  که 

جاری  سال  ماه  بهمن  خدا  امید  به  داشت،  رو 
شعیب  االسالم  حجت  برسد.  برداری  بهره  به 
به  اشاره  با  نیز  خمیر  بندر  جمعه  امام  صالحی 
هرمزگان  سیمان  شرکت  گسترده  فعالیت های 
اجتماعی،  مسئولیت های  به  عمل  عرصه  در 
اعضای  مدیرعامل،  تالش های  و  زحمات  از 
هرمزگان  سیمان  شرکت  پرسنل  و  مدیره  هیئت 

کرد. قدردانی 
و  بندرخمیر  غرب  در  کن  شیرین  آب  تاسیسات 
کیلومتری این شهر توسط شرکت سیمان  در ۲۳ 
کارخانه  مصرفی  آب  تامین  منظور  به  هرمزگان 
تولید سیمان و استفاده عمومی در حال احداث 

است.
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آغاز ساخت سیل بند های لشتغان توسط 
گان شرکت سیمان هرمز

شــرکت  توســط  لشــتغان  ســیل بندهای  ســاخت  فراینــد 
ســیمان هرمــزگان و بــا نظــارت شــهرداری بندرخمیــر آغــاز 

شــد.

گــزارش روابــط عمومــی و امــور بین الملل شــرکت ســیمان  بــه 
هرمــزگان، دکتــر مهــدی باشــتی مدیرعامــل و مهنــدس زایــد 
مالیــی عضــو هیئــت مدیــره شــرکت ســیمان هرمــزگان از 

ــد. کردن ــد  ــاال و پاییــن بازدی محله هــای لشــتغان ب

در جریــان ایــن بازدیــد مدیرعامــل شــرکت ســیمان هرمــزگان 
بــا اشــاره بــه ایجــاد زیرســاخت های مناســب بــرای جلوگیــری 
از  یکــی  لشــتغان  محلــه  گفــت:  مترقبــه،  غیــر  حــوادث  از 
محله هــای مســتعد ســیل در زمــان بارش هــای مداوم اســت 
و بایــد بــرای پیشــگیری از بحــران ســیل در منطقــه تدبیــر 

اصولــی اندیشــیده شــود.

دکتــر باشــتی افــزود: شــرکت ســیمان هرمــزگان در راســتای 
در  همیشــه  مثــل  اجتماعــی،  مســئولیت های  بــه  عمــل 
کنــار مــردم منطقــه بــوده و تمــام تــالش و حمایــت خــود را از 
ســاخت ســیل بندهای محلــه لشــتغان صــورت خواهــد داد.

الزم بــه ذکــر اســت، پــس از پیگیری هــای اهالــی لشــتغان در 
خصــوص ســاخت و اصــالح ســیل بندهای محلــه لشــتغان 
و نبــود امکانــات الزم و بــا دســتور ویــژه مدیرعامــل شــرکت 
ــا  کــی ب ســیمان هرمــزگان، ســاخت ایــن ســیل بندهــای خا

نظــارت شــهرداری بندرخمیــر آغــاز شــد.

کن  گان از اما بازدید مدیرعامل شرکت سیمان هرمز
ورزشی بندرخمیر

دکتــر مهــدی باشــتی مدیرعامــل شــرکت ســیمان هرمــزگان 
رونــد  از  بندرخمیــر  ورزشــی  باحضــور ســرزده در مجموعــه 
تعمیــر و ترمیــم ســالن قدیمــی و خانه والیبال این شهرســتان 

کــرد. ــد  بازدی

گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت ســیمان  بــه 
هرمــزگان، دکتــر مهــدی باشــتی مدیرعامــل شــرکت ســیمان 
هرمــزگان بــه همــراه زایــد مالیــی عضــو هیئــت مدیــره و منصور 
کبــری معــاون اجرایــی ایــن شــرکت از ســالن قدیمــی و خانــه  ا
والیبــال شهرســتان بندرخمیــر بازدیــد و بــا رئیــس اداره ورزش 

کردنــد. گفتگــو  و جوانــان در ایــن زمینــه 

ــه حمایــت  ــا اشــاره ب مدیرعامــل شــرکت ســیمان هرمــزگان ب
همــه جانبــه از ورزش ایــن شهرســتان اظهــار داشــت: بــا توجه 
کن ورزشــی شهرســتان  بــه دیــدار چنــد ماه اخیر از فضاها و اما
بــرای  هرمــزگان  ســیمان  مجموعــه  برنامــه  و  بندرخمیــر 
کــن، رونــد اقدامــات بررســی و  همــکاری در بازســازی ایــن اما
تدابیــر الزم بــرای هــر چــه ســریع تر آمــاده شــدن آن هــا انجــام 

می گیــرد.

وی بــا اشــاره بــه اقدامــات شــرکت ســیمان هرمــزگان در رشــد 
کــرد: همچنــان و در  و توســعه ورزش در بنــدر خمیــر تصریــح 
کنار مــردم به  راســتای عمــل بــه مســئولیت های اجتماعی در 
ویــژه جوانــان بنــدر خمیــر هســتیم و تمــام تــالش خــود را در 

کــرد. ایــن زمینــه خواهیــم 

الزم بــه ذکــر اســت در جریــان ایــن بازدیــد، چــاه آب و  سیســتم 
کــه  آبیــاری قطــره ای فضــای ســبز مجموعــه ورزشــی آزادی 
کل ورزش و جوانــان، شــهرداری و شــرکت  بــا حمایــت اداره 

ســیمان هرمــزگان بازســازی شــده بــود، راه انــدازی شــد.
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زنگ خطر کاهش تولید به صدا درآمد

کــه  گــزارش مجلــه ســیمان هرمــزگان، در نامــه ای  بــه 
کارفرمایــان صنعــت ســیمان بــه  اعضــای انجمــن صنفــی 
علیرضــا رزم حســینی وزیــر صنعــت ، معــدن و تجــارت 

ــد، آمــده اســت: نوشــته ان

مشــکالت و مســائل صنعــت ســیمان در ســال جــاری 
ــه  ــه خواســته هــای ب ــه دلیــل عــدم توجــه مســئولین ب ب
گــر  کــه ا حــق ایــن صنعــت بــه حــدی بحرانــی شــده اســت 
چــاره آنــی جهــت رفــع معضــالت پیــش روی ایــن صنعت 
از  جبرانــی  قابــل  غیــر  تبعــات  قطعــا  نگــردد،  اندیشــه 
نیــروی  تعدیــل   - تولیــدی  واحدهــای  توقــف  جملــه 
انســانی- مســائل اجتماعــی ناشــی از توقــف تولیــد را در 

آینــده ای نــه چنــدان دور شــاهد خواهیــم بــود.

هــای  شــرکت  عامــل  مدیــران  مــا  وزیــر،  آقــای  جنــاب 
وجــود  علیرغــم  جــاری  ســال  مــاه  هفــت  در  ســیمان 
مشــکالت ناشــی از تحریــم هــای ظالمانــه خارجــی، تــورم 
کرونا و …  شــدید قیمــت هــا، مشــکالت ناشــی از بیمــاری 
کارگــران و ســایر  بــا عزمــی راســخ و بــا همــت مهندســین، 

اهــداف  تحقــق  انگیــزه  بــا  و  تولیــد  پشــتیبانی  عوامــل 
افزایــش  بــه  موفــق  خوشــبختانه  تولیــد  جهــش  ســال 
تولیــد ســیمان بــه میــزان ۱۳ درصــد و تحویــل داخلــی 
ماهــه  هفــت  نســبت  بــه  درصــد   ۱۸.۶ میــزان  بــه  آن 
گردیدیــم ولــی بــه دلیــل عــدم همراهــی  مشــابه ســال ۹۸ 
ســازمان هــای دولتــی خدمــت رســان بــه بخــش تولیــد) 
نفتــی-  هــای  فــراورده  پخــش  شــرکت  گاز-  شــرکت 
کننــدگان  مصــرف  و  تولیدکننــدگان  حمایــت  ســازمان 
کارشناســی توســط ســازمان  و…( و اخــذ تصمیمــات غیــر 
هــای غیرمرتبــط بــا صنعــت، ادامــه ایــن رونــد را بــه هیــچ 

وجــه امــکان پذیــر نمــی دانیــم.

و  مســائل  جــاری  ســال  ابتــدای  از  اســتحضار  مزیــد 
مکاتبــات  طــی  صنعــت  ایــن  روی  پیــش  مشــکالت 
صنعــت  کارفرمایــان  صنفــی  انجمــن  توســط  متعــدد 
ســیمان بــه عنــوان تنهــا تشــکل رســمی صنعــت ســیمان 
کمیســیون صنایــع  کشــور بــه مســئولین ذیربــط در  در 
وزارتخانــه  آن  و  کمیســیون عمــران مجلــس  مجلــس، 

نامه نگاری سیمانی ها با وزیر صنعت
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ــر اینکــه نتیجــه  ــی متاســفانه عــالوه ب ــده ول گردی منعکــس 
مثبتــی حاصــل نگردیــد، شــاهد برخوردهــای قهرآمیــز از 
ســوی برخــی از ســازمان هــای زیرمجموعــه آن وزارتخانــه 
و بعضــی از ســازمان هــای خدمــات رســان بــه تولیــد بــوده 
ایــم و متاســفانه بــه دالیــل مشــروحه ذیــل مــی بایســتی بــه 

تدریــج شــاهد توقــف تولیــد باشــیم.

کت   کننــده نهایی هــر پا قیمــت فــروش ســیمان بــه مصــرف 
کیلویــی  ۱۹۵000 ریــال در جلســات داخلــی  تیــپ دو، ۵0 
مجلــس شــورای اســالمی بــدون حضــور دبیــر انجمــن و مــد 
گرفتــن هزینــه هــای حمــل و ســود عوامــل توزیــع  نظــر قــرار 
کــه هیچکــدام در اختیــار ایــن صنعــت نمــی باشــد، تعییــن 
گردیــده )در بعضــی از اســتانها هزینــه حمــل معــادل قیمــت 

کارشناســی اســت. کــه غیــر  فــروش ســیمان مــی باشــد( 

عــدم تامیــن مــازوت بــه منظــور ذخیــره ســازی در فصــول 
گــرم ســال توســط شــرکت پخــش فــرآورده هــای نفتــی و 
گاز در شــرایط فعلــی ضمــن  بــروز مشــکالت ناشــی از قطــع 
اینکــه در حــال حاضــر نیــز شــرکت هــای پخــش فــراورده 
هــای نفتــی عــالوه بــر افزایــش قیمــت مــازوت یارانــه ای 
گذشــته، تحویــل  بــه میــزان ۲۵0 درصــد نســبت بــه ســال 
مــازوت را منــوط بــه ســپردن ضمانــت نامــه بانکــی معــادل 
خ آزاد   خ یارانــه ای ) ۳000 ریــال ( بــا نــر مــا بــه التفــاوت نــر
کــه اجــرای ایــن تصمیــم  )حــدود ۶0،000 ریــال( نمــوده انــد 
کارخانجــات مــی باشــد،  ج از تــوان  عــالوه بــر اینکــه خــار
باعــث افزایــش قیمــت تمــام شــده تولیــد بــه میــزان هــر تــن 

گردیــد. ۴00،000 ریــال خواهــد 

کانــی از جملــه فــوالد-  کــه قیمــت ســایر صنایــع  در حالــی 
ج  گــذاری خــار گــچ - آهــک - آجــر و غیــره از شــمول قیمــت 
کــه ســهم  گردیــده اســت، بــه چــه دلیــل قیمــت ســیمان را 

ناچیزی)حــدود ۱ درصــد( در بهــای تمــام شــده ســاختمان 
دارد در مقابــل ســهم ۲0 درصــدی فــوالد، ســرکوب مــی 

کنیــد؟

جنــاب آقــای وزیــر اســتدعا داریــم بــا توجــه بــه مــوارد فــوق 
االشــاره دســتور فرماینــد:

کارخانجــات  گاز  ع وقــت نســبت بــه وصــل  الــف( در اســر
و یــا تحویــل مــازوت بــدون دریافــت ضمانــت و موافقــت 
بــا افزایــش قیمــت پایــه ســیمان بــه میــزان هــر تــن ۴00،000 

گاز. ــل  ــدم وص ــورت ع ــال در ص ری

ب( بــا توجــه بــه افزایــش بــی رویــه هزینــه هــای حمــل، 
آلیــاژی-  قطعــات  فــوالد-  مصرفــی)  و  یدکــی   قطعــات 
دوم  مرحلــه  افزایــش  بــه  نســبت  و..(  نســوز  آجرهــای 
گــردد. قیمــت پایــه ســیمان تــا پایــان آذر مــاه جــاری اقــدام 

و   ۱۴00 ســال  ابتــدای  از  ســیمان  قیمــت  ســازی  آزاد  ج( 
تفویــض اختیــار آن بــه انجمــن  بــه منظــور رعایــت حقــوق 

کننــده تولیدکننــده و مصــرف 

ایــن  حداقلــی  هــای  خواســته  اجابــت  بــا  اســت  امیــد 
کــه بــر عهــده داریــم  صنعــت، مــا را بــرای انجــام رســالتی 
و آن هــم ادامــه رونــد تولیــد و افزایــش تولیــد ســیمان در 
ســال جهــش تولیــد و تامیــن ســیمان مــورد نیــاز مصــارف 

فرماینــد. یــاری  می باشــد،  صادراتــی  و  داخلــی 

ایــن نامــه بــه دفتــر مقــام معظــم رهبــری، رییــس جمهــور، 
شــده  رونوشــت  مجلــس  رییــس  قضاییــه،  قــوه  رییــس 

اســت.

منبع: فارس
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تصمیم دولت برای دریافت ضمانت نامه از سیمانی ها

ــا بیــان اینکــه  عبدالرضــا شــیخان، دبیــر انجمــن ســیمان ب
پیگیــری  تولیدکننــدگان ســیمان بــرای برگــزاری جلســه بــا 
ــه نتیجــه نرســید، اظهــار داشــت: در حــال  ــر صنعــت ب وزی
حاضــر صنعــت ســیمان بــا مشــکالت مختلفــی روبــرو اســت 
ــق وزارت صنعــت  ــه اینکــه نتوانســتیم از طری ــا توجــه ب و ب
مشــکالت مان را پیگیــری کنیــم، قصــد داریــم این مســائل را 
بــه هیــأت دولــت و مقــام معظــم رهبــری در میــان بگذاریــم. 

ــت  ــت ضمان ــرای دریاف ــت ب ــم دول ــه تصمی ــاره ب ــا اش وی ب
کارخانه هــای  در  مــازوت  مصــرف  بابــت  بانکــی  نامــه 
ســیمانی، گفــت: از تولیدکننــدگان ســیمان خواســته شــده 
ــوب  ــه ای و قیمــت ف ــازوت یاران ــاوت قیمــت م ــت تف ــا باب ت
ــه شــرکت پاالیــش و پخــش فرآورده هــای  ــارس، ب خلیــج ف
ــدام  ــن اق ــه ای ــد ک ــه کنن ــی ارائ ــه بانک ــت نام ــی، ضمان نفت

ــت.  ــدور نیس ــدگان مق ــرای تولیدکنن ب

وی توضیــح داد: در حــال حاضــر قیمــت فــوب خلیــج فــارس 
ــت  ــت و قیم ــان اس ــزار توم ــازوت 6 ه ــر م ــر لیت ــت ه باب
ــن  ــان تعیی ــازوت در کشــور 300 توم ــر م ــر لیت ــه ای ه یاران
شــده اســت. در عیــن حــال طبــق قانــون 25 تســهیل کســب 
و کار، تولیدکننــدگان ســیمان بایــد هــر لیتــر مــازوت را بــا 
ــت  ــان دریاف ــدود 119 توم ــی ح ــی یعن ــت گاز مصرف قیم
ــی  ــن در حال ــود و ای ــرا نمی ش ــون اج ــن قان ــا ای ــد ام کنن
اســت کــه قطــع گاز کارخانه هــا بــا تصمیــم دولــت صــورت 

می گیــرد. 

دبیــر انجمــن ســیمان ادامــه داد: تولیدکننــدگان ســیمان هر 
ســال بــا ســرد شــدن هــوا بــه جــای گاز از مــازوت یارانــه ای 
ــن زمینــه  ــد کــه امســال مشــکالتی در ای اســتفاده می کردن
ــه  ــه ب ــه طــوری ک ــا ایجــاد شــده اســت، ب ــرای کارخانه ه ب
تولیدکننــدگان اعــالم شــده در صــورت اســتفاده از مــازوت با 
قیمــت یارانــه ای 300 تومــان بایــد بــه انــدازه تفــاوت قیمــت 
مــازوت یارانــه ای و قیمــت فــوب خلیــج فــارس یعنــی 5 هزار 
و 700تومــان بابــت هــر لیتــر مــازوت ضمانــت نامــه بانکــی 

ارائــه کننــد.

ــک  ــه ای ی ــر کارخان ــب اگ ــن ترتی ــه ای ــح  داد: ب وی توضی
ــد حــدود 10  ــاز داشــته باشــد بای ــازوت نی ــر م میلیــون لیت
تــا 15 میلیــارد تومــان ضمانــت نامــه بانکــی ارائــه دهــد کــه 

ــت. ــدور نیس ــا مق ــرای کارخانه ه ب

ــی  ــه  بانک ــت نام ــن ضمان ــت ای ــل دریاف ــورد دلی وی در م
ــش از  ــه ای بی ــر کارخان ــد دارد اگ ــت قص ــت: دول ــز گف نی
ســهمیه اش، مــازاد اســتفاده کــرده پــول آن را محاســبه و از 

ــد.  ــت کن ــدگان دریاف تولیدکنن

ــر  ــا ب ــازوت کارخانه ه ــازن م ــه مخ ــان اینک ــا بی ــیخان ب ش
ــق  ــت: طب ــت، گف ــده اس ــاد ش ــت ایج ــه دول ــاس مصوب اس
مصوبــه دولــت تولیدکننــدگان بایــد از مــازوت یارانــه ای بــه 

ــد.  ــتفاده کنن ــای گاز اس ج
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 درخواست سیمانی ها برای آزادسازی قیمت

وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه مدیــران شــرکت هــای ســیمانی 
خواســتار آزادســازی قیمــت ســیمان هســتند، گفــت: در حال 
حاضــر بــا مصــرف مــازوت یارانــه ای، هزینــه هــر تــن ســیمان 
ــر از  ــان گران ت ــزار توم ــل، 40 ه ــه حم ــاب هزین ــا احتس ب
قیمــت ســیمان تولیــدی بــا گاز اســت. ایــن در حالــی اســت 
کــه فکــری بــرای تعدیــل قیمــت ســیمان نمی شــود و 

ــل شــدن هســتند. ــا یکــی یکــی در حــال تعطی کارخانه ه

بــه گفتــه وی، برخــی کارخانه هــا از محــل موجــودی 
مــازوت قبلــی خــود در حــال تولیــد هســتند و برخــی نیــز 
ــان را  ــد و کوره هایش ــت کنن ــداری گاز دریاف ــته اند مق توانس

ــد. ــه دارن ــرم نگ گ

ــگ  ــا چن ــیمان ب ــت س ــه صنع ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــیخان ب ش
ــت: ســهم  ــه داشــته اســت، گف ــد خــود را نگ ــدان تولی و دن
ــر از یــک درصــد اســت  ســیمان در قیمــت ســاختمان کمت
ــای  ــه کارخانه ه ــه ب ــدم توج ــه ع ــت ک ــی اس ــن در حال و ای
ــه واردات ســیمان  ــزام ب ــا و ال ــی آن ه ــث تعطیل ســیمان باع

ــه نیســت. ــه صرف خواهــد شــد کــه اصــال ب

وی تأکیــد کــرد: مشــخص نیســت صنعــت ســیمان بــه چــه 
ــود. ــرکوب می ش ــی س دلیل

منبع: فارس نیوز

کربن در تولید سیمان و گچ کسید  استفاده از دی ا

گــزارش  ــر اســاس  گــزارش مجلــه ســیمان هرمــزگان و ب بــه 
مجمــع جهانــی اقتصــاد، یــک شــرکت اســترالیایی موفــق 
کســیدکربن انتشــاریافته را بــه مصالــح  شــده اســت دی ا
کند  کــرده و محصوالتــی مفیــد ایجــاد  ســاختمانی تبدیــل 

کــه بــا تغییــرات اقلیمــی مبــارزه می کننــد.

کســیدکربن را از فرآیندهــای صنعتــی  شــرکت MCI دی ا
می گیــرد و آن را توســط یــک فرآینــد شــیمیایی بــه ســنگ 
می چســباند. البتــه ایــن عمــل به صــورت طبیعــی توســط 
محیط زیســت نیــز انجــام می شــود امــا میلیون هــا ســال 
کامــل شــود. شــرکت مذکــور  ــا فراینــد آن  طــول می کشــد ت
ایــن فراینــد طوالنــی را در چنــد ســاعت انجــام می دهــد 
گــچ  و مــواد حاصــل را می تــوان بــرای ســاخت ســیمان و 

کــرد. اســتفاده 

کســیدکربن  که دی ا مزیــت اصلــی ایــن فنــاوری ایــن اســت 
پیــش از رســیدن بــه اتمســفر تغییــر داده می شــود.

این شــرکت اســترالیایی قصد دارد تا سال ۲0۴0، ۱ میلیارد 
کند.  کســیدکربن را جــذب و بــه ایــن مــواد تبدیل  تــن دی ا
کارشناســان معتقدنــد بــازار ایــن مــواد تــا ســال ۲0۳0 بــه ۶ 

تریلیــون دالر خواهد رســید.

منبع: آنا
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محققــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر موفــق شــدند بــا 
پارچه هــای  کششــی  رفتــار  تجربــی  و  تحلیلــی  بررســی 
ســیمانی،  پایــه  کامپوزیت هــای  خمــش  و  دوجــداره 
بــه تقویــت ســازه های مقــاوم در برابــر زلزلــه و اســتفاده 

آن هــا در صنایــع مختلــف بپردازنــد.

صنعتــی  دانشــگاه  آموختــه   دانــش  قربانــی  وحیــد 
ح »بررســی تحلیلــی و تجربی رفتار  امیرکبیــر و مجــری طــر
کامپوزیت هــای  کششــی پارچه هــای دوجــداره و خمــش 
گفــت: ایــران از نظــر  پایــه ســیمانی تقویــت شــده بــا آن« 
کمربنــد لــرزه  خیــز  زمیــن شناســی بــه دلیــل قرارگیــری در 
آلپ-هیمالیــا فعــال اســت و طبــق برآوردهــا حــدود ۸ 
از  از زمیــن  لرزه  هــای دنیــا و حــدود ۱۷ درصــد  درصــد 

خ می دهــد.   زلزله هــای بــزرگ دنیــا در فــالت ایــران ر

وی افــزود: بنابرایــن، ســاخت ســازه  های مقــاوم در برابــر 
زلزلــه در ایــران و همچنیــن تمامــی دنیــا امــری مهــم و 

ضــروری بــه شــمار مــی رود. 

ــازه  ها،  ــازی س ــاوم س ــار مق کن ــه در  ــان اینک ــا بی ــی ب قربان
کــه بســیار حائــز  سبک ســازی آن هــا نیــز مقولــه ای اســت 
ــز دو عنصــر اصلــی  ــرد: بتــن و فل ک اهمیــت اســت، بیــان 
اجتنــاب  آن هــا  از  اســتفاده  و  و ســاز هســتند  ســاخت 

ناپذیــر اســت؛ حــال آنکــه مــواد پایــه ســیمانی بــه طــور 
ذاتــی تــرد و شــکننده هســتند و در هنــگام قرارگیــری در 
مقابــل بارهــا بــه شــدت شکســته می  شــوند، بنابرایــن 

الزم اســت از ایــن نظــر تقویــت شــوند. 

ــا از ظرفیــت  ــم ت ــر اینکــه در صــدد برآمدی کیــد ب ــا تا وی ب
بــاالی منســوجات بــرای حــل مشــکل ســاخت و ســاز 
کــه  کــرد: ابتــدا منســوج دوجــداره  کنیــم، بیــان  اســتفاده 
ــا روش  هــای تحلیلــی  حالــت فضایــی ســه  بعــدی دارد ب
گرفــت و ســپس از آن هــا در  و ریاضــی مــورد بررســی قــرار 
کرنشــی مــواد  تقویــت و همچنیــن بــاال بــردن ظرفیــت 

ــم.  کردی ــتفاده  ــیمانی اس ــه س پای

کــه  گی  هــای طرحــی  قربانــی بــا بیــان اینکــه یکــی از ویژ
ســازه  تجربــی  و  تحلیلــی  همزمــان  بررســی  شــد  اجــرا 
پایــه  آزمونه  هــای  عبارتــی  بــه  بــود؛  شــده  ســاخته 
ســیمانی تقویــت شــده بــا پارچــه دوجــداره ســاخته و 
ــان  ــت، بی گرف ــرار  ــی ق ــی تجرب ــای مکانیک ــورد آزمون  ه م
کــرد: بــه طور مــوازی از روش  هــای تحلیلی پایــه ای مانند 
روش مکانیــک شکســت بــرای بررســی ســازه اســتفاده 
کــه نتایــج تجربــی و تئــوری بســیار بــه هــم نزدیــک  کردیــم 

بودنــد و قابلیــت اطمینــان باالیــی داشــتند. 

محققان موفق به تقویت سازه های ساختمانی با الیاف کاربردی در سیمان شدند
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اجــرای  هنــگام  در  همچنیــن  محقــق،  ایــن  گفتــه  بــه 
بخش  هــای تجربــی، عــالوه بــر تولیــد آزمونه  هــا در قالــب 
صنعتــی  پروژه  هــای  در  ح  طــر اجــرای  بــه  آزمایشــگاهی، 
مســاحت  در  آن را  توانســتیم  و  کردیــم  فکــر  نیــز  بــزرگ 

کنیــم.  اجرایــی  کوچکــی 

کوچــک هــم نتایــج موفقیــت آمیــز  وی ادامــه داد: در قالــب 
ــازی را  ــاری س ــت تج ح قابلی ــر ــه ط ک ــد  ــخص ش ــود و مش ب

دارد.  

قربانــی ادامــه داد: بــه دلیــل اینکــه از مــواد معمولــی در 
کردیــم بنابرایــن در تجــاری ســازی  ایــن ســازه اســتفاده 

نمی آیــد.  وجــود  بــه  مشــکلی  محصــول 

کششــی  ح »بررســی تحلیلــی و تجربــی رفتــار  مجــری طــر
پایــه  کامپوزیت هــای  خمــش  و  دوجــداره  هــای  پارچــه 
کرد: بــا توجه به اینکه  کید  ســیمانی تقویــت شــده بــا آن« تا
کار بــرای اولیــن بــار صــورت می  گرفــت، اســتاندارد و  ایــن 
در  چــه  آزمون  هــا،  انجــام  و  ســاخت  بــرای  آیین  نامــه  ای 
کامپوزیــت وجــود نداشــت  بخــش پارچــه و چــه در بخــش 
و مطالعــات بســیاری انجــام شــد تــا نمونه  هــای ســاخته 
شــده از نظــر علمــی و صنعتــی قابــل پذیــرش باشــند و ایــن 

کار را بســیار مشــکل می کــرد.  

ــع  ــده در صنای ــام ش ح انج ــر ــه ط ــه نتیج ــان اینک ــا بی وی ب
ســاخت و ســاز و عمــران بــه طــور مســتقیم قابــل اســتفاده 
کــرد: همچنیــن  اســتفاده از ایــن ســازه در  اســت، بیــان 
زمینــه معمــاری و ســاخت ســازه  های منحنــی نیــز قابلیــت 

ــتفاده دارد.  ــرای اس باالیــی ب

کلــی ایــن ســازه ها، از بعــد  کیــد داشــت: بــه طــور  قربانــی تا
ــت  کامپوزی ــه تولیــد  ــاز ب ــه نی ک ــد هــر جایــی  علمــی می  توان
گرفتــه شــود. همچنیــن پارچــه  کار  پایــه ســیمانی اســت بــه 
تولیــد شــده در صنعــت خــودرو، هوا-فضــا قابــل اســتفاده 

اســت. 

ح دو قســمت داشــت،  بــر اینکــه ایــن طــر کیــد  بــا تا وی 
کــه بــه مهندســی نســاجی  یکــی تولیــد و تحلیــل پارچــه 
ســیمانی  پایــه  کامپوزیــت  تحلیــل  و  تولیــد  دیگــری  و 
گفــت: بنــا داریــم از ایــن ســازه ها در  اختصــاص داشــت، 

کنیــم.  اســتفاده  نیــز  توانمنــد  بتن  هــای  تولیــد 

کــرد: ســازه تولیــد شــده قابلیــت اســتفاده  قربانــی تصریــح 
ســاختمان  ها،  نمــای  ماننــد  مختلفــی  بخش  هــای  در 
ــر و همچنیــن عایــق صــدا،  کفپوش  هــا، دیوارهــای غیربارب

ســاخت ســازه  های منحنــی مســتحکم و… دارد. 

گفــت:   ح  گــی هــای طــر ح بــا اشــاره بــه ویژ مجــری ایــن طــر
افزایــش مقاومــت ماتریــس پایــه ســیمانی، افزایش ظرفیت 
کرنشــی ماتریــس پایــه ســیمانی، تغییــر حالــت شکســت تــرد 
گســیخته شــدن  در ماتریــس پایــه ســیمانی و جلوگیــری از 
و تکــه تکــه شــدن آن، ارزان و قابــل دســترس بــودن مــواد 
مــورد اســتفاده بــرای تولیدپارچــه مــورد اســتفاده، قابلیــت 
همچنیــن  و  ســاخته  پیــش  بتن  هــای  در  آن  اجــرای 
ح محســوب  گی هــای ایــن طــر بتن ریزی  هــای انبــوه از ویژ

می شــود. 

کشــورهای پیشــرو مانند آلمان، آمریکا،  وی ادامه داد: در 
فرانســه، ایتالیــا و… پژوهش  هــای بســیاری در ایــن زمینــه 
ح در  گرفتــه اســت. تنهــا نمونــه مشــابه ایــن طــر صــورت 
گرفتــه  کــه در ســال ۲0۱۷ صــورت  کشــور آلمــان اجــرا شــده 
کارآیــی بــاال )الیــاف شیشــه و  کــه در آن از مــواد بــا  اســت 

الیــاف آرامیــد ) اســتفاده شــده اســت.

بــدون  ارزان  مــواد  از  ح  طــر ایــن  در  امــا  افــزود:  قربانــی 
آســیب بــه محیــط زیســت اســتفاده شــد؛ همیــن امــر بــازده 
کــرد  نمونــه داخلــی را ۳0 درصــد بیشــتر از نمونــه خارجــی 

ــود.  ــز ب ــت نی ــران قیم گ ــواد  ــکل از م ــه متش ک

گفــت:  ح  طــر رقابتــی  مزیت هــای  بــه  اشــاره  بــا  قربانــی 
ارزان  کرنشــی،  ظرفیــت  و  مقاومــت  همزمــان  افزایــش 
بــودن مــواد مــورد اســتفاده، قابلیــت اجــرا در بتن هــای 
ــن  ــوند و همچنی ــد می ش ــب تولی ــا قال ــه ب ک ــاخته  ــش س پی
بتــن  ریزی  هــای حجیــم، اجــرای ســاده و هزینــه پاییــن از 
ح بــه شــمار می رونــد. همچنیــن  مزیت هــای رقابتــی طــر
راهنمــای  اســاتید  کــه   کنــم  اشــاره  نکتــه  ایــن  بــه  بایــد 
ح علــی اصغــر اصغریــان جــدی،  هــادی دبیریــان  ایــن طــر
رمضانیان پــور  کبــر  علــی  ا پروفســور  آن  مشــاور  اســتاد  و 
اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بودنــد.

منبع: فارس
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  باید  از کارخانه مثل اموال شخصی خود نگهداری کنیم

امیــر پــاالش متولــد 1350، در کرمانشــاه متولــد شــده و از 
همــکاران بازنشســته شــرکت ســیمان هرمــزگان اســت. او 
عــالوه بــر فعالیت هــای صنعتــی خــود در کارخانــه ســیمان، 
ــه  ــی داشــته ک ــز موفقیت های ــال نی ــه ورزش والیب در زمین
در ادامــه ایــن گفتگــو بیشــتر در این بــاره خواهیــد خوانــد. 

 در چــه ســالی وارد ســیمان هرمــزگان شــدید و 
ایــن همــکاری  تــا چــه زمانــی ادامــه داشــت؟    

 ازمهــر مــاه 1377 بــا مــدرک دیپلــم اتوماتیــک در شــرکت 
ــر از صفــر تــا صــد  اکســین صنعــت در نصــب گریــت کول
ــز  ــخ دوم شــهریور 78 نی نصــب، حضــور داشــتم و در تاری
ــن  ــدم . ای ــزگان درآم ــه اســتخدام شــرکت ســیمان هرم ب
ــدت  ــا م ــه داشــت ت ــفند 97 ادام ــان اس ــا پای ــکاری ت هم
21 ســال در خدمــت شــرکت ســیمان هرمــزگان و مــردم 

خونگــرم بنــدر خمیــر باشــم.    

ــد؟                                                                                                      ــه کار بودی ــغول ب ــی مش ــه واحدهای  در چ
ــدت 8  ــودم. م ــک ب ــمت مکانی ــت در قس ــان خدم ــا پای ت
ســال بــه عنــوان مکانیــک کــوره و بعــد بــه واحــد مکانیــک 
آســیاب های ســیمان و بارگیرخانــه منتقــل شــدم کــه پــس 
از 10 مــاه حضــور در آســیاب ســیمان و بارگیرخانــه، این دو 
واحــد مجــزا شــدند و بنــده بــه عنــوان مکانیــک بارگیرخانه 
مشــغول شــدم. پیشــرفت و ترقــی مــن از بارگیرخانه شــروع 
ــردی در  شــد، از طریــق آزمــون وارد دانشــگاه علمــی کارب
ــی دانشــگاه حاجــی شــریف واحــد ســیمان  مقطــع کاردان
آبیــک شــدم و شــرکت ســیمان هرمــزگان بــا بورســیه بنده 
موافقــت کردنــد. بــه ایــن صــورت همزمــان بــا انجــام کار، 
ــا شــرایطی ســخت و  تحصیــل را نیــز پیگیــری کــردم و ب
دوری از خانــواده توانســتم مــدرک کاردانــی ام را اخــذ کنــم. 
ــه  ــه ب ــوان مســئول مکانیــک بارگیرخان ــه عن ــس ب از آن پ
کارم ادامــه دادم کــه بــا تشــویق و ترغیــب مرحــوم آل علــی 
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و دیگــر دوســتان و همچنیــن انگیــزه و پشــتکار خــودم ایــن 
ــق آزمــون سراســری در واحــد دانشــگاه آزاد  ــار هــم از طری ب
کرمــان در مقطــع کارشناســی در رشــته مهندســی مکانیــک 
گرایــش ســیاالت پذیرفتــه شــدم و پــس از فارغ التحصیلــی بــه 
ــیمان  ــیاب های س ــک آس ــرات مکانی ــت تعمی ــوان سرپرس عن
ــن ســمت بازنشســته  ــا همی ــم و ب ــم گرفت ــه حک و بارگیرخان

شــدم.

ــه ای  ــای حرف ــم فعالیت ه ــوزه ورزش ه ــما درح  ش
زیــادی داشــتید. لطفــا در ایــن زمینــه هــم توضیحاتی 

بیــان کنیــد؟

بلــه، بــا توجــه بــه عالقــه شــدید بــه ورزش مخصوصــا والیبــال 
ضمــن تمریــن در ایــن رشــته در دوره مربیگــری نیــز شــرکت 
کــردم و مــدرک دوره مربیگــری را نیز کســب کــردم. همچنین 
ــاحلی  ــال س ــت والیب ــس هیی ــوان ریی ــه عن ــال ب ــد س چن
کارگــران اســتان و شهرســتان بنــدر خمیــر فعالیــت داشــتم 
و در ایــن مــدت چهــار دوره بــه عنــوان بازیکــن در مســابقات 
قهرمانــی کشــور شــرکت کــردم. بــا همــکاری دوســتان 
ورزشــکار و حمایــت شــرکت ســیمان هرمــزگان افتخــار این را 
داشــتم کــه چهــار دوره مســابقات والیبــال ســاحلی قهرمانــی 
کشــور انتخابــی تیــم ملــی کارگــران بــه میزبانــی بنــدر خمیــر 
را برگــزار کــردم کــه ســه دوره آن بــه صــورت زنــده از شــبکه 

ورزش ســیما پخــش شــد.                              

 در ایــن چنــد وقــت اخیــر بعــد از بازنشســتگی بــه 
کارخانــه ســر زدیــد؟

ــه  ــته ام ب ــا نتوانس ــروس کرون ــیوع وی ــل ش ــه دلی ــفانه ب متاس
کارخانــه و دوســتان ســر بزنــم ولــی همیشــه مــردم خــوب و 
خونگــرم بنــدر خمیــر و دوســتان و همــکاران کارخانــه در دل 
بنــده جــای دارنــد و بــا دوســتان در فضــای مجــازی و تلفنــی 

در ارتبــاط هســتم.       

ــی  ــه ویژگی های ــزگان چ ــیمان هرم ــه س  کارخان
ــال در  ــدود20 س ــما ح ــد ش ــث ش ــه باع ــت ک داش
ــه  ــن مجموع ــه در ای ــی ک ــن مدت ــد؟ از ای آن کار کنی

ــتید؟ ــی هس ــد، راض ــغول بودی مش

یکــی از دالیلــی کــه نــه تنهــا مــن، بلکــه اکثــر دوســتان تــا 
ــه مانــدگار شــدند، جــو بســیار  پایــان بازنشســتگی در کارخان
آرام، صمیمــی و همدلــی بیــن همــکاران و مــردم شــهر خمیــر 

بــود. از حضــورم در ایــن مجموعــه صددرصــد راضــی هســتم. 
ــادر و  ــدر و م ــای پ ــد، دع ــر چــه دارم از لطــف خداون ــن ه م

شــرکت ســیمان هرمــزگان دارم.                              

 آیــا بعــد از بازنشســتگی مشــغول فعالیــت خاصــی 
هســتید؟

ــی ام و در  ــکر راض ــدا را ش ــتم. خ ــادی نیس ــال کار اقتص دنب
 خدمــت خانــواده، مشــغول مطالعــه و ورزش کوهنــوردی

هستم.                                      

 از دوستان و همکارانتان خبر دارید؟ 

ــتم.  ــاط هس ــکاران در ارتب ــر هم ــا اکث ــردم ب ــرض ک ــه ع بل
ــم و از  ــرای بازنشســته های ســیمان تشــکیل داده ای گروهــی ب
حــال و احــوال همدیگــر خبــر داریــم. گروهــی دیگــر داریــم 
کــه از دوســتان ورزشــکار بنــدر خمیــر تشــکیل شــده اســت و 
یــک گــروه هــم بــا دوســتانی کــه هنــوز در کارخانــه مشــغول 
خدمــت هســتند. مگــر می شــود کســی کــه 20 ســال همــکار، 
ــوش  ــن زودی فرام ــه ای ــوده را ب ــاق و هــم ســفره ات ب هــم ات

کنیــد.            

 چــه حرفــی بــا همــکاران فعلــی در ســیمان 
هرمــزگان داریــد؟ 

از دوســتان و همــکاران عزیــز خواهشــمندم کــه قــدر کارخانــه 
ــر چــه  ــه ه ــد ک ــا جــان و دل کار کنی ــد و ب ســیمان را بدانی
داریــد از کارخانــه ســیمان هرمــزگان اســت. مــن همیشــه بــه 
ــخصی  ــوال ش ــل ام ــه مث ــد از کارخان ــم بای ــتان می گفت دوس

خــود محافظــت و نگهــداری کنیــم.                         

 آیــا شــده دلتنــگ کارخانــه ،همــکاران و ســال های 
فعالیــت در ســیمان هرمزگان شــوید؟

ــه و  ــگ کارخان ــت دلتن ــر وق ــد و ه ــش می آی ــی پی ــه خیل بل
ــاس  ــرم و احس ــاس می گی ــا تم ــا آن ه ــوم ب ــتان می ش دوس

ــم.  ــش می کن ــی و آرام راحت

 صحبت پایانی:

آرزوی ســالمتی، موفقیــت و ســربلندی بــرای شــما و دوســتان 
ــن  ــادی از م ــه ی ــی ک ــپاس از جنابعال ــکاران دارم و س و هم

کردیــد.
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کرونا دارد به هم می ریزد اما این بار نه  دنیا یک بار دیگر به خاطر 
بلکه  و آن سوپ مشکوک خفاش اش  و ووهان  به خاطر چین 
که در مناطق جنوبی انگلیس به شکلی مرموز در  به خاطر آنچه 

حال گسترش است.

بهداشت  جهانی  سازمان  حتی  علمی،  محفل  هیچ  تقریبا 
خ داده و چه بر سر  که دقیقا چه اتفاقی در جزیره ر نمی دانند 
کرونا آمده اما تقریبا همه یقین دارند جهشی در این  ویروس 
که در ماه های اخیر بود و  که آن را از ویروسی  ویروس روی داده 

ک تر کرده است. می شناختیم، خطرنا

وزیر بهداشت انگلیس گفته است شیوع گونه جهش یافته کرونا 
ج شده و چاره ای به جز تشدید محدودیت ها  از کنترل دولت خار
اطالعات  تا  داده  قول  نیز  بهداشت  جهانی  سازمان  نیست، 
به دست  جهش یافته  ویروس  ویژگی های  مورد  در  بیشتری 
بیاورد و مردم جهان را مطلع کند. اما بسیاری از کشورها تصمیم 
گرفته اند قبل از این که موضوع به فاجعه ای دوباره تبدیل شود 

کنند. از شیوه قطع ارتباط با انگلیس استفاده 

هوایی  سفرهای  ممنوعیت  برای  اتریش  و  بلژیک  کشورهای 
کرده اند و دولت های هلند و  و زمینی به انگلیس برنامه ریزی 
متوقف  ثانوی  اطالع  تا  را  کشور  این  مبدا  از  پروازها  نیز  ایرلند 
کی ال ام نیز همه هواپیماهای خود  کرده اند. شرکت هواپیمایی 
کرده و شرکت ریلی یورو استار  ج  را بدون مسافر از انگلیس خار
کرده  معلق  را  آمستردام  و  بروکسل  لندن،  میان  سفرهای  نیز 

است.

حتی عربستان سعودی، حج عمره زائران خارجی را تعلیق و همه 
کرد تا به این ترتیب، انگلیس بعد از  پروازهای بین المللی را لغو 
برهه های  در  که  خودمان  کشور  حتی  اسپانیا،   و  ایتالیا  چین، 
مختلف این انزوای کرونایی را تجربه کردند، این بار در قرنطینه ای 
دوالیه قرار بگیرد؛ اول قرنطینه ای که جهان برایش تدارک دیده و 
دوم قرنطینه داخلی که باعث می شود میلیون ها نفر در انگلیس، 

ولز و اسکاتلند در آستانه سال نو مسیحی در خانه بمانند.

ویروس کرونای انگلیسی چقدر خطرناک است؟
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لندن در مسیر هوایی، ۴۴۳۶کیلومتر معادل  تا  تهران  از 
۸/۵ساعت راه است، ولی اتفاقاتی که با سرعت در انگلیس 
کرده، چنانچه  در جریان است این فاصله ها را بی معنی 
حاال خیلی ها در ایران نگرانند که نکند ویروس جهش یافته 
کرونا در  کشور شود و ماجراهای  انگلیسی به طریقی وارد 

ایران را از آنی که هست پیچیده تر کند.

که شهرام آدم نژاد، معاون حمل و نقل وزیر  البته بگوییم 
راه و شهرسازی کشورمان دیروز قاطعانه اعالم کرد به هیچ 
عنوان پرواز رفت و برگشت میان ایران و انگلیس )تهران -
 لندن - منچستر( انجام نمی شود و به دستور ستاد ملی 
کرونا این وضع تا دو هفته ادامه دارد و ما نیز به  مقابله با 

جرگه کشورهای مراقب پیوسته ایم.

پزشک  نقاب  با  کشورمان  در  عده ای  که  نداریم  کاری 
که این نگرانی ها همه  در فضای مجازی تبلیغ می کنند 
گرم  بیهوده و نوعی سیاسی کاری است تا تنور وحشت را 
گر مردم  که ا کسن سازها  کنند یا تالشی است از سوی وا
بار  زیر  از  شدند  مبتال  کرونا  به  دوباره  و  زدند  کسن  وا
که واقعا صاحب نظرند  کسانی  کنند، ولی  مسؤولیت فرار 
و اهل تحقیق و پژوهش همگی معتقدند باید این جهش 
تا  بود  اوضاع  مراقب  باید  و  کرد  رصد  خوب  را  انگلیسی 

که فکرش را نمی کردیم ضربه بخوریم. نکند از جایی 

 ویروس جدید چه می کند؟
را  جدید  جهش یافته  کرونای  ویروس  نام  انگلیسی ها 
گفته سوزان هاپکینز  که به  گذاشته اند   0۱/۲0۲0۱۲-VUI
یکی از متخصصان مرکز بهداشت عمومی بریتانیا اولین  بار 
در شهریور - مهر امسال در بدن یک بیمار مشاهده شد، 
کامل ژنوم آن )ساختار ژنتیک ویروس( در آبان  ولی توالی 

- آذر شناسایی شد.
گویا اوایل این ویروس ویژگی خاصی از خود بروز نمی داده، 
که  بنابراین محققان آن را در زمره جهش های متعددی 
کردند، اما از  یک ویروس می تواند داشته باشد، حساب 
که  اواخر آذر یعنی همین روزهای اخیر از خود پرسیدند 
سرایت  عمومی،  محدودیت های  افزایش  وجود  با  چرا 

کاهش نیافته است. ویروس در برخی مناطق 

آنها دست  این جرقه در ذهن محققان زده شده  وقتی 
کار انجام تحقیقات بالینی، رفتاری و تعیین توالی ژنوم  به 
نوع  از  خوشه ای  شد  مشخص  که  شدند  کرونا  ویروس 

گسترش است. کرونا در حال  جدید ویروس 

این خالصه چیزی است که در انگلیس اتفاق افتاده و حاال 
به  نسبت  شده  شناسایی  جدید  این گونه  می شود  گفته 

ویروس قبلی کرونا تا ۷0 درصد بیشتر قابلیت انتقال دارد.

گاردین به نقل از متخصصان این  که  گزارشی  البته طبق 
که به نظر نمی رسد  کرده آنها بر این باورند  کشور منتشر 
را  یا نرخ مرگ و میر  جهش جدید، خطر بیماری شدید 
گروه مشاوره ای  افزایش دهد. حتی موگ سیویک، عضو 
این  نوپدید  و  جدید  تنفسی  ویروس های  تهدیدهای 
کنون  گفته است تا کرده و  جهش ژنتیک را عادی قلمداد 
که  افتاده  اتفاق  کرونا  ویروس  در  ۴000جهش  از  بیش 

تعداد انگشت شماری از آنها مهم بوده اند.

با این حال اما استوارت نیل، استاد ویروس شناسی در کالج 
گونه جدید ویروس،   گفته است  گاردین  کینگ لندن به 
گیردارتر است و می تواند با کارایی بیشتری گسترش پیدا  وا

کند، اما چرا هنوز در موردش ایده ای نداریم؟

که  جهان  در  کرونا  ویروس  ظهور  اوایل  مثل  واقع  در 
یک سال از آن می گذرد، در مورد رویداد جدید در انگلیس 
هم هنوز اتفاق نظر وجود ندارد؛ ولی آنچه دانشمندان را 
کرده تغییر در پروتئین سنبله ویروس جهش یافته  نگران 
به  بیشتری  شدت  با  ویروس  می دهد  اجازه  که  است 

کنند. گلو و حفره بینی نفوذ  سلول های ریه، 

 آیا باید نگران باشیم؟
کرونا،  به  ابتال  جهانی  جدول  در  ایران  پانزدهم  جایگاه 
با بیش از یک میلیون و ۱۵0هزار مبتال و بیش از ۵۳هزار 
آنچه  که الاقل درباره  را به ما می دهد  قربانی این اجازه 
که  این  ولی  باشیم،  حساس  می دهد  خ  ر سبز  قاره  در 
بیفتیم  به وحشت  و  باشیم  نگران  آیا مجازیم درباره آن 

که متخصصان به آن پاسخ می دهند. نکته ای است 

که در زبان علمی به آن موتاسیون  ابتدا بگوییم جهش 
گر به تعداد زیاد در  که ا می گویند یک تغییر ژنتیک است 
یک ویروس روی دهد صفات زیستی آن را تغییر می دهد. 
دی ان ای  توالی  در  تغییراتی  جهش ها  دیگر  عبارت  به 

خ دهند. هستند و می توانند در هر بخشی از دی ان ای ر

که می توان درباره جهش  این ساده ترین توضیحی است 
ژنتیک ویروس کرونا ارائه کرد؛  جهشی که حسین کیوانی، 
ویروس شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
دچار  مکرر  تکثیرهای  اثر  بر  کرونا  ویروس  می گوید  ایران 
که البته از نظر  تغییر جزئی یا جهش در ژن های خود شده 
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بالینی مشکلی جدید برای انسان ایجاد نمی کند.

او به ایرنا گفته است برخی جهش ها ویروس را به سمت مالیم تر 
کمتر می کند چون در  شدن سوق می دهد و بیماری زایی آن را 

ذات ویروس تغییر اساسی ایجاد نمی کند.

بیمارستان  ویروس شناسی  آزمایشگاه  رئیس  ناجی،  علیرضا 
مسیح دانشوری اما در گفت وگو با شبکه خبر بدون آن که به گونه 
است  گفته  کند،  اشاره  انگلیس  در  کرونا  ویروس  جهش یافته 
کنون،   که ا ویروس ها همواره دچار تغییراتی می شوند به طوری 
هم میزان سرایت ویروس افزایش یافته و هم ویروس دچار جهش 
گر بخواهیم  شده، در نتیجه بهتر و سریع تر منتقل می شود؛ اما ا

بگوییم ویروس مرگ آورتر شده، هنوز شواهدی وجود ندارد.

 جهش می تواند هر جای دنیا روی دهد
بازپدید  و  نوپدید  بیماری های  مرکز  رئیس  مصطفوی،  احسان 
ویروس  مورد  در  می شود  گفته  که  جهشی  پاستور،  انستیتو 
گردش در انگلستان اتفاق افتاده بر اساس نمونه ای  کرونای در 
از انجام  کنون بعد  ا گرفته شده و  که حدود سه ماه قبل  است 
مطالعات تکمیلی،  نتایج آن اعالم شده است. مطالعات نشان 
داده سرایت پذیری ویروس احتماال تا ۷0 درصد بیشتر شده به 
این معنی که با این جهش، یک فرد آلوده می تواند نسبت به قبل 

تعداد افراد بیشتری را درگیر و بیماری را به آن ها منتقل کند.

انگلستان  مختص  فقط  کرونا  ویروس  جهش  موضوع  البته 

و  بلژیک  ایتالیا،  دانمارک،  در  مشابهی  موارد  که  چرا نیست، 
گر بپذیریم جهشی  که نشان می دهد ا گزارش شده  استرالیا نیز 
به  تا  داشته  مناسبی  فرصت  یعنی  افتاده،  اتفاق  ویروس  در 

نقاط مختلف جهان برود.

دال  شواهدی  تابه حال  که  است  این  امیدوارکننده  خبر  اما 
که این جهش باعث افزایش بیماری زایی ویروس و ایجاد  براین 
گرچه  کشنده و شدیدتر بیماری شده باشد وجود ندارد،  فرم 

هنوز نیاز به مطالعات تکمیلی است.

روی داده  جهش  کرده اند  مطرح  شناسان  ویروس  همچنین 
تأثیر  کرونا  کسن  وا اثربخشی  بر  نمی تواند  احتماال  ویروس  در 
علیه  تولیدشده  کسن های  وا بنابراین  باشد،  داشته  چندانی 

کارایی داشته باشد. ویروس جدید هم می تواند 

بااین حال باید همچنان صبور باشیم و منتظر بمانیم تا اخبار 
تیم های تحقیقاتی ازجمله تیم های سازمان جهانی بهداشت 

که به انگلستان رفته اند، بشنویم. را 

 مراقب جابه جایی های جمعیتی باشیم
گفت: این نخستین بار نیست  حمید سوری، اپیدمیولوژیست 
که این ویروس  کووید-۱۹ دچار جهش می شود، چرا که ویروس 
کنون  تا جهش ها  خوشبختانه  که  است  جهش  حال  در  دائم 
است.  نداشته  چندانی  تأثیر  ویروس  بیماری زایی  برشدت 
باشیم،  نگران  باید  قطعا  روی داده  انگلیس  در  آنچه  درباره 
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منظور  اما  اپیدمی هاست.  همه  الینفک  جزو  نگرانی  که  چرا
مقصود  بلکه  نیست  عادی  مردم  وحشت  و  ترس  نگرانی،  از 

هوشیاری مدیریتی است، نه نگرانی اجتماعی.

گر درباره ویروس جهش یافته صحبت می کنیم درواقع داریم  ما ا
مدیریت  که  کسانی  یعنی  سیاستگذاران  به  جدی  پیام  یک 
کنون نکته مهم، مراقبت  اپیدمی را در دست دارند، می دهیم. ا
گر  ا زیرا  است،  جمعیتی  جابه جایی های  خصوص  در  کامل 
که در آن ویروس جهش یافته وجود داشته  فردی از منطقه ای 
کنترل  کند آن ویروس را با خود می آورد. پس  کشور ما سفر  به 
ترددهای بین المللی باید تشدید شود و مسؤوالن نیز هوشیار 
گیرد این ویروس می تواند خیلی  گر غفلتی صورت  باشند چون ا

زود همه دنیا را بگیرد.

کشور  وارد  مسافری  وقتی  جهان  کشورهای  اغلب  در  کنون  ا
منفی  وی  کرونای  تست  باید  این که  بر  عالوه  می شود  مقصد 
باشد، باید ۱۴ روز نیز در قرنطینه بماند که این قرنطینه در کشور 
ما چندان سفت وسخت گرفته نمی شود. بنابراین ورود ویروس 

کشورمان از این طریق محتمل است. جهش یافته به 

 مشغول مطالعه ایم
میکروب شناسی  انجمن  رئیس  فیض آبادی،  محمدمهدی 
ازجمله  ویروس ها  ذات  جزو  ژنتیکی  جهش  کرد:  بیان  کشور، 
در  مرتب  به طور  جهش ها  این  و  است   ۱۹ کووید-  ویروس 
جهت  در  جهش ها  این  از  برخی  می افتد.  اتفاق  موجودات 
بیماری زاتر شدن ویروس ها عمل می کنند و به عبارتی وحشی 
می شوند. برخی از آنها اما جهش های برگشتی هستند به این 
خود  اولیه  فرم  به  شدن  وحشی  از  بعد  ویروس ها  که  معنی 
مطالعه  مشغول  تهران  دانشگاه  در  ما  بنابراین  برمی گردند. 
می خواهیم  و  هستیم  انگلیسی  جهش یافته  ویروس  آنالیز  و 
بدانیم چه تغییراتی در ساختار ویروس روی داده و چه تبعاتی 
را می تواند در پی داشته باشد. در واقع فعال هرگونه اظهارنظر 
بررسی ها نشان دهد  تا  و منتظریم  زود می دانیم  را  دراین باره 
در  ایجادشده  انگلیس  در  کرونا  ویروس  در  که  تغییراتی  آیا 

نمونه های ما نیز وجود دارد و آیا باید منتظر تکرار وقایع انگلیس 
کشور خودمان باشیم یا خیر؟! در 

 33 جهش ایرانی
محمدعلی ملبوبی، عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی 
ژنتیک گفت: ما در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک در حال رصد 
اوضاع در انگلیس هستیم، چون بدون رصد ویروس جهش یافته 
گفت دقیقا با چه پدیده ای روبه رو هستیم. اما نکته  نمی توان 
وسیع  مقیاس  در  می تواند  کرونا  ویروس  این که  غیرقابل انکار 
تکثیر شود همان گونه که تابه حال ۷۷ میلیون نفر را گرفتار کرده و 

میلیاردها ویروس در بدن افراد به وجود آورده است.

البته در مورد ویروس ها و جهش آنها باید گفت تکثیر همواره همراه 
ک نیستند و فقط در موارد  جهش است ولی بیشتر جهش ها خطرنا
کنون در جهان ۷۱۸ جهش  معدودی احتمال خطر وجود دارد. تا
که ۳۳ مورد آن خاص ایران بوده و  گزارش شده  کرونا  در ویروس 

ک نبوده است. کمال مسرت هیچ کدام از آنها خطرنا با

جهش  دچار  اروپا  در  کرونا  ویروس  که  است  بار  دومین  این 
ک شده و قدرت سرایت ویروس را تا ۷ و ۹ برابر افزایش  خطرنا
داده است. فعاًل این رخداد در انگلیس روی داده اما می تواند در 
کشور ما نیز اتفاق بیفتد. بنابراین  هر جای دیگر جه ان ازجمله 
کنیم تا بدانیم با چه مهاجمی طرف  ما باید جهش ها را رصد 

هستیم.

که ستاد ملی مقابله  نکته مهم بعدی قضیه پیشگیری است 
که اتفاق افتاده، باید موارد  کرونا پس از رصد دقیق جهشی  با 

کند و به مردم آموزش دهد. پیشگیرانه را طراحی 

توسط  انگلیسی  ویروس  مورد  در  که  اخباری  آخرین  طبق 
خوشبختانه  شده  منتشر  بهداشت  جهانی  نهادهای 
جدید  جهش  به  نسبت  جهان  در  شده  تولید  کسن های  وا
کسینه شده  کارایی دارند و بدن فرد وا کرونا در انگلیس  ویروس 

را مقاوم می کنند.

منبع : روزنامه جام جم 



��

ورزش و سرگرمی

فصل نامه داخلی شرکت سیمان هرمزگان   پاییز  1399     شماره 28

که هر زهری، پادزهری دارد.  گذشته حکیم ها معتقد بودند  در 
کسن  مصداق این اصطالح در قرن ۲۱ را می توان به بیماری و وا
کنون با پیدا شدن بیماری جدید،  آن ربط داد؛ یعنی در گذشته تا

کسن آن نیز تولید می شود. بعد از مدتی وا
کسن بیماری ها با هم تفاوت دارند، بعضی بیماری ها به دلیل  وا
کسنی ندارند مانند ایدز، یا به دلیل  پیچیدگی ویروس هیچ وا
کسن نیست مثل سرماخوردگی. ساده بودن بیماری نیازی به وا

کسن بیماری هایی مانند فلج اطفال، آنفلوانزا، سرخک، سل  با وا
کودکی آشنایی داریم و بعضی از آن ها را هر سال یا در  و هپاتیت از 

سال های متفاوت تزریق می کنیم.
کسن چگونه است؟ عملکرد وا

که  است  این  دارند  کسن  وا از  پزشکان  که  تعریفی  ساده ترین 
کشته شده یک ویروس است و با  کسن نمونه ضعیف شده یا  وا
وارد شدن به بدن شما آنتی بادی این بیماری را ایجاد می کند و 

شما را در برابر ابتال به این بیماری مقاوم می کند.
کنید در واقع در برابر ابتال به  کسن بیماری را تزریق  گر شما وا ا
که با توجه به  آن بیماری ایمن هستید و این مسئله ای است 

گسترش ویروس کرونا همه به دنبال آن بودند.
ناپذیری  کرونا حدود یکسال است آسیب های جبران  ویروس 
گرفته است.  بر پیکر زندگی مردم زده و جان بسیاری از مردم را 
پرتلفات ترین  از  یکی  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  کرونا  ویروس 

پدیده های قرن اخیر محسوب می شود.
کسن آن  کرونا درباره وا یکی از بحث های اصلی پیرامون ویروس 
است. بسیاری از شرکت هایی دارویی در جهان از جمله آمریکا، 
کسن کرونا بودند و در  چین، روسیه و انگلیس به دنبال ساخت وا
کنند  کسنی ارائه  ماه های اخیر چندین شرکت موفق شده اند وا
که تمامی مراحل مورد نیاز برای تایید جهت استفاده عمومی را 

پشت سر بگذارند.
جمله  از  بودند  موفق  راه  این  در  که  کسن هایی  وا مهم ترین 
که   کسفورد هستند  کسن فایزر، مدرنا و تا حدودی دانشگاه آ وا
گذاشتند و با  آخرین مرحله بالینی خود را با موفقیت پشت سر 
تایید نهادهای بهداشتی محصول خود را به بازار عرضه کرده اند. 
روی  آزمایشگاه  در  شدن  ساخته  از  پس  کسن  وا یک  معموال 
آزمایش  هستند،  انسان  شبیه  ژنتیکی  نظر  از  که  حیواناتی 

کســن بیشتر بدانید درباره وا
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سیستم  کنش  وا بتواند  و  شود  اثبات  آن  ایمنی  گر  ا می شوند. 
ایمنی را موجب شود، مرحله پیش بالینی را می گذراند و سپس 
که به آن آزمایش بالینی  وارد مرحله آزمایش روی انسان می شود 

می گوییم.
این بخش شامل سه فاز است و هر فاز از فاز قبل، زمان بیشتری 
کسن روی آن ها  که وا طول می کشد و همچنین تعداد افرادی 
کسن روی  آزمایش می شود در هر فاز بیشتر می شود. در فاز اول، وا
کوچک از افراد سالم امتحان می شود تا از لحاظ عوارض  گروهی 
کسن مورد  کارآیی وا جانبی بررسی شود. در فاز های دوم و سوم 
در  ویروس  شیوع  میزان  که  مناطقی  در  می گیرد.  قرار  آزمایش 
آن ها باالست مورد ارزیابی قرار می گیرد و پس از عبور از این مراحل 

کسن مورد نظر به صورت رسمی تایید می شود. وا
کسن ها از نظر نحوه استفاده و عملکرد آن نوع های متفاوتی  وا
کسن های کاندیدای کرونا به صورت استنشاقی و  دارند، بعضی وا
کسن های فایزر و مدرنا از  کسن عضالنی هستند. وا بعضی دیگر وا
 RNA مکانیزم جدید و پیچیده ای بهره می برند و با از استفاده از
کسن  پیام رسان باعث تولید آنتی بادی در انسان می شوند، اما وا
کسفورد عملکردی ساده تر دارد و با استفاده از ویروس ضعیف  آ

شده سیستم ایمنی افراد را تحریک می کند.
که از مکانیزم های دیگری نیز بهره  کسن های زیاد وجود دارد  وا
می برند با این حال هنوز نتوانستند ایمنی و بی خطر بودن خود را 
کسن ها به دلیل ایجاد عوارض جانبی،  کنند. بسیاری از وا اثبات 

تولیدشان متوقف شده و در حال بررسی هستند.
کسیناسیون عمومی  که جهت انجام وا کسن هایی  دررابطه با وا
مورد تایید سازمان های بهداشتی قرار گرفته اند شایعاتی مبنی بر 

که  ایجاد تغییرات ژنتیکی در انسان و عوارض شدید وجود دارد 
هیچکدام از این شایعات تا کنون از لحاظ علمی ثابت نشده اند.

گفته نماند در این روز ها با خبر های متعددی درباره تولید  البته نا
که واقعا  کرونا مواجه می شویم، اما تعداد اندکی هستند  کسن  وا
کارآمد باشند و بیشتر این خبر ها به دلیل اهداف تجاری  ایمن و 
که خبر از  منتشر می شود. شاید جالب باشد بدانید هر شرکتی 
مواجه  سهام  چشمگیر  افزایش  با  می دهد  کرونا  کسن  وا تولید 
برابر  چند  نظر  مورد  شرکت  حقوقی  و  تجاری  ارزش  و  می شود 

می شود.
کسن فایرز و مدرنا ابراز  سازمان بهداشت جهانی درباره تولید وا
برای  اصلی  کاندیدا های  از  را  کسن ها  وا این  و  کرده  امیدواری 

مقابله با کرونا نام برده است.
توجهی  قابل  پیشرفت های  کرونا  کسن  وا عرصه  در  نیز  ایران 
داشته و شرکت های دانش بنیان در حوزه پزشکی تالش های 

کسن کرونا داشته اند. زیادی برای تولید وا
وضعیت  درباره  کرونا  کشوری  علمی  کمیته  عضو  محرز  مینو 
کرونا به زودی وارد  کسن ایرانی  کرد: وا کرونا بیان  کسن ایرانی  وا
فاز مطالعات انسانی می شود و بعد از دو ماه و قبل از پایان سال به 

شرط کسب نتایج خوب، قابل استفاده برای مردم خواهد بود.
به  تا  می کند  طی  را  طوالنی  مسیر  کرونا  کسن  وا صورت  هر  در 
دست مردم برسد و کرونا نیز طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی 
تهدید  را  جهان  مردم  سراسر  زندگی  آینده  سال  دو  تا  حداقل 
می کند. پس بهتر است همچنان با زدن ماسک، رعایت فاصله 
اجتماعی و شستن دست ها فرصت تاخت و تاز را از این ویروس 

بگیریم.
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جمالتی  بیان  با  و  ناخواسته  والدین  مواقع  از  بسیاری  در 
کودک مشخص  بر روح و روان  اثرات منفی شان  که در ظاهر 
خود  فرزندان  تربیت  در  مسائلی  ایجاد  باعث  نیست 
که  که به سادگی قابل حل نیستند. پس چه بهتر  می شوند 
آنچه  مراقب  بسیار  پایین  سن  در  کودکان  با  صحبت  هنگام 
چند  ذکر  به  ادامه  در  رابطه  همین  در  باشیم.  می گوییم 

جمله مخرب در روابط والدین با فرزندان خود می پردازیم.

کن! مناسب سن خودت رفتار 

کودک انتقاد می کنند، زیرا آن رفتار تأثیر  گاه والدین به رفتار 
کودک،  رفتار  که  صورتی  در  است.  داشته  بزرگ ترها  بر  بدی 
وظیفه  والدین  و  اوست  درونی  احساس  دهنده  نشان 
که  ساله ای   ۶ کودک  کنند.  درک  را  کودک  احساس  دارند 
۴ساله ای  کودک  یا  می کند،  گریه  و  می خواهد  چه  نمی داند 
گریه  که از محدود شدن در صندلی اتومبیل ناراحت است و 
ما  چه  گر  ا می کنند؛  عمل  سنشان  متناسب  دو  هر  می کند، 
به  اینکه  جای  به  ندهد.  آزار  را  ما  آن ها  رفتار  داریم  انتظار 
کن« بگویید: »به  کودک بگویید »مناسب سن خودت عمل 
نظر می رسد خیلی عصبانی هستی«، »می دانم وقتی چنین 
اتفاقی برایت افتاده بسیار ناراحت شده ای« این جمالت به 

کرد. کودک آرامش می دهد و شرایط را قابل تحمل خواهد 

کنم؟  آخر چند بار باید یک چیز را تکرار 

از سخنان نیشدار و طعنه آمیز  که در استفاده  یا مادری  پدر 
سالمت  برای  جدی  تهدیدی  و  خطر  دارد،  ذاتی  استعداد 
جادوگری  مادر  یا  پدر  این  می آید.  حساب  به  کودک  روانی 
واژه ها،  این  بیان  با  و  می کند  استفاده  واژه ها  از  که  است 
مانعی در برابر ایجاد ارتباط موثر برقرار می کند و مانع از پدید 
 « می شود.  کودک  با  مادر  و  پدر  بین  مثبت  رابطه ای  آمدن 
کری؟ پس چرا  کنم؟ مگر تو  آخر چند بار باید یک چیز را تکرار 
که  گوشت به من نیست؟ …« این پدر و مادرها شاید ندانند 
که برخوردی  کنایه دار جمالتی هستند  سخنان طعنه آمیز و 
با  که  نیست  گاه  آ مادر  یا  و  پدر  این  می کنند.  طلب  متقابل 
و  کرده  تحریک  را  کودک  توهین آمیز،  نظرهای  اظهار  این 
ذهن او را از نقشه های خیالی انتقام، پر می سازد و در نتیجه 
کودکش  و  او  خود  بین  ارتباطی  راه  شدن  مسدود  باعث 

می شود.

که … به تو قول می دهم 

گرفت. روابط  کودکان باید نه وعده داد و نه وعده از آن ها  به 
باشد.  اطمینان  و  اعتماد  اساس  بر  باید  فرزندانمان  با  ما 
وعده  است  مجبور  خود  گفته  تأیید  برای  مادر  یا  پدر  وقتی 
نشده اش«  داده  »وعده  که  می کند  اقرار  دارد  یعنی  بدهد، 
می شوند  باعث  وعده ها  نیست.  اعتماد  قابل  و  ندارد  اعتبار 
به  وقتی  بیاید.  وجود  به  کودکان  در  غیرواقعی  توقعات  که 

کودک تان نگویید این 7 جمله مخرب را هرگز به 
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او  ببرند،  وحش  باغ  رابه  او  می شودکه  داده  وعده  کودک 
که  می کند  فکر  و  می آورد  حساب  به  تعهد  یک  را  وعده  آن 
بارید،  خواهد  باران  نه  موعود  روز  در  تعهد،  این  براساس 
او  خود  نه  و  کرد  خواهد  پیدا  ایرادی  و  عیب  اتومبیل  نه 
که  گرفت  کودکان وعده  مریض خواهد شد. از طرفی نباید از 
درآینده رفتاری خوب داشته باشند یا رفتار بدشان را اصالح 
که  کودک وعده ای ناخواسته می دهد، وعده ای  کنند. وقتی 
که  می کشد  بانکی  چکی  واقع  در  نیست،  او  خود  به  متعلق 
در آن بانک اصاًل حساب ندارد. ما نباید مشوق و محرک این 

قبیل اعمال فریب آمیز باشیم.

چـرا مـثـل … نـیستی؟

مرتبه  در  مـی کـنـنـد  احـسـاس  آنـهـا  کـودکـان،  مقایسه  با 
داشتن  وا  برای  مناسبی  راه  این  و  گرفته اند  قرار  پایین تری 
پایین تر  را  خود  کودک  که  زمانی  نیست.  فعالیت  به  آن ها 
از  دست  و  می بازد  را  خود  روحیه  کند،  احساس  دیگری  از 
را  کودکان  قوت  و  ضعف  باید  شما  کشید.  خواهد  فعالیت 

کنید. بپذیرید و آن ها را بر اصالح رفتار خودشان تشویق 

گفتم؟ چی بهت 

می دانید؟  را  جواب  خودتان  که  می پرسید  را  سوالی  چرا 
می پرسید:  وقتی  بدهد؟  پاسخی  چه  کودک  دارید  انتظار 
و  می زند  موذیانه  لبخندی  کردی؟  پرتاب  کجا  را  لباست 
که  گر از رفتار او رنجیده اید بگویید: »من متاسفم  می گذرد. ا

چوب  روی  را  لباست  که  کنم  تکرار  سوم  بار  برای  مجبورم 
کنی«. لباسی آویزان 

ندو وگر نه می افتی!

کار بردن  کودک، به  علی رغم تمام توجه شما به محافظت از 
القا  او  زیرا به  کودک بیفتد،  این نوع جمالت باعث می شود 
کودکی  برای  این  و  بخورد  زمین  به  او  که  منتظرید  می کنید 
که تالش می کند مستقل باشد بسیار مضر است. بهتر است 
بند  بودن  محکم  از  دویدن  از  »قبل  بگویید:  موارد  این  در 
مورد  در  شما  صورت  این  در  باش«.  مطمئن  کفش هایت 

کودک. کرده اید نه ناتوانی  کفش صحبت  اشکال 

کردم شوخی 

می کند  شاد  را  شرایط  ظاهرًا  چه  گر  ا کودک  انداختن  دست 
کودک  که  هنگامی  است.  مخرب  شدت  به  واقع  در  ولی 
احساس  می شود  باعث  او  به  خندیدن  است،  عصبانی 
کودک وظیفه دارید  کند. شما به عنوان والدین  بدتری پیدا 
گر  ا شوید.  او  آزار  و  اذیت  باعث  اینکه  نه  کنید  حمایت  را  او 
کودک ناراحت است شاد  که  چنین منظوری ندارید هنگامی 

نباشید.

بیتوته منبع: 
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کاالی ذخیره و یا  استوک  )Stock( در زبان انگلیسی به معنی 
کاالهای  موجود در انبار است ولی در زبان فارسی برای انواع 

دست دوم بکار برده می شود.

برای  بزرگ  زنجیره ای  فروشگاه های  کثر  ا آمریکا  و  اروپا  در 
جذب بیشتر مشتری، به خریداران مهلت تست )چند روزه 
گر به هر دلیلی  یا یکی - دوماهه( می دهند. در این مدت، ا
مراجعه  فروشگاه  به  می تواند  نپسندید،  را  دستگاه  مشتری 
که توسط مشتری  کند. دستگاهی  را عوض  کرده و دستگاه 
و  شده  منتقل  انبار  به  است،  شده  بازگردانده  فروشگاه  به 

دیگر به عنوان دستگاه نو فروخته نمی شود.

شرکت های بزرگ مانند DELL و HP برای جلوگیری از توقف 
گارانتی شان،  تاریخ  که  لپ تاپ هایی  عرضه،  و  تولید  چرخه 
در حال اتمام باشد را از مشتری خریداری و آن را با لپ تاپ 
جدید تعویض می کنند، به این ترتیب، هم لپ تاپ های نو را 
فروخته اند، هم از فروش مجدد لپ تاپ های خریداری شده 

کسب می کنند. کشور های دیگر ، سود خوبی  به 

استوک  عنوان  به  ایران  بازار  در  که  لپ تاپ هایی  بنابراین 
سال  چند  تا  روز،  چند  بین  معموال  می شوند  فروخته 
لوازم  چشم گیر  افزایش  به  توجه  با  شده اند.  استفاده 
این  استوک،  لپ تاپ  لپ تاپ،  و  گوشی  همچون  دیجیتال 
به هزینه  نیاز  که  افرادی است  برای  پیشنهاد  بهترین  روزها 

کیفیت مناسب دارند. کمتر و 

کیفیتی، دسته بندی  لپ تاپ استوک معموال در چند دسته 
A++  و A+ وA می شود، این لپ تاپ ها دارای درجه بندی 
تعیین  بندی  درجه  این  نسبت  به  آن ها  قیمت  و  هستند 

می شود.

دسته  این  لپ تاپ های   :++Aدرجه استوک  لپ تاپ 
خط  کمترین  دارای  و  دارند  خوبی  بسیار  ظاهری  وضعیت 
 ۶ از  کمتر  به  گاهی  آنها  کارکرد  زمان  مدت  هستند.  خش  و 

ماه می رسد.

و  خط  دارای  لپ تاپ ها  این   :+Aدرجه استوک  لپ تاپ 
کاالها  این  است.  پوشی  چشم  قابل  که  بوده  جزئی  خش 
 ++A کارکرد و عملکرد هیچ تفاوتی با رده سالم بوده و از نظر 

نداشته و از لحاظ سخت افزاری هیچ ایرادی ندارند.

قیمت   ++A درجه  به  نسبت   +A درجه  استوک  لپ تاپ 
گرید معموال ظاهر  کمتری دارد و به صرفه تر است. این نوع 
با خط و خش همراه  و  نداشته   ++A گرید  به  خوبی نسبت 

است.

 مزایای خرید لپ تاپ های استوک 

اختالف  استوک  دستگاه  یک  انتخاب  برای  عامل  مهم ترین 
در  تفاوت  این  است.  کبند  آ و  استوک  لپ تاپ  بین  قیمت 

لپ تاپ استوک چیست؟
 راهنمای خرید لپ تاپ استوک
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گاهی اوقات به  کم ترین حالت از چند برابر شروع می شود و 
لپ تاپ  از  حرف  که  زمانی  ما  کشور  در  می رسد.  برابر  ده ها 
لپ تاپ های  سمت  به  همه  ذهن  می آید،  میان  به  استوک 
شود.  می  کشیده  استفاده  قابل  غیر  و  معیوب  دوم،  دست 
اما در واقع همیشه این طور نیست! در زبان التین استوک 
می  گفته  انبار  در  موجود  یا  شده  ذخیره  کاالی  معنای  به 

شود.

 معایب خرید لپ تاپ های استوک 

دستگاه های  ظاهری  نظر  از  معموال  استوک  های  لپ تاپ 
بسیار  ساخت  کیفیت  در  نیز  این  دلیل  نیستند  ظریفی 
باالی قطعات، مادربوردهای ۸ الیه و مقاومت باالی آن در 

استفاده های سنگین، طوالنی مدت و طول عمر باالست.

 راهنمای خرید لپ تاپ استوک

را  آن  سالمت  باید  حتما  استوک  لپ تاپ  یک  خرید  برای 
بدنه  سالمت  کنید.  چک  خرید  از  پیش  مختلف  جهات  از 
بر روی بدنه،  لپ تاپ دست دوم و عدم وجود خط و خش 
کیبورد و موس پد، پورت ها و دی وی دی  صفحه نمایش، 
درایو، اسپیکر، باتری و شارژر آن را بررسی نمایید تا بتوانید 
برای  لپ تاپ  و  باشید  داشته  مطمئنی  و  خوب  انتخاب 

مدت طوالنی تری برای شما قابل استفاده باشد.

فروشگاه  یک  از  حضوری  خرید  می خواهید  که  صورتی  در 
هفته  یک  تنها  و  دارید  آنالین  خرید  یک  یا  و  دهید  انجام 
می کنیم،  پیشنهاد  دارید،  لپ تاپ  کامل  تست  برای  مهلت 

کنید: موارد زیر بررسی 

 تست هارد لپ تاپ:

لپ تاپ،  هارد  کردن  کار  زمان  در  طبیعی  غیر  صدای  وجود 
ری  و  آبی  صفحه  گهانی  نا نمایش  سیستم،  شدن  لود  دیر 
اطالعات،  گهانی  نا شدن  حذف  و  لپ تاپ  شدن  استارت 
است.  کرده  کار  لپ تاپ  هارد  بودن  خراب  از  نشانه هایی 
از  Hard Disk Sentinel Pro یکی  افزار  نرم  برای تست هارد، 
از جمله درصد سالمت  گزینه هایی  و  گزینه ها است  بهترین 
هارد و هشدار و خطاهای مربوطه را به شما نمایش می دهد.

 تست باتری لپ تاپ:

خصوص  به  لپ تاپ  خرید  دالیل  مهم ترین  از  یکی  باتری 
با  دارند.  قابل حمل  کامپیوتر  به  نیاز  که  کسانی است  برای 
کارکردن چندساعته با لپ تاپ به آسانی متوجه سالم بودن 
گر هنگام استفاده از سیستم خود،  باتری آن خواهید شد. ا
که باتری سریع شارژ خالی می کند ، به اطالع  متوجه شدید 
شما  به  نو  باتری  یک  که  بخواهید  او  از  و  برسانید  فروشنده 

تحویل دهد.

 

 تست صفحه نمایش لپ تاپ:

که در هنگام خرید باید  تغییر رنگ مانیتور نکته مهمی است 
بخش های  گران ترین  از  که  چرا  باشید.  داشته  دقت  آن  به 
هزینه  بودن،  خراب  صورت  در  که  است  مانیتور  لپ تاپ 

کرد. کاربر تحمیل خواهد  زیادی را به 

پیکسل  لپ تاپ،  دی  سی  ال  روی  بر  خش  و  خط  وجود 
هنگام  در  تصویر  روی  خط  افتادن  زدن،  چشمک  سوخته، 
کردن درب لپ تاپ و پرش صفحه پس از روشن  باز و بسته 
کردن لپ تاپ و بی رنگ شدن تصویر از عوامل نشان دهنده 
شما  نظر  مورد  کارکرده  لپ تاپ  نمایش  صفحه  در  مشکل 

است.

گرافیک لپ تاپ:  تست رم و 

برای تست این دو بخش سخت افزاری، استفاده از نرم افزار 
بر رم  PassMark BurnInTest مفید است. این برنامه عالوه 
هم زمان  طور  به  نیز  را  لپ تاپ  بخش های  سایر  گرافیک،  و 
را  آن  کارایی  تا  می گذارد  فشار  زیر  را  سیستم  و  کرده  تست 

کند. سنجش 

 تست پورت های لپ تاپ:

و  محبوب ترین  از  یکی  که  گفت  می توان  قطع  طور  به 
تست  برای  هستند.  ها   USB ها،  پورت   پراستفاده  ترین 
کافی است یک فلش را به آن ها وصل  سالمت این پورت ها 
که سیستم فلش را بشناسد و اطالعات آن را  کنید در صورتی 

بخواند، USB سالم است. 

است.   VGA پورت  لپ تاپ  در  خروجی  پورت های  از  یکی 
کابل  برای تست سالمت این پورت در لپ تاپ شما باید یک 
 VGA کابل  باشید،  داشته  اختیار  در  نمایشگر  یک  و   VGA
کنید در صورت سالمت این پورت تصویر  را به لپ تاپ وصل 

لپ تاپ به نمایشگر منتقل می گردد.

صورت  به  تصویر  و  صدا  خروجی  پورت  یک   HDMI پورت 
همزمان است. برای تست این پورت شما باید با استفاده از 
 HDMI که ورودی  تلویزیون  را به یک  HDMI لپ تاپ  کابل 

کنید.  دارد وصل 

کابل LAN و یک مودم نیاز  برای تست پورت LAN ، به یک 
وصل  لپ تاپ  به  را  مودم   LAN کابل  از  استفاده  با  دارید. 

کنید. کنید و آن را تست 

کیبورد لپ تاپ:  تست 

نمود  استفاده  تکست  فایل  از  می توان  کیبورد  تست  برای 
کرده و عملکرد تمام  که یک فایل تکست را باز  بدین صورت 
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کیبورد را در فایل تکست بررسی نمایید.  دکمه های 

 تست وبکم لپ تاپ:

باید  تاپ  لپ   خرید  هنگام  که  قسمت هایی  از  دیگر  یکی 
کرد، وبکم لپ  تاپ است. برای تست وبکم در قسمت  تست 
کنید و  کنید و عبارت Camera را تایپ  کلیک  منوی استارت 
که آیا  کنید  کرده و تست  کنید. دوربین را باز  دوربین را پیدا 

کند یا خیر. کار می  دوربین 

  تست بلندگو:

کنید  باز  را  صوتی  یا  تصویری  کلیپ  یک  بلندگو  تست  برای 
حالت  در  را  لپ تاپ  صدای  دهید،  گوش  آن  صدای  به  و 
نویز  بدون  و  واضح  لپ تاپ  صدای  گر  ا دهید،  قرار  کثر  حد ا

اضافی باشد بلندگوی لپ تاپ سالم است.

 

انواع لپ تاپ های استوک
گیمینگ:  لپ تاپ استوک 

کارت  با  که  باال  و  قوی  بسیار  افزار  سخت  با  لپ تاپ هایی   
و  گیمرها  توجه  مورد   AMD و   NVIDIA گرافیک های 
بزرگترین  از  هستند.  مهندسی  نیازهای  با  افرادی  حتی 
  MSI ریزر،  ایسوس،  پی،  اچ  محصوالت  این  تولیدکنندگان 

و حتی ایسر هستند.

 لپ تاپ استوک اروپایی : 

مهم ترین  از  دبی،  جمله  از  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای 
به   )۱ نوع  )مخصوصا  اروپایی  استوک  لپ تاپ  واردات  کز  مرا

هستند. خاورمیانه 

 لپ تاپ استوک لنوو : 

گی و سخت افزار  شرکت لنوو لپ تاپ هایی با تنوع باال در ویژ
تولید می کند.

: HP لپ تاپ استوک 

 تولیدات این شرکت مشهور امریکایی با محصوالتی قوی در 
 EliteBook ، حوزه لپ تاپ های صنعتی، شامل سری های: 
گیمینگ  لپ تاپ  است.    …  ProBook، Pavilion ، Envvy
موجود  بازار  در  قوی  افزاری  سخت  با   Omen نام  با  پی،  اچ 

است. 

 لپ تاپ استوک ایسوس:

در  ای  رایانه  تجهیزات  کنندگان  تولید  مشهورترین  از  یکی   
جهان ایسوس است. از محبوب ترین نمونه های این شرکت 
لپ تاپ  ویدئویی،  بازی های  طرفداران  و  گیمرها  بین  در 

گیمینگ ایسوس است. 

 خط پایان : 

کاالهای استوک به ویژه  با توجه به رشد چشمگیر معامالت 
دست  کارکرده  لپ تاپ های  انواع  متاسفانه  استوک  لپ تاپ 
خرید  برای  است  بهتر  می شود.  فروخته  استوک  نام  به  دوم 
از  پس  خدمات  کنید.  خریداری  معتبر  فروشگاه  از  حتما 
تست  را  لپ تاپ  امکان  صورت  در  نمایید.  بررسی  را  فروش 
خوبی  و  مطمئن  خرید  که  می کند  کمک  موارد  این  کنید. 

انجام دهید.
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گفتار دیگران در ذهن  کردن معنای  پیدا  فعال  گوش دادن 
گوش دادن متفاوت  خویش است. با این تعریف شنیدن با 
یادگیری  به  نیازی  و  است  جسمی  فعالیتی  شنیدن  است. 
برخورد  اثر  در  غیرارادی  ما  شنیداری  دستگاه  چرا که  ندارد، 
گوش  با صداها، تحریک شده و شنیدن حس می شود. ولی 
تا  و  است  یادگیری  نیازمند  که  است  ذهنی  فعالیتی  دادن 
خود  گوش های  با  ما  نمی شود.  ک  ادرا نکنیم  توجه  آن  به 

گوش می دهیم. می شنویم، ولی با مغزمان 

گوش دادن   فواید خوب 

  گوش دادن یعنی احترام به طرف مقابل

گوش دادن سبب ایجاد ارتباطات می شود   

گوش دادن، دانش شما را افزایش می دهد   

کمک به خودمان و سایرین می شود گوش دادن سبب    

  ایده های جدید خلق می شوند 

  مطالب جدید می آموزید

  شنیدن در یادگیری تأثیر دارد

گوش دادن فعال شامل عادات بد زیر نمی شود: مهارت 
  تکرار پی در پی نقطه نظرات خویش

گوینده   عدم ابراز احترام به 
کالم   شنیدن مفهوم سطحی 

گوینده   قطع سخنان 
  عدم برقراری رابطه چشمی

  پریدن وسط سخنان دیگری
  پرت شدن حواس

آن  یاد  را  من  حرف هایت  دیگر)  جای  به  بحث  کشاندن   
که …( روزی انداخت 

گفته شده  کردن آنچه    فراموش 
  سوال در خصوص جزئیات بی ارزش 

کالم   پرداختن بی اندازه به جزئیات و از دست دادن جان 
کردن به آنچه درک نکرده اید   بی توجهی 

  مشغول شدن به افکار خویش
  تظاهر به توجه

گوش دادن فعال چیست
 و چه مزایایی دارد؟
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گوش دهیم؟ چطور مؤثر و فعاالنه 

کنید  رابطه چشمی برقرار 

چشمی  تماس  ولی  می رسد  بنظر  روشن  و  واضح  مورد  این 
فراموش  است.  مخاطبتان  به  شما  توجه  و  احترام  بیانگر 
کنار بگذارید و همه اعالن ها را هم  که موبایل خویش را  نکنید 

کنید. تمام توجه خود را به مخاطب خود بدهید. خاموش 

 صداقت در چهره

یک  زدن  است  شاد  پیامش  ما  روبروی  گوینده  که  هنگامی 
است  جّدي  پیامش  که  هنگامی  اما  عالیست  بسیار  لبخند 
و مضطرب  نگران  که  و هنگامی  باشیم  نگاهی جّدي داشته 

است نگاهی صبورانه و همدالنه داشته باشیم.

  لحن مناسب

گاهی الزم است حین صحبت های وی با کلمات و جمالت کوتاهی 
نشان دهیم که به حرف هایش کامل توجه داریم: اوه، خیلی عالی، 

بله درسته، باور کردنی نیست، چه جالب، خدای من

کنید گوش دادن وی را تائید   موقع 

گوینده در حال صحبت است، شما با باال و پایین  که  زمانی 
آوردن سر خود به وی این پیغام را می دهید که موافق سخنانت 
کنید در  هستم و مشتاقم ادامه آن را بشنوم. همینطور تالش 
دقیقًا،  موافقم،  مانند:»  کوتاهی  کلمات  از  سخنانش  بین 
کار سبب به شور آمدن  کنید. این  اوهوم، درسته و…« استفاد 

گوینده و حس این که سخنانش پر اهمیت است می شود.

 زود قضاوت نکنید

کامل  صورت  به  را  کار  یک  بتواند  انسان  بدن  که  این  برای 
انجام دهد احتیاج به توجه و تمرکز دارد. چنانچه می خواهید 
تنها  واحد  آن  در  بنابراین  بدهید!  گوش  تنها  بدهید،  گوش 
انجام  مؤثر  و  فعال  صورت  به  را  کارها  این  از  یکی  می توانید 

کردن و یا پاسخ دادن. دهید:گوش دادن یا قضاوت 

کارها را در جای خودش  کدام از این  به مغزتان اجازه دهید هر 
انجام دهد. تحلیل سخنان طرف مقابل، ارائه راهکار یا آماده 
کنار بگذارید.  که قرار است به وی بدهید را فعاًل  کردن پاسخی 
آن را  آنگاه  و  دهید  گوش  را  گوینده  پیغام  کل  نخست  پس 

تجزیه و تحلیل نموده و در پایان پاسخ دهید.

کامل شود  اجازه دهید صحبت طرف مقابل 

یکی از ضعف هایی که بیشتر افراد در برقراری رابطه کالمی از آن 
گفت و گو و قطع  متضرر می شوند تغییر سریع موضوع ها مورد 
از  برای جلوگیری  بنابراین  کردن صحبت طرف مقابل است. 

قبلی  در مورد مسئله  که حرف شخص  تا هنگامی  مورد  این 
کنید. ح نمودن موضوعی جدید دوری  به آخر نرسیده از مطر

  به سمت طرف مقابل متمایل شوید

که  گاه نسبت به افرادی  مرکز ثقل بدن ما به صورت نا خود آ
گرفته ولی در رویارویی با  عالقه ای به آن نداریم در عقب قرار 
که دوست شان داریم به طرف جلو می باشد. بنابراین  افرادی 
برای نشان دادن عالقه خویش چه در وضعیت نشسته و چه 

ایستاده به طرف آن ها متمایل شوید.

 سؤال بپرسید

گوش دادن است  سؤال پرسیدن بخش مهمی از فرآیند خوب 
بدست  شنونده  با  مکالمه  از  درستی  درک  می شود  باعث  و 
بین  در  هیچوقت  کنید.  برطرف  را  خویش  ابهامات  و  آورید 
خود  ابهامات  و  سواالت  نپرسید.  سؤال  شنونده  سخنان 
آخر  به  مقابل  طرف  سخنان  که  هنگامی  کنید.  یادداشت  را 

رسید آن ها را بپرسید. 

بپرسید  هوشمندانه  و  دقیق  را  خود  سوال های  چنانچه 
آورید.  بدست  خویش  شنونده  از  زیادي  اطالعات  می توانید 
از  شما  ازاطالعات  می شود  سبب  آنکه  بر  عالوه  کردن  سوال 
ک دقیق تری برسید،  گو افزایش یابد و به ادرا گفت و  موضوع 
گفت و گو به سخنان وی  که در طول  گوینده نشان می دهد  به 

با دقت توجه داشته اید.

که درک صحیحی از آن ها نداریم تی را بپرسیم   تنها سواال

بعضی  از  صحیحی  درک  مواقع  برخی  مکالمات،  هنگام  به 
جمالت نداریم و نمی توانیم معنی و مفهوم آن ها را بدرستی 
درک نماییم. پرسیدن، راهکاری برای دریافت دقیق و درست 

اطالعات از شخص مخاطب مان است.

نیست  بحث  مورد  مسئله  در  اصاًل  که  سواالتی  پرسیدن  آیا 
همیشه  نیست.  این گونه  که  است  معلوم  است؟  درست 
قرار  شده  انجام  گفت وگوی  پیرامون  که  بپرسیم  را  سواالتی 
دارد. در گفتگوهای کاری و ... تالش کنیم سوال ها را بنویسیم 
که  کنیم. زیرا نوشتن سوالی  و در زمان مناسب آن ها را بازگو 
که راحت تر برصحبت های  کمک می کند  کرده  ذهن ما را درگیر 

کنیم. مخاطب تمرکز 

 روش تکرار

را  گوینده  پیغام  و  جمله  شوید  مطمئن  که  این  برای 
کنید: کالمش را تکرار  کالم وی یا مفهومی از  فهمیدید عین 

دیگه  جای  برید  »می تونید  گفت:  شما  به  ما  فروشنده  اوه   
کنید، عجب« خرید 
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که آرامش ما را به هم نزند کم نیستند! ولی  این روزها مواردی 
آنچه مهم است، مهارت و قدرت مبارزه شما، برای رسیدن 
شیوه های  سالم ترین  و  بهترین  از  یکی  است.  آرامش  به 
کاهش اضطراب و آرامش اعصاب برای افزایش تمرکز و بهبود 
گیاهی  دمنوش های  بهترین  از  استفاده  زندگی مان  کیفیت 

است.

روزانه  غذایی  رژیم  به  گیاهی  دمنوش های  کردن  اضافه 
احساسات  تسکین  برای  مناسب  و  سالم  راه  یک  می تواند 
هستند  کافئین  دارای  که  دمنوش هایی  از  باشد.  اضطرابی 
کافئین سبب افزایش استرس می شود. کنید، زیرا  خودداری 

وجود  اعصاب  آرامش  برای  متنوعی  گیاهی  دمنوش های 
آشنا  گیاهی  دمنوش های  این  از  بعضی  با  را  شما  که  دارند 

می کنیم.

 دمنوش آویشن

باشید، خوردن  را دوست داشته  آویشن  که طعم  درصورتی 
کردن  گیاه می تواند لذتبخش باشد. طرز تهیه  دمنوش این 

آن هم بسیار ساده و سریع است.

پودر  از  می توانید  ندارید،  دسترسی  آویشن  برگ  به  چنانچه 
گیاه  کنید. همچنین از نظر طب سنتی این  آویشن استفاده 

گرم است. دارای طبیعت 

تقویت  به  می توان  دمنوش  این  خاصیت های  جمله  از 
کلیه، باال  کبد و  اعصاب، بینایی، تسهیل در هاضمه، معده، 
تحلیل  خشک کننده،  انسداد،  بازکننده  خون،  فشار  برنده 

آور،  اشتها  غلیظ،  غذاهای  کننده  لطیف  بلغم،  و  بادها 
کننده ریه، معده، روده ها، افزایش شیر مادر،  ادرارآور، تنقیه 
گرفتگی های  بازکننده  اعصاب،  کردن  آرام  افسردگی،  ضد 
)معادل  کشی  میکروب  و  نفس  تنگی  ضد  انگل،  ضد  روده، 

کرد. شش برابر آنتی بیوتیک ها( اشاره 

جوش  آب  لیوان  دو  با  همراه  آویشن  خوری  غذا  قاشق  یک 
را روی شعله غیر مستقیم بگذاردید تا دم بکشد. می توانید 
گر  ا البته  و  کنید  شیرین  نبات  یا  عسل  با  را  نوشیدنی  این 
پیدا  خوبی  طعم  کنید،  اضافه  آن  به  تازه  آبلیمو  قطره  چند 
عمانی  لیمو  آن  به  کشیدن  دم  زمان  در  می توان  یا  می کند 
که طعم ترش و دلپذیری به نوشیدنی تان اضافه  کرد  اضافه 

شود.

 دمنوش اسطوخودوس

از  است.  مدیترانه  منطقه  بومی  نعنای  اسطوخودوس 
درست  گیاهی  دمنوش  می توان  اسطوخودوس  گل های 
بیقراری  مثل  خلقی،  اختالل های  کردن  برطرف  برای  و  کرد 
استفاده  روده ای  ناراحتی  و  معده ای  مشکالت  بیخوابی،  یا 
و  است  بخش  آرامش  اسطوخدوس  دمنوش  می شود. 
واقع  اعصاب مفید  آرامش  به  و رسیدن  برای درمان سردرد 

می شود.

گیاه تسکین دهنده عصبی است و برای درمان  دمنوش این 
امروزه  شده است.  تجویز  کودکان  در  عصبی  پذیری  تحریک 
گیاه اسطوخدوس پی برده اند و آن را بعنوان جزیی  به فواید 
آن  از  حال  به  تا  ولی  می کنند  اضافه  عصبی  فرموالسیون  از 

گیاهی برای آرامش اعصاب چهار دمنوش 
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استفاده  مستقل  درمان  یک  صورت  به 
نشده است.

بر  عالوه  را  اسطوخودوس  دمنوش 
بیماری های  برای  عصبی،  بیماری های 
ضد  عضالت،  کننده  شل  گوارشی، 
کننده  عفونی  ضد  نفخ،  ضد  کتری،  با
به  کمک  و  درد  دهنده  تسکین  بدن، 

کرده اند. گردش خون توصیه  تقویت 

گشنیز  گرم تخم  گرم اسطوخودوس، ۳   ۳
هم  با  و  بکوبید  را  سیاه  فلفل  دانه   ۵ و 
از  خوری  غذا  قاشق  یک  کنید.  مخلوط 
جوش  آب  لیوان  یک  در  را  مخلوط  این 
دم  تا  بگذارید  ساعت  نیم  مدت  و  ریخته 
بکشد. آن گاه آن را صاف نموده و روزی دو 
بار، هر بار یک فنجان، نیم ساعت پس از 

کنید. غذا میل 

 دمنوش آرامش چای زعفران

طبیعتی  زعفران،  می دانید  که  همان طور 
گیاهانی است  گرم و خشک دارد و یکی از 
تقویت  است.  آور  خنده  و  نشاط انگیز  که 
ضدکرم  مغزی،  قوای  تحریک  قلب، 
کلیه،  شستشودهنده  دندان،  خوردگی 
کننده معده، درمان و ضدسرفه و  تقویت 

خلط آور است.

 دمنوش ریشه سنبل الطیب

است  فرد  به  منحصر  الطیب  سنبل  ریشه 
نشده است،  طراحی  اضطراب  برای  و 
که  شده اند  متوجه  مردم  از  بسیاری  ولی 
طبیعت آرام بخشش برای عالئم اضطراب 
بسیار مؤثر است. استفاده سنتی از سنبل 

کمک به خواب است. الطیب برای 

بخش  آرامش  خاصیت های  این  ولی 
بگذارد.  تأثیر  هم  اضطراب  بر  دارد  امکان 
به طور  الطیب  سنبل  باره،  این  در 
کار دارد،  مستقیم با عالیم اضطراب سر و 
کنید آنرا در طول  نه خود اضطراب. سعی 
کردن  رانندگی  از  و  کنید  استفاده  روز 

کنید. پرهیز 

بیتوته منبع: 
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روستای دریخا خمیر


