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گذاری سیمان اسپندار شرکت سرمایه 
ایــن روزهــا نقــش بــا اهمیــت هلدینــگ هــا در بــازار ســیمان 
کســی پوشــیده نیســت و شــرکت ســرمایه گذاری ســیمان  ــر  ب
اســپندار متشــکل از 4 کارخانــه ســیمان )آرتــا اردبیــل، فــراز 
کباتــان و نیــزار قــم(، دو کارخانــه ی آهک )آذرشــهر  فیروزکــوه، ا
کــت ســازی بــه عنــوان تنهــا  کارخانــه پا و البــرز( و یــک پــروژه 
شــش  حــدود  در  ایــران  در  ســیمان  خصوصــی  هلدینــگ 

کنــد.  کل ســیمان ایــران را تولیــد مــی  درصــد از 
هلدینــگ خصوصــی ســیمان اســپندار نتیجــه ی مشــارکتی 
موفــق بیــن ســرمایه گــذاران ایرانــی و خارجــی مــی باشــد کــه ایــن 
ســرمایه گــذار خارجــی در هدایــت مجموعــه به تولید ســیمان با 
کیفیــت بــاال تحت برند “اســپندار” نقش موثری داشــته اســت.
ســرمایه  بــر  تمرکــز  کنــار  در  همــواره  اســپندار  مدیریــت 
گــذاری در تکنولــوژی و تولیــد، برنامه هــای دراز مدتــی نیــز در 
ــه  ک ــت  ــانی اس ــع انس ــای مناب ــارت ه ــناخت مه ــه ی ش زمین
کارکنــان همــواره از پایــه هــای  در ایــن راســتا ایمنــی و ســالمت 

ــت. ــرار داده اس ــرکت ق ــی ش ــط مش ــی خ اصل
صرفــه جویــی در مصــرف انرژی و حفاظت از محیط زیســت 

نیــز همیشــه از اولویــت های اســپندار بــوده و خواهد بود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاریخچه شرکت سیمان نیزار قم
یــخ  شــرکت ســیمان نیــزار قــم )ســهامی خــاص( ابتــدا درتار
1382/3/3 و بــا نــام شــرکت صنایــع ســیمان نیزار  )ســهامی 

خــاص( بــه ثبــت رســیده اســت. 
در حــال حاضــر شــرکت ســیمان نیــزار قــم جــزء واحــد هــای 
اســپندار  ســیمان  گــذاری  ســرمایه  شــرکت  فرعــی  تجــاری 
)ســهامی خــاص( محســوب مــی شــود. دفتــر مرکــزی شــرکت 
کارخانــه آن در اســتان قــم، کیلومتــر45 جــاده  در تهــران - و 
قدیــم قــم - اصفهــان قــرار دارد. کارخانــه ســیمان نیــزار قــم بــا 
کســتری در  پروانــه بهــره بــرداری یــک میلیــون تــن ســیمان خا

مهــر مــاه 1390 بــه بهــره بــرداری رســید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل نامه داخلی HSE شرکت سیمان نیزار قم
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HSE امه صل�ن �ن

  سخن سردبیر 

مهدی باغنده

 HSE یت اولیــن شــماره نشــریه کارخانــه ســیمان نیــزار قــم درســه ماهه ســوم ســال 98 بــا محور
بــه چــاپ رســیده اســت، نکاتــی از بازخــورد هــای رســیده منجــر بــه ایــن شــد از ایــن شــماره بــه 
یدادهــای ســایر واحــد هــا  یکــرد بــه ســمت چــاپ نشــریه داخلــی از مطالــب و اخبــار و رو بعــد رو

نیــز اختصــاص داده شــود . 
کرونــا بــه صــورت  کشــورمان مــوج ویــروس  کــه همچنــان در  ســال جدیــد در حالــی آغــاز شــد 
 HSE یســت کامــل مهــار نشــده اســت، لــذا در ایــن راســتا واحــد ایمنــی ، بهداشــت و محیــط ز
منابــع انســانی، بازرگانــی و مالــی بــه صــورت مســتمر بــا حمایــت مدیریــت محتــرم عامــل 
ــی  ــدات ایمن ــرای تمهی ــزی و اج ــه ری ــه برنام ــبت ب ــه نس ــه جانب ــای هم ــکاری ه ــازمان و هم س
کارکنــان در ایــن شــرایط خــاص شــیوع  و بهداشــتی جهــت ارتقــاء و بهبــود وضعیــت ســالمت 
کارخانــه ســیمان نیــزار قــم در حــال انجــام وظیفــه مــی باشــند . کشــور ، در  ــا در  کرون ویــروس 

خدا قوت همکاران عزیز.
کــه  یدادهــای خوبــی را بــرای شــرکت ســیمان نیــزار قــم شــاهد بودیــم  در طــی ســال 1398 رو

عبارتنــد از:
یاســت جمهــوری )رئیــس  کشــور از معاونــت محتــرم ر - اخــذ تندیــس ســیمین صنعــت ســبز 

یســت( ســازمان محیــط ز
- اخــذ تقدیــر نامــه شــرکت برتــر از اســتاندار محتــرم اســتان قــم در زمینــه جلوگیــری از شــیوع 

کار کرونــا و ایمنــی محــل  ویــروس 
ــد  کاری مفی ــاعت  ــش س ــه افزای ــه ب ــا توج ــده ب کنن ــوان  ــوادث نات ــودار ح ــیب نم ــش ش - کاه

ــه ســال هــای قبــل  نســبت ب
یســت بــا توجــه بــه ترنــد شــاخص هــای  - ارتقــاء وضعیــت ایمنــی ، بهداشــت و محیــط ز

HSE عملکــردی 
کارکنان  - ارتقا سطح توسعه ای 

کارخانه کیفیت و افزایش فروش  - ارتقا 
قطعــا دســتیابی بــه اهــداف ذکــر شــده بــاال  باعــث تقویــت برنــد و اعتبــار بیشــتر شــرکت 
کلیــدی را بــه همــه  کشــور خواهــد شــد .ایــن دســتاورد  ســیمان نیــزار قــم در صنعــت ســیمان 
گــذاری ســیمان اســپندار  تالشــگران شــرکت ســیمان نیــزار قــم و مدیریــت شــرکت ســرمایه 

تبریــک میگوییــم.
همــکاران عزیــز، در صــورت تمایــل بــه چــاپ مقالــه هــای خــود در حــوزه هــای تحقیــق، ترجمــه و 
کپــی از مطالــب روز مــی توانیــد از طریــق آدرس ایمیــل baghandeh@espandra.com  اقــدام نمائیــد.
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 مصاحبه

مصاحبه با آقای مهندس اوالد زاد 
کارخانه سیمان نیزار قم  مدیر محترم 

بــه منظــور درج در دومیــن  ایــن مصاحبــه  بــرای  اینکــه  از   
شــماره فصلنامــه داخلــی شــرکت ســیمان نیــزار قم وقت گذاشــتید 
 در ابتــدای مصاحبه بیوگرافی 

ً
بســیارممنونیم. آقــای مهندس لطفــا

ــان را بفرماییــد؟  و ســوابق کاری خودت
منــم هــم بــه نوبــه خــودم از شــما ممنونــم جهــت مصاحبــه و 
درج در نشــریه داخلــی شــرکت ســیمان نیــزار قــم، اینجانــب 
کیامهــر اوالدزاد متولــد 1341 فــارغ التحصیل 1373 در رشــته 
گرایــش طراحــی جامــدات از دانشــگاه  مهندســی مکانیــک 
کاری بنــده بــه دوبــازده  علــم صنعــت ایــران هستم.ســوابق 
ــر میگــردد  ــی اول ب ــازده زمان ــی تقســم بنــدی مــی شــود : ب زمان
بــه قبــل از ورد بنــده بــه صنعــت ســیمان یــک دوره 2 ســاله 
در نیــروگاه شــهید رجائــی بــا ســمت مهنــدس شــیفت بهــره 
کارخانــه روکــش الســتیک ایــران بــه عنــوان سرپرســت  بــردار و 
تعمیــرات مکانیــک بــازده دوم بــه ســال 1375 بــا ورد بنــده 
کنــون ادامــه دارد و  ــا  بــه صنعــت ســیمان شــروع مــی شــود و ت
در بــدو ورود از پــروژه خــط یــک ســیمان خوزســتان بــا ســمت 
کارگاه ســاخت و نوســازی و رئیس تعمیرات  های سرپرســت 
بــه مــدت 7  ریــزی  برنامــه  و  تولیــد و دفتــر مهندســی  خــط 
ســال، از مهرمــاه 1384 تــا 1387 بــه ســمت مدیرفنــی پــروژه 
پایــان  تــا  و  نائیــن  کســتری  خا ســیمان  کارخانــه  احــداث 
در  داشــتم  حضــور  انــدازی  راه  ابتــدای  و  نصــب  عملیــات 
ادامــه از ســال 1387 تــا ســال 1389 بــه صــورت همزمــان بــه 
عنــوان مدیــر مکانیــک و مدیــر فنــی شــرکت ســیمان فیروزکــوه 
را عهــده دار بــودم و بعــد از آن از ســال 1389 تــا 1398 نیــز بــه 

عنــوان مدیــر دفتــر فنــی و برنامــه ریــزی و در 3 ســال پایانــی بــه 
عنــوان مدیــر کارخانــه ســیمان داراب جمعــًا بــه مــدت 9 ســال 
فعالیــت و همــکاری داشــته ام تــا اینکــه از شــهریور 1398 
اســپندار- معظــم  مجموعــه  بــا  همــکاری  افتخــار  کنــون  تا
کارخانــه را دارم. کارخانــه ســیمان نیــزار قــم را بــه عنــوان مدیــر 

 در زمینــه HSE چــه شــعاری شــما را بیشــتر تحــت تاثیــر 
قــرار داده و دلیــل آن چیســت؟

روابــط  و  دنیــا  در  صنعتــی  هــای  پیشــرفت  بــه  توجــه  بــا 
انســان و ماشــین و همچنیــن بحــث ســالمت انســان در حــوزه 
تــن و روان و اهمیــت HSE و ایجــاد ایــن رشــته تخصصــی و 
حمایــت دولتهــا و ســازمان هــا نشــان از اهمیــت روز افــزون 
HSE در صنعــت و همچنیــن توجــه بــه ســالمت انســان بــه 
عنــوان مهمتریــن ســرمایه ســازمانی قــرار دارد. الزم بــه توضیــح 
مــی باشــد در اولیــن جلســه بنــده بــا مدیریــت محتــرم عامــل 
و  جملــه  یــک  افخمــی  مهنــدس  آقــای  جنــاب  هلدینــگ 
کردنــد)اول ســالمت همــکاران، دوم  شــعار مهمــی رو بیــان 
ســالمت تجهیــزات و ســوم تولیــد( کــه خیلــی بــه دل بنــده 
نشســت و بــه عنــوان اقــدام راهبــردی ســازمان بــرای بنــده موثــر 
ــا  ــژه و راســخ دارم ت ــع شــده اســت، و بنــده هــم اعتقــاد وی واق
کــه قطعــا هــدف اول  در راســتای تحقــق ایــن شــعار ســازمان 
کلیــدی ســازمان مباحــث HSE مــی باشــد در برنامــه هــای  و 
بهبــود و برنامــه ریــزی هــای ارائــه شــده واحــد HSE قــدم بــردارم 

یم. کلمــه محقــق ســاز ــه معنــای واقعــی  ــا بتوانیــم آن را ب ت
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بــرای  بودیــد،  گــذار  قانــون  جایــگاه  در  گــر  ا   
زیســت  و  بهداشــت  و  ایمنــی  وضعیــت  بهبــود 
ــزام  ــی را ال ــد چــه مقررات ــل بودی محیطــی ســازمان مای

کنیــد؟  یــا لغــو 
بنــده در حــوزه قانــون هــای تدویــن شــده توســط 
گــر  ا بینــم قطعــا  نمــی  گذارنقصــی  قانــون  مراجــع 
توســط  اجرایــی  حــوزه  در  دارد  وجــود  نقصــی 
کنیــم  تــالش  بایــد  کــه  باشــد،  مــی  هــا  ســازمان 
جهــت جلوگیــری از حــوادث و صیانــت از محیــط 
الزم  هــای  ریــزی  برنامــه  و  اقدامــات  بــا  یســت  ز
ســطح فرهنــگ HSE را در ســازمان تســری و ارتقــاء 
گام بعــدی بــه عنــوان عضــوی از جامعه  دهیــم و در 
در حــوزه ملــی بــه ضــرورت ایــن مهــم احتمــام و نظــر 

ویــژه داشــته باشــیم.

ــا دســتیابی بــه    فاصلــه جایــگاه فعلــی HSE ت
چــم انــداز ســازمان و اهــداف تعالــی ذکــر شــده در 

ــد؟ کنی ــی  ــی م ــه ارزیاب ــی را چگون ــط مش خ
کــه رویکــرد ســازمان بــه HSE توســط  بایــد بپذیریــم 
کــرده  کیفــی تغییــر  مدیریــت ارشــد ســازمان در حــوزه 
و ایــن احتمــام ویــژه را بــا جــذب نفــرات متخصــص 
HSE، انجــام ممیــزی هــا و بازرســی های کارشناســی 
تیــم HSE کــه بــه صــورت برنامــه هــای مــدون )نقایص 
کلیــه دپارتمــان هــا رامشــخص  طراحــی، نصــب( در 
و در حــال پیگــری مــی باشــد، انجــام معاینــات دوره 
ای در بــازده زمانــی یکســاله بــا باالتریــن ســطح کیفــی 
ایــن مهــم توســط واحــد HSE و  آنالیــز  و تحلیــل و 

ــن  ــری ای ــا و پیگی ــاق ه ــدم انطب ــالم ع ــری و اع پیگی
مهــم در کمیتــه منابــع انســانی، بکارگیــری باالتریــن 
تکنولــوژی فیلتراســیون جهــت جلوگیــری از آســیب 
و تخریــب محیــط زیســت و تعمیــرات و نگهــداری 
مســتمر توســط پیمانــکار ذی صــالح ، تعمیــرات و 
انــدازی سیســتم تصفیــه فاضــالب و برگشــت  راه 
ــاری  ــبز، ج ــای س ــاری فض ــت آبی ــه جه آب در چرخ
کنتــرل روزانــه  ســازی سیســتم work permit  جهــت 
عملیــات و توجــه بــه مقولــه مدیریــت ریســک نشــان 
از حرکــت اثربخــش ســازمان جهــت میــل بــه اهــداف 

HSE مطابــق خــط مشــی جــاری مــی باشــد.

بــه عنــوان آخریــن ســوال مهمتریــن  پایــان   در 
تهدیدهــا و فرصــت هــا پیــش روی ســازمان در زمینــه 

HSE  کدامنــد؟
مســئولیتهای  بــه  کــردن  عمــل  اول  قــدم  در 
در  و  منطقــه  ســطح  در   HSE حــوزه  در  اجتماعــی 
قــدم بعــد در ســطح کشــور مــی توانــد بــه عنــوان یــک 
همــکاران،  ذینفعــان،  بــا  ارتبــاط  باعــث  فرصــت 
کننــدگان و.. جهــت ارتقــاء و برنــد  مشــتریان، تامیــن 
گــذاری ســیمان اســپندار  ســازی شــرکت ســرمایه 
ــر  ــود در غی ــم ش ــزار ق ــیمان نی ــه س کارخان ــص  و بالخ
توانــد  مــی  ایــن مهــم  بــه  نکــردن  اینصــورت عمــل 
کیفــی در  کلیــدی و باعــث تغییــر رویکــرد  تهدیــدی 
ــه منافــع  ــه شــود و ب کارخان ــه مدیریتــی و پرســنل  بدن

نمایــد. وارد  آســیب جــدی  ســازمان 
مصاحبه از: مهدی باغنده

   HSE  اخبار 

گذاری سیمان اسپندار است.  عملکرد ایمن شما نشانه ی باور شما به این اصل در شرکت سرمایه 
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   HSE  اخبار

صنایــع ســبز، بــه صنایعــی گفتــه مــی شــود کــه در تولیــدات خــود روش هــای ســازگار بــا محیــط زیســت را بــه کار مــی گیرنــد و 
یــا محصــوالت ســازگار بــا محیــط زیســت تولیــد مــی کنند.

در عصــر حاضــر، مشــکالت آلودگــی هــوا، گرمایــش زمیــن، تغییــرات اقلیم و خشکســالی تقاضا برای صنعت ســبز را افزیش 
کــه کمــک بــه حفــظ  کــرد  داده اســت. اســتفاده از انــرژی بــرای انســان هــا اجتنــاب ناپذیــر اســت امــا بایــد بــه ســمتی حرکــت 

محیــط زیســت شــود. مشــاغل ســبز باعــث حفــظ محیــط زیســت مــی شــوند. 
در ایــران ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا ارزیابــی صنایــع و امتیــاز دهــی بــه آنهــا صنایــع ســبز را معرفــی و از آنهــا تقدیر به 
عمــل مــی آورد. از تجــارب ایــن صنایــع ســبز مــی تــوان بــرای ســایر صنایع بهــره برد.پایش آالینــده ها، ارتقــای دانش نیــروی کار، 
کــه بررســی شــده و صنایــع  توســعه فضــای ســبز، اســتقرار دفتــر ایمنــی و بهداشــت و محیــط زیســت از جملــه مــواردی اســت 

ســبز طبــق آن هــا انتخــاب مــی شــوند.
شــرکت ســیمان نیــزار قــم در بیســت و یکمیــن همایــش ملــی واحدهای صنعتی و خدماتی ســبز کشــور در ســال 1398 
موفــق بــه دریافــت تندیــس ســیمین صنعــت ســبز و تقدیر نامــه در فراینــد ارزیابی ســال 1397 از معاونت محترم ریاســت 

جمهوری  )رئیس ســازمان محیط زیســت( شــده اســت.
ایــن مراســم کــه بــا حضــور دکتــر کالنتــری معــاون محتــرم رئیــس جمهــور و و مهنــدس زنگنــه وزیر محتــرم نفت و مدیــران کل 

ســازمان محیــط زیســت برگــزار شــد، واحدهــای صنعتــی و خدماتی ســبز مــورد تقدیر قــرار گرفتند.
الزم بــه ذکــر اســت کــه شــرکت ســیمان نیــزار قــم، در مســیر مســئولیت اجتماعــی، خدمــات موثــر و مفیــدی در حــوزه محیــط 
کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه مدیریــت بهینــه انــرژی، صرفه جویــی، اجــرا و  کنــد  زیســت در منطقــه فعالیــت خــود ارائــه مــی 
راه انــدازی تصفیــه خانــه فاضــالب، کاهــش شــدت مصــارف حامل هــای انــرژی، خصوصــا آب، مدیریــت پســماند و توســعه 

کــرد. فضــای ســبز بــه مســاحت 17000 مترمربــع اشــاره 

محیط زیست )سیمان نیزار قم منتخب  صنعت سبز کشور(

گذاری سیمان اسپندار است.  عملکرد ایمن شما نشانه ی باور شما به این اصل در شرکت سرمایه 
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بـــه مناســـبت روز درختـــکاری در اســـفند مـــاه 1398 تعـــداد بیـــش از 700 عـــدد نهـــال از 
ـــوت، انگـــور و گل محمـــدی( تهیـــه و توســـط  ـــار، انجیر،زیتون،ت ـــه هـــای مختلـــف )ان گون

پرســـنل مجـــرب فضـــای ســـبز  کاشـــته شـــد.

محیط زیســـــــت

توسعه فضای سبز به مساحت یک هکتار نصب سیستم آبیاری قطره ای 

به جهت مدیریت مصرف منابع آبی

   HSE  اخبار 

گذاری سیمان اسپندار است.  عملکرد ایمن شما نشانه ی باور شما به این اصل در شرکت سرمایه 
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ــه منظــور  انجــام دوره ای ایــن معاینــات ب
تامیــن دو هــدف اصلــی و عمــده می باشــد:
شناســایی اولیــه و زود هنــگام شــاغلینی 
کار در  مشــکوک بــه بیماری هــای ناشــی از 
Fit- درمان-انجــام وقابــل  اولیــه   مراحــل 
کــه شــرایط  ness for Work در شــاغلینی 
کار بــر روی بیمــاری آنهــا تاثیــر ســوء  محیــط 
ــر جــای می گــذارد. شناســایی زود هنــگام  ب
بیماری هــای شــغلی از این جهت اهمیت 
از  ناشــی  بیماری هــای  اغلــب  کــه  دارد 
شناســایی  زودتــر  و  تــر  ســریع  چــه  هــر  کار 
ــا انجــام اقدامــات درمانــی  ــوان ب شــوند می ت
ــه  ــا ب ــرفت آنه وپیشــگیرانه مناســب از پیش
مراحــل شــدید و غیــر قابــل درمــان ممانعــت 
دائمی کارگــر  ناتوانــی  ایجــاد  از  و  کــرده 
جلوگیری کرد که این مســأله در نهایت هم 
کارفرمــا و هــم بــه  کارگــر، هــم بــه نفــع  بــه نفــع 
نفــع ســالمت جامعــه خواهد بــود. به همین 
دلیــل اســت که انجــام معاینــات دوره ای به 
عنــوان یــک اصــل قانونــی در مــاده 92 قانــون 

کار و مــاده 88 قانــون تامیــن اجتماعــی ذکــر 
شــده و کارفرمایــان موظــف بــه فراهــم نمودن 
تمهیــدات الزم بــرای انجــام ایــن معاینــات 

کارگــران می باشــند. در 
ـ  کلیــه  واحدهــای   کار   مــاده  92 قانــون 
ــون  کــه  شــاغلین   موضــوع  مــاده  85 ایــن  قان
در آنهــا بــه  اقتضــای  نــوع  کار در معــرض  بــروز 
کار قــرار دارنــد بایــد  بیماریهــای  ناشــی  از 
پزشــکی   پرونــده   افــراد مذکــور  بــرای  همــه  
تشــکیل  دهنــد و حداقــل  ســالی  یــک  بــار 
آنهــا  از  درمانــی   بهداشــتی   کــز  مرا توســط  
معاینــه  و آزمایشــهای  الزم  را به عمــل  آورنــد و 
نتیجــه  را در پرونــده  مربــوط  ضبــط  نماینــد.
لــذا کارخانــه ســیمان نیــزار قــم در راســتای 
تعهــد بــه الزامــات مــاده 92 قانــون کار و مــاده 
تامیــن  قانــون  مــاده 88  و  قانــون  ایــن   85
اجتماعــی در راســتای ســامتی پرســنل بــه 
صــورت ســالیانه معاینــات دوره ای را توســط 
شــرکت هــای ذی صــاح انجــام و اقدامــات 

اصاحــی الزم صــورت مــی پذیــرد.

ایــن  انجــام  بهتــر  چــه  هــر  جهــت  بــه 
شــرایط  کارخانــه   HSE واحــد  آزمایشــات: 
الزم را بــرای انجــام معاینــات پزشــکی فراهــم 

از:  عبارتنــد  کــه  آورد 
- تعیین مکانی مناســب بــرای انتظارات 

نفرات
- برگــزاری معاینــه پزشــکی و اختصــاص 
اتاقــی مجــزا جهــت انجــام معاینات توســط 

کار پزشــک طــب 
- برگزاری آزمایشات ادیومتری و اختصاص 
اتاقــی مجــزا و بــدور از هرگونــه ســر و صــدا جهــت 

انجام آزمایشــات ادیومتری
- معاینات چشــم در اتاقی کامال مناســب 

بــرای تمامی نفــرات برگــزار گردید.
بــا  معاینــات  ایــن  اســت  ذکــر  شــایان   -
نظــارت مســتقیم بهداشــت و درمــان اســتان 
قــم انجــام گردیــده و تمامــی افــرادی کــه از نظــر 
ســالمت دچــار عــدم انطبــاق گردیــده انــد بــه 
مراکــز درمانــی معتبــر و متخصــص جهــت 

ــدند. ــی ش ــان معرف ــری درم پیگی

اخبار     HSEمعاینات پزشکی پرسنل

گذاری سیمان اسپندار است.  عملکرد ایمن شما نشانه ی باور شما به این اصل در شرکت سرمایه 
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پیــرو مصوبــات HSE، اســتقرار آمبوالنــس و فوریــت هــای پزشــکی بــه صــورت 
24 ســاعته در کارخانــه جهــت تامیــن نیــاز فوریــت هــای پزشــکی پرســنل بــا موافقــت 
مدیریــت محتــرم عامــل و همــکاری مدیریــت محتــرم منابــع انســانی انجــام و در حــال 

خدمــت رســانی بــه کلیــه همــکارن مــی باشــد .

اسقرار آمبوالنس و فوریت های پزشکی به 
صورت قرارداد سالیانه در کارخانه

   HSE  اخبار 

گذاری سیمان اسپندار است.  عملکرد ایمن شما نشانه ی باور شما به این اصل در شرکت سرمایه 
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عملیــات باربــرداری بــه عنــوان یکــی از فعالیت هــای اصلــی در صنایــع می باشــد. بازرســی فنــی و ایمنــی از تجهیــزات در دوره هــای 
زمانــی مشــخص مطابــق الزامــات قانونــی ضــروری مــی باشــد.

از جمله الزامات قانون کار می توان در آیین نامه هی ذیل اشاره نمود:
آیین نامه حفاظتی وسایل حمل نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاه ها - فصل دوم - مواد 19-18-17-16-15

آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی - فصل سوم - ماده 26
آیین نامه ایمنی ماشین های لیفتراک - فصل چهارم - ماده 61 

ــه صــورت دوره ای  ــی ب ــه الزامــات قانون ــوع حــوادث و تعهــد ب ــه ســیمان نیــزار قــم جهــت جلوگیــری از وق کارخان - در همیــن راســتا 
ــا پایــان  گواهینامه هــای ســالمت از مراجــع ذی صــالح قانونــی اقــدام می نمایــد. الزم بــه ذکــر اســت ب ــه بازرســی فنــی و اخــذ  نســبت ب
گواهینامــه هــای ســالمت جرثقیل هــای ســقفی، مبایــل، مــن بســکت، لیفتــراک  مجــددا فراینــد بازرســی فنــی جهــت اخــذ  اعتبــار 

گواهینامه هــای ســالمت انجــام شــده اســت .

بازرسی فنی و ایمنی تجهیزات باربرداری

تعویض قرقره استاندارد مطابق نظر بازرس فنی

اصالحات ایمنی وینچ 5 
تنی پری هیتر: 

1-تعویض کامل سیم 
بکسل 

2-نصب ریموت راه دور 
کار با وینچ

3-نصب قطه کن 
اتومات 

4-نصب سیم جمع کن 
استاندارد 

5-اخذ گواهینامه 
سالمت از شرکت بازرسی 

فنی 

ینچ پری هیتر  معیوب بودن قرقه و

   HSE  اخبار

گذاری سیمان اسپندار است.  عملکرد ایمن شما نشانه ی باور شما به این اصل در شرکت سرمایه 
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کفی ده تن بازرسی فنی و تست بار جرثقیل 

ک بازرسی فنی و تست بار لیفترا

بازرسی فنی و تست بار جرثقیل های سقفی 25،  10 و 3 ُتن

   HSE  اخبار 

گذاری سیمان اسپندار است.  عملکرد ایمن شما نشانه ی باور شما به این اصل در شرکت سرمایه 
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اقدامات ایمنی نصب وینچ 3 تن کوره:
1-نصب الیف الین ایمنی جهت جلوگیری از سقوط نصاب

2-استفاده از جرثقیل 35 تن استاندارد
HSE 3-نظارت مستمر واحد

4-نصب داربست دسترسی مناسب
5-تامین لوازم حفاظت فردی استاندارد کار در ارتفاع )کمربند هارنس و کاله مخصوص کار در ارتفاع(

   HSE  اخبار

گذاری سیمان اسپندار است.  عملکرد ایمن شما نشانه ی باور شما به این اصل در شرکت سرمایه 
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گیــر  مــوارد قانونــی: فصــل 14 آییــن نامــه بــرق 
حفاظتــی

ــه منظــور حفاظــت ســاختمان هــای بلنــد،  ب
بناهــای تجمعــی، بناهــای درمانــی و مراقبتــی، 
بناهــای صنعتــی و ســازه هایــی از قبیــل بــرج هــا، 
دودکــش هــا، منــاره هــا، خطــوط انتقــال نیــرو، 
ــد  ــر آذرخــش، بای پاالیشــگاه ها و ماننــد آن در براب
بــا توجــه بــه ارزیابــی خطــر صاعقــه، در طــرح و 
اجــرای کلیــه بناهای مرتفــع و تاسیســات مذبور، 
سیســتم های حفاظت در برابــر آذرخش )برقگیر 
حفاظتــی( متناســب بــا مــورد کاربــرد پیش بینی 

و اجــرا شــود. 

اجرای صاعقه گیر

گیر ساختمان اداری نصب صاعقه 

گیر انبار مرکزی نصب صاعقه  گیر ساختمان فروش نصب صاعقه 

   HSE  اخبار 

گذاری سیمان اسپندار است.  عملکرد ایمن شما نشانه ی باور شما به این اصل در شرکت سرمایه 
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گواهــی مکتوبــی اســت کــه مجریــان عملیــات بایســتی بــر اســاس دســتورالعمل و بــا هــدف تامیــن شــرایط ایمــن جهــت اجرای 
کنترلــی ایــن  کلیــه تمهیــدات  یــک عملیــات پرمخاطــره و بــا بررســی و ارزیابــی مخاطــرات بالقــوه آن و ضمــن پیــش بینــی 
کــه انجــام عملیاتــی معیــن  گویــای ایــن مطلــب اســت  مخاطــرات از مراجــع مســئول ) واحــد HSE (  اخــذ نماینــد. ایــن مجــوز 
توســط افــرادی مشــخص،در یــک محــل معیــن و در طــی یــک زمــان معیــن ایمــن مــی باشــد. عالوه بــر ایــن در مجوز بیان می شــود 

گیــرد تــا بــه هنــگام اجــرای عملیــات از خطــرات پیشــگیری بــه عمــل آیــد. کــه چــه اقداماتــی انجــام شــده و یــا بایســتی انجــام 
کارخانــه الــزام بــه اخــذ مجــوز ایمنــی جهــت انجــام عملیــات مــی باشــند ، کــه  کلیــه واحــد هــای مربوطــه در  در حــال حاضــر 
ایــن مهــم بــا توجــه بــه آمــوزش هــا و جلســات مختلــف فرهنــگ ســازی در در حــال حاضــر یکــی از مهمتریــن فرایند های ســازمان 

جهــت ایمــن ســازی فعالیــت هــا و جلوگیــری از حــوادث جانــی و مالــی در ســطح کارخانــه مــی باشــد .

ویــروس یــک عامــل بیمــاری زای کوچــک اســت کــه فقــط در ســلول های زنــده یــک ارگانیســم تکثیــر می شــود. ویروس ها 
کتری هــا و آرکیاهــا را  گرفتــه تــا میکروارگانیســم ها، از جملــه با گیاهــان  می تواننــد انــواع اشــکال زندگــی را، از حیوانــات و 

ــوده کنند. آل
کــه از  کروناویروس هــا نــام علمــی: )Coronaviruses( خانــواده بزرگــی از ویروس هــا و زیــر مجموعــۀ کرونــا ویــروس هســتند 
ویــروس ســرماخوردگی معمولــی تــا عامــل بیماری هــای شــدیدتری همچــون ســارس، مــرس و کوویــد 19 را شــامل می شــود. 
کروناویروس هــا در ســال 1965 کشــف شــدند و مطالعــه بــر روی آن هــا به طــور مــداوم تــا اواســط دهــه 1980 ادامــه داشــت. 
کروناویــروس  کنــون هفــت  کنــد، بــا ایــن حــال تا ایــن ویــروس بــه طــور طبیعــی در پســتانداران و پرنــدگان شــیوع پیــدا مــی 
انســانی کشــف شــده  اســت. آخریــن نــوع آنهــا، در دســامبر 2019 درشــهر ووهــان چیــن بــا همه گیــری در انســان شــیوع پیــدا 
کــرد. بــا عنایــت  بــه آخریــن اطالعــات، انتقــال ویــروس کرونــا از انســان به انســان از طریق ســرفه، عطســه، تخلیه ترشــحات 
بینــی و دهــان مــی باشــد. ایــن ویــروس میتوانــد تــا فاصلــه 1 متــری از طریــق ســرفه یــا عطســه منتقــل شــود. راه دیگــر انتقــال، 
تمــاس دســتها بــا محیــط و ســطوح آلــوده بــه ویــروس ماننــد تجهیــزات، دســتگیره دربهــا، میــز و صندلــی، شــیرآالت، نــرده  
کــه بــه طــور عمومــی و مشــترک اســتفاده می شــود )اســکناس، اســناد و  کلیــه وســایلی  کلیدهــای بــرق و  پلــه هــا، پریــز و 
مــدارک دســت بــه دســت شــده و نظایــر آن( بنابرایــن حائــز اهمیــت اســت  پــس از تمــاس بــا هــر فــرد یــا اشــیاء مشــکوک 

دســت و  صــورت خــود را بــا آب و صابــون شستشــو دهیــد. 

سیستم مجوز کار )پرمیت ایمنی(

)covd19 (  کرونا ویروس

   HSE  اخبار
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اقدامات پیشگیرانه جهت کنترل و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در کارخانه سیمان نیزار قم

کن توسط خودروی آتش نشانی ضدعفونی اما

تهیه و تحویل پکیج ویتامین 
کارخانه به پرسنل 

کن با دستگاه فوگر ضدعفونی اما

کمیته بحران با حضور مدیریت ارشد  تشکیل 
و مدیران واحد ها

تب سنجی پرسنل توسط واحد HSE در بدو ورود پرسنل به 
کارخانه )جهت پیشگیری و شناسایی افراد مشکوک(

کن بهداشتی  ضد عفونی نمودن دفاتر و اما
کارخانه در 

   HSE  اخبار 
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سایر اقدامات
- ممنوع کردن انگشت زنی پرسنل در )ورود و خروج ( 

- تهیه ظروف یکبار مصرف برای آشپزخانه و توزیع غذا در ظروف یکبار مصرف 
- مرخصی فرستادن اجباری پرسنلی که عالئم شبه آنفلونزا در کارخانه دارند 

- تعطیل کردن آموزش جهت عدم تجمع نفرات تا پایان سال و اعالم شرایط مناسب جهت پیشگیری و شیوع ویروس 
- نظــارت مســتمر و روزانــه آشــپزخانه و کنتــرل ورود و خــروج پرســنل بــه داخــل ســالن و ممنوع کــردن ورود کلیه نفرات 

محیــط داخلی آشــپزخانه بــه جز نفرات آشــپزخان

احداث رختشوی خانه یا الندری در کارخانه
از جملــه مــوارد مصــوب کمیتــه تخصصــی HSE احــداث 
رختشــوی خانــه یــا النــدری مــی باشــد. در ایــن خصــوص 
بازدیــد هــای اولیــه همــراه بــا مدیریــت عامــل از رختکــن 
مرکــزی صــورت پذیرفتــه، پروپــزال از ســوی واحــد HSE ارائــه 
و متریــال الزم نیــز بــرآورد و خریــداری شــده اســت.  کــه در 

ــد. ــی باش ــدازی م ــب و راه ان ــال نص ــر در ح ــال حاض ح
ــال و تجهیــزات و تامیــن نیــروی انســانی  پــس از تامیــن متری
انــدازی  راه  رختشــویخانه  پرســنل  ســالمتی  حفــظ  جهــت 

خواهــد شــد. ) در حــال احــداث(

تقدیر نامه شرکت برتر جلوگیری از شیوع کرونا و ایمنی محل کار
مــورخ 99/02/23 طــی مراســمی در اســتانداری قــم توســط اســتاندار 
محتــرم جنــاب آقــای بهــرام سرمســت  از شــرکت ســیمان نیــزار قــم بــه 
جهــت اقدامــات پیشــگیرانه و اثربخــش جلوگیــری از شــیوع ویــروس 

کار تقدیــر و قدردانــی شــد. ــا  و ایمنــی محــل  کرون

   HSE  اخبار
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HSE آموزش های
دســت یابــی بــه ایمنــی کامــل در فعالیتهــای مختلــف صنعتــی و نیــل بــه فرهنگ ایمنی رشــد یافته، مســتلزم انجــام اقدامات 
کــه یکــی از مهمتریــن آنهــا ایجــاد شــرایط الزم جهــت ارتقــاء ســطح دانــش ، نگــرش و مهــارت  کلیــه زمینــه هــا بــوده  بنیــادی در 
پرســنل در محیطهــای کاری مــی باشــد نقــش آمــوزش اثربخــش بــه عنــوان محــور پیشــرفت و تحــول در زمینــه هــای مختلــف در 
رابطــه بــا کاهــش حــوادث دارای اهمیــت فــوق العــاده می باشــد نیازســنجی، برنامه ریزی ، اجرا و ارزیابی اثربخشــی مســتمر دوره 
هــای آموزشــی پرســنل در کاهــش حــوادث تاثیــر مضاعــف دارد چــون از یــک طــرف باعــث ارتقاء ســطح مهــارت ، دانش و بینش 

ضوابــط ایمنــی در انجــام فعالیتهــا شــده و از طــرف دیگــر موجــب تقویــت روحیــه و اعتمــاد بــه نفــس پرســنل مــی گــردد .
آمــوزش اثربخــش ایمنــی مــی توانــد بــا عنایــت به تعییــن نیازهای آموزشــی ایمنی دقیق، روشــهای بهینه آمــوزش و ارزیابی اثربخشــی 

دوره هــا نقــش بــه ســزایی در تقویــت فرهنــگ ایمنــی و متعاقبــا کاهش حــوادث و کنترل ضایعات و خســارات را داشــته باشــد.
از این رو واحد HSE  کارخانه ســیمان نیزار قم پیرو تدوین و اعالم دو برنامه آموزشــی 6 ماهه در طول ســال  )درون ســازمانی و 
بــرون ســازمانی ( بــه واحــد منابــع انســانی- ) بخــش آموزش( نســبت به برنامه ریــزی و انجام آمــوزش های HSE اقــدام می نماید .

واحــد HSE ســیمان نیــزار قــم در راســتای  اجــرای مــواد 85، 91، 193و 19۶ قانــون کار نســبت بــه نیازســنجی آموزشــی دوره هــای 
ایمنــی، بهداشــت و محیــط زیســت اقــدام و بــا همــکاری بخــش آمــوزش واحد منابع انســانی نســبت بــه برگــزاری دوره های آموزشــی 

درون ســازمانی و بــرون ســازمانی مطابــق بــا تقویــم آموزشــی اقــدام مــی نمایــد و ایــن مهــم در پرونــده پرســنلی نفــرات درج مــی گــردد.

HSE تصاویر برگزاری دوره های آموزشی درون سازمانی واحد

   HSE  اخبار 

گذاری سیمان اسپندار است.  عملکرد ایمن شما نشانه ی باور شما به این اصل در شرکت سرمایه 
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برگــزاری دوره آموزشــی ایمنــی کاردر ارتفــاع و مانــور شــرایط اضطــراری بــرق گرفتگــی و ســقوط از ارتفــاع در کارخانــه 
ســیمان نیــزار قــم جهــت مقابلــه بــا شــرایط اضطــراری و ســنجش آمادگــی کارخانــه در مقابلــه بــا شــرایط اضطــرار:

موارد قابل بهبودعناوین مانورهای برگزار شده
اقدام اصاحی و پیشگیرانه 

گرفته صورت 

گرفتگی حضور پزشک در محلمانور برق 
انجام اقدامات الزم جهت حضور 

پزشک در مانورها

مانور سقوط از ارتفاع
دور نمودن نفرات غیر مسئول از 
یس نمودن دوره ای  محل، سرو

آمبوالنس

هماهنگی بیشتر با واحد حراست جهت 
یس  دور نمودن نفرات غیر مسئول، سرو

دورهای آمبوالنس

گرفتگی و سقوط از ارتفاع کار در ارتفاع و مانور برق  تصاویر برگزاری آموزشی ایمنی 

کنش درشرایط اضطراری و مانورها وا
   HSE  اخبار

گذاری سیمان اسپندار است.  عملکرد ایمن شما نشانه ی باور شما به این اصل در شرکت سرمایه 
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بازدید کارشناسان سازمان محیط زیست 

استان قم از کارخانه سیمان نیزار قم و اعالم 

رضایت از وضعیت محیط زیست کارخانه 

   HSE  اخبار 
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Lifting پایش فعالیت های کار در ارتفاع و

کار در ارتفاع  - پایش مستمر فعالیت های 
Man Basket Safe و  Life Line نصب طناب -

TBM ارائه آموزشهای -
- کنترل سالمت نفرات پیمانکار  با انجام  خوداظهاری پزشکی و معاینات پزشکی

کلیه پرسنل متناسب با نوع شغل یع PPE )لوازم حفاظت فردی( استاندارد به  - تامین و توز

نظارت بر فعالیت های باربرداری شامل:
1-نحوه بستن بار

2-استفاده از طناب هدایت بار
کردن کردن محل تخلیه بار قبل از بلند  3-تعیین 

4-استفاده از شیگل، تسمه و وایر سالم و مورد تایید

از  بازرســی  گواهــی  شــامل  جرثقیــل  مــدارک  اخــذ 
مراجــع ذیصــاح، بیمــه نامــه، معاینــه فنــی، گواهینامــه 
کــردن چــک لیســت  کارگاه و پــر  راننــده قبــل از ورود بــه 

کارگاه اجــازه ورود بــه 

نصب پوشش ورودی سالن 
بارگیرخانه به جهت ایمن بودن 

در شرایط جوی نامناسب و 
جلوگیری از ورود سرما در 

فصل زمستان 

درخواست و ساخت 
تابلو های ایمنی به تعداد 

کافی برای نصب 
کارخانه  در 

   HSE  اخبار
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دوره دوم، شماره 2، تیرماه 2099

HSE امه صل�ن �ن

   تشکیل کمیته تخصصی  پیمانکاران با حضور 

مدیران، ناظرین قراردادها و پیمانکارن

تفورم ها و حفاظ ایمنی تجهیزات مشخص نمودن پیمانکار اصاح پا

   HSE  اخبار 

گذاری سیمان اسپندار است.  عملکرد ایمن شما نشانه ی باور شما به این اصل در شرکت سرمایه 
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کپسولهای اطفاء حریق کس های نگهداری  نصب فایر با

ک، ســهولت در تردد  ک )کاهش گرد و غبار ســالن خا اجرای پروزه بتن ریزی ســالن خا
ک، سهولت در نظافت( و ایمنی پرسنل در مراجعه به سالن خا

   HSE  اخبار
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مدیریت پسماند یا مدیریت زباله 

)Waste Management(

مجموعــه فعالیت هــا و اقدامــات الزم بــرای مدیریــت زبالــه از زمــان تولیــد تــا دفــع نهایــی آن اســت. ایــن فعالیت هــا 
شــامل جمــع آوری، انتقــال و دفــع زبالــه و نظــارت بــر اجــرای قوانیــن مربــوط بــه مدیریــت پســماند اســت.

زبالــه می توانــد شــکل جامــد، مایــع یــا گاز داشــته باشــد و هــر کــدام از ایــن انــواع زبالــه نیازمنــد روش هــای مخصــوص بــه 
یکــی و خانگــی  خــود بــرای مدیریــت اســت. مدیریــت پســماند شــامل همــه انــواع زبالــه منجملــه زبالــه صنعتــی، بیولوژ
کاهــش اثــرات  یان بــار باشــد. هــدف مدیریــت پســماند  ی ســالمت انســان ز اســت. در بعضــی مــوارد زبالــه می توانــد بــر رو

یســت و زیبایــی شناســی اســت. ی ســالمت انســان، محیــط ز یانبــار زبالــه بــر رو ز

تامین و استقرار سطل های جمع آوری زباله با توجه به نوع پسماند 

   HSE  اخبار 

گذاری سیمان اسپندار است.  عملکرد ایمن شما نشانه ی باور شما به این اصل در شرکت سرمایه 
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HSE استراتژی حفظ توجه مدیریت به

کــه  ایمنــی  مدیریــت  کلیــدی  وظیفــه 
متخصــص ایمنــی باید ایفا نماید، بدســت 
مدیــران  جــدی  توجــه  حفــظ  و  آوردن 
اجرایــی اســت. مســیر عمــده به ســمت این 
موضــوع، کســب و حفــظ حمایت مدیریت 
کارایــی ایمنــی را   کــه او نیــز  ارشــد اســت 
توســط مدیــران رده پائیــن از طریــق سلســله 
مراتــب اختیــارات و پاســخگوئی تحت نظر 

گرفــت. خواهــد 
بــرای  راهکارهایــی  تجویــز  از  پیــش 
متخصصــان ایمنــی، اگــر نــگاه عمیــق تــری 
بــه برخــی مشــکالت بیاندازیــم، در مــی یابیــم 
چــه چیــزی درحــوزه ایمنــی توجــه مدیریــت را 
جلــب می نماید: نرخ بیمــه کارگــران، افزایش 
د ر هزینــه هــای بیمــه نشــده، حــوادث جــدی 
ماننــد آتــش ســوزی،موارد منجــر بــه مــرگ، 
مصدومیت های جدی، مخصوصا آنهایی 
کــه بــه نقــص عضــو دائمــی مــی انجامنــد، 
کار  ارجــاع بــه دادگاه از طــرف بازرســان اداره 
همــراه بــا جرایــم ســنگین، تعهــد نســبت بــه 
کــه در اثــر عــدم رعایــت ایمنــی  کار  انجــام 
دارای اثــرات  هزینــه ای، زمانــی و حیثیتــی 
بــرای شــرکت اســت. ایــن مســائل در صــورت 
وقــوع، بــه خوبــی قابــل رقابــت بــا ســایر مســائل 
و مشــکالت اجرایــی کــه توجــه مدیریــت را به 

خــود جلــب مــی کننــد، هســتند.
تــا بــه اینجــا، اهمیــت نیــاز بــه جلــب و 
حفــظ توجــه مدیریــت بیــان شــد، روشــن 
کــه پیــش  کــه ســئوال بســیار مهمــی  اســت 
توســط  کار  ایــن  انجــام  نحــوه  آیــد،  مــی 
بــر  هــا  روش  اســت.  ایمنــی  متخصــص 
حســب شــرایط و شــخصیت افراد متفاوت 
خواهــد بــود. هنــر همــراه بــا گامهــای منطقی 

کار دخیــل هســتند. در ایــن 
اواًل: مخاطــرات عمــده را مدنظــر داشــته 
کــه چندیــن نــوع  باشــید. در بــاال اشــاره شــد 
از وقایــع خســارت بــار منجــر بــه جلــب توجــه 
ــواًل  ــا معم ــوند، ام ــی ش ــت م ــاری مدیری اجب
کوتــاه بــه فراموشــی  ایــن موضــوع در زمانــی 
ســپرده مــی شــود. سرپرســت ایمنــی بایــد 
روشــهای مختلــف را بکارگیــرد تــا تهدیدات 
مــداوم ایــن اتفاقات را پیش چشــم مدیریت 
ارشــد نگــه دارد. او بایــد رو ش هایــی پیــدا 
کــه ترجیحــًا بــه شــیوه هــای متنــوع و  کنــد 
متغیــر، تهدیــدات جدی مخاطــرات کنترل 

کنــد. ایــن  یــا اصــالح نشــده را خاطرنشــان 
کامــل یــک  معرفــی بایــد شــامل پیامدهــای 
بــا توصیــف نحــوه وقــوع و  تهدیــد، همــراه 
بنابرایــن عیــب  باشــد.  وقــوع آن  احتمــال 
کاری یــا  و نقــص هــای موجــود در محیــط 
رفتــار غیــر ایمــن کــه مــی توانــد منجر بــه از کار 
افتادگــی دائمــی یــا مــر گ ومیــر شــود، بایــد 
گرفتــه شــوند. هــم جنبــه هــای  تحــت نظــر 
انســانی و هــم تاثیــر هزینــه و روابــط عمومــی 
گیــرد.  کیــد قــرار  بــر روی شــرکت بایــد مــورد تا
اگــر خطــر آتــش ســوزی وجــود داشــته باشــد، 
کــه پیامدهــا مــی تواننــد  بایــد اشــاره شــود 
کــه ماموریــت ســازمان را  بگونــه ای باشــند 
بــرای دوره ای طوالنــی خنثــی کننــد یــا حتی 
بقــای شــرکت را بــا تهدیــد مواجــه نماینــد. 
بطــور مشــابه، میــزان وخامــت مخاطــرات 
شــناخته شــده، امــا اصالح نشــده بایــد مرتبًا 

گاهــی مدیریــت رســانده شــود. ــه آ ب
و  ضوابــط  اســتانداردها،  نقــض  مــوارد 
کــه  قوانیــن ایمنــی موجــود، از دیــد آثــاری 
اخطاریــه هــا و جرایــم احتمالــی بــر روابــط کار 
گــذارد، بایــد در مقابــل  و وجهــه شــرکت مــی 
گذاشــته شــود. مخصوصــًا  دیــد مدیریــت 
بایــد توجــه مدیریــت را بــه هزینــه جرایمــی 
کــرد در اصــالح یــک  کــه بــه ازای هــر روز دیــر 
مخاطــره جــدی بــه شــرکت تحمیــل مــی 
الزامــات   کار  قوانیــن  نمــود.  جلــب  شــود، 
ــر  کارگ ــت  ــوزش و محافظ ــانی، آم ــالع رس اط
از موقعیــت هــای مخاطــره آمیز را توســعه می 

دهــد. 
در  شناســانه  وظیفــه  پیــروی  تکلیــف 
شــود  مــی  ســبب  الزامــات،  ایــن  نتیجــه 
متخصصــان ایمنی اطالعــات مهم اضافی 
را بــرای مالحظــه مدیریــت فراهــم نماینــد.

کــرد تــا  بایــد توجــه مدیریــت را جلــب 
فــرار اســب، درب  از  قبــل  بــه اصطــالح  
کار در  نگهــداری آن قفــل شــود. هنــر ایــن 
کــه اطالعــات بــه شــکلهای  ایــن اســت 
نــوار  یــک  شــبیه  تــا  گــردد  ارائــه  متغیــر 
توانــد  مــی  روش  یــک  نشــود.  تکــراری 
ــن  ــه نزدیکتری ــره را ب ــه مخاط ک ــد  ــن باش ای
ــدادی  ی ــه رو ــا ب ــه ی کارخان مصدومیــت در 

گــره زد. جــدی در جــای دیگــر 
ثانیــًا، راهکارهــا یــی بــرای جلــب توجــه 
ــد  ــر چن ــد، ه کنی ــع  ــت وض ــتمر مدیری مس

کــه ایــن راهکارهــا بــر پایــه هــای اجبــار و 
دو  بــه  بایــد  کار  ایــن  نباشــند.  اضطــرار 

روش انجــام شــود.
کــه در هــر بازبینــی،  یــک راه ایــن اســت 
بخــش  توســط  عملیــات  هزینــه  مرتبــًا 
هــای مختلــف، تصویــری از هزینــه هــای 
مرتبــط بــا صدمــات، بیمــاری هــا و حتــی 
کــه ایمنــی بــه  حــوادث غیرمصدومیتــی 
کمینــه نمــودن آنهاســت، دخیــل  دنبــال 
شــود. یــک مدیــر ممکــن اســت در بــار اول 
هــای  هزینــه  مشــاهده  بــه  اندکــی  توجــه 
نشــان  بخــش  یــک  در  حــوادث  بــاالی 
گزارشــهای پــی درپــی  دهــد، امــا وقتــی او 
در مــورد ناپدیــد شــدن ســرمایه هــای مالــی 
قــوی  احتمــال  بــه  بینــد،  مــی  را  شــرکت 
تقاضــای  و  از دســت داده  را  صبــر خــود 
دنبــال  بــه  ســپس  او  مینمایــد.  اصــالح 
گزارشــهای بعــدی بــرای اطمینــان  کنتــرل 
ی از درخواســت هــا خواهــد بــود. از پیــرو
روش دیگــر بــرای جلــب توجــه مســتمر، 
ــه عنــوان بخشــی  کارکــرد ایمنــی، ب تثبیــت 
کارایــی مدیــران عملیاتــی  از فراینــد ثبــت 
ان  مدیــر  چنانچــه  بــاز  اینجــا  در  اســت. 
عملیاتــی بدانند که یکــی از معیارهایی که 
گیــرد، رکــورد  ک ارزشــیابی آنهــا قــرار مــی  مــال
بــه ایشــان اســت، همــواره  ایمنــی مربــوط 
مبــذول خواهنــد  ایمنــی  بــه  را  توجــه الزم 
داشــت. فــرم هــای مــورد اســتفاده ارزشــیابی 
ــا راهنماهــای چــاپ شــده بــرای ارزیابــی،  ی
ســنجش  بــرای  روشــهایی  شــامل  بایــد 
اصولــی  توصیــف  شــامل  ایمنــی  کارکــرد 
انجــام  آنهــا  پایــه  بــر  ایمنــی  قضــاوت  کــه 
می شــوند، باشــند. ایــن جنبــه هــا توســط 
بخــش پرســنلی به کمــک مدیر تشــکیالت 

می گردنــد. وضــع  ایمنــی 
مــداوم  ارائــه  ترکیــب  خالصــه  بطــور 
و  جــدی  مخاطــرات  وخیــم  پیامدهــای 
بازبینــی مســتمر از هزینه هــای مصدومیت 
مدیــران  ایمنــی  کارایــی  و  بیمــاری  و 
بــه  قــادر  را  ایمنــی  مدیــر  بایــد  عملیاتــی، 
ــرل  کنت ــه و  ــب توج ــرای جل ــر ب ــت موثرت رقاب

کنــد. نیــاز  مــورد 

منبــع: نشــریه شــماره 447 مدیریــت ایمنــی در 
کارگاه هــای عمرانــی 

   HSE  اخبار

گذاری سیمان اسپندار است.  عملکرد ایمن شما نشانه ی باور شما به این اصل در شرکت سرمایه 
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اجرای پروژه سم پاشی و مبازره با ناقلین بیماری ها 

مجری: شرکت ایمن پردازان محیط 
- آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست 

- دارای مجوز ســطح 2بهداشــت حرفه ای از دانشــگاه علوم پزشکی تهران
- دارای پروانه مبارزه با حشرات و ناقلین بیماریها از دانشگاه علوم پزشکی تهران

تعریف سم پاشی
کنتــرل، اعــم از  مبــازره بــا حشــرات و جانــوران مــوذی: عبــارت اســت از اعمــال روشــهای مدیریــت پیشــگیری و 
کــه مــورد تاییــد وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش  محیطــی )مدیریــت و بهســازی محیــط( شــیمیایی و ســایر روشــهایی 
کمتریــن اثــر را بــر ســالمت  کــه  کــن و محیــط زندگــی بــه نحــوی  کنتــرل حشــرات و جانــوران مــوذی در اما پزشــکی جهــت 

کوسیســتم داشــته باشــد. یســت و ا انســانی، و محیــط ز
کــه توســط حشــرات، جانــوران مــوذي  کار جهــت مقابلــه بــا بیماریهایــي  هــدف از اجــرای ســم پاشــی بهســازي محیــط 
ــدگان  ــور جون ــی از حض ــادی ناش ــای اقتص یانه ــرل ز کنت ــش و  کاه ــن  ــردد، همچنی ــل می گ ــان منتق ــه انس ــدگان ب و جون

کانالهــا و انبارهــای شــرکت ســیمان نیــزار می باشــد. مــوذی در 
گــذاری علیــه حشــرات، جونــدگان و خزنــدگان )مــوش، مــار و عقــرب(  در تاریــخ 99/03/14   پــروژه ســم پاشــی و طعمــه 
توســط شــرکت ایمــن پــردازان محیــط، معتمــد ســازمان حفاظت محیط زیســت کــه دارای پروانه مبــازره با حشــرات و ناقلین 

گردیــد. کلیــه قســمت های کارخانــه ســیمان نیــزار قــم  اجــرا  بیماری هــا از دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران مــی باشــد، در 

   HSE  اخبار 

گذاری سیمان اسپندار است.  عملکرد ایمن شما نشانه ی باور شما به این اصل در شرکت سرمایه 
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گذاری علیه  طعمه 
جوندگان و خزندگان

   HSE  اخبار

گذاری سیمان اسپندار است.  عملکرد ایمن شما نشانه ی باور شما به این اصل در شرکت سرمایه 
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بخش اول کوره
1-جهــت اطمینــان از ســرد شــدن کامــل 
کــوره و گریــت کلیــه درب هــا 12 ســاعت بعد 
ــا عملیــات  گــردد ت ــاز مــی  ازتوقــف مشــعل ب
خنــک شــدن کوره تســریع شــود. معیــار اولیه 
کــوره رســیدن دماهــای سیســتم  ســرد شــدن 
بــه دمــای محیــط مــی باشــد. امــا بــا حضــور 
نفــرات مجــرب واحــد تولیــد و HSE از ســرد 
شــدن سیســتم اطمینــان حاصل می گــردد.
جهــت   گریــت  بــه  ورود  از  2-قبــل 
داربســت بندی ابتــدا از مــکان هــای ایمــن 
از  گریــت عــاری  و ســقف  کلیــه دیواره هــا 
می گــردد.  لــق  بتنــی  قطعــات  و  کوتینــگ 
)بهتریــن نقــاط ایمــن جنــب درب اصلــی 

ثالثیــه هســتند.( لبــه داکــت  و  کــوره 
پــل  ســقف  تخته ریــزی  و  پوشــش   -3
کامــل  ابتــدا  در  کــوره  و  گریــت  ارتباطــی 
می شــود و بعــد از اتمــام داربســت بنــدی و 
کــوره در ابتــدا  ــه  ــا ســطح ورود ب تخته ریــزی ت
کــوره تخریــب مــی شــود و ســپس  دم رینــگ 
گریــت  ســقف  تــا  داربســت  تکمیــل  بــه 
پرداختــه مــی شــود. تخریــب دم رینــگ و 

کــوره از مهمتریــن  کوتینگ هــای لــق ابتــدای 
اقدامــات ایمــن ســازی در تعمیرات اساســی 
و  رینــگ  دم  تخریــب  از  بعــد  می باشــد. 
تخریــب کوتینگ هــای لــق شــده در منطقــه 
کــوره جهــت انجــام  پخــت مــی تــوان وارد 
امــور تعمیراتــی از قبیــل ســونداژ ،تخریــب  و 

آجرچینــی شــد.
5- بالفاصلــه بعــد از توقــف کــوره ترمز های 
داده  قــرار   maintenance حالــت  در  کــوره 
ــرد  ــت عملک ــار صح ــن ب ــوند و چندی می ش
آن توســط واحدهــای فنــی چــک و بررســی 
مــی گــردد.و هــر گونــه چرخــش کــوره بــا اطالع 
و هماهنگــی همــه واحــد هــا صــورت مــی 

ــرد. پذی
6-انجــام امــور تعمیراتی در انتهای کــوره از 
قبیــل بازدیــد اینلــت و ترمیــم آن تــا پاکســازی 
ســیمان  شــرکت  در  هیتــر  پــری  کامــل 
نیزارجهت ایمنی پرســنل انجام نمی گردد.
7- قبــل از شــروع تخریــب درب بازدیــد 
کلیــه اصــول ایمنــی و بــا  کــوره بــا رعایــت 
گواهــی  حضــور جرثقیــل مناســب و دارای 
نامــه معتبــر دمونتــاژ مــی گردد.تمــام مراحــل 

تخریــب کوتینــگ و آجــر توســط پیمانــکار و 
حضــور دائمــی ناظــران تولیــد بــه انجــام مــی 
کــوره پــس از تهیــه  رســد. تخلیــه آجــر در زیــر 
ــوار کشــی منطقــه انجــام  پرمیــت ایمنــی و ن

ــرد. مــی پذی
کــه نیــاز بــه تعویــض آجــر  8- در نقاطــی 
کلیــه آجرهــا بازدیــد و در صــورت  نیســت 
گیــری مــی شــوند و قبــل از شــروع  لــزوم لــق 
آجرچینــی ابتــدا بــا جــوش دادن لقمــه هــای 
ــده از  ــه آخریــن ردیــف آجــر باقــی مان فلــزی ب
حرکــت آن و لــق شــدن آجرهــا ممانعــت بــه 

ــد.  عمــل مــی آی
از ســالم بــودن ناودانــی هــای مــورد اســتفاده 
در قفــل آجرهــا اطمینــان حاصــل شــده و 
کــردن آجرهــا پرداختــه مــی  ــه قفــل  ســپس ب

شــود. 
در انتقــال آجــر وبتــن به ســکوی کوره  مــوارد 
ایمنی از قبیل استفاده از تسمه سالم وعدم 
حضــور نفــرات در محــدوده بــوم جرثقیــل 

بصــورت کامــل رعایــت مــی شــود.

نویسنده : مهندس فرشید نصیری فر 

الزامات ایمنی و مدیریت ریسک در عملیات تعمیرات
   HSE  اخبار 

گذاری سیمان اسپندار است.  عملکرد ایمن شما نشانه ی باور شما به این اصل در شرکت سرمایه 
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پیــرو عملیــات تعمیــرات ســالیانه مــورخ 
نیــزار  ســیمان  کارخانــه  در   99/02/08
پیمانــکار  نفــرات  ســاعت 10:16  راس  قــم 
و  شــفقتی  علــی  )آقایــان  پاشــایی  نســوز 
علــی اســالمپور در حیــن انجــام عملیــات 
داربســت بندی داخــل کلســانیر طبقــه ســوم 
شــده  لــق  هــای  آجــر  ســقوط  هیتــر،  پــری 
بــا  آن  برخــورد  و  کلســانیر  دیــواره  ارتفــاع  از 
داربســت و ریــزش روی ســر نفــرات موجــب  
شکســته شــدن تختــه هــا و خــم شــدن لولــه 
اســتاندارد داربســت شده که کمربند ایمنی 
اینلــت  بــه داخــل  نفــرات  از ســقوط  مانــع 
کاله  از  اســتفاده  اســت، همچنیــن  شــده 
کار در ارتفــاع برنــد اســتاندارد  مخصــوص 
Petzl نیــز مانــع از برخــورد آجــر بــه ســر نفــرات 
مربوطــه شــده اســت.  خوشــبختانه بــا توجــه 
بــه تمهیــدات اتخــاذ شــده ایمنــی قبــل از 

کــه عبارتنــد از:   شــروع عملیــات 
داخــل  اســتاندارد  داربســت  برپایــی   -

کلســانیر 
- تحویــل لــوازم حفاظــت فردی متناســب 
کار در ارتفــاع )کاله ایمنــی مخصــوص کار در 

ارتفــاع ، کمربنــد ایمنــی هارنس (
و  کار  لبــاس  و  ایمنــی  کفــش  -تحویــل 

کتانــی دار، مقنعــه  فیلتــر  ماســک 
  TBM آموزش های-

-کنتــرل مســتمر عملیــات توســط نفــرات 
  HSE واحــد

و  فوریــت هــای پزشــکی  تیــم  -اســتقرار 
بــه  کــوره  ســکوی  موقعیــت  در  آمبوالنــس 
صــورت 24 ســاعته جهــت پاســخ به شــرایط 

اضطــراری  
هیچگونــه آســیب جســمانی بــه جــز چنــد 
خــراش جزئــی بــه نفــرات وارد نشــده اســت. الزم 
بــه ذکــر اســت در صــورت عــدم دیــده شــدن 
تمهیــدات ایمنــی و داربســت بنــدی و تختــه 
ریزی ایمن در در موقعیت کلسانیر باعث حادثه 
شــدید جانــی به نفــرات مربوطه می شــده اســت. 

اقدامات اصالحی و پیشگیرانه
1-الــزام واحــد تولیــد جهت کنتــرل مجدد 
ســیکلون ها و انجــام لق گیــری در صــورت 

لــزوم  
الــزام حضــور ناظــر تولیــد و پیمانــکار بــه 
ــات  ــام عملی ــن انج ــتمر در حی ــورت مس ص

داخــل ســیکلون  
-توقــف عملیــات تــا لــق گیــری کامــل در 

ــا اصــالح روش انجــام کار   ســیکلون هــا ی
هــای  فوریــت  تیــم  بــه  نفــرات  -ارجــاع 

بررســی و  معاینــه  جهــت  پزشــکی 
  نتیجه

ــد از  ــک بع ــت ریس ــرل و مدیری ــت کنت جه
وقــوع شــبه حادثــه جهــت ادامــه عملیــات، 
مجددا کلســاینر لق گیری و داربســت مربوطه 
بازرســی و اصالحــات الزم )داربســت بندی 
مجــدد و تختــه ریــزی اســتاندارد( انجــام شــده 

اســت.

درس آموخته شبه حوادث 

آموزش و تحویل وسایل حفاظت 

فردی قبل از شروع عملیات 

خراش سطحی در ناحیه 

ساق پا  آقای علی اسامپور 

خراش سطحی در ناحیه 

پیشانی آقای علی شفقتی 

   HSE  اخبار

گذاری سیمان اسپندار است.  عملکرد ایمن شما نشانه ی باور شما به این اصل در شرکت سرمایه 
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اندازه گیری آالینده های زیست محیطی 

در چارچوب خود اظهاری 

گــذاری هــای  گیــری از ســرمایه  ــا بهــره  کــه ب کارخانجــات ســیمان  کــه امــروزه در کشــور مــا تأســیس  از آنجــا 
کالن انجــام می گیــرد. معمــواًل بــا اشــتغال زایــی و جوانــب اقتصــادی دیگــر همــراه اســت. توســعه ی صنعــت 
ســیمان رونــدی رو بــه رشــد را طــی مــی کنــد. اما در راســتای این منافع اقتصادی آســیب های زیســت محیطی 
ناشــی از کارخانجــات ســیمان اجتنــاب ناپذیــر اســت. این آســیب ها شــامل آلودگی هــوا، آلودگــی آب های زیر 

زمینــی منطقــه،  از بیــن رفتــن پوشــش گیاهــی و … می باشــد.
کنتــرل  شــرکت ســیمان نیــزار قــم در راســتای  پایبنــدی بــه خــط مشــی ســازمان و تمرکــز  بــر حذف،کاهــش و 
عوامــل تاثیــر گــذار بــر محیــط زیســت، بــا اتخــاذ تمهیــدات فنــی- مهندســی  در فراینــد خــط تولیــد  و همچنین 
بکارگیــری پیمانــکار مجــرب تعمیــر و نگهــداری سیســتم های کنترلــی گردوغبــار )بگ فیلترها، بگ هــاوس و 
الکتروفیلترهــا( همچنیــن اضافــه نمــودن سیســتم های بگ فیلتــر جدیــد در دپارتمانهای مختلف )ششــگانه 
ــه اجــرای قوانیــن  ــده ای را  صــورت بخشــیده و  همــواره خــود را متعهــد ب و ســیلوهای ســیمان( اقدامــات ارزن
ــات  ــیابی  اقدام ــش و ارزش ــیر پای ــته و در مس ــور دانس ک ( کش ــا ــوای پ ــون ه ــاده 11 قان ــره 4 از م ــات )تبص و الزام
کنترلــی انجــام شــده، قــدم هــای موثــری نیــز  برداشــته  کــه از جملــه می تــوان بــه خوداظهاری هــای زیســت 
گردوغبــار و ســر و صــدای محیطــی و  گردوغبــار، گازهــای خروجــی از دودکشــها  و  کنتــرل  محیطــی در زمینــه 
کــه خوشــبختانه  همچنیــن خوداظهــاری فاضــالب خروجــی از سیســتم تصفیــه خانــه فاضــالب اشــاره نمــود 

نتایــج اندازه گیــری خوداظهــاری در محــدوده اســتاندارد قــرار دارد.

گرد و غبار محیطی گیری صدا و  اندازه 

   HSE  اخبار 

گذاری سیمان اسپندار است.  عملکرد ایمن شما نشانه ی باور شما به این اصل در شرکت سرمایه 
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گازهای خروجی از دودکش ها گرد و غبار و  اندازه گیری 

گرد و غبار سنگ شکن گیری  اندازه 

   HSE  اخبار

گذاری سیمان اسپندار است.  عملکرد ایمن شما نشانه ی باور شما به این اصل در شرکت سرمایه 
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بازگشایی رستوران

در پــی بازگشــایی رســتوران کارخانــه ســیمان نیــزار قــم، دســتورالعمل اقدامــات کنترلــی ســالمت محیــط 
کرونــا، توســط واحــد HSE تدویــن و تــا موعــد مقــرر  رســتوران جهــت کنتــرل و جلوگیــری از گســترش ویــروس 

قابــل اجــرا خواهــد بــود.
اقدامات بهداشتی بازگشایی رستوران

ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــتورالعمل وزارت بهداش ــق دس ــتوران مطاب ــایی رس ــتورالعمل بازگش ــن دس - تدوی
پزشــکی

- تدوین و تکمیل چک لیست روزانه بازگشایی رستوران
- تدوین برنامه زمانبندی حضور پرسنل واحدها در 4 نوبت 

گذاری اجتماعی در میزهای غذا خوری و صفوف پرسنل - ایجاد فاصله 
HSE ممانعت از تجمع افراد در ورودی رستوران و صف غذا و نظارت مستمر -

- تحویل وسایل حفاظت فردی )شیلد، ماسک و دستکش و ...( به پرسنل آشپزخانه
- ضدعفونی ســطوح و  میزهای غذاخوری پایان هر نوبت 

- کنترل نفرات جهت ضدعفونی دست با استفاده از دیسپنسر

تحویل وسایل حفاظت فردی به پرسنل آشپزخانه

   HSE  اخبار 

گذاری سیمان اسپندار است.  عملکرد ایمن شما نشانه ی باور شما به این اصل در شرکت سرمایه 
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ضدعفونی دست با استفاده از 
دیسپنسرهای پدالی

ضدعفونی سطوح پایان هر نوبت 
سرو غذا و تعویض سفره ها

گذاری اجتماعی  ایجاد فاصله 
حین تحویل ژتون غذا

   HSE  اخبار

گذاری سیمان اسپندار است.  عملکرد ایمن شما نشانه ی باور شما به این اصل در شرکت سرمایه 
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اجرای پروژه اعالم حریق در انبار مرکزی

ــگیری   ــه  پیش ــاده 27 آیین نام ــن )م ــات و قوانی ــت الزام ــتای رعای ــد  HSE در راس واح
یســک واحدهــا و  ــی ر یاب کارگاه هــا( و همچنیــن انجــام ارز ــا آتــش  ســوزی  در  و مبــارزه  ب
صــدور اقدامــات اصالحــی، طــی تشــکیل کمیته تخصصی HSE  )شــماره 4( با حضور 
مدیریــت محتــرم عامــل و ســایر مدیــران، موضــوع  اجــرای پــروژه سیســتم اعــالم و اطفــاء 
گردیــد و در پــی آن انبــار مرکــزی و ســاختمان های  حریــق  در فــاز اول بررســی و مصــوب 
مجــاور بــه سیســتم اعــالم حریــق از نــوع دکتورهــای بیــم و دودی و شســتی اعــالم حریــق 
ــه  کارخان ــاز بعــدی نصــب ایــن سیســتم در ســاختمان های اداری  ــد. در ف گردی مجهــز 

اقدامــات الزم انجــام خواهــد شــد.

   HSE  اخبار 

گذاری سیمان اسپندار است.  عملکرد ایمن شما نشانه ی باور شما به این اصل در شرکت سرمایه 
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   HSE  اخبار

گذاری سیمان اسپندار است.  عملکرد ایمن شما نشانه ی باور شما به این اصل در شرکت سرمایه 
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مدیریت منابع انسانی
شــرکت ســیمان نیــزار قــم در راســتای تحقــق اهــداف توســعه منابــع 
کارکنــان وفــادار، خبــره و توانمنــد  انســانی ضمــن تقدیــر و پــاس داشــت از 
برنامــه هــای  اجــرای  و  بــا تدویــن  تــا  بــر آن داشــته  خــود همــواره ســعی 
ــر  ــه انجــام هــر چــه بهت ــاز آنهــا در جهــت ترغیــب ایشــان ب ــا نی متناســب ب
کاری  فضــای  ایجــاد  بــا  لــذا  بکوشــند  خــود  ســازمانی  هــای  اســتراتژی 
مناســب و محیطــی امــن و آرام، صمیمــی و بــی دغدغه ســعی بر آن دارد تا 
کــم بــر بــازار بتوانــد نیروهــای فنــی و متخصــص را در  در محیــط رقابتــی حا
گــذاری و اولویــت  تمامــی ســطوح جــذب و نگهــداری نماید.کــه بــا ارزش 
کارکنــان در بخــش هــای مختلفــی از قبیــل خدمــات  بنــدی امــور رفاهــی 
رفاهــی، درمانــی، مراســم تجلیــل و مناســبت هــا بــا بهبــود مســتمر ایــن 
فرآینــد هــا و بــه روزرســانی خدمــات در جهــت رضایتمنــدی همــکاران گام 
بردارد.ایــن شــرکت عــالوه بــر اهتمــام بــه نیــاز هــای همــکاران، نــگاه ویــژه 
ای بــه موضــوع خانــواده و فرزنــدان ایشــان داشــته و در ایــن راســتا خدمــات 
متنوعــی بــرای اســتفاده ایــن عزیــزان تعریــف و ارائــه نمــوده اســت. کــه در 

گوشــه ای از ایــن فعالیــت هــا اشــاره خواهــد شــد: ادامــه بــه 

کارگــران  1-برگــزاری جشــن فرزانــگان: در یکــی از تــاالر هــای مجلــل داخــل شــهر قــم، جشــن فرزانــگان بــا موضوعیــت تجلیــل از 
گردیــد.  نمونــه، دانــش آمــوزان و دانشــجویان ممتــاز و مقــام آوران ورزشــی برگــزار 

کــه شــاخص هــای عملکــردی تعهــد  کارگــران نمونــه: در بخــش اول، کارگــران نمونــه واحــد هــا بــه انتخــاب مدیــران واحــد مربوطــه 
کاری، نظــم ســازمانی، تعامــل و همــکاری بــا سرپرســتان و مدیــران، دلســوزی و حــس مســئولیت و تــالش مجدانــه را دارا بودنــد 
گروهــی  کار  گرفتنــد. در بخــش دوم، مربــوط بــه  کارت هدیــه مــورد تقدیــر قــرار  کــه تعــداد 21 نفــر بــا اهــدا لــوح یادبــود و  معرفــی شــدند 
گروهــی، پیگیــری، خالقیــت، تــالش بــرای ارتقــا برندینــگ، رضایــت  کــه شــاخص هــای عملکــردی انجــام امــور خــاص بــه صــورت 
کمــک هزینــه ســفر بــه مشــهد مقــدس  کــه مجموعــا 10 نفــر بــا اهــدا لــوح یادبــود و  مشــتری و ارائــه مقــاالت علمــی در ســمینارها بــود 

گرفتنــد.  مــورد تقدیــر قــرار 

  اخبار منابع انسانی

گذاری سیمان اسپندار است.  عملکرد ایمن شما نشانه ی باور شما به این اصل در شرکت سرمایه 
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کارگــروه منابــع انســانی و امــور مالــی بــا پیشــنهاد مدیریــت بــا شــاخص هــای عملکــردی  همچنیــن در بخــش ســوم، منتخــب 
کــردن هزینــه هــا بــا عنایــت بــه مــراودات و تعامــل خوبــی  کــم  پیگیــری و حســن عملکــرد در امــور پوشــش هــای بیمــه ای شــرکت و 
ــه  ــر ب کمــک هزینــه ســفر مشــهد مقــدس تقدی ــود و  ــوح یادب ــا اهــدای ل ــود ب گرفتــه ب ــا ســازمان هــا و ادارات توســط ایشــان انجــام  کــه ب
کاردانــی،  عمــل آمــد. در قســمت دانــش آمــوزان و دانشــجویان، کــه دارای معــدل ممتــاز بودنــد و قبــول شــدگان دانشــگاه در مقاطــع 
گردیــد. در قســمت مقــام آوران ورزشــی  کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــرا بــه تعــداد 102 نفــر بــا اهــدا لــوح و جوایــز نقــدی تقدیــر 
18 نفــر در مســابقات فوتبــال در قالــب ســه تیــم اول، دوم و ســوم و 2 نفــر در پینــگ پنــگ مقــام بــه دســت آورده بودنــد همچنیــن 3 
کارت هدیــه تقدیــر بــه عمــل آمــد. کــه بــا اهــدای لــوح یادبــود و  یکــن اخــالق و یــک نفــر بــه عنــوان داور معرفــی شــدند  نفــر بــه عنــوان باز

کــه بــا برگــزاری جشــن تولــد، ضمــن  2-برگــزاری جشــن تولــد: در مــاه هــای دی، بهمــن و اســفند زادروز تولــد 42 نفــر از همــکاران بــود 
گرامــی تقدیــم شــد. کارت هدیــه ای بــه همــکاران  ی ســالمتی  تبریــک تولدشــان و آرزو

3-پکیــج فرهنگــی عیــد نــوروز: بــه مناســبت فــرا رســیدن عیــد باســتانی نــوروز پکیجــی مشــتمل بــر، ســالنامه، دفترچــه یادداشــت 
کارخانــه تقدیــم شــد.  کارت هدیــه بانکــی بــه تمامــی پرســنل  کارت تبریــک عیــد بــه همــراه  کوچــک و بــزرگ و 

اخبار منابع انسانی 

گذاری سیمان اسپندار است.  عملکرد ایمن شما نشانه ی باور شما به این اصل در شرکت سرمایه 
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بازدید مدیریت محترم عامل شرکت سرمایه گذاری اسپندار جناب آقای مهندس افخمی از کارخانه سیمان نیزار قم

کــه در اردیبهشــت  بازدیــد  ایــن  در جریــان 
جنــاب  گرفــت،  صــورت  جــاری  ســال  مــاه 
محتــرم  مدیریــت  افخمــی  مهنــدس  آقــای 
و  اســپندار  گــذاری  ســرمایه  شــرکت  عامــل 
ســاعته   3 جلســه  پایــان  از  پــس  همــراه  تیــم 
صبحگاهــی آشــنایی و معارفــه بــا مدیــران در 
کارخانــه جنــاب  دفتــر مدیریــت محتــرم عامــل 
کارخانــه  آقــای مهنــدس عظیمــی، از ســایت 

نمودنــد. بازدیــد 
شــیل  معــادن  از  ویزیــت  ســایت  ایــن  در 
ســالن  شــکن،  ســنگ  دپارتمــان  آهــک،  و 
ک، آســیاب مــواد، دپارتمــان پخــت، کــوره،  خــا
شــیمی،  آزمایشــگاه  ســیمان،  آســیاب های 
و  آمــد  عمــل  بــه  بازدیــد  فیزیــک  آزمایشــگاه 

گــزارش  یــه ایــن آزمایشــگاه توضیحاتــی داده شــد. کــه در ادامــه  همچنیــن در آخــر ضمــن بازدیــد از آزمایشــگاه بتــن راجــع بــه رونــد و رو
اســت. کشــیده شــده  بــه تصویــر  بازدیــد  ایــن  تصویــری 

کبازدید از دپارتمان سنگ شکن بازدید از سالن خا

  اخبار منابع انسانی

گذاری سیمان اسپندار است.  عملکرد ایمن شما نشانه ی باور شما به این اصل در شرکت سرمایه 
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بازدید از آزمایشگاه بتنبازدید از آسیاب مواد

کارگاه ساخت بازدید از 
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آموزش

منابــع انســانی، ارزشــمندترین ســرمایه و 
ــین  ــا ماش ــه ب ــا در مقایس ــازمان ه ــی س دارای
آالت، مــواد و حتــی پــول مــی باشــد؛ هیــچ 
بــه  کار  نیــروی  بــدون  اینهــا  از  یــک  کــدام 
دســت نمی آیــد. آمــوزش، توســعه نظام منــد 
کــه  دانــش، مهارت هــا و نگرش هــا اســت 
کار  انجــام  بــرای  ســازمان  کارکنــان  همــه 
کافــی آن هــا  یــا وظیفــه خــود بایــد بــه قــدر 
بخشــی  اثــر  همچنیــن  کننــد.  کســب  را 
افــرادی  بــه  متکــی  ســازمان  موفقیــت  و 
کار  کــه در درون ســازمان مشــغول بــه  اســت 

هســتند. 
کارکنــان ســازمان بایــد  بــه همیــن دلیــل 
توانایــی انجــام وظایــف و همــکاری هــای 
کارکنــان بــرای پیشــبرد  مناســب بــا ســایر 
اهــداف ســازمانی را داشــته باشــند و همیــن 
امــر نیازمنــد کســب دانــش و مهــارت هــای 
مرتبط با شــغل افراد اســت. آموزش در ابعاد 
روانــی  و  عقالنــی  اجتماعــی،  جســمانی، 
ــه تنهــا در تســهیل ســطح بهــره وری بلکــه  ن
بــرای توســعه کارکنــان در تمامی ســازمان ها 
ضــروری اســت. هــر فــردی نیازمنــد کســب 
کارای  و  اثربخــش  انجــام  بــرای  توانایــی 
وظایــف خــود مــی باشــد. توســعه فرآینــد 
آمــوزش، راه حــل مشــکالت متنــوع موجــود 
کننــده  و در بعضــی از شــرایط پیــش بینــی 
مشــکالت عملکردی کارکنان بوده اســت. 

بــه عــالوه وکســیلی و التمــن اســتدالل مــی 
ــد ســطح  کــه آمــوزش و توســعه می توان کنــد 
و  بخشــیده  بهبــود  را  افــراد  گاهــی  آ خــود 
مهــارت هــا یا انگیزش افــراد در کار را افزایش 
دهــد. هــر انــدازه کــه فعالیت هــای ســازمانی 
دانــش محورتــر می شــوند، آمــوزش و توســعه 
نیــز نقــش پررنــگ تــری هــم در پاســخگویی 
ــه نیازهــای یادگیــری افــراد و هــم ضــرورت  ب
هــای راهبــردی ســازمان مــی کنــد. موفقیت 
ــه  ــی آینــده یــک ســازمان وابســته ب کامیاب و 
کار ماهــر و بــا دانــش و تجربــه مــی  نیــروی 
کــه  اســت  نکتــه ای  همــان  ایــن  باشــد. 
و  اثربخــش  ابــزاری  آمــوزش  چــرا  می گویــد 
بــه  موفقیت آمیــز  دســتیابی  در  اساســی 
ــات ســازمان اســت. آمــوزش  اهــداف و غای
نــه تنهــا باعــث افزایــش ابتــکارات و نــوآوری 
بــه  ایــن شــانس را  افــراد مــی شــود، بلکــه 
کــه شــغل خــود را بــه صــورت  آن هــا می دهــد 
گرفتــه و بــه طــرز شایســته آن را  عملــی یــاد 
بهــره وری  ایــن طریــق  از  تــا  انجــام دهنــد 

ــد.  ــش یاب افزای
فنــاوری  و  روش هــا  از  نکــردن  اســتفاده 
دســت  از  معنــای  بــه  ســازمان  در  جدیــد 
نتیجــه  در  و  مشــتریان  و  کار  بــازار  دادن 
اضمحــالل و نابــودی ســازمان اســت. در 
ایــن میــان شــاید از جملــه مســایلی کــه اکثــر 
برنامه ریــزی  و  مدیریــت  نظــران  صاحــب 

دارنــد،  توافــق  آن  خصــوص  در  آموزشــی 
کلیــد اصلــی ایــن تعــادل در  نهفتــه بــودن 
کار موثــر آمــوزش ضمــن  اســتفاده از ســاز و 
و  اهمیــت  اســت.  کارکنــان  خدمــت 
نیــز  و  همســویی  و  تعــادل  ایــن  ضــرورت 
کارکنــان و نقــش آن  درک ضــرورت آمــوزش 
در بهبــود عملکــرد و دســتیابی بــه اهــداف، 
ــر  ــروزه کمت ــه ام ک ــت  ــده اس ــه آن ش ــر ب منج
کــه دارای  ســازمان یــا نهــادی را بتــوان یافــت 
“آمــوزش  عنــوان  تحــت  ای  ویــژه  بخــش 
ضمــن خدمــت و منابــع انســانی” نباشــد و 
در آن برنامــه ریــزی آمــوزش کارکنــان بــه یکی 
از دل مشــغولی هــای مهــم مدیریــت تبدیل 
بهبــود  راهــکار  مهمتریــن  باشــد.  نشــده 
دانــش، مهــارت و نگــرش نیــروی انســانی بــه 
کارکنان  عنوان عناصر کلیدی شایســتگی 
یــک ســازمان، آمــوزش مــی باشــد. امــروزه 
آمــوزش در یــک ســازمان بــه عنــوان ابــزاری 
کــه بــه کمــک آن مــی تــوان  تلقــی مــی شــود 
کارکنــان را بهبــود  دانــش، مهــارت و نگــرش 
بخشــید و از ایــن طریــق ســازمانی پویــا و 
فعــال را کــه پاســخگوی رویکردهــای جدید 
حــال  در  کــرد.  ایجــاد  اســت،  تکنولــوژی 
ــه عنــوان عاملــی  حاضــر اهمیــت آمــوزش ب
تاثیرگــذار در جهــت موفقیــت یــک ســازمان 
بــر کســی پوشــیده نیســت و از ایــن روســت 
کــه در تمامــی ســازمان هــای موفــق و پیشــرو 

  اخبار منابع انسانی
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دنیــا واحــدی بــه نــام واحــد آمــوزش وجــود 
دارد. از این رو توانمندســازی منابع انســانی 
کــه هیــچ ســازمان تحــول  بــه حــدی اســت 
گرایــی خــود را بــی نیــاز از آمــوزش نمی بینــد. 
گــذاری  ســرمایه  نوعــی  آمــوزش  واقــع  در 
توســعه  در  کلیــدی  عامــل  یــک  و  مفیــد 
محســوب مــی شــود کــه چنانچه به درســتی 
و شایســتگی برنامه ریــزی و اجــرا شــود، مــی 
توانــد بازدهــی اقتصــادی قابــل مالحظــه ای 
داشــته باشــد. امــروزه تفکــر کیفیت بخشــی 
بــه واحدهــای آموزشــی به مهم تریــن دغدغه 
آموزشــی تبدیــل شــده اســت.  نظام هــای 
انســانی  نیــروی  آمــوزش  اینکــه  خاطــر  بــه 
گــذاری پرســودی بــه شــمار می آیــد  ســرمایه 
گســترش  کــه بازدهــی آن در شــکوفایی و 
بهینــه ســازمان و جامعــه نقــش موثــری دارد 
بــه همیــن جهــت پایه ریــزی و اســتمرار رونــد 
آمــوزش در ســازمان امــروزی نقــش بســزایی 
کــردن و در واقــع پیــش  در تخصصــی عمــل 
ــودن ســازمان هــا دارد.در همیــن راســتا  رو ب
در جهــت اســتفاده از تکنولــوژی بــه روز و بــا 
ــش IT ، واحــد آمــوزش و  دخیــل نمــودن دان
ــزار  ــیمان نی ــه س کارخان ــات  ــاوری اطالع فن

کتابخانــه  و  آمــوزش  جامــع  ســامانه  قــم 
دیجیتــال را راه انــدازی نمودند. کــه در ادامه 

ــم: ــتاورد میپردازی ــن دس ــح ای ــه توضی ب
کارخانــه ســیمان نیــزار قــم   واحــد آمــوزش 
بــه صــورت کلی سیســتم فرآینــدی عملکرد 
جهــت  را  خــود  آموزشــی  ریــزی  برنامــه  و 
بخشــی  اثــر  ســاعت،  نفــر  میــزان  افزایــش 
در  تــالش  و  کارکنــان  آمــوزش  بهــره وری  و 
کاربــردی نمــودن آن و اثــر بخــش بــودن دوره 
و ســمینارهای آموزشــی و اســتفاده از دانش 
کارشناســان و افــراد مجــرب داخــل کارخانه 
اجــرا  مرحلــه  بــه  محلــی  تخصصهــای  و 

گذاشــته اســت. 
کــه از مزایــای ایــن ســامانه باید از ســهولت 
در اســتفاده، انعطاف پذیری، دسترســی به 
گزارشــات  اطالعــات در هــر زمــان، دریافــت 

بــه روز نــام بــرد. 
در ایــن ســامانه ســعی بــر آن شــده تــا از 
بروزتریــن متدهــا و اصــول آمــوزش الگــوی 
ارزشــیابی اســتفاده شــود. یکــی از الگوهــای 
بــه  کــه  افــزار  نــرم  ایــن  در  کــه  ارزشــیابی 
و  ارزیابــی  اصــول  اســت،  شــده  توجــه  آن 
کــه ایــن  کــرک پاتریــک مــی باشــد  اثربخشــی 

الگــو بــه دنبــال ســنجش تاثیــرات برنامــه بــه 
ــوزش،  ــطح دوم: آم ــش، س ــطح اول: واکن س
ســطح ســوم: رفتــار، ســطح چهــارم: نتیجــه 

تقســیم بنــدی شــده اســت.
سامانه جامع آموزش مشتمل بر بخش های 
داشــبورد، دوره هــا، آموزشــگاه هــا، اســاتید، 

کالس هــا و پرســنل مــی باشــد. 
در قســمت داشــبورد یــک دیــد جامــع از 
کــه  مجموعــه فعالیــت هــای واحــد آمــوزش 
بــه صــورت عــددی و نمــوداری در یــک نگاه 
کــه مشــتمل  ســریع در اختیــار قــرار می دهــد 
بــر تعــداد دوره هــا بــه تفکیــک دوره هــای 
کل دوره  و عمومــی و مجمــوع  تخصصــی 
آموزشــگاه ها،  تعــداد  شــده،  برگــزار  هــای 
ــوع  ــجویان و مجم ــا، دانش ــاتید، کالس ه اس
ســاعات آموزشــی مــی باشــد. در قســمت 
آموزشــگاه هــا، بانــک اطالعــات جامعــی از 
تمامــی آموزشــگاه هــا و در قســمت اســاتید 
و  خــارج  اســاتید  اطالعاتــی  بانــک  نیــز، 
داخــل ســازمان جمــع آوری شــده اســت و 
کالس آموزشــی  پــس از اجــرای هــر دوره و 

اطالعــات بــه روز رســانی مــی شــود.

اخبار منابع انسانی 
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گزارش تصویری از دوره های آموزشی واحد آموزش
کشیده می شود. کالس ها و دوره های آموزشی به تصویر  گوشه ای از  در ادامه 

کنترل 1 ینگ اتاق  مانیتور

کارشناسان آموزش زبان انگلیسی ویژه 

کارخانه دوره آموزشی ضمن خدمت ویژه پرسنل حراست 

کنترل 2 ینگ اتاق  مانیتور

SPC دوره آموزشی تحلیل آماری

  اخبار منابع انسانی
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پایش تجهیزات مکانیکی از طریق آنالیز روغن

یکرد بتن ریزی در هوای سرد تکنولوژی ساخت بتن با رو

آموزش اصول ایمنی و بهداشت عمومی ویژه پیمانکاران و 
کارگران روز مزد

هیدرولیک مقدماتی

استاندار ها و نکات مربوط به ساخت 
قطعات بتنی پر مصرف

اخبار منابع انسانی 
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گزارش تصویری اقدامات انجام شده در جهت زیباسازی محیطی کارخانه

بــا رونــد رو بــه رشــد و توســعه مناطــق صنعتــی 
اعــم از شــهرک هــای صنعتــی، مناطــق ویــژه 
ایــران  و  جهـــان  در  و…  بازرگانــی  اقتصــادی، 
کــه خــود را نشــان  یکــی از مســائل و نیازهایــی 
و  بــاز  فضاهــای  ایجــاد  بــه  توجــه  می دهــد، 
ســبز در ایــن مناطــق اســت؛ تــا بــه ایــن وســیله 
انتشــار آالینــده هــای ناشــی از حضــور شــهرک 
ــده و از  ــرل شـ کنتـ ــادی  یـ ــدود ز ــا حـ ــنعتی تـ صـ
اطــراف  یســت  ز محیــط  در  تخریــب  ایجـــاد 
تــا حــد امــکان جلوگیــری شــود. طــراح منظــر 
وظیفه دارد تـا بـا حضـور در طراحـی شهرکهای 
آالینــده  ماهیــت  بــه  توجــه  بــا  و  صنعتــی 
ــه  ــه آموختـ ک ــه  ــر و حرف ــک هن کم ــه  ــع و ب صنای
اســـت تعـــادل مـــورد نیــاز را بیــن ســاخت و ســاز 

گیاهی و طراحی  گونه های  کنـــد؛ بـــا انتخـــاب و ترکیب مناسب  مکانیکی، تمایالت هنردوستانه و نیازهای روحـــی انسـانهـــا برقـــرار 
کند  کمک  کـــاهش آالیندهها میافزاید به ثبات و پایداری سیستم نیز  گیـاهـــان در  علمی آنها عالوه بر اینکه بـــه قابلیـــت هـــای ایـــن 
کاربــری دارای شــرایطی خشــن و اســترس زا مــی باشــد، در ایــن راســتا واحــد خدمــات  و همچنیــن محیــط هــای صنعتــی از لحــاظ 
منابــع انســانی بــه جهــت زیبــا ســازی محیطــی و ســالمت روانــی پرســنل اقــدام بــه مرمــت و بازســازی ســاختمان هــای فرســوده، ایجــاد 
گذاشــته مــی شــود. گوشــه ای از ایــن اقدامــات بــه نمایــش  کــه در ادامــه  کاری و رنــگ آمیــزی جــداول نمــوده اســت  گل  فضــای ســبز و 

  اخبار منابع انسانی
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مدیریت فروش
ی  گــذار ســرمایه  شــرکت  توســط  شــده  تبییــن  سیاســتهای  بــه  توجــه  بــا  شــرکت  یــت  مدیر فــروش،  حــوزه  در 
فلــه  فــروش محصــول  افزایــش  آن  تبــع  بــه  و  فــروش محصــوالت  کیفیــت  افزایــش  بــه  اقــدام  اســپندار،  ســیمان 
بــا اســتفاده از دانــش روز در  یابــی و فــروش  ی جلســات مهندســی بازار نمــوده اســت. در همیــن راســتا برگــزار
کارخانــه ســیمان  حــوزه تولیــد بتــن آمــاده و قطعــات بتنــی و اتــکا بــه امکانــات پیشــرفته و بــه روز آزمایشــگاه بتــن 

گرفــت. کار قــرار  نیــزار قــم در دســتور 

کارخانجــات تولیــد بتــن آمــاده و انجــام  کیفیــت  کنتــرل   همچنیــن ارتبــاط نزدیــک و مــداوم بــا واحدهــای 
یان  مشــتر توســط  شــده  درک  کیفیــت  شــناخت  بــه  منجــر  یان،  مشــتر بــا  مشــترک  آزمایشــگاهی  تســت های 
کــه ایــن مهــم منجــر بــه افزایــش  گردیــد  یان آغــاز  یــزی جهــت ارتقــاء ســطح رضایتمنــدی مشــتر گردیــده و برنامــه ر
یان خارجــی و ورود بــه بازارهــای  کلینکــر توســط مشــتر یــد  ســطح فــروش ســیمان فلــه در داخــل و درخواســت خر

بین المللــی جدیــد شــده اســت.

گذاری سیمان اسپندار است.  عملکرد ایمن شما نشانه ی باور شما به این اصل در شرکت سرمایه 
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ــه ســیمان نیــزار قــم از ابتــدای  کارخان ــرد  ــه ف ــاال و خدمــات پــس از فــروش منحصــر ب کیفیــت ب ــه  ــا توجــه ب ب
کارخانجــات  ســال مالــی بــه طــور متوســط بیــش از 80 درصــد فــروش ســیمان ایــن واحــد بــه صــورت فلــه و بــه 

بتــن آمــاده صاحــب نــام در بازارهــای مختلــف ایــن شــرکت تحویــل شــده اســت. 
کــه  الزم بــه ذکــر اســت بــازار شــرکت ســیمان نیــزار قــم شــامل اســتانهای قــم، تهــران و اســتان مرکــزی می باشــد 
کارخانجــات مقیــم در اســتان  کاشــان، دلیجــان، ســاوه ، تهــران، ناییــن)و دیگــر  کویــر  کارخانجــات ســیمان 

اصفهــان(، شــاهرود، آبیــک و نیــزار قــم در ایــن اســتانها فعالیــت می کننــد.

بــا تــالش همــکاران واحــد فــروش، ایــن شــرکت در حــوزه صــادرات و ورود بــه بازارهــای بیــن المللــی جدیــد نیــز 
کشــورهای عــراق، کنیــا و بنــگالدش از  کلینکــر بــه  کســب نمــوده بطوری کــه ارســال  موفقیتهــای شــایان ذکــری را 

بنــادر خرمشــهر و بنــدر امام خمینــی آغــاز شــده و همچنــان ادامــه دارد.

 اخبار  فروش 
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خدمات نوین آزمایشگاهی

آزمایشــگاه بتــن شــرکت ســیمان نیــزار قــم در دو بخــش آزمایشــات مصالــح ســنگدانه ای و بتــن تــازه مطابــق بــا 
اســتانداردهای ملــی و بیــن المللــی فعالیــت مــی نمایــد. 

ــا واحدهــای تولیــدی بتــن آمــاده و همچنیــن بررســی عملکــرد ســیمان  ــر ب ایــن آزمایشــگاه جهــت ارتبــاط فنــی موث
نیــزار در بتــن بــا رده مقاومتی هــای مختلــف )C25 ,… ,C60( تاســیس شــده اســت.

آزمایشــگاه بتــن شــرکت ســیمان نیــزار قــم بــا توجــه بــه تجهیــزات بــه روز آمادگــی مشــاوره و ارائــه طــرح اختــالط بتــن بــا 
کــم بــا مصالــح پیشــنهادی را دارا مــی باشــد. آزمایشــگاه  رده مقاومتــی مختلــف و همچنیــن بتــن هــای ویــژه و خــود ترا
کــم را ارائــه نمایــد. بتــن مطابــق اســکوپ فنــی مــی توانــد خدمــات در بخــش مصالــح ســنگدانه ای، بتــن تــازه و خودترا
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مســابقه
کار در فضای بسـته در فعالیت های  که باعث ایمن شـدن فعالیت  1- به نظر شـما عواملی 

کارخانه می شـود کدام اسـت؟

2- برای ایمنی جوشکاری و برشکاری چند مورد را نام ببرید؟ )ذکر حداقل 3 مورد( 

3-  برای اشاعه فرهنگ HSE در بین پرسنل چه مواردی مورد نیاز است ؟ )ذکر حداقل 3 مورد(

به بهترین پاسخ های تشریحی به قید قرعه به 3 نفر هدایایی اهدا می شود. 
برندگان مسابقه در فصلنامه بعدی معرفی خواهند شد.

Mehdi.baghandeh@Espandar.com ارسال پاسخ به ایمیل نشریه

کــه در مســابقه قبلــی )نشــریه شــماره 1( شــرکت  اســامی نفراتــی 
کــرده و برنــده شــده انــد:

1-مرتضی خیرخواه ) مدیر آزمایشگاه (
2-محمد زند ) تکنیسین برق ( 

گذاری سیمان اسپندار است.  عملکرد ایمن شما نشانه ی باور شما به این اصل در شرکت سرمایه 
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HSE  کارکنان برتر

مطابــق دســتورالعمل تشــویق و تنبیــه بــه صــورت دوره ای ســه نفــر از پرســنل بــه عنــوان 
کمیته HSE مشــخص و در راســتای سیســتم انگیزشــی و فرهنگ  برترین های HSE در 

ســازی HSE، جوایــز ارزنــده ای اهــدا خواهــد و از آنهــا تقدیــر خواهــد شــد.

علیرضا خواجه 
)واحد فروش(
کارمند فروش

حیدر جباری 
)واحد مکانیک(

تعمیرکار تاسیسات

حمیدرضا زیودار
)واحد مکانیک(

سرپرست آسیاب سیمان

HSE پرسنل برتر

گذاری سیمان اسپندار است.  عملکرد ایمن شما نشانه ی باور شما به این اصل در شرکت سرمایه 


