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سیمان المرد
تولد دوباره منطقه

ابراهیم غالم زاده ،مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
رشــد اقتصــادی شــاخصه ی تحــول همــه جانبــه در بخــش
هــای زیربنایــی جامعــه از سیاســت تــا فرهنــگ اســت .در واقــع
اقتصــاد پویــا ،بسترســاز رشــد و رونــق فراگیــر یــک کشوراســت
و زمینــه رفــاه ملــی و آســایش همگانــی را بــا ایجــاد درآمــد
پایــدار فراهــم مــی کنــد .اشــتغال پایــدار و مولــد ،زاییــده ی
ثبــات در اقتصــاد ،و ســرمایه گــذاری هدفمنــد و برنامــه
ریــزی شــده اســت .کاهــش بیــکاری درهرجامعــه ای،کاهــش
ناهنجــاری هــای اجتماعــی رادرپــی داشــته و زمینــه توســعه
فرهنگی،اجتماعــی و اقتصــادی متناســب بــا نیازجامعــه را ایجــاد
مــی کنــد .شــرکت کارخانجــات ســیمان المــرد نیــز از جملــه
نمادهــای ســرمایه گــذاری زیربنایــی بــا هــدف ایجــاد اشــتغال
پایــدار  ،رونــق و شــکوفایی شهرســتان المــرد فعالیــت خــود را
آغــاز کــرده اســت .در واقــع کارخانــه ســیمان المــرد بــا ایجــاد
شــغل بــرای  570نفــر بــه صــورت مســتقیم و بیــش از 1000
نفــر بــه صــورت غیرمســتقیم  ،بــه کاهــش شــاخص بیــکاری در
ایــن شهرســتان کمــک شــایانی کــرده اســت .بخــش اعظمــی
از جوانــان ایــن دیــار بــا حضــور و اشــتغال درســیمان المــرد بــا
دســتان خویــش زندگــی خــود و خانــواده هایشــان را رنــگ
و بویــی تــازه بخشــیده انــد و بــا صــادرات محصــوالت ایــن
کارخانــه ،در ســربلندی و رونــق ایرانشــان نیــز ســهیم شــدند.
ایــن شــرکت صنعتــی بــا چنیــن ســرمایه گــذاری ،تولــدی
دوبــاره را در ایــن منطقــه از جغرافیــای ایــران رقــم زده اســت.

تولــد دوبــاره ی اقتصــاد ،تولــد دوبــاره رونــق وشــکوفایی ،وتولــد
هرآنچــه باعــث عــزت و افتخــار اســت .کــوره هــای ایــن
کارخانــه ســیمان  ،تولیــد و ســربلندی را در گرمــای تــاش و
تعهدآفریــده انــد.
صــادرات بــه کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس و آســیای
میانــه ،نمــاد و نشــان اعتمــادی اســت کــه از کیفیــت بــاالی
محصــوالت ســیمان المــرد سرچشــمه مــی گیــرد  ،تــا همــگان
تــوان مدیــران و کارگــران ایــن مجتمــع عظیــم صنعتــی را
لمــس کننــد .بــزرگ تریــن کارخانــه تولیــد ســیمان اســتان
فــارس  ،بــا جهشــی مثــال زدنــی راه افتخــار و پیشــرفت را طــی
کــرده و بــه عناویــن و رتبــه هــای قابــل توجهــی در صنعــت
اســتان و کشــور دســت پیــدا کــرده اســت.
رشــد چشــمگیر میــزان تولیــد ســیمان وکلینکــر و کســب
افتخــارات فــراوان  ،گویــای ایــن حقیقــت اســت کــه ســیمانی
بــا کیفیــت و مرغــوب بــا تکیــه بــر اصــل مشــتری مــداری در
ایــران تولیــد مــی شــود تــا پاســخگوی بازارهــای منطقــه ای
باشــد.
اکنــون فرصتــی دوبــاره ایجــاد شــده اســت تــا انعکاســی از بلنــد
همتــی و خســتگی ناپذیــری مجموعــه ســیمان المــرد در قالــب
فصــل نامــه آوای ســیمان منعکــس شــود و همــه گان صفحات
پویایــی و تعالــی ایــن مجموعــه بــزرگ را ورق بزننــد.

سخن نخست
فاطمه مشکلگشا
روابط عمومی سیمان المرد

در عصــر حاضــر اگرکــه نگوییــم ارتباطــات اولیــن عنصــر و اساســی تریــن اصــل مــورد
نیــاز بشــر اســت ،امــا بــه جــرأت مــی تــوان گفــت یکــی از بنیــادی تریــن دانــش هــا و
مهمتریــن عوامــل پیشــرفت انســان امــروزی و شــالوده و زیربنــای ســایرعلوم قــرن حاضر
اســت .رســانهها در هــر قالــب و دســتهای کــه قرارگیرنــد ،پــل ارتباطــی ســازندهای
میــان خــود و مخاطــب ایجــاد میکنــد .اکنــون کــه شــرایط انتشــار فصــل نامــه
(آوای ســیمان) فراهــم شــده اســت ،فرصتــی اســت تــا توانمندیهــا و موفقیتهــای
بیشــمار ایــن مجموعــه صنعتــی کــه بــا تــاش خســتگی ناپذیــر مجموعــه مدیریتــی و
کارکنــان آن حاصــل شــده اســت بــه شــکلی مناســب انعــکاس یابــد.
بازتــاب واقعیتهــای موجــود و تبییــن اهــداف مطلــوب ایــن شــرکت ،رســالتی اســت
کــه در فصلنامــه داخلــی ســیمان المــرد دنبــال میشــود .همراهــی و همیــاری
همــهی کارکنــان تــاش گــر ،بــا ارایــه ایدههــا و نظــرات خــود چــراغ راه انتشــار
مســتمر و پربــار ایــن نشــریه اســت .یکدلــی و هــم اندیشـی ،سرآغازشــکل گیــری هیئــت
تحریریهایســت کــه بــه افزایــش ســطح کیفــی و محتوایــی آن میانجامــد.
همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس

که دراز است ره مقصد و من نو سفرم

تقدیر از کارگران نمونه

خبرنامه

همزمــان بــا میالدکریــم اهــل بیــت امــام حســن
مجتبــی (ع) و مــاه مبــارک رمضــان  ،طــی مراســمی ،
از کارگــران نمونــه ایــن مجتمــع بــزرگ صنعتــی تقدیــر
شــد .ایــن مراســم کــه بــا حضــور مدیرعامــل ،رئیــس
هیئــت مدیــره  ،مدیــران و کارگــران در محــل کارخانــه
ســیمان برگزارگردیــد ،از بیســت و دو نفــر از کارگــران
واحدهــای مختلــف ســیمان المــرد بــا اهــدا لــوح و
هدیــه تقدیرشــد.ابراهیم غالمــزاده مدیــر عامــل شــرکت
ســیمان المــرد در ایــن نشســت ضمــن تبریــک میــاد
امــام حســن مجتبــی(ع) گفــت :اجــرای طــرح طبقــه
بنــدی مشــاغل در ایــن شــرکت را نشــان از اهمیــت
وتوجــه بــه منابــع و نیــروی انســانی دانســت  .وی
نقــش همــه ی کارکنــان مجموعــه را مهــم خوانــد و
بالندگــی و رشــد یــک سیســتم را در گــرو بــاور مجموعه
توســط همــه ی اعضــاء دانســت .درپایــان ایــن مراســم
از زحمــات کریمــی مســئوول ســابق واحــد آمــوزش
کارخانــه تقدیرشــد و بــه واحــد هایــی کــه درجشــنواره
ورزشــی پرســنل ســیمان المــرد مقــام اول را کســب
کــرده بودنــد کاپ قهرمانــی اهداشــد.
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بــه مناســبت هفتــه تامیــن اجتماعــی در همایشــی کــه
بــا حضــور مســئولین اســتانی وکشــوری برگزارشــد،
از هشــتاد کارفرمــای برتــر فــارس بــا اهــدا لــوح و
تندیــس تقدیــر شــد .شــرکت کارخانجات ســیمان المرد
نیــز کــه بــه عنــوان کارفرمــای برتــر اســتانی انتخــاب
شــده بــود ،لــوح وتندیــس کارفرمــای نمونــه اســتان را
دریافــت کــرد .مهنــدس صمــدی قائــم مقــام ســیمان
المــرد کــه بــه عنــوان نماینــده ایــن مجموعــه صنعتــی
در همایــش حضــور داشــت گفــت  :بــا کســب ایــن
عنــوان  ،افتخــاری دیگــر برافتخــارات ســیمان المــرد
افــزوده شــد .وی مــاک هــای انتخــاب کارفرمــای
برتــر را،تعــداد نیــروی اشــتغال بــه کار و همچنیــن انجام
تعهــدات مالــی و بیمــه ای برشــمرد و بیــان داشــت ،خط
مشــی ســیمان المــرد همــواره حمایــت و ایجــاد امنیــت
شــغلی و روانــی بــرای نیــروی کار اســت.

مصرف داخلی سیمان  20درصد
افزایشمییابد
مدیرعامل کارخانه سیمان المرد :با تغییر
شرایط بازار و افزایش ساخت و سازها ،مصرف
داخلی سیمان تا  20درصد افزایش خواهد
یافت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســیمان المــرد ،ابراهیــم
غــام زاده در خصــوص وضعیــت بــازار ســیمان پــس از توافــق
هســتهای و آینــده ی ایــن محصــول ،اظهــار داشــت :مصــرف
داخلــی ســیمان در زمــان رکــود اقتصــادی حاکــم بــر بــازار ،از
 10تــا  20درصدکاهــش یافتــه بــود کــه پیــش بینــی میشــود
پــس از توافــق و افزایــش رونــد ســاخت و ســازها شــاهد افزایش
 20درصــدی مصــرف داخلــی ســیمان باشــیم.
وی دربــاره وضعیــت صــادرات ســیمان و کلینکــر گفــت:
بــه نظــر نمــی رســد در میــزان صــادرات ایــن محصــوالت طــی
مــاه هــای آینــده تغییــری حاصــل شــود ،زیــرا بیشــترین حجــم

صــادرات ســیمان ایــران کــه 60درصــد آن را شــامل مــی شــود،
بــه کشــور عــراق اســت و درحــال حاضــر بــا مســاعد نبــود
شــرایط و نــا امنــی موجــود در ایــن کشــور  ،رونــد صــادرات نیــز
تحــت الشــعاع قــرار گرفتــه اســت.
مدیرعامــل کارخانــه ســیمان المــرد بــا بیــان اینکــه میــزان
فــروش کلینکــر کارخانجــات نیــز بــا تغییــر شــرایط و رونــق
بــازار افزایــش خواهــد یافــت ،افــزود :در ایــن مــدت میــزان
تولیــد و فــروش کلینکــر نیــز کاســته شــده بــود کــه مجــددا
ایــن میــزان بــا رفــع رکــود و ایجــاد رونــق وشــکوفایی در بــازار
رشــد خواهــد کــرد.

طرح طبقه بندی مشاغل
در سیمان المرد اجرایی
شد
فصلنامه داخلی شرکت سیمان المرد

سیمان المرد کمترین مشکالت
ومراجعات کارگری را داشته
است.

AVAYE SIMAN

بــه گــزارش روابــط عمومــی ،اخالقــی رییــس اداره تعــاون،
کار و اموراجتماعــی شهرســتان المــرد  ،ضمــن بیــان ایــن
موضــوع کــه ســیمان المــرد کمتریــن مشــکالت ومراجعــات
کارگــری را داشــته اســت  ،ایــن مســاله را بیانگــر مدیریــت
خــوب و عالمانــه مجموعــه و نشــانه انجــام صحیــح وظایــف و
مســولیت هــا بــه نحــو احســن برشــمرد .وی گفــت  :بــا اجــرای
طــرح طبقــه بنــدی مشــاغل در ایــن شــرکت و ســاز و کارهــای
اعمــال شــده بــا هــدف ارتقــای ســطح حقــوق و مزایــا را از

جملــه برنامــه هــای مدیریتــی مطلــوب و تاثیرگــذار دانســتند که
موجــب افزایــش انگیــزه در پرســنل و امنیــت شــغلی خواهدشــد.
اخالقــی اذعــان داشــت  ،بــه دلیــل افزایــش بــار مالــی ایــن
طــرح  ،کمترکارفرمایانــی حاضــر بــه اجــرای آن هســتند امــا
ســیمان المــرد بــا اجــرای ایــن طــرح  ،اهمیــت توجــه بــه
مســایل معیشــتی و رفاهــی پرســنل را نشــان داد ،کــه ایــن
ویژگــی هــا از ســیمان المــرد یــک تشــکل بــزرگ اقتصــادی و
بــدون مشــکل ســاخته اســت.
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سیمان المرد برای سومین سال متوالی واحد نمونه صنعتی شد
در آییــن اســتانی گرامیداشــت روز صنعــت و معــدن
در فــارس ،از واحــد هــای صنعتــی و معدنــی برگزیــده
اســتان فــارس قدردانــی شــد.

در ایــن مراســم تندیــس واحــد نمونــه صنعتــی بــرای ســومین
ســال متوالــی توســط اســتاندار فــارس بــه ســیمان المــرد
اهــدا شــد.

ایــن مراســم بــا حضــور اســتاندار ،رئیــس ســازمان
مدیریــت و برنامــه ریــزی ،رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن
و تجــارت فــارس ،رئیــس و اعضــای هیئــت مدیــره خانــه
صنعــت و معــدن اســتان  ،رایــزن اقتصــادی جمهــوری
اســامی ایــران در عــراق وتعــداد زیــادی از مدیــران و
صنعتگــران اســتان برگزارشــد.

خبرنامه

کسب جایزه ملی مدیریت انرژی

سال اول ،شماره اول ،تابستان 1394
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نخســتین دوره جایــزه ملــی مدیریــت انــرژی بــا معرفی
شــرکت هــا و ســازمان هــای برتــر در حــوزه مدیریــت
مصــرف انــرژی برگــزار شــد  .درایــن مراســم کــه بــا
حضــور روســای ســازمان هــای ملــی اســتاندارد ،گســترش
و نوســازی صنایــع ایــران  ،مدیریــت صنعتــی و مدیرعامــل
شــرکت بهینــه ســازی مصــرف ســوخت کشــور برگــزار
شــد ،شــرکت ســیمان المــرد  ،موفــق بــه دریافــت تندیــس

نقــرهای از داوران ایــن جایــزه ملــی شــد.

 49شــرکت در نخســتین دوره جایــزه ملــی مدیریــت انــرژی
شــرکت کــرده بودنــد کــه ازایــن تعــداد بــا توجــه بــه حــد
نصــاب فنــی تعییــن شــده 36 ،شــرکت شــرایط حضــور بــرای
رقابــت نهایــی در کســب تندیــس و جایــزه را بــه دســت
آوردنــد.

دومین نمایشگاه بزرگ آفتاب هنر برگزارشد
دومیــن نمایشــگاه بــزرگ آفتــاب هنــر بــا همــکاری
شــرکت ســیمان المــرد و بــا هــدف حمایــت از کــودکان
ســرطانی در ورزشــگاه شــهید نعیمــی شــهر المــرد برگــزار
شــد.
درایــن نمایشــگاه کــه فرمانــدار المــرد ،شــهردار ایــن
شــهر ،رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان
المــرد و دیگــر مســوالن حضورداشــتند  ،از شــرکت ســیمان
المــرد در خصــوص حمایــت و همراهــی در برگــزاری ایــن
نمایشــگاه انســان دوســتانه تقدیرشــد .درنمایشــگاه آفتــاب
هنــر آثــار هنرمنــدان انجمــن هنرهــای تجســمی المــرد،
بــه منظــور حمایــت از کــودکان ســرطانی بــه نمایــش
گذاشــته شــده بــود .دومیــن نمایشــگاه بــزرگ آفتــاب هنــر
از  16تــا  25شــهریورماه در مجموعــه فرهنگــی ورزشــی
شــهید نعیمــی شــهر المــرد ،میزبــان عالقهمنــدان عرصــه
هنــر و کمــک بــه بیمــاران ســرطانی بــود و مــورد اســتقبال
دوســتداران هنــر وانســانیت قــرار گرفــت.

AVAYE SIMAN

شــرکت تعاونــی توســعه کارکنــان ســیمان المــرد
بــه منظــور ارائــه خدمــات رفاهــی جهــت پرســنل و خانــواده
ایشــان تســهیالت ویــژهای جهــت اعــزام بــه عتبــات
عالیــات را در نظــر گرفتــه اســت .ایــن خدمــات بــا تخفیــف
ویــژه بــرای حضــور حداکثــری همــکاران فراهــم شــده
اســت .ایــن دومیــن بــار اســت کــه کاروان زیارتــی ســیمان
المــرد بــه عتبــات عالیــات اعــزام میگــردد.
در ســال گذشــته تعــداد  20نفــر از کارکنــان ایــن
شــرکت بــه کربــای معلــی مشــرف شــدند.

فصلنامه داخلی شرکت سیمان المرد

اعطای تسهیالت ویژه زیارتی به کارکنان

9

چند قدم برای ایجاد زیبایی ،نظم و آراستگی در محیط کار

مقاله
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شــاید بــرای شــما هــم پیــش آمــده باشــد کــه در بــدو ورود بــه
اتــاق یکــی از همکارانتــان ،چنــد لحظــه فکــر کنیــد کــه بــه اشــتباه
بــه انبــار اداره وارد شــده ایــد  .ممکــن اســت تــاش همــکار مذکــور
جهــت یافتــن جدیدتریــن بخشــنامه از بیــن انبــوه پرونده هــا و کاغذ
پــاره هــا حــدس شــما را تقویــت کنــد .آری! یــک میــز شــلوغ نشــانه
پــرکاری مــا نیســت  ،بلکــه نشــانه ی بــی نظــم بــودن ما اســت .بی
نظــم بــودن محیــط کاری نمــودی از بــی نظــم بــودن افــکار و درون
فــرد اســت و بــه احتمــال قــوی کارمندانــی کــه محیــط کارشــان بــی
نظــم و آشــفته اســت ،آشــپزخانه ،اتــاق خــواب ،اتــاق میهمــان و ســایر
قســمت هــای منزلشــان نیــز بــی نظــم و نامرتــب اســت.
محــل کار مــا خانــه ی دوم ماســت و مــا حــدود یــک ســوم از
شــبانه روز را در آنجــا بــه ســر مــی بریــم؛ منظــم و مرتــب بــودن آن
تاثیــر بــه ســزایی بــر ایجــاد نظــم در ذهــن و شــادابی روحیــه ی مــا
دارد .عــاوه بــر آن کارکــردن و اندیشــیدن در یــک محیــط مرتــب
تاثیــر مهمــی در نظــم فکــری و مرتــب بــودن افــکار دارد .در یــک
محیــط منظــم ،افــکار و اندیشــه هــای کارمنــد مشــوش و بــی نظــم
نیســت .ترتیــب و توالــی کارهــا را بــه خوبــی بــه خاطــر می ســپارد ،از
فراموشــی انجــام کارهــا جلوگیــری مــی شــود و در نهایــت ایــن موارد
باعــث جلوگیــری از اتــاف وقــت و دوبــاره کاری مــی شــود .آنــگاه در
پایــان ســاعات کار اســت کــه فــرد از انجــام کارهایــش در طــول یــک
روز کاری احســاس مفیــد بــودن و رضایــت مــی کنــد.
چنــد گام ســاده و مهــم کــه مــی توانــد شــما را در ایجــاد زیبایی،
نظــم و آراســتگی در محیــط کار کمــک کنــد بــا هــم مــرور میکنیــم.
مرحله اول:
در مرحلــه اول جهــت ایجــاد نظم ،آراســتگی و زیبایــی در محیط
کار الزم اســت وســايل غيــر ضــروري هــر اتــاق تشــخیص داده شــده
و از وســايل مــورد نیــاز و ضــروري جــدا مــی شــوند .اگــر بــه اطــراف

خــود نــگاه كنيــد بــه وســايلي بــر مــي خوريــد كــه مدتهاســت مــورد
اســتفاده قــرار نگرفتــه اســت و حتــی و مشــخص نيســت كــه در
آينــده هــم مــورد اســتفاده قــرار بگيــرد .از آنجــا كــه تصميــم گيري
بــراي غيــر ضــروري بــودن برخــي وســايل ،ممكــن اســت در حيطــه
ی اختیــارات مديريــت ارشــد ســازمان و يــا مديــران رده باالتــر باشــد
؛ بــه همیــن دلیــل بایــد فهرســتي از ايــن وســايل تهیــه شــود وجهت
تصمیــم گیــری نهایــی در اختیــار مدیــر قــرار گیــرد.
جملــه فریبنــده «شــاید در آینــده بــه کار بیایــد» عاملــی اســت
کــه باعــث مــی شــود اتــاق شــما بــدون ایــن کــه متوجــه شــوید بــه
انبــار تبدیــل شــود.
مرحله دوم:
نظــم و ترتيــب راهــي بــراي يافتن و بــه كار بــردن اشــياء  ،بدون
نیــاز بــه جســتجوهاي بیهــوده اســت .بديــن منظــور ضمــن اینکــه
همــه ی وســايل مــورد نيــاز را دقيقــا شناســايي مــی کنیــم ؛ كاركــرد
هــر يــك از آنهــا را نيــز مشــخص مــی نماييــم .بــه همیــن دلیــل باید
اشــيايي را كــه غالبــا اســتفاده مــي كنيــم  ،در دســترس قراردهیــم ؛
اشــيايي را كــه بــه نــدرت اســتفاده مــي كنيــم؛ در جايــي دور از
دســترس قــرار دهيــم و اشــيايي را كــه اســتفاده نمــی کنیــم از محیط
کار خــارج کنیــم.
در ايــن مرحلــه بایــد همــه ی وســایلی را کــه در مرحلــه ی اول
ضــروری تشــخیص داده ایــم بــه گونــه اي در محیــط كار قــرار دهیم
كــه بــه راحتــی در دســترس مــا قــرار گیرنــد بــه گونــه ای کــه محیط
نیــز دارای ظاهر آراســته ای داشــته باشــد.
مرحله سوم:
فرآینــد تنظیــف بــه کشــف و تحلیــل موانــع پاکیزگــی و اتخــاذ
تدابیــری بــرای پيشــگيري از آلودگــی ،توجــه دارد .پــس از اينكــه
وســايل غيرضــروري پاکســازی شــد و وســايل ضــروري بــه شــکل
مناســبی منظــم گردیــد محیــط کار پاکیــزه و چشــم نــواز مــی گــردد.

در تمیــز کــردن و گــرد گیــری و زیبــا ســازی محیــط کار
خالقیــت بــه خــرج دهیــم و خودکفــا باشــیم .در ســازمان هایــی
کــه فرهنــگ زیباســازی و رعایــت نظــم و ترتیــب جــا افتــاده اســت
منتظــر خــدم و حشــم بــرای گردگیــری میــز کار ،پــاک کــردن صفحه
مانیتــور ،مرتــب کــردن قفســه کتــاب و  ...نیســتند.
در درجــه ی نخســت نبایــد اجــازه داد كــه آلودگــی بوجــود آيــد.
راه هــاي پيشــگيري از آلودگــی و كثيفــي ،بسياراســت ولــی اصلــی
تريــن راه« ،كثيــف نكــردن» اســت .مــا نبایــد بــا عمــل خــود محيــط
را آلــوده كنیــم و امــا اگــر ناخواســته ،آلودگــی ایجــاد شــد بایــد فــوری
آن را بزداييم.همــه مــا مــی توانیــم  5دقيقــه اول شــروع كار و یــا
 5دقيقــه مانــده بــه پايــان ســاعات كاری مــان را بــه تمیــز و مرتــب
کــردن فضــای کارمــان اختصــاص بدهیــم تــا روز بعــد کــه بــه محــل
کار برمیگردیــم  ،بــا فضایــی مرتــب و تمیــز مواجــه شــویم .حتــی
میتوانیــم لیســت کارهایــی را هــم کــه بایــد روز بعــد انجام دهیــم در
همیــن زمــان بنویســیم و روی میــز بگذاریــم .ایــن اقــدام در مدیریــت
زمــان بســیار کمــک کننــده اســت.
اگــر محــل كارمــان را ماننــد خانــه ی خــود بدانیــم؛ پاکیــزه
نگــه داشــتن آن ســاده تــر مــی شــود .پیشــگیری از بــی
نظمــی و مراقبــت از پاکیزگــی مــداوم فضــای کار ،امــوال و
افــراد و نیــز حــذف و یــا كنتــرل آلودگــی ســبب حــظ بصــری
خودمــان ،همــکاران و مراجعــه کننــدگان میشــود .عــاوه برآن
رغبــت بــه کار در چنیــن محیــط آراســته و زیبایــی افزایــش
مــی یابــد.

مرحله پنجم:
انضبــاط  ،فرآینــد تکــرار و تمریــن انجــام صحیــح كار اســت.
بــرای تحقــق ایــن امــر ،آمــوزش ،نظــارت مســتمر ،ارزیابــی و
اختصــاص دادن پــاداش مفیــد و موثــر اســت.
اجــرای قوانیــن مراحــل چندگانــه بــاال قطعــ ًا روحیــه ی
کارکنــان را بهبــود مــی بخشــد .کار در یــک محــل منظــم و
مرتــب قطع ـ ًا دل پذیرتــر از کار در یــک محــل بهــم ریختــه
و شــلوغ اســت .بــرای اجــرای نظــم و آراســتگی محیــط کار
مــی تــوان از میــز و کمــد خــود شــروع کــرد ؛ ســپس بــه اتــاق
کار و بعــد بــه راهروهــا و فضاهــای عمومــی توجــه داشــت.
کافــی اســت اراده کنیــم و اولیــن قــدم را برداریــم .زیــرا در
پــی اولیــن اقــدام و مشــاهده ی نتایــج مطلــوب و اثــر بخــش
آن  ،انگیــزه جــدی جهــت حفــظ و ارتقــاء نظــم وآراســتگی بــه
وجــود مــی آیــد.
فصلنامه داخلی شرکت سیمان المرد

مرحله چهارم:
آمــوزش بــه کارکنــان در خصــوص نظم و آراســتگی محیــط کار،
قوانیــن و مقــررات ناظــر بــر رعایــت آراســتگی در محیــط کار ،بازدیــد
منظــم از مجموعــه ی تحــت مدیریــت و انجــام ارزیابــی داخلی ،نصب

عالئــم راهنمــای فضاهــای اداری ماننــد تابلــوی راهنمــای طبقــات در
معابــر ورودی ســاختمان هــا یــا عالئــم نشــان دهنــده ی محــل قــرار
گیــری وســایل و تجهیــزات اضطــراری (ماننــد کپســول خامــوش
کننــده آتــش) در اســتقرار زیبایــی و آراســتگی محیــط کار اســت نقش
بــه ســزایی دارد.
لزومــا زیبــا ســازی محیــط کار بــا اســتفاده از وســایل و
تجهیــزات نــو و پــر هزینــه ایجــاد نمــی شــود گاهــی اوقــات
هنگامــی کــه کتــاب هــای موجــود در کتابخانــه را بــر اســاس
تناســب رنگــی یــا بــر اســاس قطــر و انــدازه کتــاب مرتــب
میکنیــد چنــان زیبــا ،منظــم و چشــم نــواز میشــود کــه از
مشــاهده آن و تغییــری کــه ایجــاد کردهایــد لــذت میبریــد!
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ثبت مقاله علمی تخصصی سیمان المرد  ،درفهرست برترین ها
فرشید فرهمندنیا و محمدرضا جعفری

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر
قابلیت اطمینان ( ) RCM

مقاله

اولیــن همایــش ملــی تأمیــن ،نگهــداری و تعمیــرات
ماشــین آالت ،تجهیــزات و قطعــات صنعــت ســیمان همزمــان
بــا دومیــن نمایشــگاه بیــن المللــی صنعــت ســیمان ،خردادمــاه
ســال جــاری در محــل نمایشــگاه هــای بیــن المللــی اصفهــان
برگزارشــد.
ســیمان المــرد همچــون همیشــه بــا حضــوری پررنــگ
درکنــار ســایر بــزرگان صنعــت ســیمان بــا ارایــه مقالــه
تخصصــی در ایــن همایــش ملــی  ،در فهرســت برتریــن
هــای همایــش قرارگرفــت .درایــن همایــش بیــش از 12مقالــه
تخصصــی ارایــه شــده بــود کــه مقالــه ارائــه شــده در لیســت
مقــاالت برتــر همایــش بــه ثبــت رســید .چکیــده ی ایــن
مقالــه در ادامــه مطلــب آمــده اســت.
نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان :

()RCM
()Reliability centered maintenance
فرآینــدی اســت کــه اوال معیــن مــی کنــد چــه کاری بایــد بــرای
تــداوم عمــر هرگونــه ســرمایه فیزیکــی انجــام شــود و ثانیــا
سال اول ،شماره اول ،تابستان 1394
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انتظاراتــی کــه کاربــران از تجهیــزات دارنــد را عملــی ســازد یعنی
اینکــه نیازهــای نگهــداری و تعمیــرات تجهیــزات و ماشــین آالت
را در شــرایط کاری تعییــن مــی کنــد تــا هریــک از تجهیــزات بــه
بهتریــن نحــو وظایــف اصلــی خــود را انجــام دهنــد.
بــدون وجــود(  ) RCMقابلیــت اطمینــان نــت وبهــره بــرداری
کاهــش پیــدا مــی کنــد .ایــن فرآینــد بــا شناســایی ماشــین
آالت بحرانــی  ،تجزیــه و تحلیــل عوامــل موثــر در قابلیــت
اطمینان،تجزیــه وتحلیــل حــاالت خرابــی وآثــار آن (،)FMEA
تجزیــه و تحلیــل اثــرات خرابــی یــک ماشــین بــر کل کارخانــه
 ،انجــام مــی گیــرد .
(  ) RCMبیشــترین تاثیــر نــت را بــرای ماشــین آالت بــر
مبنــای ایمنــی ،قابلیــت دسترســی و بهینــه کــردن هزینــه هــا
ایجــاد مــی کنــد.
بازرسی براساس شرایط کارکرد ()condition monitoring
نقش اساسی ومهم در این فرآیند (استراتژی) به عهده دارد.
درایــن مقالــه تاریخچــه ،اجــزا ،مراحــل پیــاده ســازی ،شــاخص
هــای مهــم ارزیابــی عملکــرد ،نحــوه اجــرا و دســتاوردهای
حاصــل از اجــرا ( ) RCMو مقایســه بیــن  TPMو RCM
مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد.

طرح طبقهبندی مشاغل

نگاهی به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در سیمان المرد
فاطمه مشکلگشا

فصلنامه داخلی شرکت سیمان المرد

مرحلــه صــورت گرفــت  ،یکــی از ســال  1301تــا  1320و دیگــری
از ســال  1320تــا  1340کــه هــر دو دوره تغییــرات اساســی روی
میــزان حقــوق و مقــرری هــا و حقــوق بازنشســتگی انجــام گرفــت
و باعــث افزایــش آن شــد  .طبقــه بنــدی مشــاغل یکــی از عوامــل
اصلــی همبســتگی نظــام مدیریــت نیــروی انســانی اســت .در واقــع
ایــن طــرح عبــارت اســت از تنظیــم مشــاغل بــه گــروه هــا یــا طبقات
شــغلی براســاس وظایــف و مســولیت هــا و شــرایطی اســت کــه برای
احــراز هــر شــغل الزم اســت .مهمتریــن هــدف ایــن طــرح عبــارت از
برقــراری یــک رابطــه ی صحیــح و منطقــی بیــن  3عامــل وظایــف و
مســئولیت هــای هــر شــغل  ،شــرایط احــراز آنهــا و حقــوق و مزایایــی
کــه بــرای ایــن مشــاغل در نظــر گرفتــه مــی شــود اســت .بــا توجــه
بــه اهمیــت و جایــگاه طبقــه بنــدی مشــاغل در نظــام بخشــیدن بــه
عامــل حیاتــی ســازمان یعنــی نیــروی انســانی فوایــد فراوانــی بــرای

یابــی کارکنــان براســاس نحــوه انجــام دادن و مســئولیت پذیــری آنها
تســهیل مــی گــردد .در واقــع بــا طبقــه بنــدی و ارزیابــی مشــاغل
زمینــه ی اســتخدام متناســب بــا ماهیــت شــغل ،انتصــاب بــا آگاهــی
از توانایــی افــراد ،آمــوزش بــا شــناخت نیازهــای فنــی و تخصصــی
و همچنیــن امــکان نقــل و انتقــال و ارتقــاء و تنــزل کارکنــان در
هرپســتی فراهــم مــی شــود  .طــرح طبقــه بنــدی مشــاغل در بهــار
 1394در شــرکت کارخانجــات ســیمان المــرد بــا هــدف افزایــش
انگیزشــی کارکنــان و افزایــش بهــره وری اجــرا شــد .اجــرای ایــن
طــرح تحولــی در نگــرش کارکنــان بــه شــغل و مســئولیت هــای
واگــذار شــده ایجــاد کــرده اســت و حــس مســئولیت پذیــری و تــوان
خدمتــی آنهــا را افزایــش داده اســت.
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طبقــه بنــدی امــری انتزاعی-ذهنــی اســت کــه بــا مــاک
قــراردادن نقــاط اشــتراک یــا افتــراق اشــیاء  ،بــه شــناخت پدیــده مورد
نظــر خــود مــی پــردازد .در ســازمان هــای دولتــی و غیــر دولتــی نیــز
بــا تعییــن مــاک هــا و معیارهــای هرشــغل بــرای افزایــش ســطح
کار آیــی و بهــره وری طبقــه بنــدی صــورت مــی گیــرد .طبقــه بنــدی
مشــاغل یکــی از پدیــده هــای انقــاب صنعتــی اســت و بــرای رفــع
مشــکالت مربــوط بــه حقــوق و دســتمزد اســتفاده از آن تعمیــم و
گســترش پیــدا کــرده اســت .درایــران از زمــان صفویــان طبقــه بنــدی
مشــاغل تکامــل یافــت  .تحــول قانــون اســتخدام کشــوری در دو

آن میتــوان برشــمرد.
سیســتم طبقــه بنــدی مشــاغل بــرای ســازمان مشــخص
میکنــد کــه بــرای پســت هــای ســازمانی چــه کســانی را بــا چــه
نــوع شــرایطی و بــا چــه درجــه از اطالعــات و تجربــه و مــدارک
تحصیلــی اســتخدام کنــد و بــرای هــر طبقــه چــه ضابطــه ای در
پرداخــت حقــوق و مزایــا رعایــت کنــد .رفــع تبعیــض ،شــناخت
نیازمنــدی هــای آموزشــی  ،اســتفاده صحیــح از تخصــص هــا و
مهــارت هــا بــا برنامــه ریــزی صحیــح امــکان پذیــر خواهــد شــد .بــا
اجــرای ایــن طــرح و مشــخص شــدن وظایف و مســئولیت هــا ،ارزش
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نظــر بــه نقــش حیاتــی و تعییــن کننــدهء آشــنایی بــا تکنیــک
هــای فــروش در دســتیابی بــه ســودآوری مطلــوب و ایــده آل،
بــه  21روش کاربــردی بــرای افزایــش فــروش اشــاره میکنیــم.
بدیهــی اســت اجــرای دقیــق و همــه جانبــهء ایــن نکات ،ســهم
قابــل توجهــی در رشــد ،رونــق و بالندگــی کســب و کار شــما
خواهــد داشــت.
 .1بــا مشــتریان ســابق خــود کــه نســبت بــه آنهــا شــناخت
داریــد و توانســته ایــد اطمینــان نســبی آنهــا را جلــب کنیــد ،بــه
صــورت تلفنــی یــا حضــوری در تمــاس باشــید و عــاوه بــر
اینکــه بــرای برطــرف نمــودن نقــاط ضعــف و کمــی و کاســتی
هــای گذشــته تــاش مــی کنید ،ســعی کنیــد اطمینــان آنهــا را
بیــش از پیــش جلــب و صمیمیــت دوطرفــه بیــن خودتــان و آن
هــا را تقویــت کنیــد.

 .5بــه عملکــرد روزمــره و یکنواخــت تیــم فــروش تــان قانــع
نباشــید .وضعیــت بــازار ،هــر لحظــه در حــال تغییــر و تحــول
اســت .توصیــه مــی کنیــم تیــم فروشــتان را بــا ایــن تحــوالت
همســو و هماهنــگ کنیــد .بــرای ایــن منظــور بهتر اســت هفته
ای یــک تــا دو جلســه بــا تیــم فــروش تــان دیدار داشــته باشــید
و ابعــاد مختلــف تحــوالت بــازار و اقداماتــی کــه بایــد در ایــن
جهــت انجــام دهیــد تجزیــه و تحلیــل کنیــد.
 .6اگــر مشــتری هایتــان کمتــر مــی شــوند یــا خریــد کمتــری
انجــام مــی دهنــد ،ایــن یــک زنــگ خطــر بــرای شماســت! باید
ـی محصــوالت یــا فرآینــد
در اســرع وقــت نســبت بــه عیــب یابـ ِ
فــروش تــان اقــدام کنیــد و نقــاط ضعــف و اشــکاالت آن را
برطــرف کنیــد .ســهل انــگاری در ایــن زمینه ،بــه از دســت دادن
بخــش عمــده ای از مشــتریان تــان و در نتیجــه افــت شــدید
ســود و درآمــد کســب و کارتــان منجــر خواهــد شــد.

 .2همــواره ابزارهــای تبلیغاتــی خــود را از لحــاظ کارآیــی و
بازدهــی ارزیابــی کنیــد و مــواردی را کــه نتیجــه بخش نیســتند
حــذف کنیــد و از ســوی دیگــر ،ابــزار هــای کارآمــد و مؤثــر را به
روز رســانی و تقویــت کنیــد .اســتفاده از ابزارهــای نتیجــه بخش،
مســاوی اســت بــا صرفــه جویــی در ســرمایه هــا و رشــد درآمــد
و ســودآوری.

 .7بــدون شــناخت از نیازهــا و عالیــق مشــتریان تــان ،نــه در
عرصــهء بازاریابــی و نــه در عرصــهء تبلیغــات ،راه بــه جایــی
نخواهیــد بــرد .ارتباطــات خــود را بــا مشــتریان تــان گســترش
دهیــد و اســتحکام ببخشــید و بــا شــناخت بیشــتر از آنهــا و
نیازهایشــان ،امــکان فــروش و ســود باالتــر را فراهــم کنیــد.

 .3بــرای مشــتریان تــان تخفیــف ویــژهء مــدت دار و محــدود در
نظــر بگیریــد .ســعی کنیــد بــا اســتفاده از تخفیفها و پیشــنهادات
گیــرا ،آنهــا را بــه خریــد بیشــتر ترغیــب کنید .بــرای مشــتریانی
کــه خریــد باالتــری انجــام مــی دهنــد ،امتیــازات ویــژه ای در
نظــر بگیرید.

 .8همــواره توجــه داشــته باشــید کــه ســرمایه گــذاری بــا هزینه
کــردن متفــاوت اســت .بــرای دســتیابی بــه ســود بیشــتر،
ســنجیده و حرفــه ای ســرمایه گــذاری کنیــد و بــا شناســایی
هزینــه هــای بــی نتیجــه ،آن هــا را حــذف یــا در جهــت
ســودآوری بیشــتر هدایــت کنیــد.
ِ

 .4بــه بازارهــای فعلــی تــان بســنده نکنیــد .هــر روز در مــورد
بازارهــا و مشــتریان جدیــد تحقیــق و آنهــا را شناســایی کنیــد .با
اســتفاده از ابزارهــای مناســب و کاربــردی ،محصوالتتــان را بــه
آنهــا معرفــی و بــه خریــد قطعــی ترغیــب شــان کنیــد.

 .9بــدون فراگیــری شــیوه هــای نویــن تبلیغاتــی که متناســب با
نــوع محصــول و کســب و کار شــما باشــند ،دســت بــه تبلیغــات
نزنیــد! تبلیغــات ،بــدون بکارگیــری راهکارهــای حرفــه ای،
محکــوم بــه شکســت خواهــد بــود.

 .10اطالعــات مشــتریان احتمالــی و مشــتریان بالقــوهء خود
را بــه صــورت یــک بانــک اطالعاتــی منظــم و ســازماندهی
شــده درآوریــد و بــرای جــذب و ترغیــب هــر یــک بــه
خریــد قطعــی ،برنامــه ای دقیــق و هدفمنــد طراحــی کنیــد.
عملکــرد پراکنــده و ســنجیده ،ســوددهی چندانــی برایتــان
نخواهــد داشــت.
 .11فرمــول پرداخــت حقــوق و پورســانت تیم فــروش تان را
بــر اســاس شــرایط فــروش بــه روز کنیــد تــا تیــم فروشــتان
انگیــزهء بیشــتری برای فــروش باالتــر پیدا کنــد .در صورتی
کــه بــا تیــم فــروش تــان هماهنــگ باشــید ،در بلندمــدت،
فــروش ســودآورتری را تجربــه خواهیــد کــرد.
 .12بــرای هــر روز ،هــر هفتــه و هــر مــاه از فرآینــد فــروش
تــان هــدف مشــخصی را تعییــن و آن را بــا عــدد بطــور
دقیــق مشــخص کنید و تمــام تمهیــدات و مقدمــات الزم را
بــرای تحقــق ایــن اهــداف بســنجید و فراهــم کنیــد .فروش
هدفمنــد ،فروشــی سرشــار از ســود و بهــره وری خواهــد بود.
ـن
 .13خودتــان و گــروه تــان را همــواره از لحــاظ دانــش نویـ ِ
فــروش و بــه ویــژه روانشناســی فــروش بــه روز کنیــد و بــه
ابزارهــای مختلــف فــروش حرفــه ای مجهــز کنید.
 .14اگــر مــی خواهیــد تیــم فــروش تــان بــه بازدهــی و
کارایــی مــورد نظرتــان نزدیــک تــر شــوند ،دغدغــه هــای
ـی آنهــا را برطــرف کنیــد و بــه شــکلی برنامــه ریــزی
مالـ ِ
کنیــد کــه آن هــا بــا حوصلــه و بــه دور از اســترس و در
شــرایط مطلــوب بتواننــد فــروش داشــته باشــند.

 .19چنانچــه مــدت هاســت از شــیوه هــا و تکنیکهــای
فــروش قدیمــی اســتفاده مــی کنیــد و از حجــم فروشــتان
راضــی نیســتید ،در اســرع وقــت روش هــای منســوخ و
ناکارآمــد را شناســایی کنیــد و کنــار بگذاریــد و روش هــای
اصولــی و مناســب بــا وضعیــت بــازار را جایگزیــن کنیــد.
 .20در دســترس باشــید! یکــی از اشــتباهات بســیاری از
مدیــران فــروش ایــن اســت کــه تصــور میکننــد بایــد
کمیــاب و دور از دســترس باشــند تــا نــزد مشــتری ارزش
و اعتبــار کســب کننــد .برعکــس! مشــتریان نیــاز بــه
تأمیــن کننــده ای دارنــد کــه در دســترس بــوده و در وقــت
و موقعیــت مناســب بتوانــد نیازهــای آنهــا را تأمیــن کنــد
و محصوالتــش را در حداقــل زمــان ممکــن بــا بهتریــن
کیفیــت در اختیارشــان قــرار دهــد.
 .21کار مشــتری را راه بیندازیــد! موانــع درون ســازمانی مانند
ـدن مشــتریان ،نتیجه
کاغذبــازی و بــه اصطــاح دوره چرخانـ ِ
ای جــز دل زدگــی و شــکل گیــری افــکار منفــی و بدبینانــه
در ذهــن مشــتری و بــی اعتمــاد شــدن او نــدارد .امــروزه،
موفق کســی اســت کــه بهتــر ،ســریعتر و مؤثرتــر از دیگران
خدمــات رســانی کند.
هــر یــک از نــکات فــوق ،بــه ظاهــر ســاده ،امــا در عمــل
بســیار پیچیــده و مســتلزم برنامــه ریــزی و مدیریــت دقیــق
زمــان ،هزینــه و نیــروی انســانی اســت .بنابرایــن بر اســاس
نقــاط قــوت و نقــاط ضعــف و متناســب بــا شــرایط کســب
و کارتــان راهکارهــای مناســبی را برگزینیــد و زیــر نظــر
کارشناســان متخصــص ،آنهــا را تــا مرحلــهء نتیجــه گیــری
قطعــی پیــش ببریــد .امیدواریــم همــواره فروشــی بــاال و
ســودمند را تجربــه کنیــد و هــر روز بــا دســتاوردهایی جدید،
در مســیر پیشــرفت حرکــت کنیــد.
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AVAYE SIMAN

 .16حتم ـ ًا بــرای کارمنــدان فــروش ،کارشناســان فــروش،
مدیــران فــروش و تمــام کارکنانــی کــه بــه هــر نحــو در
ـت بیشــتر بــه صــورت
فرآینــد فــروش نقــش دارنــد ،پرداخـ ِ
پِلکانــی را در نظــر بگیریــد .بــه آن هــا بطــور دقیــق بگویید
مقابــل چــه مقــدار فــروش ،چــه مقــدار درآمــد
کــه در
ِ
ـم فــروش و
خواهنــد داشــت .در مــورد اعــداد و ارقــام حجـ ِ
ـزان درآمــد ،بــه تیــم فــروش تــان بطــور شــفاف اطــاع
میـ ِ
رســانی کنیــد .ایــن اقدامــات در بلندمــدت میتواننــد نقــش
تعییــن کننــده ای در بهبــود عملکــرد پرســنل و افزایــش
فــروش داشــته باشــد.

 .18بــا اســتفاده از هدایــا و اشــانتیون هــای تشــویق کننــده
و جــذاب ،انگیــزهء خریــد بیشــتر را در مشــتریان فعلــی تــان
ایجــاد کنیــد .البتــه مراقب باشــید کــه ایــن روش ،جایگزین
کیفیــت محصوالتتــان نشــود ،زیــرا محصوالت بــی کیفیت،
حتــی بــا بهتریــن جوایــز و اشــانتیون هــا هــم فــروش قابل
توجهــی نخواهند داشــت.
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 .15شــما تنها نیســتید! بســیاری از رقیبان شــما ســعی دارند
بــا اســتفاده از نقــاط ضعفــی کــه شــما بــه آنهــا بــی توجــه
هســتید ،گــوی ســبقت را از شــما برباینــد .رقیبــان خــود را
بشناســید! بــا نقــاط قــوت و ضعــف خودتــان هــم روبــرو
شــوید ،آنهــا را بپذیریــد و در جهــت تقویــت نقــاط قــوت و
ـف خــود بکوشــید .در مقابــل ،با
برطــرف نمــودن نقــاط ضعـ ِ
شناســایی نقــاط ضعــف حریــف میتوانید بهتــر از همیشــه از
نقــاط قــوت خــود بــرای پیــروزی و موفقیــت اســتفاده کنید.

 .17مراقــب باشــید خودتــان و تیــم فروشــتان درگیر مســائل
حاشــیه ای نشــوید! تمرکــز روی اهدافی که برای فروشــتان
ترســیم و تعییــن کــرده ایــد ،رمز موفقیت شــما در دســتیابی
بــه ســود کالن و ایــده آل اســت.
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در پنجــاه ســال گذشــته بروزتحــوالت گســترده در
زمینــه کامپیوتــر و ارتباطــات ،تغییــرات عمــده ای را در
عرصــه هــای متفــاوت حیــات بشــری بــه دنبــال داشــته
اســت .دنیــای ارتباطــات و تولیــد اطالعــات بــه ســرعت
در حــال تغییــر اســت و مــا امــروزه شــاهد همگرایــی آنــان
بیــش از گذشــته بــا یکدیگرهســتیم ،بگونـهای کــه دادههــا
و اطالعــات بــه ســرعت و در زمانــی غیرقابــل تصــور
بــه اقصــی نقــاط جهــان منتقــل و در دســترس اســتفاده
کننــدگان قــرار میگیــرد.
 ICTیافناوریاطالعاتوارتباطات
( Information & Communication
 ،)Technologyبــدون شــک تحــوالت گســترده ای را
در تمامــی عرصههــای اجتماعــی و اقتصــادی بشــریت بــه
دنبــال داشــته و تاثیــر آن بــر جوامــع بشــری بــه گون ـهای
اســت کــه جهــان امــروز بــه ســرعت در حــال تبدیــل شــدن
بــه یــک جامعــه اطالعاتــی اســت .جامعــه ای کــه در آن
دانایــی و میــزان دسترســی و اســتفاده مفیــد از دانــش ،دارای
نقشــی محــوری و تعییــن کننــده اســت .امــا در تعریــف
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات میتــوان گفــت؛ فنــاوری

عبــارت اســت از گــردآوری ،ســازماندهی ،ذخیــره و نشــر
اطالعــات اعــم از صــوت ،تصویــر ،متــن یــا عــدد کــه بــا
اســتفاده از ابــزار رایان ـهای و مخابــرات صــورت پذیــرد.
واحــد ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ســیمان المــرد
بــه منظــور ارائــه خدمــات و تجهیــز و نگهــداري سيســتم
هــاي ســخت افــزاري  ،نــرم افــزاري و شــبکه  ،آمــوزش
مســتمر کلیــه کاربــران مطابــق بــا فناوریهــای اطالعــات
ق علمــي در زمينــه
جدیــد  ،حفــظ و تــداوم جريــان تحقي ـ 
فنــاوري اطالعــات و توســعه  ،بررســی و بــه کارگیــری روش
هــا و راه کارهــای مقابلــه بــا نفــوذ و آلودگــی های ویروســی
نگهــداري وحفــظ ارتباطــات پایــدار در کلیــه نقــاط تشــکیل
گردیــده اســت.
در طــی ســالهای اخیــر واحــد  ICTدر بخــش هــای
مختلــف نــرم افــزار ،ســخت افــزار  ،ســرورها و حــوزه امنیــت
فعالیــت داشــته اســت .
فعالیــت هــای بخش نــرم افزاری شــرکت از گســتردگی
و تنــوع فراوانــی برخورداراســت .ازجملــه ایــن فعالیــت
هــا مــی تــوان بــه  :پیــاده ســازی ،نگهــداری و آمــوزش
نــرم افزارهــای اتوماســیون اداری تحــت وب  ،نــرم افــزار
هــای مالــی ،منابــع انســانی  ،فــروش  ،بازرگانــی  ،تعمیــر و
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شبکه
تعریــف شــبکه بســیار ســاده اســت  .هنگامــی
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نگهــداری قطعــات خــط تولیــد  ،توزیــن ،کنتــرل مســتندات
 ،مدیریــت انــرژی و ایجــاد دسترســی بــه نــرم افــزار هــا در
کلیــه نقاط شــرکت با ســرعت مناســب  ،کاردکس مشــتری
تحــت وب و همچنیــن نرمافــزار هــای مالی و منابع انســانی
شــرکت هــای پــارس ترابــر و تعاونــی مصرف کارکنــان با
ایجــاد دسترســی دربســتر اینترنــت در اقصــی نقــاط جهان ،
اشــاره کــرد .ایــن واحــد بــا طراحــی  ،پیــاده ســازی و بــه
روز رســانی وب ســایت شــرکت بــا هــدف اطــاع رســانی
و ایجــاد ارتبــاط دوطرفــه میــان شــرکت ومخاطبــان ،گامــی
نــو در جهــت ارایــه خدمــات و اطالعــات برداشــته اســت.
پیــاده ســازی  ،نگهــداری و آمــوزش ســرور اختصــای پســت
الکترونیکــی شــرکت در بســتر اینترنــت و اینترانتو بــا امکان
دسترســی جهانــی ازدیگــر اقدامــات این واحــد در حــوزه نرم
افــزاری اســت.
در حــوزه ســخت افــزاری در ابعــاد مختلــف فعالیــت
هــای انجــام شــده را مــی تــوان در بخــش هــای زیــر
تقســیم بنــدی کــرد :
 -1حــوزه کاربــران نهایــی  :اســمبل  ،نگهــداری ،
خدمــات و بــروز رســانی بیــش از  200دســتگاه کالینــت
شــامل  :کامپیوتــر هــای رومیــزی  ،لــپ تــاپ و نــوت بوک
در کلیــه ســطوح کاربــران.
 -2حــوزه زیــر ســاخت شــبکه  :در ایــن حــوزه بــا
توجــه بــه نــوع ارتباطــات فعالیــت هــای صــورت گرفتــه
شــامل نصــب  ،پیکــر بنــدی و نگهــداری  10دســتگاه
روتــر  30 ،دســتگاه ســوییچ الیــه  2و  3شــبکه 306 ،
دســتگاه رادیــو وایرلــس جهــت مســیر دهــی مناســب
ارتباطــات مــی باشــد.
 -3حــوزه ســرور هــا  :بــر اســاس نیاز هــای ســازمان و
پیــش بینــی هــای الزم در خصــوص افزایــش نــرم افزارهــا،
ســرویس هــای جدیــد از بهتریــن و مناســب تریــن ســرور
هــای موجــود در دنیــا بــا توجــه بــه نیــاز اســمبل گردیــده
اســت.
 -4حــوزه امنیــت :راه انــدازی  ،نگهــداری و پشــتیبانی
تعــداد  47دســتگاه دوربین مداربســته در کارخانــه و تعداد 10
دســتگاه دوربیــن مــدار بســته در دفتــر مرکزی

یــک شــبکه ایجــاد مــی شــود کــه شــما دو یــا چنــد
کامپیوتــر یــا میزبــان ( )Hostرا بــه یکدیگــر متصــل
کنیــد بــه نحــوی کــه قــادر بــه برقــراری ارتبــاط و
اشــتراک منابــع بــا یکدیگــر باشــند  .اینــکار نیــاز بــه دقت
دارد  .بــه نحــوی کــه قــادر بــه انجــام دو کار باشــند .
برقــراری ارتبــاط ( - )Connectionاشــتراک منابــع
( . )Sharing Resourcesهــدف اصلــی شــبکه
نیــز همیــن دو مفهــوم اســت یعنــی مــا شــبکه را بوجــود
مــی آوریــم تــا بتوانیــم بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کنیــم
و پــس از برقــراری ارتبــاط منابــع خــود را بــه اشــتراک
بگذاریــم .در ســیمان المــرد عمــده فعالیــت صــورت
گرفتــه در ایــن حــوزه مــی باشــد کــه بــا توجــه بــه بعــد
مســافت تقریبــا  400کیلومتــری دفتــر مرکــزی ،کارخانــه
و همچنیــن وجــود دفاتــر در نقــاط المــرد  ،الر  ،کیــش
و تهــران بــر اســاس تعریــف ســازمانی توانســته ایــم
بــا اســتفاده و پیکــر بنــدی  4دســتگاه فایــروال ســخت
افــزاری  ،ایجــاد الیــه هــای امنیتــی مناســب بــرا ســاس
اســتاندارد  ، ISMSســوئیچ هــای الیــه  2و  3شــبکه از
بهتریــن برنــد دنیــا  ،اســتفاده از بــه روزتریــن روتــر هــای
مســیر یــاب شــبکه و پیکربنــدی و تنظیــم آنهــا ،یکــی از
امــن تریــن و پایدارتریــن شــبکه هــای موجود در شــرکت
هــای ســیمانی را ایجــاد و راه انــدازی کنیــم.
ایجــاد دسترســی بــه نقــاط مختلــف شــرکت جهــت
دسترســی بــه یکدیگــر جهــت تبــادل اطالعــات  ،تمــاس
هــای داخلــی آنالیــن و  ،....اســتفاده از بــه روزتریــن نــرم
افزارهــای تحــت شــبکه جهــت مانیتورینــگ  ،کنتــرل
پــورت هــای ورودی و خروجــی دســتگاه هــا  ،درایــو
مشــترک و ....کنتــرل کلیــه دیتــا هــای در حــال تبــادل در
شــبکه بخــش دیگــری از ایــن تالش هــا و دســتاوردهای
حــوزه فنــاوری و ارتباطــات اســت.
فعالیــت هایــی نظیــر پیکــر بنــدی ،پیــاده ســازی ،
اجــرا و نگهــداری دومیــن ســرویس مجــازی ســازی دنیــا
مربــوط بــه شــرکت اوراکل و راه انــدازی و ارائــه ســرویس
هــای مــورد نیــاز و اســتفاده کامــل از منابــع ســخت
افــزاری در کنــار پیــاده ســازی  ،پیکــر بنــدی  ،اجــرا و
نگهــداری میــل ســرور اختصاصــی در درون شــبکه داخلی
و ایجــاد هاســت و فضــای مــورد نیــاز در داخل شــرکت ،از
ســیمان المــرد یــک سیســتم کامــا الکترونیکی ســاخته
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اســت .خوشــبختانه بــا فعالیــت هــای صــورت گرفتــه  ،موفق
بــه اخــذ نمــاد اعتمــاد الکترونیــک جهــت خریــد و فــروش
امــن و اینترنتــی بــرای اولیــن بــار در کشــور شــدیم.
ارتباطات
دنیــای ارتباطــات و تولیــد اطالعــات بــه ســرعت در
حــال تغییــر اســت و مــا امــروزه شــاهد همگرایــی آنــان
بیــش از گذشــته بــا یکدیگرهســتیم ،بــه گونــهای کــه
دادههــا و اطالعــات بــه ســرعت و در زمانــی غیرقابــل تصــور
بــه اقصــی نقــاط جهــان منتقــل و در دســترس اســتفاده
کننــدگان قــرار میگیــرد .در بخــش ارتباطــات بــا توجــه
بــه نیازهــای ســازمانی اقدامــات گســترده ای چــون اخــذ
مجوزهــای رســمی اســتفاده از شــبکه هــای بــی ســیم امــن
 ،خــط ارتباطــی انتقــال دیتــا  ،طراحــی شــبکه تلفــن داخلــی
شــرکت بــا امــکان تمــاس داخلــی بیــن دفاتــر شــرکت در
شــهرهای شــیراز،الر،المرد  ،کیــش و کارخانــه بــا  300خــط
داخلــی ،برقــراری ارتبــاط از کارخانــه تــا مهمانســرای المــرد
و راه انــدازی  47خــط تلفــن آزاد جهــت کارخانــه بــر روی
بســتر فیبــر نــوری و  24خــط آزاد در دفتــر شــیراز نشــان از
اهمیــت وتوجــه بــه اصــل ارتباطــات درایــن مجموعه اســت.
از دیگرفعالیــت هــای انجــام شــده درایــن بخــش
میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
 -1کنتــرل پهنــای بانــد اینترنــت کلیــه نقــاط و امــکان
دسترســی بــه اینترنــت در کلیــه نقــاط کارخانــه و دفاتــر .
 -2راه انــدازی فکــس اتوماتیــک جهــت ارســال و
دریافــت
 -3راه انــدازی شــبکه تلفــن بــی ســیم امــن و اتصــال
بــه شــبکه تلفــن داخلــی اصلــی و امــکان برقــراری تمــاس
دو طرفــه .

 -4اســتقرار و راه انــدازی ســامانه کنتــرل نــاوگان خودرو
های ســنگین شــرکت.
 -5امــکان واگــذاری خــط داخلــی در هــر نقطــه
شــرکت و اقصــی نقــاط جهــان
استانداردها
بــه منظــور اجــرای درســت فعالیــت هــای مشــروح واحد
 ICTبــه آمــاده ســازی و بســتر ســازی اخذ اســتانداردهایی
در ایــن زمینــه اقــدام نمــوده اســت از جملــه ایــن اقدامات :
اخــذ اســتاندارد  9001 ISOدر زمینــه مدیریــت
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ،آمــاده ســازی اجــرای
اســتاندارد ،27000آمــاده ســازی زیــر ســاخت پیــاده ســازی
اســتاندارد  ITLآمــاده ســازی زیــر ســاخت پیــاده ســازی
اســتاندارد .Cobit
ایــن واحــد مهــم و ارتباطــی جهــت نیــل بــه اهــداف
خــود چشــم اندازهــای وســیعی را بــرای خــود تعریــف نمــوده
اســت و بــا بهــره منــدی از نیروهــای متخصــص و کارآمــد
افــق روشــنی را تصویرکــرده اســت .از جملــه مهمتریــن
برنامههــا :اخــذ کــد دورشــوالجهت تمــاس مشــتریان،
راه انــدازی  ،CRMراه انــدازی و پیــاده ســازی  ،BIاخــذ
لینــک  ،E1راه انــدازی ســامانه فــروش اینترنتــی ،مکانیــزه
کــردن تحویــل بــار بــه مشــتری بصــورت اتوماتیــک ،اخــذ
اســتاندارد هــای  ،27000 , ITIL , COBITراه انــدازی
ســامانه  Helpdeskخدمــات  ،ICTاصــاح و انتقــال
ارتباطــات درون کارخانــه بــر روی بســتر فیبــر نــوری  ،ایجــاد
ســامانه بانــک دانــش( پرتــال درون ســازمانی )و تدویــن
دســتورالعمل هــای کنتــرل دسترســی هــا و امنیــت شــبکه
را برشــمرد.

سیمان
المرد ،موفق به
اخذ نماد اعتماد
الکترونیک جهت
خرید و فروش
امن و اینترنتی
برای اولین بار در
کشور شده است.

کارگران
نمونهسیمانالمرد
سال1394
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واحد بازرگانی
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علی ظفرپور

علی دستمال

محمد حسنپور

احد عاشوری
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پارس ترابر

واحد مکانیک
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واحد برق
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واحد تولید
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شــهریور  ،مــاه ســیمان المــرد اســت  .چهــارم
شــهریور مــاه  1383و در هفتــه ی دولــت ،کلنــگ
احــداث کارخانــه ســیمان المــرد بــه زمیــن زده شــد
و پــس از طــی مراحــل ســاخت و ســاز  ،در هشــتم
شــهریور  1391افتتــاح و بــه بهــره بــرداری رســید.

دهــم شــهریور  1383نیــز یــادآور ســالروز تاســیس
شــرکت کارخانجــات ســیمان المــرد اســت .روزهــای
ســیمانی شــهریور بــر همــه ی تالشــگران وکارکنــان
ایــن مجموعــه بــزرگ صنعتــی مبــارک بــاد.

فصلنامه داخلی شرکت سیمان المرد

واحد مالی

واحد انبار

واحد طرح و برنامه

واحد صادرات

AVAYE SIMAN

شهین زارعی

جاسم اکبری

محمدرضا جعفری

شیوا وثوقی
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گفتگو با کارگران نمونه

مهران فتوحی زاده

سیمان المرد موجب شکوفایی اقتصاد و اشتغال جوانان منطقه شده است

گفتـــگو

از جملــه کارگــران نمونــه شــرکت ســیمان المــرد کــه موفــق بــه اخــذ
لــوح کارگرنمونــه شــده اســت ،آقــای اصغــر بهمنــی اســت .وی از دی مــاه
 90تاکنــون در کارخانــه ســیمان المــرد و درقســمت آســیاب ســیمان مشــغول
فعالیــت اســت  .متولــد  ، 1359دیپلــم و از اهالــی روســتای کشــکو اســت  .بهمنی
وجــدان کاری بــاال  ،احســاس مســولیت و انجــام دادن صحیــح کار را ازجملــه
عوامــل انتخــاب خــود بــه عنــوان کارگــر نمونــه مــی دانــد .وی دربــاره نقــش
آمــوزش مــی گویــد :آمــوزش نقــش بــه ســزایی در افزایــش راندمــان کاری دارد
و باعــث بــه روز رســانی اطالعــات در زمینــه شــغلی مــی شــود .وی فضــای
بســیار صمیمــی محیــط کارخانــه را از جملــه ویژگــی هایــی مــی دانــد کــه
در پیشــبرد اهــداف شــرکت و افزایــش انگیــزه در محیــط کار موثــر اســت .ایــن
کارگــر نمونــه تاســیس و راه انــدازی کارخانــه ســیمان المــرد در ایــن منطقــه
را موجــب شــکوفایی اقتصــاد و اشــتغال جوانــان و همچنیــن نقــش پررنگــی در رفــع محرومیــت روســتای کشــکو برشــمرد.
وی درپایــان ازمدیرعامــل شــرکت ســیمان المــرد و مدیــر تولیــد کارخانــه بــه خاطــر حمایــت هــای بــی دریــغ از کارکنــان
مجموعــه تقدیــر وتشــکر کــرد.

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل موجب دوچندان شدن بهرهوری است
فضــل اهلل پــی گــم کــرده  ،کارگرنمونــه ی واحــد
حراســت کارخانــه ســیمان المــرد اســت.
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از اهالــی روســتای « کشــکو » اســت کــه در مجــاورت
کارخانــه قــراردارد .متولــد  1348و دارای مــدرک دیپلــم
اســت .وی دالیــل انتخــاب خــود بــه عنــوان کارگــر
نمونــه را  ،انجــام وظایــف محولــه بــه بهتریــن شــکل
ممکــن و تــاش و پشــتکار فــراوان دانســت  .پــی گــم
کــرده  ،نقــش آمــوزش را موثــر مــی دانــد و میگویــد:
ایــن امــر موجــب آشــنایی بــا وظایــف شــغلی بــه طــور
تخصصــی مــی شــود .در مــورد تاثیــر حضــور کارخانــه
ســیمان المــرد در ایــن شهرســتان اعتقــاد دارد  ،در رونــق
و شــکوفایی اقتصــادی منطقــه بســیار اثرگــذار بــوده و
روســتای کشــکو نیــز ازایــن رونــق اقتصــادی بســیار بهــره بــرده اســت .وی احــداث ایــن کارخانــه در ایــن منطقــه محــروم را کاری
نیــک و ارزشــمند مــی بینــد و از خیــر اندیشــانی کــه در ایــن منطقــه ســرمایه گــذاری کــرده انــد تشــکر و قدردانــی مــی کنــد.
فضـلاهلل پــی گــم کــرده از آذر مــاه  90در شــرکت ســیمان المــرد مشــغول بــه کار اســت و بــا اشــاره بــه انگیــزه کافــی  ،تــاش و
خدمــت دربیــن کارکنــان  ،اجــرای طــرح طبقــه بنــدی مشــاغل را موجــب دو چنــدان شــدن بهــره وری مــی دانــد.

آموزش موجب میشود کارها به صورت علمی و صحیح انجام شود
کارگاه ســاخت در واقــع بخشــی از توانمنــدی
و نمــادی از خودکفایــی در ســیمان المــرد اســت.
محمدحســن پــور ،کارگــر ایــن واحــد ،یکــی دیگــر از
کارگــران نمونــه کارخانــه ســیمان المرداســت .اهــل
روســتای خشــت و متولــد ســال  . 1358وجــدان کاری،
تــاش مضاعــف و پشــتکار  ،ســه ویژگــی هســتند
کــه از محمدحســن پــور یــک کارگــر نمونــه ســاخته
اســت .وی آمــوزش را یــک نیــاز ضــروری مــی دانــد
و مــی گویــد :ایــن امــر در افزایــش مهــارت کارکنــان
تاثیــر فــراوان دارد و باعــث شــده کارهــا بــه صــورت علمــی و صحیــح انجــام شــود .بــا همیــن دیــدگاه دوره طراحــی
جــوش را گذرانــده اســت .فضــای کار در کارخانــه را سرشــار از همدلــی وتــاش مــی بینــد و دربــاره نقــش اقتصــادی
ســیمان المــرد نیــز ایــن اعتقــاد را دارد کــه در محرومیــت زدایــی منطقــه بســیار کوشــیده اســت .حســن پــور دارای
مــدرک دیپلــم کامپیوتــر و از مهرمــاه  1392در ایــن کارخانــه مشــغول خدمــت اســت  .ایــن کارگــر نمونــه در پایــان ،
آرزوی موفقیــت و توســعه ی روز افــزون بــرای همــه کارکنــان و مجموعــه مدیریتــی ســیمان المــرد دارد.

سیمان المرد :شادابی ،پویایی ،همراه با رونق و بهرهوری

فصلنامه داخلی شرکت سیمان المرد

AVAYE SIMAN

شــهین زارعــی ،کارشــناس واحــد حســابداری
صنعتــی ،از جملــه کارکنــان نمونــه زن شــرکت ســیمان
المــرد اســت.
وی اعتقــاد دارد پشــتکار ،صبــر وتــاش  ،همــراه
بــا انجــام وظایــف و امــور محولــه بــه صــورت صحیــح
بــا ســرعت عمــل و دقــت را مــی تــوان از جملــه ویژگی
هایــی دانســت کــه یــک کارمنــد نمونــه بایــد داشــته
باشــد  .نزدیــک بــه ســه ســال اســت کــه بــا ایــن
مجموعــه همــکاری دارد  .در مــورد فضــای کار بــا توجــه
بــه تجربــه فعالیــت در دیگــر شــرکت هــا  ،مــی گویــد:
کــه برنامــه ریــزی هــای انگیزشــی از جملــه برگــزاری
مراســمات فرهنگــی ،جشــن هــا و برنامــه هــای تفریحــی،
فضایــی شــاد و مفــرح را بــرای کارکنــان ایجــاد کــرده اســت کــه موجــب افزایــش بهــره وری نیــز شــده اســت .زارعــی ،
آمــوزش را الزمــه ی فعالیــت هــای تخصصــی مــی دانــد و تصریــح مــی کنــد کــه بــا توجــه بــه تخصصــی بــودن فعالیــت های
بخــش حســابداری صنعتــی  ،برگــزاری دوره هــا و کالس هــای آموزشــی و بازآمــوزی مســتمر بســیار مثبــت و تاثیرگــذار بــوده
اســت .وی سیاســت گــزاری هــای صحیــح و بهــره گیــری از نیروهــای متعهــد و جــوان کــه باعــث شــده اســت محیطــی پویــا
و فعــال فراهــم گــردد ،را از جملــه برنامــه هــای مدیریــت ســیمان المــرد مــی دانــد کــه مســیر تعالــی مجموعــه را همــوار مــی
کنــد .ایــن بانــوی نمونــه در پایــان ســیمان المــرد را اینگونــه تعریــف مــی کنــد  :شــادابی  ،پویایــی همــراه بــا بهــرهوری و
رونــق .
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سیمان المرد انتخاب اول مصرف کنندگان
گفتگو با مهندس احمدعلی صمدی قائم مقام سیمان المرد

گفتـــگو
سال اول ،شماره اول ،تابستان 1394
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مهنــدس احمــد علــی صمــدی ،از ســال
1367بــه طورتخصصــی وارد عرصــه فعالیــت
ســیمان شــده اســت .وی از ســال  1380بــه
عنــوان مدیــر راه اندازی،مدیــر پــروژه و مدیــر
کارخانــه ســیمان المــرد درایــن مجتمــع بــزرگ
صنعتــی حضــوری چشــمگیر دارد .صمــدی از
ســال  93تاکنــون بــه عنــوان قائــم مقــام مدیر
عامــل مشــغول فعالیــت اســت .از جمله ســوابق
اجرایــی ایشــان می تــوان بــه مدیر آزمایشــگاه
ســیمان مازنــدران ،مدیــر تولیــد و راه انــدازی
ســیمان ایــام و خوزســتان ،مدیرکارخانــه و
پــروژه کارخانجــات ســیمان بجنــورد ،ســیمان
فیروزکــوه ،ســیمان ایــام اشــاره کــرد.

در ابتــدا از مراحــل آغازیــن تولیــد
وفعالیــت کارخانــه مختصــری بیــان کنیــد؟
در ابتــدای راه انــدازی بــا مشــکالت و موانــع زیادی از
جملــه نداشــتن ســوخت گاز و کمبود نیــروی متخصص رو
بــه رو بودیــم کــه بــا درایــت مدیریــت عامــل و مســاعدت
هیئــت مدیــره  ،ایــن موانــع پشــت ســر گذاشــته شــد تــا
کارخانــه بــه مرحلــه تولیــد برســد .ســیمان المــرد علیرغم
شــرایط تحریــم و کمبودهــای ناشــی از شــرایط منطقــه،
بــا بــه کارگیــری نیروهــای متخصــص غیــر بومــی و
آمــوزش نیروهــای بومــی توانســت از همــان ابتــدا شــرایط

ایدهآلــی را جهــت تولیــد مســتمر فراهــم ســازد .بــه طــوری
کــه در ســال  1392کــه ســال دوم بهــره بــرداری کارخانــه بــود
توانســتیم رتبــه اول تولیــد کلینکــر در کشــور را کســب نمائیــم.
بخشــی از توانمنــدی هــا و ویژگــی هــای
ســیمان المــرد را تشــریح کنیــد؟
همانطــور کــه مــی دانیــد  ،توانمنــدی هــر مجموعــه ی
صنعتــی قبــل از هرچیــزی مرهــون تــاش و تــوان نیروهــای
انســانی آن مجموعــه اســت .کســب رتبــه اول تولیــد کلینکر در
ســال  ( 1392یــک ســال بعــد از راه انــدازی) و کیفیــت برتــر در
ســال  1393و شــناخته شــدن ســیمان المــرد بــه عنــوان برنــد
برتــر در جنــوب اســتان  ،همــه و همــه بیانگــر تــوان بــاالی
نیــروی انســانی مجموعــه اســت .از جملــه ویژهگــی هــای
ســیمان المــرد کیفیــت بســیار بــاالی محصــوالت آن اســت
کــه موجــب شــده اســت بــه عنــوان یــک برنــد در اولویــت
انتخــاب مصــرف کننــدگان بویــژه پروژهــای صنعتــی قــرار
گیــرد.

بــرای جلوگیــری از آالیندگــی زیســت
محیطــی کارخانــه  ،چــه راه کارهایــی پیــش بینــی
شــده اســت؟

مهمتریــن برنامــه شــرکت ســیمان المرد
درحــال حاضــر چیســت؟
در حــال حاضــر بــا توجــه بــه رکــود اقتصــادی حاکــم بــر
کشــور در حــوزه فــروش ســیمان ،حفــظ بازارهــای موجــود
داخلــی وخارجــی و بازاریابــی جدیــد بــه ویژه در بخــش صادرات
از جملــه برنامــه هــای شــرکت مــی باشــد .در حــوزهی تولیــد
نیــز اســتمرار تولیــد پایــدار بــا حداکثــر ظرفیــت و کیفیــت بــاال
مــد نظــر اســت .

AVAYE SIMAN

خروجی
گرد و غبار این
کارخانه پایین تر از
استاندارهای ایران
است

فصلنامه داخلی شرکت سیمان المرد

عملکــرد کارخانــه در ســه ماهه اول ســال
 94را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟
در ســه ماهــه ی اول ســال ، 94تولیدکلینکــر  116درصــد
ظرفیــت اســمی کارخانــه بــوده اســت .امیدواریــم بــا تــاش
مجموعــه در مــاه هــای باقیمانــده ســال بــه رقمــی باالتــر
برســد.

در ســیمان المــرد ،مبانــی زیســت محیطــی بــه صــورت
اصولــی و اســتاندارد رعایــت شــده اســت تــا از آالیندگــی
محیــط زیســت جلوگیــری شــود .خروجــی گــرد و غبــار ایــن
کارخانــه پاییــن تــر از اســتاندارهای ایــران اســت و بــا تمهیدات
انجــام شــده ازجملــه نصــب الکتــرو فیلتــر و بــک فیلترهــا در
اکثــر نقــاط کارخانــه بــا هــدف کاهــش آلودگــی هــوا و محیــط
کارخانــه ،توانســته ایــم شــرایط مناســبی را از نظــر زیســت
محیطــی فراهــم کنیــم .همچنیــن بــا دوراندیشــی مدیرعامــل و
واحدهــای ذی ربــط ،فضــای ســبز و محوطــه ســازی کارخانــه
بــا مســاحتی مشــتمل بــر  140563متــر مربــع ایجــاد و
همچنیــن بــا کاشــت  4000اصلــه نهــال در روز درختــکاری
بــه ســمت حفــظ هــوای پــاک و محیــط زیســتی غیرآالینــده
گام برداشــته ایــم .
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مشتریان بدون سئوال سیمان المرد را انتخاب میکنند
گفتگو با علی خسروی ( عامل فروش سیمان المرد)

کیفیــت بــاالی ســیمان المــرد موجــب شــده اســت
ایــن محصــول جایــگاه ویــژه ای را در بیــن مشــتریان
داخلــی و خارجــی بــه دســت آورد .در دســترس بــودن
و حمــل ســریع تیــپ هــای مختلــف ســیمان المــرد در
جنــوب کشــور و در اســتانهایی نظیــر بوشــهر ،هرمزگان،
فــارس از جملــه مزیــت هــای ایــن شــرکت اســت کــه
بــار ایــن مســئولیت بــر عهــده عاملین فــروش گذاشــته
شــده اســت .هــر عامــل بــه عنــوان نماینــده ی ایــن
کارخانــه بــزرگ ســهم بســزایی در معرفــی و فــروش
تولیــدات ســیمان المــرد در میــان مشــتریان دارد .از
بیــن عاملیــن فــراوان ایــن شــرکت بــا یکــی از عاملیــن
موفــق و پرتــاش ســیمان المــرد بــه گفتگــو نشســتیم.
برای آشنایی خوانندگان لطفا خودتان را معرفی
بفرمایید؟

گفتـــگو
سال اول ،شماره اول ،تابستان 1394
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علی خسروی هستم متولد  1342ساکن المرد
چــرا عاملیــت ســیمان المــرد را انتخــاب

کــرده ایــد ؟

بــه دلیــل نزدیــک بــودن بــه کارخانــه و احســاس تعلق
خاطــری کــه نســبت بــه ســیمان المــرد دارم وآن را متعلــق
بــه المــرد مــی دانــم ،عاملیــت فــروش ایــن کارخانــه را
انتخــاب کــردم .همچنیــن کیفیــت خــوب و مقــرون بــه
صرفــه بــودن آن نیــز ازجملــه دیگــر علــت هــای ایــن
تصمیــم بــود.
کیفیت سیمان المرد را چگونه ارزیابی می کنید
و استقبال مشتریان از آن چگونه است ؟

از کیفیــت خــوب ومناســبی برخــوردار اســت و

مشــتریان بــه دلیــل کیفیــت بــاال بــدون ســوال ســیمان
المــرد را انتخــاب مــی کننــد .خصوصا مشــتریانی کــه نتایج
آزمایشــگاهی و کیفیــت ســیمان مصرفــی بــرای آنهــا دارای
اهمیــت بــوده  ،ســیمان المــرد دراولویــت انتخــاب آنهــا
قــراردارد.
کدام سیمان( فله و پاکت ) بیشترین فروش را
دارد و آینده بازار سیمان را چگونه ارزیابی می کنید؟

هــردو نــوع ســیمان فــروش خــود را دارنــد ولــی درصــد
فــروش پاکــت اندکی بیشــتر اســت.
درفصــل تابســتان بــه دلیــل گرمــا وتقــارن بــا مــاه
مبــارک رمضــان طبیعتــا فــروش نســبت بــه بقیــه فصــول
ســال کمتــر اســت ولــی در کل امیــدوارم شــاهد رونــق و
افزایــش فــروش باشــیم.

چگونــه بــا واحــد فــروش کارخانــه ارتبــاط
برقــرار مــی کنیــد؟

بــا اســتفاده از سیســتم کاردکــس مشــتری  ،وضعیــت
مالــی ومانــده بــار و خروجــی بــار را بــه تفکیــک بررســی
میکنیــم و در صــورت نیــاز بــه ارایــه چــک و یــا فیــش
واریــزی بــه دفتــر فــروش ســیمان درالمــرد و در خریدهایی
بــا تنــاژ بــاال بــا مدیــران ارشــد کارخانــه هماهنــگ
میکنیــم.
یک جمله در مورد سیمان المرد بفرمایید.

ســیمان المــرد دارای کیفیــت بســیار خوبــی اســت و
در موقعیــت جغرافیایــی بســیار مناســبی واقــع شــده اســت.

هنر باعث آرامش روح میشود
هنــر ریشــه در زیبایــی شناســی انســان دارد و هنرمنــد رســالت
ثبــت ایــن زیبایــی هــا را برعهــده گرفتــه اســت  .آنچــه یــک
اثــر هنــری را مانــدگار مــی کنــد  ،در واقــع روح و جانــی اســت کــه
هنرمنــد در اثــر دمیــده اســت  .ســجاد توســلی از جملــه کارکنــان
شــرکت ســیمان المــرد اســت کــه هنــر و هنرمنــدی اش در زمینــه
هــای مشــبک  ،منبــت و معــرق کاری در صحیفــه ی هنرمنــدان ثبت
و جــاودان شــده اســت .در ایــن شــماره بــا ایشــان همــراه شــدیم تــا
گوشــه ای از تــاش و هنرشــان بــه تصویــر کشــیده شــود.
لطفا خودتان را معرفی کنید؟
سجادتوســلی هســتم متولــد بهمــن  1364و دارای مــدرک
مهندســی مکانیــک
هنر از نظرشما چه تعریفی دارد؟
هنــر محصــول عواطــف واحساســات انســانی اســت ،کــه در
قالــب هــای گوناگــون نمــود پیــدا مــی کنــد.
هنرمندکیست؟
هر شخصی که بتواند اثری نو بیافریند هنرمند است.
ازهنرتان بگویید ؟
درزمینــه معــرق کاری ،منبــت کاری و مشــبک کاری مشــغول به
فعالیــت می باشــم.
در زمینه آموزش نیز فعالیت دارید؟
بله ،اخیرا تدریس وآموزش معرق و منبت کاری را نیز

گفتگو با سجاد توسلی ،همکار هنرمند
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شروع کرده ام.
آیا کار تازه ای را در دست اجرا دارید ؟
درحــال حاضــر مشــغول انجــام یــک طــرح جدیــد هنــری بــا
اســتفاده از هســته خرمــا هســتم کــه در نوع خــود کاری نــو و منحصر
بــه فــرد در کشــور اســت.
چــه رابطــه ای بیــن کار و هنرتــان وجــود
دارد؟
هنــر و کار هــر دو از نظــم و ترتیبــی خــاص پیــروی مــی کنند و
ایــن نظــم در پیشــرفت و موفقیــت در هــر دو زمینــه تاثیر گذار اســت.
چــه رتبــه هایــی را تاکنــون در ارتبــاط بــا
هنرتــان بــه دســت آورده ایــد؟
ایــن کار را بــرای تعالــی روح و آرامــش وجــودی خــود انجــام
مــی دهــم  .دربــاره مقــام هــای بــه دســت آمــده مــی توانــم بــه
کســب مقــام اول دانشــگاه در رشــته
معــرق و مشــبک و همچنیــن مقــام دوم
منطقــه شــش کشــور در رشــته معــرق
کاری اشــاره کنــم.
حرف آخر
هنــر باعــث آرامــش روح می شــود و
در فــراز و فــرودی زیبــا ،تــار و پــود وجــود
آدمــی را نــوازش مــی کنــد.
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کشــتی ،ورزش مردانگــی و پهلوانــی اســت و آنهایــی کــه در راه
ایــن ورزش قــدم مــی گذارنــد بایــد منشــی پهلوانانــه داشــته باشــند.
ایــن ورزش ملــی  ،همــواره موجبــات افتخــار واهتــزار پرچم کشــورمان
در مســابقات و میــدان هــای جهانــی شــده اســت و جایــگاه ویــژه ای
در میــان مــردم دارد .درایــن گفتگــو بــا یکــی از قهرمانــان ایــن عرصه
از شهرســتان المــرد همــراه شــدیم.
لطفا خودتان را معرفی کنید و بگویید چندسال
است کشتی می گیرید؟
عبدالرضــا رســتگار هســتم .متولــد ســال  ۱۳۵۷درعالمرودشــت
شهرســتان المــرد  .کشــتی را از ســن  ۱۳ســالگی در باشــگاه شــرکت
نفــت شــروع کــردم و مــدت  ۲0ســال اســت کــه در ایــن رشــته
فعالیــت دارم  .در طــول ایــن مــدت از تجربیــات مربیــان بزرگــی چون
احمــدزاده ،منوچهــری و توالیــی بهــره بــردهام و قبــا عضــو تیم ملی
نوجوانــان و جوانــان کشــتی آزاد کشــور بــودم.
از کشــتی پیشکســوتان و ســطح رقابــت
هــای آن بگوییــد؟
کشــتی پیشکســوتان در چنــد گــروه ســنی برگــزار مــی شــود که
مــن در گــروه  ، Aرده ســنی  35ســال ،کشــتی مــی گیــرم  .گــروه
 Aاولیــن گــروه ســنی پیشکســوتان اســت وکشــتی گرفتــن درایــن
گــروه بســیار ســخت و نزدیــک اســت .

تاکنون چه مقام های ملی و بین المللی را به
دست آورده اید؟
مقــام هــای کســب شــده در ایــن مــدت شــامل کســب مــدال
نقــره ارتــش هــای جهــان ( ،)2003مــدال نقــره جــام زیلکوفســکی
لهســتان( ،)2004مــدال برنــز جــام مدویــد روســیه( ،)2002مــدال برنز
جــام رومانــی( )2005و اخیــرا هــم مــدال طــای پیشکســوتان جهان
در بلگــراد صربســتان ( )2014را در گــروه ســنی  Aبه دســت آورده ام.
رقیب هایتان در مسابقات جهانی صربستان از
چه کشورهایی بودند؟
در مســابقات جهانــی صربســتان در  5دور کشــتی  ،توانســتم
کشــتی گیــران روســیه ،ژاپــن ،ترکیــه و کوبــا را شکســت دهــم و
در فینــال کشــتی گیــر عنــوان دار آمریکایــی را بــا نتیجــه  8بــر 1
شکســت داده و عــاوه بــر مــدال طــا  ،عنــوان فنــی تریــن کشــتی
گیــر جهــان را نیزکســب کنــم.
از چه زمانی با نام سیمان المرد درمسابقات
شرکت می کنید و نقش حمایت آن در کسب موفقیت های
ورزشی به چه میزان بوده است؟
نزدیــک بــه چهــار ســال اســت کــه بــا نــام شــرکت ســیمان
المــرد در مســابقات داخلــی و خارجــی شــرکت مــی کنــم .شهرســتان
المــرد ازجملــه شهرســتان هــای محــروم ولــی بــا اســتعداد اســتان

فــارس در زمینــه ورزش اســت  .وجــود مجتمــع صنعتــی بزرگــی
چــون ســیمان المــرد و حمایــت هــای بــی دریــغ آن از همــه
ورزشــکاران ایــن شهرســتان موجبــات پیشــرفت و موفقیــت هــای
آنهــا را فراهــم کــرده اســت .در واقــع مــی تــوان گفــت فرصــت
حضــور ورزشــکاران ایــن شهرســتان در مســابقات ملــی و بیــن المللی
بــا حمایــت هــای مالــی و معنــوی مجموعــه ســیمان المــرد فراهــم
شــده اســت .قهرمانــی هــای مــن و همچنیــن فراهــم کردن شــرایط
حضــور در مســابقات جهانــی بــا همراهــی و حمایــت ســیمان المــرد
میســر شــده اســت.
درکدام تورنمنت های بین المللی کشتی
خواهیدگرفت؟
دراردوی انتخابــی تیــم ملــی کــه چنــد وقــت پیــش در شــهر
خــرم آبــاد اســتان لرســتان برگزارشــد شــرکت کــردم و بــه عضویــت
تیــم ملــی بــرای اعــزام بــه مســابقات جهانــی  2015یونــان درآمــدم.
ایــن مســابقات درآبانمــاه ســال جــاری برگــزار مــی شــود و امیــدوارم
بــا دســت پــر بــه میهــن برگــردم.
با چه انگیزه ای مدال طالی جهان را به امام زاده
ی شهرتان تقدیم کردید؟
مــا هرچــه داریــم از ایــن بزرگــواران اســت و قبــل از مســابقات
جهانــی بــه زیــارت امــام زاده شــاه فــرج اهلل(ع) رفتــه بــودم  .آنجــا از
خــدا خواســتم تــا کمکــم کنــد در مســابقات پیــش رو موفــق باشــم و
بــا لطــف خــدا توانســتم مــدال طــای مســابقات را کســب کنــم .مــدال
طــا بــرای هــر ورزشــکاری یــک ســند ورزشــی اســت و مــن ایــن
مــدال را بــه ایــن امامــزاده بزرگــوار تقدیــم کــردم.
حرف آخری اگردارید بگویید.
در اینجــا الزم اســت از مدیریــت محتــرم شــرکت ســیمان المــرد
آقــای غالمــزاده کــه در مســابقات داخلــی و خارجــی همــواره حمایتــم

کــرده انــد تشــکرکنم .همچنیــن از همــه ی همشــهریان عزیــزم
درشــهرهای المــرد و عالمرودشــت نیــز کــه بعــد از مســابقات جهانــی و
حضــور درایــران ،اســتقبال گــرم و صمیمانــه ای از مــن بــه عمــل آوردند
تــا بــرای مســابقات آتــی بــا روحیــه و انگیــزه بیشــتری شــرکت کنــم .
امیــدوارم در مســابقات جهانــی امســال بتوانــم بــا کســب مــدال طــا
افتخــاری دیگــر بــرای مــردم کشــورم و همشــهریانم بیافرینــم و دل آنها
را شــاد کنــم .جــا دارد در پایــان از روابــط عمومــی ســیمان المــرد کــه
شــرایط ایــن گفتگــو را فراهــم کردنــد قدردانــی کنــم .
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( )ISOكــه مقــر آن در ژنــو مــی باشــد ,یــك ســازمان غیــر دولتــی بیــن المللــی اســت كــه در  24فوریــه ســال 1947
تاســیس یافــت .وظیفــه اصلــی ( )ISOتوســعه اســتاندارد كــردن و فعالیــت هــای مرتبــط در جهــان بــا نگرشــی تســهیل كننده
نســبت بــه تبــادالت بیــن المللــی كاالهــا و خدمــات ،بهبــود همــكاری در محــدوده علمــی ،فنــی ،اطالعاتــی و فعالیــت هــای
اقتصــادی و حمایــت از تولیــد كننــده و مصــرف كننــده مــی باشــد.
ایــن اســتانداردها تقریبـ ًا شــامل كلیــه مــوارد مربــوط بــه تكنولــوژی مــی گــردد و نیــز كمــك بــه ســاخت و عرضــه كاالها
و خدمــات موثرتــر ،ایمــن تــر و بهداشــتی تــر مــی نمایــد .اســتانداردهای ( )ISOتجــارت و بازرگانــی بیــن كشــورها را آســانتر
و صحیــح تــر مــی كنــد و بــه طــور كلــی از مصــرف كننــدگان كاالهــا و خدمــات حمایــت كــرده و زندگــی آنهــا را ســهلتر
مــی نمایــد .بــه عبــارت دیگــر اقدامــات ( )ISOكــه منتــج بــه موافقــت نامــه هــای بیــن المللــی گشــته نهایتــا بــه صــورت
اســتانداردهای بیــن المللــی ثبــت مــی شــود.
در زیر به معرفی چند نمونه از ایزوهایی که شرکت سیمان المرد موفق به دریافت آن شده است می پردازیم.

 :ISO 18001امــروزه ســازمان هــا دریافتــه انــد كه
در انجــام كلیــه امــور همــواره پیشــگیری مقــدم بــر اصــاح
اســت و اجــرای یــك سیســتم مــدون و كارآمــد پیشــگیری
بســیار مناســب تــر از روش هــای اصــاح بعــد از برخــورد با
شــرایط غیرایمــن و پــس از وقــوع حادثــه اســت .بنابرایــن
روز بــه روز نیــاز بــه ایجــاد یــك سیســتم مدیریــت ایمنــی

در ســازمان هــا بیشــتر احســاس گردیــد .از ایــن رو شــرکت
کارخانجــات ســیمان المــرد بــا هــدف ایجــاد شــرایط کام ً
ال
ایمــن و مطابــق بــا اســتانداردهای بهداشــت حرفــه ای
موفــق بــه دریافــت گواهینامــه اســتاندارد سیســتم مدیریــت
ایمنــی و بهداشــت شــغلی 18001:2007 OHSAS
در تاریــخ  2013.02.12از شــرکت TUV intercert
آلمــان گردیــده اســت .اهمیــت منابــع انســانی و تــداوم
ســامت و نشــاط و ایمنــی آنهــا از جملــه معیارهــای اصلــی
شــرکت کارخانجــات ســیمان المــرد مــی باشــد ،کــه طــی
ســال هــای متوالــی منجــر به کاهــش حــوادث ناشــی از کار
در ایــن شــرکت شــده اســت.
 :ISO 9001هــدف از تدويــن ايــن اســتاندارد،
ايجــاد الگويــي بيــن المللــي بــراي پيادهســازي و اســتقرار
سيســتم مديريــت کيفيــت در ســازمان هــا ميباشــد .هــر
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ســازماني کــه قصــد داشــته باشــد در مســير افزايــش کيفيت
محصــوالت يــا خدمــات خــود گام بــردارد ،ابتــدا الزم اســت
کــه الزامــات ايــن اســتاندارد را بــه اجــرا درآورد و بــه بيــان
ديگــر ايــن اســتاندارد ،پايــه اصلــي بــراي پيــاده ســاختن
ســاير اســتانداردها ،ميباشــد .بنابرایــن شــرکت کارخانجــات
ســیمان المــرد جهــت قــرار گرفتــن در مســیر کیفیــت و
افزایــش ســطح کیفــی کاال و خدمــات خــود موفــق بــه اخــذ
گواهینامــه اســتاندارد سیســتم مدیریت کیفیــت 9001:2008
 ISOدر تاریخ  2013.02.12از شرکت TUV intercert
آلمــان گردیــده اســت .سیســتم هــای مدیریــت کیفیــت بــه
عنــوان ابــزاری بــرای بوجــود آوردن محصــوالت منطبــق بــا
آنچــه از ســوی ســازمان بــه مشــتری تعهــد شــده اســت بــا
توجــه بــه فوایــد زیــر ،در ســازمان اســتقرار مــی یابــد:
 .1بررســی مجــدد فعالیــت هــای ســازمان بــر
اســاس اهــداف ســازمان و رفــع کاســتی هــا
 .2شفافیت فرایند ها و شاخص ها در سازمان
 .3جلوگیــری از دوبــاره کاری هــا بــه واســطه
تعریــف فعالیــت هــا ی برنامــه ریــزی شــده و سیســتماتیک
 .4کاهش هزینه ها
 .5ایجــاد اطمینــان و اعتمــاد در درون ســازمان

(کلیــه رده هــای مدیریتــی و کارکنــان )
 .6ایجــاد اطمینــان و اعتمــاد مشــتریان و ایجــاد
قابلیــت رقابــت در فضــای مختلــف تجــاری
 :ISO 14001یــک سیســتم مدیریــت زیســت
محیطــی مــی توانــد بــه عنــوان بخشــی از سیســتم هــای
جامــع مدیریــت بــه حســاب آیــد .ایــن سیســتم شــامل
ســاختار ســازمانی ،فعالیــت هــای طــرح ریــزی ،تعریــف
مســئولیت هــا ،تعییــن روش هــا و فراینــد هــا و همچنیــن
در اختیــار گیــری منابــع الزم بــرای تهیــه ،اجــرا ،بازنگــری
و حفــظ خــط مشــی زیســت محیطــی ســازمان اســت .از
ایــن رو شــرکت کارخانجــات ســیمان المــرد موفــق بــه اخذ
گواهینامــه اســتاندارد سیســتم مدیریــت زیســت محیطــی
 ISO 14001:2004از شــرکت TUV intercert
آلمــان گردیــده اســت .بــا توجــه بــه انــدازه گیــری هــای
طــرح خوداظهــاری ،پایــش ســاالنه و گشــت هــای زیســت
محیطــی ،آالینــده هــای زیســت محیطــی طــی ســالهای
اخیــر در ایــن شــرکت کاهــش داشــته اســت.
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آشنایی با خطاهاي شناختي و نقش آنها در مشکالت روانشناختی
دکتر حسن خضری

روانشناختی ،اجتماعی ،خانواده
سال اول ،شماره اول ،تابستان 1394
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خطاهــاي شــناختي بــه آن دســته از افــكار گفتــه مــي شــود كــه
بــر پايـهی فرضياتــي نادرســت ،شــكل گرفتــه و منجــر بــه ســوگيري
در تفكــر ميشــوند .منظــور از ســوگيري در تفکــر ایــن اســت كــه
فــرد از واقعيــت زندگــي ايــن جهــان ،دور می-شــود و ســوءتفاهم
هــای بســياری در رفتارهــاي فــردي و بيــن فــردي او بــروز میکنــد
بــه گون ـهاي كــه گاه ،فــرد بــه ورط ـهی اختــاالت روانــي گرفتــار
ميآيــد.
بــی اطالعــی از خطاهــاي شــناختي ،فــرد را در ورطــه اي بســيار
خطرنــاك و ســهمگين گرفتــار مــی آورد و اغــراق نیســت اگــر بگوییم
کــه بســياري از گرفتــاري هــاي مــردم ،به دليل آلــوده بودن افكارشــان
بــه ايــن نــوع خطاها باشــد .بــه نظــر ميرســد افســردگي ،بي قــراري،
رقابــت هــاي ناصحيح و توانفرســا ،خشــونت و پرخاشــگري و بســياري
از رفتارهــاي غيــر عــادي مــا در محیــط کار و خانــواده ،بــي ارتبــاط بــا
ایــن خطاهاي شــناختي نباشــند.
از آنجــا كــه اكثــر مــردم در زندگــي شــخصي و شــغلي خــود،
عالقــه منــد بــه داشــتن رضايــت و شــادماني هســتند آشــنايي بــا
ايــن خطاهــا و نحــوهی اصــاح آنهــا گامــي بســيار مهــم در اصــاح
الگوهــاي تفكــر و تلقــي از جهــان پيرامونــي و در نتيجــه ،منجــر بــه
كاهــش وســايل و مشــكالت فــردي و ميــان فــردي اســت .در زیــر،
ایــن خطاهــای شــناختی بــه تفصیــل معرفــی شــده انــد.
 -1تفکــر همــه یــا هیــچ :اگــر گرفتــار این
نــوع خطــای شــناختی هســتید همــه چیــز را ســفید و
در غیــر ایــن صــورت ،ســیاه مــی بینیــد .از نظــر شــما
هــر چیــز کمتــر از کامــل ،بــه معنــای یــک شکســت
بــی چــون و چراســت .زنــی کــه رژیــم الغــری
گرفتــه بــود ،پــس از خــوردن «یــک قاشــق بســتنی»
گفت«:برنامــهی الغــری مــن دود شــد و بــه هــوا
رفــت» .بــا ایــن طــرز تلقــی ،بــه قــدری ناراحــت شــد
کــه «یــک ظــرف بــزرگ بســتنی» را تــا بــه آخــر،
نــوش جــان کــرد.
 -2تعمیــم مبالغهآمیــز :فــرد ،در ایــن نــوع
خطــا ،هــر حادثـهی منفــی و از جملــه یــک ناکامــی
شــغلی را شکســتی تمــام عیــار و تمــام نشــدنی
تلقــی میکنــد و آن را بــا کلماتــی چــون «هرگــز»
و «همیشــه» توصیــف میکنــد .شــخص افســردهای
کــه در حــال رانندگــی ،ســنگی بــه شیشــهی
اتومبیلــش خــورده بــود گفت«:چــه بدشــانس هســتم،
همیشــه بدبختــی هــای دنیــا بــرای مــن اســت» .یــا
زن بــه شــوهرش مــی گویــد کــه :تــو هیچوقــت

کوچکتریــن توجهــی بــه مــن نداشــتهای.
 -3فیلتــر ذهنــی :در ایــن خطــای شــناختی ،تحــت تأثیــر یک
حادث ـهی منفــی ،شــخص ،هم ـهی واقعیــت هــا را تــار مــی بینــد.
بــه جزئــی از حادثــهی منفــی توجــه میکنــد و بقیــه را فرامــوش
میکنــد .شــبیه چکیــدن یــک قطــره جوهــر کــه بشــکهی آبــی را
کــدر میکنــد .بــه عنــوان مثــال ،بــه خاطــر طــرز برخــورد خــوب
خــود بــا همــکاران اداره ،تشــویق میشــوید ،امــا در ایــن میان ،کســی
از جمــع همــکاران ،کلمـهای نــه چنــدان جـ ّدی در مقــام انتقاد از شــما
میگویــد .روزهــای مدیــد ،درحالــی کــه همـهی گفتههــای مثبــت را
فرامــوش مــی کنیــد ،تحــت تأثیــر ایــن تــک انتقــاد رنــج میبریــد.
در ایــن مثــال ،مــی بینیــد کــه ذهــن شــما هماننــد یــک فیلتــر ،عمل
کــرد کــه بــه بخشــی از اطالعــات ،اجــازه ی ورود و حضــور نــداد.
 -4بــی توجهــی بــه امــر مثبــت :در ایــن خطــای شــناختی،
شــما بــا بــی ارزش شــمردن تجربههــای مثبــت ،اصــرار بــر مهــم
نبــودن آنهــا داریــد .کارهــای خــوب خــود را بــی اهمیــت میخوانیــد،
مــی گوییــد کــه هــر کســی میتوانــد ایــن کار را انجــام دهــد.
بیتوجهــی بــه امــر مثبــت ،شــادی زندگــی را میگیــرد و شــما را
بــه احســاس ناشایســته بــودن ،ســوق میدهــد.
 -5نتیجهگیــری شــتابزده :در ایــن نــوع خطــای شــناختی،
فــرد ،بــی آنکــه ســند و مــدرک محکمــی در دســت داشــته باشــد،
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بــه شــکلی شــتابزده ،اقــدام بــه نتیجهگیــری میکنــد .بــه عنــوان
مثــال ،شــما بــدون در اختیــار داشــتن شــواهد کافــی ،پیــش بینــی
میکنیــد کــه اوضــاع بــر خــاف میــل شــما در جریــان خواهــد بــود.
و بعــد بــدون هــر گونــه بررســی میگویید«:آبرویــم خواهــد رفــت؛ از
عهــدهی انجــام ایــن کار بــر نخواهــم آمــد».
 -6بزرگنمایــی (اغــراق) :فــرد دارای ایــن نــوع خطــای
شــناختی ،از یــک ســو دربــارهی اهمیــت مســائل و شــدت اشــتباهات
خــود ،مبالغــه میکنــد و از ســوی دیگــر ،اهمیــت جنبههــای مثبــت
زندگــی را کمتــر از آنچــه هســت بــرآورد میکنــد .ایــن خطــا ،مــوردی
ـازی دوربیــن چشــمی» ،میگوینــد .اگــر
اســت کــه گاهــی بــه آن« ،بـ ِ
دوربیــن چشــمی را برعکــس ،بگیریــد ،اشــیاء نزدیــک را خیلــی دور
نشــان میدهــد و اگــر بــه آن ،در حالــت معمولــی نــگاه کنیــد اشــیاء
دور را نزدیــک و اشــیا ِء نزدیــک را خیلــی بــزرگ ،نشــان میدهــد.
افــراد دارای ایــن خطــا ،دقیقـ ًا همینگونــه هســتند.
 -7اســتدالل احساســی :فــرد دارای ایــن خطــای شــناختی،
فــرض را بــر ایــن میگــذارد کــه احساســات منفــی او لزومـ ًا و حتمـ ًا،
منعکــس کننــدهی واقعیــت هســتند»:چون مــن از ســوار شــدن در
هواپیمــا وحشــت دارم؛ پــس حتمـ ًا پــرواز بــا هواپیمــا بســیار خطرنــاک
اســت» .یا«احســاس گنــاه میکنــم؛ پــس بایــد آدم بــدی باشــم ».یــا
«خشــمگین هســتم ،پــس معلــوم میشــود بــا مــن منصفانــه برخــورد
نشــده اســت» .یا»چــون احســاس حقــارت میکنــم؛ پــس معنایــش
ایــن اســت کــه بــرای کســی اهمیتــی نــدارم».
« -8باید»هــا :یکــی از خطاهــای شــناختی خطرنــاک ،بایدهای
ذهنــی هســتند .در ایــن نــوع خطــا ،شــما انتظــار داریــد کــه اوضــاع،
بایــد آنطــور باشــد کــه شــما میخواهیــد و انتظــار داریــد نــه آنطــور
کــه بایــد باشــد .نوازنــدهی بســیار خوبــی پــس از نواختــن یــک
قطعـهی دشــوار پیانــو ،و چنــد اشــتباه کوچــک ،بــا خــود گفت«:نبایــد
اینهمــه اشــتباه میکــردم ».آنقــدر تحــت تأثیــر ایــن عبــارت قــرار
گرفــت کــه چنــد روز متوالــی ،حــال و روز بــدی داشــت .انواع و اقســام
کلماتــی کــه «بایــد» را بــه شــکلی تداعــی میکننــد ،همیــن حــال
عبارتهای«بایــد»دار کــه
و احســاس را ایجــاد میکننــد .آن دســته از
ِ
علیــه خودتــان بــه کار میبریـد ،بــه احســاس گنــاه و ناامیــدی ،منجــر
میگردنــد .امــا همیــن باورهــا ،اگــر متوجــه ســایرین و یــا دنیــای
اطــراف باشــد منجــر بــه خشــم و دلســردی میگــردد« :نبایــد اینقــدر
ســمج باشــد».
خیلیهــا میخواهنــد بــا «باید»هــا و «نباید»هــا بــه خــود
انگیــزه بدهنــد .امــا توجــه داشــته باشــید کــه اغلــب ایــن بایدهــا،
بیتأثیــر اســت« .باید»هــا ،تولیــ ِد تمــ ُّرد میکننــد و اشــخاص،
تشــویق میشــوند کــه در نهایــت ،درســت ،برعکــس آن را انجــام
دهنــد.
 -9برچســب زدن :برچســب زدن ،شــکل حــا ِّد تفکــر همــه یــا
هیــچ اســت .مثـ ً
ا شــما بــه جــای اینکــه بگوییــد «اشــتباه کــردم» به
ـب منفــی میزنیــد که«:مــن بازنــده هســتم» .گاه هــم
خــود برچسـ ِ
اشــخاص بــه خــود برچســب «احمــق» یــا «شکســت خــورده» و غیره
مــی زننــد .برچســب زدن ،غیرمنطقــی اســت؛ زیــرا شــما بــا کاری کــه

میکنیــد تفــاوت داریــد .ایــن برچس ـبها تجربههــای بــی فایــدهای
هســتند کــه منجــر بــه خشـم ،اضطــراب ،دلســردی ،و کاهــش عــزت
نفــس میشــوند .گاهــی برچســب ،متوجــه دیگــران اســت .وقتــی کــه
همــکار یــا همســرتان در مخالفــت بــا نظــر شــما حــرف میزنــد،
ممکــن اســت او را متکبــر بنامیــد .بعــد احســاس میکنیــد مشــکل
بــه جــای رفتــار یــا اندیشــه ،بر ســر «شــخصیت» یــا «جوهــر و ذات»
اوســت .در نتیجــه ،او را بــه کلّــی ،بــد قلمــداد میکنیــد و در ایــن
شــرایط ،فضــای مناســبی بــرای ارتبــاط ســازنده ایجــاد نمیشــود.
 -10شخصیســازی و ســرزنش :اگــر دارای ایــن نــوع
خطــای شــناختی هســتید معمــو ًال خــود را بیجهــت ،مســئول
حادثـهای قلمــداد میکنیــد کــه بــه هیــچ وجــه ،امــکان کنتــرل آن را
نداشــته ایــد .وقتــی زنــی از آمــوزگار پســرش شــنید کــه او در مدرســه
خــوب درس نمیخوانــد ،بــا خــود گفت«:ایــن نشــان میدهــد
کــه مــن ،مــاد ِر بــدی هســتم» .در حالــی کــه بهتــر بــود ایــن مــادر،
ـی درس نخوانــدن فرزنــدش را میجســت تــا او را کمــک
علــل واقعـ ِ
کنــد .شخصیســازی ،در اکثــر مــوارد ،بــه احســاس گنــاه ،خجالــت و
ناشایســته بــودن منجــر مــی شــود .بعضیهــا هــم عکــس ایــن کار را
میکننــد و ســایرین و یــا شــرایط را علــت و دلیــل بــه وجــود آمــدن
مشــکالت خــود تلقــی میکننــد و توجــه ندارنــد کــه ممکــن اســت
خودشــان در ایجــاد گرفتــاری ،ســهمی داشــته باشــند .مث ـ ً
ا ممکــن
اســت مــردی کــه در زندگــی مشــترک دچــار مشــکل شــده اســت
بگویــد« :علــت زندگــی زناشــویی بــد مــن ایــن اســت کــه همســرم،
منطقــی نیســت» .ســرزنش بــه خاطــر ایجــاد رنجــش  ،اغلــب موثــر
واقــع نمیشــود.
در ایــن مطلــب ،شــما بــا ده خطــای شــناختی اساســی آشــنا
شــدید .دانســتیم کــه خطاهــای شــناختی ،ویروســهایی هســتند کــه
دســتگاه شــناخت و اندیشـهی مــا را آلــوده میکننــد و ســبب بیمــاری
روانشــناختی و هیجانــی مــا مــی شــوند و مــا نتیجــه ی ایــن بیمــاری
را در رفتارهایــی مثــل افســردگی ،پرخاشــگری ،اضطــراب و افــت
عملکــرد شــخصی و اجتماعــی و شــغلی مشــاهده میکنیــم .درســت
همانگونــه کــه بــرای درمــان بیمــاری هــای جســمانی ،بایــد ابتــدا بــه
عوامــل و نشــانه هــای بیمــاری -مثــل تــب و عفونــت و بی اشــتهایی
و  -...توجــه کــرد تــا بتــوان درمــان مناســبی را یافــت و پیــاده کــرد؛
بایــد بــرای برخــورد بــا مشــکالت روانشــناختی نیــز ابتــدا عالئــم و
نشــانههای اختــال را شــناخت تــا بعــد بتــوان بــرای درمــان آن ،اقدام
درســت را صــورت داد .بــه یــاد داشــته باشــیم کــه وقتــی ذهنیــت خود
را تغییــر دهیــم ،واقعیتهــا هــم بــرای مــا تغییــر مــی کننــد.
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فنــاوری ابــزار مفیــدی اســت ،امــا اکثــر افــراد نمــی داننــد کــه
چطــور بایــد از آن بــه درســتی اســتفاده کــرد کــه همیــن مســئله
میتوانــد فنــاوری را بــه ابــزاری مخــرب تبدیــل کنــد .فکــر مــی
کنــم بعــد از مطالعــه  ۱۰اثــر منفــی شــبکه هــای اجتماعی بــر زندگی
افــراد بتوانیــد پاســخی منطقــی و معقــول بــه ایــن ســؤال بدهیــد.
تعامالت فرد به فرد یا رو در رو را کاهش می دهد
بــا اســتفاده بیــش از حــد از شــبکه هــای اجتماعــی نــه تنهــا
وقــت کــم تــری بــرای گذرانــدن بــا افــرادی خواهیــد داشــت کــه
بــه صــورت فیزیکــی در اطــراف شــما حضــور دارنــد بلکــه دوســتان
و اعضــای خانــواده تــان زمانــی کــه ببیننــد شــما بــه دســتگاه هــای
الکترونیکــی ،موبایــل و  ...بیــش از آن هــا اهمیــت مــی دهیــد از
محبــت شــما نــا امیــد شــده و ناراحــت خواهنــد شــد .در نهایــت هــم
افــراد تمایــل کــم تــری بــه صــرف وقــت و بــودن در کنــار شــما
خواهنــد داشــت.
احساس نیاز به توجه را به شدت افزایش می دهد
ارســال پســت هــا و اســتاتوس هــای غیرمفیــد و مبهــم در فیس
بــوک و وایبــر و وات ســاپ و غیــره  ،بــه راحتــی مــی توانــد تبدیــل
بــه عادتــی زننــده و مخــرب در زندگــی افــرادی شــود کــه غالبــا از
شــبکه هــای اجتماعــی اســتفاده مــی کننــد .رقابــت بــی پایــان بــرای
بــه دســت آوردن الیــک بیشــتر و کامنــت هــای متعــدد مــی توانــد
زندگــی شــما را بــه نابــودی بکشــاند.
توجه شما را از اهداف زندگی واقعی منحرف خواهد
کرد
درک ایــن موضــوع کــه توجــه بیــش از حــد افــراد بــه دنیــای
مجــازی و هویــت خــود در شــبکه هــای اجتماعــی آن هــا را از رقابــت
در دنیــای واقعــی و رســیدن بــه اهــداف مهــم بازداشــته بســیار آســان

اســت .اکثــر جوانــان بــه جــای اینکــه بــا تــاش و پشــتکار مهــارت
هــای الزم بــرای رســیدن بــه اهــداف عالــی خــود را کســب کننــد
ترجیــح مــی دهنــد بــه فــوق ســتاره ای در دنیــای مجــازی و شــبکه
هایــی از قبیــل فیــس بــوک ،توییتــر و  ...شــوند.
خطر ابتال به افسردگی را افزایش می دهد
بــا توجــه بــه مطالعــات اخیــر افــرادی کــه از شــبکه هــای
اجتماعــی اســتفاده ای اعتیــاد گونــه دارنــد نســبت بــه افــراد عــادی
احساســات منفــی بیشــتری از جملــه افســردگی را تجربــه مــی کننــد.
افــرادی کــه قبــا ســابقه ابتــا بــه افســردگی داشــته انــد بیــش از
دیگــران در معــرض خطــر هســتند .اگــر فکــر مــی کنیــد کــه غمگین
شــده ایــد یــا کمــی احســاس افســردگی مــی کنیــد بهتــر اســت
بــه خــود اســتراحتی بدهیــد و چنــد روز از شــبکه هــای اجتماعــی و
دوســتان مجــازی خــود فاصلــه بگیریــد.
احتمال شکست روابط موجود در شبکه های اجتماعی
بیش از روابطی ست که در دنیای واقعی داریم
از حســادت و غیرتــی کــه در روابــط موجــود در شــبکه هــای
اجتماعــی وجــود دارد بــه نــدرت نتیجــه مثبتــی حاصــل مــی شــود.
اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی بــرای ایجــاد روابــط بیشــتر و
صمیمــی تــر گزینــه ای آســان اســت امــا بهتــر اســت بدانیــد کــه
ایــن گزینــه آســان مــی توانــد خســارات غیــر قابــل جبرانــی بــه روابط
شــما در دنیــای واقعــی بزنــد .مطالعــات نشــان مــی دهــد زمانــی کــه
یکــی از زوجیــن بیــش از حــد درگیــر یــک شــبکه اجتماعــی ماننــد
فیــس بــوک شــود همســر او تمایــل بیشــتری بــرای نظــارت و کنترل
اعمــال و رفتــار او خواهــد داشــت کــه ایــن موضــوع مــی توانــد منجر
بــه بحــث هــای طوالنــی و در نهایــت مــرگ رابطــه شــود.
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را در اتــاق دیگــری بگذاریــد و آن را بــا خــود بــه رخــت خــواب نبریــد.
حریم خصوصی شما را به خطر می اندازد
در بیــن شــبکه هــای اجتماعــی خریــد و فــروش اطالعــات افراد
امــری طبیعــی ســت و طبــق افشــاگری هــای اخیــر اســنودن دولــت
هایــی نظیــر آمریــکا بــه تمــام اطالعــات افــراد از جملــه آدرس ایمیل،
تمــاس هــای شــما در اســکایپ و ســایر شــبکه هــای اجتماعــی
دسترســی دارنــد کــه ایــن امــر موجــب کــم رنــگ شــدن مفهومــی به
نــام حریــم خصوصــی در فضــای مجــازی شــده اســت  .بنابرایــن اگــر
هــر چیــزی را کــه بــه ذهنتــان مــی رســد در شــبکه هــای اجتماعــی
بــا دیگــر کاربــران بــه اشــتراک بگذاریــد بایــد بدانیــد کــه تنهــا بــه
دولــت هــا و شــبکه هــای اجتماعــی کمــک کــرده ایــد کــه شــما را
راحــت تــر بــه دام بیاندازنــد .در پایــان ذکــر ایــن نکتــه ضــروری ســت
کــه شــبکه هــای اجتماعــی در کنــار ایــن اثــرات منفــی و مخــرب
فوایــد بــی نظیــری بــرای پیشــرفت و ترقــی جوامــع ،ســازمان هــا و
افــراد نیــز داشــته اســت و انتخــاب بعــد مثبــت یــا منفــی هر فنــاوری
بــر عهــده خــود کاربــر اســت.
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استفاده بیش از حد از شبکه های اجتماعی خالقیت
افراد را نابود می کند
طبــق تجربــه و بــه جــرات مــی گوییــم کــه شــبکه هــای
اجتماعــی آســان تریــن راه بــرای توقــف رشــد یــا کشــتن فرآینــد
خالقیــت در انســان اســت .تأثیــرات منفــی گشــت وگذارهــای بــی
هــدف در شــبکه هــای اجتماعــی ماننــد زمانی ســت کــه شــما از روی
بــی فکــری و بــدون برنامــه خاصــی بــه تماشــای تلویزیــون و برنامــه
هــای ایــن جعبــه جادویــی بپردازیــد.
قلدرهای فضای سایبری هنوز زنده و سرحال هستند
مــردم فکــر مــی کننــد در فضــای مجــازی هیــچ محدودیتــی
وجــود نــدارد و بــه همیــن دلیــل چیزهایــی را کــه در زندگــی واقعــی
بــه عنــوان راز حفــظ مــی کننــد و کــم تــر بــر زبــان مــی آورنــد
بــه آســانی در شــبکه هــای اجتماعــی بیــان مــی کننــد .اگــر شــما
جــزء ایــن قبیــل افــراد نیســتید بــاز هــم ایــن احتمــال وجــود دارد کــه
روزی برخــی از مســائل خصوصــی خــود را بــا کاربــران دیگــر در میان
بگذاریــد و اگــر همیــن اآلن هــم بیــان حــرف هــای خصوصــی تــان
بــرای دیگــران در فضــای مجــازی یکــی از عــادت هایتان اســت بهتر
اســت همیــن جــا تمامــش کنیــد .آن قدرهــا هــم کــه فکــر مــی کنید
در اینترنــت ناشــناس نیســتید.
شبکه های اجتماعی افراد را به شدت بی خواب
می کنند
نــوری کــه از صفحــه نمایــش دســتگاه هــای الکترونیکــی
مختلــف بــه چشــمان شــما ســاطع مــی شــود ذهــن را فریــب داده و
بــه آن القــا مــی کننــد کــه اآلن وقــت خــواب نیســت .یکــی از عوامل
کلیــدی بــرای برخــورداری از ســامت جســمی و روانــی کامــل خواب
کافــی ســت و عــوارض بــی خوابــی هــای مکــرر بــر هیــچ کــس
پوشــیده نیســت بنابرایــن بهتــر اســت هنــگام خــواب گوشــی خــود

نوری که از صفحه
نمایش دستگاههای
الکترونیکی مختلف به
چشمان شما ساطع می
شود ذهن را فریب داده
و به آن القا می کنند که
اآلن وقت خواب نیست
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بوی ماه مهر
بنای محبوب آن همیشه آباد!
پاييــز بــوي مدرســه ميدهــد .بــوي مهــر،

بيــدار مــي شــود.

مدرســه و شــوق كودكانــه در پيــاده روهــا،

بــه شــوق گشــایش درهــای دانایــی ،بــا گام

بــوي مهربانــي ،بــوي لبخنــد ،بــوي درس و
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بــوي نمــره هــاي بيســت ،بــوي دفتــر حســاب و
مشــق هــاي ناتمــام ،بــوي دوســتي و محبــت...

بارهــا روز اول مهــر را بــه یــاد آورده ام .هنــوز
عطــر شــاخه گلــی کــه بــه دســتم دادنــد ،در

پاييــز بــا خــود شــور مــي آورد و قاصــدك هــا

فضــای خاطــرم مــی پیچــد و مغــرو ِر آن کالمــم

درختــان آمــاده مــي شــوند تــا بــا شــوق،

یــادش بــه خیــر؛ صــدای زنــگ مدرســه و

رنگــي بــر ســر كودكانــي كــه مشــتاقانه بــه

پاســخ بــه پرســش معلــم ،هیجــان نمــره

هــاي انبــوه درختــان صــف كشــيده انــد ،تــا

مدرســه ،فرصــت بــزرگ فهمیــدن بــود کــه در

خبــر بازگشــايي مدرســه هــا را مــي دهنــد،

کــه ورودم بــه مدرســه را خــوش آمــد گفــت.

بــرگ هــاي رنگارنگشــان را چــون كاغذهــاي

شــوری کــه در دلــم برپــا مــی کــرد؛ بــی تــاب

مدرســه مــي رونــد بريزنــد و ســارها بــر شــاخه

بیســت و اشــتیاق شــنیدن «آفریــن» از زبــان او !

آوازهــاي گرمشــان را بدرقــه كننــد .نســيم،

آن ،روح قــد مــی کشــید و بــزرگ مــی شــد،
اصــ ً
ا پــی بــردن بــه معنــای زندگــی ،راز

خــواب را در ســايه هــاي كوتــاه ديــوار جــا

بــه دســت مــی آمــد.

بدونــد .روزهايــي كــه آفتــاب بــه شــوق مدرســه

بنای محبوب آن همیشه آباد!
ِ

نفــس هــاي معطــرش را هــر صبــح بــر گونــه
هــاي ســرخابي كودكانــه شــان مــي دمــد تــا

بگذارنــد و مشــتاقانه تــا حيــاط منتظــر مدرســه

رفتــن هــر صبــح زودتــر از آواز خــروس هــا
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هــای کودکــی ،راه مدرســه را طــی مــی کنــم.

زیســتن و قانــون حیــات ،زیــر ســقف مدرســه

گرم مثل
تابستان
تیر ماه

تابستانی ها آمار باالیی در میان متولدان دارند .خوبی شان
این است که مادر در اواخر بارداری از هوای خوب و نور
کافی بهره می برد و پس از تولد هم نور زیادی را دریافت
می کند .آن ها به خاطر قرار گرفتن در معرض نور و آفتاب
زیاد در ابتدای تولد و تشکیل سیستم عصبی بر اساس آن
به گرما عادت کرده اند و احتماال در آینده مشکل بیشتری

شهریور ماه

مرداد ماه
مرتضي نيکنام
حسین قدیمی
محمدحسين نجفي
علیرضا مددی
فضل اله پیگم کرده
حمزه عوض زاده
سجاد توسلي
غالمحسین خوشدل
علی محمد پورمند
عبدالحسين ناني
طاهره شكوهي
رضا شکیب
مصعب منوچهری
محمدجواد حقیقت
محمد مهدی خضری
ياسين علي پور
جابر عباسی
محمد کوتاه نظر
محمد حاجی زاده
عالء الدین دهقانی
آرش رزیان
سید علی هاشمی
رقیه همایون
ابوالفضل پايمرد
سجاد نعیمی

حبيب اله حسن پور
شعیب اسفندیاری
حسن سمنگوئی
علی اکبر حسینی
سعید حسینی
رضا ذاکری فرد
حسین سمیعی
علي عزيزي
مسلم سهیلی
خلیل تقوی
وهب زماني
قاسم میر
عبدالمجید بهمن نژاد
محمد باقری نیا
الناز آزاده نمین
محمد رحيم زاده
احد عاشوري
علی اصغر یوسفی
محمد رضا غالمي
فرشید فرهمندنیا
علي ديندار
جواد باقري
مرتضي هاشمي
محمد حسین حیدری
اکبر حیدری
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جناب آقایــان ســعید نعیمــی و محمدرضــا غالمی درگذشــت عزیزانتــان را بــه شماتســلیت میگوییم
و برای بازمانــدگان صبــر جمیــل خواهانیم

عادل پیرایش
صادق پیرایش
وهب ملکی
نوید خزفروش
حسين شجاعي نژاد
حامد باقری
عيسي فيروز
علي نهفته دل
ابوذر رحماني
محمد امين ديدون
بهنام شجاع
عباس قائدی
ابراهیم شیخ نژاد مقدم
سید مجتبی احمدی زاده
مسعود عباسی
مسعود شكري
الياس حقيقت
عاکف هدایتی آج بیشه
سید عبدالرضا علوی
مهدی راهپیما
یوسف احمدی
احسان مختاری
عباس صمیمی
نجمه درتاج
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مهدي بهاالديني
جالل عبدالهی
الیاس جعفری
احتشام ریحانی شورباخورلو
مصیب اکبری
محمد فرامرزی
غالم شعبانی
جاسم اکبری
محمد اسماعیلی
عادل ابراهیمی
علي حسين پاسداري كيا
سید محمود امینی
ماندانا خسروی
محمد پيگم کرده
حمید حیدری
عليرضا ظريف
مرتضی ثقفي
محمد جواد قادري
حبیب عابدی
هادی عابدی
حمید گچوئی
مسلم باقری
امير افسري
پونه سادات احمدی زاده
مهران فتوحی زاده
محمد حسینی
جواد فرهمند

علی کاوندی جهانگیری
محسن زرين دوست
مرتضی غالمی
وحید لطفی
ايوب شريفي
رضا جاوید جهرمی
غالمرضا جعفری
حوريه شریفی پور
حسین نجاتی راد
مجتبی موالئی
جابر عباسي
سليمان رفيعي
حیدر گردون
جعفر گردون
وحید کهنسال
علی اصغر احمدزاده
يحيي شيباني
مهدي كريمي
حسن پورعلي
وحید سجادی
عبدالحمید اورنگ

با فصل های سرد خواهند داشت.متولدان تابستان احتمال
بیشتری دارد که به قد بلندتر و تن سالم تری برسند.
دریافت نور و گرمای کافی در  ۳ماهه اول تولد ،موجب می
شود استخوان بندی بهتری در این کودکان شکل بگیرد.
ضمن این که مادرشان هم  ۳ماه آخر بارداری را در بهار
گذرانده و به نور و هوای خوب دسترسی داشته است.
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پل طبیعت
پــل طبيعــت پلــي اســت در شــهر
تهــران و ميــان بوســتان آب و آتــش و بــر
فــراز بزرگــراه مــدرس كــه بزرگتريــن
پــل غيرخودرويــي ايــران محســوب
میشــود کــه در مهرمــاه ســال 1393
مــورد بهرهبــرداری قــرار گرفــت .ایــن پــل
دارای  3طبقــه اســت کــه طبقــه اول آن
1450متــر مســاحت دارد و بيشــتر بهمنظور
حركــت و تــردد شــهروندان پيشبينــي
شــده اســت .طبقــه دوم پــل نيــز 2
هــزار و  870متــر مســاحت دارد و عمدتــا
بــه فضايــي بــراي مانــدن شــهروندان
اختصــاص دارد کــه انــواع فضاهــاي
تفريحــي ماننــد نمايشــگاه ،كافــي شــاپ،
گالــري و رســتورانهاي بــرای آن در نظــر

گرفتــه شــده اســت .طبقــه ســوم نيــز كــه
روي پايههــاي آن قــرار گرفتــه فضايــي
بــراي مانــدن و اســتفاده از فضاهــاي
طبیعــت اســت.
وزن ســازه فلــزي پــل در حــدود 2
هــزار تــن ،طــول آن در حــدود  270متــر
و حداقــل عــرض آن  10و حداكثــر  40متــر
مــي باشــد و حداكثــر ارتفــاع آن از ســطح
زميــن  34متــر اســت.
مســاحت ايــن پــل  7هــزار مترمربــع
اســت كــه  720متــر آن بــه فضــاي ســبز
و  480متــر آن بــه رســتوران هــا ،كافــی
شــاپ و ديگــر فضاهــاي فرهنگــي و
تفريحــي اختصــاص خواهــد داشــت.
در آبانمــاه ســال گذشــته نیــز پــل

طبیعــت حائــز اهــدای جایــزه جهانــی
«خشــت طالیــی» بــا مشــارکت مرکــز
اســکان ســازمان ملــل متحــد شــد .پــل
طبیعــت بــه دلیــل ســازه و همچنیــن
کاربــریاش توانســت در بخــش پلهــای
عبــوری جــزء پنــج ســازه برتــر جهــان
در ســال  2015قــرار گیــرد .در بخــش
پلهــای بزرگراهــی نیــز پــل طبیعــت بــه
انتخــاب مــردم توانســت مقــام اول ایــن
مســابقه بینالمللــی را بــه دســت آورد.

توصيههايي
براي تغذيه سالم اعضاي خانواده
بــراي اينکــه بــه خانــواده تــان کمــک کنيــد تغذيــه
بهتــري داشــته باشــند ،ســعي کنيــد مــوارد زيــر را
اجــرا کنيــد .بــه يــاد داشــته باشــيد انجــام ايــن نــکات
موجــب مــي شــود فرزنــدان شــما ســالم ،قــوي و
باهــوش بــزرگ شــوند و اگــر خودتــان از اضافــه وزن
رنــج مــي بريــد بــه کاهــش وزن تــان کمــک مــي کنــد.

مصــرف ميــوه بــه عنــوان
ميــان وعــده صبــح و ميــان وعــده
عصــر نيــز بســيار مفيــد اســت.
اگــر بچــه هــا بــه خــوردن ميــوه
عالقهمنــد نيســتند ،بايــد خالقيــت
بــه خــرج دهيــد

فصلنامه داخلی شرکت سیمان المرد
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AVAYE SIMAN

 -1گوشــت بــه مقــدار کمتــر و ســيب زمينــي و ســبزيجات
بيشــتري ســر ســفره بياوريــد؛ ســبزيجات پهــن بــرگ از همــه بهترند.
مــي توانيــد از گوجــه فرنگــي ،نخودفرنگــي ،لوبيــا ســبز و هويــج پخته
نيــز اســتفاده کنيــد .بــه يــاد داشــته باشــيد ســيب زمينــي را پختــه يــا
کبابــي مصــرف کنيــد.
 -2اگــر بــه غذاهــاي آمــاده عالقــه منــد هســتيد ،انواعــي را
انتخــاب کنيــد کــه چربــي کمتــري دارنــد؛ هنــگام خريــد برچســب
غذاهــا را مطالعــه کنيــد.
 -3حداقــل هفتــهای دو تــا ســه بــار خــورش بپزيــد؛ مثــاً
مقــداري فيلــه مــرغ ســاطوري شــده را بــه همــراه ســيب زمينــي،
هويــج ،قــارچ ،گوجــه فرنگــي و عصــاره گوشــت بــراي  40دقيقــه بــه
صــورت خورشــي بپزيــد و قبــل از مصرف ،مقــداري کلم و ســبزيجات
خردشــده بــه آن اضافــه کنيــد.
 -4از ســرخ کــردن غذاهــا بــه ويــژه در ظــرف ســرخ کــن
خــودداري کنيــد؛ خــوراک هايــي کــه بــا روغــن زيــاد ســرخ شــوند،
مضــر هســتند و هــر چــه غــذا کمتــر ســرخ شــود ،بهتــر اســت .اگــر
مجبــور بــه ســرخ کــردن هســتيد ،از روغــن مايــع مخصــوص ســرخ
کــردن بــه مقــدار کــم اســتفاده کنيــد و مصــرف غذاهــاي ســرخ
کــرده را کاهــش دهيــد .بچــه هــا خيلــي زود بــه غذاهــاي کــم روغن
عــادت مــي کننــد.

 -5ميــوه بيشــتري ســر ميــز بياوريــد؛ مثـ ً
ا بــه همــراه صبحانــه
يــک ظــرف ســاالد ميــوه ســر ميــز بياوريــد .مصــرف ميــوه بــه عنوان
ميــان وعــده صبــح و ميــان وعــده عصــر نيــز بســيار مفيــد اســت .اگر
بچــه هــا بــه خــوردن ميــوه عالقــه منــد نيســتند ،بايــد خالقيــت بــه
خــرج دهيــد مثـ ً
ا ميــوه را بــه صــورت ورقــه ورقــه شــده بــه عنــوان
دســر تــدارک ببينيد.
 -6حداقــل هفتــهاي دو بــار ســوپ درســت کنيــد؛ بــه ايــن
ترتيــب مــي توانيــد بچــه هــا را بــه خــوردن ســبزيجات تشــويق کنيد.
ايــن ســوپ هــا را بــه همــراه نــان هــاي ســبوس دار يــا نــان هــاي
غنــي شــده مصــرف کنيــد.
 -7لبنيــات کــم چــرب (کمتــر از  2/5درصــد چربــي) خريــداري
کنيــد؛ بــه عنــوان مثــال ابتــدا شــير دو درصــد چربــي خريــداري و بــه
تدريــج از شــيرهاي داراي چربــي کمتــر اســتفاده کنيــد .بــه ياد داشــته
باشــيد شــير ،ماســت و پنيــر کــم چــرب بــه همــان انــدازه لبنيــات
پرچــرب مغــذي هســتند.
 -8عــادت خريــد شــيريني ،بيســکويت و شــکالت را تــرک
کنيــد؛ اگــر الزم مــي دانيــد حداکثــر هفتـهاي يــک بســته بيســکويت
و يــک قطعــه شــکالت بــراي فرزنــد خــود خريــداري کنيد و هميشــه
نوشــيدني هــاي کــم کالــري خريــداري کنيــد و از نوشــابه هــاي
عــادي اســتفاده نکنيــد.
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معجزه زندگی خودت باش
اگر بر این باوری که سنگ برایت معجزه می کند معجزه رخ خواهد داد
اگر بر این باوری که آسمان برایت معجزه میکند معجزه رخ خواهد داد
اما آگاه باش دوست خوبم نه سنگ از خود قدرت دارد نه آسمان
آنچه که نیرو دارد باور توست
ایمان و یقین راسخ توست
اگر سنگ قدرتی داشت
فکری به حال خود می کرد!
هر گاه این سخن حضرت عشق رو می خونم
به بودن خود شک می کنم
«بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست
از خود بطلب هرآنچه خواهی که تویی»

