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کارخانه سیمان خمسه از گردنه های  سخت دیروز گذر کرده 
و امروز با مدیریت جدید به فردایی روشن امیدوار است. پس 
از بازدید از اقدامات صورت گرفته و شرایط عمومی کارخانه 
ســیمان خمســه میتوان در یک جمله گفت: امروز با تدبیر 
مدیریت جدید و تالش بی وقفه پرسنل ، ایمان به موفقیت در 

مجموعه سیمان خمسه موج میزند.
مدتی قبل اکیپ رسانه ای روزنامه زنگان امروز ، برای بازدید 
میدانی و تهیه گزارش به محل کارخانه سیمان خمسه مراجعه 

کرد.
هدف نخســت از این بازدید ،مالقات با شخص مدیرعامل 
کارخانه سیمان خمســه و  تهیه و انتشار خبر درباره آخرین 
وضعیت ســهام سیمان خمسه و  اطالع ۹هزار سهامداران از 

وضعیت سود و زیان مالی این کارخانه بود.
درآن برهه از زمان پــس از بازدید و توضیحات مدیرعامل 
سیمان خمسه ،  گزارشی از وضعیت سهام و سهامداران خرد 
و کالن و دیگر اطالعات در قالب یک خبر بنا به درخواست 
مهندس فالحی مدیرعامل ســیمان خمسه در راستای تنویر 
افکار عمومی، به طور ویژه در روزنامه زنگان امروز منتشــر 

شد.
حال مجالی دست داد تا در این گزارش اقدامات انجام یافته 
در گذشته ، شرایط امروز کارخانه و برخی از برنامه های آتی 

این واحد بزرگ تولیدی صنعتی استان  را منتشر کنیم.
کارخانه سیمان خمسه در کیلومتر ۴۵جاده زنجان بیجار واقع 
شده است .وسعت این کارخانه با احتساب معادن به مساحت 
100 هکتار و نیز ظرفیت تولیــد روزانه در حدود 3 هزار و 
۴00 تن کلینکر،  یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی استان 

زنجان به حساب می آید.
 ســال 13۸3 حدود۹هزار نفر از مردم و مشتریان حقیقی با 

پذیره نویسی، سهام این کارخانه را خریدند.
 کل مبلغ جمع آوری شــده از طریق فروش سهام به حدود 
۲۲میلیارد تومان رسید که با تصمیم مدیران وقت ، این مبلغ 
صرف تمّلک و خرید زمین ، ساخت ابنیه و سوله ها شد و در 
واقع پولی برای تجهیز کارخانه و خرید دستگاههای تولیدی 

سیمان باقی نماند! 
مدیران وقت برای حفظ سرمایه این ۹هزار نفر و جلوگیری از 
فروپاشی کارخانه یا نیمه کاره ماندن پروژه در اقدامی مثبت، 

از یک سرمایه گذار عمده دعوت به همکاری کردند.
بدین ترتیب ، این سرمایه گذار با صرف هزینه ای در حدود 
1۸0 میلیارد تومان، به عنوان بزرگترین سرمایه گذار کارخانه 

سیمان خمسه نام گرفت.
در ادامه ی  تامین ســرمایه، با اخذ  تســهیالت کالن ریالی 
از بانکهــای داخلی و تســهیالت ارزی، کارخانه ســیمان 
خمسه توانست دســتگاه ها و تجهیزات مورد احتیاج خود 
را خریداری کرده و بدین ترتیب تولید سیمان را آغاز نمود.

دیروز ، امروز و فردای سیمان خمسه 
بخش اول : دیروز سیمان خمسه !

شاید مدیران و در سطح کالن، بهتر از مردم و سهامداران خرد 
مشکالت و دشــواری های ابتدای شروع به کار یک واحد 

عظیم صنعتی را درک کنند .

سیمان خمســه نیز در سالهای نخســتین مشکالت زیادی 
داشت. دشواری های معمول در آغاز کار مانند: بوروکراسی 
و دوندگی های بســیار برای کارهای اداری و ثبت شرکت 
و تمّلک زمین ها  یا گرفتن تســهیالت از یکسو و بازاریابی 
محصول و رقابت میان بیش از هفتاد واحد تولیدی ســیمان 
کشــور ، توان و رمق از مدیران  وقت گرفته بود و صد البته 
نقش تحریم ها و نوســانات نرخ ارز را هم که همیشه نباید 
نادیده گرفت . در نهایت میتوان گفت مجموع این مشکالت 
و حاشــیه هایی که در ادامه به چند مورد اشــاره میشود که 

کارخانه را از اهداف دور کرده بود:
وجــود نیروهای غیربومی که 3۵درصد ایــام کاری را برای 
رسیدگی به امور خانواده هایشان در شهرهای خود استراحت 

می کردند.
سپردن ۹0 درصد مدیریت کارخانه به افراد غیر بومی.

وجــود تبعیض بین مدیــران و برخی نیروهای وابســته با 
کارگران.

وجود امکانات ویژه )اتاقهای استراحت، غذاخوری، سرویس 
ایاب و ذهاب، لباس خاص و ...( برای یک عده خاص.

برون سپاری برخی امور کارخانه تحت عناوین پیمانکاران که 
هزینه های زیادی به کارخانه تحمیل می کرد.
عدم توجه به فرهنگ صرفه جوئی و راندمان.

اینجا بود که صاحبان کارخانه احساس کردند که این کارخانه  
به تحولی بزرگ نیــاز دارد و این امر در نتیجه به  تصمیمی  

بزرگ و سرنوشت ساز منجر شد...
بخش دوم : امروز در سیمان خمسه چه میگذرد؟

سال ۹۴ رسیده  و در این برهه از زمان کارخانه سیمان خمسه، 
نفس های آخر را میکشد ، وضعیت بسیار نامطلوب است.

اقساط تسهیالت عقب افتاده و جریمه سنگین بانکی از یک 
سو ،  نارضایتی سهام دارن از سویی دیگر ، نارضایتی کارگری 
و افت راند مان تولید و صدها مشکل ریز و درشت باعث شد 
که صاحبان کارخانه چاره را در تعویض کلی سیستم مدیریت 

کارخانه بیابند.
آن مرد آمد...! 

بی شک تغییرات بنیادین همانند دمیدن روح دوباره در کالبد 
بی جان کارخانه باید از باالترین سطح و راس هرم مدیریتی 
شکل میگرفت. این تغییر امکان پذیر نبود جز استفاده از یک 
مدیرعامل در اصطالح کار بلد و صدالبته با ســابقه و دارای 

کارنامه ای روشن .
فرصتی برای آزمون و خطا باقی نمانده و سیمان خمسه برای 

برگشت به زندگی ،مرد روزهای سخت میطلبد !
خوشبختانه هیئت مدیر و سرمایه دار کالن سیمان خمسه ، 
در دیگر بنگاههای اقتصادی خویش ، با مدیری الیق و مقتدر 

و با درایت کار کرده بودند و از وی شناخت کافی داشتند. 
مدیری با کارنامه روشــن با یک  کلکســیون  از افتخارات 

مدیریتی ...
وی کسی نبود جز مهندس سهند فالحی 

برخی سوابق اجرائی فالحی:
نام و نام خانوادگی: سهند فالحی   متولد 13۴۹

فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و ...:

یکسال حضور داوطلبانه در جبهه های حق علیه 
باطل و بســیجی فعال در تمام طــول دوران دفاع 

مقدس.
عضو انجمن اسالمی مدرسه و دبیرستان و رئیس 

انجمن اسالمی دانشگاه.
سوابق اجرایی:

رئیس دفتر استاندار آذربایجان غربی
سرپرست حراست استانداری آذربایجان غربی

معاون اداره کار و امور اجتماعی اســتان زنجان و 
استان قزوین

قائم مقام سازمان کار و امور اجتماعی استان زنجان
مدرس قانون کار در دانشگاهها

مدیرعامل شرکت آرین توتون صنعت
مدیرعامــل کلینیک تخصصی آرین شــفاء مهر 

سلطانیه
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی 

میاندوآب
مشاور مدیرعامل شرکت پتروشیمی باختر

از افتخارات فالحی عالوه بر موفقیت در مدیریت 
هــای دولتی می تــوان به احــداث و راه اندازی 
کارخانــه آرین توتون صنعت در عرض 11 ماه و 
ســاخت، تجهیز و راه اندازی یکی از مجهزترین 
کلینیکهای تخصصی استان یعنی آرین شفاء مهر 

اشاره کرد.
اقدامات و نوع مدیریــت وی به گونه ای بود که 
وقتی ســرمایه گذاران خارجــی از آرین توتون 
صنعت بازدید کردند ، مدیر خاورمیانه ای شرکت 
جی تی آر اعالم کرد که در اکثر کشورهای جهان 
که از بنگاههای مشــابه این کارخانه بازدید داشته 
اند این کارخانه در بیــن آنها بی نظیر بوده و من 
به افتخار صاحبــان و مدیرعامل این مجموعه که 
بی نظیرتریــن کارخانه را ســاخته اند و در هیچ 
کجای دنیا نظیری ندارد و من به افتخار مدیران این 

مجموعه دست میزنم.
چــه کنم مجبورم از این همه موفقیت و افتخار به 
صورت  اجمالی گذر کنیم تا به اقدامات فالحی در 

سیمان خمسه برسیم ...
 در بدو ورود به کارخانه توسط پرسنل به ساختمان 

اداری راهنمایی می شویم.
مهندس سهند فالحی ، مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره سیمان خمســه بر خالف روال مدیریتی و 
تشریفاتی که گاهی اشتباهی  به دیسیپلین نسبت 
می خورد، تک و تنها مقابل درب ورودی به پیشواز 

ما آمده است.
مردی شیک پوش ،جذاب ، با چهره ای بسیار جدی ...

برایم جالب است  وقتی مدیر مسوول روزنامه اکیپ خبری 
را بــه نوبت معرفی می کند، مهندس فالحــی با دقت تمام  
ریزترین جزئیات از نام و مسوولیت مهمانان گرفته تا نحوه 

صحبت ما را تجزیه تحلیل می کند!

  وارد اتاق مخصوص مدیر عامل کارخانه می شویم .دیوارها 
پر از تقدیرنامه ها و لوح های تجلیل از افتخارات کسب شده 

توسط اوست.  
قبل از این بازدید از تفاوت شخصیتی این مدیر شنیده بودم 
و اولین چیزی که نظرم را جلب کرد این بود : شــخصی در 
جایگاه مدیرعامل کارخانه سیمان خمسه مسئول دفتر ندارد!؟ 
فالحی اواخر سال 13۹۴ به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت 
مدیره درحالی که ســیمان خمسه به نفس های آخر رسیده 
قبول مســئولیت میکنــد و در کوتاهترین زمان  شــروع به 

تغییرات و اقداماتی بنیادین میزند.
خلوت بودن ساختمان اداری برایم  تعجب آور است مهندس 
نیز گویا متوجه این کنجکاوی شده و بدین ترتیب با همین 

موضوع گفتگو آغاز می شود.
وی از شرایط ســخت کارخانه که در مرز ورشکستگی بود 
گفت که از ســوء تدبیر ها و شرایط بد رنج برده فالحی بر 
این باور است که عیب یابی و ترمیم مشکالت بنیادین یک 
سیستم بسیار سخت تر از  شروع ابتدا به ساکن یک مجموعه 
است اما با عزم جدی فالحی در سیمان خمسه توانسته بود 

به این مهم دست یابد.
 مرحله اول بازدید از ســیمان خمســه ، از اتاق مدیر عامل 
شروع شد. مدیرعامل سیمان خمسه یک میز اداری معمولی 
داشت که بسیاری از مسئولین اداری رده چندم از همین مدل 

میزها استفاده میکنند.
یک دســت مبلمان اداری برای پذیرایی ارباب رجوع که به 
گفته خودش به جای پیشــنهاد تعویض و خرید مبلمان از 
بهترین برند و گرانترین نوع، دســتور به تعمیر مبلمان اداری 

بی استفاده را داده بود که بسیار زیبا و شیک بود.
محل استراحت ، مهمان سرا و سویت ویژه مدیرعامل ، اکنون 
به اتاقی ۲ در3 تبدیل شده است ! البته همین اتاق کوچک هم 
در واقع بخشی از اتاق اصلی مدیرعامل است که با پارتیشن 

جداشده ! 
در اتاق اســتراحت یک تخت ، یک آویز لباس و سجاده ای 

روی زمین جلب توجه می کند .
در مورد سیستم مدیریت فالحی نکات جالبی میتوان یافت 
. برای مثال  در راســتای کاهش هزینه ها ،تعدیل نیروهای 
مازاد از اصول مدیریتی ســهند فالحی است. چرا که معتقد 
است بنگاه اقتصادی، مؤسسه خیریه نیست، بنگاه اقتصادی 
باید تبدیل به ســودآوری شــود تا مولد باشد و از قبل سود 
و درآمد آن بنگاههای دیگری بوجود آیند تا اشــتغال پایدار 

درست شود.
نکته جالب تعدیل نیرو این است که وی در اولین گام مسئول 
دفتر مدیر عامل و راننده شخصی مدیرعامل کارخانه را اخراج 

کرده است.
از همین اقدام نخست وی میتوان تفاوت این مرد را با برخی 

مسئوالن دیگر را درک کرد.
فالحی در خصوص نداشــتن مســئول دفتر و راننده و ... با 
لبخند میگوید:  بنده ورزشکار هستم ، انسان ضعیفی نیستم 

قادر به رانندگی و پاسخگویی به تلفن و ... هستم. 
وی اضافه کرد: بر این باورم منشــی  و راننده شــخصی و 
 تشــریفات به مدیر عامل و کارخانه کالس اضافه نمی کند
 و از ابتــدا عــادت دارم  تا جای ممکن خــودم کارهایم را 

انجام  دهم.

در ادامه وی درباره خلوت بودن ســاختمان اداری توضیح 
می دهد که برای جلوگیری از هزینه های بیهوده شش نفر از 
پرسنل اداری را تعدیل کردم. به صورتی که اکنون یک جوان 
کارشــناس به تنهایی چند مسئولیت را به صورت شایسته و 
بی مشــکل انجام می دهد. این جوان همزمان  تنخواه گردان 
کارخانه سیمان و مسئول کارگزینی یکی از عظیم ترین واحد 
صنعتی اســتان است !  این درد آور است که یک عده تحت 
عناویــن مختلف در امور اداری با حقوقهای باال زیر کولر و 
در بهترین مکانها بدون بهره وری اوقات بگذرونند و از سر 
بیکاری انواع حاشــیه را ایجاد کنند این نوع نیروی کار اکثراً 
وابسته و سفارشی هستند و لژنشین کارخانجات می باشند 
در حالیکه کارگران زحمت کش در خصوص تولید فرصت 
سر خواروندن ندارند و از حقوق قابل توجهی هم برخوردار 
نیستند لذا بنده کلیه این نوع نیروها را اخراج کردم و هر جا 
بــرم هم همین کار را خواهم کرد کارخانه محل کار و تولید 
می باشد نه محل تجمع یک عده لژنشین سفارشی و راحت 

طلب.
)قابل توجه مدیران ۵نفر از ۶ پرســنل حذف شدند و با یک 

نفر کار با قدرت ادامه دارد!(
وی از اقدامات دیگر در ابتدای مدیریت یاد کرده و گفت: من 
با غیر بومی ها مشکلی ندارم اما استفاده از کارگر غیر بومی 

هزینه بر است.
 من بر این باورم چراغی که به منزل رواست به مسجد حرام 
اســت. در زنجان به حد کافی کارگر جویای کار داریم. پس 
در ابتدا کارگران غیر بومی تســویه کردم و تا جای ممکن از 

پرسنل بومی استفاده خواهم کرد.

وی افــزود: البته برای این نوع تفکر هم تاوان ســختی دادم  
فضای بسیار مسمومی در بیرون ایجاد کردند و انواع حمالت 
را متحمل شــدم و برای ســازماندهی کارخانه و ایجاد نظم 
مجبور شدم دســت به جراحی عمیق سیستم ها، روشها و 
چارت کارخانه بزنم، علیرغم سخت بودن کار، با همکاری 
کارگران، موفق به تغییر بنیادین شدم و معتقدم نیروی کار در 
استان بسیار فهیم و باشعور هستند و یقین دارم مقابل تغییرات 
مثبت و تحول در کارخانجات مقاومت نمی کنند بشرطی که 
محدودیتها همه گیر باشد و تبعیضی در کار نباشد. اگر مقرر 
است صرفه جوئی صورت بگیرد از خود مدیرعامل و مدیران 
شــروع شود نه اینکه توجه مدیرعامل به اندک درآمد کارگر 

باشد تا با جابجائی آن، بخواهد صرفه جوئی نماید.
از ساختمان اداری خارج میشویم .به جرأت میتوان گفت این 
محوطه شبیه کارخانه سیمان نیست ! تمیزی آسفالت معابر  
،درختان سرسبز ،جدولهایی شــیک و منظم و رنگ آمیزی 
شده و تمیز محوطه کارخانه را از بعضی معابر شهری زنجان  

تمیزتر نشان میدهد! 
 میدان اصلی ورودی کارخانه بسیار بزرگ و زیباست.

 مشخص اســت آقای مدیر به آراستگی محیط توجه زیادی 
دارد.

فالحی در ســخنان خود می گوید با کاشــت چمن مخالف 
است به دلیل نیاز به استفاده از آب فراوان و نیاز به نگهداری 
و...از این رو بــرای زیبایی و تزئین میدان اصلی و محوطه، 
تکه سنگ های تخت را با هارمونی رنگهای سبز و سفید و 
ســرخ و زرد رنگ آمیزی کرده و طرحی جالب در انداخته 
فالحی می گوید در کشوری که کمبود یا نبود آب بزرگترین 

مشــکل کشور می باشد کاشت چمن و آبیاری آن 
که مصرف فوق العاده زیادی دارد خیانت به منابع 
آبی کشور می باشد. زیبائی را می توان با روشهای 

دیگر هم ایجاد کرد.
 در وســط این میدان ،از چند ســنگ آهک بسیار 
بزرگ اســتفاده شده اســت. آهک به عنوان یکی 
از مواد تشــکیل دهنده سیمان است که قرارگیری 
هوشــمندانه این حجم های بزرگ آهکی، عالوه 
بر زیبایی بصری ،نقشــی نمادین و سمبلیک برای 

کارخانه سیمان ایفا میکند.
سیمان خمسه دوستدار محیط زیست 

با وجود اینکه منطقه قرارگیری کارخانه سیمان و 
معادن پیرامون ، محدوده ای خشک و بیابانی است 
اما فالحی به فضای سبز و کاشت نهال توجه بسیار 

داشته است.
 نتیجه عالقه وی به محیط  زیســت ، امروز بیش 
از ۲۶ هزار اصله درخت است که طراوت و روح 
ســرزندگی به کالبد این صنعت سخت و زمخت 

داده است.
مصرف بهینه انرژی از اصول زندگی سهند فالحی 
است .حال این انرژی برق باشد یا آب یا گاز و ... 

بعنوان مثال:
۲۶ هزار اصله درخت با اجرای آبیاری قطره ای، با 
این سیستم آبیاری میشوند که ضمن صرفه جویی 
بســیار در مصرف آب که واقعاً برای همه وظیفه 
ملی، اخالقی و انســانی هست موجب کم شدن 
علفهای هرز و رشد خوب درختان شده و کاشت 
چمن متوقف و بجای چمن زارها برای زیبایی از 

سایر روشهای معماری استفاده شده است.
با برنامــه ریزی صورت گرفته، تعمیرات دوره ای 
کارخانــه به اول مرداد تنظیم شــده تا در مصرف 
برق صرفه جوئی صورت گیرد و هموطنان عزیز 
دچار کمبود برق نشوند. هر چند این برنامه نیاز به 
مراقبت و مواظبت شدیدی دارد که کارگران خمسه 
با تالش شــبانه روزی به این مهم دست پیدا کرده 

اند.
مصــرف گاز با اقدامات صــورت گرفته کمتر و 
اقدامات اساســی برای صرفه جوئی در این حوزه 

انجام شده است.
با وســواس خاص نســبت بــه الکتروفیلترهای 
کارخانــه، اقدامات نظارتی صورت می گیرد و در 
سال ۹۶ نسبت به نصب سیستم پایش آنالین اقدام 
شده تا محیط زیست بتواند نظارت بهتری را اعمال 

کند.
آراســتگی و نظافت محیطی و فردی به عنوان باور و شعور 

تبدیل شده و همه رعایت آن را بر خود واجب می دانند.
شــرکت دارای تصفیه خانه مجهزیست که آب تصفیه شده 
بمنظور جلوگیری از هدر رفت مجدداً به چرخه مصرف برای 
آبیاری درختان غیر مثمر استفاده می گردد و النهایه با اقدامات 

صورت گرفته   آب تخصیصی بــه این واحد، مصرف می 
گردد.

در ادامــه بازدید از محوطه کارخانه به کمک باالبر  به باالی 
پری هیتر می رویم .

ارتفاعی در حدود 113 متر در هشــت طبقه که در هر طبقه 
کار مجزا انجام میشود.

منظره شگفتی است تا چشم کار میکند طبیعت زیبا و اینجا 
احساس میکنی به آسمان نزدیکتری!

فالحی محدوده معادن و ماشین آالت مشغول به کار را نشان 
میدهــد که مواد معدنی را پس از بارگیری از تپه ها به محل 

دپو انتقال میدهند.
نگاه فالحــی با ما فرق میکند، برق خاصی در چشــمانش 

است.!..
گویا برای آبادی و استفاده از این بیابان هم  برنامه ها دارد ...

 از برنامه های آتی میگوید که در صورت مهیا شدن شرایط، 
واحد صنعتی دیگری برای تولید سیمان سفید در کنار واحد 
اصلی اضافه کند و با اســتفاده از ظرفیت کارخانه ســیمان، 

محصوالتی جانبی را نیز  تولید و عرضه نماید.
توضیحات فالحی از واحد صنعتی ذکر شــده  به اندازه ای 
شفاف و روشن است که گویا از همین حاال بیابان پیش روی 
ما تبدیل به یک واحد صنعتی پرشــور و زنده شده است...
اعتماد به نفس، استقامت و دوراندیشی وی ستودنی است .

 او بر این باور است باید از ظرفیت خدا دادی معادن منطقه 
بهترین  استفاده را انجام داد.

از فالحی در خصوص بزرگترین آروزیش می پرســم: می 
گوید بزرگترین آرزویم آگاهی و دانائی همه مردم کشورم می 

باشد چرا که وقتی آگاهی و دانائی باشد:
بــه حقوق همدیگــر احترام گذاشــته، اینهمــه پرونده در 

دادگستری چرا؟؟؟
شــهر آباد در سایه شهروند آگاه، مملکت آباد و پیشرفته در 

سایه مردم آگاه می باشد.
مهربانی و عطوفت بین همه حاکم خواهد شد.

همه در مسیر پیشرفت جامعه خواهند کوشید و مسایل انرژی 
و زیست محیطی برای همه مهم خواهد بود.

عدالت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حاکم خواهد 
بود.

فضای تاریک جهل، جای خود را به فضای روشــن آگاهی 
خواهد داد و بدعتهای بی پایه از بین خواهد رفت.

شنیدن کلمه به کلمه سخنان وی  لذت بخش است. از خود 
میپرســم ما چند مدیر همچون او در ایران داریم؟!  اطمینان 

دارم امثال سهند فالحی زیاد نیستند ...
فالحــی در خصوص وضعیت کارگران هم می گوید: منابع 
انسانی سرمایه اصلی شــرکت هستند خوشبختانه کارگران 
این واحد صنعتی با باورهای عمیق دینی و ملی تمام تالش  
خود را بکار بسته اند تا سیمان خمسه تبدیل به واحد نمونه 
کشوری شــود و من دست تک تک آنها را می بوسم امروز 
شکر خدا کارگران راضی هستند و با جرات میگویم کارخانه 

را مال خود میدانند .
  افتخار می کنــم که در دوران مدیریت بنده حتی یک ثانیه 

اعتصاب و دست از کار کشیدن و اینگونه مشکالت نداشته 
ایم .ســاعت کار کارگران کمتر شــده ودر مقابل کار مفید ، 

شاهد افزایش درآمد هستند.
کارخانه سیمان خمسه حاال حدود ۲۲0 نفر پرسنل کوشا دارد 

که 1۲ نفر در  دفتر مرکزی مشغولند.
فالحی براین باور اســت برای موفقیــت در مدیریت  باید 

مدیرعامل داخل جریان باشد .
 وی بر این باور است که مدیر عامل باید باالی سر کارخانه 
باشــد. و تأکید می کند اگر اختیار داشتم کلیه دفاتر مرکزی 

کارخانجات را در تهران تعطیل میکردم تا: 
اوالً هزینه های واحدها کمتر شود. 

ثانیاً خریدهای هر کارخانه داخل استان انجام و موجب رونق 
بازار و رونق منطقه شود. 

ثالثاً کمک شایانی به حل ترافیک و آلودگی پایتخت شود.اما 
چه بسیار مدیرانی که دفاتر کارخانه های شهرستانی آنها در 

تهران است.
برای مثال از مزایای نزدیک بودن به کارخانه این است که به 
عنوان مدیرعامل اتفاق افتاده که شــب ساعت 3 به کارخانه 
آمده ام . به بخش های  مختلف سر کشیده ام و  تک به تک  
کارگاهها را گشته ام و میتوان گفت اوضاع را کامل در نظارت 

و کنترل خود دارم.
از بخشهای دیگری که توسط فالحی در کارخانه تجهیز شده، 
انبار ابزار آالت و قطعات ماشــین آالت اســت . و در کنار 
آن تجهیز کارگاه ســاخت بمنظور ساخت قطعات مورد نیاز 
بمنظور خود کفائی و عدم وابستگی به بیرون و کاهش هزینه 

ها می باشد.
صنعت سیمان صنعتی هزینه بر است، لذا برین باورم که هر 
ساعت تعطیلی و تاخیر در تولید مساوی با خسارت جبران 
ناپذیر اســت برای همین  به تجهیز انبار و کارگاه ســاخت 

کارخانه پرداختم.
اکنون انبار کارخانه سیمان خمسه  با پیش بینی وسایل الزم 
برای چندین مدت بعد تجهیز شــده است و نگرانی در این 

زمینه نداریم.
در کل میتوان گفت: - تسویه حساب با پیمانکاران - اعتماد 
بــه جوانان مجموعه - جلوگیری از برون ســپاری کارها - 

مدیریت مشارکتی - شجاعت در تصمیم گیری 
- ســاده زیســتی، ارتقاء کیفیت و کمیــت تولید و کاهش 
ضایعات - آموزش پرســنل - توجه به معیشــت پرسنل -  
مبارزه با تبعیض و شــفافیت مالی - فرهنگ صرفه جوئی از 

رموز مدیریتی فالحی است.
سخن زیاد است و زمان تنگ ...

ســهند فالحی توانسته با اقداماتی در حوزه مدیریت روحی 
تازه در کالبد کارخانه ســیمان خمســه بدمد. باید نقش  و 
جایگاه اینگونــه مدیران را قدر دانســت و از تجارب آنها 

استفاده کرد.
کارگران وی را دوست دارند ، و او نیز به کار و کارگر عشق 

می ورزد...
سهند فالحی نمونه یک مرد با غیرت ایرانی است که امروز 

در سنگر مدیریت واحد تولیدی نقشی اساسی ایفا می کند.

گزارشی تفصیلی از بازدید تیم خبری روزنامه زنگان امروز از بزرگترین واحد صنعتی استان؛

کارخانه سیمان خمسه از گردنه های  سخت دیروز گذر کرده و امروز با مدیریت جدید به فردایی روشن امیدوار است
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,,
با وسواس خاص نسبت به 
الکتروفیلترهای کارخانه، اقدامات 
نظارتی صورت می گیرد و در سال 
96 نسبت به نصب 
سیستم پایش آنالین اقدام شده 
تا محیط زیست بتواند نظارت 
بهتری را اعمال کند.
آراستگی و نظافت محیطی و 
فردی به عنوان 
باور و شعور تبدیل شده 
و همه رعایت آن را بر خود 
واجب می دانند

,,

,,
بر این باورم منشی  و راننده 
شخصی و تشریفات به مدیر 
عامل و کارخانه کالس اضافه 

نمی کند و از ابتدا عادت دارم  تا 
جای ممکن خودم کارهایم را 

انجام  دهم.
برای جلوگیری از هزینه های 

بیهوده شش نفر از پرسنل اداری را 
تعدیل کردم. به صورتی که اکنون 

یک جوان کارشناس به تنهایی چند 
مسئولیت را به صورت شایسته و 

,,بی مشکل انجام می دهد


