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سیمان المرد تنها صادر کننده نمونه و برتر
صنعت سیمان فارس در سال 94
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باحضور استاندارفارس ،لوح و تندیس صادرکننده نمونه برتر به سیمان المرد اهداشد.
آئین نوزدهمین سالروز ملی صادرات و تجلیل از صادرکنندگان برتر فارس با حضور مسئولین ارشد استان در اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی شیراز ،برگزارشد .در این مراسم با اهدا لوح و تندیس صادرکننده نمونه برتر
توسط استاندارفارس به سیمان المرد ،این مجموعه بزرگ بار دیگر برقله ی صنعت و صادرات ایستاد.
علی همتی،رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت فارس دراین مراسم گفت :با توجه به توانمندیهای استان
فارس 18 ،صادرکننده از بین فهرست گروههای مختلف پس از ارزیابی بر اساس ضوابط و معیارهای مصوب ملی
انتخاب شدند .وی درادامه به توانمندی های صنایع فارس در حوزه صادرات اشاره کرد و گفت  :استان فارس
کارخانجات سیمان زیادی دارد که امسال هم یکی از این شرکت ها به نام سیمان المرد به عنوان واحد منتخب
تقدیر می شود .وی افزد:استفاده از تولیدات این کارخانجات در آزاد راه شیراز – اصفهان به جای آسفالت باعث
می شود تا حداقل  2سال محصول سیمان واحد های مذکور استفاده شود.

تنها راه برون
رفت از وضعیت
فعلی صادرات
است
در نشست شورای مدیران که
با حضور مدیر عامل سیمان المرد
برگزار شد ،ابراهیم غالم زاده در
خصوص وضعیت اقتصادی حاکم
بر صنعت سیمان گفت :سال ،94
سال سنگینی بوده است ،چرا که
در 6ماهه ی سپری شده ،شرایط عمرانی ،بودجه ای و
اقتصادی کشور به شکلی بوده که میزان سرمایه گذاری
در صنایع سیمان بر به شدت کاهش یافته است و مصرف
سیمان نیز در حال حاضر نسبت به تولید بسیار کاهش
پیداکرده است .غالم زاده گفت :در شرایطی که کشور روز
به روز به سمت تولید بیشتر سیمان پیش می رود ،ولی از
نظر مصرف در بدترین شرایط قرار دارد و صنایع سیمانی،
سیمان های خود را با قیمت های بسیار نازل روانه بازار
میکنند و این خود یک رقابت منفی را به وجود آورده است.
مدیر عامل سیمان المرد با اشاره به افزایش 25درصدی
هزینه های گاز،برق ،نیرویانسانی و قطعات مصرفی افزود،
هنوز سیمان به قیمت سال قبل به فروش میرسد.وی
گفت :نقدینگی در مجموعه های صنعتی کشور به خصوص
سیمان کاهش پیدا کرده است و عالوه بر شرایط ویژهی
بحث کاهش قیمتها ،در بحث فروش اعتباری و نسیه ای

هم سیمانی ها با هم رقابت میکنند و حتی محصوالتشان را
 6ماهه و اعتباری می فروشند.
ابراهیم غالم زاده با ارایه آمار تولید و فروش در شش
ماهه نخست سال بیان داشت،باید برای شرایط جدید
تدابیری تازه اندیشیده شود و برای اینکه مجموعه بتواند
به مسیر رشد و تعالی خود ادامه دهد ،اولین تدبیر کاهش
هزینههای تولید و هزینه های سربار و جانبی است که این
مهم نیاز به عزم همگانی دارد .وی تداوم کیفیت محصوالت
با هدف حفظ مشتریان را مهم برشمرد و با توجه به رقابت
باال در میان صنایع سیمانی،تاکید کرد تنوع محصوالت و
شناخت نیاز بازار و ارائه خدمات حمل و نقل به بهترین
شکل ممکن سرلوحه کارها قرار گیرد .غالم زاده بیان داشت،
با توجه به فاصله  120کیلومتری تا دریا ،تنها راه برون رفت
از وضعیت فعلی همچنان بحث صادرات است و این مزیتی
است که باید با همه عوامل در بخش های تولید ،فروش
وصادرات بتوانیم موفق تر از گذشته عمل کنیم.


مراسم تودیع و معارفه مدیر کارخانه سیمان المرد

مهندس بهرامی به عنوان مدیر جدید کارخانه معرفی شد
افتخار خود دانست و اظهار داشت :یکی از بهترین تجربیات
در نشست شورای مدیران که با حضور مدیر عامل سیمان
دوران کاریام حضور در سیمان المرد بوده است.
المرد برگزارگردید ،مهندس بهرامی به عنوان مدیر جدید

AVAYE SIMAN

کارخانه معرفی شد  .محمدرضا بهرامی از جمله مدیران با
سابقه و باتجربه این مجموعه صنعتی است و شناخت کاملی
از المرد ،خط و تجهیزات تولیددارد  .وی از سال 1385
تاکنون با سیمان المرد همکاری دارد.
مهندس فرهادی مدیر اسبق کارخانه  ،ضمن تشریح
عملکرد و برنامه های انجام شده در دوران مدیریت خود
در این مجموعه ،بیان داشت :در طول مدت همکاری با
این مجتمع صنعتی ،با همدلی و استفاده از دانش و توانی
که وجود داشت ،سعی نمودم تا در تحقق بخشی از اهداف
مجموعه نقش تاثیر گذاری ایفا کنم .وی افزود ،با تالش و
برنامهریزیهای انجام شده از نظر منابع انسانی ،میزان تولید
و کیفیت محصوالت به موفقیت های چشمگیری دست
پیداکردهایم .فرهادی علت جدایی خود از سیمان المرد را
دالیل شخصی برشمرد و  8ماه خدمت در سیمان المرد را
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حضور سیمان المرد در نمایشگاه ها ی بین المللی

شرکت سیمان المرد با توجه به تنوع و کیفیت محصوالت و همچنین جذب بازارهای جدید و فعالیت مستمر درحوزه
صادرات در نمایشگاههای معتبر بینالمللی شرکت میکند .عرضه سیمان های تیپ صادراتی و معرفی توانمندی های این
مجتمع بزرگ صنعتی از جمله برنامه های حضور در نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان و صنعت سيمان است .
پاییز امسال این مجموعه صنعتی در دو نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان امارات ( )Big5 2015و صنعت سیمان و
بتن خاورمیانه ( )Middle East Concrete 2015و همچنین نمايشگاه بين المللی تخصصی ساختمان و زیرساخت های
عمان (  )Infra Oman 2015حضور چشمگیری داشته است.
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تقدیر از رانندگان برتر سیمان المرد
در جلســه داخلــی کــه بــا حضــور مدیــر عامــل  ،کارکنــان
و راننــدگان شــرکت حمــل و نقــل پــارس ترابــر برگــزار
گردیــد ،از راننــدگان برتــر ایــن شــرکت تقدیــر شــد.
مهــدی واعــظ زاده مدیــر عامــل ایــن شــرکت در ایــن
خصــوص گفــت :مــاک انتخــاب راننــدگان برتــر رعایــت
اصــول فنــی و قانونــی ،حرکــت در مسیرسیاســتها و
راهبردهــای کارخانــه  ،حمــل تنــاژ مــد نظــر ماهیانــه تــا
ســقف  1100تــن و همچنیــن ویژگــی هــای اخالقــی و
رفتــاری اعــم از نظــم و ترتیــب در انجــام کارهــا و رعایــت
مــوارد ایمنــی بــوده اســت .وی افــزود ،درمــدت فعالیــت
راننــده هــای فــوق هیــچ شــکایتی در حــوزه حمــل و نقــل
از آنهــا نشــده اســت و همــواره بــا نگهــداری و حفاظــت از
وســیله نقلیــه شــان هزینــه کمتــری بــر شــرکت تحمیــل
کــرده انــد .حســن خضــری و مختــار عبــداهلل نــژاد ،دو

راننــده برگزیــده هســتند کــه بــا اهــدا لــوح و هدیــه
نفیــس از آنهــا تقدیرشــد.
شــرکت پــارس ترابــر از جملــه شــرکت هــای هلدینــگ
مجموعــه ســیمان المــرد اســت .ایــن شــرکت بــا هــدف
تســهیل در حمــل و نقــل ،حمــل مطمئــن تــر بــار و
جلــب رضایتمنــدی مشــتریان  ،اقــدام بــه راه انــدازی
شــرکت حمــل و نقــل پــارس ترابــر کــرده اســت .در ایــن
شــرکت تعــداد  20کامیــون  45 ،بونکــر و  6کمپرســی
بــا مالکیــت ســیمان المــرد بــه صــورت اجــاره دراختیــار
راننــدگان قــرارداده مــی شــود .همچنیــن امکانــات رفاهــی
و خدماتــی از قبیــل اســتراحتگاه راننــدگان ،تعمیــرگاه و
غــذا خــوری  ،اتــاق انتظــار بــرای کارکنــان و راننــدگان و...
از دیگــر خدمــات ایــن شــرکت بــه مشــتریان میباشــد.

مراسم تقدیر از کشتی گیر سیمان المرد

عبدالرضا رستگار :از شرکت سیمان المرد به عنوان تنها حامی مالی در این مسابقات قدردانی می نمایم.

به گزارش روابط عمومی سیمان المرد ،از کشتیگیر
باشگاه فرهنگی ورزشی سیمان المرد ،قهرمان مسابقات
جهانی پیشکسوتان جهان ،با حضور مردم و مسئولین در
فرودگاه شهید دستغیب شیراز استقبال شد .عبدالرضا
رستگار کشتیگیر وزن  58کیلو سیمان المرد ،مدال طالی
مسابقات جهانی پیشکسوتان یونان را به گردن آویخت و
عنوان فنیترین کشتی گیر مسابقات را نیز به دست آورد.
به پاس قهرمانی ارزشمند این کشتی گیر المردی ،مراسم
تقدیری از سوی شرکت سیمان المرد و فرمانداری این
شهرستان در شهر المرد برگزارشد.
ارسالن پور کریمی  ،مشاور اجتماعی مدیر عامل در اینباره
گفت :المرد در منطقه محرومی واقع شده است اما جوانان با
استعداد و توانمندی دارد که باید به آنها در همه ی عرصه ها
به ویژه ورزش بها داده شود .وی افزود ،هدف سیمان المرد
کمک به کشف استعداد جوانان و شکوفایی ورزش شهرستان
المرد است وی گفت :ورزش فضایی را فراهم می کند تا
ورزشکاران این منطقه در عرصه های ملی و بینالمللی خود
را نشان دهند و نگاه ها را به سمت این شهرستان معطوف
کنند  .رستگار با ابراز خوشحالي از کسب دومين مدال
خود گفت:تکرار قهرماني از کسب قهرماني سختتر

است و اين فشار روحي و انتظاراتي که مردم از من
داشتند کار من را سختتر کرده بود ،ولي خدا راشاکرم
که با دعاي خير مردم و استعانت از سيدالشهدا به
اين مهم دست يابم وگوشهاي از زحمات مربيان و
مسئولين شهرستان المرد را جبران نمايم.ايشان در
پايان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات فرماندار ،بخشدار
عالمرودشت ،رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان
المرد ،از حمايت مالي کارخانه سيمان المرد به عنوان
تنها حامي خود در طول مسابقات و همچنین برگزاری
این مراسم،قدرداني کرد.



به گزارش روابطعمومی ،با اعطای تسهیالت ویژه ،تعداد
 20نفر از کارکنان سیمان المرد به عتبات عالیات

اعزامشدند .این سفر زیارتی و معنوی در راستای ارتقای
سطح فرهنگی و انگیزشی کارکنان و خانواده ایشان
صورت گرفته است و از جمله برنامه های مستمر و

ساالنهی شرکت سیمان المرد است .در سال گذشته نیز
تعداد بیست نفر از کارکنان سیمان المرد به عتبات
عالیات اعزام شدند.
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اعزام کارکنان به عتبات عالیات
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در دنیای پیچیده ی امروز ،سازمان هاي مختلف اعم
از صنعتي ،بازرگاني ،غير انتفاعي و دولتي براي بقاء و
دوام حيات نيازمند تجديد نظر در تحول سازماندهي
كارها و تقسيم وظايف ميان اعضاء و كاركنان خود
هستند .براي برخورد مؤثر با اوضاع و احوال متغير
محيطي ،لزوم بسيج توان ،دانش ،مهارت و تخصص
تمامي كاركنان بيش از پيش احساس مي شود .از اين
رو ساختارهاي تيمي و سازمانهايي كه محور اصلي
فعاليت خود را بر مبناي كارهاي تيمي قرار دادهاند
ظهوركردهاند .سازماندهي كارها به شكل تيمي،
مستلزم شناخت و آگاهي از اصول و مباني كار تيمي
است .به همین دلیل در این نوشته تالش شده است
تا به اختصار موارد مرتبط و مؤثر در ایجاد و توسعه ی
کار تیمی و نیز موانع موجود در استفاده ی بهینه از این
ابزار مؤثر ،به همکاران ،شناسانده شود.
تيم و مفهوم آن
براي تيم تعاريف متعددي صورت گرفته كه در اينجا به
تعدادي از اين تعاريف اشاره مي شود:
تيم عبارت از گروهي از افراد است كه در جهت رسيدن
به هدفي مشترك با يكديگر همكاري ميكنند .عالوه بر
این ،تيم را می توان متشکل از يك گروه دو يا چندنفره از
افراد دانست كه به طور مستقيم با يكديگر تعامل دارند و
به منظور رسيدن به اهداف ،كارها را هم آهنگ ميكنند.
همچنین تيم به گروه كوچكي از افراد گفته می شود كه
داراي مهارت هاي مكمل هستند و به هدف مشترك،
اهداف عملكرد و رويكردي كه خود را در مقابل آن پاسخگو
ميدانند ،متعهد هستند.

اهدف تیم سازی :تیم سازی یکی از جنبه های کار
سازمانی است که اهداف مهمی را پیگیری می کند که
عبارتند از:
هدف گذاری یا اولویت بندی کارها.
تحلیل یا تعیین چگونگی انجام کار.
بررسی چگونگی انجام کار توسط گروه و فراگردهای
آن (مانند هنجارها ،تصمیم گیری و ارتباطات و .)...
بررسی روابط میان افرادی که کار خاصی را
انجاممی دهند.
انواع تيم
تيم ها را با توجه به اهداف آنها مي توان به چند دسته
تقسيم نمود:
 -1تيم حل كننده مسأله :در اين نوع تيم ،افراد
بايكديگر تبادل نظر مي كنند و در مورد كار ،ابراز عقيده
مينمايند ،اما اختيارات آنها محدود است و به ندرت
ميتوانند به نظرات خود جامعه عمل بپوشانند ،يكي از
بيشترين كاربردهاي اين گونه تيم ها« ،دواير كيفيت» است
كه از هشت تا ده كارگر ،كارمند و سرپرست تشكيل ميشود
و براي ارتقای كيفيت ،راه حلهايي را پيشنهادميكنند.
 -2تيم خودگردان 10 :تا  15نفر تشكيل ميشود
و مسؤوليت آن ،نظارت بر پيشرفت كار ،تعيين وظايف،
نظارت بر چگونگي انجام عمليات و وظايفي از اين قبيل
ميباشد .در اين نوع تيم ها ،سرپرستي نقش كمرنگي دارد
در شركتهايي مثل زيراكس ،جنرال موتورز و پپسي كوال،
شاهد وجود تيمهاي خودگردان مي باشيم.

 -3تیم وظیفه ای :یک تیم کاری است که مرکب از
یک مدیر و کارکنان او در واحدش می باشد و در تالش
جهت بهبود فعالیت های کاری یا حل مسائل ویژه یک واحد
وظیفه ای خاص می باشد.
 -4تیم چند وظیفه ای :تیمی است مرکب از کارکنانی
که سطح یکسانی (در سلسله مراتب سازمانی) دارند اما
حوزه کاری آنها متفاوت است و برای انجام یک کار تخصصی
گردهم می آیند .تیم های تخصصی اساسا با گروه های
کاری مرسوم که اکثر سازمانها برای پیگیری اهدافشان
تشکیل میدهد تفاوت دارند ،آنها متشکل از کارشناسان بر
جسته درحوزه های ویژه هستند که به طور خاص بر روی
پروژههایی بلند پروازانه کار میکنند انر ِژی فراوانی دارند و
کارشان از آهنگی مناسب برخوردار است به همین دلیل،
کار کردن با این تیم ها سخت است و بسیاری از مدیران
از این که در پروژه اي با چنین تیم هایی روبرو میشوند
هراس دارند.
 -5تیم مجازی :تیمی است که اعضای تیم یه صورت
الکترونیکی گرد هم می آیند؛به گروه ها اجازه می دهد که
بدون داشتن دغدغه مکان و زمان گرد هم بیایند .این روزها
چنین تیمهایی را می توان در شبکه های اجتماعی برای
انجام امور اداری یک سازمان ،مشاهده کرد.

كليدهای کار تيمی اثر بخشی:
افراد وقتی در تیمی با یکدیگر کار میکنند نیازهایی
دارند .این نیازها شامل :ارتباطات موثر ،گوش فرا دادن ،حل
موفقیت آمیز تعارض ها (که ناگزیر وقتی افراد در گروها
قرار می گیرند پدید میآید) ،درک و سازگاری با زمینههای
مختلف دیگر اعضای تیم ،سرانجام حفظ احساس انگیزش
میان تمام اعضای تیم میباشد.
 -1ارتباطات :ارتباطات ،جوهر کار تیمی موفقیت آمیز
است .ارتباط مؤثر نقطه آغاز درک و فهم ،تفسیر و اقداماست.
از سوی دیگر ،ارتباط غیر مؤثر ممکن است به سوء تفاهم،
سوء تعبیر و همچنین بی عملی یا اقدام نامناسب بینجامد.
 -2گوش دادن فعال :ارتباط تیمی مؤثر در بر گیرنده
دو دسته مسؤولیت هاست :یکی فرستنده پیام و دیگری
دریافت کننده پیام .تکنیکهایی نظیر شرح و بسط دادن،
تعبیر و تفسیر کردن ،انعکاس مضامین پیام ،کمک ها
را به کار گرفتن ،و انعکاس احساس های پنهان از فنون
گوشدادن فعال هستند این تکنیکها به بسته شدن حلقه
ارتباط کمکمیکند ،این خاطر جمعی فراهم می شود که
نه تنها اعضای تیم ،حرف های همدیگر را میشنوند بلکه در
نتیجه درک آنها ،اقدامات مناسب نیز به عمل می آورند.
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اندازه تيمها
معموالً بهترین تیمها آنهایی هستند که کوچک باشند.
اعضاء برای ایجاد رابطه متقابل (به گونه ای موثر و سازنده)
و نیز در زمینه رسیدن به توافق نظر با مسائل و مشکالتی
روبرو می شوند ،اگر تعداد افرادتیم زیاد باشد به زحمت
می توان تیم را منسجم کرد .تیم نمی تواند چندان متعهد
شود و برای ارائه عملکرد عالی مسئولیت گروهی و متقابل
می طلبد .اگر سازمان یا واحد مورد نظر بزرگ باشد و مدیر
بخواهد تیمی تشکیل دهد ،الزم است که یک تیم اصلی و
تعدادی زیر مجموعه و واحد فرعی به وجود آورد.
بيشتر تيم هاي موفق  3تا  10نفر عضو دارد .تيم هاي
بزرگتر با مشكالت تداركاتي پيچيده اي روبرو مي شوند.
همچنان كه اندازه تيم بيشتر مي شود ،دست يافتن به

توافق براي تعيين زمان و محل جلسات به طور روز افزوني
مشكل تر مي شود .تيم هاي بزرگتر مجبور هستند ذهنيت
و ظرفيت فكري تيم را توسعه دهند .در چنين حالتي،
اعضاي تيم به جاي اينكه شركت كنندگاني فعال باشند،
بخشي از (يك دسته) مي شوند كه با حداقل پايداري
مسيري را ميپيمايند .تيم هاي كوچكتر به اعضاي خود
فرصت ميدهند تا مخالفت سالم را كه هدايت كننده تيم به
سمت راهحلهاي اثربخش است ،تجربه كنند .آنها به كنش
و واكنش سريع ،بارش مغزي و ایجاد اعتماد و احترام ،اجازه
بروز مي دهند.
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 -3برطرف کردن تعارض :زمانی که تیمهای کاری
تشکیل شده تعارضات و مشکالت کاری و رفتاری بین آنها
به وجود خواهد آمد .گاهی اوقات این تعارضات و مشکالت
کار تیمی را تحت تاثیر قرار می دهد.
روش  6مرحلهای که تیم می تواند به منظور تأمین یک
روش پایدار برای رفع تعارض به کار برد ،شامل موارد زیر
است:
• مرحله اول :اذعان کنید که تعارض وجود دارد .اقرار به
وجود مشکل ،گامی حیاتی در رفع مشکل است .تا وجود
یک مشکل به رسمیت شناخته نشود.
• مرحله دوم :تعارض « واقعی» را شناسایی کنید.
• مرحله چهارم :با هم راههای رفع تعارض را کشف کنید.
• مرحله پنجم :موافقت روی یک راه حل و مسؤولیت انجام
آن را بدست آورید.
• مرحله ششم :برای بازنگری در راه حل ارائه شده ،یک
جلسه پی گیری ترتیب دهید.
 -4همگونی در تيم :منظور از همگونی در تیم ،توجه
به ناهمگونی فرهنگ های اعضای تیم می تواند هم چالشها
و هم فرصت هایی ایجاد کند .چالش ،زمانی اوج میگیرد
که اعضای تیم پیام ها یا اعمال یکدیگر را درک نکنند

(سوءتفاهم داشته باشند) .همین ناهمگونی فرصتهایی
برای تیم ها پیش می آورد تا نقاط قوت و مشترک همدیگر
را برای یادگرفتن از هم بیابند و خود را با آن تطبیق دهند.
 -5انگيزه در تيم :انگیزش ،آتش زنهی عملکرد تیمی
است .انگیزه ،تعهد ،نوآوری و کار تیمی را القاء میکند .اما
انگیزه را نمیتوان هدیه کرد و رهبران و اعضای تیمها نیاز
به آگاهی از عوامل مؤثر بر انگیزش و روشهایی که آنها
میتوانند برای کسب و نگهداری سطح انگیزش به کار برند
دارد.
نتیجه گیری:
مديريت هر سازماني به تنهايي قادر به برنامهريزي و اجرا
براي تحقق اهداف سازمان نیست ،بلكه در سايه مشاركت
و استفاده از توان فكري و تخصصي كاركنان مي تواند
به موفقيت هاي مورد نظر برسد .وقتي مديريت سازمان،
اعتقاد عملي به كار تيمي و استفاده از نظر و فكر كاركنان
داشتهباشد ،اين اعتقاد تا اعماق سازمان نفوذ يافته و به
صورت باورهاي مشترك و فرهنگ سازمان در مي آيد و كار
تيمي در عمل شكل مي گيرد.

بایدها و نبایدها برای رهبری یک تیم
اگــر مــی خواهیــد یــک کشــتی بســازی الزم نیســت بــه افــراد دســتور بدهــی
چــوب جمــع کننــد بلکــه کافــی اســت بــرای آنهــا از عظمــت دریــا بگویــی

یکــی از احساســات واقعـاً رضایــت بخــش ایناســت
کــه یــک پــروژه را در زمینــه کاری یــا شــرکت خــود با
موفقیــت رهبــری کــرده و بــه پایــان برســانید .عالوه
بــر پاداشهایــی کــه موفقیــت در پــروژه ،بــر ســر
شــما و افــراد زیردســتتان ســرازیر میکنــد ،ایــن
امــر بــرای شــما کارنامــه ای عالــی رقــم زده و امتیــاز
و احتــرام زیــادی را در بیــن همــکاران و مدیــران
باالتــر برایتــان بــه همــراه مــی آورد .بــا وجــود
اینکــه رهبــری یــک گــروه مزایــای خــود را دارد ،امــا
نبایــد فرامــوش کــرد کــه قــدرت بیشــتر مســئولیت
بیشــتری نیــز بــا خــود مـیآورد .عــاوه بــر هنجارهای
مشــخص شــرکت کــه بایــد از آنهــا پیــروی کــرد،
بایــد و نبایدهــای نانوشــته ای نیــز وجــود دارنــد کــه
رهبــر بایــد بــه دقــت آنهــا را دنبــال کنــد .در اینجــا
بــه  5بایــد و نبایــد کــه همــه رهبــران بایــد از آن
تبعیــت کننــد ،اشــاره میکنیــم.

بایدها برای رهبر یک تیم
 -5انعطاف پذیر باشید

انعطاف پذیری از نظر تفکر و سازگاری ،یک ویژگی مهم

برای تمامی رهبران تیم ها است .محیطی که در آن کار

میکنید ،بازار ،و نمایه شغلی ،مدام در حال تغییر هستند و
از این رو نیاز به دیدگاهی انعطاف پذیر دارید .بهطور مثال
اگر مدیر یک فروشگاه محلی هستید اما میدانید که خرید

و فروش آنالین در حال از بین بردن کسب و کار شما است،

پس باید آماده پذیرش آن بوده و بر روی شیوه ای کار کنید

از این رو این ویژگی برای مدیریت بسیار مهم است.
 -4همه افراد را درگیر کنید

دخیل کردن همه افراد در پروژه ،یکی از کارهایی است

که یک رهبر باید بتواند انجام دهد .گروهی که انتخاب
میکنید ،شامل افراد زیادی است که هر کدام از آنها ،در

کارهای خاص و یا کارهای زیادی تبحر دارند .چنین تیمی
نیاز به مدیری دارد که اجازه دهد هر فرد در کاری که
دوست دارد نقش داشته باشد .دخیل کردن افراد در فرایند
تصمیم گیری و یا وظایف ،در نهایت باعث میشود همه اعضا
احساس کنند بخش مهمی از تیم هستند و این برای حفظ

همبستگی الزم است.

ق داشته باشید
 -3شور و ذو 
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که خرید و فروش اینترنتی را نیز در فروشگاهتان وارد کنید.

بدون ذهن باز و منعطف ،شما و تیمتان پیشرفت نمیکنید.
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برای یک رهبر که در جایگاه باالیی در تیم قرار دارد

موفقیت خود و گروهش باید انجام دهد .رهبرانی که با افراد

شور و ذوق فقط به معنی پرانرژی بودن نیست ،بلکه رهبر

دلیل آنها احساس میکنند بیشتر در کارها دخیل هستند

ق از اهمیت زیادی برخوردار است .داشتن
داشتن شور و ذو 
باید فرصتها را دیده و از آنها استفاده کند .رهبران خوب

این ویژگی نادر را دارند که همیشه آماده به چنگ آوردن
فرصتها هستند .رهبران پرشور به عنوان افرادی سخت کوش

دیده میشوند و از چیزی که در داخل و پیرامون شرکت

در حال روی دادن است با خبر هستند .اگر خود مدیر به

کارش عالقه مند باشد اعضای تیم نیز از او الهام میگیرند.
 -2اعتمادبهنفس داشته باشید

ارتباط برقرار میکنند ،بر آنها تاثیر مثبتی گذشته و به همین

و بر کاری که انجام میدهند نظارت شده و از آنها قدردانی
میشود .در برقراری ارتباط با اعضای گروه گوشدادن به
حرفهای آنها به اندازه صحبت کردن با آنها مهم است .این

کار در همه سطوح از کارگر گرفته تا هیئتمدیره مهم است،

بنابراین از برقراری ارتباط مؤثر ،به عنوان کلید موفقیت در
هر سازمانی یاد میشود.

نبایدها برای رهبر یک تیم
 -1سرزنش نکنید

مقـــالهرویکردی

اعتمادبهنفس بسیار مهم است .همه ما بارها این را

شنیدهایم اما تا به حال به اهمیت اعتماد به نفس در یک
فرد و یک رهبر فکر نکردهایم .گفته میشود اعتماد به نفس
مسری بوده و به شیوه ای مثبت انتقال می یابد و اگر رهبر
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به خود مطمئن باشد و نگرش مثبتی داشته باشد ،نگرش
اعضای گروه نیز در مورد تالش و وقف کردن خود در انجام

وظایفشان مثبت خواهد بود .اعتماد به نفس کم فایدهای
نداشته و حتی پیش از آغاز وظایف ،احساس منفی در مورد
آنها ایجاد میکند .همیشه در هر شرایطی که هستید

اعتماد به نفس داشته باشید.
 -1ارتباط برقرار کنید

برقراری ارتباط مهمترین ویژگی است که یک مدیر برای

وقتی رهبر یک تیم هستید ،کار اعضای تیم نشان

دهنده کیفیت رهبری تیم است .نباید پاداش یا سرزنش
فردی وجود داشته باشد حتی اگر میدانید وظیفهای که به

درستی انجام نشده به خاطر ایراد کار یک فرد در تیم بوده،
سعی کنید از سرزنش او به صورت مستقیم خودداری کنید.

به خصوص این کار را در زمان یک جلسه گروهی انجام

ندهید ،چرا که این کار میتواند بر روحیه فرد تاثیر بگذارد.
مقداری از سرزنش را متوجه خود کنید و آن فرد را متوجه

کنید به جای اشتباهی که انجام داده است ،باید چه کاری
انجاممیداد.

 -2چیزی را پشت گوش نیندازید
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پشت گوش انداختن کارها یا تاخیر در انجام آنها ،یکی

از کارهایی است که قطعا نباید انجام دهید ،چون تاخیر

در انجام امور چیزی نیست که از یک رهبر خوب انتظار

میرود .با مشکالت یا مسائل همان زمانی که اتفاق میافتند
روبهرو شوید .این کار به شما کمک میکند آنها را همانجا

حل کنید .مواردی مانند ارتقاء تجهیزات و رسیدگی به

شکست بیشتر مدیران به دلیل عدم تواناییشان نیست،
بلکه به این دلیل است که نمیتوانند از دیدگاه اعضای
گروه مسئله را ببینند .رهبر بودن همیشه به معنی
تصمیمگیریهای مشکل نیست بلکه یک مدیر باید بداند
تصمیمات یا اظهارات او چه تاثیری میتواند بر اعضا
داشتهباشد .گاهی اوقات تصمیم به تشویق فرد ممکن است
منجر به عملکرد بهتر او شود اما گاهی اوقات نیز میتواند
موجب اعتماد به نفس کاذب در آن فرد شود .از این رو بسیار

صورتحسابهای مهم نباید به تعویض انداخته شوند و باید

هر چه سریعتر به آنها رسیدگی کنید .هیچ کس کارمندی

که کارهای خود را به تأخیر میاندازد دوست ندارد.

مهم است که رهبر در نظر بگیرد که عملکردش بر اعضای
گروه چه تاثیری خواهد داشت.

 -5بر کارکنان بیش از حد اعمال قدرت نکنید

 -3اهداف دست نیافتنی وضع نکنید

ما متوجه هستیم ،آنها هم متوجه هستند ،همه افراد

گروه متوجه هستند که شما رهبر تیم هستید بنابراین نیازی

نیست که به اعضای زیردست خود بگویید که شما کسی

تیمها بر روی پروژههایی کار میکنند که هدف مشخصی
دارند و باید در زمان در نظر گرفته شده به آن اهداف دست
یابند .رهبر باید اهدافی را در سطح فردی برای هر شخصی
در گروه در نظر بگیرد .رهبر باید اهدافی را نیز مشخص کند
که دستیابی به آنها به معنی موفقیت پروژه و در غیر این
صورت شکست پروژه باشد .در نتیجه ،تعیین اهداف وظیفه
مهمی است .فرد باید بلند پرواز بوده و بخواهد به اهداف
باالتری دست یابد ،اما بیشتر مواقع در نظر داشتن هدفی که

رهبر کارآمد پیش برود و نه بدون اعضایی که برنامه های
مشخص شده توسط مدیر تیم را اجرا میکنند .بنابراین بسیار

مهم است که رهبر اهمیت کافی به عقیده کارکنان بدهد .در
برخی از شرایط ،با روی هم گذاشتن فکرها راحتتر میتوان

به راه حل دست یافت .اگر پیشنهاد مطرحشده مفید نیست
آن را به کار نگیرید .مدیر کسی است که در نهایت باید
تصمیم بگیرد اما اعضای گروه هم باید بتوانند احساسکنند

که نظراتشان شنیده میشود   .

را در نظر بگیرید که با وجود این که چالش بر انگیز هستند،
اما دست یافتنی نیز باشند.
 -4احساسات و دیدگاههای دیگران را نادیده

نگیرید

منبع:کلید های طالیی کار تیمی; مولف :یان فلمینگ،

مترجم :مریم تقدیسی
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فراتر از توانایی باشد ،منجر به شکست پروژه میشود .اهدافی

هستید که اینجا تصمیم میگیرید .تیم نه میتواند بدون
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با سیمانیها (کارگاه ساخت قطعات)
مجتبی باقری نسب
علی حسین پاسداری کیا

اگر به اطراف خود نگاهی بیندازیم متوجه بسیاری از قطعات یا دستگاه های عظیم می شویم که با روشهای
گوناگونی ساخته شده و در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته است .مجتمع بزرگ سیمان المرد ،اقیانوسی
از قطعات است که با روش های متنوع ساخت قطعات صنعتی ،در کارگاه هایی بزرگ  ،ساخته شده و چینش
این قطعات به صورت تخصصی ،صنعت عظیم سیمان را بوجود آورده است .قطعات صنعتی ،با تنوع روشها،
از ماشین کاری قطعات گرفته تا روش های بدون براده برداری ،برشکاری لیزری  ،روش های نوین تولید ،
روشهای ساخت قطعات صنعتی به روش جوشکاری  ،برشکاری و غیره ساخته و مونتاژ می شوند .بدون شک
میتوان گفت که تخصص در امر ساخت قطعات صنعتی با هر روشی  ،مادر صنعت میباشد.

باسیمانیها
سال اول ،شماره دوم ،پاییز 1394
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کارگاه ساخت قطعات سیمان المرد ،زیر نظر واحد
مکانیک می باشد ،از دو بخش تشکیل شده است که
شامل بخش های ماشین کاری و ورق کاری است.
اینواحد ،با داشتن پرسنل مجرب و متخصص در زمینه
ماشینکاری و ورق کاری به طور تخصصی امر ساخت
بخشی از قطعات صنعتی مورد نیاز بخش های مختلف
کارخانه را برعهده دارد .این واحد با سختکوشی و
تالش مضاعف در چندسال فعالیت خود ،خدمات
شایانی را در ساخت قطعات صنعتی ارائه دادهاست.
کارگاه ساخت با برخورداری از انواع دستگاههای
ماشینکاری  ،جوشکاری و مونتاژ کاری مانند دستگاه
های تراش مدل -TW71Bفرز انیورسال مدل FP4M
– دستگاه خورد سه محوره و سه غلطکه – دستگاه
دریل ستونی – دستگاه اره لنگ – دستگاه برش

ســاخت دســتگاه گلولــه
 Sortingآســیاب ســیمان توســط
متخصصیــن کارگاه ســاخت
ســیمان المــرد

پالسمای آب خنک و دستگاه برش اتومات هوا گاز
زمینه های رفع نیازهای قطعاتی بخش های مختلف
کارخانه سیمان المرد را فراهم کرده است .
بدون شک کارگاه ساخت قطعات سیمان المرد با
ساخت قطعات صنعتی سنگین و در بعضی مواقع با
ساخت دستگاههایی به نام سیمان المرد به افتخاری
ماندگار در این حوزه دست یافته است.
در این بخش به علت کثرت فعالیت ها در حوزه
ساخت قطعات صنعتی به چند مورد از فعالیتها و
برنامه های این واحد اشاره می کنیم .
توانایی و تخصص
1 -1توانایی و تخصص در زمینه ماشین کاری و تراش
شافتهای سنگین
2 -2ساخت  3عدد تیغه گریت بسکت سنگ شکن

3 -3ساخت  3عدد دمپرداکت هوای ثالثیه
4 -4ماشین کاری یاتاق های  2تکه فسفر برنزی در
بخش ماشین کاری کارگاه ساخت قطعات
5 -5ساخت دستگاه  Sortگلوله های آسیاب ،جهت
آنالیز گلوله های هر دو خط آسیاب سیمان با کمترین
هزینه ساخت
6 -6نصب و مونتاژ جامبوبگ
7 -7ساخت قطعات االستومر با دقت باال
کارگاه ساخت قطعات ،با تالش فراوان و با جدیت تمام
این قطعات صنعتی سنگین را با دقت باال و کمترین
هزینه و حداقل زمان ساخته است و تحویل واحد
درخواست کننده قطعات داده است .
متخصصین این کارگاه سازندگی و خالقیت ،توانستند
با بهره گیری از تخصص و توان خود ،سازه های مربوط
به دستگاه جامبوبگ سیمان را نصب و مونتاژ کرده و
به بهره برداری برسانند .این امر زمینه ساز دریافت
لوح تقدیر ماندگاری ،پاداش نقدی و تندیس بلورین
از مدیران ارشد شرکت گردید تا این افتخار نیز به نام
تالشگران کارگاه ساخت ثبت شود.
کارگاه ساخت قطعات و کاهش هزینه ها
کارگاه ساخت قطعات مقوله با اهمیت دیگری در
ساخت قطعات صنعتی در کارخانه خود دارد وآن

کم کردن هزینهها با ساخت  ،تعمیرات و راه اندازی
میباشد  .به علت کثرت فعالیت های انجامشده جهت
جلوگیری از ساخت مجدد قطعات که منجر به کاهش
و صرفه جویی در هزینه ها شده است به چند مورد آن
اشاره میکنیم:
1 -1حداکثر استفاده از متریال الزم جهت ساخت
قطعات صنعتی و حتی استفاده مجدد از دور ریزها در
مواقع الزم.
2 -2تعمیر و بازسازی  3عدد دمپرداکت هوای ثالثیه با
کمترین هزینه ساخت ،جهت جلوگیری از هزینه باالی
ساخت مجدد .
3 -3جوشکاری و ماشین کاری کلیه شافت های میانی
 Q70و . Q90
4 -4جوشکاری و ماشین کاری کلیه حوضینگهای
شافتهای میانی  Q70و  Q90جوشکاری و
ماشینکاری کلیه ی شافت های چرخ باند آموند .
کلیه قطعات طراحی شده با دقت باال جوشکاری و
ماشینکاری شدهاست  ،که هزینه زیادی برای ساخت
مجدد آنها باید پرداخت می شد  .کارگاه ساخت
توانست با جدیت ،تخصص و دقت  ،قطعات فوق را
نوسازی کرده و مجددا از آنها در تجهیزات ،محلهای
مورد نیاز درکارخانه پس از نصب استفاده کند.

AVAYE SIMAN
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از ابتدای بهره برداری تاکنون صادرات حدود 1میلیون تن محصوالت سیمان المرد مطابق با
استانداردهای جهانی صورت پذیرفته است
گفتگو با معاون بازرگانی سیمان المرد به مناسبت روز ملی صادرات

گفتـــــگو
سال اول ،شماره دوم ،پاییز 1394
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صــادرات موتــور محرکــه تولیــد  ،اقتصــاد
و توســعه پایــدار هــر کشــور اســت و میــزان
صــادرات رابطــه مســتقیمی بــا توانایــی ومیــزان
توســعه یافتگــی کشــور هــا دارد .تعییــن یــک
روز از ســال بــه عنــوان روز ملــی صــادرات بــا
هــدف ترویــج فرهنــگ صــادرات بیانگــر اهمیت
بــاالی ایــن مقولــه مــی باشد.کســب عنــوان
غــرور آفریــن “صــادر کننــده برتــر و منتخــب
اســتانی ســال  94در حــوزه صنعــت ســیمان”
بــرای شــرکت المــرد بهانــه ای گردیــد تــا در
روز ملــی صــادرات گفتگویــی داشــته باشــیم بــا
معــاون بازرگانــی ایــن مجموعــه صنعتــی  ،کــه
در ادامــه ارائــه مــی گــردد.

لطفا خودتان را معرفی و خالصه ای از سوابق
اجراییتان را بیان بفرمایید و توضیح دهید از چه زمانی
در صنعت سیمان و باالخص سیمان المرد فعالیت دارید؟
علی محمد احسان هستم  .از سال  1372از پروژه سیمان
سفید نی ریز فعالیت حرفه ای خود را در صنعت سیمان شروع
کردم و در ادامه تا سال  91در پروژه های متعددی ازقبیل
سیمان استهبان ،آباده،خوزستان،بجنورد،فیروزکوه ،فارس نو
و سیمان المرد به عنوان ناظر و مشاور صنعتی در ساخت و
نصب وراه اندازی خطوط تولید فعالیت داشته ام وعمال همکاری
اجرایی با پروژه سیمان المرد از  84به عنوان مدیر ساخت
ونصب پروژه شروع کرده ام وتا پایان راه اندازی همکاری
مستقیم ادامه داشته است و از سال  91به عنوان مدیر بازرگانی
سیمان المرد و در ادامه در پست های مدیر فروش وصادرات ،
معاونت پشتیبانی و هم اکنون با عنوان معاونت بازرگانی مشغول
خدمت گزاری هستم.

تاکنون چه میزان محصوالت سیمان المرد
صادر شده است و برنامههای این واحد برای توسعه و
ایجاد بازارهای جدید چیست؟
در  6ماه اول سال 94حدود  90/000تن صادرات انجامشده
است که بیشتر کشورمقصد ،کویت میباشد و به صورت سیمان
فله صادر گردیده است .در بخش صادرات طی  4سال که از شروع
تولید و راه اندازی شرکت سیمان المرد میگذرد خوشبختانه به
سبب کیفیت ممتاز محصوالت و تنوع تولیدات موفق به جذب
بازارهای آسیای میانه و کشورهای حوزه خلیجفارس شامل
کشورهای (کویت ،عراق ،امارات ،قطر و عمان)گردیدهاست
و تا کشورهای شمال آفریقا محصوالت سیمان المرد صادر
گردیدهاست .میزان صادرات محصوالت سیمان المرد از ابتدای
بهره برداری تا کنون حدود یک میلیونتن بوده است .در حال
حاضر جهت جذب بازارهای جدید حوزههای آفریقا و حوزه
خلیجفارس از جمله کشور عمان برنامه ریزیها و مذاکرات
ادامهداشته و جهت رسیدن به بازارهای مذکور روند بازاریابی
و آماده سازی زیر ساختها و تحقق عقد قراردادهای بلند مدت
ادامه خواهد داشت و قطعا فصل جدیدی در صادرات سیمان
المرد رقم خواهد خورد.
چه ویژه گی هایی موجب تبدیل شدن سیمان
المرد به یک برند ملی شده است؟
دراینجا الزم است یک جمله زیبا و موثر از فیلیپ کاتلرپدر
بازاریابی مدرن اشاره کنم که می گوید(( :درمورد نام تجاری
تبلیغ نکنید بلکه آن را زنده کنید )).لذا تبلیغات بخشی از
کار می باشد و برای رسیدن به برند باید بدانیم که تبلیغات
بخشی از اجزای برند است و نه همه آن و مواردی که برند
را شکل میدهد عبارتند از خدمات مشتریان ،رعایت تعهدات،
قیمت،نگرش وطرز برخورد ،نشان تجاری یا لوگو ،تبلیغات،
روابط عمومی ،وب سایت  ،نحوه پاسخگویی به تلفنها،
ارتباطات بازرگانی و ارتباط مناسب با رسانه ها و تمامی آنچه

که مصرف کننده از شرکت شما میبیند یا میشنود در ذهن او
یک تصویر خواهدساخت .لذا عالوه بر اصل کیفیت که پارامتر
ویژه برند شدن میباشد سایر موارد ذکر شده در سرلوحه
تدبیر وبرنامههای شرکت سیمانالمرد بوده و در جهت بهبود
هرچهبهتر مشتریمداری گام برداشتهشده و سبب ایجاد فضای
واقعی برند سیمان المرد گردیده است.
درحال حاضر رکود اقتصادی بر صنعت سیمان
سایه افکنده و روند رشد این صنعت بزرگ به کندی
صورت میگیرد ،جنابعالی به عنوان یک تصمیم گیرنده
چه راهکارهایی ارائه می دهید؟
علیرغم افزایش کلیه هزینه های سوخت،گاز ،برق و دستمزد
و حمل ونقل و  ...در سال  1394وافزایش قیمت تمام شده
تولید،متاسفانه افزایش قیمت این کاال در سال  94محقق
نگردیده است وبه دلیل مازاد تولید در حال حاضر اکثریت
کارخانهها جهت جلوگیری از ضررهای بیشتر اقدام به کاهش
بسیار قیمت سیمان در بازار داخلی و صادرات کرده اند و با این
روند شرایط بدی برای تولید کننده و پایداری تولید ایجاد شده
است .به علت کاهش پروژه های عمرانی ،در دوسال اخیر تقاضای
مصرف سیمان روبه کاهش بوده و بررسی ها نشان میدهد اگر
این روزها کوره ای خاموش می شود یکی از دالیل عمده ناشی
ازکمبود نقدینگی در پروژه های عمرانی می باشد و لذا کاهش
حجم ساخت و سازها و رکود بازار مسکن در سالهای اخیر
باعث وخامت بازار این محصول شده به طوریکه کارشناسان
پیش بینی می کنند این احتمال وجود دارد که سال آینده رتبه
تولید سیمان ایران در دنیا از جایگاه سوم به چهارم و یا پنجم
تنزل پیدا کند .با حصول توافق هسته ای چشمها به بازار مسکن
است تا با رونق معامالت در این بخش  ،بازار کاالهایی مانند
سیمان ،گچ ،کاشی و سرامیک تکان خورده و این درحالیاست
که طبق آمارها میزان مصرف سیمان به رقم  50تا  55میلیون
تن رسیده و عمال  20میلیون تن مازاد سیمان وجود دارد.

از چه شیوه های مدیریتی در کار استفاده

میکنید؟
امروزه شیوه های مدیریت ممکن است به صورت مدیریتهای
خشک و مقرراتی و مدیریت دموکراتیک و مدیریت فردی در
جوامع رایج باشد که قطعا مدیریت های خشک به مانند یک
قانون و اجبار درآمده و در شرایطی که افراد موظف به رعایت
قوانین مدیریت خشک باشند در صورت شناخت از قوانین
ممکن است از آن استفاده کنند و در غیر این صورت این نوع
مدیریت به حصول نتیجه نخواهد رسید .در واقع مدیریت در
چند بخش باید به اجرا گذاشته شود که شامل رعایت مقررات
و دستورالعمل ها باشد و ضمن مشارکت نظر کلیه افراد در
تصمیمات شرکت از شیوه مدیریت دموکراتیک استفاده گردد
و در وضعیت سوم قطعا الزم است بر اساس شناخت هر مدیر
از سازمان خود نسبت به رعایت مدیریت فردی استفاده بهینه
را نماید و بسته به نظر افراد سازمان شرایط مدیریت فردی
مورداستفاده قرارگیرد.

کارکنانتان را با چه معیاری می سنجید ؟
تحقق رسیدن به سازمان پویا و بعضا استراتژی جهانی شدن
مستلزم تالش جهاد گونه و همه جانبه در تمامی ابعاد عملکرد
سازمان می باشد و لذا سنجش عملکرد فردی و سازمانی در
بستر شایسته ساالری بر اساس کارآیی عملکرد ضروری
خواهدبود .در هر سازمان هرفرد برای پیشرفت و نیل به اهداف
تعیین شده نیاز به آگاهی از موقعیت خود دارد و این آگاهی
موجب می شود تا فرد از نقاط ضعف و قوت عملکرد خود مطلع
گردد و تمهیدات الزم را برای اثر بخشی بیشتر به کار برد.
ارزشیابی ابزاری است که سازمان ها وکارکنان را در تامین این
نیازها کمک میکند .حال اگر این ابزار به خوبی طراحی و به
نحو صحیح مورد استفاده قرار گیرد وسیله مناسب برای تشویق،
آموزش و بهسازی کارکنان خواهدبود.
یـک خاطـره کوتـاه از کار در سـیمان المـرد
تعریـف نمایید.
خاطرات در طی پروژه و تولید زیاد می باشد .ولی شیرینترین
و بهترین خاطره من راه اندازی خط تولید بوده که پس از سالها
باالخره انتظارها به پایان رسید و با شروع تولید باعث رونق
اقتصادی ،شروع به کار صدها نفر از جوانان منطقه به صورت
مستقیم و بیش از چندهزار نفر به صورت غیر مستقیم می باشد.
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از دیگر زیر مجموعه های شما واحد بازرگانی
است که به نوعی با خرید و فروش در ارتباط است،
برنامههای این واحد چگونه است؟
واحد بازرگانی و امور قراردادها همواره به عنوان واحد
پشتیبان خط تولید و شرکت محسوب می گردد  .از جمله
مسئولیتهای این واحد عبارتند از :ارتباط موثر با سایر
واحدهای شرکت درتدوین اهداف تحقق وظایف ،اجرای قوانین،
مقررات و دستورالعملهای شرکت ،آیین نامههای معامالت،
ایجاد هماهنگی در برنامه های تامین و تدارکات به موقع لوازم
وتجهیزات  ،پیگیری روند سفارش خریدهای خارجی تا مرحله
ترخیص کاالها ،برگزاری مناقصات و مزایده ها و  ...و در نهایت
یادآور می شود تمام تالش واحد بازرگانی در جهت تامین اقالم

مورد نیاز و حداقل موجودی های تعریف شده انبار و جلوگیری
از توقف خط تولید و پشتیبانی دائمی سرلوحه اهداف این واحد
می باشد.
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جاسماکبری-واحدانبار

با کارگران نمونه
بــي ترديــد رمــز پيشــرفت و توســعه پايــدار يــك كشــور در تجلــي اســتعدادها و
ســرمايه انســاني ســاعي و كارآمــد اســت و كارگــر بــه عنــوان نيــروي محركــه چرخ ـهی
اقتصــاد نقــش برجســته و ويــژهاي در ايــن عرصــه دارد .کارگــر قلــب تپنــده صنعــت و
شــکوفایی اقتصــادی اســت .کارگــران پرتــاش ســیمان المــرد نمونــه ای از همــه کارگرانی
هســتند کــه بــا عشــق و تعهــد در مســیر اهــداف ســازمان متبوعشــان فعالیــت میکننــد.
در ایــن شــماره نیــز بــا چهــار تــن از کارگــران و کارکنــان نمونــه همــراه شــدیم .
خودتان را بهطور کامل معرفی کنید و بگویید
در کدام واحد شرکت مشغول فعالیت هستید؟
رضا جاوید جهرمی دارای مدرک کارشناسی و دانشجوی
مقطع کارشناسی ارشد هستم  .در حال حاضر در واحد
بازرگانی شرکت سیمان المرد مشغول انجاموظیفه هستم.
جاسم اکبری هستم ،در واحد انبار سیمان المرد بهعنوان
مسئول دریافت کاال مشغول به کار هستم.
اسماعیل رحیمیان هستم فارغ التحصیل رشته مهندسی
عمران و به عنوان کارشناس امور ساختمانی در واحد عمران
مشغول به کارهستم.
عبدالرسول میر هستم ،متولد دیماه 1366و مدت 5
سال است که در آزمایشگاه در سمت آزمایشگر فیزیک
مشغول به خدمت هستم.

کیفیت برتر و احساس مسئولیت و به سرانجام رساندن
وظایف محوله از طرف مدیریت واحد .
جاسم اکبری :ازجمله ویژگیهای انتخاب شدن بهعنوان
کارمند نمونه را اخالق خوب در ارتباط با همکاران  ،تجربه
و شناخت نسبت به مسئولیت محوله و انجام کار گروهی و
تیمی میدانم.
اسماعیل رحیمیان :انجام مسئولیت ها و امور محوله در
اسرع وقت  ،عالقه مندی به کار  ،رعایت اخالق حرفه ای
و همچنین هماهنگی و تبعیت از مافوق را از جمله ویژگی
های یک کارگر و کارمند نمونه می دانم.
عبدالرسول میر:عالقهمندی به کار و مسئولیت محوله،
اهمیت دادن به مسئولیت کاری ،رعایت چارچوب کاری
و اخالق حرفهای ،حضور منظم و مداوم در محیط کار،
زمینهساز انتخاب یک کارمند نمونه را فراهم میکند.

چه دالیل و ویژگیهایی باعث شد بهعنوان
کارگر نمونه انتخاب شوید؟
رضا جاوید جهرمی:در نظر گرفتن اهداف عالی کارخانه
سیمانالمرد و حرکت در جهت پیشبرد کار و رسیدن به

نقش آموزش و کارگروهی را در افزایش
راندمان و کیفیت کار به چه میزان مؤثر میدانید؟
رضا جاوید جهرمی :آموزش باعث میشود که در جهت

پیشبرد اهداف افراد اطالعات بهروز را داشته باشند و در
کار گروهی از هدر رفتن نیرو جلوگیری شود  .اشتباهات
در حین انجام کار کمتر رخ میدهد و کیفیت و راندمان
باالتر میرود.
جاسم اکبری :آموزش در برنامهریزی و ارتقاء سطح کیفی
تأثیر بسزایی داشته و کمک شایانی به کارکنان در بهتر
انجام دادن کارها میکند.
اسماعیل رحیمیان :گذراندن دوره های آموزشی باعث
ارتقاء سطح دانش و توان تخصصی کارکنان می شود.
درواقع آموزش های کاربردی ارایه شده  ،مکمل تحصیالت
دانشگاهی است و کمک شایانی به پیشرفت کارها می کند.
عبدالرسول میر :با توجه به پیشرفت علمی و توسعه
تکنولوژی و روشهای جدید ،امر آموزش اجتنابناپذیر است
 ،بهطوریکه غفلت از این مقوله منجر به عقب ماندن از،
مفاهیم تازه و کاربردی در شرکت است .کارگروهی ،همکاری
و همدلی باعث پیشرفت هرچه بیشتر کار میشود.

عمران مشغول فعالیت می باشم.کار در سیمان المرد در
فضایی سرشار از رفاقت ودوستی انجام می پذیرد .درعین
تفکیک وظایف ،کارها به صورت گروهی انجام می شود.
عبدالرسول میر :در مدتزمانی که بهعنوان یکی از
کارکنان آزمایشگاه مشغول خدمت هستم ،همواره تالشم
براین بودهاست که تعاملی سازنده با سایر پرسنل داشتهباشم.

چند وقت است در سیمان المرد کار میکنید و
فضای کار و تالش در این شرکت را چگونه میبینید؟
رضا جاوید جهرمی :حدود  3سال است که افتخار
همکاری با شرکت سیمان المرد را دارم و فضای کار را
محیطی پرتالش و فعال و دارای نیروهای متخصص ،جوان،
شاداب و پرانرژی میبینم.
جاسم اکبری :از زمان آغاز پروژه در سال  86تاکنون در
کارخانجات سیمان المرد مشغول به کار هستم .کار در
سیمان در فضایی کام ً
ال سالم و رقابتی انجام میشود .
اسماعیل رحیمیان :حدود  3سال است که در حوضه

سخن آخر...
رضا جاوید جهرمی :در پایان از مدیریت محترم عامل و
مدیریت واحد بازرگانی که با راهنمایی و اعتماد به کارکنان
باعث موفقیت همکاران و واحد گردیدهاند کمال تشکر رادارم.
جاسم اکبری :تالش و فعالیتهای هر سازمان درگرو کار
گروهی و تقسیم کار به ثمر مینشیند.باید در کنار همدیگر
و با تعامل بیشتر برای رسیدن به هدف سازمانی خود
تالشکنیم .ما در این مجموعه میکوشیم تا به این هدف
مهم دستیابیم .
اسماعیل رحیمیان :راه اندازی این کارخانه زمینه
ساز اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی منطقه شده است.
سیمانالمرد  ،به عنوان یک برند موفق درکشور و منطقه
جایگاه ویژه ای دارد.
عبدالرسول میر :آرزوی موفقیت برای مجموعه سیمان
المرد دارم و امیدوارم این شرکت هرروز بالندهتر نسبت به
قبل شود.
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اسماعیلرحیمیان-واحدعمران

عبدالرسولمیر-واحدآزمایشگاه
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عاملیــن شــرکت ســیمان المــرد ،پــل ارتباطــی
میــان کارخانــه و مصــرف کننــدگان هســتند
و در واقــع عاملیــن بــه عنــوان ســفیران ایــن
مجموعــه صنعتــی نقــش تاثیــر گــذاری در جلــب
رضایتمنــدی مشــتریان دارند.تعامــل و ارتبــاط
مســتمر بــا عاملیــن و انعــکاس فعالیــت هــای ایــن
مجموعــه از همراهــان ســیمان المــرد ،بخشــی از
رســالت(( نشــریه آوای ســیمان )) اســت کــه در
ایــن شــماره نیــز بــه گفتگــو بــا یکــی دیگــر از
عاملیــن ســیمان پرداختــه اســت.
لطفا خودتان را معرفی نمایید
مرتضــی جهانبانــی هســتم متولــد 1343و از ســال 66
تــا کنــون مشــغول بــه فعالیــت اقتصــادی هســتم .
مدیرعامــل تولیــد شــن و ماســه جهانبانــی ،بتــن آمــاده
جهــان بتــن گلــه دار  ،شــرکت بتــن آمــاده امیــرکار المــرد
مصالــح ســاختمانی نقــش جهان ،حــدود  60نفــر نیروی
کار مســتقیم و  50نفــر غیرمســتقیم در شــرکتهای ایــن
جانــب مشــغول بــه کار هســتند .
چرا عاملیت سیمان المرد را انتخاب
کردهاید؟
بــا توجــه بــه ســابقه  20ســاله در عاملیــت ســیمان ،
شــناخت خوبــی از کیفیــت مرغــوب ســیمان المــرد
داشــتم و بــه همیــن دلیــل عاملیــت ســیمان المــرد را
از ســال  91انتخــاب کــردم .
کیفیت سیمان المرد را چگونه ارزیابی
میکنید و استقبال مشتریان از آن چگونه است؟
ســیمان المــرد هــم از نظــر رنــگ و هــم از نظــر
مقاومــت دارای کیفیــت خوبــی اســت  .ســیمان المــرد
درایــن منطقــه انتخــاب اول مشــتریان اســت .
کدام نوع سیمان بیشترین فروش را دارد و
آینده بازار سیمان را چگونه میبینید؟
تقریبــا  35درصدســیمان فلــه و  65درصــد ســیمان
پاکتــی فــروش مــارا تشــکیل مــی دهنــد  .بــه نظــر مــن

در ســال  95هــم رونــد فــروش ســیمان شــبیه ســال
 94خواهــد بــود علــت ایــن امــر عــدم نقدینگــی الزم
بــرای تحــرک اقتصــادی اســت  .در ایــن زمینــه بایــد
سیاســتهای حمایتــی دولــت بیشــتر شــود .
چگونه با واحد فروش کارخانه ارتباط برقرار
می کنید؟
قبــا از واحــد فــروش شــیراز و در حــال حاضــر از
طریــق دفتــر فــروش المــرد .
خواسته های شما از سیمان المرد چیست؟
آگاهــی از سیاســت روز کارخانــه  ،اســتفاده از تجربههای
موفــق قبلــی  ،تحویــل ســریعتر صــورت معامالت و تســریع
در رونــد امــوراداری ،حمایــت بیشــتر کارخانــه از عاملیــن
بــا تعامــل  ،برنامــه ریــزی و هماهنگــی هرچــه بیشــتر کــه
زمینــه ســاز ثبــات و مانــدگاری در بــازار را فراهممیکنــد.
در واقــع حمایــت از عامــل  ،حمایــت از فــروش و
رضایتمنــدی مشــتریان از محصــوالت ســیمانالمرد را
فراهــم مــی کنــد.
یک جمله در مورد سیمان المرد بیان کنید.
ســیمان المــرد باعــث افزایــش اشــتغال زایــی و رونــق
اقتصــادی منطقــه گردیــده اســت .
حمایــت از عامــل ،حمایــت
از فــروش اســت کــه موجبــات
رضایتمنــدی مشــتریان از محصــوالت
ســیمان المــرد را فراهــم مــی کنــد.

ورزش ،متانت و صبوری انسان را افزایش می دهد
مصاحبه با همکار ورزشکار علی محمدپور
لطفا خودتان را معرفی کنید و بگویید چند
سال است ورزش تکواندو کار می کنید؟
علــی محمدپــور هســتم متولــد  .1365کارشــناس
حســابداری و ســاکن بخــش اشــکنان  .مــدت  9ســال
اســت کــه در رشــته رزمــی تکوانــدو مشــغول فعالیــت
هســتم  .دارای کمربنــد مشــکی دان  4و مــدرک مربیگــری
و داوری درجــه  3در رشــته تکوانــدو .
از چه زمانی و درکدام بخش سیمان المرد
مشغول به کار هستید ؟
از ســال  89وارد شــرکت ســیمان المــرد شــدهام و بــه
عنــوان کارشــناس مســئول بارگیرخانــه در ایــن مجتمــع
بــزرگ صنعتــی مشــغول کار و تــاش هســتم .
تا کنون چه موفقیت ها و مقام هایی را در این
رشته به دست آورده اید؟
از جملــه مقــام هــای کســب شــده در ســال هــای فعالیــت
ورزشــی ام مــی توانــم بــه  ،مقــام اول پومســه اســتانی
و مقــام اول تیمــی اســتانی ( اســفند  ، ) 86مقــام اول
انفــرادی پومســه اســتانی(مرداد  ، ) 87مقــام اول انفــرادی
کیوروگــی اســتانی آبــان ( ، )87مقــام اول انفــرادی پومســه
اســتانی آبــان ( ، )87مقــام اول هــان مادانــگ اســتانی (دی
 ،)88مقــام دوم هــان مادانــگ اســتانی (شــهریور ،)94
اشــارهکنم  .همچنیــن در ســال  91عضــو تیــم دانشــجویان
فــارس بــودم .در کســوت مربیگــری هــم شــاگردانم 17
مــدال در تکوانــدوی نمایشــی ( هــان مادانــگ ) کســب
کــرده انــد .
تاثیر ورزش را در کار و زندگی چگونه
میبینید؟
ورزش اثــر مســتقیمی در روحیــات و خلقیــات انســان دارد.
درمحیــط کار باعــث بهبــود در برخــورد بــا اربــاب رجــوع

و ارتبــاط بــا همــکاران مــی شــود .در مجمــوع میتــوان
گفــت ورزش متانــت و صبــوری انســان را افزایــش
میدهــد.
در حال حاضر چه فعالیت ورزشی و حرفه ای
انجام می دهید؟
در بخــش اشــکنان مشــغول آمــوزش تکوانــدو بــه ورزش
دوســتان در رده ســنی  4تــا  40ســاله هســتم کــه تعــداد
آنهــا بالــغ بــر  100نفــر مــی باشــد .از ســال  88تــا  94بــه
دلیــل حضــور در شــرکت ســیمان و مشــغله کاری فــراوان
امــکان فعالیــت حرفــه ای ورزشــی فراهــم نبــوده اســت.
سخن آخر ...
در پایــا ن همــه را بــه انجــام ورزش بــه صــورت مســتمر و
روزانــه دعــوت مــی کنــم .زیــرا ورزش اســاس ســامت و
شــادابی جســم و روح اســت .در اینجــا از زحمــات معلــم
بزرگــوارم اســتاد علــی مهــر افســر نیــز کمــال تقدیــر و
تشــکر را دارم .
از پدر گر قالب تن يافتيم
از معلم جان روشن يافتيم
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آیینه ی تالش ،در پیام گزارشگر
فاطمه مشکل گشا

گزارشگر ،فعالیت ها و برنامه های انجام شده در واحدهای سیمان المرد را با هدف اطالع رسانی
و آگاهی بخشی انعکاس می دهد .انجام فعالیت های محوله و حرکت در مسیر مشخص ،طبق
برنامه های مدون  ،رمز موفقیت هر واحد است .پس چه خوب است همه ی کارکنان در جریان
فعالیت های واحدها و بخش های مختلف یک مجموعه قرارگیرند .در این شماره به بهانه پایان
فصل تابستان و با هدف بازتاب خدمات امور رفاهی ارائه شده به کارکنان ،به واحد های اداری
سری زدیم تا گزارشی از فعالیت های مرتبط با کارکنان سیمان المرد را انعکاس دهیم .همچنین
گزارشی کوتاه در خصوص نظام پیشنهادات تهیه شده است ،تا همه کارکنان در جریان روند
فعالیت های انجام شده قرارگیرند.
گزارش اول :واحد اداری و منابع انسانی
در گفتگو با علیرضا مددی مدیر واحد اداری و بر اساس آمار

منتشره ،با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با افزایش  40تا

 50درصدی حقوق برخی از کارکنان راشاهد بودهایم .همچنین

گزارشــــگر

تخصیص پاداش به کارکنان ،خلق محیط کاری مناسب ،پرداخت

حقوق و بهرهوری،کمکهای غیرنقدی به پرسنل  ،ارایه تسهیالت
به صورت وام،تخصیص هدایای مناسبتی از جمله تولد ،ازدواج و

 ...در اولویت برنامه های واحد اداری و منابع انسانی بوده است.

با ایجاد و راه اندازی دو مهمانسرا در جزیره کیش

و شهر مقدس مشهد حدود 50نفر از کارکنان از مهمانسراها

اعزام حدود  20نفر از کارکنان به عتبات عالیات

در تابستان امسال از دیگر خدمات بخش رفاهی جهت کارکنان

بودهاست.

ارائه خدمات روان شناختی  ،تسهیل امور حمل و

نقل با افزایش سرویس ایاب و ذهاب ،انجام برنامه های رفاهی و

تفریحی نظیر شنا و پیاده روی  ،اجاره سه سالن ورزشی در المرد و
اشکنان و اعزام تیم والیبال کارخانه درآذرماه به مسابقات کارگری

استان به منظور ارتقا روحیه کاری و افزایش سطح سالمت جسمی

کارکنان و تشویق به انجام امور ورزشی جزو برنامه های مستمر
سیمان المرد است .

در تابستان  94استفاده نموده اند.

سال اول ،شماره دوم ،پاییز 1394
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تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ،هماهنگی

با شبکه بهداشت و درمان جهت اجرای مصوبات دانشگاه

علومپزشکی،که این امر موجب کاهش  20درصد حوادث سال

 93نسبت به سال  92شده است.

علوم
دانشگاه علوم
مصوبات دانشگاه
اجرای مصوبات
جهت اجرای
درمان جهت
بهداشت وو درمان
شبکه بهداشت
هماهنگی بابا شبکه
کار ،،هماهنگی
بهداشت کار
فنی وو بهداشت
حفاظت فنی
کمیته حفاظت
تشکیل کمیته
تشکیل
است.
شده است.
 40شده
سال 40
نسبت بهبه سال
49نسبت
سال 49
حوادث سال
 %%04حوادث
کاهش 04
موجب کاهش
امر موجب
این امر
که این
پزشکی،،که
پزشکی

گزارش
بخش گزارش
این بخش
در این
گزارشگر در
آورد  ..گزارشگر
می آورد
در می
اجرا در
طراحی وو بهبه اجرا
سازمان طراحی
نیاز سازمان
براساس نیاز
خود رارا براساس
آموزشی خود
های آموزشی
برنامه های
آموزش  ،،برنامه
واحد آموزش
واحد

دهد:
می دهد:
می

های
دوره های
مجموع دوره
اساس ازاز مجموع
این اساس
دهد  ..بربر این
می دهد
نشان می
 39رارا نشان
 39وو 39
سال 39
ماهه سال
زمانی  66ماهه
های زمانی
بازه های
در بازه
آموزش در
ساعت آموزش
نفر /ساعت
زیر نفر/
نمودار زیر
نمودار

باشد.
می باشد.
دقیقه می
 05دقیقه
ساعت وو 05
 22ساعت
پرسنل 22
هر پرسنل
ازای هر
شده بهبه ازای
برگزار شده
عمومی برگزار
تخصصی وو عمومی
تخصصی

بوده
نفر بوده
هر نفر
ازایهر
آموزشبهبهازای
ساعت آموزش
نفر /ساعت
درصدینفر/
 260درصدی
رشد 260
شاهد رشد
 40شاهد
49وو 40
سال 49
اول سال
ماهه اول
شش ماهه
عملکردشش
مقایسهعملکرد
مقایسه

اند.گزارشگر در این
بودهآورد .
برخورداری می
در
طراحی و به اجرا
هایسازمان
براساس نیاز
خود
آموزشی
برنامه های
آموزش ،
آموزشی
دوره
اکثریت
که
آن
بیانگر
اند.
بوده
برخورداری
آموزشی
های
پرسنل راازاز دوره
پرسنل
اکثریت
است که
است
واحدآن
آماربیانگر
این آمار
است.این
است.
بخش گزارش می دهد:

نمودار زیر نفر /ساعت آموزش در بازه های زمانی  6ماهه سال  93و  94را نشان می دهد  .بر این اساس از

مجموع دورههای تخصصی و عمومی برگزار شده به ازای هر پرسنل  22ساعت و  50دقیقه می باشد.
22/5
22/5

آموزشی
ساعت آموزشی
نفر//ساعت
نمودار نفر
نمودار
25
25
20
20

17/1
17/1
8/56
8/56

اول
ماهه اول
شش ماهه
دوم شش
ماهه دوم
شش ماهه
اول شش
ماهه اول
شش ماهه
شش
93
93
94
93
93
94

15
15
آموزش
ساعت آموزش
نفر ساعت
 10نفر
10
شده
برگزار شده
برگزار
55
00

مقایسه عملکرد شش ماهه اول سال  93و  94شاهد رشد  162درصدی نفر /ساعت آموزش به ازای هر

نفر بوده است .این آمار بیانگر آن است که اکثریت پرسنل از دوره های آموزشی برخورداری بوده اند.

آموزشی
ساعت آموزشی
مجموع ساعت
مجموع

7765
7765

93
دوم 93
ماهه دوم
شش ماهه
شش
94
اول 94
ماهه اول
شش ماهه
شش

6014
6014
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93
اول 93
ماهه اول
شش ماهه
شش
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ردیف

نام دوره

زمان

1

تغذیه و سالمت روان

2

9

بازاریابی و مدیریت بازار

2
9
0
6

دوره(ساعت)

رفاقت ها فدای رقابت ها (ترور شخصیت)

2

20

فیلتراسیون و غبارگیرها(مقدماتی)

16

29

ردیابی و فراخوان محصول

25

1

16

18

16

22

ایمنی و انبار

65

آزمایشگاه

سیمینار گیربکس های صنعتی

8
8

7

آموزش بیرینگ ها شرکت SKF

3

موازنه جرم وانرژی

16

سوخت واحتراق

15

ایمنی در انبار
Win CC

12

مقدماتی حفاظت در برابر اشعه

1

نقشه خوانی صنعتی

16

11

گزارشــــگر

19
19
10
16

راههای پیشگیری از اعتیاد
الکتروفیلتر

کالیبراسیون

17

نگهداری پیشگیرانه

13

دوره سر ارزیابی ISO/IEC17025

18
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25
21
22
29

تعداد شرکت

گروه

کنندگان

6

8

بهره برداری از آسیابهای گلوله ای

1

فروش

مکانیک/ف.م/برق
فنی ومهندسی
آزمایشگاه

17

مکانیک/ف.م/برق

16

تولید

تولید

29
11

2

29

19

16

19

مکانیک  /فنی مهندسی

29

1

آزمایشگاه

8

9

15
16

سیمینار تولید کننده انواع فراورده های نسوز
بازرسی جوش

16

برق

عمومی

13

مکانیک/فنی مهندسی

1

آزمایشگاه

16
1

برق

تولید
تولید

روابط عمومی

29

مکانیک /فنی ومهندسی

1

آزمایشگاه

98

روشهای تضمین کیفیت در صنعت سیمان

16

19

آزمایشگاه

27

نگهداری و تعمیرات انواع بلوئرهای صنعتی

16

17

مکانیک .فنی مهندسی

23

قطعه شناسی ( مقدماتی)

16

29
20
26

95
91
92
99

آموزش زبان انگلیسی

18

عمومی

16

7

روابط عمومی مقدماتی

20

عمومی

99

28

24

مشخصات دوره های آموزشی شش ماهه اول سال 49

آشنایی با افزودنی های بتن

آشنایی با قوانین مالی ومالیاتی

اصول وفنون پذیرایی و تشریفات
آموزش زبان انگلیسی

بررسی فازهای کلینکر و تعیین ارتباط آنها با
فرایند پخت
سیستم های انتقال مواد
حسابداری و حسابرسی
مجموع

8

16
8

10
19
11

98

92

16

18

045

024

16

16

3

16

16

عمومی

واحد فروش(ویژه عاملین)
اداری ( .خدمات)
انبار

عمومی

تولید /آزمایشگاه
مکانیک /فنی ومهندسی

واحد فروش(ویژه عاملین)

گزارش دوم :نظام پیشنهادات واحد طرح برنامه

گزارش دوم :نظام پیشنهادات واحد طرح برنامه

هاشم حیدری

همفکری و همراهی همهی کارکنان با ارائه پیشنهادات و طرح های کاربردی به نوعی مشارکت داشتن و مشارکت دادن

ارائه پیشنهادات و طرح های کاربردی به نوعی مشارکت داشتن و مشارکت دادن پرسنل
تعالیکارکنان
همه ی
همراهی
همفکری و
مجموعه بااست.
رشد و
پرسنل در
پیشنهادات در
در رشد و تعالی مجموعه است .برابر آمار اعالم شده واحد طرح و برنامه  ،مشارکت پرسنل در طرح نظام
در گفتگو با هاشم حیدری کارشناس مسئول واحد طرح و برنامه برابر آمار اعالم شده ،مشارکت پرسنل در
طرح نظام پیشنهادات در هشت ماهه نخست سال  94با افزایش  147درصدی نسبت به ماه مشابه در سال93
هشت ماهه نخست سال  40با افزایش  205درصدی نسبت به ماه مشابه در سال 49بوده است.
بودهاست.

لیست پیشنهادات تایید شده در کمیته نظام پیشنهادات در فصل پاییز

لیست پیشنهادات تایید شده در کمیته نظام پیشنهادات در فصل پاییز

شرح مختصری از پیشنهاد

نام پیشنهاد دهنده

ردیف
0

ایجاد کتابخانه الکترونیکی

هاشم حیدری

بهره گیری از نقاشی دیواری در جهت پیشبرد اهداف کارخانه

مرتضی نیکنام

9

تعویض موتور های اسکرو های گریت با موتورهای قوی تر

سید حسین هاشمی زاده-محمود
ابراهیمی-علیرضا ظریف

0

دفع گرد و غبار جهت جلوگیری از صدمه دیدن تجهیزات
الکترونیکی و مکانیکی

مهدی کریمی

2

0
6

نصب شماره بر روی یاتاقان های نوار نقاله
درست کردن پل ورود و خروج پیاده روها

جواد حسینی
جواد حسینی

با مشارکت در طرح "نظام پیشنهادات"

سرعت دهیم.

AVAYE SIMAN

پیشبرد اهداف سازمانی را

25

مدیریت انرژی
نادیه نجفیان پور

تاالرافتخارات
سال اول ،شماره دوم ،پاییز 1394
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انـرژی یـک ورودی مهـم بـرای صنایـع تولیـدی و مـادر
اسـت کـه میتوانـد علاوه بـر هزینـه هـای اقتصـادی یک
سـازمان ،به شـکل هزینه های زیسـت محیطـی ،اجتماعی،
تخلیـهی منابـع و نیـز تغییـرات آب و هوایـی تحمیـل
شـود .بـه علاوه محدودیـت منابـع تجدیـد ناپذیر ،هزینـه
بـاالی سـوخت ،بحرانهـای انـرژی و مفهـوم توسـعه پایدار
که هـدف غایـی تمامـی جوامع میباشـد و در نظـر گرفتن
ایـن موضوع که توسـعه و اسـتفاده از منابـع جدید و تجدید
پذیـر انـرژی میتوانـد بسـیار زمـان بـر باشـد ،بـر اهمیـت
مقولـه صرفـه جویـی انـرژی و حفـظ منابـع بـا ارزش آن
مـی افزاید.
از ایـنرو مدیریـت صحیـح مصـرف انـرژی یکـی از
مهمتریـن موضوعـات و چالـش هـای سیاسـتگذاران،
صنعتگـران و دسـتاندرکاران بخـش انـرژی اسـت و
اهمیـت ایـن موضـوع آنـان را بـر آن داشـته تـا چـاره ای
جهـت رویارویـی بـا مشـکل افزایش بـی رویه مصـرف و در
نتیجـه کنتـرل هزینـه هـای انـرژی بیابنـد.
در راسـتای ضـرورت هـا و الزامـات مدیریتـی بـر
تمامـی جنبـه هـای انـرژی در کل چرخـه تهیـه و مصارف
آن ،پـس از تلاش سـازمان هـای اسـتاندارد کشـورهای
مختلـف در تدویـن اسـتانداردهایی جهـت بهینهسـازی
و مدیریـت انـرژی و پیـروی از مـدل هـای متفاوتـی
همچـون  MSE2000و  BSEN16001و لـزوم
وجـود زبانـی یکپارچـه در مدیریـت انرژی ،سـازمان جهانی
اسـتاندارد بـا رویکـرد ایجـاد چارچـوب هـای بیـن المللـی
بـرای کارخانههـای صنعتـی ،شـرکتها و سـازمانها جهت
مدیریـت تمـام جنبههای انـرژی اقـدام به تدوین و انتشـار
اسـتاندارد  ISO 50001نمـود .هـدف کلـی از طراحـی

ایـن اسـتاندارد آن اسـت کـه بـا پیـاده سـازی کامـل آن
حـدود  60درصـد از مصـرف انـرژی جهـان را کاهـش داده
و قدمـی در بخـش اقتصـاد ملـی بـردارد .ایـزو  50001در
حـال حاضـر سیسـتم مدیریتی اسـت که در سراسـر جهان
پذیرفتـه شـده و در سـازمانها و ادارات کوچـک و بـزرگ
پیـاده میشـود .امـا در آینـده ای نزدیـک کـه بـه دالیـل
مختلـف از جملـه گـران شـدن انـرژی ،فـن آوری بهبـود
اسـتفاده از انـرژی امـری غیرقابـل اجتنـاب خواهـد بـود،
سـازمانهایی کـه از ایـن اسـتاندارد اسـتفاده میکننـد
نسـبت بـه ارگانهایـی کـه آن را نادیـده گرفتهانـد ،تفاوت
محسوسـی ایجـاد خواهدکـرد.

شـرکت سـیمان المرد نیز در سـال  1393در راستای
تحقـق اسـتراتژیهای خـود در حـوزه ارتقـاء بهـرهوری و
کاهـش قیمـت تمـام شـده ،و ادای سـهم خـود در حفـظ
و پاسداشـت منابـع و سـرمایه ملـی و بـه اجـرا گذاشـتن

AVAYE SIMAN

مزیت های اجرای مدیریت انرژی :
9کاهـش هزینـه هـای انـرژی و متعاقبـا کاهـش
قیمـت تمام شـده کاال بدون کاهش سـطح کیفیت
و افزایـش سـود شـرکت
9افزایـش طول عمـر تجهیزات و سیسـتم ها بهدلیل
اسـتفاده بهینه از آنها
 9افزایـش بهـره وری در سـطح نیـروی انسـانی و
تجهیـزات
9توانمنـد سـازی سـازمان هـا بـرای برقـراری
سیسـتمها و فرآیندهـای بهبـود عملکـرد انـرژی
 9مدیریت نظـام منـد انـرژی از ابتـدای خریـد و
تأمیـن انـرژی تـا اسـتفاده از آنهـا
9برقـراری چارچوب بهبـود مداوم در مصـارف انرژی
شـامل طـرح ریزی  ،اجـرا  ،بررسـی و اقدامات الزم
9بهـره گیـری از بهترین شـیوه هـا و تقویـت رفتار و
فرهنـگ صحیح مدیریـت انرژی در تمامی سـطوح
سازمان
9کمـک به ارزیابـی و اولویـت بنـدی فـن آوری های
جدیـد  ،تجهیـزات و دسـتگاه ها
 9به حداقل رسـاندن آسـیبهای زیسـت محیطی و
کاهش انتشـار گازهـای گلخانه ای

مسـئولیت اجتماعـی خود اهتمام ویژهای نسـبت به مسـئله
بهینـه سـازی مصـرف انرژی داشـته اسـت و در این راسـتا،
اقدامـات موثـر و فراگیـری را به شـرح زیر به انجام رسـانده
اسـت کـه نهایتـاً باعـث شـده اسـت کـه بـه عنـوان اولیـن
کارخانـه تولیـد سـیمان در جنوب کشـور موفق بـه دریافت
گواهینامـه بینالمللـی سیسـتم مدیریـت انـرژی بـر مبنای
اسـتاندارد ISO 50001 : 2011شـود.
سـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران نیـز بـر مجموعـه
موفقیتهای سـیمان المـرد در حوزه مدیریـت بهینه انرژی
و دسـتاوردهای ارزشـمند آن صحه گذاشـت و بعـد از انجام
بازرسـیهای دقیـق در مـورد معیار مصرف انرژی بر اسـاس
اسـتاندارد ملی  7873شـرکت سـیمان را شایسـته دریافت
گواهینامـه انطبـاق معیـار مصـرف انـرژی دانسـت .
همچنین شـرکت سـیمان المرد با تشـکیل کمیته انرژی
فعـال بـا حضـور مدیـران و کارشناسـان کلیـه واحدهـا و
بخشـها و پشتسـر گذاشـتن انواع ممیزیها و بازرسـیهای
انـرژی اجبـاری و داوطلبانـه ،بسـتر را بـه گونـهای آمـاده
نمـود کـه در سـال  ،1394موفـق شـد بـه عنـوان یکـی از
پیشـتازترین کارخانجات صنعت سـیمان در حـوزه مدیریت
انـرژی تندیس نقره ای نخسـتین دوره جایـزه ملی مدیریت
انـرژی را کسـب نماید.
تمامـی ایـن دسـتاوردهای ارزشـمند کـه در سـایه
دقـت نظـر مدیریـت عامـل و مدیـران ارشـد کلیـه بخشـها
و همـکاری و همـت همـه پرسـنل شـرکت سـیمان المـرد
حاصل شـده اسـت ،بـرگ زرین دیگـری در دفتـر افتخارات
ایـن شـرکت بـه یـادگار گذاشـته اسـت.

27

هرآنچه باید درباره چک بدانید
مژگان شاهسونی

اجتماعی،فرهنگی،خانواده
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چك رایجترین وسیله پرداخت میباشد و غالب افراد به نحوی
با آن سر و كار دارند .با این حال صدور چكهای بیمحل
از مشكالت عمده مردم و محاكم دادگستری است .نقش
اساسی و كلیدی چك ،در گردش امور اقتصادی و استفاده
از آن بهعنوان قائم مقام پول قابلانكار نیست .علیرغم صدور
چكهای بدون محل ،افراد عادی از قوانین مربوط به چك و
حقوق صادركنندگان یا دارندگان چك اطالع دقیقی ندارند.
به همین دلیل چك را میتوان از جمله مسائلی برشمرد كه
نیاز به بررسی حقوقدانان صاحبنظر داشته و تشریح ظرایف
آن در حوزه وظایف آنان قرار دارد.
لیكن این موضوع سبب آن نمیشود كه سایر اشخاص كه به
نحوی با چك سر و كار دارند از یادگیری مفاهیم و قوانین
مربوط به آن غفلت نمایند چرا كه در غیر این صورت نوعاً
خسارات غیرقابل جبرانی متوجه دارندگان چك میشود و
بدین لحاظ الزم است كه قبل از قرارگرفتن در شرایط دشوار
جهت وصول وجه چكهای در اختیار ،چاره كار را پیشبینی
نموده و تمهیدات الزم را فراهم نمایند.
هدف نوشتار حاضر این است كه خوانندگان محترم كه به
نحوی در مقام انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی
میباشند و یا به نحوی در امر فروش محصوالت شركتها
فعالیت مینمایند به این نكته آگاهی یابند كه امروز دیگر
چك به تنهایی تضمین مناسبی برای بازپرداخت دیون و
انجام تعهدات اشخاص نمیباشد و لذا بایستی در اخذ آن
از اشخاص نهایت مراقبت را نموده و در موارد ضروری از
راهنماییهای ارائهشده در متن نوشتار استفاده شود تا از این
رهگذر آسیبهای احتمالی را به حداقل برسانیم.
مواردی که الزم است دارندگان چک وصاحبان حساب
جاری رعایت کنند تا از دسته چک آنان سوء استفاده نشود؛
 -۱درهنگام نوشتن متن چک سعی کنید خودتان و با قلم
خودتان متن چک رابنویسید حتی اگرطرف مقابل شما
مورد اعتماد شما باشد هرگزاجازه ندهید دیگران متن چک
رابنویسند.
 -۲درقسمت «مبلغ چک» هم تومان ر ابنویسید و هم ریال
را ،مثال :دومیلیون تومان برابر با بیست میلیون ریال .
-3درقسمت «در وجه » سعی کنیدکه وجه را به اسم شخص
بنویسید و تا می توانید از نوشتن کلمه حامل خودداری
کنید.
 -۴بعد ازآنکه اسم طرف را نوشتید ،برای جلوگیری ازسوء
استفاده احتمالی بنویسید که چک «بابت » چه چیزی
صادرشده است  ،مثال « آقای علی محمدی بابت خرید یک
دستگاه ماشین».
 -5برای جلوگیری از سوء استفاده ،عبارت(حواله کرد) را در
متن چک خط بزنید تا چک تنها توسط شخصی که چک

بهنام وی صادر شده است قابل پیگیری باشد.
 -6درداخل شکل مستطیل که باید مبلغ به عدد نوشته
شود سعی کنیدازسمت چپ باکمترین فاصله به حرف «ر»
درکلمه « ریال » شروع به نوشتن کرده و پس از نوشتن
مبلغ درجلوی آن تا انتهای مستطیل خط تیره کشیده شود.
 -7پس از نوشتن عدد مورد نظربرای جلوگیری از زیاد
نمودن رقم ،چسب نواری روی مبلغ چسبانیده شود.
 -8سعی کنید متن چک رابا اعصابی آرام بنویسیدواز شتاب
زدگی وعجله در نوشتن خودداری کنیدوتا آنجاکه ممکن
است بدون قلم خوردگی باشد.
-9چنانچه بدون قلم خوردگی چک را نوشتید و امضاء
کردید در باالی شکل مستطیل که رقم رانوشتیداین کلمه
را امضاء کنید؛ بدون خط خوردگی و دو طرف آن راباعالمت
ضربدر«×» ببندید و اگر چنانچه در هنگام نوشتن دچارقلم
خوردگی شد ولو این که یک حرف یایک عدد باشد پشت
چک قید کنید که :مبلغ فالن و تاریخ فالن صحیح است
و قلم خوردگی از اینجانب می باشد این جمله رادر پشت
چک در گوشه ای قید کنید و امضاءنموده و سپس زیرآن
را خط بکشید.
 -10در انتخاب امضاء برای چک سعی کنید از امضاء ساده
که قابل جعل باشد خودداری کنید وزیرامضاء نام و نام
خانوادگی را به همراه تاریخ با خط خودقیدکنید.
 -11پس از صدور چک ته چک را نیزکامل کنید و تاریخ
چک و مبلغ چک و این که چک را به چه کسی دادید؛ حتما
قید کنید.
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 -12از نمونه امضاء خود در قسمت ته چک و برگ چک
خودداری کنید تا چنانچه مورد سرقت قرار گرفت جعل
نمونه امضاء صورت نگیرد.
-13در خصوص چک هایی که بابت تضمین قرارداد اخذ
می گردد،حتماً در قرارداد قید شود که چک مذکور ،بدل از
انجام اصل تعهد نیست و دارنده ،هم الزام به انجام تعهد و
هم وجه چک را می تواند درخواست نماید.
 -14همیشه سعی کنید دسته چک را درجای امن قراردهید
و از قرار دادن آن در ماشین و یا کشوی میز کاری که فاقد
قفل است و یاجیب پیراهن خودداری کنید.
 -15چنانچه دسته چک یا یک برگ از اوراق چک مفقود یا
مورد سرقت قرار گرفت در اسرع وقت به بانک اطالع دهید
و طبق ماده  ۱۴قانون چک ظرف مدت یک هفته به دادسرا
مراجعه نموده و ضمن طرح شکایت دستور قضایی را به
بانک تحویل دهید .چنانچه دستورقضایی انجام نشود بانک
مسئولیتی نخواهد داشت و می تواند وجه چک را پرداخت
نموده و یا چک را برگشت بزند.
-16اگر در متن چک جعل و دستکاری صورت گیرد و
یا مورد کالهبرداری قرار گیرد و یا اختالف حساب وجود
داشته باشد مطابق دستور بند 15عمل کنید.
 -17چنانچه معامله و یا قراردادی باچک صورت گرفت
شماره چک و مبلغ چک و تاریخ آن حتما در متن قرار
داد قید شود.
 -18از ضمانت باچک نسبت به افرادی که نمی شناسید یا
احتمال عدم پرداخت او را می دهید خودداری کنید.
 -19هرگز چک را از ظهرنویس دریافت ندارید چرا که
ممکن است چک مسروقه یا امانی باشد.
 -20باتوجه به مشکالت و تراکم کار در بانک و برای
جلوگیری از برگشت خوردن چک سعی کنید مبلغ چک را
یک روز قبل از موعد آن در بانک تامین نمایید.
 -21چنانچه در تامین وجه چک در موعد مقرر دچار
مشکلی شدید حتما با دارنده چک هماهنگی کنید و به
او اطالع دهید و از او درخواست مهلت نمایید تا با برگشت
خوردن چک و بد حسابی مواجه نشوید.
 -22کسی که چک بالمحل صادرکندعالوه براینکه دادگاه او
را به مبلغ چک محکوم می کند به مجازات حبس و جزای
نقدی محکوم خواهد شد  :پس با دست خود خودمان را
گرفتار نکنیم.
 -23چنانچه چکی را بابت ضمانت یا تخلیه ملکی به طرف

مقابل دادید حتما از او رسید اخذ کنید.
 -24اول متن چک رابنویسید و بعد امضاء کنید و از امضاء
کردن چک بدون مبلغ و تاریخ جدا خودداری کنید.
 -25اگر در معامله،خریدار دو نفر است و چک متعلق به
یکی از آنهاست،حتما خریدار دوم نیز پشت چک را به عنوان
ضامن امضاء نماید.
تفاوت چک با سفته
زمانی که چک به صورت صحیح و مطابق با قانون صادر
گردد و صادر کننده آن مسجل گردد و دلیلی خالف آن
خدشه ای بر اعتبار آن وارد ننماید  ،در اصطالح حقوق دانان
چک کیفری می گردد .
به تعبیری دیگر این که اگر چک در همان روزی که صادر
می گردد تاریخ همان روز بر روی آن درج گردد و از زمان
صدور چک و یا گواهی نامه ی عدم پرداخت ظرف شش ماه
در صورت بی محل بودن فرم زده شود و طرح شکایت گردد،
بهترین وسیله ی پرداخت محسوب می گردد در صورتی که
سفته فاقد این صفت بوده و در هیچ شرایطی نمی تواند با
چک برابری کند که این از موارد اختالف و تفاوت های چک
با سفته است .
چک مستقیماً سند پرداخت و یا وسیله پرداخت محسوب
می شود  .بدین معنا که کسی که اقدام به صدور چک
مینماید چه این که به صورت کیفری و یا حقوقی طرح
گردد  ،به نوعی به طرف مقابل این امکان را داده است
که مستقیماً به بانک مراجعه کند وطلب خود را به مقدار
مندرج در چک دریافت دارد  .شاید این جمله ی عوامانه
درست باشد که چک یعنی پول نقد  ،در جمله ای کاملتر
میتوانیم بگوییم صدور چک در زمان پرداخت منوط یه
شرطی نمیباشد  ،اما در خصوص سفته باید گفته شود
الشه ی سفته اصوالً مؤید و نشان دهنده ی این است که
صادر کنندهی سفته تعهدی به طرف مقابل داشته که تعهد
خود را در قالب سفته به طرف مقابل ارائه نموده است تا در
سررسید معین به دارنده ی سفته پرداخت نماید .
اگر سفته در بهترین شکل ممکن و به صورت صحیح انشا
گردد ،مؤید رسید طلب است و جنبه ی حقوقی داشته و با
چک حقوقی نیز مشابهت دارد و بر علیه صادر کننده ی آن
نمی توان شکایت کیفری طرح نمود و دارنده ی سفته در
صورت عدم دریافت طلب در موعد سر رسید می تواند از
صادر کننده ی سفته به محاکم حقوقی طرح دعوی حقوقی
و دادخواست تقدیم نماید .
در پایان الزم است توضیح داده شود که به دلیل عدم آگاهی
بعضی شهروندان  ،گاهی اوقات جایگاه اجتماعی سفته و
چک نادیده گرفته می شود و بدون آن که آثار آن دو
مورد بررسی قرار گیرد  ،فرد در موارد استفاده از چک و
سفته دچاراشتباه شده و کاربرد این دو سند به صورت غلط
ارزیابی می گردد .البته الزم به ذکر است که موضاعات ذکر
شده گویای نقطه ضعف سند سفته نبوده بلکه سفته دارای
جایگاهی متناسب با خود بوده و به مانند سندی محکم
تضمین کننده بسیاری از تعهدات و معامالت رایج می باشد.
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آب ،قطره زندگی

اجتماعی،فرهنگی،خانواده

این روزها مسئله کمبود آب در سراسر جهان به بحرانی عمومی تبدیل شده است .به همین علت ،اقدام برای
صرفهجویی در مصرف آن نه تنها هزینههایتان را کاهش خواهد داد ،بلکه برای کشور و نسلهای آینده نیز مفید
خواهد بود .صرفهجویی در مصرف آب در خانه نیاز به هیچ هزینه اضافی ندارد .با اینکه وسایل و دستگاههای
صرفهجویی آب مختلفی در بازار وجود دارد ،اما حتی بدون کمک گرفتن از این وسایل هم میتوانید در مصرف آب
صرفهجویی کنید .بعنوان مثال ۷۵ ،درصد از آب استفاده شد ه در خانهها مربوط به حمام و  ۲۵درصد آن مربوط
به دستشویی میشود .با نصب شیرهای کمفشار و تقویتکنندههای شناور که هزینه چندانی ندارند میتوانید به
میزان قابلتوجهی در مصرف آب ماهیانه خانهتان صرفهجویی کنید .وقتی همه اعضای خانواده از اهمیت بحران
کمبود آب آگاه باشند ،صرفهجویی در مصرف آن به مسئلهای طبیعی در خانه تبدیل خواهد شد .والدین حتم ًا
برای آموزش فرزندانتان برای استفاده از روشهای صرفهجوییکننده در مصرف آب زمان بگذارید .یادتان باشد
مسئله کمبود آب را جدی بگیرید و صرفهجویی در مصرف آن را به یکی از عادتهای خانواده درآورید.در زیر به
چند راهکار جهت کاهش مصرف آب اشاره می کنیم تا ما نیز سهمی در(کمپین آب قطره زندگی) داشته باشیم .
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 .1شیر و لولههای آب را چک کنید که نشتی
نداشته باشند.
یک چکه کوچک از شیر آب قدیمی و خراب میتواند 75
لیتر آب را در یک روز هدر دهد .نشتهای بزرگتر این هدر
رفتن آب را به صدها لیتر در روز میرسانند.
 .2از توالت بهعنوان زیرسیگاری یا سطل زباله
استفاده نکنید.
هر بار که بخاطر دور ریختن ته سیگار یا دستمال کاغذی
یا زبالههایی مثل این سیفون توالت را میزنید 20 ،تا 25
لیتر آب هدر خواهد رفت.
 .3توالتها را برای نشتی چک کنید.
کمی رنگ خوراکی در مخزن توالت فرنگی بریزید ،اگر
بدون سیفون زدن ،رنگ تا  ۳۰دقیقه به کاسه توالت تراوش
کرد ،نشتی وجود دارد که باید بالفاصله تعمیر شود.
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 .4از کنتور آب برای چک کردن نشتیهای پنهان
آب استفاده کنید.
کنتور آب خانه را بخوانید ،دو ساعت از آب استفاده نکرده
و دوباره عدد آن را بخوانید .اگر عدد یکسان نباشد حتماً
نشتی در خانه وجود دارد.

 .5از سردوشیهایی که در مصرف آب صرفهجویی
میکند و همچنین شیرآبهای کمفشار استفاده
کنید.
نصب این سردوشیها بسیار ساده بوده و هزینه بسیار
کمی هم به دنبال دارد .یادتان باشد ،دوشهای طوالنی با
آب داغ ،در هر دقیقه  20تا  35لیتر آب هدر میدهد .زمان
دوش گرفتنهایتان را محدودتر کنید.
 .6در مخزن توالت بطریهای پالستیکی یا
تقویتکننده شناور قرار دهید.
برای صرفهجویی در آب و کاهش هدر رفتن آن ،به ارتفاع
 ۲تا  ۵سانت داخل دو بطری پالستیکی را با سنگریزه پر
کنید تا سنگین شوند .بطریها را پر از آب کنید ،در آنها را
ببندید و آنها را در مخزن توالت فرنگی قرار دهید .همچنین
میتوانید یک تقویتکننده شناور ارزان خریداری کرده و در
توالت نصب کنید .این کار از هدر رفتن دهها لیتر آب در روز
جلوگیری میکند.
اطمینان یابید که حداقل  10لیتر در مخزن توالت آب
باشد تا سیفون درست کار کند .اگر آب کافی برای سیفون
زدن در مخزن نباشد ،فرد اهرم را بیشتر به سمت پایین نگه
خواهد داشت .مطمئناً یک بار سیفون زدن درست که 7.5
لیتر آب مصرف میکند ،بسیار بهتر از دو بار سیفون زدن
ناقص است که هربار  1.5لیتر آب هدر میدهد.

 .7لولههای آب را عایق بندی کنید.
عایق کردن لولهها کاری آسان و کمهزینه است .با این
روش آب بسیار سریعتر داغ شده و از هدر رفتن آب وقتی
منتظر گرم شدن آن هستید جلوگیری خواهد شد.
.8دوشهای کوتاهتر بگیرید.
یک راه برای کاهش مصرف آب این است که در زمان
دوش گرفتن موقع شستن خود آب را بسته و فقط برای آب
گرفتن و شستشوی کفها آن را باز کنید .در یک دوش ۴
دقیقهای حدود  75تا  150لیتر آب مصرف میشود.
 .9موقع مسواک زدن آب را ببندید.
نیازی نیست که وقتی مشغول مسواک زدن هستید آب
همچنان باز بماند .فقط کافی است ابتدا آن را باز کرده،
مسواکتان را خیس کنید و آب را ببندید و در آخر کار موقع
آب کشیدن دهان آن را باز کنید.
 .10ماشین ظرفشویی و لباسشویی را پُر استفاده
کنید.
برای صرفهجویی بهینه در مصرف آب ،ماشین ظرفشویی
و لباسشویی باید حتماً با ظرفیت کامل مورد استفاده قرار
گیرند .بیشتر تولیدکنندگان شویندههای مخصوص ماشین
ظرفشویی توصیه میکنند که ظروف را قبل از گذاشتن در
ماشین ،آب نگیرید تا در مصرف آب صرفه جویی شود.
درمورد ماشین لباسشویی نیز از زدن دکمه دور اضافه
خودداری کنید زیرا دستگاه برای آبگیری بیشتر لباسها ۲۰
لیتر بیشتر آب مصرف خواهد کرد .وقتی میخواهید دستگاه
را نصفه پر کنید ،سطح آب را مطابق با حجم لباسها تعیین
کنید .دستگاههای لباسشویی قدیمیتان را عوض کنید.
ماشین لباسشوییهای جدید  ۳۵-۵۰درصد آب و  ۵۰درصد
انرژی کمتری برای هر بار کار کردن مصرف میکنند.

 .13یک بطری آب آشامیدنی در یخچال بگذارید.
باز گذاشتن شیر آب برای به منظور خنک شدن برای
نوشیدن موجب هدر رفتن آب میشود .میتوانید آب
آشامیدنیتان را در بطری در یخچال نگهداری کنید.
 .14در کتری فقط به میزان نیاز ،آب بجوشانید.
دقت کنید که کتری مثال به ظرفیت  8لیوان آب را تنها
برای  2لیوان آب نجوشانید ،چرا که این کار آب و انرژی

 .15یک الیه کود دور درختها و گیاهان بریزید.
کود تبخیر آب را کندتر خواهد کرد و به رشد گیاهان
کمک میکند .افزودن  5تا  7سانت کود طبیعی به باغچه
توانایی خاک برای حفظ آب خود را افزایش میدهد.
 .16آبیاری باغچه را در ساعات اولیه روز انجام
دهید.
آبیاری گیاهان در اول صبح بسیار بهتر از شب است
زیرا از رشد قارچها جلوگیری میکند .همچنین آبیاری
در صبحزود و اواخر شب تبخیر شدن آب پای گیاهان را
نیز کاهشمیدهد .از آب دادن به گیاهان در هوای پُرباد
خودداری کنید زیرا باد تبخیر آب را افزایش میدهد.
 .17موقع شستن ماشین ،شیر آب را باز نگذارید.
تا حد امکان اتومبیل خود را برای شستن به کارواش
ببرید ولی اگر امکانش نبود ،ماشینتان را با استفاده از یک
سطل آب و شوینده بشویید .از شلنگ آب فقط برای آب
کشیدن استفاده کنید .این روش تا  500لیتر در مصرف
آب صرفهجویی خواهد کرد .یک ایده بهتر میتواند استفاده
از دستگاههای شستشوی اتومبیل بدون آب باشد که
شرکتهای بسیاری عرضه میکنند.
 .18برای شستن حیاط و پارکینگ از جارو استفاده
کنید نه شلنگ.
 . 19گیاهانی مقاوم دربرابر بیآبی در باغچه حیاط
بکارید.
بسیاری از گلها و گیاهان به آب بسیار کمتری نیاز دارند
تا شادابی و طراوت خود را حفظ کنند .سعی کنید گیاهان
خاص منطقه خودتان را در باغچه بکارید زیرا آب بسیار
کمتری نیاز دارند و نسبت به بیماریهای منطقهای گیاهان
مقاومتر هستند .همچنین دقت کنید که گیاهان با میزان
نیاز به آب یکسان را به صورت گروهبندی شده در باغچه
بکارید.
.20و در نهایت هرگونه اتالف قابل توجه آب،
شکستگي لوله ها و هدر رفتن آب در هر نقطه را به
مرکز ارتباطات مردمي (تلفن  )122اطالع دهيد.
منبعpersian-star.org :
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 .11وقتی میخواهید ظرفها را با دست بشویید ،آب
را مداوم باز نگذارید.
 .12موقع شستن سبزیجات شیر آب را باز نگذارید.
کافی است سبزیجات را در کاسه پُرشده با آب  ،خیس
کنید.

زیادی را به هدر خواهد داد .اگر نیاز به یک یا دو لیوان
آب جوش دارید همان مقدار آب در کتری بریزید و آن را
بجوشانید.
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دیــر زمانــی اســت كــه مردمــان ایرانــی و بســیاری از جوامــع دیگــر ،در آغــاز فصــل زمســتان مراســمی را
برپــا میدارنــد كــه در میــان اقــوام گوناگــون ،نامهــا و انگیزههــای متفاوتــی دارد.میدانیــم كــه در باورهــای
كهــن ایرانــی هیــچ روز و شــبی ،نحــس و بــد یــوم نبــوده است.جشــن یلــدا در ایــران امــروز نیــز بــا گــرد هــم
آمــدن و شبنشــینی اعضــای خانــواده و اقــوام در کنــار یکدیگــر برگــزار میشــود .آییــن شــب یلــدا یــا شـبچله،
خــوردن آجیــل مخصــوص ،هندوانــه ،انــار و شــیرینی و میوههــای گوناگــون اســت کــه همــه جنب ـهی نمــادی
دارنــد و نشــانهی برکــت ،تندرســتی ،فراوانــی و شــادکامیهســتند .یلــدا در افســانهها و اســطورههای ایرانــی
حدیــث میــاد عشــق اســت کــه هــر ســال در چنیــن شــبی تکــرار میشــود  .امســال  ،در شــب آغــاز زمســتان
،کارکنــان ســیمان المــرد ،در کنــار اعضــای خانــواده خــود دیــوان حافــظ مــی گشــایند و دل بــه قصههــای
تقدیــر و آرزوهــای بلندشــان مــی بندنــد .آجیــل و شــیرینی در هــم نشــینی ســرخی انــار و هندوانــه خاطــره
هــای ایــن شــب را بــرای ســیمانی هــا مانــدگار و خیــال انگیــز خواهــد کــرد.
پیشینه شب چله
چله و جشنهایی که در این شب برگزار میشود ،یک سنت
باستانی است .مردم روزگاران دور و گذشته،که کشاورزی،
بنیان زندگی آنان را تشکیل میداد و در طول سال با سپری
شدن فصلها و تضادهای طبیعی خوی داشتند ،بر اثر
تجربه و گذشت زمان توانستند کارها و فعالیتهای خود را
با گردش خورشید و تغییر فصول و بلندی و کوتاهی روز و
شب و جهت و حرکت و قرار ستارگان تنظیم کنند.
آنان مالحظه میکردند که در بعضی ایام و فصول روزها
بسیار بلند میشود و در نتیجه در آن روزها ،از روشنی و نور
خورشید بیشتر میتوانستند استفاده کنند .این اعتقاد پدید
آمد که نور و روشنایی و تابش خورشید نماد نیک و موافق
بوده و با تاریکی و ظلمت شب در نبرد و کشمکشاند .مردم
دوران باستان و از جمله اقوام آریایی ،دریافتند که کوتاهترین
روزها ،آخرین روز پاییز و شب اول زمستان است و بالفاصله
پس از آن روزها به تدریج بلندتر و شبها کوتاهتر میشوند،
از همین رو آنرا شب زایش خورشید (مهر) نامیده و آنرا آغاز
سال قرار دادند  .کریسمس مسیحیان نیز ریشه در همین
اعتقاد دارد.
ریشه نام یلدا
«یلدا» برگرفته از واژهی سریانی،به معنای «زایش» و «تولد»

است .ابوریحان بیرونی از این جشن با نام«میالداکبر» نام
برده و منظور از آن را «میالد خورشید» دانستهاست .وی
همچنین از روز اول دی ماه ،با عنوان «خور» نیز یاد
کردهاست و در قانون مسعودی نسخه موزه بریتانیا در
لندن« ،خُ ره روز» ثبت شده ،اگرچه در برخی منابع دیگر
«خرمروز» نامیده شده است.
جشن یلدا و عادات مرسوم در ایران
ایرانیان نزدیک به چند هزار سال است که شب یلدا آخرین
شب پاییز را که درازترین و تاریکترین شب در طول سال
است تا سپیده دم بیدار میمانند و در کنار یکدیگر خود
را سرگرم میدارند تا اندوه غیبت خورشید و تاریکی و
سردی روحی ٔه آنان را تضعیف نکند.در گذشته ،آیینهایی
در این هنگام برگزار میشده است كه یكی از آنها جشنی
شبانه و بیداری تا بامداد و تماشای طلوع خورشید تازه
متولد شده،بوده است .جشنی كه از الزمههای آن ،حضور
كهنساالن و بزرگانخانواده ،به نماد كهنسالی خورشید در
پایان پاییز بودهاست ،و همچنین خوراكیهای فراوان برای
بیداری درازمدت كه همچون انار و هندوانه و سنجد ،به
رنگ سرخ خورشید باشند.روز پس از شب یلدا (یکم دی
ماه) را خورروز (روز خورشید) و دی گان؛ میخواندند و به
استراحت میپرداختند و تعطیل عمومی بود.
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آیینهای یلدا در استان فارس
سفره مردم شیراز مثل سفره نوروز رنگین است .مرکبات و
هندوانه برای سرد مزاجها و خرما و رنگینک برای گرم مزاجها
موجود است .حافظخوانی جزو جدانشدنی مراسم این شب
برای شیرازیهاست .البته خواندن حافظ در این شب نه تنها
در شیراز مرسوم است ،بلکه رسم کلی چلهنشینان شدهاست.
خوراکیها
انار و هندوانه جزو مهم ترین ملزومات شب یلدا هستند.
همچنین آجیل شب یلدا نیز در ایران طرفدار بسیاری دارد.
برای نیاکان ما که به آئین مهر دلبستگی داشتند ،رنگ قرمز
(نماد نور خورشید) گرامی بود .رنگ سرخ انار و هندوانه ،و
انتخاب سیب قرمز و سنجد در سفره شب یلدا چه بسا اشاره
به همین موضوع است.
پیشنهادهای ویژه برای «شب یلدا»
برای شما پیشنهادهایی داریم که شاید بعضا متفاوت باشد و
بتواند به زیباتر شدن هرچه بیشتر این شب دوست داشتنی
کمک کند .این  6پیشنهاد را با هم مرور می کنیم.
 -1سفره یلدا را از خیریه بخرید
ظرف هایی که می خواهید در سفره یلدا بگذارید و حتی
خوراکی های شب چله را از خیریه بخرید .کافی است گشتی
در فضای مجازی بزنید تا از نمایشگاه های خیریه ای که قرار
است برگزار شود باخبر شوید .شما با خرید مایحتاج تان از
این بازارچه ها ،تنها به دیگران کمک نمی کنید ،بلکه حال
خودتان را هم بهتر می کنید.
 -2موسیقی یلدایی را فراموش نکنید
شادی شب یلدایتان را با موسیقی هایی که می دانید با
سلیقه مهمان هایتان جوردرمی آید کامل کنید .در فهرستی
که از قبل آماده کرده اید ،چند موسیقی شاد و آشنا برای
همخوانی را انتخاب کنید و چند موسیقی بیکالم و آرام
برای لحظات حافظ خوانی .البته بچه ها را هم از این فهرست
بیرون نگذارید.
 -3به همدیگر ببازید
یک بازی جذاب اما راحت را انتخاب کنید که همه افراد
حاضر بتوانند در آن حضور داشته باشند .بچه ها را جانگذارید
و پیرها را فراموش نکنید .پانتومیم یا بازی با کارت پیشنهاد
ماست اما قطعا بازی های آسانی که یلدای شما را لذتبخش

تر کنند ،کم نیستند.
 -4یک آرزو را برآورده کنید
نیازی نیست خودتان را ورشکسته کنید .کافی است کمی
خالقیت به خرج دهید و با برآورده کردن یک آرزوی کوچک،
همه حاضران جمع را شگفت زده کنید .مادرتان دلتنگ یک
دوست است؟ فرزندتان چند روز پیش به یک کاله پشت
ویترین مغازه خیره شده بود؟ همسرتان به کارت حافظه
برای تلفن همراهش نیاز دارد یا دوست تان در گوشه دیگری
از دنیا یلدا را تنها می گذراند و با یک تلفن حالش زیر و رو
می شود؟ کمی به آدم های اطرافتان فکر کنید و یک راه تازه
را برای آوردن هیجان به این شب بلند پیدا کنید .قرار نیست
آرزوی همه اهالی جمع را برآورده کنید .مطمئن باشید ذوق
زده شدن یک نفر می تواند حال همه را خوب کند.
 -5همه را در این سفره سهیم کنید
برای چیدن سفره شام ،خودتان را خسته نکنید .شما بیشتر
از آنکه در این شب به یک سفره رنگارنگ نیاز داشته باشید،
به آرامش و لب خندان نیاز دارید .پس به جای بی وقفه در
آشپزخانه بودن ،از همه اعضای خانواده بخواهید در دیدن
تدارکات این شب سهیم باشند .بچه ها می توانند اتاقشان را
مرتب کنند و میوه ها را برق بیندازند و همسرتان می تواند
دسر را از دستور ساده ای که در یک سایت اینترنتی پیدا
کرده اید درست کند .مشارکت همه تنها خستگی شما را
کمتر نمی کند ،بلکه مهمانی این شب را به اتفاقی لذتبخش
تر تبدیل می کند .اگر هم در این میان یکی از اعضای
خانواده خرابکاری به بار آورد عبوس نشوید .بگذارید به
جای بی عیب و نقص بودن سفره شما ،خنده ها و خاطرات
خوشایندو ناخوشایند حاصل این شب باشد.
 -6دوربین بان شوید
به جای عکس یادگاری ،یک دوربین به گردنتان بیندازید و
لحظه های تاب این شب را ثبت کنید .از شیطنت بچه ها
گرفته تا ناخنک زدن های سر میز و خنده های لحظه بازی،
همه را ثبت کنید و قبل از رفتن مهمان ها ،عکس های
این شب را روی سی دی کپی کنید و به آنها هدیه دهید.
ماندگار کردن خاطره ها می تواند به اندازه اتفاق افتادنشان
خوشایند باشد.
منبعwikipedia:
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قنــات کيــش بيــش از  ۲۵۰۰ســال قدمــت دارد و آب
شــيرين قابــل شــرب ســاکنان جزيــره را تاميــن ميکــرده
اســت .قنــات كيــش از نظــر طــول رشــته قنــات و يــا عمق
چاههــا قابــل مقايســه بــا قناتهــاى ديگــر نقــاط ايــران
نيســت ،امــا بــا توجــه بــه شــيب بســيار كــم جزيــره،
چگونگــى هدايــت آبهــاى زيرزمينــى بــه ســطح زميــن
در كيــش بســيار مهــم بــوده و نشــان مىدهــد كــه در
زمــان خــود از پيشــرفتهترين روشهــا بــراى حفــر قنــات
اســتفاده مىكردنــد.
امروزه مجموعه قنات با تغيير كاربري به يک شهر زيرزميني
شگفتانگيز بدل شده که بيش از  ۱۰۰۰۰متر مربع وسعت
دارد و اکنون کاريز کيش خوانده ميشود.شهر زير زميني
کاريز در فاز يک خود به قسمت هاي مختلف از جمله غرفه
هاي صنايع دستي ايران و جهان ،رستوران سنتي و جديد،
موزه سالن آمفي تئاتر سالن کنفرانس ،گالري هاي هنري
تقسيم و قابل بهره برداري خواهد بود .شهر کاريز در عمق
 16متري زير زمين قرار دارد .سقف آن هشت متر ارتفاع
و بيشتر سقف آن مملو از سنگواره  ،صدف و مرجان هايي
است که با نظر کارشناسي  270تا  570ميليون سال قدمت
دارد و تک تک آن شناسايي و داراي شناسنامه رسمي است.
کارگزاران شهر زير زميني بر اين باورند که دو ويژگي کاريز
را در فهرست ابنيه جهاني در خواهد آورد .اول اينکه کاريز
در دل تنها جزيره مرجاني دنيا واقع است .دوم آنکه تنها
بنايي است که سقفش مملو از صدفها و مرجانهاي طبيعي
است .صدفها و مرجان هايي که براي بازديد آنها دو راه
وجود داشته ،بازديد از موزه هاي طبيعي يا غواصي در آبهاي
آزاد و اکنون کاريز فصلي جديد و استثنايي در پيش روي
تمامي دوستداران طبيعت گشوده که بي واسطه خواهند
توانست از بزرگترين مجموعه مرجاني بازديد کنند .گفتني
است که خاک هاي برداشت شده از کاريز داراي خواص
درماني زيادي است که در گل درماني استفاده هاي فراوان

خواهد داشت .اين امر همراه با خدمات گوناگوني همچون
تاسيس مراکز اقامتي  ،تجاري و تفريحي در زميني معادل
 60000متر مربع در روي زمين کاريز احداث خواهد گرديد.
زمين سطحي کاريز به پارک وسيعي بدل خواهد شد که
داراي دو تپه مرتفع خواهد بود .اين تپه ها از خاکهاي
برداشت شده زير زمين ساخته شده و به چشم انداز بينظير
جزيره کيش بدل خواهد شد.
در گذشته دور اهالي بومي نشين جزيره کوزه به دوش از
اين محل ّآب شرب خود را تامين مي کرده اند .قدمت
اين پايابها به بيش از  800سال مي رسد .در گذشته دور،
به خصوص قرون پنجم و ششم هجري که جزيره کيش
مرکز تجارت خليج فارس و درياي عمان بوده آب آشاميدني
جزيره کيش براي مصرف کشورهاي حاشيه خليج فارس از
ارزش بسيار بااليي برخوردار بوده است.
سقف مرجاني کاريز کيش به قطر هفت متر که زماني بستر
دريا بوده ،مملو از صدف ها و آبزياني است که هم اکنون به
صورت فسيل در سقف مرجاني مجموعه فرهنگي سياحتي
شهر زيرزميني کيش قابل مشاهده است.
آزمايشهاي انجام شده در دانشگاه مونيخ آلمان بر روي
فسيلهايي كه از سقف مرجاني تونل به دست آمده نشانم
يدهد اين سقف بين  53تا  570ميليون سال قدمت دارد
و شناسنامه انواع مختلف آن در موزه شهر زير زميني کيش
(کاريز) به نمايش گذاشته خواهد شد .اگر با دقت بيشتري
به اين فسيلها نگاه كنيد الكپشتي را ميبينيد كه از 570
ميليون سال قبل خود را براي امروز ما جاودانه كرده است.
شهر زير زميني کيش (کاريز) با توجه به ويژگيهاي منحصر
بفرد آن از جمله مرجاني بودن جزيره ،آب شيرين قنات،
هواي خنک در زير زمين و سقف مرجاني مملو از فسيلهاي
با قدمت بسيار باال در فهرست مهمترين ابنيه جهاني قرار
مي گيرد.

کاريــز واژه فارســي قنــات اســت و
در گذشــته از آن بــراي هدايــت آبهــاي
زيــر زمينــي اســتفاده ميشــده اســت.

گیاهانیکهمیتوانیدجایگزینگوشتکنید
امــروزه بــا تحقیقاتــی کــه روی افــراد مختلــف جهــان
صــورت گرفتــه تــا حــد ممکــن بایــد مصــرف گوشــت
بخصــوص گوشــت قرمــز را کاهــش داد ،زیــرا مصــرف
گوشــت قرمــز بصــورت زیــاد باعــث بــروز بســیاری از
بیماریهــا از جملــه بیماریهــای قلبــی عروقــی ،نقــرس،
دیابــت و… میشــود .اگــر شــما در طــول زندگــی از
ســبزیجات زیــاد اســتفاده مــی کردیــد و یــا بــه دالیلــی
طعــم گوشــت ماهــی و مــرغ را دوســت نداریــد و بــه
ســبزیجات روی آوردیــد ،بایــد بــه دنبــال جانشــینی بــرای
آنهــا باشــید کــه بتوانــد موادمغــذی موردنیــاز بــدن شــما را
بــه انــدازه کافــی تامیــن نمایــد.
«آجیــل» یکــی از ایــن مــواد جانشــین اســت؛ مصــرف
گــردو ،پســته و بــادام بــه جــای ماهــی مــی توانــد امــگا
 ۳موردنیــاز بــدن را تامیــن کنــد .آنهــا همچنیــن دارای
حجــم بــاالی پروتئیــن و فیبــر هســتند کــه مــی توانــد
بــرای افــرادی بــا رژیــم ســبزیجات بســیار مفیــد باشــند.
«مصــرف ســویا» نیــز مــی تواننــد جانشــین گوشــتی
خوبــی بــرای افــراد بــا رژیــم غذایــی ســبزیجات باشــند.
ســویا خــواص زیــادی دارد و سرشــار از پروتئیــن میباشــد.
همچنیــن میــزان چربــی و کلســترول آن کــم اســت و بــه
جلوگیــری از بــروز ســرطان هایــی ماننــد ســرطان روده،
پروســتات و ســرطان ســینه کمــک مــی کنــد.
«بلغــور گنــدم» بــه دلیــل داشــتن فیبــر و سرشــار بــودن از
پروتئیــن ،پتاســیم و آهــن از دیگــر جایگزیــن هــای مــواد
گوشــتی مــی توانــد باشــد.
مــاده مغــذی دیگــری کــه مــی توانــد جایگزیــن گوشــت
کــرد« ،توفــو» اســت کــه یــک نــوع خوراکــی ســفیدرنگ،
نــرم و ژالتینــی اســت کــه از دلمــه شــدن (بســتن) عصــاره
ســویا گرفتــه مــی شــود و هیــچ طعــم خاصــی نــدارد و بــا

مقــداری ســرخ کــردن و پختــن آن ،مــی توانــد جانشــینی
بــرای گوشــت مــرغ و گاو باشــد.
«قــارچ» نیــز مــی توانــد جانشــین بســیار خوبــی بــرای
گوشــت باشــد .قــارچ هــا قطــور و آبــدار هســتند و
معمــوال طعــم گوشــت مــی دهنــد .قارچهــا حــاوی
پروتئیــن و موادمغــذی قابــل توجهــی هســتند
و میــزان کلســترول وچربــی آنهــا کــم اســت.
«حبوبــات» از دیگــر مــوادی هســتند کــه مــی تــوان
موادمغــذی گوشــت را در آنهــا جســت وجــو کــرد .دانــه
هــای گیاهــی ،نخودفرنگــی ،عــدس و غیــره همــه در
دســته حبوبــات جــای مــی گیرنــد و سرشــار از پروتییــن،
اســیدفولیک ،آهــن ،منیزیــم و پتاســیم هســتند.
«تمبــه» نیــز کــه مخمــر ســویا اســت مــی توانــد جایگزیــن
فــرآورده هــای گوشــتی شــود .تمبــه از پختــن و مخمــر
شــدن ســویا درســت مــی شــود ،ایــن خوراکــی را بــه
صــورت بخارپــز و ســرخ کــرده مصــرف مــی کننــد و
جانشــین خوبــی بــرای گوشــت گاو و ماهــی اســت .ایــن
خوراکــی سرشــار از آهــن ،کلســیم ،پروتئیــن و ویتامیــن
 B۱۲اســت.
منبع :گروه سالمت پرشین پرشیا
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پاییزیهای
سیــــمان
مهرماه
کاظم قائدی
سید حسین هاشمی زاده
اصغر بهمنی
مهرزاد حیدری
محمد حسن پور
مژگان شاهسونی
عبدالرضا حیدری اردکانی
روح اله خلیلی
عبدالرسول عباس زاده
علی کریمی
یوسف علی پور
سعید نعیمی
ابوطالب سوخک الری
محمد منصوری

تولد ،تکرار امید واری خداوند است.
یادآوری این تکرار بر شما پاییزی های سیمان گرامی باد.

آبانماه
ارسالن پورکریمی
عباس آهار
روح اله ابراهیمی
علی پورعلی
مجید موزیری
محمود ابراهیمی
حسن شجاعی
حامد منصوری
مسلم شیری
مهدی صفری
فاطمه آشوری
عابس زارعی
محمود ابراهیمی
مجتبی شناسا
صادق انصاری
ابراهیم باسردوئی
ابراهیم کریمی
صدیقه کچویی
احمد لطفی
ابوذر جعفری

آذرماه
ابراهیم برزکار
نعمت اله محمدکرمی
احمد دست مال
عبدالمجید آشوری
محمد کاظمی
حسین تناور
علی فروتن
داود امینی
غالمرضا موالئی
محمد مظفری
فاطمه مشکل گشا
سید محمد موسوی
مهدی واعظ زاده
قاسم قائدی
مهسا پروانه
نجف کریمی
کیانوش سمنگوئی
مهدی تقوی
محمد ملک دخت
حامد علی زاده
یوسف عباس زاده
رضا پیمانی
مهدی محمدی
محمدرضا بهرامی
مجید فرح بخش

همکاران محترم آقایان جلیل شعبان ،محمد رضا غالمی ،جاسم اکبری و صادق انصاری
تولد نازنین ترین و اهورایی ترین ارمغان زندگیتان را تبریک می گوییم.
بهترین آرزوها را برای شما و نوزادتان داریم.

یکروزسیمانی
عبدالرضا حیدری

خورشــید بســاط روشــنایی بخشــش را بــر دشــت المــرد پهــن مــی کنــد تــا طلــوع یــک روز پــر از تــاش را بـرای ســیامنی هــا
مــژده دهــد .صــدای ســوت آغــاز ،همــه را آمــاده حرکــت مــی کنــد .صــف کار و فعالیــت از درب کارخانــه تــا بارگیرخانــه
تشــکیل مــی شــود .معــدن ،بــا انفجــاری ،ســینه اش شــکافته مــی شــود و ســخاومتندانه تقدیــم میکنــد هرآنچــه خداونــد
در دلــش بـرای رزق و روزی امانــت نهــاده اســت.
ســنگ شــکن ،آرام آرام بــر پیکــر ســنگ ریــزه هــای رســیده از معــدن میکوبــد ،تــا دانــه هــای یــک دســت شــده را بــه
ســمت کــوره هــا هدایــت کند.پیــش گرمکــن ،میــان ســنگ شــکن و کــوره ،بــا حـرارت بــاال دانــه هــای ســنگ را بـرای پختــه
شــدن آمــاده میکنــد و امانتـیاش را تحویــل کــوره مــی دهــد.
درکــوره هــای قـرارگاه تولیــد ،گرمــای همدلــی و شــکوفایی ،دل ســخت ســنگ را نــرم کــرده و در هــم نشــینی افزودنــی هــا
 ،دانــه هــا رنــگ ســبز بــه خــود مــی گیرنــد .کلینکــر  ،نــوزاد ســنگ هــای آهــک و مــارن  ،راه پرپیــچ و خــم رشــد و بلــوغ
را در مســیر دســتگاهها و سیســتم هــا در پیــش مــی گیــرد.
هــدف و مقصــد ،ســیامن شــدن اســت و رســیدن بــه دســتان مشــری و بــازار .آســیاب مــی چرخــد و مــی چرخــد ،کــه
چرخــش ایــام در پرتــو کار و تولیــد معنایــی دیگــر مــی دهــد .ســیلوهای ســیامن لربیــز میشــوند از خاکــی کــه نــام ســیامن
بــر خــود دارد و ازکیفیــت و مرغوبیــت لربیــز اســت.
ســیامن المرد،درتیــپ هــای متنــوع درپاکتهــا ،لبــاس یـککاالی پرطرفــدار و صادراتــی را مــی پوشــد .مســیر توزیــع از دل
بارگیرخانــه مــی گــذرد و ســیامن تولیــد شــده میــان کارخانــه و عامــل دســت بــه دســت مــی شــود تــا بــه دســت مشــریان
برســد .دســت کارگـران ســیامن لربیــز عطــر تولیــد مــی شــود و شــوق شــکفنت رستــارس کارخانــه را فـرا میگیــرد.
یــک روز ســیامنی متــام مــی شــود و شــکر پــروردگار هســتی بخــش برلــب کارگرانــی کــه در مســیر تولیــد گامــی بلنــد
برداشــته انــد جــاری مــی شــود .صفحـهی یــک روز ســیامنی ورق مــی خــورد ،امــا دفــر کار و خســتگی ناپذیری ســیامنیها،
بــاز مــی مانــد تــا فردایــی دیگــر آغــاز شــود.

