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در ّاولین روز سال ۱۴۰۰؛ سال «تولید؛ پشتیبانیها ،مانعزداییها»
آنچه در سال  ۹۹هدف بود و جهش تولید نامگذاری شده بود ،به صورت کامل صورت نگرفت ولیکن از حق و انصاف نباید
گذشت ،در بخشهای ّ
مهمی تولید پیشرفت پیدا کرد .در بعضی از موارد میتوان جهش هم به آن اطالق کرد؛ در بعضی از
ً
ً
موارد هم ا گر جهش تولید نیست ،پیشرفت تولید قطعا هست .یک فهرست نسبتا طوالنیای از کاالهایی که در آنها افزایش
ً
تولید داشتهایم در اختیار من قرار گرفته -که ّ
البته من آن فهرست را بتمامه نمیخوانم -عمدتا لوازم خانگی رشد زیادی کرد؛
ً
الستیک خودرو ،آلومینیوم ،پتروشیمی ،فوالد و امثال اینها ،کاالهایی است که در سال  ۹۹واقعا پیشرفت کرد و رشد کرد؛
همین بایستی ادامه پیدا کند .این حرکت تولیدی در کشور بایستی ادامه پیدا کند و موانع تولید از سر راه تولید برداشته
بشود.
ً
ً
حاال در مورد موانع تولید ،من دو سه مورد را به عنوان مثال -شاید قبال هم در پیام گفتم -حاال هم عرض میکنم؛ مثال فرض
کنید واردات بی ّ
رویه و بیمورد ،یا قاچاق کاال ،یا ّ
مقررات زائد و غیر الزم و دستوپا گیر ،یا کمک نکردن بانکها و نظام بانکی
به تولید که اینها مواردی است؛ لکن موانع تولید فقط اینها نیست؛ گزارشی به من دادند که در آن گزارش موانع تولید
را بتفصیل بیان کردهاند و به نظر من خوب است که چنین گزارشی در صدا و سیما به وسیله کسانی که با این مسائل آ گاه
هستند به مردم داده بشود تا بدانند که برداشتن بعضی از این موانع تولید بر عهدهی خود مردم است ،و بعضی بر عهدهی
ّ
بکلی دستگاههای حکومتی است؛ چه ّقوهی ّ
مجریه و چه سایر قوا .به هر حال موانع تولید زیاد است
دستگاههای دولتی یا
سر راه برداشته بشود.
که اینها باید از ِ
ّ
ً
و یکی هم حمایتها است؛ مثل ّ
مشوقهای قانونی یا کمک کردن به وارداتی که تولید متوقف به آنها است؛ [مثال] بعضی
ً
از موارد تولید ما ،احتیاج به ّ
مواد ّاو ّلیه دارد که باید از خارج بیاید یا مثال برخی از ماشینآالت و امثال اینها که بایستی به
َ ّ
اینها کمک بشود و تسهیل بشود .یک کمک عمده برای تولید این است که قدرت خرید مردم باال برود ،وال ا گر تولید شد و
ّ
تقاضای مردمی وجود نداشت ،تولید شکست می َ
خورد؛ [یعنی] قدرت خرید مردم که این [همان] مسئلهی ارزش پول ملی
ً
است و یک نکتهی بسیار مهمی است که در جای خود بایستی اهل فن دربارهی آن بحث کنند .یا مثال کمک به قطع دست
واسطهها؛ واسطهها قیمتها را باال میبرند ،تولیدکننده هم صدمه میبیند ،مصرفکننده هم صدمه می بیند؛ هر دو صدمه
ً
میبینند؛ ا گر دست واسطههای بیمورد قطع بشود ،کمک زیادی به تولید خواهد شد و امثال اینها که قطعا ا گر این کار در
ً
امسال که سال  ۱۴۰۰است با ّ
یقینا ّ
تحولی در امر اقتصاد به وجود خواهد آمد.
جد ّیت دنبال بشود،
و ّ
البته شرایط دیگری هم هست که بایستی رعایت بشود؛ مثل مبارزهی با فساد .مبارزهی با فساد خیلی مسئلهی ّ
مهمی
است که بایستی کانالهای فساد و مجاری فساد بسته بشود که این در واقع به معنای اصالح کردن نظام بانکی و اصالح
ّ
کردن گمرک و امثال اینها است که بایستی راه فساد بکلی بسته بشود.
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به مناسبت فرارسیدن سال جدید ،دکتر مهدی باشتی مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان پیام
نوروزی را صادر کردند.
متن پیام نوروزی دکتر مهدی باشتی مدیر عامل شرکت سیمان هرمزگان به شر ح زیر است :

بنام خدا
برآمد باد صبح و بوی نوروز

به کام دوستان و بخت پیروز

بهار بشارت دهنده زندگی است و فرصتی برای تغییر و نو شدن؛
خوشا آنانیکه دراین آمد و رفت فصلها تامل کنند و از آن برای تغییرحال خویش بهره برند.
سال  1399باهمه سختیهایش گذشت؛
شیوع ویروس کرونا دراین سال موجب شد تا زندگی ما دستخوش تغییراتی شود؛ کمتر همدیگر را دیدیم
و بیشتر قدر باهم بودن را درک کردیم؛
دراین بین چند تن از همکاران عزیزمان در شرکت سیمان هرمزگان را برای همیشه از دست دادیم و
حسرت حضور پرمهرشان ،سالها با ما خواهد بود.
با تمامی این سختیها ،آمدن بهار می آموزد که زندگی همچنان درجریان است و می بایست با توکل بر
خدا و امید به آیندهای بهتر و با تکیه بر همت بلندمان برای ساختن ایرانی آباد قدم برداریم.
ضمن قدردانی از تالشهای شبانهروزی یکایک پرسنل ،امیدوارم سال جدید ،سالی توام
با سالمت و آرامش برای همه مردم سرزمینمان به ویژه خانواده بزرگ شرکت سیمان
هرمزگان باشد.

ارادتمندتان
مهدی باشتی
مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان
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آیین تکریم و معارفه عضو جدید هیات مدیره شرکت سیمان هرمزگان برگزار شد

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

در این مراسم اعضای هیئت مدیره ضمن اهدای لوح و
قدردانی از عملکرد حسین احمدی در مدت حضور ایشان
و خوشآمد گویی به حسین کاظمی ،برای ایشان آرزوی
موفقیت کردند.
همچنین در ادامه و پس از تشکیل جلسه هیئت مدیره،
مهندس حسین کاظمی به عنوان رییس و دکتر حسین
فاتح به عنوان نایب رییس هیئت مدیره شرکت سیمان
هرمزگان انتخاب شدند.
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پیام مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان به مناسبت روز هوای پاک

مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان در پیامی به مناسبت روز هوای پا ک  ،این روز را گرامی داشت.
بــه مناســبت روز هــوای پــا ک ،دکتــر مهــدی باشــتی مدیــر عامــل شــرکت ســیمان هرمــزگان در پیامــی خطاب
بــه فعــاالن محیــط زیســت و خانــواده بــزرگ شــرکت ســیمان هرمــزگان بــر اهمیــت عمــل بــه مســئولیت هــای
اجتماعــی تا کیــد کرد.
متن پیام دکتر مهدی باشتی مدیر عامل شرکت سیمان هرمزگان ،به شرح زیر است :
بنام خداوند بخشنده و مهربان
قطعــا یکــی از دغدغههــای مشــترك هــر جامع ـهای ،داشــتن هــوای پــا ک اســت کــه تنهــا بــا مشــاركت و
مســئوليتپذيری تــك تــك افــراد و تعهــد تمــام ارکان جامعــه میتــوان بــه طــور ســازنده و اثربخــش حــل كــرد.
شــرکت ســیمان هرمــزگان همــواره خــود را در قبــال جوامــع محلــی و محیــط زیســت منطقــه مســئول
میدانــد ،چــرا کــه از منابــع انســانی و طبیعــی و اقتصــادی آن بهــره میبــرد .ایــن شــرکت همچــون دیگــر
ســازمانهای پیشــرو عــاوه بــر دغدغــه ســوددهی اقتصــادی بــرای ســهامداران ،برنامههــای ویــژهای را در
راســتای مســئولیتهای اجتماعــی بــرای حفــظ محیــط زیســت بــه اجــرا در مـیآورد تــا هــم چرخــه تولیــد از
حرکــت نایســتد و هــم از محیــط طبیعــی صیانــت شــود.
بــر خــود الزم مــی دانــم کــه از تمامــی فعــاالن ســازمان محیــط زیســت و ســازمانهای مــردم نهــاد تشــکر کنــم
و خانــواده بــزرگ شــرکت ســیمان هرمــزگان را بــرای تــاش بیشــتر در رســیدن بــه هــوای پــا ک دعــوت نمایــم.
مهدی باشتی
مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان
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بازدید مدیرعامل سیمان هرمزگان از شــرکت نیکا سیمان خمیر
مدیرعامــل شــرکت ســیمان هرمــزگان بــه همراهــی جمعــی از
مدیــران ،از شــرکت نیــکا ســیمان خمیــر بازدیــد کــرد.

نقــاط ارتباطــی مــا بــا مشــتریان هســتند و مــا آنهــا را جزیــی از
خانــواده ســیمان میدانیــم.

بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بینالملــل شــرکت ســیمان
هرمــزگان ،دکتــر مهــدی باشــتی مدیرعامــل شــرکت ســیمان
هرمــزگان بــه همــراه مهنــدس زایــد مالیــی عضــو هیئــت مدیــره
و جمعــی از معاونــان و مدیــران ایــن شــرکت ،از شــرکت نیــکا
ســیمان خمیــر کــه عاملیــت توزیــع ســیمان در بندرخمیــر
اســت ،بازدیــد کــرد.

وی افــزود :تــاش خواهیــم کــرد کــه مشــکالت راننــدگان و
کارگــران شــرکت نیــکا ســیمان خمیــر در اســرع وقــت رفــع شــود.
مدیرعامــل شــرکت ســیمان هرمــزگان در ادامه دســتور برگزاری
جلســات و بررســی و حــل مشــکالت و دغدغههــای ایشــان را
صــادر کــرد.

در ایــن بازدیــد کــه بــه درخواســت جمعــی از راننــدگان انجــام
گرفــت ،دکتــر باشــتی بــا اشــاره بــه اهمیــت عاملیتهــای
فــروش و توزیــع ســیمان گفــت :عاملیتهــا بعنــوان یکــی از
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اخبار داخلی شرکت

بازدید استاندار و جمعی از نمایندگان استان از کارخانه سیمان هرمزگان
استاندار و جمعی از نمایندگان و مدیران عالی استان ،از کارخانه
سیمان هرمزگان بازدید کردند.

عالوه بر تامین نیازهای داخلی اشتغالزایی را برای مردم منطقه
به ارمغان آورد.

دکتر فریدون همتی استاندار به همراه دکتر محمد آشوری و دکتر
احمد مرادی نمایندگان مردم حوزه مرکزی هرمزگان در مجلس
شورای اسالمی و مهندس خلیل قاسمی رییس سازمان صنعت،
معدن و تجارت این استان از کارخانه سیمان هرمزگان بازدید
کردند.

در جریان این بازدید که نمایندگان و جمعی از مدیران عالی استان
حضور داشتند ،دکتر مهدی باشتی مدیرعامل شرکت سیمان
هرمزگان ،ضمن تشکر از اهتمام و توجه مقام عالی و نمایندگان
استان به یکی از واحدهای اصلی تولیدی در هرمزگان ،گفت:
شرکت سیمان هرمزگان همواره در زمره برترین شرکتهای تولید
سیمان کشور و بعنوان تامین کننده سیمان در پروژههای عظیم
شناخته میشود که یکی از دالیل آن را میتوان اجرای برنامههای
بلندمدت و استراتژیک دانست.

در جریان این بازدید استاندار هرمزگان با اشاره به تولید مناسب
و با کیفیت سیمان در این کارخانه ،گفت :فصل رشد ساخت و
سازها در هرمزگان است و نیاز به سیمان در سطح استان خیلی
مطرح میشود و خوشبختانه سیمانهای ایران در بازار جهانی
نیز مشتری دارند ،بنابراین برنامهریزی میکنیم تا بخش اعظمی
از سیمان هرمزگان که در بندر خمیر تولید میشود برای مصرف
داخلی استان و بخشی برای کمک به کارخانه صادر شود.
وی افزود :در شرایط موجود کمبود سیمان در استان وجود ندارد
و کمبودهای احتمالی ناشی از اختالل در سیستم توزیع است.
دکتر همتی در ادامه گفت :در راستای احداث خط تولید جدید
در کارخانه سیمان هرمزگان ،با توجه به اینکه زیرساختها مهیا
است ،میتوان با هزینه کمتری ظرفیت تولید سیمان استان را
افزایش داد و از سوی دیگر میتوان با راه اندازی خط تولید جدید
10
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وی با اشاره به میزان فروش شرکت سیمان هرمزگان ،افزود:
در سال جهش تولید علیرغم همه چالشها در دوران سخت
اقتصادی ،میزان فروش شرکت سیمان هرمزگان در سال منتهی
به  30آبان  ،1399در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل 76
درصد افزایش داشته است.
الزم به ذکر است که در پایان این بازدید مدیران و نمایندگان
استان از تالشهای مدیران و کارکنان شرکت سیمان هرمزگان
تشکر و از برنامههای رشد و توسعه این مجموعه بزرگ صنعتی و
تولیدی حمایت کردند.

اخبار داخلی شرکت

بازدید رییس دادگستری شهرستان بندر خمیر از
کارخانه سیمان هرمزگان
رییس دادگستری شهرستان بندر خمیر در راستای
بررسی نحوه تولید و توزیع سیمان ،از کارخانه سیمان
هرمزگان بازدید کرد.
مصطفی خدابنده لو رییس دادگستری شهرستان
بندر خمیر با حضور در کارخانه سیمان هرمزگان از
روند تولید و بارگیری و دپوی سیمان در این کارخانه
بازدید کرد.

سیمان هرمزگان به عنوان یکی از تولیدکنندههای برتر
سیمان در کشور ،فرایند توزیع مناسبی را برای سیمان
طراحی و اجرا نموده است که جا دارد از تالشهای
دکتر مهدی باشتی مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان
و پرسنل پر تالش این مجموعه تشکر کنم.

خدابنده لو ضمن تشکر از تالشهای شرکت سیمان
هرمزگان در توزیع مناسب محصوالت ،گفت :شرکت
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اخبار داخلی شرکت

بازدید مشاور وزیر صمت  از کارخانه سیمان هرمزگان
مشاور محترم وزیر و مدیر کل ارزیابی و عملکرد وزارت
صنعت ،معدن و تجارت از کارخانه سیمان هرمزگان
بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت
سیمان هرمزگان ،دکتر غالمرضا صارمیان مدیر کل
ارزیابی و عملکرد وزارت صنعت ،معدن و تجارت به
همراه مهندس خلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان با حضور در محل کارخانه
سیمان هرمزگان از روند تولید و توزیع سیمان در این
شرکت بازدید کردند.
در این بازدید دکتر صارمیان و مهندس قاسمی با دکتر
باشتی مدیر عامل شرکت سیمان هرمزگان ،عملکرد

12
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شرکت و فرصت و تهدیدهای پیش روی این شرکت را
مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
مدیر کل ارزیابی و عملکرد وزارت صنعت ،معدن و
تجارت پس از بازدید از کارخانه ،ضمن قدردانی و تشکر
از فعالیتهای شرکت سیمان هرمزگان اظهار داشت:
آنچه در این بازدید مشهود است آن است که شرکت
سیمان هرمزگان با تمام ظرفیت خود در حال تولید
و تحویل سیمان بوده که پرسنل پر تالش این شرکت
برای خدمت به مردم به ویژه مردم استان هرمزگان از
هیچ کوششی فرو گذار نیست.

اخبار داخلی شرکت

کسب تندیس سیمین جایزه ملی مدیریت مالی ایران توسط سیمان هرمزگان
شرکت سیمان هرمزگان موفق به دریافت تندیس سیمین در
یازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران شد .به گزارش
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سیمان هرمزگان ،طبق
ارزیابی به عمل آمده توسط کمیته داوری ،در یازدهمین دوره
جایزه ملی مدیریت مالی ایران که با حضور جمعی از مسؤوالن
کشوری ،مدیران شرکتها و استادان دانشگاه در سالن
همایشهای بینالمللی رازی برگزار شد ،شرکت سیمان هرمزگان
با کسب امتیاز الزم برای دومین سال پیاپی ،موفق به دریافت
تندیس سیمین این رویداد شد.
جایزه ملی مدیریت مالی ایران در سه بخش تندیس ،تقدیرنامه
و گواهینامه به شرکتهای حائز رتبه بصورت ساالنه ارائه
میشود.
جایزه ملی مدیریت مالی ایران که از سال  ۱۳۸۹هرساله برگزار
میشود ،بسترساز بهبود و ارتقای سطح مدیریت مالی و
اقتصادی در شرکتها و سازمانهای شرکت کننده است.
حمایت مدیریت مالی حرفهای در مسیر دستیابی به جایگاه
واقعی در شرکتها و سازمانها ،تشویق و ترغیب شرکتها برای
انجام خودارزیابی و شناخت نقاط قوت و ضعف و زمینههای

بهبود ،ایجاد فضای رقابتی مناسب و حرفهای شرکتها و
سازمانهای ایرانی ،تعریف راهبردی از مدیریت مالی و اقتصادی
سازمان در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک ،معرفی و
قدردانی از شرکتها و سازمانهای برتر در مالی و اقتصادی،
فراهم کردن امکان تبادل تجربیات موفق مدیران مالی از جمله
اهداف برگزاری این جایزه عنوان شده است.
گفتنی است شرکت سیمان هرمزگان در سالهای 1397 ،1396
نیز موفق به دریافت تندیس بلورین جایزه ملی مدیریت مالی
ایران شده بود و در سال جاری با توجه به عملکرد مطلوب و
شایسته خود در حوزههای مدیریت مالی ،ساختار حسابداری،
استانداردسازی فرایندها ،شفافیت مالی ،اقتصادی همچون
سال  1398موفق به یک پله صعود و کسب تندیس سیمین
جایزه ملی مدیریت مالی ایران برای دومین سال پیاپی شد.
عالوه بر شرکت سیمان هرمزگان ،شرکتهای فوالد خوزستان،
ایران خودرو خراسان ،مخابرات ایران ،گروه صنعتی انتخاب و
بانکهای آینده ،کارآفرین و ایران زمین نیز تندیس یازدهمین
دوره این جایزه را دریافت کردند.
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اخبار داخلی شرکت

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان هرمزگان برگزار شد
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان هرمزگان در
سال مالی منتهی به  30آبان  ،1399در ساختمان شماره 2
سازمان مدیریت صنعتی ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سیمان
هرمزگان ،مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان
هرمزگان در سال مالی منتهی به  30آبان  ،1399با حضور
سهامداران حقیقی ،نمایندگان سهامداران حقوقی،
نمایندگان شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و
همچنین نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس
شرکت در روز  26بهمن در محل ساختمان شماره 2
سازمان مدیریت صنعتی ایران برگزار شد.
در ابتدای این جلسه ،گزارشی از اهم فعالیت های

14
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بخشهای مدیریت کارخانه ،معاونت بازرگانی و توسعه
بازار و معاونت اجرایی در کلیپ تصویری برای حاضران
در جلسه ارائه شد .سپس هیئت رئیسه مجمع به ریاست
محمد اسدی ،محمد جواد سادهوند ناظر اول ،غزاله تیما
ناظر دوم ،مهدی باشتی مدیر عامل و منشی جلسه،
نجفیان نماینده مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان و
اسماعیلی زاده نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار (که
بصورت آنالین در جلسه حضور داشت) تشکیل شد.
در ادامه گزارش عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به
 30آبان  1399در قالب موشن گرافیک به هیئت رییسه و
حاضران در جلسه حضوری و آنالین ارائه شد.

اخبار داخلی شرکت

ثبــت رشــد  278درصــدی ســود عملیاتــی نســبت بــه
ســال مالــی گذشــته
طبــق گــزارش معاونــت مالــی و اقتصــادی شــرکت بــرای ســال
مالــی منتهــی بــه  30آبــان  ،1399ســود ناخالــص شــرکت
ســیمان هرمــزگان  1.854میلیــارد ریــال بــوده کــه نســبت بــه
ســال مالــی گذشــته  145درصــد و ســود عملیاتــی شــرکت،
مبلــغ  1.661میلیــارد ریــال بــوده کــه ایــن عــدد نســبت بــه
ســال مالــی گذشــته  278درصــد رشــد داشــته اســت .در ســال
مالــی  ،1399نســبت هــای مالــی شــرکت هــم نســبت بــه ســال
مالــی گذشــته رشــد قابــل توجهــی داشــته اســت بــه نحــوی کــه
نســبت ســود ناخالــص بــه فــروش از  26درصــد بــه  36درصــد،
نســبت ســود عملیاتــی بــه فــروش ،از  15درصــد بــه  32درصــد،
نســبت ســود خالــص بــه فــروش از  24درصــد بــه  33درصــد،
بــازده دارایــی هــای شــرکت از  19درصــد بــه  31درصــد و بــازده
حقــوق صاحبــان ســهام هــم از  33درصــد بــه  52درصــد
افزایــش داشــته اســت.

افزایش تولید سیمان هرمزگان
طبــق گــزارش معاونــت فنــی شــرکت در ســال مالــی منتهــی بــه
 30آبــان  ،1399بــا هــدف حرکــت بــه ســمت تولیــد محصــول
نهایــی و تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده باال تــر ،میــزان
تولیــد ســیمان بــا  18درصــد افزایــش نســبت بــه مــدت مشــابه
ســال قبــل ،بــه  1میلیــون و  848هــزار و  220تــن رســیده اســت.
همچنیــن طبــق گــزارش انجمــن صنفــی صنعــت ســیمان،
میــزان بازدهــی تولیــد کلینکــر و ســیمان (نســبت تولیــد واقعــی
بــه ظرفیــت اســمی) در شــرکت ســیمان هرمــزگان در باالتریــن
میــزان در مقایســه بــا ســایر شــرکتهای ســیمانی هــم ظرفیــت
خــود قــرار دارد.

افزایش فروش داخلی و صادرات
طبــق گــزارش معاونــت بازرگانــی و توســعه بــازار شــرکت در ســال
مالــی منتهــی بــه  30آبــان  ،1399مقــدار فــروش  1میلیــون و
 643هــزار تــن ســیمان فلــه و پا کتــی در بازارهــای داخلــی بــه
ثبــت رســید کــه ایــن مقــدار نســبت بــه بودجــه پیــش بینــی
شــده 20درصــد و نســبت بــه ســال مالــی گذشــته  7درصــد
افزایــش داشــته اســت.

کلینکــر بــه کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس ،جنــوب آســیا و
آفریقــا ،نســبت بــه ســال گذشــته بــا  250درصد رشــد ،رکــورد کم
نظیــری را بــه ثبــت رســاند.
مبلــغ فــروش داخلــی و صادراتــی شــرکت هــم طــی ســال مالــی
مــورد گــزارش بــه ترتیــب  3.357و  1.780میلیــارد ریــال بــوده
کــه بــه ترتیــب نســبت بــه ســال گذشــته  30و  430درصــد
افزایــش داشــته اســت کــه بــا ثبــت ایــن مبلــغ فــروش توانســته
اســت رتبه ســوم را در میان کل شــرکت های ســیمانی بورســی
در طــی  12ماهــه منتهــی بــه  30آبــان  1399بــه نــام خــود
اختصــاص دهــد( .الزم بــه ذکــر اســت کــه شــرکتهای رتبــه اول
و دوم در ایــن رده بنــدی ،ظرفیــت هــای تولیــدی بــه مراتــب
باالتــر از ســیمان هرمــزگان داشــته انــد).
در ادامــه جلســه ،پــس از قرائــت گــزارش حســابرس مســتقل
و بــازرس قانونــی شــرکت در ســال مالــی  99توســط نماینــده
موسســه حسابرســی شــاخص اندیشــان ،ایــن گــزارش بــه
تصویــب ســهامداران رســید.
در ایــن جلســه ،محمــد اســدی معــاون مالــی و اداری شــرکت
مدیریــت گــروه ســرمایه گــذاری امیــد کــه بعنــوان نماینــده
ســهامدار عمــده و طبــق رای گیــری بــه عمــل آمــده بــه عنــوان
رییــس مجمــع انتخــاب شــده بــود ،از عملکــرد شــرکت ســیمان
هرمــزگان اظهــار رضایــت کــرده و افــزود :گزارشــی کــه مشــاهده
کردیــم ،نشــان از عملکــرد مطلــوب ایــن شــرکت دارد کــه در
همــه بخشهــا رونــد رو بــه رشــد دیــده میشــود ،الزم میدانــم
بــه خاطــر ایــن موفقیــت از زحمــات اعضــای هیئــت مدیــره و
مدیرعامــل و تمــام پرســنل شــرکت تشــکر کنــم.
افزایــش فــروش داخلــی و صادراتــی نتیجــه تــاش بــی وقفــه در
شــرکت ســیمان هرمــزگان
دکتــر مهــدی باشــتی مدیــر عامــل ایــن شــرکت ،بــا بیــان اینکــه
ایــن چهارمیــن ســالی اســت کــه بعنــوان مدیرعامــل گــزارش
عملکــرد ارائــه مــی کنــم افــزود :خــدا را شــکر در ایــن ســالها بــا
همــکاری و تالشهــای اعضــای هیئــت مدیــره

در بخــش صــادرات نیــز بــا  500هــزار تــن صــادرات ســیمان و
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و پرسنل عزیز ،روسپید بودهایم و هر سال عملکرد مثبتی را
ارائه کردیم .جا دارد از حمایتها و تدابیر ارزشمند اعضای
هیئت مدیره و مدیرعامل و مجموعه ارزشمند شرکت گروه
مدیریت سرمایه گذاری امید تشکر کنم که در موفقیت شرکت
سیمان هرمزگان سهم بسزایی داشته و دارند.

تقسیم سود  1100ریالی برای سهرمز
در ادامه ضمن تصویب صورتهای مالی ،سهامداران
تقسیم سود نقدی  1100ریال به ازای هر سهم را نیز تصویب
کردند.
همچنین در این جلسه ،روزنامه اطالعات به عنوان
روزنامه کثیراالنتشار شرکت انتخاب شد .عالوه بر این،
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس
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مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی و خدمات
مالی شهود امین ،به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل
انتخاب شدند.
شایان ذکر است که با عنایت به ابالغیه شماره 10431/
مورخ 2012/ 1398/دبیرمحترم ستاد ملی مبارزه با کرونا
و ابالغیه شماره 440500//ب 98/مور خ 2612/1398/
سازمان بورس و اوراق بهادار ،مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت سیمان هرمزگان با حضور جمعی از سهامداران
حقیقی و حقوقی در محل جلسه و سایر سهامداران
بصورت مشاهده برخط و از طریق سامانه پیش بینی شده
برگزار شد.
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تقسیم سود  1100ریالی برای سهرمز

،،،،،،،،
ــهای مالی ،سهامداران تقسیم
در ادامه ضمن تصویب صورت

سود نقدی  1100ریال به ازای هر سهم را نیز تصویب
کردند.

همچنین در این جلسه ،روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه
موسسه
شرکت انتخاب شد .عالوه بر ـاین،
کثیراالنتشار
ــ ۷
۳۰۰۰۰۰۰۰
حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس مستقل و
بازرس قانونی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی شهود
انتخابــ
البدل ـ
عنوان حسابرس و بازرس علی ــ
امین ،به ۱۸
شدند.
شایان ذکر است
04ـ1۲۵۰31/
۴۲۹که با عنایت به ابالغیه شمارهــ

مورخ 2012/ 1398/دبیرمحترم ستاد ملی مبارزه با کرونا
و ابالغیه شماره 440500//ب 98/مورخ 2612/1398/
ـ ،،،،ـــ
مجمع عمومی عادیــ
۲۷۹اوراق بهادار ،ــ
سالیانه
سازمان بورس و
شرکت سیمان هرمزگان با حضور جمعی از سهامداران
حقیقی و حقوقی در محل جلسه و سایر سهامداران بصورت
مشاهده برخط و از طریق سامانه پیش بینی شده برگزار
شد.

::::::
ــــ ،،،،ـــ ،،،،،،،،،
ـــــ۰۲۱-۲۲۹۰۴۹۸۵ ::
ــ ــ۱۹۱۱۷۲۳۱۸۳ ::::::

ــ

۳۷

،،،،،
ـــ ،،،،،،ـــــ
ــــ۰۲۱-۲۲۲۷۱۲۹۰ ::
ــــ ـ ۰۲۱ -۲۲۹۲۱۶۰۶ :::::::

::::::::
 ۴ــ
ـــ ـــــ ،،،،،ـــ ،،،،،
۰۷۶-۳۳۲۳۷۰۱۳
ـ::
ـ
ـ
ـ
18ـــــ۰۷۶-۳۳۲۳۷۰۰۱-۴ ::
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ــــ ــ ــــ ـــ۰۷۶-۳۳۲۳۷۰۱۴-۶ ::::
۷۹۳۱۸۳۶۱۶۶

ــ
ــ
ــ
ــــ
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اخبار داخلی شرکت
والدت فرزندان پرسنل

سید محمد طباطبایی  :کمترین آسیب بدنی ناشی از عدم رعایت نکات
ایمنی را در این تعمیرات اساسی داشتیم

تعمیــرات اساســی شــرکت ســیمان هرمــزگان برابــر روال همــه
ســاله انجام گردید تعمیرات اساســی جهت ســرویس و بهبود
عملکــرد دســتگاهها انجــام مــی شــود در تعمیــرات اخیــر پــای
گفتگــو بــا مهنــدس طباطبایــی نشســتیم تــا در خصــوص ایــن
تعمیــرات و مشــکالت آن گفتگــو کنیــم.در زیــر توجه شــما را به
ایــن گفتگــو جلــب مــی کنیــم.

گرفتــه در تعمیــرات اخیــر عبــارات بودنــد از  :تعویــض  45متــر
آجرهــای نســوز بدنــه کــوره ،انجــام نســوزکاری در بخشهــای
مختلــف دپارتمــان پخــت شــامل پیــش گرمکــن ،گریــت کولــر
و کــوره ،تعویــض ایمــرژن تیوبهــای ســیکلونهای .3،4،5
تعویــض زرههــای گریــت کولــر تعویــض و تنظیــم شاســیها
و یاتاقانهــای گریــت کولــر و نیــز جکهــای هیدرولیــک
مربوطــه ،آببنــدی یاتاقانهــای کــوره و انجــام تعمیــرات و
آببنــدی جــک تراســت کــوره ،ســرویس یاتاقانهــای مختلــف
دپارتمــان پخــت و تعویــض آنهــا و کاربــر روی باندهــای انتقال
کلینکــر (آمونــد).

تعمیــرات مطابــق روال ســالهای گذشــته ،برنامهریــزی و
اجــرا شــد .در ایــن تعمیــرات کــه بــه عنــوان تعمیــرات اساســی
خــط دو در نظــر گرفتــه شــده بــود ،مطابــق برنامــه در تاریــخ
 99/11/3و بــا توقــف مشــعل کــوره در ســاعت  9صبــح
آغــاز گردیــد و واحدهــای مرتبــط در همــان اولیــن ســاعات
فعالیتهــای خــود را شــروع کردنــد .اهــم کارهــای صــورت

آقــای مهنــدس در خصــوص فیلتراســیون کــه یکــی از
قســمتهای اساســی اســت و اینکــه امســال اولیــن بــار اســت
توســط پرســنل خودمــان انجــام مــی شــود توضیــح بفرماییــد.

آقــای مهنــدس در ارتبــاط بــا تعمیــرات و کارهــای انجــام
شــده در آن بفرماییــد

در بخــش فیلتراســیون تعمیــر اساســی و کامــل الکتروفیلتــر
گریــت کولــر کــه در ایــن ســالها بدلیــل دفرمگــی بخشــی
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ازصفحــات جمــع آوری کننــده راندمــان آن افــت کــرده بود با اســتفاده
از تــوان نیروهــای داخلــی بطــور کامــل انجــام شــد و همینطــور انجــام
تعمیــرات اساســی الکتروفیلتــر اصلــی (پیــش گرمکــن) کــه قبــا توســط
پیمانــکار بیرونــی صــورت میپذیرفــت ،بــا کمتریــن هزینــه و بــا حفــظ
کیفیــت تعمیــرات صــورت پذیرفــت کــه راندمــان ایــن الکتروفیلترهــا
در بعــد از تعمیــرات مویــد ایــن موضــوع اســت و جــا دارد از تــاش
همــکاران در ایــن بخــش تشــکر نمایــم.
چه کارهایی در تعمیرات آسیاب موادخام انجام شده است؟
در دپارتمــان آســیاب مــواد خــام نیــز عمــده کارهــای انجــام شــده
عبارتنــداز  ،تعویــض کامــل زرههــای ســینی آســیاب ،ســرویس جکهــا
و تعمیــر و ســرویس بخــش هیدرولیــک آســیاب و نیــز انجــام کارهــای
ورق کشــی و نشــتی گیــری در بخشهــای مختلــف بدنــه ،ســپراتور،
ســیکلونها ،دا کتهــا و نیــز تعویــض EXpantion jointهــای مربوطــه
در دپارتمــان .تعویــض یاتاقانهــای فنهــای اصلــی نظیــر میــل فــن
و ای دی فــن و ســایر کارهــای الزم بــرای بهــره بــرداری حدا کثــر و بــا
هــدف کاهــش توقفــات اضطــراری و افزایــش راندمــان دســتگاهها بــا
نظــر بــه کاهــش مصــارف انــرژی.
مهمتریــن کارهــای صــورت گرفتــه بخــش بــرق چــه مــواردی
بودهانــد؟
واحــد بــرق نیــز در دپارتمانهــای پخــت و آســیاب موادخــام براســاس
برنامــه تدویــن شــده اقــدام و همــه مــوارد الزم بــا موفقیــت بــه انجــام
رســیدند کــه اهــم کارهــای ایــن بخــش عباتنــداز  :ســرویس تعمیــر
موتورهــای MVشــامل پنــل فــن  ،موتــور اصلــی آســیاب مــواد و ا گــزوز
فــن گریــت کولــر و اســتارتر هــای مربوطــه  ،ســرویس اینکامنیــگ هــا در
پســتهای توزیــع ،اصــاح کانــال اصلــی قــدرت ،تعویــض ســینی هــا و
پایــه ســینی هــای پوســیده ،تســت و رفــع نواقــص سیســتم ارتینــگ و
ســرویس کلیــه ماژوهــا ،موتورهــا و تجهیــزات ابــزار دقیــق و ترانســهای
قــدرت و نیــز ســرویس کلیــه کولینــگ فنهــا و تابلــو کنتــرل تــب
چنجرترانســهای قــدرت.
آیا کار ویژه ای در این تعمیرات اساسی انجام شده است.
بلــه .ازنصــب و راه انــدازی الکتــرو موتــور و درایــو ( IDFآی دی فــن)
جدیــد بعنــوان کار ویــژه ایــن تعمیــرات میتــوان نــام بــرد.در ایــن
تعمیــرات کار نصــب و راه انــدازی  IDFجدیــد بــا هزینــه ای بالــغ بــر
 600هــزار یــورو کــه بــه همــت مدیریــت محترم عامــل خریــداری گردید.
ایــن پــروژه شــامل  :اصــاح فونداســیون ،ســاخت ،ماشــین کاری و
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نصــب شاســی موتــور و نیــز نصــب و تنظیــم الکتــرو موتــور  IDFجدیــد
و همچنیــن احــداث پســت و کانــال مســتقل جهــت نصــب و مونتــاژ
تجهیــزات خریــداری شــده در داخــل پســت ،تســت ســرد بــا حضــور
کارشــناس شــرکت اشــنایدر کــه پــس از اطمینــان از صحــت عملکــرد
فنــی تجهیــزات مربوطــه نســبت بــه اســتارت بــدون کوپــل موتــور و
ســپس اتصــال بــه ایمپلــر در شــرایط بــی بــاری و اطمینــان از عملکــرد
 IDFجدیــد اقــدام بــه راه انــدازی و باردهــی کــوره گردیــد .
ویژ گیهای  IDFجدید چه چیزهایی هستند؟
کاهــش چشــمگیر توقفــات خــط تولید بــه دلیل تکنولــوژی باال مــاژوالر
بــودن نیمــه هــادی هــا و ارائــه دقیق فالتهــای احتمالی
افزایش راندمان و بهبود مصرف انرژی
رفــع محدودیــت هــا در ایــن بخــش بــه جهــت افزایــش ظرفیــت تولیــد
کــوره
سهولت در تامین قطعات یدکی .
از ویژگیهای  IDFجدید می باشند.
مشکالت و چالشهای تعمیرات را بیان کنید ؟
بهرحــال هــرکاری بــا ابعــاد تعمیــرات اساســی خطــوط تولیــد بــدون
مشــکل و چالــش نخواهــد بــود ،حضــور بیــش از  700نفــر در هــر روز
شــامل نفــرات واحدهــا و پیمانــکاران مختلــف در کارگاه نیازمنــد
تــاش بــرای مدیریــت نفــرات و پشــتیبانی بموقــع آنهاســت تعــدد آیتــم
هــای کاری در واحدهــا نیــز از جملــه چالشــهایی اســت کــه گاه بدلیــل
همپوشــانی کارهــا و درگیــری هــم زمــان واحدهــا در یــک نقطــه بــروز
میکنــد امــا بــه لطــف خداونــد و تــاش همــکاران در کلیــه واحدهــا ،
در ایــن تعمیــرات برایــن چالشــها غلبــه کردیــم  .همچنیــن کمتریــن
آســیب بدنــی ناشــی از عــدم رعایــت نــکات ایمنــی در ایــن تعمیــرات
بــروز کــرد .
سخن پایانی:
در پایــان الزم میدانــم از کلیــه همــکاران در واحدهــا ی عملیاتــی و
پشــتیبانی و نیــز مدیریــت محتــرم عامــل کــه ضمــن حضــور در کار از
هرگونــه حمایتــی دریــغ ننمودنــد تشــکر و قدردانــی نمایــم _ موفــق و
ســامت باشــید.
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امین آشوریزاده :امیدوارم که در سال جدید شاهد رشد چشمگیری در
تولید و تحویل سیمان باشیم

امیــن آشــوری زاده خورگــو دارای مــدرک تحصیلــی کارشناســی
اقتصــاد بازرگانــی ،دارای  17ســال ســابقه کار در شــرکت
ســیمان هرمــزگان اســت .او  2ســال در حســابداری بــه عنــوان
کارشــناس مالــی فعالیــت داشــته و در ادامــه  15ســال در
واحــد فــروش بــوده اســت .آشــوریزاده در ایــن واحــد کارش
را از کارشــناس فــروش شــروع کــرده و ا کنــون بــه عنــوان مدیــر
فــروش مشــغول اســت.
آقــای آشــوری زاده کیفیــت ســیمان هرمــزگان را نســبت
بــه ســایر ســیمانهای تولیــدی در کشــور چگونــه ارزیابــی
میکنیــد؟
از نظــر کیفیــت جــزء برتریــن تولیدکننــدگان ســیمان در ســطح
کشــور هســتیم کــه در همیــن راســتا آخریــن لــوح تقدیــر از نظــر
کیفیــت ســال  1398را دریافــت کردیــم .همچنیــن هــر ســاله

شــرکت ســیمان هرمــزگان بــه عنــوان واحــد نمونــه اســتانی یــا
کشــوری و یــا واحــد نمونــه صادراتــی انتخــاب میشــود.
وضعیت تولید ســیمان در ســال  99با توجه به نوســانات
قیمــت و افزایش فروش ســیمان چگونه بود؟
در خصــوص وضعیــت صنعــت ســیمان در ســال ۹۹میتــوان
اظهــار داشــت بــا توجــه بــه آمــار تولیــد و فــروش صنعــت
ســیمان در ســال  ۹۸کــه نشــان میدهــد صنعــت ســیمان از
رکــودی کــه چنــد ســالی بــا آن مواجــه بــوده نجــات یافتــه و
تقاضــای ســیمان اوضــاع مناســبی دارد .بــه رغــم آنکــه انتظــار
میرفــت بــا شــیوع کرونــا ،تحویــل ســیمان کاهــش یابــد ،ولــی
تقاضــا بــرای ســیمان در ایــن ســه ماهــه آخــر ســال بــه صــورت
چشــمگیری افزایــش یافتــه بــه طــوری کــه در ا کثــر نقــاط کشــور
بــا کمبــود ســیمان مواجــه هســتیم.
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در  6ماهــه اول ســال  99بنــا بــه اطالعــات انجمــن صنفــی
صنعــت ســیمان  14.4درصــد رشــد تولیــد در کشــور وجــود
داشــته کــه ایــن نشــان دهنــده میــزان تقاضــا بــرای ایــن نــوع
محصــول در کشــور اســت ولــی در  6ماهــه دوم بخصــوص
در ســه ماهــه آخــر ســال  1399بــا توجــه بــه قطعــی مکــرر گاز
و بــرق بــرای ایــن صنــف تولیدکننــده و همچنیــن افزایــش
نــرخ مــازوت و قیمــت بســیار پاییــن ســیمان نســبت بــه ســایر
مصالــح ،ا کثــر شــرکتهای ســیمان بــا حداقــل تــوان تولیــد
نمودهانــد ،بــه طــوری کــه در بعضــی از شــرکتهای ســیمان
یــک یــا دو خــط تولیــد از مــدار خــارج شــده اســت .ولــی شــرکت
ســیمان هرمــزگان نســبت بــه ســال گذشــته حــدود  23درصــد
افزایــش تولیــد ســیمان داشــته اســت .فقــط در بهمــن مــاه
یــک خــط تولیــد بــا توجه بــه تعمیــرات ســالیانه و برنامــه ریزی
 20روزه در دســت تعمیــر بــوده ،ولــی ایــن شــرکت بــا توجــه بــه
اندوخت ـهای کــه قبــا بــرای ایــن روز پیــش بینــی کــرده بــود و
بــا توجــه بــه تولیــد  3000تــن بــا یــک خــط ،روزانــه بیــن  4200تــا
 4500تــن ســیمان تحویــل مشــتریان داده اســت.

برنامــه ســیمان هرمــزگان در خصــوص توســعه و بهینــه
ســازی و تولیــد چیســت ؟
شــرکت ســیمان هرمــزگان پیــش بینیهایــی بــرای توســعه
و بهمینــه ســازی و تولیــد کارخانــه در نظــر گرفتــه کــه حتــی
ســرمایه گــذاری امیــد کــه ســهامدار اصلــی شــرکت اســت
حمایــت خــود را از ایــن برنامــه اعــام نمــوده اســت ،کــه از
جملــه افزایــش ظرفیــت تولیــد و افزایــش یــک خــط بارگیــری
جدیــد (پکــر چهــارم) و خریــد چنــد دســتگاه کامیــون از
برنامههــای اصلــی ایــن شــرکت اســت.
تولیــدات ســیمان هرمــزگان بــه چــه صــورت بــه
مشــتریها تحویــل داده مــی شــود ؟
تولیــدات ســیمان هرمــزگان بــا دو کیفیــت ســیمان تیــپ  2و
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ســیمان تیــپ  1/425بــه صــورت پا کتــی و فل ـهای در اختیــار
مشــتری قــرار میگیــرد ،کــه تیــپ  2بــرای مصــارف داخلــی و
تیــپ 1/425بــرای صــادرات و در بعضــی مــوارد بــرای مصــرف
داخلــی بنــا بــه درخواســت مشــتری تحویــل داده میشــود.
تحویــل ســیمان بســتگی بــه درخواســت مشــتری و بــازار
تقاضــا دارد ،بــه طــوری کــه در تابســتان بــا کمبــود تقاضــا
بــرای بــازار داخلــی بــا توجــه بــه فصــل گرمــا مواجــه میشــویم
کــه شــرکت بــا برنامهریــزی کــه انجــام میدهــد بــرای جبــران
تحویــل داخلــی ســعی بــر صــادرات محصــول خواهــد نمــود.
بــرای پیــک کار کــه از آذرمــاه شــروع میشــود شــرکت ســیمان
هرمــزگان تمــام ســعی خــود را انجــام میدهــد کــه بــا حدا کثــر
تــوان تولیــد و تحویــل نمایــد ،بــه طــوری کــه در ایــن دو ماهــه
ا کثــر تولیــدات بــه بخــش داخلی اختصاص داده شــده اســت،
در حالــی کــه ا کثــر شــرکتهای همجــوار ســیمان هرمــزگان بــا
توجــه بــه فاصلــه طوالنــی کــه بــا اســکله شــهید رجایــی دارنــد
در حــال صــادرات هســتند .در ســال مالــی گذشــته تحویــل
مصــرف داخلــی ســبمان هرمــزگان نســبت بــه مشــابه ســال
قبــل بیــش از  7درصــد افزایــش یافتــه و حــدود بیــش از 75
درصــد تولیــدات ایــن شــرکت بــه بخــش داخلــی اختصــاص
داده شــده اســت.

آقــای آشــوری زاده توز یــع ســیمان در شهرســتان و
دیگــر نقــاط اســتان بــه چــه نحــوی انجــام میگیــرد ؟
بــا توجــه بــه اینکــه چندیــن ســال اســت کــه ســیمان از ســبد
حمایتــی دولــت خــارج شــده ،قبــل از کمبــود ســیمان و
تشــکیل ســتاد تنظیــم بــازار اســتان ،شــرکت ســیمان بــه تمــام
گروههــای مشــتریان بــه صــورت مســتقیم ســیمان عرضــه
یکــرد ،از جملــه مصالــح فروشــان ،پروژههــای عمرانــی
م 
و دولتــی و حتــی خصوصــی ،پروانههــای ســاختمانی،
شــرکتهای بتــن ســاز ،قطعــات بتنــی و بلــوک زن ،امــا بــا
توجــه بــه کمبــود ســیمان ،توزیــع ســیمان بــرای پروژههــای

اخبار داخلی شرکت

عمرانــی از طریــق دفتــر فنــی اســتانداری و بــرای صنــف بتــن
آمــاده و قطعــات بتنــی و طر حهــای صنعتــی از طریق ســازمان
صنعــت معــدن و تجــارت اســتان و بــرای مصالــح فروشــان از
طریــق معرفــی نامــه اتحادیــه صــورت میگیــرد کــه نظــارت آن
بــر عهــده اداره صمــت شهرســتان و فرمانــداری آنهــا اســت.
دلیــل کمبــود ســیمان در ماههــای اخیــر چــه بــوده
اســت ؟
ظرفیــت تولیــد کارخانــه ســیمان هرمــزگان حدا کثــر  6000تــن
در روز اســت ،کــه بــا توجــه بــه تعمیــرات برنامــه ریــزی شــده
و غیــر برنامهریــزی شــده بــه علــت فرســودگی قطعــات مهــم
تولیــدی کارخانــه و بــا وجــود تحریمهــای موجــود در کشــور
و اســتفاده از قطعــات مشــابه بــه جــای اصلــی ،باعــث شــده
در بعضــی از روزهــا تولیــدات شــرکت تــا مــرز  5500تــن در روز
هــم برســد .میانگیــن مصــرف ســیمان در اســتان هرمــزگان
در ایــام زمســتان روزانــه بیــن  8000الــی  9000تــن در روز اســت
کــه طــی ســالیانه گذشــته ســیمان هــای همجــوار بــا توجــه بــه
فصــل ســرما و رکــود بازارشــان میزانــی از تولیــدات خــود را بــه
اســتان هرمــزگان ســرازیر میکردنــد ،از جملــه ســیمان داراب،
ممتــازان کرمــان ،المــرد ،ناییــن ،یــزد و قیر و کارزیــن و  ، ...اما
بــه علــت کرایــه حمــل بســیار بــاال و همچنین افزایــش قطعات
اصلــی کارخانــه و ســودآوری صــادرات نســبت بــه فــروش
داخلــی آنهــا را مجــاب کــرده یــا مــازاد خــود را صــادرات کننــد
و یــا بــا حداقــل ظرفیــت تولیــد نماینــد ،کــه ایــن امــر باعــث
شــده تولیــدات ســیمان هرمــزگان جوابگــوی اســتان نباشــد و
اســتان بــا کمبــود ســیمان مواجــه گــردد .در ضمــن ا گــر قیمت
ســیمان داخلــی تــا حــد معقولــی افزایــش داشــته باشــد کــه
شــرکتهای ســیمانی را مجــاب کنــد بــا حدا کثــر تــوان تولیــد

نماینــد ،باعــث میشــود کــه ســیمان مــازاد خــود را بــه ســایر
اســتانها بــا توجــه بــه ســودآوری ارســال نماینــد و اســتان بــا
کمبــود ســیمان مواجــه نخواهــد شــد.
مراحــل تهیــه ســیمان و مــدت تحویــل آن را هــم
توضیــح میدهیــد؟
همانطــور کــه در قبــل اشــاره شــد در سیســتم فــروش
ســیمان هرمــزگان بــرای هــر قشــر یــا صنفــی گــروه مشــتری
تعریــف شــده اســت کــه پــس از اخــذ مــدارک الزم ،بــر اســاس
واریــزی وجــه و نــوع فعالیــت مــدت زمــان تحویــل مشــخص
میشــود.

صحبــت پایانی
بــا توجــه بــه نزدیــک شــدن بــه پایــان ســال ،پیشــایش ســال
 1400رو بــه تمــام پرســنل زحمتکــش ســیمان هرمــزگان و
در راس آن مدیریــت محتــرم عامــل تبریــک عــرض میکنــم
و امیــدوارم کــه در ســال جدیــد شــاهد رشــد چشـمگیری در
تولیــد و تحویــل ســیمان باشــیم..
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عملکرد دوام بتنهای مسلح هیبریدی
نام و نام خانوادگی :هادی بلوکی پورساحلی

عنوان مقاله:

عنوان شغل :کارشناس ساختمانی

عملکــرد دوام بتــن هــای مســلح هیبریــدی (الیــاف
فــوالد  +الیــاف پلــی اولفیــن) در منطقــه دریایــی جــزر و
مــدی خلیــج فــارس

تاریخ استخدام1399/03/18 :
سوابق کاری:
ناظر و مجری ســاختمان نظام مهندســی پژوهشــگر مرکز
تحقیقــات راه ،مســکن و شهرســازی واحد خلیــج فارس
مدرک تحصیلی :فوق لیسانس عمران

چکیده مقاله به زبان فارسی:
افــزودن الیــاف بــه مخلــوط بتــن موضــوع جالبــی بــرای
محققــان در تعییــن چگونگــی تغییــر شــکل الیــاف در عملکــرد
بتــن بــوده اســت .در ایــن مقالــه یافتههــای یــک مطالعــه در
مــورد تأثیــر اســتفاده از الیــاف فــوالدی و الیــاف پلــی اولفیــن
بــا نســبت ســه حجمــی بــر عملکــرد طوالنــی مــدت بتــن در
شــرایط محیــط کلریــدی شــدید .خصوصیات بتنی کــه اندازه
گیــری شــدند شــامل :مقاومــت فشــاری  ،مقاومــت خمشــی ،
نفــوذ پذیــری تحــت فشــار آب ،مقاومــت الکتریکـی ،هافســل و
جــذب آب .نتایــج نشــان داد کــه الیــاف تأثیــر قابــل توجهی در
مقاومــت فشــاری ندارنــد .در حالــی کــه میتواننــد مقاومــت
خمشــی را تــا  ٪28بهبــود دهنــد .نتایــج آزمایــش مقاومــت
الکتریکــی و هافســل نشــان داد کــه الیــاف پلــی اولفیــن باعــث
بهبــود عملکــرد بتــن در برابــر خوردگــی میشــود در حالــی کــه
الیــاف فــوالدی مقاومــت در برابــر خوردگــی بتــن را کاهــش
میدهــد .عــاوه بــر ای ـن ،الیــاف فــوالدی در مخلوطهــای
ترکیبــی باعــث کاهــش تأثیــر مثبــت الیــاف پلــی الفیــن بــر
عملکــرد خوردگــی بتــن میشــود.
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هدف از انجام تحقیق:
بررسی الیاف پلی اولفین و فوالدی در بتن
انتشار در نشریات:
انتشــارات الزویــر  -مجلــه علمــی پژوهشــی ســاخت و ســاز و
مصالــح ســاختمانی
اقدامات پژوهشی دیگر:
چــاپ دو مقالــه  ISIدیگــر و  10مقالــه همایــش ملــی و
بین المللی
جهــت دریافــت متــن کامــل مقالــه بــه ســایت شــرکت ســیمان
هرمــزگان یــا بــه واحــد آمــوزش کارخانــه مراجعــه کنیــد.
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تسلیتها
از درگاه خداوند متعال برای درگذشتگان رحمت الهی و برای عموم بازماندگان صبر و اجر
مسئلتداریم.
حسین کرمی  ..............................................فوت پدر
وحید مسلم زاده  ........................................فوت برادر

والدت فرزندان پرسنل

انتصاب ها

تسلیت

 .1محسن شهر بابکی (سرپرست مدیریت تاسیسات)
 .2جهانگیر گودرزی( سرپرست مدیریت معادن)
 .3یونس محمودی (سرپرست مدیریت انبارها)

ضمــن آرزوی ســامتی بــرای ایــن کوچولوهــا ،امیدواریــم هــر
کدامشــان از آیندهســازان بــزرگ و نامــی ایــن آب و خــا ک
باشــند.

 .4پژمان درویش خاکی (مدیر برق)

محمدتوفیق اختری .........................................سهیل

 .6اصغــر فــوالدی (سرپرســت مدیریــت حســابداری صنعتــی،
بودجــه و گزارشــات)

مجتبی آمونیا ............................................فاطمه
قاسم لشتغانی پور .......................................هلما
امید سلحشور  .............................................آرن

 .5محمداســماعیل نوحــی (سرپرســت مدیریــت حســابداری
مالــی )

 .7ســید مســعود الطافــی (سرپرســت حســابداری و حقــوق و
دســتمزد)

فردین قنبری  ............................................محمد
علی آبرون  ...............................................الیا
احسان توفیقی  .........................................اسد
وحید فرزانیان  ..........................................حسین
جعفر چکار  ...........................................عبداهلل
سیروس فرهمندیان  ...................................تایماز
مهدی ذا کری...............................................
عبدالرضا
فرید بالنده  ............................................مریم گل
یاسین انصاری  ..........................................جانان

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت نا گهانی همکار عزیزمان
جناب آقای حسین امیری را به کلیه همکاران به
ویژه خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض مینمائیم .
هرچند که تاب فراق و هجران سخت و دشوار است ،لیکن
تقدیر الهی را جز صبر و بردباری چارهای نیست.

امین برازش  .............................................مریم

از خداوند بزرگ برای آن سفر کرده غفران واسعه الهی و

ناصرالدین شوریدگان ...............................عبدالرضا

برای کلیه بازماندگان محترم صبری جمیل و اجری جزیل
را مسئلت داریم.
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مسئولیت های اجتماعی

کسب تندیس و نشان ماندگار مسئولیت اجتماعی توسط
شرکت سیمان هرمزگان

تندیس و نشان ماندگار مسئولیت اجتماعی در سومین
اجالس سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی و فرهنگ
سازمانی توسط شرکت سیمان هرمزگان کسب شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سیمان
هرمزگان ،سومین اجالس سراسری مسئولیت پذیری
اجتماعی و فرهنگ سازمانی با رویکرد تکریم از چهرههای
نامی صنعت و اقتصاد کشور توسط وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی و با حضور معاونان وزارتخانههای
صنعت ،معدن و تجارت و تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
روسای کمیسیونهای انرژی و آموزش مجلس شورای
اسالمی ،چهرههای نامی صنعتی و اقتصادی کشور و
استادان دانشگاهها ،روز سه شنبه  ۱۲اسفند ماه در مرکز
همایشهای وزارت امورخارجه برگزار شد.
در این اجالس که با هدف معرفی شرکتها و صنایع
برتر در حوزه عمل به مسئولیتهای اجتماعی و
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توانمند سازی سازمانها و شرکتها در خصوص
رسالت مسئولیت اجتماعی در جهت حفظ ،مراقبت
و کمک به جامعه برگزار شد ،شرکت سیمان هرمزگان
با توجه به عملکرد کم نظیر خود در سالهای اخیر و
طبق ارزیابی شاخصها ،تندیس ویژه اجالس و نشان
ماندگار مسئولیت پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی
را از آن خود کرد و منصور ا کبری معاون اجرایی شرکت
به نمایندگی از دکتر مهدی باشتی مدیرعامل شرکت
سیمان هرمزگان این تندیس را دریافت کرد.
همچنین واحد روابط عمومی این شرکت نیز حائز
دریافت گواهی احراز صالحیت در حوزه عمل به
مسئولیتهای اجتماعی شناخته شد .قرار است کتیبه
منقش به نشانهای شرکتهای برتر در موزه مجموعه
فرهنگی تاریخی سعدآباد تهران نگهداری شود.

سیمان
اجتماعی
صنعتهای
مسئولیت

قدردانی امام جمعه بندر خمیر از مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان

امام جمعه شهرستان بندر خمیر از تالشهای
مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان در راستای عمل
به مسئولیتهای اجتماعی قدردانی کرد.
در دیدار حجت االسالم شعیب صالحی امام
جمعه شهرستان بندر خمیر با دکتر مهدی باشتی
مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان ،امام جمعه
بندر خمیر ضمن تشکر از تالشهای مجموعه
شرکت سیمان هرمزگان اظهار داشت :یکی از
مجموعههای صنعتی که حضور فعال و پررنگ در
عرصه مسئولیتهای اجتماعی دارد ،شرکت سیمان
هرمزگان است.
وی افزود :با جرات میتوان بیان کرد که مجموعه
شرکت سیمان هرمزگان یک مجموعه فعال و اثرگذار
در فعالیتهای فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی در
شهرستان بندر خمیر است و الگویی برای صنایع

دیگر در زمینه مشارکت همهجانبه در عمل به
مسئولیتهای اجتماعی بشمار میرود.
دکتر مهدی باشتی نیز در این دیدار ضمن تشریح
عملکرد شرکت سیمان هرمزگان عنوان کرد :تمامی
فعالیتهای شرکت سیمان در تمامی ابعاد در مسیر
ارائه خدمات به مردم است و در این زمینه همواره
شرکت سیمان هرمزگان تالش مضاعفی را داشته و
خواهد داشت.
وی گفت :در حوزه مسئولیتهای اجتماعی و در
زمینههای فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی تا حد توان،
رسالت خویش را انجام خواهیم داد.
در پایان این دیدار امام جمعه شهرستان بندرخمیر
با اهدای لوح سپاس از خدمات و فعالیتهای مدیر
عامل شرکت سیمان هرمزگان قدردانی کرد.
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برگزاری آیین راهاندازی پروژههای شرکت سیمان هرمزگان در راستای
عمل به مسئولیتهای اجتماعی

آیین راه اندازی آب شیرینکن شرکت سیمان
هرمزگان و دیگر طر حهای این شرکت در راستای
عمل به مسئولیتهای اجتماعی برگزار شد.
آیین راهاندازی چند پروژه شرکت سیمان هرمزگان
با حضور دکتر حسین مدرس خیابانی مدیرعامل
شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید ،دکتر
فریدون همتی استاندار هرمزگان ،دکتر احمد مرادی
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نماینده مردم استان هرمزگان در مجلس شورای
اسالمی ،مهندس خلیل قاسمی رییس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان و جمعی از مقامات
و مدیران عالی رتبه شهرستان بندرخمیر در محل
آب شیرین کن شرکت سیمان هرمزگان برگزار شد.

سیمان
اجتماعی
صنعتهای
مسئولیت
آغاز ساخت سیل بندهای لشتغان
توسط شرکت سیمان هرمزگان

کاشت هزار اصله نهال توسط شرکت سیمان
هرمزگان

بــه مناســبت هفتــه هــوای پــا ک ،کاشــت هــزار اصلــه نهــال توســط
شــرکت ســیمان هرمــزگان صــورت گرفــت.
فراینــد ســاخت ســیلبندهای لشــتغان توســط شــرکت
ســیمان هرمــزگان و بــا نظــارت شــهرداری بندرخمیــر آغــاز
شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بین الملل شــرکت ســیمان
هرمــزگان ،دکتــر مهــدی باشــتی مدیرعامــل و مهنــدس زایــد
مالیــی عضــو هیئــت مدیــره شــرکت ســیمان هرمــزگان از
محلههــای لشــتغان بــاال و پاییــن بازدیــد کردنــد.
در جریــان ایــن بازدیــد مدیرعامــل شــرکت ســیمان هرمــزگان
بــا اشــاره بــه ایجــاد زیرســاختهای مناســب بــرای جلوگیــری
از حــوادث غیــر مترقبــه ،گفــت :محلــه لشــتغان یکــی از
محلههــای مســتعد ســیل در زمــان بارشهــای مداوم اســت
و بایــد بــرای پیشــگیری از بحــران ســیل در منطقــه تدبیــر
اصولــی اندیشــیده شــود.

شــرکت ســیمان هرمــزگان در راســتای عمــل بــه مســئولیتهای
اجتماعــی و حفــظ و صیانــت از محیطزیســت ،اقــدام بــه کاشــت
هــزار اصلــه نهــال در ســاحل پــا ک شــهروند بنــدر خمیــر نمــود.
همزمــان بــا برگــزاری ایــن مراســم کــه بــا حضــور جمعــی از شــهروندان
و بــا مشــارکت اداره منابــع طبیعــی ،اداره محیــط زیســت شهرســتان
بندرخمیــر و گــروه دوســتداران طبیعــت انجــام گرفــت ،قســمتی از
ســاحل بنــدر خمیــر نیــز پا کســازی شــد

دکتــر باشــتی افــزود :شــرکت ســیمان هرمــزگان در راســتای
عمــل بــه مســئولیتهای اجتماعــی ،مثــل همیشــه در
کنــار مــردم منطقــه بــوده و تمــام تــاش و حمایــت خــود را از
ســاخت ســیلبندهای محلــه لشــتغان صــورت خواهــد داد.
الزم بــه ذکــر اســت ،پــس از پیگیریهــای اهالــی لشــتغان در
خصــوص ســاخت و اصــاح ســیلبندهای محلــه لشــتغان
و نبــود امکانــات الزم و بــا دســتور ویــژه مدیرعامــل شــرکت
ســیمان هرمــزگان ،ســاخت ایــن ســیل بندهــای خا کــی بــا
نظــارت شــهرداری بندرخمیــر آغــاز شــد.
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اخبار داخلی شرکت

صنعت سیمـ ــان
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صنعتسیمان
تولید سیمانهای پوزوالنی و کاهش اثرات زیستمحیطی سیمان در دستورکار است

رییــس مرکــز تحقیقــات راه ،مســکن و شهرســازی گفــت :بــر
اســاس طرحــی کــه بــه وزارت راه و شهرســازی ارایــه شــده،
کارخانههای ســیمان به ســمت تولید ســیمانهای پوزوالنی
توســازهای ابنیــه و ســاختمانهای
میرونــد و در ساخ 
دولتــی اســتفاده از ســیمانهای پوزوالنــی توصیــه میشــود.
بــه گــزارش مجلــه ســیمان هرمــزگان ،محمــد شــکرچیزاده
رییــس مرکــز تحقیقــات راه ،مســکن و شهرســازی بــر نقــش
توامــان تصمیمســازان و مهندســان در بهبــود کیفیــت
توســاز ،بــا توجــه بــه رعایــت موضوعهــای مرتبــط بــا
ساخ 
ط زیســت و همچنیــن قوانیــن و ضوابــط موجــود تا کیــد
محیـ 
کــرد و آن را نقشــی ســازنده و تاثیرگــذار بــرای منافــع ملــی و
منافــع عمومــی مــردم ،برشــمرد.
رییــس مرکــز تحقیقــات راه ،مســکن و شهرســازی ،ایجــاد
م ســازان و
شــرایط توســعه پایــدار در کشــور را برعهــده تصمی ـ 
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مهندســان عنــوان کــرد و افــزود :مهندســان در کنــار تصمی ـ 
م
ســازان همــواره در طــول تاریــخ ،مرکــز ثقــل توســعه در کشــور
بودنــد و بخــش عمــدهای از توســعه و آبادانــی بــا تــوان و تــاش
ایــن عــده ،محقــق شــد.
م ســازان در
شــکرچیزاده بــر نقــش مهندســان و تصمی ـ 
حفاظــت از جــان انســانها تا کیــد کــرد و گفــت :تجربههــای
دوران مهندســی کشــور و توســعههای رخ داده حا کــی
از آن اســت کــه برخــی از توســعههای ایجــاد شــده ،جــزو
توســعههای پایــدار نبــوده و بــه عنــوان توســعههای نامتــوازن
ط زیســت و حتــی نابرابــری اجتماعــی
نقــش ســویی در محی ـ 
داشــتند و همیــن دالیــل ســبب شــده تــا توســعه پایــدار کــه
بــه عنــوان عدالــت بیــن نســلی شــناخته میشــود بــه مــرور بــه
فراموشــی ســپرده شــود.

صنعتسیمان

وی تصریــح کــرد :رســالت مهــم مهندســان در قــرن آینــده کــه
قــرن پانزدهــم هجــری شمســی اســت پرداختــن بــه توســعه
متــوازن و پایــدار در سراســر ایــران زمیــن بــا بهــر ه گیــری از
توانمندیهــای ارزشــمندی اســت کــه در بدنــه مهندســی
کشــور وجــود دارد .همچنیــن توســعه پایــدار زمانــی محقــق
خواهــد شــد کــه در تعامــل ســازنده بــا جهــان بیــرون بــوده و در
ســطوح ملــی ،منطق ـهای و بینالمللــی بــه اجــرا درآیــد.
رییــس مرکــز تحقیقــات راه ،مســکن و شهرســازی مخاطراتــی
همچــون ســیل ،زلزلــه ،فرونشســت ،آتشســوزی و امثالهــم را
از جملــه مخاطــرات و چالشهــای دهههــای پیشروســت
دانســت و گفــت :در دهههــای گذشــته ساختوســازهایی کــه
در کشــور رخ داد ،بــدون رعایــت ضوابــط و توجــه به مخاطراتی
همچــون ســیل ،زلزلــه ،فرونشســت ،آتشســوزی و همچنیــن
کمبــود آب و امثــال آن بــود ،در عیــن حــال بخــش عمــدهای
از قوانیــن و مقــررات رعایــت نشــدند کــه اینهــا عمــده
م ســازان و مهندســان
چالشهایــی اســت کــه وظیفــه تصمی ـ 
اســت تــا نســبت بــه اصــاح آنهــا گام موثــری بردارنــد.
شــکرچیزاده بــر رعایــت اخــاق حرفــه مهندســی و مســئولیت
اجتماعــی تصمیمســازان و مهندســان در ایــن رابطــه تا کیــد
کــرد و افــزود :در عیــن حالــی کــه بایــد معیشــت مهندســان
تامیــن و شــأن آنهــا از ســوی تصمیمســازان و مســئوالن رعایــت
شــود ،در مقابــل بایــد جامعــه مهندســی ،توجــه و حساســیت
بیشــتری نســبت بــه حقــوق مــردم و جامعــه داشــته باشــند و
تنهــا حقــوق کارفرمــا را مال کعمــل قــرار ندهنــد.
وی رعایــت قوانیــن و مقــررات ملــی ســاختمان را راهــکاری
بــرای تامیــن منافــع عمومــی جامعــه و حقــوق شــهروندی
برشــمرد.
رییــس مرکــز تحقیقــات راه ،مســکن و شهرســازی ،چالــش
دهههــای آینــده را موضــوع انــرژی برشــمرد و گفــت :شــواهد

وی تا کیــد کــرد :یکــی از رســالتهای مهم مهندســان کشــور به
ط زیســت و بــه طــور خــاص توجــه بــه
طــور عــام توجــه بــه محیـ 
مســاله صرفهجویــی در مصــرف انــرژی در ساختمانهاســت.
شــکرچیزاده ادامــه داد :یــک موضــوع مهــم کــه بــه ویــژه بــرای
مهندســان بســیار مهــم خواهــد بــود ایــن اســت کــه در تولیــد
و مصــرف بتــن کــه یکــی از مصالــح مهــم ســاختمانی اســت
رعایــت موضــوع محیــط زیســتی را از نظــر دوام بتــن و اســتفاده
از مصالــح جایگزیــن بتــن ،مال کعمــل قــرار بدهنــد.
رییــس مرکــز تحقیقــات راه ،مســکن و شهرســازی ،تولیــد
ســیمانهای پوزوالنــی در کاهــش اثــرات زیســتمحیطی
ســیمان را بســیار تاثیرگــذار برشــمرد و گفــت :مرکــز تحقیقــات
راه ،مســکن و شهرســازی اخیــرا طرحــی را آمــاده و بــه وزارت
راه و شهرســازی ارســال کــرده اســت .بــر اســاس آن طــرح،
کارخانههــای ســیمان بــه ســمت تولیــد ســیمانهای پوزوالنی
توســازهای ابنیــه و ســاختمانهای
میرونــد و در ساخ 
دولتــی اســتفاده از ایــن نــوع ســیمانها توصیــه میشــود.
وی تا کیــد کــرد :اســتفاده از ســیمانهای پوزوالنــی از نظــر
ط زیســتی بســیار حائــز اهمیــت اســت و همچنیــن
ارزش محیـ 
بایــد مهندســان از خــواص ایــن نــوع از مــواد افزودنــی معدنــی
در بتــن آ گاهــی یافتــه و روز بــهروز ،تولیــد و اســتفاده از آن را
گســترش بدهنــد.
وی بــا تا کیــد بــر اینکــه رســالت همگــی مهندســان حفــظ و
حراســت از منافــع ملــی کشــور اســت ،گفــت :توجــه بــه محیــط
زیســت و کاهــش مصــرف انــرژی در ســاخت و ســاختها
میتوانــد در راســتای حفــظ منافــع ملــی و منافــع عمومــی
مــردم و رعایــت مصلحــت نس ـلهای آینــده کــه در ایــن
ســرزمین ادامــه حیــات خواهنــد داشــت ،اثرگــذار باشــد.
منبع :پایگاه خبری راه و شهرسازی

توســازهایی کــه تا کنــون انجــام
حا کــی اســت کــه ساخ 
شــده ،بــدون توجــه بــه موضــوع کاهــش مصــرف انــرژی بــوده
و مهندســان در ایــن موضــوع ،غفلــت کردنــد.
فصلنامه داخلی شرکت سیمان هرمزگان زمستان  1399شماره 29

35

صنعتسیمان

حذف دالالن از صنعت سیمان در ۱۴۰۰

قیمتگذاری دستوری مخل تولید است
دبیــر انجمــن ســیمان بــا بیــان اینکــه همــه صنــوف از جملــه
مصالــح فــروش و بتــن فــروش بایــد شناســنامه دار شــوند،
گفــت :تفاهــم نامــه ای بــا وزارت صمــت امضــا خواهیــم کــرد
کــه بــه حــذف دالالن کمــک بســیاری میکنــد.
عبدالرضــا شــیخان بــا بیــان اینکــه داللــی فعلــی در صنعــت
ســیمان یــک تاریخچــه دارد و بــه گذشــته مربــوط میشــود،
اظهــار داشــت :قبــل از ســال  ۹۱بحــث داللــی در صنعــت
ســیمان بــه ایــن شــکل نبــود کــه شــخص دالل بــه راحتــی از
درب کارخانــه محصــول را بخــرد و در بــازار بــا قیمــت بســیار
باال تــری بفروشــد؛ ایــن شــرایط زمانــی بــه وجــود آمــد کــه مــا
دچــار رکــود اقتصــادی و بــه تبــع آن رکــود ســاخت و ســاز شــدیم
و داللــی در ایــن بــازه زمانــی رشــد کــرد.
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دبیــر انجمــن صنفــی کارفرمایــان صنعــت ســیمان افــزود :در
آن زمــان بــه دلیــل نبــود بــازار و کاهــش تقاضــا ،کارخانجــات
ســیمان مجبــور شــدند بــا  ۶۰درصــد ظرفیــت خــود تولیــد
کننــد .در ایــن بیــن هــم صنــوف شناســنامهدار مثــل مصالــح
فروشــان ،بتــن ســازان و … بــه دلیــل اینکــه میخواســتند
وارد سیســتم خریــد و فــروش ســختی نشــوند از دالالن خریــد
کردنــد.
وی ادامه داد :دالالن در این زمان رشــد کردند؛ در واقع خود
ایــن صنــوف و مصــرف کننــده واقعــی دالل را بــه درب کارخانــه
ســیمان فرســتاد و موجــب پــرورش و گســترش دامنــه فعالیــت
دالالن شــدند و حــال همیــن دالالن تبدیــل بــه معضــل بــرای
خــود ایــن صنــوف و مصرفکننــده نهایــی شــدهاند.

حذف دالالن در سال ۱۴۰۰

صنعتسیمان

شــیخان گفــت :در جلس ـهای کــه بــا مســئوالن وزارت صمــت
داشــتیم ،پیشــنهاد دادیــم کــه در ســال  ۱۴۰۰همــه صنــوف
مرتبــط بــا صنعــت ســیمان را شناســنامه دار کنیــم و بــر اســاس
ایــن شناســنامه دار شــدن بــه آنهــا ســیمان بفروشــیم .مصــرف
کننــده نهایــی بــه صــورت اینترنتــی میتوانــد ســیمان بخــرد که
خــود ضوابطــی دارد امــا بــه عنــوان مثــال مصالــح فــروش کــه
بایــد کســب و کار خــود را بچرخانــد بایــد شناســنامه دار شــود.
در ایــن صــورت صنــف ،شــخص ،انبــار و … بــه صــورت شــفاف
مشــخص میشــود و بــا توجــه بــه ایجــاد یــک سیســتم ســالم،
ســازمان امــور مالیاتــی هــم میتوانــد از ایــن طریــق مالیــات
بگیــرد.
وی تصریــح کــرد :کارخانجــات ســیمان میتواننــد از خریــدار
بخواهنــد کــه پروانــه و ســابقه کار داشــته باشــد کــه پــس از
طــی ایــن ضوابــط بــه خریــدار کــد خریــد میدهنــد کــه در اینجــا
میتــوان صنــف را شناســنامه دار کــرد .البتــه بــا وزارت صمــت
در ایــن خصــوص تفاهــم نام ـهای تنظیــم کردهایــم.
دبیــر انجمــن صنفــی کارفرمایان صنعت ســیمان گفــت :از این
طریــق داللــی بســیار کمرنــگ میشــود؛ دالل شــخصی اســت
کــه بــا پــول خریــد میکنــد و ممکــن اســت با هــر کارت ملــی برود
ســیمان بخــرد و کســی هــم ایــن شــخص را نشناســد .قصــد
داریــم بــا کمــک وزارت صمــت در ســال  ۱۴۰۰بــه ایــن موضــوع
نظــم دهیــم.

لزوم ذخیره مازوت در انبار کارخانجات
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه یکــی از اصلیتریــن وظایــف وزارت
صمــت حفــظ ظرفیــت تولیــد صنایــع اســت ،گفــت :در جلســه
بــا وزارت صمــت پیشــنهاد دادیــم کــه مــازوت را ذخیــره کنیــم
تــا در فصــل زمســتان ا گــر بــا کمبــود ســوخت مواجــه شــدیم ،به
موقــع بتوانیــم از ســوخت دوم اســتفاده کنیــم؛ در ایــن رابطــه
وزارت نفــت میتوانــد بــه طــوری برنامــه ریــزی کنــد کــه بــا نظــر
خــودش اجــازه ذخیــره ســازی بــه واحدهــا بدهــد.

شــیخان افــزود :امــکان ذخیــره ســازی مــازوت در کارخانجــات
فراهــم شــده اســت و ا گــر مــازوت را دپــو کننــد در زمــان
اســتفاده ،پــول مــازوت را بــر اســاس نرخــی کــه دولــت تعییــن
میکنــد میدهنــد.

قیمت گذاری دستوری سیمان اشتباه است
دبیــر انجمــن صنفــی کارفرمایــان صنعــت ســیمان در مــورد
قیمــت گــذاری نیــز گفــت :در جلســه بــا وزارت صمــت الگوهای
مختلفــی را بــرای قیمــت گــذاری ارائــه دادیــم و در آن جلســه
نیــز موضــوع ضــرورت حفــظ صنعــت ســیمان بــرای حفــظ
تولیــد و اشــتغال کــه بیشــتر هــم در مناطــق محــروم اســت،
مــورد تا کیــد همــه قــرار گرفــت؛ امیدواریــم فراینــد طــوری شــود
کــه قیمــت واقعــی شــود.
وی تا کیــد کــرد :مــا مخالــف قیمــت گــذاری دســتوری هســتیم
زیــرا بــرای حفــظ صنعــت ســیمان بایــد قیمــت شــناور مــد نظــر
باشد.
شــیخان اظهــار داشــت :ا گــر جــای دولــت بــودم قیمــت گــذاری
ســیمان را آزاد میکــردم ،زیــرا در کشــور ظرفیــت ســازی تولیــد
ســیمان بــه میــزان  ۸۸میلیــون تــن ایجــاد شــده ،ایــن در
حالیســت کــه نیــاز کشــور حدا کثــر  ۶۲میلیــون تــن و صــادرات
نیــز حــدود  ۶میلیــون تــن اســت؛ از ایــن رو نیــازی بــه قیمــت
گــذاری دســتوری نیســت و ســیمان خــود میتوانــد بــازار را
متعــادل و عرضــه و تقاضــا قیمــت را تعییــن کنــد.
منبع :مهر نیوز
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مسئولیت های اجتماعی

ورزش و ســرگ ـ ــرمی

38

فصلنامه داخلی شرکت سیمان هرمزگان زمستان  1399شماره 29

ورزش و سرگرمی

صعودهایمتعددتیم کوهنوردیسیمانهرمزگان
بهقلههایاستاندر یکماههاخیر
بعد از انتخاب مهندس کلبادی به عنوان دبیر هییت
کوهنورد شرکت سیمان هرمزگان در ماه گذشته فعالیت
این تیم از سر گرفته شد .
در برنامه اول بعد از انتخاب مهندس کلبادی این گروه
مسیر پیمایش سخت و سنگین کوه الور(گاری) را در
پیش گرفت .در این گروه آقایان مهندس امیر رستمی،
مهدی نادری ،دانیال کلبادی ،فاروق رشیدی ،صالح
اسالمیپور و حسین تشکر این مسیر را به مدت  8ساعت
پیمایش کردند.
در صعودهای بعدی آقایان امینفر و زادگل موفق به
صعود قله 2309متری قله هاردی در کوهستان شب
شدند که یکی از کوهستان های فنی منطقه خمیر نیز
به حساب میآید.
از دیگر صعودهای تیم کوهنوردی سیمان هرمزگان
در سال  1399قله بوسرستان هما گ به ارتفاع 2938
متر است که با حضور خانم فاطمه یزدانپناه و آقایان

امیر رستمی ،محمد نور امینفر و محمد امین طاهری
پیمایش شد .این کوه یکی از کوههای بلند استان
است.
دانیال کلبادی نژاد دبیر هیئت کوهنوردی سیمان
هرمزگان ضمن تقدیر و تشکر از مهندس وثوق دبیر
کوهنوردی اسبق سیمان هرمزگان گفت :برنامه این
صعودها با هزینه شخصی خود پرسنل و همراه با تیم
و گروههای دیگر در استان انجام شده است .امیدواریم
در سال جدید نیز با حمایت مدیرعامل محترم بتوانیم
برنامههای ویژهای برای این تیم انجام دهیم و به
قلههای زیادی در استان صعود کنیم.
شایان ذکر است از دیگر صعودهای این گروه در سال
 1400می توان صعود به بزرگترین قله استان با ارتفاع
3260متر را عنوان کرد که در  20فروردین ماه  1400با
حضور آقایان امیر رستمی ،دانیال کلبادینژاد و مهدی
نادری برگزار شد.
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ورزش و سرگرمی

به مناسبت اول   اردیبهشت ،روز سعدی
خالصهای از مقدمۀ غالمحسین یوسفی
(استاد دانشگاه و پژوهشگر) بر بوستان سعدی
پسندها و آرزوهای سعدی در بوستان بیش از دیگر آثار
او جلوهگر است .بعبارت دیگر سعدی مدینه فاضلهای
را که می ُجسته در بوستان تصویر کرده است .در این
کتاب پر مغز از دنیای واقعی که آ گنده است از زشتی و
زیبایی ،تاریکی و روشنی ،و بیشتر اسیر تباهی و شقاوت
جهان بوستان همه نیکی است
ِ
کمتر سخن میرود بلکه
و پا کی و دادگری و انسانیت یعنی عالَم چنان که باید
باشد ،و به قول مولوی «شربت اندر شربت است».
در بوستان در عین تعالی و پرگشایی انسان به سوی
«فردوس برین» ،آدم از این «دیر خراب آباد» غافل
نیست .یعنی جهان آرزو و امید ،زمین و جهان محسوس
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و عینی را از یاد نمیبرد بلکه به ما خاطرنشان میکند که
توان ماست.
بهتر ساختن دنیا در ِ
خدا ،به تعبیر سعدی ،مهربان است ،صمیمی و غمخوار،
بخشنده و بزرگوار ،امید بندگان و بسیار دوستداشتنی.
در برابر خداوند باید صدق داشت و اخالص ،وگر نه
داشتن
ِ
بظاهر خود را در چشم مردم آراستن مانند روزه
طفلی است که در نهان غذا میخورد و دلخوش بود که
پدر و دیگران او را روزهدار پندارند .به نظر سعدی پیری
که از بهر خوشآیند مردم در طاعت باشد نه از بهر خدا،
از چنین کودکی ناآ گاهترست.

ورزش و سرگرمی

به اندازۀ بود باید نمود
خجالت نبُ رد آنکه ننمود و بود
در بوستانی که سعدی آفریده خردمندان و اهل بصیرت وظیفهای
مهم دارند و مسئولیتی انسانی .بر ایشان است که مردم و
زیردستان را از ثمرۀ کارها آ گاه کنند و بیدار و آن جا که نصیحت
دشوار است از این وظیفه تن نزنند .در این عالم سخنان نگارین
فریبنده بهایی ندارد بلکه سیمای مردمی درخشان است که در
حقیقت دوستی تردید نمیکنند ،نظیر نیکمردی فقیر که مردانه
رفتار کرد و دهقانی که هشدار او حا کم غور را از غفلت بهوش آورد،
یا پیرِ بزرگواری که در نزد حجاج بن یوسف مصیبت را به خنده
پذیرا شد.
در ضمیر سعدی بیان نقص ،حتی از زبان دشمن ،راهنمای است
و موجب رفع عیوب .مگر نه این بود که مأمون از کنیزکی شنید که
بسبب بوی دهانش از وی به رنج است و گریزان ،و درصدد رفع
آن برآمد یا حاتم اصم خود را به کری زده بود تا از زبان دیگران
بدیهای خود را بشنود
به نزد من آن کس نکوخواهِ توست
که گوید فالن خار در راه تست
به گمراه گفتن نکو میروی
جفائی تمام است و جوری قوی
چه خوش گفت یک روز دارو فروش
شفا بایدت داروی تلخ نوش
بوستان جهان حقیقت است .بنابراین در آنجا حقگویی و
حقشنوی و امر به معروف و نهی از منکر مقامی واال دارد .در
این کتاب خطاب سعدی به همۀ کسانی است که قریحه و بیانی
داشتند و میخواستند در عالم مطلوب او جایی داشته باشند و
منزلتی.
سراسر بوستان سعدی از فروغ انسانیت و ایثار و جوانمردی
نورانی است و دلگشا .در این جا با اشخاصی روبرو میشویم که
توانستهاند بر خودخواهی خویش فایق آیند و به مطالبی برتر از
سود «خود» بیندیشند .در نظر سعدی حشمت و بزرگی
«خود» و ِ
به حلم است و خویشتنداری و تحمل نه تکبر و خودخواهی.

جلوهگر است.
چو بینی یتیمی سرافگنده پیش
فرزند خویش
ِ
مده بوسه بر روی
عرش عظیم
اال تا نگرید که ِ
بلرزد همی چون بگرید یتیم
اوج انسانیت سعدی در این محبت و شفقت شامل است نسبت
به هرچیز در عالم حتی ا گر شخصی گمراه یا سگی وامانده و موری
دانهکش باشد .چه قدر فرق است میان این عالم با دنیای کسانی
که میلیونها نفوس بشری را در دو جنگ بزرگ جهانی از میان
میبرند و داعیهدار فرهنگاند و تمدن جدید ،حتی جمعیت
حمایت حیوانات نیز بوجود آوردهاند! عبث نیست که سعدی را
انسانی به معنی کامل کلمه خواندهاند و شاعر انسانیّ ت.
در بوستان سعدی ،احسان و نیکوکاری بسیار شریف است و واال،
چنان که به پیری در راه حجاز ندا رسید که «به احسانی آسوده
کردن دلی» چه ثوابها تواند داشتت.
ارزش و فضیلت انسان به سود و خدمتی است که از او برای
دیگران ساخته است .آن که زر میاندوزد و دلش برای احوال
آدمیان نمیسوزد از انسانیت بیبهره است .به قول سعدی
چنین سفلهای ارزشی ندارد.
نفع کس در نهاد تو نیست
ا گر ِ
چنین جوهر و سنگ خارا یکی است
بر روی هم جهانی که سعدی در بوستان میجوید عالم ایمان به
خداست و نیکی و صفا ،راستی و پا کی ،روشنی و حقیقت .این
جهان برای ما آرزو و تصویری میآفریند از عالم ،چنان که باید
باشد ،و در دلها این شوق را پدید میآورد که در راه ساختن
جهانی بهتر و انسانیتر باید کوشید.
مدینۀ فاضلۀ سعدی در بوستان ،شاعری را نشان میدهد که
بسیار پیشروتر از عصر خود بوده و چنان میاندیشیده که خیلی
از افکار او مورد قبول بشریت در روزگار ماست .بیسبب نیست که
در قرن هجدهم در مغرب زمین برخی از اشعار او را از نظر مفاهیم
عالی انسانی بسیار ستودهاند و نیز در اروپا از وی بعنوانی شاعری
جهانی یاد میکنند.

بوستان سعدی انسان را تصفیه میکند ،هرجا بنوعی .عواطف
انسانی ،همدلی و محبت و پیوستگی افراد مردم بصورت گونا گون
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شبکه اجتماعی کالب هاوس چیست و از کجا آمد؟
هرازچند گاهی نام یک شبکه اجتماعی بر سر زبانها
میافتد .یک روز فیسبوک ،یک روز اینستا گرام ،یک
روز تیکتا ک و حاال نوبتی هم که باشد نوبت یک شبکه
اجتماعی به نام کالب هاوس است که بدون اتکا به
عکس و ویدئو و نوشته ،توانسته به یکی از محبوبترین
شبکههای اجتماعی در دنیا و البته ایران تبدیل شود.
کالب هاوس در آوریل سال  ۲۰۲۰راهاندازی شد درست
در زمانی که شیوع کرونا روز به روز افزایش مییافت و
افراد بیشتری دورکار یا در قرنطینه قرار میگرفتند .این
شبکه یک ماه بعد در ماه مه توانست  ۱۰میلیون دالر
سرمایه اولیه و خرید  ۲میلیون دالری سهام موجود از
شرکت خطرپذیر اندریسن هورویتس محبوبیت قابل
توجهی پیدا کند و براساس اطالعاتی که در بخش
ویکیپدیای این شبکه اجتماعی دیده میشود ،از
42
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دسامبر سال  ،۲۰۲۰این برنامه ۶۰۰هزار کاربر ثبت شده
داشت که فقط با دعوتنامه برای کاربران سیستم عامل
 iosدر دسترس بود.
البته همچنان هم اپلیکیشن این شبکه اجتماعی در
اختیار کاربران سیستم عامل  iosقرار دارد و به گفته
صاحبان این شبکه اجتماعی بزودی نسخه اندروید آن
هم روانه بازار میشود .هرچند که همین حاال هم برخی
کاربران اندروید با استفاده از نسخه غیر اصل امکان
استفاده از کالب هاوس را دارند .حضور افراد شاخص
دنیای سیاست ،تکنولوژی و سرگرمی توانست در عرض
 ۹ماه کالب هاوس را به یک یونیکورن یا همان تکشاخ
تبدیل کند .در اوایل سال  ،۲۰۲۱این اپ بیش از ۵
میلیون دانلود از اپل استور داشته و ارزش آن نزدیک
به یک میلیارد دالر رسیده است .در حال حاضر تنها از
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طریق دعوتنامه افراد میتوانند عضو کالب هاوس
شوند ،اتفاقی که پیش از این نیز درمورد شبکه
اجتماعی ای مانند فیسبوک یا حتی جیمیل
شاهد آن بودیم.
در این پلتفرم افراد میتوانند بهطور زنده با یکدیگر
صحبت کنند و نظرات خود را به اشترا ک بگذارند.
در این اپلیکیشن برخالف سایر شبکههای
اجتماعی تنها میتوانید از صوت برای برقراری
ارتباط استفاده کنید .نکتهای که به باور برخی
کارشناسان جنبه «اجتماعی» شبکههای اجتماعی
را پررنگ کرده است.
در واقع چیزی که کالب هاوس را از دیگر
شبکههای اجتماعی متفاوت میکند ،این است
که بدون متن ،عکس و ویدئو توانسته تنها از

طریق صوت ،میلیونها کاربر را شیفته خود کند.
در این شبکه اتاقها یا Roomهای مختلفی با
موضوعات گونا گونی وجود دارد که همه اتفاقها
در آن زنده و همزمان از طریق گفتوگو بین افراد
رخ میدهد .شما میتوانید خودتان یک اتاق
مجازی ایجاد کنید یا به اتاق مجازیای که دیگران
ساختهاند بپیوندید .البته همه افراد در یک اتاق
با هم نمیتوانند شروع به صحبت کنند و هر اتاق
یک یا چند مدیر برای مدیریت بحثها دارد.
هنگام عضویت در این شبکه اجتماعی میتوانید
موضوعات مورد عالقه خود را انتخاب کنید تا این
اپلیکیشن وقتی گروههایی در مورد این موضوع
صحبت میکنند به شما خبر دهد.
منبع :روزنامه ایران
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چگونه بهداشت سفر در شرایط  کرونا را رعایت کنیم؟
در چند ماه گذشته به دلیل همهگیری ویروس کرونا،
بسیاری از پروازها و برنامههای سفر لغو شد .دولتها
از پذیرفتن گردشگران خودداری کرده و بسیاری از
مردم برای حفظ سالمتی خود در خانه ماندن را به
سفر ترجیح دادند .اما با طوالنی شدن زمان همهگیری
کرونا احتمال دارد در شرایطی قرار بگیریم که مجبور
به انجام سفر شویم ..در چنین شرایطی که همچنان
احتمال گسترش ویروس کرونا وجود دارد ،ا گر سفری
در پیش رو دارید که نمیتوانید آن را لغو کنید ،حتما
نکات بهداشتی را رعایت کنید .در ادامه همراه باشید تا
بهداشت سفر در شرایط کرونا را بررسی کنیم.
آیا سفر کردن در بحران کرونا خطری ندارد؟
هیچ کس نمیتواند ادعا کند که در بحران کرونا سفر
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کردن کامال بیخطر خواهد بود .سن ،وضعیت سالمتی و
مقصد شما همگی در امن یا خطرنا ک بودن شرایط سفر
شما موثر هستند .پس بهتر از پیش از انجام سفر به این
موارد دقت کنید.
سن
افراد مسن در برابر ویروس کرونا آسیبپذیرتر هستند.
این بدان معنا نیست که ا گر فرد جوانتر باشد ،به این
بیماری مبتال نخواهید شد یا در صورت ابتال بدون خطر
خواهد بود .اما تجربه یک سالهای که در مواجه با
ویروس کرونا داشتهایم نشان میدهد افراد مسن بهتر
است نکات بهداشتی توصیه شده را با جدیت بیشتری
رعایت کنند و حداالامکان از سفر که ریسک ابتال را باال
میبرد پرهیز کنند.

ورزش و سرگرمی

سوابق پزشکی
افرادی که دارای سوابق پزشکی جدی هستند،
بیش از افراد سالم میتوانند در مقابل ویروس کرونا
آسیبپذیر باشند .ا گر مبتال به یکی از بیماریهای
تنفسی ،قلبی و عروقی ،دیابت ،فشار خون باال،
سرطان و نقص سیستم ایمنی بدن هستید ،از سفر
کردن در شرایط کرونا خودداری کنید.
مقصد سفر
هزاران نفر در سراسر جهان به کرونا مبتال شدهاند
و تعداد آنها رو به افزایش است .به همین دلیل
بررسی شهر یا کشور مقصد پیش از سفر بسیار ضروری
خواهد بود .بدیهی است سفر به مقصدهایی که
وضعیت قرمزی دارند میتواند خطر بیشتری داشته
باشند .البته مکانهایی که میزان بیماری در آنها
رو به کاهش است ،به معنای یک مقصد بیخطر
برای سفر نیستند.
چگونه میتوان از ابتال شدن به بیماری کرونا در
حین سفر پیشگیری کرد ؟
ا گر به هر دلیلی مجبور شدید که به سفر بروید ،به
نکات بهداشتی زیر که سازمان بهداشت جهانی اعالم
کرده است حتما توجه کنید:
 .1دستهای خود را به صورت مکرر بشویید
یکی از کارهای مهم برای جلوگیری از ابتال به بیماری
کووید  ۱۹شستن دستهاست .هرچند که نهادهای
بهداشتی اعالم کردهاند خطر ابتال به ویروس کرونا
از طریق سطوح کمتر از چیزی است که گمان
میکردهاند اما همچنان احتمال منتقل شدن این
ویروس از طریق لمس سطوح آلوده با دست و تماس
دست با قسمتهای حساس صورت (چشم ،دهان و

مجاری تنفسی) وجود دارد .در صورت نداشتن امکان
شستشو یا ضدعفونی کردن دست با مواد الکلی،
مراقب باشید با دستهایی که امکان آلودگی دارند
صورت خود را لمس نکنید.
 .2فاصله خود را حفظ کنید
در طول سفر تا حد امکان فاصله اجتماعی توصیه
شده را با دیگران رعایت کنید و تا جایی که امکان دارد
از قرار گرفتن در فاصله نزدیک افرادی که از ماسک
استفاده نمیکنند پرهیز کنید.
 .3از حضور در میان جمعیت ،به ویژه در فضاهای
بسته خودداری کنید
ا گر مقصد سفر شما کشور یا شهری است که موارد
زیادی مبتال به کرونا ویروس در آنجا مشاهده شده
است ،حتما از حضور در میان جمعیت و ازدحام ،به
ویژه در فضاهای بسته خودداری کنید.
 .4درباره میزان شیوع کرونا در مقصد سفر خود
تحقیق کنید
میزان شیوع کرونا را در مقصد سفر خود بررسی کرده
و توصیههای مقامات بهداشتی آنها را بخوانید .با
اطالع از قوانین ویژه آنها در بحران کرونا و توصیههای
پزشکی ،به آن کشور یا شهر سفر کنید.
 .5از ماسک برای پوشاندن صورت خود استفاده
کنید
برای حضور در میان مردم و جلوگیری از ابتال به کرونا
ویروس ،حتما صورت خود را با ماسک بپوشانید.
ماسک خود را هر چهار ساعت یک بار عوض کنید تا
کارایی ماسک باال باشد .در محیطهایی که احتمال
میدهید خطر ابتال به کرونا بیشتر است از دو ماسک با
جنسهای متفاوت استفاده کنید.
 .6در صورت بروز عالئم ،فورا به بیمارستان بروید
ا گر در حین سفر احساس کردید که عالئم کرونا ویروس
را دارید ،به سرعت به اولین و نزدیکترین بیمارستان
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بروید .از دو تا  ۱۴روز پس از ابتال ،ممکن است که
عالئمی همچون آبریزش بینی ،سرفه ،تب ،گلودرد و
تنفس سخت داشته باشید .عالئم کرونا ویروس شبیه
سرماخوردگی و آنفوالنزا است و به همین دلیل تنها
داشتن عالئم به معنای ابتالی شما به کرونا ویروس
نخواهد بود.

دوچرخه ،ماشین و پیادهروی است .وسایل
حملونقل عمومی مانند اتوبوس ،مترو و هواپیما
میتوانند آلوده باشند .به همین دلیل ا گر سفرهای
درون شهری دارید ،دوچرخه و پیادهروی برای شما
انتخاب بهتری خواهد بود .ا گر هم قصد پرواز به
کشور یا شهر دیگری را دارید ،در آنجا بهتر است که از
تا کسی و ماشینهای شخصی به جای مترو و اتوبوس
استفاده کنید.

هیچ راهکار مطمئنی برای جلوگیری از ابتال به کرونا
ویروس در هنگام سفر وجود ندارد .بااینحال با
رعایت نکات بهداشت سفر در شرایط کرونا ،میتوانید
خطر ابتال به این بیماری تا حد امکان کاهش دهید .از
نزدیک شدن به افراد بیمار خودداری کرده و ا گر بیمار
هستید ،از سفر کردن بپرهیزید.

همچنین شما میتوانید پیش از پرواز ،از شرکت
هواپیمایی خود بخواهید که ا گر شخصی در پرواز
شما مبتال به کرونا ویروس است را به شما اطالع دهد.
درنتیجه میتوانید آ گاهانه برای سفر خود تصمیم
بگیرید .لوازم شخصی و بهداشتی خود را هم حتما در
حین سفر به همراه داشته باشید و همیشه وسایل
خود را ضدعفونی کنید.

در نهایت

بهطورکلی امنترین راه سفر کردن ،استفاده از
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چه ژنهایی را  از مادر  و  پدر به ارث میبریم؟
در میان ویژگیهای ژنتیکی و ژنها ،ما کدام یک را از
پدر و کدام یک را از مادر به ارث می بریم؟ مدل دماغ
و هیکل و موهایمان را از کدام یک گرفتهایم؟ البته
جواب همه این سوالها خیلی پیچیده است .اما در
ادامه بعضی از ویژگیهایی که از پدر و مادر خود به ارث
میبریم را با هم مرور میکنیم.
توانایی وزن کم کردن
بدن دو نوع چربی دارد ،چربی قهوهای که خوب است
و سوخت و ساز شما را افزایش میدهد و به حفظ وزن
سالم کمک میکند و چربی سفید که بد است و باعث
چاقی و بیماری میشود .همه مقداری از هر دو نوع
چربی را در بدنشان دارند ،اما مقدار چربی قهوهای و در
نتیجه سوخت و ساز بدن ،از مادر به ارث میرسد .پس
در صورت نیاز ،ا گر مادر شما توانایی خوبی در کم کردن

وزن داشته احتماال شما نیز در این مسیر راحتتر پیش
خواهید رفت.
افزایش وزن
مقدار چربی که در بدن انباشته میشود ،تا حدودی از
طریق ژنهای پدر منتقل میشود .البته در مورد وزن،
ژنتیک تقدیر را تعیین نمیکند ،سبک زندگی نقش
مهمتری در این زمینه دارد.
توانایی تمرکز کردن
ا گر مادر سطح سروتونین (یک ماده شیمیایی مغزی
مرتبط با خلق و خو) پایینتری داشته باشد احتمال
بیشتری دارد که فرزندش به اختالل بیش فعالی نقص
توجه مبتال شود .ژنهایی که از مادر به کودک منتقل
میشود ،روی تولید سروتونین و توانایی تمرکز تاثیر
میگذارند.
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بلوغ زودرس
بلوغ و همه تغییرات مهمی که به دنبال آن میآید،
مثل آ کنه ،صدای خشدار یا دوران قاعدگی ،دوره
مهم گذر از کودکی به بزرگسالی به حساب میآید.
ژنتیک هر دوی والدین در زمان فرارسیدن این تغییر
بزرگ نقش دارند ،اما بلوغ زودرس (قبل از هشت
سالگی در دختران و نه سالگی در پسران) به دلیل
ژنی است که از پدرتان به ارث بردهاید.
خط خنده
اینکه چند سالتان است و چند ساله به نظر
میرسید ،در سطح سلولی به وسیله انباشت آسیب
به دیانای میتوکندریایی شما در طول عمر تعیین
میشود ،ژنهایی که فقط از طرف مادرتان دریافت
میکنید .عوامل محیطی مثل قرار گرفتن در معرض
آفتاب ،سیگار کشیدن و رژیم غذایی ناسالم هم
موجب آسیب به دیانای میتوکندریایی میشوند،
اما بخشی از آسیب از مادرتان به ارث میرسد .هر
چه دیانای میتوکندریایی جهش یافته بیشتری
از مادرتان به ارث ببرید ،سریعتر پیر میشوید و
صفاتی مثل چین و چروک و موی سفید زودتر ظاهر
میشوند.
حافظه
سابقه خانوادگی بیماری آلزایمر به میزان قابل
توجهی خطر ابتال به این بیماری را افزایش میدهد،
اما تحقیقات جدید ،نشان میدهد که خطر ژنتیکی
ابتال به آن در درجه اول از مادر به فرزند منتقل
میشود.
باروری
باروری یک زن ممکن است تحت تاثیر ژنی باشد
که از پدرش به او رسیده است .در یک سلول تخم
معمولی ،بخشی از سلول به نام سانتریول در فرآیند
رشد طبیعی از بین میرود .اما ا گر سانتریول به دلیل
اختالل عملکرد ژنتیکی از بین نرود ،از پدر به دختر
منتقل میشود و زن نابارور میشود.
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خلق و خو
مادران به سه روش روی خلق و خوی شما تاثیر
میگذارند و این فقط از طریق رفتار یا پختن غذاهای
سالم نیست .ساختار بخشی از مغز به نام سیستم
کورتیکولیمبیک که تنظیم عواطف را کنترل میکند و
در اختالالت خلقی مثل افسردگی نقش دارد ،بیشتر
از مادر به دختر به ارث میرسد تا از پدر به پسر یا پدر
به دختر .این یعنی دختران ،حداقل تا حدودی،
خلق و خوی خود را از مادرشان به ارث میبرند.
جنسیت فرزندانتان
قطعا ژن شما و همسرتان ،جنسیت فرزندان شما را
تعیین میکند .اما آیا میدانستید که کدام ژنهای
جنسیتی که منتقل میکنید ،از پدرتان به شما
رسیده است؟ مردی که برادران زیادی دارد احتمال
بیشتری دارد که صاحب فرزند پسر شود ،در حالی
که مردی که خواهران زیادی دارد به احتمال زیاد
دختردار میشود.
البته در تمامی مواردی که گفته شد عوامل دیگری
از جمله عوامل محیطی نیز ممکن است تاثیرگذار
باشند.
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هوش مالی فرزندا نتــان را تقویت کنید
قدیمیها ضربالمثلی داشتند که میگفت« :پول روی
درخت رشد نمیکند» .شاید این ضرب المثل را قبال
شنیده و متوجه معنای آن شده باشید .برای بدست
آوردن پول باید تالش کرد و برای استفاده از آن هم باید
برنامه ریزی و مدیریت داشت .روشهایی برای آموزش
مدیریت اقتصادی و تقویت هوش مالی فرزندانتان
وجود دارد که میتوانید از آنها استفاده کنید.
خودت خرید کن
ا گر فرزندتان از شما اسباب بازی یا هر چیز دیگری
خواست به او بگویید تا در هزینههایش صرفه جویی
کند و بتواند فرق بین پسانداز و پاداش را تشخیص دهد
و در همین راستا از اسباب بازیهایش بیشتر مراقبت
کند و قدرشان را بداند.

هدف را تجسم کن
شما میتوانید پس انداز فرزندتان را در یک دفترچه
یادداشت خاص یا دفترچه دیواری یادداشت کنید و
آن را جلوی چشمشان قرار دهید تا با دیدن آن انگیزه
بیشتری برای پسانداز کردن داشته باشد و برای
رسیدن به هدفی که قرار است با پول خود به آن برسد
تالش کند.
سرمایه گذاری کن
شما میتوانید کودکان را تشویق کنید تا برای چیزی که
الزم ندارند زمان نگذارند و برای چیزی که الزم دارند
پس انداز کنند .آنها را به پس انداز کردن عادت دهید.
این ممکن است باعث شود که آنها دوباره در مورد خرید
چیزی که نیازی به آن ندارند فکر کنند.
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هزینه اش را پرداخت کن
برای کمک به فرزندتان در موارد خاص از آنها هزینه
بگیرید .او باید بفهمد در قبال گرفتن خدمات باید هزینه
پرداخت کند .شما هم میتوانید برای کارهای فوق
العادهایی که انجام میدهد به او هزینه پرداخت کنید .این
کارهای فوقالعاده ،کارهایی است که خارج از وظیفه افراد
تعریف میشود.
برای کودکتان وقت بگذارید
ا گر برای کودکتان وقت بگذارید و به او در رابطه با پول و
درآمد آموزش دهید نتیجه بهتری خواهد داشت .سعی
کنید او را با مفاهیم اولیه اقتصاد آشنا کنید.
به فرزندانتان یاد بدهید پس انداز کنند
زمانی که شما در کنار فرزندتان گزارشی از درآمد و
هزینههایی که کردید را یادداشت میکنید و حسابشان
میکنید فرزندتان هم یاد میگیرد تا در انتخاب خریدش
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به قیمت و پولی که دارد توجه کند .آنها یاد میگیرند که
آدمهای جامعه هر چیزی که میخرند برای نیازشان است
و خریدن چیزهایی که نیاز به آن نداریم از لحاظ اقتصادی
کار اشتباهی است.
مدیریت خانوارها در هزینهها
زمانی که فرزندتان به دوران نوجوانی نزدیک میشود و
دوست دارد مستقل باشد به او هرازگاهی مدیریت بعضی
از هزینهها را وا گذار کنید تا یاد بگیرد که چه کار باید بکند.
بسیاری از کودکان تمام هزینهها و دخل و خرج خانهشان
را به دوش میکشند ،پس فرزند شما هم میتواند بخشی از
این کار را انجام دهد .این کار باعث می شود که فرزندتان
اعتماد به نفس بیشتری پیدا کند.
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