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صداي كار و تالش

موج FM ، فركانس 88 ، ساعات پخش
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فوالد

شماره سامانه پیامک: ۳۰۰۰۳۲۲۲۲۲    شماره تماس: ۳۳۰۰۰
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شماره تلگرام رادیو فوالد: ۰۹۰۱۰۰۳۹۰۰۶

صدای فوالد - رادیو سراسری اصفهان
هر دوشنبه ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۷

موج AM ردیف FM ،  ۸۳۷ ردیف ۹۴.۵ ، ۹۵

رئیــس واحــد تعمیــرات مرکــزی ناحیــه 
ــتمهای  ــب سیس ــاح و نص ــرد  از اص ــورد س ن
هیدرولیــک واحــد بســته بنــدی درایــن ناحیه 
خبــر داد و گفــت:  بــا انجــام ایــن پــروژه عــاوه 
بــر کاهــش زمان مــورد نیــاز جهــت راه انــدازی 
مجــدد تجهیــزات بســته بنــدی،  صرفــه جویی 
اقتصــادی قابــل ماحظــه ای بــا تــاش کارکنان 

ناحیــه نــورد ســرد حاصــل شــد.
محســن اســتکی افــزود: در پــی آســیب دیــدن 
تجهیــزات و سیســتمهای هیدرولیــک بســته بنــدی ، 
عملیــات اجرایــی پــروژه بــا دمونتــاژ و خــارج نمــودن 
ــات  ــن قطع ــا تأمی ــاز و ب ــده آغ ــزات آســیب دی تجهی
یدکــی و متریــال مصرفــی مــورد نیــاز و نصــب 

ــت. ــام پذیرف ــت انج ــا موفقی ــزات ب تجهی
وی گفــت : نصــب تجهیــزات ایــن پــروژه شــامل کلیــه 
فعالیتهــای برقــی و مکانیکــی بــود کــه توســط کارکنان  
مجــرب واحــد تعمیــرات مرکــزی و واحــد بســته بنــدی 
ــورد ســرد انجــام شــد و در آن دمونتــاژ موتورپمپ هــا  ن
و پایپینگ هــای آن و ســینی کابل هــا و اتصــاالت و 
ــه متــراژ تقریبــی  ــاژ داربســت ب لوله هــای برقــی،  مونت
150 متــر مکعــب، پس کشــی کابلهــای معیوب و ســالم 
و کابلهــای مربــوط بــه سنســورها و کابلهــای ارتباطــی 

ــنها و  ــردن کانکش ــک ک ــا،  چ ــرداری از آنه ــه ب و نقش
ترمینالهــای بــرق،  نصــب مجــدد ســینی کابلهــا و لولــه 
کشــی و کابلکشــی کلیــه تجهیــزات جدید نصب شــده،  
انجــام پایپینگ سیســتم هــای هیدرولیــک از ســایز 1/2 
الــی 4 اینــچ،  ســاخت بیــس جهــت موتورپمــپ هــای 
جدیــد و نصــب و االیمنــت آنها و همچنیــن  چک کردن 

کلیــه اتصــاالت رزوه ای و جوشــی از نقطــه نظــر نشــتی،  
فالشــینگ مسیرهای هیدرولیک و تســت و راه اندازی در 
گــروه هــای مکانیــک، هیدرولیــک، بــرق و اتوماســیون و 

ابزاردقیــق بــه مــورد اجــرا در آمــد.
ــورد ســرد  ــه ن رئیــس واحــد تعمیــرات مرکــزی ناحی
در ادامــه یــادآور شــد: بــا توجــه بــه حجــم فعالیتهــای 

ذکــر شــده، پــروژه ای جهــت نصــب و در مــدار آوردن 
سیســتم هیدرولیــک بســته بنــدی مکانیــزه تعریــف 
ــرم  ــا اســتفاده از ن ــا ب ــه فعالیته شــد و پیشــرفت کلی
افــزار MSP مانیتــور گردیــد و فرآینــد پیشــرفت 
ــور  ــا حض ــه ب ــات روزان ــی جلس ــروژه ط ــل پ و تکمی
ــهیل  ــع و تس ــع موان ــور رف ــه منظ ــروژه ب ــل پ در مح
اجــرای پــروژه بــا حضــور مدیریــت ناحیــه نــورد ســرد، 
مدیریــت محصــوالت پوشــش دار، رؤســا و کارشناســان 
ــرات  ــی تعمی ــر فن ــزی نوردســرد، دفت ــرات مرک تعمی
ــا حضــور و  و واحــد بســته بنــدی برگــزار شــد کــه ب
ــای  ــرفت فعالیته ــتمر ، پیش ــداوم  و مس ــری م پیگی
ــن  ــاژ و تأمی ــب، مونت ــای نص ــروژه در فازه ــی پ اجرای
قطعــات یدکــی پــروژه در کمتریــن زمــان ممکــن  و به 
مــدت 24 روز اجــرا گردیــد و آمــاده بــکاری تجهیــزات 

بســته بنــدی محصــوالت تأمیــن گردیــد.
 ،CMC وی در پایــان از کلیــه کارکنــان تعمیــرات واحــد
کارکنــان نظافــت صنعتــی ، واحــد بســته بنــدی و 
حمایتهــای مدیریــت ناحیه نورد ســرد، مدیــر محصوالت 
پوششــی، رؤســای واحدهــای بســته بنــدی، دفتــر فنــی 
تعمیــرات و تولیــد و کارکنان تعمیرات تعمیــرگاه مرکزی 
ــد، تقدیــر و  کــه در اجــرای ایــن پــروژه همــکاری نمودن

تشــکر نمــود.

راه اندازي دستگاه مكنده سیار 
واحد گندله سازي

علــي جیــان رئیــس تولیــد واحــد گندلــه ســازي  از راه انــدازی دســتگاه مکنــده ســیار 
واحــد گندلــه ســازی خبــر داد و گفــت: در راســتاي بهبــود شــرایط محیــط کار و کاهــش زمــان 
آمــاده ســازي تجهیــزات واحــد گندلــه ســازي و بــا مطالعــه واحدهــاي مشــابه دنیــا و بررســي هــاي انجام 
شــده اقــدام بــه خریــد یــک دســتگاه مکنــده ســیار بــا تــوانKW 300 گردید کــه از ابتــداي اردیبهشــت 

مــاه تحویــل واحــد گندلــه ســازي شــد و مــورد بهــره بــرداري قرارگرفــت. 
ســعید داتلــي بیگــي فورمــن نظافــت صنعتــي واحــد گندله ســازي نیــز در ایــن رابطه گفــت: بــاراه اندازي 
ایــن دســتگاه مکنــده، جمــع آوري ضایعــات ریزشــي ســنگ آهــن وگندلــه در زمــان کوتــاه تــر و بــدون 

پراکنــش غبــار وبانیــروي انســاني کمتــري انجــام مــي گیرد.
وي افــزود: یکــي از فعالیتهــاي تأثیرگــذار در شــات دان هــاي گندلــه ســازي آمــاده نمودن و تخلیــه داخل 
تجهیــزات بــراي انجــام  فعالیــت هــای تعمیراتــی اســت کــه انجــام ایــن فعالیــت هــا تاکنــون بــا نیــروي 
انســاني و بــه روش ســنتي و بــا صــرف زمــان زیــاد انجــام مــي شــد کــه بــا بکارگیــري ایــن دســتگاه عالوه 
برکاهــش حجــم فعالیتهــاي نیــروي انســاني و بهبــود شــرایط ایمنــي، زمــان آماده ســازي تجهیــزات براي 

شــات دانهــا کاهــش یافتــه و از آلودگــي محیــط نیــز کاســته خواهد شــد.
وی در پایــان از همــکاری مدیریــت ناحیــه آهــن ســازي، رئیــس واحدگندلــه ســازي، مهندســي کارخانــه، 
امــور قراردادهــا و قراردادهــاي خریــد ماشــین آالت و تجهیــزات و حمــل نقــل کــه در مطالعــه، خریــد و 

راه انــدازي ایــن دســتگاه همــکاري نمــوده انــد، تشــکر و قدردانــي نمــود. 

تولید نخستین شمش های بلوم در فوالدمبارکه
در پــی تکمیــل ســبد محصــوالت فوالدمبارکه، 
ــوم در  ــای بل ــمش ه ــار ش ــتین ب ــرای نخس ب

ریختــه گــری فوالدمبارکــه تولیــد شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد، مهنــدس محمــود 
اربــاب زاده بــا اشــاره بــه ایــن موفقیــت گفــت: فــوالد 
ــریفش  ــان ش ــه کارکن ــد ک ــي بال ــود م ــه برخ مبارک

همــواره در مســیر تعالي حرکــت نموده و لحظــه اي از 
مســیر رشــد غافل نیســتند. تولیــد محصــوالت جدید 
و بــا ارزش افــزوده در طــول ســالهاي اخیــر و حضــور 
مؤثــر و افتخــار آمیــز در بازارهــاي داخلــي و خارجــي 
و مجامــع مطــرح جهانــي اقدامــات عملــي مدیــران و 
کارکنــان فــوالد مبارکــه در راســتاي اقتصــاد مقاومتي 

ــالمي  ــز اس ــام عزی ــتر نظ ــربلندي بیش ــب س و موج
مــان اســت . همانطــور کــه در خبرهــای قبلــی آمــد 
ــرم شــرکت  ــر عامــل محت ــد مدی ــه تأکی ــا توجــه ب ب
ــازار ،  ــاز ب ــورد نی ــوالت م ــعه محص ــر توس ــي ب مبن
ــک کاري  ــتم خن ــب و سیس ــالح قال ــر و اص ــا تغیی ب
ــالش  ــت و ت ــا هم ــداوم و ب ــری م ــین ریخته گ ماش

همــه کارکنــان درگیــر، موفــق شــدیم ریختــه گــری 
ــر اســاس مــوارد فنــی مــورد نیــاز  ــوم را ب شــمش بل
ــار شــمش  ــرای نخســتین ب برنامــه ریــزي کنیــم و ب

ــم. ــد نمایی ــدازه 200*300 تولی ــوم در ان بل
ادامه در صفحه۲

اصالح و نصب سیستمهای هیدرولیک واحد بسته بندی در ناحیه نورد سرد

بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد، بــا تــاش 
و  فوالدســازی  واحــد  تعمیــرات  کارکنــان 
ریخته گــری مجتمــع فــوالد ســبا، اجــرای 
ــای  ــرو ولوه ــرل س ــد کنت ــروژه تغییرفرآین پ
ــری  ــه گ ــد ریخت ــانده واح ــای کش ــچ روله پین
ــه  ــام ک ــت انج ــا موفقی ــبا ب ــوالد س ــع ف مجتم
ــات  ــا و توقف ــری از خرابیه ــر جلوگی ــاوه ب ع
تولیــد در واحــد، خســارات وارد شــده بــه 
تجهیــزات بــه حداقــل رســید و صرفــه جویــی 
بیســت میلیــارد ریالــی بــرای مجتمع فوالدســبا 

ــت. ــراه داش ــه هم ب
ــد  ــگیری واح ــرات پیش ــس تعمی ــلیمانی رئی ــد س احم
فوالدســازی و ریختــه گــری مجتمــع فــوالد ســبا بــا اعالم 
ایــن خبــر افــزود:  وظیفــه اصلــی شــیرهای هیدرولیکــی 
کــه تکنولــوژی ســاخت آنهــا هــم اکنــون دراختیار کشــور 
ــی مــی باشــد و از قطعــات  ــک کشــور اروپای ــکا و ی آمری
حســاس خــط تولیــد نیــز بشــمار مــی آیــد، تنظیم فشــار 

پینــچ رولهــا در هــر لحظــه بــه میــزان الزم اســت .
وی بــا اشــاره بــه دالیــل اجــرای ایــن پــروژه گفــت: عــدم 
تأمیــن ایــن وســیله و مشــکالت موجــود در جهــت تعمیر 
و کالیبراســیون آنهــا، موجــودی ایــن تجهیــز را بــه صفــر 
رســانیده بــود و بــه دلیــل عیــوب ظاهر شــده در سیســتم 
کنتــرل داخلــی ایــن ســرو ولوهــا، فشــار بیــش از حــد بــه 

رولیک هــا وارد شــده و موجــب شکســته شــدن رولیک هــا 
تقریبــاً هــر دو هفتــه یکبــار می گردیــد، بــه همیــن علــت 
بــه ازای هربــار تعویــض ایــن رولیک هــا کــه قیمــت بیــش 

از چهارصدوســی میلیــون ریــال دارنــد توقــف خــط تولید 
بــه مــدت حــدود شــش ســاعت را شــاهد بودیــم، ضمــن 
اینکــه زمــان بــرای تأمیــن وتعمیــر ســرو والوهــا و قطعات 

داخلــی آنهــا  از طریــق خریــد خــارج بســیار طوالنی مدت 
ــا  ــوب ســرو ولوه ــات ناشــی از عملکــرد معی ــود و توقف ب
باعــث افــت تولیــد می گردیــد، بــه همیــن دلیــل اجــرای 

ایــن پــروژه ضــروری گردیــد.
ــرق و اتوماســیون واحــد  مجیــد عســگری کارشــناس ب
ــز  ــبا نی ــع فوالدس ــری مجتم ــه گ ــازی و ریخت فوالدس
در خصــوص اجــرای ایــن پــروژه گفــت: ایــن پــروژه بــا 
ــی مــدرن کــه ترکیبــی از  ــوپ کنترل برنامــه نویســی ل
PID کنترلــر و Adaptive filter )فیلتــر هــای وفقــی 
کــه شــاخه ای از هــوش مصنوعــی مــی باشــد( جهــت 
باالبــردن ســرعت و دقــت عملکــرد والــو و انجــام بخــش 
عمــده ای از کنتــرل ســرو ولــو در plc و تغییرات ســخت 
افــزاری انجــام گردیــد و مشــکالت موجــود در ایــن واحد 

را مرتفــع نمــود.
وی اهمیــت دیگــر ایــن تجهیــز را در جایگزینــی بخــش 
زیــادی از فرآینــد ســخت افــزاری ســرو ولوها با فانکشــن 
و برنامــه نــرم افــزاری در داخــل plc عنوان نمــود و افزود: 
ــو  ــرو ول ــی در س ــوپ کنترل ــن ل ــی ای ــکان جایگزین ام
بــا   Q60FTAFGNEB2N - WOOG D691
توجــه بــه تغییــرات نــرم افــزاری داده شــده مــی باشــد.
ســلیمانی در پایــان از حمایتهــای مدیــر عملیــات و مدیر 
تعمیــرات مجتمــع فــوالد ســبا و کلیــه همکارانــی که در 
ایــن پــروژه همــکاری نمودنــد،  تشــکر و قدردانــی نمود.

در واحد ریخته گری مجتمع فوالد سبا بدست آمد:

صرفه جویی بیست میلیارد ریالی با تغییرفرآیند کنترل سرو ولوهای پینچ رول

روز صنعت و معدن بر تالشگران عرصه صنعت گرامی باد

ایام شهادت اسوه 
عدالت و تقوی 
امیرالمؤمنین حضرت 
علی )ع( بر همگان 
تسلیت باد

گلریزان ۲۰ میلیارد ریالی 
شرکای تجاری فوالدمبارکه برای 
آزادی زندانیان جرائم غیر عمد
صفحه2

امام جمعه شهر مبارکه: 

تدّین ،شهادت و شفاعت راه نجات انسانهاست

برگزاری مجمع عمومی انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران  

راه اندازی سیستم نوین حمل و نقل جاده ای 
درمحیط سیستم های اطالعاتی یكپارچه

انجمن جهاني فوالد: 

ایران به رتبه سیزدهم فوالدساز جهان 
صعود کرد

رهبر انقاب در دیدار جمعی از شعرا در شب میاد امام حسن مجتبی)ع(؛

تأکید بر تولید سرودهای خوب و 
ترویج مناسب آنها



ادامه از صفحه1
اربــاب زاده در ادامــه تصریــح کــرد: مــارک ذوبــی کــه 
بــرای تولیــد ایــن شــمش هــا انتخــاب شــده، گــروه 4 
ــاال  ــا اســتحکام ب ــا همــان فوالدهــای ب فوالدمبارکــه ی
می باشــد کــه بــرای نخســتین بــار، 5 بلــوم 10 متــری 
در واحــد ریختــه گــری مــداوم فوالدمبارکــه تولید شــد.
ــرداری فوالدمبارکــه افــزود: بــه همــت  معــاون بهــره ب
مدیریــت و کارکنــان ریختــه گــری مداوم، شــمش های 
تولیــد شــده روی ماشــین شــماره 4 انجــام شــد کــه 
ــبی  ــطحی مناس ــت س ــا دارای کیفی ــمش ه ــن ش ای
ــد،  ــام ش ــک کاری انج ــه خن ــد از اینک ــتند و بع هس
ــی،  ــوب داخل ــد تشــخیص عی ــی مانن تســت های کیف
آنالیز فیزیکی، کشــش، تســت اســتحکام و ضربــه انجام 
می شــود و ســپس آمــاده ارســال بــه کارخانجــات نــورد 

ــردد. ــع می گ مقاط
ــا  ــه ب ــت ک ــن موفقی ــت: ای ــان گف ــاب زاده در پای ارب
همــکاری کارکنــان ریختــه گــری مــداوم و واحدهــای 
درگیــر ماننــد تعمیــرگاه مرکــزی و متالــورژی و 
روشــهای تولیــد و فــروش وبازاریابــي کســب شــد را بــه 
ــم. ــک می گویی ــه تبری ــکاران فوالدمبارک ــی هم تمام
ــن،  ــت غرورآفری ــن موفقی ــب ای ــی کس در پ
ــران و  ــی از مدی ــر جمع ــوالد، نظ ــگار ف خبرن
ــا ایــن مهــم را جویــا شــد  کارکنــان مرتبــط ب

ــم: ــم می خوانی ــه باه ک
محمدمتقی 

مدیرناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم
خوشــبختانه در این ایــام مبارک، کارکنــان فوالدمبارکه 
توانســتند بــرگ زریــن دیگــری بــه افتخــارات ســازمان 
بیافزاینــد. براســاس درخواســت مدیریــت عامل شــرکت 
ــاء بخشــیدن  ــرداری، در راســتای ارتق ــت بهره ب و معاون
ــان زحمتکــش  ــه ســبد محصــوالت شــرکت، کارکن ب
ایــن ناحیــه بــا تــالش شــبانه روزی در کمتــر از دومــاه، 
امــکان تولیــد بلــوم و بیلــت را فراهــم ســاخته تا نشــان 
ــازمان  ــداف س ــدن اه ــت آم ــواره در بدس ــد هم دهن
کوشــا هســتند. ایــن ناحیــه تمام تــالش خــود را جهت 
تولیــد انــواع محصــوالت بلــوم و بیلــت بــا کیفیتهــای 
ــز ســرگرم  ــون نی ــاوت انجــام می دهــد و هــم اکن متف

ــد. ــاء آن می باش ــی و ارتق بررس
مختاری- رییس تولید و تعمیرات ریخته گری مداوم

ــه انجــام کاری  ــاز ب ــت، نی ــز و پربرک ــاه عزی ــن م در ای
بــزرگ و باعظمــت بــود کــه در ایــن راســتا و بــا عنایات 
ــد  ــوم 200 * 300 در واح ــد بل ــال تولی ــد متع خداون

ــد.  ــام ش ــداوم انج ــری م ریخته گ
در ایــن راه بــر اســاس دســتورات داده شــده، بــا تشــکیل 
ــری،  ــد ریخته گ ــان واح ــان و کارشناس ــی از کارکن تیم
دفتــر فنــی و تعمیــرگاه مرکــزی از دومــاه قبــل بررســی، 
مطالعــه و نیازســنجی تولیــد بلــوم و بیلت شــروع گردید. 
ــوالت  ــه محص ــد اینگون ــتند تولی ــع هس ــی مطل همگ
جهــت بــاال بــردن ظرفیتهــای تولیــد شــرکت در 
بــازار کنونــی بســیار حیاتــی اســت و بــه غیــر از ایــن 
هــم از شــرکت پویــای فوالدمبارکــه انتظــاری نیســت.
ــات  ــاخت قطع ــی، س ــبانه روزی طراح ــری ش ــا پیگی ب
مــورد نیــاز و تغییــرات در تجهیــزات مــورد نظــر انجــام 
ــد  ــد تولی ــم در فرآین ــی ه ــات اساس ــت و اقدام پذیرف
صــورت گرفــت و ســرانجام در تاریــخ 95/03/30 اولیــن 
ــر  ــورد نظ ــب م ــت مناس ــت و کیفی ــا موفقی ذوب ب

ــد. ــری ش ــی ریخته گ ــورت آزمایش بص

سید اصغر مدنی- مدیر تولید تختال
بــه همــت و تــالش همــکاران و بــا تکیــه بــر دانــش و 
تجربــه، موفــق بــه تولیــد محصول جدیــد جهــت ایجاد 
تنــوع در ســبد محصــوالت فــوالد مبارکــه شــدیم کــه 
ایــن موفقیــت ارزنــده را خدمــت کلیــه همــکاران گرامی 
و مدیریــت محتــرم شــرکت تبریــک عــرض می نمایــم.

توحیدی- مدیر تولید فوالد 
در تاریــخ 95/03/30 فــوالد مــذاب جهــت تولیــد بلــوم 
 EAF+LF ــیکل ــا س ــی 4038 و ب ــد داخل ــا گری ب
تولیــد شــد، بــه نحــوی کــه در ایــن حالــت بــا کنتــرل 
ضخامــت ســرباره تخلیــه شــده از کــوره قــوس، انجــام 
عملیــات دمــش مالیــم و عملیــات کلســیم دهــی بــه 
مــذاب در کــوره پاتیلــی، فرآینــد تولیــد فــوالد تمیــز 

انجــام گرفــت.
محمدکاظم صباغی- مدیر تعمیرگاه مرکزی

بقــاء و ســودآوری در شــرایط فعلــی بازار فوالد مســتلزم 
حرکــت به ســمت تولیــد محصوالت متنــوع و بــا ارزش 
افــزوده بــاال و همچنیــن افزایــش بهــره وری می باشــد. 
تولیــد بلــوم در شــرکت فــوالد مبارکــه نشــان از عــزم و 
اراده پرســنل ســخت کوش و متعهــد بــه منظــور تحقق 
اهــداف عالــی ســازمان در راســتای توســعه محصــول و 
ــازار می باشــد. از جملــه نــکات  ــه نیــاز ب پاســخگویی ب
ــع و  ــه موق ــاخت ب ــه س ــوان ب ــروژه می ت ــن پ ــارز ای ب
کیفــی قطعــات اصلــی مــورد نیــاز توســط تعمیــرگاه 
مرکــزی اشــاره نمــود کــه از پتانســیل نیروی انســانی و 
ماشــین آالت موجــود ایــن واحــد و در راســتای افزایــش 

بهــره وری اســتفاده شــده اســت کــه ضمــن تبریــک بــه 
پرســنل محتــرم فــوالد مبارکــه به مناســبت دســتیابی 
بــه ایــن افتخــار بــزرگ از زحمــات کلیــه قســمت های 
ــزی و  ــرگاه مرک ــنل تعمی ــوص پرس ــه خص ــط ب ذیرب

ناحیــه فوالدســازی تشــکر و قدردانــی می گــردد.
مجید دادجو

 رییس خدمات فنی و پشتیبانی فوالدسازی
ــتفاده از  ــا اس ــوم ب ــی بل ــز آزمایش ــد موفقیت آمی تولی
ماشــین ریختــه گــری اســلب می تواند ســرآغاز توســعه 
ســبد محصــوالت باشــد. درصــورت صالحدیــد مدیریت 
ارشــد تــوان فنــی الزم بــرای طراحــی و تجهیــز کارگاه 
موجــود بــه ماشــین ریخته گــری بلــوم و بیلــت وجــود 

ــات و فضاهــای  ــوان از امکان ــن راســتا می ت دارد و در ای
ــا،  ــا، پاتیل ه ــون جرثقیل ه ــایت همچ ــود در س موج

ــرق و ... اســتفاده مشــترک نمــود. ــای ب اتاق ه
محمد قنادیان 

 مهندس فرآیند ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم
همزمــان بــا مــاه رحمــت خداونــد ، بــار دیگــر همــکاران 
غــرور آفریــن و پرتــالش ناحیــه فــوالد ســازی و 
ریخته گــری مــداوم، بــا انجام خالقیــت و ابتــکاری جدید 
ــری  ــین های ریخته گ ــا ماش ــوم ب ــد بل ــه تولی ــق ب موف
ــمت های  ــی قس ــرات در برخ ــاد تغیی ــا ایج ــلب، ب اس
ماشــین و اصــالح و تطابق ســازی دســتورالعمل ها و 
ــر دفتــر  اســتانداردها گردیــده و بــرگ زریــن دیگــری ب

افتخــارات خویــش و ناحیــه افزودنــد. امیــد اســت ایــن 
رونــد روبــه رشــد بــا حمایــت مدیریــت عالــی ســازمان 
همچنــان در ســال جــاری تــداوم یافتــه و دروازه ای بــرای 
دســتیابی بــه موفقیت هــای بیشــتر بــا روحیــه و انگیــزه 

مضاعــف باشــد.
علی سعیدی

رئیس تعمیرگاه ریخته گری مداوم
بنــا بــه درخواســت مدیریــت ارشــد ســازمان درقالــب 
ــان و  ــه کارشناس ــا کلی ــراه ب ــم منســجم، هم ــک تی ی
همــکاران، بررســی و نیازســنجی تولیــد بلــوم و بیلــت 
ــد  ــی انجــام گردی ــری کنون روی ماشــین های ریخته گ
ــری  ــرگاه ریخته گ ــاس در تعمی ــن اس ــر همی ــه ب ک
مــداوم اقــدام بــه کــم کــردن دهانــه قالــب نمــوده و آنرا 
بــرای تولیــد بلــوم 200*300 طراحــی و آمــاده نمودیم 
و پرســنل ایــن واحــد مجــدد ثابــت کردنــد کــه توانایی 

انجــام کارهــای بــزرگ را دارنــد.
روح ا... بیرانوند

 کارشناس مکانیک تعمیرگاه ریخته گری
ــز،  ــی طاعــات و عبــادات همــکاران عزی ــا آرزوی قبول ب
ــوم و  ــد بل ــوالد مبارکــه را در تولی موفقیــت شــرکت ف
ــم.  ــرض می نمای ــک ع توســعه ســبد محصــوالت تبری
ماشــین های  قالــب  داریــد،  اطــالع  کــه  چنــان 
ریخته گــری فوالدمبارکــه بــه گونه ایــی طراحــی شــده 
بــود کــه ریخته گــری بــا عــرض کمتــر از650 میلیمتــر 
امــکان پذیــر نبــود، به همیــن منظــور تیم کارشناســی 
ــوان  ــا ت ــب نمــود ت ــه اصــالح قال ــدام ب ایــن بخــش اق

ــر  ــای 150، 200 ، 250 و 300 میلیمت ــد عرض ه تولی
مهیــا شــود و عــالوه بــر تولیــد اســلب تــوان تولیــد بلوم 

و بیلــت را داشــته باشــیم.
اسماعیل رنجبر- رییس واحد آماده سازی تختال

ــه در  ــوالد مبارک ــه پرســنل ف ــه کلی ــک ب ضمــن تبری
ــن واحــد جهــت آماده ســازی و  ــاه پربرکــت، ای ــن م ای
ــی  ــی جابجای ــردن توانای ــن محصــول، باالب ــرش ای پذی
بلــوم و بیلــت را در برنامــه خــود قــرار داد کــه بحمــدا... 

موفــق بــه انجــام ایــن مهــم نیــز گردیــد.
کامران مرادی

سرپرست تولید و تعمیرات ماشین های ریخته گری
بــا عــزم، اراده و دانــش فنــی بــاالی پرســنل ریخته گری 
توانســتیم بــه تولیــد بلــوم که جــزو محصــوالت تعریف 
شــده ماشــین ریخته گــری اســلب نبــوده، دســت پیــدا 
ــی داشــت  ــه تغییرات ــاز ب ــم نی ــن مه ــم. انجــام ای کنی
ــر  ــرات، تغیی ــن تغیی ــه ای کــه صــورت گرفــت. از جمل
طــرح ســری دمــی بــار و مکانیــزم جمــع آوری زنجیــر 
بــود کــه طراحــی و نقشــه های ســری جدیــد، جهــت 
ســاخت آماده شــد. همچنیــن بــا تغییراتــی در مکانیزم 
جمــع آوری زنجیــر، امــکان جمع کــردن زنجیــر پــس از 

جداســازی از شــمش نیــز فراهــم گردیــد.
مدلول

سرپرست برنامه ریزی مکانیک تعمیرگاه مرکزی
بنــا بــه درخواســت واحــد ریخته گــری جهــت ســاخت 
ــمتی از  ــین کاری قس ــد و ماش ــار جدی ــی ب ــری دام س
تجهیــزات دیگــر، بــا بررســی نقشــه های ارســالی اقــدام 
ــورت  ــال St52 بص ــا متری ــار ب ــی ب ــاخت دام ــه س ب
ــرای  آزمایشــی شــد کــه در کمتــر از 5 روز توانســتیم ب
درخواســت کننــده آمــاده نماییــم که ایــن اقــدام در روند 
تولیــد بلــوم 200*300 نقــش بســیار حیاتــی داشــت.

منصور گماری
 تکنسین کارگاه اسکلت فلزی و عملیات حرارتی

ــرگاه  ــرم تعمی ــت محت ــتور مدیری ــه دس ــه ب ــا توج ب
ــک در  ــی کارگاه مکانی ــی کارشناس ــا بررس ــزی، ب مرک
ــد تســتی  ــال جدی ــودن متری ــن نم ــوص جایگزی خص
جهــت ســاخت ســری دامــی بــار و بــا اســتفاده از روش 
جوش دهــی ســطحی، بــه ســختی الزم دســت یافتــه و 
در کمتریــن زمــان ممکــن جهــت ماشــین کاری نهایی 
آمــاده گردیــد کــه بحمــدا... در ایــن مــاه عزیــز، بــرگ 
زریــن دیگــری بــه افتخــارات فوالدمبارکــه اضافــه شــد.

محسن زمانی 
شیفت فورمن ماشین ابزار تعمیرگاه مرکزی

ــز  ــان عزی ــادات کارکن ــات و عب ــی طاع ــا آرزوی قبول ب
ــکاران  ــه هم ــه کلی ــت را ب ــن موفقی ــه ای فوالدمبارک
ــیت  ــه حساس ــه ب ــا توج ــم. ب ــرض می نمای ــک ع تبری
ــان  ــن زم ــه و ضــرورت آماده ســازی آن در کمتری قطع
ممکــن در قســمت ماشــین ابزار و فــرز افقــی دو 
درخواســت ناحیــه ســریعاً آمــاده و بــه ایشــان تحویــل 
شــد تــا ســهمی در ایــن موفقیت بزرگ داشــته باشــیم.
مجید یزدانی- کارشناس تعمیرات ریخته گری مداوم

ــرای تولیــد ایــن محصــول اقداماتــی روی تجهیــزات  ب
مربوطــه انجــام شــد کــه در نهایــت منجــر بــه تولیــد 
بلــوم 200*300 بــا مشــخصات فنــی و کیفی مناســب 
ــا  ــت ب ــوم و بیل ــد محصــوالت بل ــرای تولی ــد و ب گردی

ابعــاد دیگــر نیــز آمادگــی کامــل داریــم.

خبـــــــر۲

یادداشت هفته

شماره ۹۸۰، شنبه  ۵  تیر ماه  ۱۳۹۵
۱۹ رمضان ۱۴۳۷، ۲۵ ژوئن  ۲۰۱۶

رهبر انقاب در دیدار جمعی از شعرا در شب میاد امام 
حسن مجتبی)ع(؛

تأکید بر تولید سرودهای خوب و 
ترویج مناسب آنها

ــام حســن  ــم اهــل  بیــت حضــرت ام ــالد کری در شــب می
مجتبــی علیه الســالم، جمعــی از اهالــی فرهنــگ، اســتادان 
شــعر و ادب فارســی و شــاعران جــوان و پیشکســوت کشــور 
و تعــدادی از شــاعران از کشــورهای پاکســتان، هندوســتان 
و افغانســتان بــا حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم 

انقــالب اســالمی دیــدار کردنــد.
ــاعران را  ــدار، ش ــن دی ــه ای در ای ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ســرمایه ها و ذخایــر ارزشــمند کشــور خواندنــد و بــا تأکیــد 
ــعر در  ــودن ش ــع دار ب ــگام و موض ــده، بهن ــزوم »زن ــر ل ب
خصــوص مســائل اصلــی و نیازهــای کشــور«، خاطرنشــان 
کردنــد: امــروز جنــگ دیگــری از نــوع جنــگ نــرم و 
مبــارزه ای سیاســی و فرهنگــی در جریــان اســت و در ایــن 
مصــاف، شــعر بایــد به عنــوان ابــزاری مؤثــر بــه مســئولیت 

خــود عمــل کنــد.
ــاد  ــت ی ــم و گرامیداش ــا تکری ــالمی ب ــالب اس ــر انق رهب
ــر  ــار و تســلط ب ــد ســبزواری، قریحــه سرش مرحــوم حمی
انــواع شــعر و دایــره وســیع واژگان را از امتیــازات آن شــاعر 
ــر مرحــوم  ــد: ویژگــی بی نظی ــد برشــمردند و افزودن ارجمن
ســبزواری ســرودهای تأثیرگــذار، بــا کیفیــت و بــه روز او بود.

ــعر  ــوع ش ــن ن ــرود را مؤثرتری ــه س ــن زاوی ــان از همی ایش
خواندنــد و گفتنــد: ســرعت و فراگیــری عمومــی ســرود از 
ــواع شــعری بیشــتر اســت و ســرود ماننــد هــوای  همــه ان
تــازه و بهــاری در جامعــه نفــوذ می کنــد، بنابرایــن بایــد بــا 
تولیــد ســرودهای خــوب و ترویــج مناســب آنهــا، کمبــود و 

خــأ موجــود در ایــن عرصــه را برطــرف کــرد.
ــگاه و  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای ســپس در تبییــن جای
مســئولیت شــعر، شــاعران را جــزء عزیزتریــن و فاخرتریــن 
ســرمایه های کشــور دانســتند و افزودنــد: ایــن ســرمایه بایــد 
در بزنگاههــا و در مقاطعــی کــه کشــور در مســائلی همچون 
مســائل سیاســی، فرهنگــی، ارتباطــات مردمــی و پیوندهای 
اجتماعــی و مواجهــه بــا دشــمنان خارجــی نیــاز بــه کمــک 

دارد، بــه میــدان بیایــد و نیازهــای کشــور را پاســخ دهــد.
ــد و  ــده باش ــد زن ــعر بای ــد: ش ــد کردن ــالب تأکی ــر انق رهب
نســبت بــه مســائل جــاری و نیازهــای کشــور موضع داشــته 

باشــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، »بیــان خیانتهــای آمریکایی ها 
ــن  ــای ممک ــر از عرصه ه ــی دیگ ــام« را یک ــه برج در قضی
ــالوه  ــد: ع ــد و گفتن ــده خواندن ــعر زن ــرودن ش ــرای س ب
ــن  ــد ای ــاعران بای ــژه ش ــدان و به وی ــیون، هنرمن ــر سیاس ب

واقعیتهــا را بــه افــکار عمومــی منتقــل کننــد.
رهبــر انقــالب بــا انتقــاد از برخــی اقدامــات غلــط در ترویــج 
ــد:  ــگار، افزودن ــاد و ولن ــدون اعتق ــداِن ب ــل هنرمن و تجلی
متأســفانه گاهــی از فــردی کــه ذره ای گرایــش بــه مفاهیــم 
ــل  ــت، تجلی ــداده اس ــان ن ــالمی نش ــالب اس ــالم و انق اس
ــرمایه  ــر و س ــه عم ــه هم ــدی ک ــا از هنرمن ــود ام می ش
ــت،  ــده  اس ــالب گذران ــالم و انق ــود را در راه اس ــری خ هن

ــود. ــه نمی ش ــه او توج ــل و ب تجلی
توصیــه بعــدی رهبــر انقــالب اســالمی، »اســتفاده از فرصت 
اقبــال و توجــه مــردم و جوانــان بــه اشــعار پرکاربــرد نظیــر 

نوحه هــا و اشــعار مرثیــه« بــود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای همچنیــن بــر ضــرورت ارتقــاء 
و تعالــی بخشــیدن بــه شــعر و متوقــف نشــدن شــاعران در 
مســیر پیشــرفت تأکیــد کردنــد و افزودنــد: الزم اســت برای 
ــی و  ــای مردم ــاعران، مجموعه ه ــت ش ــاء شــعر و تربی ارتق

فنــی تقویــت و حمایــت شــوند.

تولید نخستین شمش های بلوم در فوالدمبارکه

فرصتهاي معنوي
مــاه مبــارک رمضــان، مــاه مهمانــي خــدا، بهار قــرآن، 
مــاه برکــت، مــاه رحمــت، مــاه مغفــرت الهــي، مــاه 
اســتجابت دعــا، بهتریــن فرصــت بــراي خود ســازي، 
ــاه از  ــن م ــتني تری ــت داش ــت  و دوس ــاه سرنوش م
منظــر اولیــاء الهــي اســت. کــه آمــدن آن را بــه هــم 
تبریــک گفتــه و رفتــن آن  مایــه اندوه اولیاءخداســت.

بهتریــن مناســبت آن شــب قــدر اســت کــه آن شــب 
ظــرف نــزول قــرآن اســت کــه همیشــه مــورد توجــه 

مؤمنیــن  بــوده وخواهــد بــود
ــت  ــاز اس ــت س ــم و سرنوش ــت، مه ــا عظم ــبي ب ش
کــه البتــه درک بزرگــي آن بــراي همــه کــس میســر 

نیســت چنانچــه در ســوره قــدر مــي خوانیــم.
»و مــا ادراک مــا لیلــة القــدر« و تــو چــه مــي دانــي 

کــه شــب قــدر چیســت؟
شــب قــدر بــه تعبیــر قرآن»خیــٌر ِمــّن الــف شــهر« 
ــدود  ــي ح ــاه یعن ــر از هزارم ــه بهت ــبي ک ــي ش یعن
ــر  83 ســال اســت. و در آن شــب )مالئکــه و روح( ب
ــک ســال  ــدرات ی ــي شــوند و مق ــازل م ــان ن زمینی
ــي ســپارند. آنچــه در  ــان م ــت زم ــه حّج ــق را ب خل
ایــن مــاه بــا عظمت الهــي و شــبهاي قــدر بایــد براي 
مؤمنیــن مهــم باشــد جلــب عنایــت خداونــد متعــال 
و ارتبــاط بیشــتر بــا او همــراه بــا برکــت، رحمــت و 
ــه خیــري  مغفــرت اســت کــه نتیجــه آن عاقبــت ب
ــن اســت چنانچــه وجــود بابرکــت  و ســالمت در دی
نبــي مکــرم اســالم حضــرت محمــد)ص( بشــارت ماه 
ــه  ــر خطب ــد و در آخ ــی دهن ــان را  م ــارک رمض مب
ــه  ــم ک ــد مي بین ــي فرماین ــي )ع( م ــه عل خطــاب ب
در ســحرگاهان یکــي از شــبهاي ایــن مــاه پربرکــت 
ضربتــی بــه فــرق شــما خــورده و محاســن شــما از 
خــون ســرت خضــاب مــي شــود. اینجــا علــي )ع( در 
فکــر ســالمت دیــن و عاقبــت بــه خیــري و بــه پایــان 

رســاندن عمــر بــا رضایــت الهــي اســت.
ــا  ــد و تنه ــکایتي ندارن ــر ش ــر پیامب ــن از خب بنابرای
ســؤالي کــه از محضــر رســول خــدا)ص( دارنــد ایــن 
اســت کــه آیــا در آن موقــع کــه ضربــت مي خــورم در 
ســالمت دیــن خواهــم بــود و دینــدار از دنیا مــي روم؟

پــس بــه پیــروي از امیرالمؤمنیــن)ع( مــا هــم دین را 
حــد باالتریــن نقطــه توجــه و اهمیت خــود قــرارداده 
و همــواره عملکــرد خــود را بــا اوامــر و تواصــي 
خداونــد متعــال و ائمــه اطهــار تطبیــق داده، شــبهاي 
سرنوشــت ســاز قــدر را قــدر بدانیــم تــا انشــاءاهلل بــا 

ســالمت دیــن، عاقبــت بــه خیــر شــویم.
سیدجواد نبوی

دکتــر بهــرام ســبحانی بــا ارســال پیامــی ایــن موفقیــت را بــه همــه کارکنــان شــرکت 
فوالدمبارکــه تبریــک گفــت. در متــن ایــن پیــام آمــده: 

خواستن توانستن است
دوستان و همکاران عزیز:

یکــي از شــاخصه هــاي شــرکت هــاي متعالــي بــا نیــروي کار خــالق و متعهــد بــه ســازمان، خلــق 
ارزش هایــي اســت کــه مي توانــد شــرکت را در مواقــع مواجهــه بــا بحــران ایمــن ســاخته و با ســرپنجه 

تدبیــر تهدیدهــا را بــه فرصــت تبدیــل نمایــد.
تولیــد بلــوم در خطــي کــه بــراي ریختــه گــري اســلب طراحــي شــده بــا تــالش خســتگي نــا پذیــر 

جمعــي از همــکاران در فــوالد مبارکــه جملــه معــروف » مــا مي توانیــم« امــام عزیزمــان را عینیــت 
. بخشید

ایــن موفقیــت بــزرگ را کــه در آســتانه راه انــدازي ماشــین ریختــه گــري شــماره 5 و افزایــش تولیــد 
فــوالد خــام، امــکان ورود بــه بــازار جدیــدي را فراهــم مــي ســازد خدمــت تــک تــک همکارانــم در 
خانــواده بــزرگ فــوالد مبارکــه اصفهــان تبریــک گفته، توفیــق بیــش از پیــش عزیــزان را از درگاه ایزد 

منــان مســئلت دارم.
بهرام سبحاني
مدیر عامل

ــرکای  ــان و ش ــه اصفه ــوالد مبارک ــرکت ف ش
ــان و در  ــارک رمض ــاه مب ــود در م ــاری خ تج
ــغ ۲0  ــاص مبل ــا اختص ــرام ب ــام و اک ــه اطع هفت
ــه  ــتاد دی ــه س ــدی ب ــک نق ــال کم ــارد ری میلی
ــدادی از  ــات آزادی تع ــان، مقدم ــتان اصفه اس
ــا  ــد ت ــم غیــر عمــد را رقــم زدن زندانیــان جرائ
ــد. ــواده هایشــان بازگردن ــه آغــوش گــرم خان ب
ــبحانی  ــرام س ــر به ــوالد، دکت ــگار ف ــزارش خبرن ــه گ ب
ــی از  ــن قدردان ــه ضم ــرکت فوالدمبارک ــل ش مدیرعام
تالشــهای ســتاد دیــه در پیگیــری آزادی زندانیــان جرائم 
ــر  ــه ه ــرکت فوالدمبارک ــت: ش ــار داش ــد اظه ــر عم غی
ســال در مــاه مبــارک رمضــان و در ایامــی کــه مصــادف 
هســت بــا والدت کریــم اهــل بیــت مراســمی را تحــت 
عنــوان مراســم گلریــزان برگــزار می کنــد و بــا همراهــی 
شــرکتهای طــرف قــرارداد اعــم از مشــتریان، پیمانــکاران 
و فروشــندگان تجهیــزات و مــواد و قطعــات در ایــن کار 

ــد. ــرکت می کن ــندانه ش خداپس
ســبحانی افــزود: همــه در این کار خیر شــریک هســتیم. 
بــه راســتی اشــخاصی کــه بــه ناخواســته گرفتــار زنــدان 
ــیر  ــان اس ــواده ایش ــم خان ــود و ه ــم خ ــد ه ــده ان ش
شــده انــد. در جامعــه ای کــه مشــقات زندگــی و فشــار 
اقتصــادی بیــش از پیــش خودنمایــی می کنــد، خانــواده 
ایــن زندانیــان شــرایط بــه مراتــب ســخت تــری نســبت 
بــه خــود زندانــی دارنــد و وقتــی صحبــت از آزادی حتــی 
یــک زندانــی می شــود اجــر ایــن اقــدام بــا مادیــات قابــل 

قیــاس نیســت. 
مدیرعامــل شــرکت فوالدمبارکــه بــا اشــاره بــه شــرایط 
ــال  ــه س ــم ک ــه می دانی ــت: هم ــه گف ــادی جامع اقتص
گذشــته شــرکای تجــاری فوالدمبارکــه در شــرایط 
ســختی بــه ســر بــرده اند امــا ایــن اطمینــان را هــم دارم 
کــه در ایــن حرکــت خداپســندانه بــه خوبــی همراهــی 
خواهنــد کــرد چراکــه بــر ایــن بــاور هســتیم کمــک در 
همیــن شــرایط ســخت لــذت بخــش اســت. ایــن اقــدام 
بــرای صنعتگــران افتخــار مضاعــف اســت چراکــه عــالوه 
بــر ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان کشــور و جلوگیــری از 
رواج فســاد و بیــکاری و نــا امنــی، از ایــن طریــق هــم بــه 

ــد. ــک می کنن ــه کم جامع
ســبحانی یــادآور شــد: در گلریــزان فوالدمبارکــه امســال 
هــم بــه روش ســالهای گذشــته مراســم برگــزار شــد و 
بــا مشــارکتی کــه همــه ایــن عزیــزان داشــتند مبلغــی 
جمــع آوری شــد تــا بتوانیــم تعــدادی از زندانیــان، از این 

محــل آزاد شــوند.
مدیرعامــل فوالدمبارکــه تصریــح کــرد: حرکتــی کــه در 
فوالدمبارکــه تاکنــون انجــام شــده، در کشــور الگــو بــوده 
و شــاهد آن هســتیم کــه در صنایــع بــزرگ و شــهرهای 
دیگــر هــم بــه تبعیــت و الگــو بــرداری از فوالدمبارکــه 
ایــن حرکــت همــه ســاله انجــام می شــود و امیدواریــم 
ــن  ــراد در ای ــی همــه شــرکتها و اف ــا مشــارکت عموم ب
مراســم، در رفــع گرفتــاری هایــی کــه ناخواســته بــرای 
مــردم بــه دلیــل شــرایط اقتصــادی پیــش آمــده، ابعــاد 

ایــن کمــک بســیار گســترده تــر شــود.
ــس  ــا ریی ــروی وف ــر خس ــزارش، دکت ــن گ ــر ای ــا ب بن
ــه  ــک هفت ــا تبری ــز ب ــان نی ــتان اصفه ــتری اس دادگس

قــوه قضائیــه گفــت: در ایــن هفتــه کــه بــه یــاد دکتــر 
ــش مســمی  ــاران باوفای ــن از ی شــهید بهشــتی و 72 ت
بــه هفتــه قــوه قضائیــه شــده اســت، خوشــحالیم کــه در 
کنــار صنعتگــران و خیریــن گــروه فوالدمبارکــه گردهــم 
آمدیــم تــا بــا کمــک شــما عزیــزان بخشــی از زندانیــان 
جرائــم غیــر عمــد از بنــد زنــدان رهایــی پیداکننــد. در 
ســالهای گذشــته اقــدام مهمــی توســط شــما عزیــزان 
رقــم خــورده کــه ایــن حرکــت جمعــی تأثیــر مثبــت 
و مناســبی در ســطح جامعــه داشــته تــا جاییکــه ایــن 
حرکــت تکان دهنــده بــه فوالدمبارکــه منتســب گردیــده 
و برهمــگان روشــن اســت کــه فوالدمبارکــه در ایــن کار 
ــال  ــت. س ــوده اس ــظ نم ــتمرار را حف ــه اس خیرخواهان
گذشــته مبلغــی کــه توســط گــروه فوالدمبارکــه جمــع 
ــه از دیگــر جشــنها  ــود ک ــی ب ــادل مبلغ آوری شــد مع

کمــک شــد و ایــن جــای تحســین دارد.
رییــس دادگســتری اصفهــان افــزود: مــن بــه ایــن نکتــه 
تأکیــد دارم کــه مبالــغ جمــع آوری شــده فقــط بــرای 
ــود.  ــه میش ــد هزین ــر عم ــم غی ــان جرائ آزادی زندانی
ــف شــده اســت  ــه لحــاظ قضــات جــرم تعری اگرچــه ب
ــا  ــرده، ام ــوان ک ــرا مشــخص عن ــذار هــم آن ــون گ و قان
ــر  ــا ب ــتند بن ــا هس ــه در زندان ه ــرادی ک ــی از اف برخ
ــه  ــا جــرم ب مشــکالتی درگیــر شــده اند کــه در اصــل ب
معنــای حقوقــی آن تفــاوت دارنــد. البتــه بایــد بــه ایــن 
ــد  ــا بای ــه دســتگاه ه ــه هم ــم ک ــم اشــاره کن ــه ه نکت
ــود را  ــد خ ــش یاب ــه کاه ــرم در جامع ــه ج روی اینک
موظــف بــه همــکاری بداننــد. همــه بایــد درگیــر شــوند، 
جامعه شناســان در بخــش پیش گیــری جــرم وارد شــوند 
و همــه درکنــار هــم بــه کاهــش تخلفــات کمــک کنیــم. 
بســیاری از تخلفاتــی کــه جــرم نامیــده می شــود ممکــن 
اســت بــرای هریــک از مــا هــم بــه وقــوع بپیونــدد کمــا 

ــدان  ــه تازگــی وارد زن اینکــه بســیاری از کســانی کــه ب
شــده انــد ســال گذشــته در کنــار مــا بودنــد.

ــم  ــان جرائ ــوص زندانی ــزود: درخص ــا اف ــروی وف خس
ــا فرهنــگ ســازی و  ــا ب ــد کمــک شــود ت غیرعمــد بای
مدیریــت، حجــم آن کاســته شــود. البتــه کمــک خیرین 
در آزادســازی ایــن عزیــزان انکارناپذیــر اســت امــا 
بزرگتریــن خیریــن ایــن اقــدام ، شــاکیانی هســتند که از 
حــق قانونــی خــود گذشــت کــرده و رضایــت می دهنــد، 
تــا جاییکــه حجــم دیــه ای کــه توســط شــاکیان 
بخشــیده شــده نیــز بســیار زیــاد و قابــل توجــه اســت.

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه تأکید دســتگاه قضا بــر تأمین 
نظــم جامعــه گفت: در ســال گذشــته دســتگاه قضایی با 
کســانی کــه قصــد داشــتند در امنیــت جامعــه اختــالل 
ــد  ــه شــدت برخــورد کــرده و ایــن رون ــد ب بوجــود آورن
نیــز ادامــه دار خواهــد بود.برخــورد بــا قاچاقچیــان مــواد 

مخــدر، اراذل  و اوبــاش از ایــن نمونــه هاســت. 
ــزان فوالدمبارکــه،  ــر ایــن گــزارش در ادامــه گلری ــا ب بن
ســید اســد اهلل جوالیــی رییــس ســتاد دیــه کل کشــور 
ــوکار  ــه نیک ــرآن و اینک ــات ق ــه آی ــاره ب ــا اش ــت: ب گف
ــواب  ــم ث ــدارد، امیدواری ــدوه ن ــزن و ان ــت ح ــچ وق هی
ایــن کار خیــر کــه توســط همــکاران گــروه فوالدمبارکــه 
برگــزار شــده صدچنــدان باشــد. خوشــبختانه شــرکت 
ــوده  ــن امــر خیــر هرســاله ســهیم ب فوالدمبارکــه در ای
کــه مــن از همیــن جــا از تــک تــک کارکنــان و خیریــن 
ایــن گــروه کــه مــا را در ایــن امــر خداپســندانه همراهــی 
می کننــد تشــکر و قدردانــی می کنم.ســال گذشــته 
ــت  ــه داش ــتاد دی ــه س ــه ب ــه فوالدمبارک ــی ک ــا کمک ب
توانســتیم 285 نفــر از زندانیــان جرائــم غیرعمــد را بــه 

ــواده شــان بازگردانیــم. ــون گــرم خان کان
ــتاد  ــته س ــال گذش ــرد س ــریح عملک ــا تش ــی ب جوالی

دیــه گفــت: عملکــرد ســتاد در ســال 94 بدیــن صــورت 
بــوده کــه آزادی 8565 نفــر کــه بــه دالیــل ناخواســته 
اتفــاق افتــاده و محکومیتهــای مالــی و جرائــم غیرعمــد 
ــر  ــغ ب ــه رقمــی بال ــه را شــامل شــده ب ــه و نفق و مهری
722 میلیــارد تومــان رســید کــه مدیریــت ایــن رقــم کار 
بســیار دشــواری بــود ولــی بــا همــکاری و همدلــی همــه 
عزیــزان در دادگســتری هــای اســتانها، هیــأت مدیــره و 
هیــأت امناهــای ســتادهای دیــه سراســر کشــور موفــق 
شــدیم بــا شــاکیان ایــن پرونــده هــا صحبــت کنیــم و 
288 میلیــارد تومــان از ایــن مبلغ را از شــاکیان گذشــت 
بگیریــم کــه بــه حــق بایــد از عزیزانــی کــه از حــق خــود 

گذشــت نمــوده انــد تقدیــر و تشــکر نماییــم.
ــارک  ــاه مب ــام م ــته و در ای ــال گذش ــزود: در س وی اف
ــنهای  ــان از جش ــارد توم ــر 50 میلی ــغ ب ــان بال رمض
گلریــزان جمــع آوری شــد کــه ایــن نیــز جــای تقدیــر 
دارد.در ســه ماهــه نخســت امســال هــم 2143 زندانــی 
جرائــم غیرعمــد بــه مبلغ دیــه 180 میلیــارد تومــان آزاد 
شــدند و 70 میلیــارد تومــان هــم دوســتان مــا در ســتاد 
ــکاران  ــی طلب ــر یعن ــن خی ــتند از بزرگتری ــه توانس دی

ــد. گذشــت بگیرن
ــت  ــه هم ــن ب ــن جش ــت، ای ــی اس ــزارش حاک ــن گ ای
ــه  ــتاد دی ــکاری س ــا هم ــه، ب ــی فوالدمبارک روابط عموم
ــتان  ــتری اس ــس کل دادگس ــور ریی ــا حض ــتان و ب اس
اصفهــان، مدیرعامــل ســتاد دیــه کشــور، مدیــرکل 
ــاورین،  ــل، مش ــر عام ــان، مدی ــتان اصفه ــای اس زندانه
ــی از  ــه و جمع ــرکت فوالدمبارک ــران ش ــن و مدی معاونی
ــدگان شــرکای همــکار تجــاری  ــران عامــل و نماین مدی
فوالدمبارکــه در محــل مجموعــه فرهنگــی بــاغ فــردوس 

ــد. ــزار ش ــه برگ فوالدمبارک

گلریزان ۲۰ میلیارد ریالی شرکای تجاری فوالدمبارکه برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد



۳ خبــــــــر
شماره ۹۸۰، شنبه  ۵  تیر ماه  ۱۳۹۵
۱۹ رمضان ۱۴۳۷، ۲۵ ژوئن  ۲۰۱۶

همراه با همکاران

 گردهمایــي حلقــه هــاي صالحیــن پایــگاه  بســیج خدمــات فنــي و پشــتیبانی بــا حضــور 
حجــت االســام حائــری و تعــدادي از ســرگروه هــا و متربیــان حلقــه هــاي صالحیــن روز 

دوشــنبه ۳1 خردادمــاه در نمازخانــه اجــراي واحدهــا برگــزار گردیــد.
ــا تبریــک   ــري در جمــع بســیجیان ایــن پایــگاه  ب ــگار فــوالد ، حجــت االســالم حائ ــه گــزارش خبرن  ب
ــح آن حضــرت اشــاره نمــود و گفــت: حضــرت   ــل صل ــه ذکــر دالی میــالد امــام حســن مجتبــي )ع ( ب
امــام حســن)ع( در تمــام دوران عمــر پربرکــت خویــش مبــارزات مختلفــي بــر علیــه کفــر و بیدادگــري 
داشــته اند و در برابــر دســتگاه حکومــت بنــي امیــه  بــه ســرکردگي معاویــه ایســتادگي کردنــد و لیکــن 
بیشــتر دوســتان و اصحــاب دنیاپرســت بــه آن حضــرت خیانت کــرده و با ایشــان برخورد منافقانه داشــتند 
و در نهایــت امــر چــون امــام تنهــا مانــد و از طرفــي هســته مرکــزي اســالم در معــرض خطــر قــرار داشــت 

ناچــاراً اقــدام بــه صلــح بــا معاویــه نمــود.  
 اســتاد حائــري بــا تأکیــد بــر ایــن موضــوع کــه یــک شــیعه و پیــرو واقعــي  بایــد اطاعــت محــض از امــام 
خویــش داشــته باشــد چــه امامــي کــه بــه ماننــد امــام حســن) ع ( صلــح نمــود و چــه امامي کــه همچون  
امــام حســین) ع(  قیــام نمــود، گفــت:  بدیــن منظــور وظیفــه همــه مــا ایــن اســت کــه گــوش بــه فرمــان 

دســتورات  والیــت فقیه باشــیم.

ــرکت  ــالیانه ش ــادی س ــی ع ــع عموم مجم
ــا و  ــتم ه ــی سیس ــی مهندس ــن الملل بی
ــت  ــور اکثری ــا حض ــا ب ــیون ایریس اتوماس

ــد. ــزار ش ــرکت برگ ــهامداران ش س
ــا در  ــرکت ایریس ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــأت رئیس ــاب هی ــس از انتخ ــه پ ــدای جلس ابت
ــری  ــدس محمــد طاه توســط ســهامداران  ، مهن
مدیــر عامــل شــرکت ایریســا  ضمــن ارائه گــزارش 
ــال 1394  ــرد س ــون عملک ــره پیرام ــأت مدی هی
ــزارش  ــن گ ــمند و همچنی ــتاوردهای ارزش و دس
وضعیــت ســود و زیــان ایــن شــرکت در ســال 94  
بــه  پیــش بینــی فــروش شــرکت در ســال 1395 

نیــز  اشــاره نمــود. 
ایــن گــزارش حاکــی اســت : در پایــان صورتهــای 
مالــی منتهــی بــه 1394/12/29 بــا حضــور 
اکثریــت ســهامداران مــورد تصویــب قــرار گرفــت 
ــال  ــهم، 80 ری ــر س ــه ازای ه ــد ب ــرر گردی و مق

ســود بــه ســهامداران پرداخــت گــردد و مؤسســه 
حسابرســی دقیــق تــراز ســپاهان بــه عنــوان 

حســابرس و بــازرس قانونــی شــرکت و همچنیــن 
ــه  ــوان روزنام ــه عن ــت ب ــترش صم ــه گس روزنام

ــد.  ــی گردی ــار معرف کثیراالنتش

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون ایریسا

امــام جمعــه شــهر مبارکــه در جمــع 
ــوالد مبارکــه ضمــن  ــزاران شــرکت ف نمازگ
ــک  ــادات وتبری ــات وعب ــی طاع آرزوی قبول
ــا اشــاره  والدت امــام حســن مجتبــی )ع( ب
بــه آیــات و روایــات در خصــوص فضیلــت و 
بــرکات مــاه مبــارک رمضــان گفــت: رمضان 
مــاه بندگــی اســت و ســفره پرخیــر و برکت 
ــترانیده  ــاه گس ــن م ــال در ای ــد متع خداون
شــده و مســلمانان بایــد فرصــت را غنیمــت 
ــل و  ــن از فضای ــو احس ــه نح ــمرده و ب ش
ــد .  ــد گردن ــز بهرمن ــاه عزی ــن م ــرکات ای ب
حجت االســالم والمســلمین محمــدی در خصوص 

ــر  ــت اگ ــق روای ــزود: مطاب ــاه اف ــن م ــت ای فضیل
بنــدگان خداونــد از بــرکات وفضایــل مــاه مبــارک 
رمضــان باخبــر بودنــد آرزو می کردنــد تمــام ســال 

رمضــان باشــد. 
وی درادامــه  بــه نامــه حضــرت علــی)ع( بــه عثمان 
ابــن حنیــف اســتاندار بصــره اشــاره نمــود کــه در 
ــت:  ــه و گف ــیعیان پرداخت ــای ش ــه ویژگیه آن ب
شــیعه علــی بایــد بــا تقــوا، خداتــرس، پرهیــزکار  و 

عفــت زبــان وچشــم داشــته باشــد.  
امــام جمعــه شــهر مبارکه بــا ذکــر  روایات وســنت 
وســیرت اولیــا اهلل ، ســه چیــز را در ســه مقطــع و 
ســه زمــان بــرای انســانها مهــم وکار ســاز دانســت، 

اولیــن ومهمتریــن چیــزی کــه انســان بــرای دنیــا 
بایــد ازخداونــد متعــال بخواهــد تدیـّـن و دینــداری 
اســت کــه در آن مؤمنیــن بایــد در طــول عمرشــان 
بگونــه ای عمــل نمایند کــه تدیـّـن ودینداری شــان 

ــظ کنند. راحف
ــد هنــگام مــرگ   دومیــن چیــزی کــه انســان بای
از خداونــد متعــال خواهــان باشــد، شــهادت در راه 
ــد  ــد از خداون ــن خصــوص بای ــه در ای خداســت ک
متعــال بخواهیــم کــه مــرگ مــا را شــهادت در راه 
خــودش قراردهــد ، زیــرا شــهید در درگاه خداونــد 
متعــال دارای درجــه ومرتبــه باالیــی اســت، بطوری 
کــه حضــرت علــی)ع( همــواره از خداونــد جایــگاه 

ومنزلــت شــهید را خواســتار بودند. ســومین چیزی 
کــه انســان باید بــرای قیامتــش از خداونــد خواهان 
باشــد، شــفاعت اســت، چــه بســیار انســانهای کــه 
نمــاز خواندنــد، روزه گرفتنــد، خمــس وزکات 
پرداختنــد امــا چــه تضمینــی بــرای قبولــی اعمــال 
آنهــا اســت؟، پــس از اولیــا ءاهلل بخواهیــم در قیامت 

مــا را از شفاعتشــان بهــره منــد نماینــد.
ــلمین  ــالم والمس ــت االس ــزارش حج ــن گ ــر ای بناب
محمــدی در جلســه ای بــا حضور مدیریــت وکارکنان 
حراســت  شــرکت فوالدمبارکــه نیــز شــرکت کــرد و 
در آن پیرامــون ســبک زندگــی دینــی مطالبــی ایــراد 

 . نمود

امام جمعه شهر مبارکه: 

تدّین ،شهادت و شفاعت راه نجات انسانهاست

ــکاران  ــا هم ــراه ب ــه هم ــن هفت ــتون ای س
خبرنامــه فــوالد را بــه کارکنــان قراردادهای 
توســعه اختصــاص داده ایــم .بــا مــا همــراه 
باشــید تــا بــا عملکــرد ایــن واحــد بیشــتر 

آشــنا شــویم.
منوچهــر طیبــی رئیــس واحــد قراردادهــای 
توســعه  در گفتگــو بــا خبرنــگار فــوالد بــه شــرح 
فعالیــت هــای ایــن واحــد اشــاره نمــود و گفــت: 
در جهــت افزایــش ظرفیــت تولیــد و بهینه ســازی 
تجهیــزات موجــود، در خواســتهایی از طــرف 
واحدهــای متقاضــی صــادر  مــی گــردد کــه 
ــن  ــه دارد ای ــعه وظیف ــای توس ــمت قرارداده قس
درخواســتها را طبــق آییــن نامــه معامالت شــرکت 
فــوالد مبارکــه و طــی مراحــل کاری تعریــف شــده 
بــه قــرارداد تبدیــل و ایــن قــرداد را بــه پیمانــکار 
ــا ،  ــی قرارداده ــالغ نمایدکــه رویکــرد اصل ــا اب توان
بدســت آوردن بهتریــن کیفیــت و مناســب تریــن 

قیمــت اســت.
وی در خصــوص مراحــل انعقــاد یــک قــرارداد گفت: 
بــرای انعقــاد و انجــام یــک قــرارداد، اهــم مراحلی که 
در ایــن قســمت انجــام می شــود عبارتند از بررســی 
مــدارک فنــی هــر در خواســت و اعــالم کمبودهــای 
ــی  ــه فن ــکیل کمیت ــی، تش ــه متقاض ــی ب احتمال
ــکاران  ــی مشــاوران، پیمان ــی کیف ــی و ارزیاب بازرگان
ــه و  ــناد مناقص ــع اس ــه و توزی ــندگان، تهی و فروش
اســتعالم، تهیــه گــزارش برگــزاری هــر مناقصــه و 
ارســال آن بــه کمیســیون معامــالت، تهیــه قــرارداد 
ــه کمیســیون  ــناد مناقصــه و مصوب ــر اســاس اس ب
معامــالت، ابــالغ قــرارداد بــه شــرکت طــرف قــرارداد 
ــه قســمتهای مربوطــه و  ــرارداد ب و ارســال نســخ ق
همچنین پیگیری پیشــرفت موضــوع قــرارداد، تهیه 
و ابــالغ الحاقیــه هــای الزم، مشــارکت در جلســات  

تصمیــم گیــری مربــوط بــه ادعاهــا، تعدیــل، تطویل 
و محاســبه جرائــم قراردادهــا.

ــزود: عــالوه  رئیــس واحــد قراردادهــای توســعه اف
بــر فعالیتهــای فــوق بــرای افزایــش کیفیــت انجــام 
کار و حضــور مؤثر در جلســات و مذاکرات بایســتی 
ــازار  کارکنــان ایــن قســمت تحــوالت اقتصــادی ب
داخــل و خــارج از کشــور، بــه خصــوص تحــوالت 
اقتصــادی و تکنولوژیکــی صنعت فوالد و شناســائی 
تأمیــن کننــدگان، تولیــد کننــدگان و پیمانــکاران 
جدیــد را دنبــال نمایند،کــه ایــن مــوارد از طریــق 
و  و شــرکت در ســمینارها  مطالعــه، مذاکــره 

نمایشــگاه هــا کســب مــی شــود.
طیبــی در مــورد فعالیتهــای انجــام شــده در واحــد 
قراردادهــای توســعه گفــت:  تــالش کارکنــان 
ــه  ــر ب ــته منج ــال گذش ــد س ــد  در چن ــن واح ای

عقدقراردادهــای مهمــی در شــرکت شــده کــه این 
ــرای شــرکت  ــد را ب ــت و تولی ــش ظرفی ــر افزای ام
ــرای  ــه ب ــد داشــت ک ــراه داشــته  و خواه ــه هم ب
نمونــه مــی تــوان بــه تنظیــم 200 نســخه قــرارداد 
و الحاقیــه بــرای طــرح و توســعه زیــر ســقف 
فوالدســازی، قــرارداد افزایــش ظرفیت فوالدســازی 
ــگا  ــداث 2م ــال، اح ــن در س ــون ت ــا 7/2 میلی ت
مــدول احیامســتقیم )طــرح شــهید خــرازی(، 
احــداث ماشــین شــماره   5  ریختــه گــری مــداوم، 
ــدازی جرثقیــل  طراحــی، ســاخت ، نصــب و راه ان
120 تــن در ســالن ریختــه گــری شــماره 5 ، 
توســعه فوالدســازی، ریختــه گــری و نــورد مجتمع 
ــازی  ــه س ــه گندل ــداث کارخان ــبا،  اح ــوالد س ف
ــال و  ــن در س ــون ت ــت 5 میلی ــا ظرفی ــنگان ب س
احــداث کارخانــه کنســانتره ســنگ آهــن ســنگان 

بــا ظرفیــت 5 میلیــون تــن در ســال اشــاره نمــود.
ــه  ــه ب ــعه در ادام ــای توس ــد قرارداده ــس واح رئی
دیگــر فعالیتهــای ایــن واحــد اشــاره نمــود و گفت: 
در اکثــر قراردادهــا بــا همکاری واحدهــای متقاضی 
ســعی می شــود کــه امکانــات داخــل کشــور مدنظر 
قــرار گیــرد و بــا اســتفاده از توانمندیهــای داخلــی 
ــق  ــروژه از طری ــرای پ ــزات الزم ب بخشــی از تجهی
داخــل بومــی ســازی گــردد کــه در ایــن خصــوص 
مــی تــوان بــه بومــی ســازی  بخشــی از تجهیــزات 
بــرای پــروژه هــای زیــر سقف،توســعه ناحیــه ســبا 
وماشــین ریختــه گــری شــماره 5 مثــل بدنــه کوره 
ــوع  قوس،ســگمنت هــای ریختــه گری،چندیــن ن
ــرق و...، ســاخت و نصــب  ــه دنده،تابلوهــای ب جعب
جرثقیــل 120 تــن بــرای ســالن ریخته گــری 
ــن  ــل 270 ت ــب جرثقی ــاخت و نص ــماره 5،س ش
بــرای ناحیــه سبا،ســاخت و نصــب جرثقیــل 
ــرای ناحیــه ســبا، ســاخت و نصــب 5  300 تــن ب
ترانــس قــدرت بــرای پســت هــای 400 کیلــو ولت 
NIS-1 و NIS-2   بــا توانهــای MVA220 و 
MVA250 اشــاره نمــود ، همچنیــن ســه مــورد 
کــه بــرای اولیــن بــار در کشــور پــس از شناســایی 
ســازندگان و توســط کارشناســان ایــن قســمت و 
ــده  ــل ش ــام و تحوی ــه انج ــرارداد مربوط ــاد ق انعق
اســت عبارتنــد از طراحی،ســاخت و نصب دســتگاه 
ــی  ــط بازیاب ــرای خ ــو ب ــنج رادیواکتی ــی س چگال
اســید، طراحــی، ســاخت و نصــب ترانــس متصــل 
 MVA10 بــه یکسوســاز 12پالســه بــا تــوان
بــرای خــط تانــدم نــورد ســرد وچــوک و غلطــک 
پشــتیبان بــرای خــط نــورد مجتمــع فــوالد ســبا.

وی در پایــان از مدیــران واحدهــای متقاضــی 
باالخــص معــاون خریدوکلیــه کارکنــان زحمتکش 
دیگــر واحدهــای همــکار و ایــن واحدکــه در اجرای 
اهــداف  شــرکت و واحــد امــور قراردادهــا همــکاری 

دارنــد، تقدیــر و تشــکرنمود .

واحد قراردادهای توسعه

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد ایــران، مجمــع عمومــی ایــن 
انجمــن تولیــد کننــدگان فــوالد ایــران روز دوشــنبه ۳1 خــرداد مــاه در هتــل همــا تهــران 

بــا موضــوع انتخابــات هیــأت مدیــره برگــزار شــد .
ایــن گــزارش حاکــی اســت: انتخابــات هیــأت مدیــره انجمن فــوالد در پنج رســته برگــزار و در ایــن دوره در 
بخــش واحدهــای بــزرگ تولیــدی دو نفــر، در بخــش مقاطــع طویــل دو نفــر، دربخــش ذوب و ریخته گری، 

نــورد مقاطــع تخــت، گندلــه و آهــن اســفنجی هر کــدام یکنفــر انتخاب شــد.
شــایان ذکــر اســت: در رســته واحدهــای بــزرگ تولیــدی دکتــر بهــرام ســبحانی و دکترمحمود اســالمیان، 
در رســته نــورد مقاطــع طویــل آقایــان خــوروش و طاهــری زاده، در رســته ذوب و ریختــه گــری آقــای 
ــه وآهــن  ــای رضــا شهرســتانی و در رســته گندل ــورد و مقاطــع تخــت آق بهــادر احرامیــان، در رســته ن
اســفنجی آقــای سیدحســین احمــدی بــه عنــوان اعضــای منتخــب دوره ششــم و آقــای دنیــا نــور بــه 

عنــوان بــازرس انتخــاب شــدند.

برگزاری مجمع عمومی انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران  

تأمین مالي آسان فوالدي ها با اوراق سلف 
ــي  ــراي تأمیــن مال ــورس کاال ابزارهــاي نوینــي را ب ــر ب ــاي معــدن -در ســال هاي اخی دنی

ــت. ــرده اس ــدازي ک ــادي راه ان ــاي اقتص بنگاه ه
بــه ایــن ترتیــب تولیدکننــدگان مختلــف مي تواننــد بــا عرضــه محصــوالت خــود در بــورس کاال، عــالوه بر 
فــروش محصوالت شــان بــا قیمت هــاي واقعــي و شــفاف و براســاس میــزان عرضــه و تقاضــا، نقدینگــي 
مــورد نیــاز خــود را بــراي راه انــدازي پروژه هــاي جدیــد یــا تأمیــن مالــي خــود به دســت آورنــد. از ســوي 
دیگــر بســیاري از تولیدکننــدگان ازجملــه فوالدســازان نیــز مي تواننــد از طریــق بــورس کاال بــه راحتــي 
تأمیــن مالــي کننــد. اوراق ســلف در بــورس کاال ابــزاري اســت کــه تولیدکننــدگان فــوالد بــا اســتفاده از 
آن مي تواننــد تأمیــن مالــي خــود را بــا صــرف هزینه هــاي کمتــري انجــام دهنــد زیــرا جــذب نقدینگــي 
از راه هــاي دیگــر، هزینه هــاي بیشــتري را بــراي ایــن گــروه از تولیدکننــدگان بــه همــراه خواهــد داشــت.

از آنجایــي کــه هزینــه اولیــه اوراق ســلف مــوازي، زیــاد اســت، بنابراین بایــد در حجــم باالیي مــورد معامله 
قــرار گیــرد تــا بــراي تولیدکننــدگان صرفه اقتصادي داشــته باشــد.

از ســوي دیگــر ایــن اوراق عــالوه بــر تولیدکننــدگان بــراي خریــداران نیــز بســیار مقــرون بــه صرفه اســت، 
بــه طــوري کــه به دلیــل ســود تضمیــن شــده اي کــه دارد، مي توانــد ابــزاري بــراي ســرمایه گذاري قلمــداد 
شــود و افــرادي کــه ایــن اوراق را خریــداري مي کننــد، ســودهاي خوبــي به دســت مي آورنــد. همچنیــن 
پرداخــت مابه التفــاوت ســود بــراي فوالدســازان ایــن اوراق نیــز توجیــه اقتصــادي دارد. بــه بیــان دیگــر 
فوالدســازان مي تواننــد از منابــع مالــي کــه از طریــق فــروش ایــن اوراق به دســت مي آورنــد، بــراي افزایــش 
میــزان تولیــد یــا راه انــدازي خطــوط تولیــد جدیــد اســتفاده کننــد. ایــن اوراق بــه گونــه اي اســت که حتي 
اگــر نــرخ محصــول مــورد نظــر در بــازار نیــز افزایــش پیــدا کنــد، خریــداران ایــن اوراق نیــز از ایــن میــزان 

ــد. رشــد قیمتــي ســود به دســت مي آورن
یکــي دیگــر از راه هــاي تأمیــن مالــي در بــورس کاال، اوراق ســلف مــوازي اســتاندارد اســت امــا ایــن اوراق 
بیشــتر بــراي محصوالتــي مــورد اســتفاده قــرار مي گیــرد کــه ارزش ســرمایه گذاري داشــته باشــند و فوالد 

نیــز ازجملــه این کاالهاســت.

راه اندازی سیستم نوین حمل و نقل جاده ای 
درمحیط سیستم های اطالعاتی یكپارچه

ــتم  ــدازی سیس ــی از راه ان ــی عملیات ــای اطاعات ــتم ه ــس سیس ــاری رئی ــه ی ــد ال مجی
نویــن حمــل و نقــل جــاده ای در محیــط سیســتم های اطاعاتــی یکپارچــه )EIS (خبــر 
داد و گفــت: سیســتم نویــن حمــل و نقــل جــاده ای کــه از مجموعــه سیســتم های حــوزه 
خدمــات فنــی و پشــتیبانی مــی باشــد پــس از یــک مــاه اجــرای مــوازی موفــق در فــوالد 
مبارکــه از ابتــدای تیرمــاه 1۳95، در بســتر IS-SUITE مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفتــه 
و بــه زودی مراحــل پیــاده ســازی و آمــوزش آن در مجتمــع فــوالد ســبا نیــز انجــام شــده و 

مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت. 
ــی  ــل جــاده ای داخل ــای حمــل و نق ــن مکانیزم ه ــای تأمی ــه فرآینده ــن سیســتم، کلی ــزود: در ای وی اف
شــرکت فــوالد مبارکــه و همچنیــن مجتمــع فــوالد ســبا در قالــب فعالیت های ســاعتی، تناژی، سرویســی 

و  ذوبــی، پیــاده ســازی گردیــده اســت. 
رئیــس سیســتم هــای اطالعاتــی عملیاتــی در ادامــه بــا اشــاره بــه فرآینــد تأمیــن مکانیــزم هــای حمــل و 
نقــل جــاده ای، گفــت: ایــن فرآینــد شــامل گام هــای صــدور درخواســت مکانیــزم توســط بهــره بــرداران، 
برنامــه ریــزی مکانیــزم هــا توســط برنامــه ریــزان حمــل و نقــل جــاده ای، اعــزام مکانیــزم هــا توســط 
شــیفت فورمــن هــای حمــل و نقــل جــاده ای، تأییــد کارکــرد مکانیــزم توســط بهــره بــرداران، تأییــد 

کارکــرد توســط دایــره نظــارت و تهیــه و صــدور صــورت وضعیــت پیمانــکاران مــی باشــد.
محمــد علــی اســداللهی کارشــناس سیســتم هــای خدمــات فنــی و پشــتیبانی نیــز در خصــوص مراحــل 
اجــرای ایــن پــروژه گفــت: ایــن پــروژه طــی فازهایــی از جملــه فــاز شــناخت فرآینــد و قابلیــت هــای مورد 
نیــاز، فــاز برنامــه نویســی پــروژه ، فــاز تســت فرآیند سیســتمی  ، آمــوزش کاربــران و اختصاص دسترســی 

بــه کاربــران ، فــاز اجــرای مــوازی و کنارگــذاری سیســتم قبلــی انجــام شــد .
اســداللهی در خصــوص ویژگــی هــای ایــن سیســتم نســبت بــه سیســتم قبلــی گفــت : کنتــرل اتوماتیک 
پاســخ هــای ثبــت شــده در کلیــه مراحــل فرآینــد بــر اســاس بندهــای قــراردادی در سیســتم تعریــف 
گردیــده کــه نهایتــاً منجــر به ســهولت تهیــه و صــدور صــورت وضعیت پیچیــده پیمانــکاران حمــل و نقل 
جــاده ای شــده اســت؛ کــه ایــن قابلیــت در روش غیــر مکانیــزه بســیار زمــان بــر و نیازمنــد دقــت باالیــی 
از جانــب تأییدکننــدگان بــوده اســت ، ضمــن ایــن کــه از دیگــر ویژگــی هــای ایــن سیســتم را  ارتبــاط 
بــا سیســتم هــای نگهــداری و تعمیــرات ، پیمانــکاران تعمیراتــی، پرســنلی، حســابداری صنعتــی، توقفات، 

رســید خدمــات، باســکول، توزیــع ســوخت و ... مــی تــوان نــام بــرد.
علــی مهــدوی رئیــس دفترفنــی واحــد حمــل و نقــل در خصــوص ایــن پــروژه گفــت: ایــن پــروژه بــر 
ــد صــد ســاعت جلســات  ــزاری چن ــا برگ ــل جــاده ای و ب ــد حمــل و نق ــدی هــای جدی اســاس نیازمن
کارشناســی پیــاده ســازی گردیــد و از تفــاوت هــای عمــده ایــن سیســتم نســبت به سیســتم قبلــی حمل 
و نقــل جــاده ای ، مــی تــوان بــه کنتــرل و اســتفاده حداکثــری از منابــع توســط برنامــه ریــز حمــل و نقــل 
ــکاران در تهیــه هــر صــورت وضعیــت، دریافــت گزارشــات  جــاده ای، قابلیــت ثبــت خوداظهــاری پیمان
متنــوع مدیریتــی  از عملکــرد بهــره بــرداران و پیمانــکاران در زمینــه آمــاده بــکاری، جرائــم، بکارگیــری 
نیــروی انســانی و مکانیــزم، کنتــرل تاخیــرات و... ، قابلیــت دســته بنــدی و تعریــف کلیــه فعالیــت هــای 
حمــل و نقــل و ارتبــاط آنهــا بــا بندهــای قــراردادی پیمانــکاران، مکانیــزه نمــودن درخواســت مکانیــزم از 
پیمانــکاران حمــل و نقــل جــاده ای و همچنیــن قابلیــت ثبــت چنــد پاســخ در هــر اعــزام بــا دقــت یــک 

دقیقــه،  اشــاره نمــود.
وی مزایــای دیگــر ایــن سیســتم را قابلیــت ردیابــی و پیگیــری فرآینــد درخواســت بوســیله کاربــران و 
نیــز امــکان اعمــال نظــر دقیــق در مرحلــه تأییــد درخواســت بیــان داشــت و گفــت: بــا توجــه بــه لــزوم  
واهمیــت تأییــد درخواســت توســط بهــره بــرداران و امکانــات پیــش بینــی گردیده در سیســتم الزم اســت 

کــه تأییــد کارکــرد مکانیــزم هــا، بــه موقــع و بــا حساســیت و دقــت الزم انجــام گــردد.
وی در پایــان از کلیــه همــکاران محتــرم در واحدهــای سیســتم هــای اطالعاتــی یکپارچــه، شــرکت ایریســا، 
دفتــر فنــی حمــل و نقــل و پشــتیبانی، حمــل و نقــل جــاده ای، خصوصــاً تیــم برنامــه ریــزان و شــیفت 
فورمن هــای حمــل و نقــل جــاده ای بدلیــل مشــارکت در کلیــه مراحــل پیــاده ســازی سیســتم، تشــکر نمود. 

گردهمایي حلقه هاي صالحین  پایگاه بسیج خدمات فنی و پشتیبانی 
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گزارش۴
شماره ۹۸۰، شنبه  ۵  تیر ماه  ۱۳۹۵
۱۹ رمضان ۱۴۳۷، ۲۵ ژوئن  ۲۰۱۶

فوالد مبارکه در آئینه  بورس و بازار سرمایه

قسمت سی و پنجمیادداشت انرژی

اخبار بورسی
دغدغه اطالعات نادرست بورسی در فضای مجازی

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، علــی صحرایــی در برنامــه گفتگــوی ویــژه شــبکه دو ســیما تشــریح کــرد: 
کاهــش نــرخ ســود بانکهــا بــه رونــق بــازار بــورس کمــک مــی کنــد.

ــه ورود  ــدن زمین ــم ش ــام و فراه ــا برج ــرایط پس ــه ش ــه ب ــا توج ــت: ب ــران گف ــورس ته ــاون ب مع
ســرمایه گذاران خارجــی بــه کشــور، نبایــد فضــا را مشــوش کنیــم تــا تمایــل ســرمایه گــذاران خارجی 

ــد. ــورس و ســرمایه افزایــش یاب ــازار ب ــه ب ــرای ورود ب ب
وی بــا بیــان اینکــه شــاخص بــورس تهــران در یــک هفتــه گذشــته دو هــزار واحــد کاهش یافته اســت، 
نزدیــک شــدن بــه فصــل مجامع شــرکت هــای بــزرگ و ارائــه عملکــرد ســال 94 و ترجیح ســهامداران 

بــرای دریافــت ســود ســالیانه را از جملــه دالیــل ایــن کاهــش اعــالم کرد.
معــاون بــورس تهــران افــزود: ســهامداران حقوقــی همچــون ســهامداران خرد، مــی تواننــد در معامالت 
عــادی یــا بلوکــی ورود کننــد و منعــی در ایــن بــاره وجــود نــدارد. بــازار بلوکــی در بــورس کــه از ســال 
92 و بــه صــورت ترجیحــی صــورت گرفتــه، جزیــی از بــازار اســت و نمــی توانــد خــارج از آن دیــده 

. د شو
وی افــزود: نقــد شــوندگی یکــی از وظایــف بــازار بــورس اســت و با شــرایط کنونــی بورس، ایــن وضعیت 
بهبــود یافتــه اســت. بحــث نقــد شــوندگی و شــفافیت در بــازار بــورس هــر دو مهــم اســت و بایــد بیــن 

آنهــا موازنه باشــد.
صحرایــی ارائــه اطالعــات نادرســت در فضــای مجــازی را یکــی از دغدغــه هــای اصلی مســئوالن بورس 
دانســت و گفــت: دســتگاه هــای مســئول بایــد بــه این مســئله ورود کننــد و منتشــر کننــدگان اینگونه 

اطالعــات نادرســت را مــورد پیگیــری قــرار دهند.
وی بــا ایــن حــال گفــت: ســازمان بــورس تــالش کــرده اســت تــا جلــوی عرضــه اطالعــات نادرســت در 
فضــای مجــازی را بگیــرد و اطالعــات را بــه صــورت شــفاف ارائــه کنــد و بــا منتشــر کننــدگان اطالعات 

نادرســت برخــورد نماید.
معــاون بــورس تهــران افــزود : اگــر ارائــه اطالعاتــی باعــث شــود کــه تصمیــم گیــری ســهامداران بــازار 

بــورس دچــار خلــل شــود، ســامانه بــورس بــه صــورت خــودکار نمادهــا را متوقــف مــی کنــد

ــع  ــهیل و رف ــی تس ــروه مل ــه کارگ جلس
موانــع تولیــد  بــه ریاســت معــاون اول رئیس 

ــد ــزار ش ــور برگ جمه
ــر  ــت ،دکت ــانی دول ــالع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــزارش وزارت  ــه گ ــاره ب ــا اش ــری ب ــحاق جهانگی اس
ــکالت  ــر مش ــی ب ــارت مبن ــدن و تج ــت، مع صنع
واحدهــای راکــد و نیمــه فعــال در ســطح اســتان هــا 
کــه عمدتــاً بــا موانــع بانکــی روبــرو هســتند، گفــت: 
ــود  ــتانی خ ــعبات اس ــل، ش ــای عام ــک ه ــد بان بای
ــرای راه  ــای الزم ب ــکاری ه ــا هم ــد ت ــف کنن را مکل
انــدازی واحدهــای تولیــدی کوچــک و متوســط کــه 

ــا نیمــه فعــال هســتند صــورت گیــرد. راکــد و ی
معــاون اول رئیــس جمهــور از وزیــر صنعــت، معــدن 
و تجــارت، رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی 
کشــور و رئیــس کل بانــک مرکــزی خواســت روشــی 
ــرای ارزیابــی عملکــرد بانــک هــا تدویــن  نظارتــی ب
کننــد و گــزارش عملکــرد آنهــا را بــه صورت مســتمر 

ــت نمایند. دریاف
ــر اینکــه  ــد ب ــا تأکی ــر جهانگیــری همچنیــن ب دکت
راه انــدازی تولیــد یــک اراده و خواســت مهــم در رأس 
نظــام و نیــز خواســت رئیــس جمهــور اســت و حتمــاً 
بایــد عملیاتــی شــود، خواســتار سرکشــی نمایندگان 
ــه  ــد ب ــع تولی ــع موان ــهیل و رف ــی تس ــروه مل کارگ

واحدهــای تولیــدی و شــهرک هــای صنعتــی شــد 
ــن  ــه ای ــروه ب ــدگان کارگ ــت: الزم اســت نماین و گف
واحدهــا سرکشــی کننــد و ظرفیــت فعالیــت واحدها 

را مــورد بررســی قــرار دهنــد.
ــرایطی  ــرد: در ش ــان ک ــری خاطرنش ــر جهانگی دکت
ــأس و  ــراد تــالش مــی کننــد گــرد ی کــه برخــی اف
نــا امیــدی در جامعــه بپاشــند و وانمــود کننــد کــه 
واحدهــای تولیــدی کشــور بــا رکــود و عــدم فعالیــت 
مواجــه هســتند، الزم اســت اقدامــات مثبــت و 
کارهــای ارزنــده نیــز بــه مــردم اطــالع رســانی شــود 
تــا افــکار عمومــی از ایــن اتفاقــات مثبــت آگاه شــوند.

معــاون اول رئیــس جمهــور بــا یــادآوری اینکــه 
شــرکت های ســرمایه گــذاری بانــک هــا، ســتاد 
فرمــان امــام، بنیــاد مســتضعفان و شــرکت هایــی از 
ایــن دســت، از واحدهــای تولیــدی فراوانــی برخــوردار 
هســتند کــه بــا مشــکل مواجــه شــده انــد، از وزارت 
صنعــت، معــدن و تجارت خواســت گزارشــی از میزان 
فعالیــت و ظرفیــت این واحدهــای تولیــدی را دریافت 

کننــد.
وی افــزود: الزم اســت وزارت صنعــت، معــدن و 
ــه  ــد ک ــف نمای ــا را مکل ــرکت ه ــن ش ــارت ای تج
ــه  ــود را ک ــه ی خ ــدی زیرمجموع ــای تولی واحده
ــر  ــال حاض ــد و در ح ــده ان ــه ش ــکل مواج ــا مش ب

بــا ظرفیــت پاییــن فعالیــت مــی کننــد و یــا بعضــاً 
ــرای راه  ــرده و ب ــاماندهی ک ــال هســتند را س غیرفع
ــدازی و احیــاء مجــدد آنهــا برنامــه ریــزی کننــد. ان

معــاون اول رئیــس جمهــور همچنین اقدامــات انجام 
شــده و برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه از ســوی 
صنــدوق توســعه ملــی در جهــت کمــک بــه اقتصــاد 
ــی کــرد و گفــت:  داخلــی را مثبــت و ســازنده ارزیاب
صنــدوق توســعه ملــی منابــع خوبــی بــرای حمایــت 
از توســعه صــادرات اختصــاص داده کــه الزم اســت 
ــت  ــن فرص ــارت از ای ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع
ــد  ــری کن ــوع را پیگی ــن موض ــرده و ای ــتفاده ک اس
ــه  ــق بخشــیدن ب ــار مثبــت آن در رون ــا شــاهد آث ت

واحدهــای تولیــدی باشــیم.
ــاری  ــط اعتب ــای خ ــزود: اعط ــری اف ــر جهانگی دکت
بــه کشــورهای هــدف صــادرات ایــران نیــز یکــی از 
اقدامــات مثبــت در جهــت حمایــت تولیــد داخلــی 
اســت تــا ایــن کشــورها بتواننــد از تولیــدات داخلــی 
ایــران اســتفاده کننــد. الزم اســت در ایــن زمینــه بــه 
رؤســای کمیســیون هــای همــکاری مشــترک ایــران 
ــود و وزارت  ــانی ش ــالع رس ــدف اط ــورهای ه و کش
صنعــت، معــدن و تجــارت نیــز موضــوع را بــا جدیت 

دنبــال کنــد.
معــاون اول رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه درخواســت 

ــرای اســتفاده از  وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت ب
منابــع ارزی صنــدوق توســعه ملــی در جهــت اجرای 
ــت:  ــی گف ــای داخل ــروژه ه ــا و پ ــرح ه ــی ط برخ
منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــر اســاس قانــون باید 
ــرار اســت  ــه ق ــد ک ــی اختصــاص یاب ــه طــرح های ب
ــد آن در  ــکان تولی ــه ام ــد ک ــی را وارد کن تجهیزات

ــدارد. داخــل کشــور وجــود ن
ــزات  ــی تجهی ــد برخ ــکان تولی ــه ام ــزود: البت وی اف
نیــز در کشــور وجــود دارد امــا تأمیــن منابــع مالــی 
مــورد نیــاز آن میســر نیســت کــه الزم اســت در ایــن 
ــر صنعــت، معــدن و تجــارت، رئیــس  خصــوص وزی
ــی و رئیــس کل  هیــأت عامــل صنــدوق توســعه مل
ــد و روش و  ــزار کنن ــه ای برگ ــزی جلس ــک مرک بان
ــه  ــرای اینگون ــرای اج ــه ب ــد ک ــدا کنن ــکاری پی راه
ــی  ــعه مل ــدوق توس ــع صن ــوان از مناب ــا بت ــرح ه ط

ــرد. اســتفاده ک
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــس جمه ــاون اول رئی مع
امســال حتمــاً بنــا داریــم از طریــق فاینانــس بــرای 
قطــار شــهری تهــران و دیگــر کالن شــهرها، واگــن 
ــک  ــم از بان ــن کنی ــاز را تأمی ــورد نی ــزات م و تجهی
ــه  ــن زمین ــت در ای ــور خواس ــزی و وزارت کش مرک
ــوص  ــد و در خص ــام دهن ــای الزم را انج ــی ه بررس

ــه جمــع بنــدی برســند. ــی ب نحــوه تأمیــن مال
ــا طــرف خارجــی  وی افــزود: البتــه مذاکــرات الزم ب
ــرای  ــد راهــکار و الگویــی ب انجــام شــده اســت و بای

ــن کار طراحــی شــود. اجــرای ای
ــن  ــن جایگزی ــور همچنی ــس جمه ــاون اول رئی مع
کــردن نیروهــای ایرانــی بــه جــای کارگــران خارجــی 
ارزنــده دانســت و گفــت:  و  اقدامــی مثبــت  را 
ــکان  ــی االم ــد حت ــور بای ــی کش ــای داخل ظرفیت ه
در اختیــار نیروهــای بومــی باشــد و اقتصــاد مقاومتی 

نیــز بــه همیــن معنــا اســت.
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــت وزی ــن نشس در ای
نیــز گزارشــی از علــل کاهــش تولیــد و راهکارهــای 
ــرد  ــه ک ــکل ارای ــن مش ــل ای ــرای ح ــنهادی ب پیش
کــه ایــن راهکارهــا از جملــه کاهــش تدریجــی نــرخ 
ســپرده گذاری و کاهــش ســود تســهیالت در نظــام 
بانکــی متناســب بــا نــرخ تــورم مــورد بحــث و تبادل 
ــن  ــی در ای ــات مقتض ــت و تصمیم ــرار گرف ــر ق نظ

خصــوص اتخــاذ شــد.
ــد  ــن گزارشــی از رون ــت زاده همچنی ــدس نعم مهن
ــه  ــد و نیم ــدی راک ــای تولی ــه واحده ــیدگی ب رس
فعــال ارایــه کــرد و بــه تشــریح آخریــن وضعیــت این 
واحدهــا و اقدامــات صــورت گرفتــه در جهــت حــل 

ــا پرداخــت. مشــکالت آنه

ــی ۲  ــور ط ــوالد کش ــمش ف ــد ش ــزان تولی می
ماهــه نخســت امســال، 5.6 درصــد رشــد یافت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان توســعه و نوســازی 
معــادن و صنایــع معدنــی ایران،شــرکت هــای فوالدســاز 
کشــور طــی مــاه هــای فروردیــن و اردیبهشــت 3میلیون 
و 160 هــزار و 840 تــن فــوالد خــام تولیــد کردنــد. امــا 
ایــن رقــم در مــدت مشــابه ســال گذشــته، 2 میلیــون و 

993 هــزار و 122 تــن بــود. 
در ایــن میــان، شــرکت هــای بــزرگ فــوالد ســاز شــامل 
ــن،  »فــوالد مبارکــه« یــک میلیــون و 5 هــزار و 546 ت

»فــوالد خوزســتان« 619 هــزار و 929 تــن، »ذوب آهــن 
ــزگان«  ــوالد هرم ــن، »ف ــزار و 781 ت ــان« 392 ه اصفه
227 هــزار و 221 تــن، »ســبا« 114 هــزار و 777 تــن، 
»فــوالد خراســان« 83 هــزار و 280 تــن، »فــوالد آلیــاژی 
ایــران« 50 هــزار و 259 تــن و نیــز »گــروه ملــی صنعتی 
ــد  ــوالد خــام تولی ــن ف ــران« 8 هــزار و 547 ت ــوالد ای ف

کردند. 
عــالوه بــر ایــن 2 مــاه نخســت ســال جــاری، 2 میلیــون 
و 682 هــزار و 110 تــن انــواع محصــوالت فــوالدی 
ــزه  )تیرآهــن، کالف، ورق عریــض، میلگــرد، ورق گالوانی
خــودرو، ورق گــرم، لولــه و غیــره( در کشــور تولیــد شــد 
کــه در مقایســه بــا میــزان تولیــد مدت مشــابه ســال 94 

)2 میلیــون و 796 هــزار و 592 تــن(، حاکــی از کاهــش 
حــدود 4 درصــدی اســت.

ــک  ــاه95، ی ــت م ــوالدی در اردیبهش ــای ف ــرکت ه ش
میلیــون و 647 هــزار و 739 تــن »فــوالد خــام« و یــک 
میلیــون و 419 هــزار و 178 تــن »محصــوالت فــوالدی« 
ــا  ــزان تولیــد در مقایســه ب ــن می ــد کــه ای تولیــد کردن
رقــم مــدت مشــابه ســال 94 )یــک میلیــون و 542 هزار 
و 217 تــن فــوالد خــام و یــک میلیــون و 458 هــزار و 
129 تــن محصــوالت فــوالدی(، بــه ترتیــب 6.8 درصــد 

رشــد و 2.7 درصــد کاهــش یافــت. 

رشد ۵ درصدی تولید شمش فوالد کشور 

انجمن جهاني فوالد: 

ایران به رتبه سیزدهم فوالدساز جهان صعود کرد 
 انجمــن جهانــي فــوالد در گزارشــي اعــالم کــرد: ایــران بــا رشــد 13 درصــدي تولیــد فــوالد در مــاه مــي 
2016 )12 اردیبهشــت تــا 11 خــرداد( نســبت بــه مــاه مشــابه در ســال گذشــته، بــه رتبــه ســیزدهم 

فوالدســاز جهــان صعــود کــرد. 
بــه گــزارش روز چهارشــنبه پایــگاه خبــري ایمیــدرو، برپایــه اطالعــات انجمــن یــاد شــده، تولیــد فــوالد 
خــام کشــور در مــاه مــي 2016 بــه یــک میلیــون و 645 هــزار تــن رســید در حالــي کــه در مــاه مشــابه 

پارســال رقــم یــک میلیــون و 455 هــزار تــن ثبــت شــده بــود.
پیــش از ایــن جمهــوري اســالمي برپایــه آمارهــاي انجمــن جهانــي فــوالد در بیــن 66 کشــور جهــان رتبه 

چهاردهــم را داشــت و اکنــون برابــر تــازه تریــن داده هــا بــه رده ســیزدهم صعــود کــرده اســت .
انجمــن یــاد شــده در گــزارش خــود آورده اســت: ایــران در پنــج ماهــه نخســت ســال میــالدي 2016، 
هفــت میلیــون و 216 هــزار تــن فــوالد خــام تولیــد کــرد کــه در مقایســه با مــدت مشــابه در ســال 2015 

میــالدي کــه 6 میلیــون و 944 هــزار تــن بــود، رشــد 3.9 درصــدي را نشــان مــي دهــد.
مجمــوع تولیــد فــوالد خــام 66 کشــور جهــان در مــاه مــي 2016 میــالدي، بــه 139 میلیــون و 154 هزار 

تــن رســید کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته، یــک دهــم درصــد کاهــش نشــان مــي دهد.
همچنیــن در پنــج ماهــه ســال 2016، کشــورهاي مــورد بررســي )66 کشــور( 658 میلیــون و 227 هــزار 
تــن فــوالد خــام تولیــد کردنــد درحالــي کــه ســال گذشــته میــالدي ایــن رقــم 673 میلیــون و 164 هزار 

تــن ثبــت شــد، بنابرایــن تولیــد کل جهــان 2.2 درصــد کاهــش یافت.
ایــن انجمــن براســاس آمــار پنــج ماهــه گذشــته میــالدي، 6 کشــور شــاخص تولیدکننــده فوالد جهــان را 
بــه ترتیــب چیــن بــا 329 میلیــون و 950 هــزار تــن، ژاپــن بــا 43 میلیــون و 180 هــزار تــن، هنــد بــا 38 
میلیــون و 599 هــزار تــن، آمریــکا بــا 33 میلیــون و 72 هــزار تــن، روســیه بــا 29 میلیــون و 159 هــزار 

تــن و کــره جنوبــي بــا 27 میلیــون و 891 هــزار تــن معرفــي کــرده اســت.
جمهــوري اســالمي براســاس ســند چشــم انــداز 1404 دســتیابي بــه ظرفیــت 55 میلیــون تــن فــوالد را 
برنامــه ریــزي کــرده و اکنــون نزدیــک بــه 45 درصــد ایــن رقــم تحقــق یافتــه و بــراي ســال هــاي 96 و 

99 تحقــق ظرفیــت 32 و 50 میلیــون تنــي مــورد انتظــار اســت.
همچنیــن الزمــه فراهــم آمــدن ظرفیــت پیــش بیني شــده بــراي فــوالد در 10 ســال آینــده، تأمیــن 50، 
70 و 71 میلیــون تــن کنســتانتره ســنگ آهــن بــه ترتیــب در ســال هــاي 96، 99 و 1401 اســت. عــالوه 
برایــن، در ســال 1404 ظرفیــت گندلــه و آهــن اســفنجي بــه ترتیــب 85 و 54 میلیــون تــن پیــش بینــي 

ــده است. ش
انتظــار مــي رود در ســال 1404 امــکان صــادرات حــدود 15 میلیــون تــن محصــوالت فــوالدی فراهــم 
ــن  ــا صــدور 4.1 میلیــون ت ــار ب ــراي نخســتین ب ــران ب شــود؛ در ســال گذشــته جمهــوري اســالمي ای

محصــوالت فــوالدی موفــق شــد در ایــن زمینــه رکــورد شــاخصي را ثبــت کنــد.
آمارهــا نشــان مــي دهــد، ســال گذشــته تولیــد فــوالد خــام ایــران بــه 16.7 میلیــون تــن رســید کــه 

ــه ســال 1393 داشــت. کاهــش حــدود 100 هــزار تنــي نســبت ب

انرژی برق آبی
انرژی برق آبی چیست؟

انــرژی بــرق آبــی، پتانســیل و انــرژی جنبشــی آب اســت کــه در واحدهــای بــرق آبــی بــه بــرق تبدیل 
مــی شــود. انــرژی بــرق آبــی بــه عنــوان ســومین منبــع تولیــد کننــده بــرق و همچنیــن مهمتریــن 
ــرق  ــرق درجهــان محســوب مــی گــردد. امــروزه حــدود 16/5 درصــد ب ــد ب ــر مول ــرژی تجدیدپذی ان
تولیــدی جهــان از انــرژی بــرق آبــی تأمیــن می گــردد. عمومــاً تولیــد بــرق از آب از دو منبــع انــرژی 
جریانــی رودخانــه ای و انــرژی دریایــی صــورت مــی گیــرد )جهــت آشــنایی بــا انــرژی دریایــی بــه 

یادداشــت انــرژی شــماره 34 مراجعــه گــردد(.
اســتفاده از انــرژی جریانــی رودخانــه ای در ایــران متــداول تــر اســت، معمــوالً بــرای تولیــد بــرق از 
انــرژی بــرق آبــی اقــدام بــه ســاخت ســدهای مخزنــی مــی کننــد تــا ضمــن تولیــد بــرق، از آب ذخیره 
شــده در پشــت آن بــرای مصــارف کشــاورزی و شــهری نیــز اســتفاده گــردد. هزینــه بــاالی ســاخت 
ســدهای مخزنــی و تأسیســات بــرق آبــی و خســارات زیســت محیطــی ناشــی از اجــرای طــرح بــرق 
آبــی بــزرگ، از جملــه عوامــل توجــه بــه طــرح هــای کوچــک بــرق آبــی بــوده اســت. از ایــن رو، بــا 
توجــه بــه مزایــای طــرح هــای کوچــک بــرق آبــی )دوام و عمــر طوالنــی، کارکــرد قــوی، هزینــه کــم 
بهره بــرداری، ماهیــت تجدیــد پذیــر انــرژی تولیــد شــده توســط نیــروگاه هــای آبــی، امــکان تولیــد 
بــرق در مناطــق دور افتــاده و غیــره( اســتفاده از آنهــا بــا رعایــت معیارهــای اقتصــادی برای کشــورهای 

در حــال توســعه مناســب تــر اســت. 
اهمیت برق آبی

آب و انــرژی دو موضــوع بــا اهمیــت هســتند کــه مــی تــوان از آنهــا بــه عنــوان چالــش هــای پیــش 
روی جامعــه بشــری نــام بــرد. نیــروگاه هــای بــرق آبــی بــه لحــاظ ارتبــاط بــا دو مقولــه آب و انــرژی 
اهمیــت باالیــی دارنــد، ایــن نیــروگاه هــا بــه دلیــل تولیــد انــرژی پــاک از منابــع تجدیــد پذیــر، تأمین 
آب، توســعه منطقــه ای در مناطقــی کــه نیــروگاه هــای بــرق آبــی احــداث مــی شــود و نیــز ارائــه 
خدمــات دینامیــک بــه شــبکه بــرق، کنتــرل فرکانــس و اعتمــاد در انعطاف پذیری بســیار بــاالی تولید 
از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار هســتند. مهــار ســیالب، جمــع آوری آب هــای مخــرب و تبدیــل آنهــا 
بــه آب هــای آرام و نیــز اســتفاده از ایــن آب هــا در مواقــع خشکســالی از دیگــر مزایــای نیــروگاه هــای 

بــرق آبــی اســت.
چگونگی تولید برق در نیروگاه های برق آبی

در نیــروگاه هــای بــرق آبــی، آب ذخیــره شــده پشــت ســدها اســت کــه موجــب چرخــش توربیــن آبی 
و ســپس تولیــد انــرژی بــرق مــی شــود. در ایــن نــوع نیــروگاه هــا آب بــه وســیله لولــه هــای آب بــر به 
ســوی توربیــن آبــی هدایــت مــی شــود. انــرژی آب موجــب گــردش توربیــن شــده و بــه ایــن واســطه 
ژنراتــور نیــروگاه بــه گــردش در مــی آیــد و بــرق تولیــدی از طریــق پســت نیــروگاه بــه خطــوط انتقال 
بــرق وارد مــی شــود. آب نیــز پــس از بــه گــردش درآوردن توربیــن بــه رودخانــه بــر مــی گــردد و بــه 

ایــن ترتیــب از منبعــی تجدیــد پذیــر، انــرژی تولیــد می شــود.
طبقه بندی نیروگاه های برق آبی براساس ظرفیت تولید

نیروگاههایــی بــا ظرفیــت بزرگتــر از 100 مــگاوات در شــمار نیــروگاه آبــی بــزرگ، نیــروگاه هــای بــا 
ظرفیــت بزرگتــر از 10 تــا 100 مــگاوات نیــروگاه آبــی متوســط، نیــروگاه هایــی بــا ظرفیــت بزرگتــر از 
1 تــا 10 مــگاوات نیــروگاه آبــی کوچــک، نیــروگاه هایــی بــا ظرفیــت بزرگتــر از 100 تــا 1000 کیلــو 
وات نیــروگاه آبــی مینــی، نیــروگاه هایــی بــا ظرفیــت بزرگتــر از 10 تــا 100 کیلــو وات نیــروگاه آبــی 

میکــرو و کمتــر از آن را نیــروگاه آبــی پیکــو گوینــد.
اجزاء نیروگاه برق آبی

* لولــه هــای آب بــر *  ســازه هــای هیــدرو مکانیــکال لولــه هــای آب بــر  * ســاختمان یــا مغــار 
نیــروگاه و تجهیــزات وابســته * شــیر ورودی واحدهــای نیــروگاه * توربیــن * ژنراتور * ترانســفورماتور 
* پســت * کلیدخانــه * خطــوط انتقــال بــرق * پــروژه هــای جانبی * ســاختمان هــا و امکانــات مورد 

نیــاز کارشناســان و کارگــران 
تهیه کننده: میالد مرادبازفتی، مهندس فرآیند انرژی

دکتر جهانگیری در جلسه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید تأکید کرد: 

راه اندازی تولید اراده و خواست نظام است و حتمًا باید عملیاتی شود



صعود به قله گل گهر لرستان

گــروه کوهپیمایــی شــهید امینــی زیــر نظــر امــور ورزش فــوالد مبارکــه ، در برنامــه ای دو روزه ،بــر فــراز 
قلــه گل گهــر بــا ارتفــاع 3050 متــر از مجموعــه قلــل رشــته کــوه اشــتران کــوه واقــع در اســتان لرســتان 
ایســتادند . اعضــاء ایــن گــروه کوهنــوردی پــس از فتــح قلــه ، اقــدام به اجــرای کمپینــگ در کنــار دریاچه 

گهــر بلندتریــن دریاچــه طبیعــی کشــور از ســطح دریــا بــا ارتفــاع 2350 متــر نمودنــد .  
عالقمنــدان بــرای بازدیــد از دریاچــه میتواننــد پــس از مراجعــت بــه شهرســتان درود بــه 35 کیلومتــری 
جنــوب شــرقی ایــن شــهر عزیمــت کــرده و در ابتــدای مســیر صعــود بــه ســمت دریاچــه قــرار گیرنــد .

عکس هفته

۵ شماره ۹۸۰، شنبه  ۵  تیر ماه  ۱۳۹۵
۱۹ رمضان ۱۴۳۷، ۲۵ ژوئن  ۲۰۱۶ ورزشی

صعود بر فراز 
سبالن

همــکار گرامــی آقــای بهــزاد 
شیرمحمدلو شــاغل در واحد 
تعمیــرگاه مرکزی ، اســکلت 
فلــزی ، در خردادمــاه ســال 
ــارش  ــود ب ــا وج ــاری ، ب ج
ســنگین بــرف و تگــرگ 
و همچنیــن مــه شــدید ، 
موفــق بــه فتــح قلــه 4811 
ــر  ــد و ب ــبالن ش ــری س مت
فــراز ایــن قلــه ســر بــه 
ــر  فلــک کشــیده ، پرچــم پ
افتخــار فــوالد مبارکــه را بــه 

اهتــزاز در آورد .

عکس از همکار گرامی جناب آقای علیرضا فرهمند شاغل در واحد کارگاه غلطک نورد گرم
همــکاران و خواننــدگان محتــرم خبرنامــه فــوالد میتواننــد با ارســال عکــس های جــذاب و دیدنی ورزشــی 
بــه واحــد امــور ورزش در مســابقه انتخــاب بهتریــن عکــس هفتــه شــرکت نماینــد . شــایان ذکر اســت هر 

هفتــه بــه عکــس منتخــب جایــزه ای بــه رســم یادبــود از طــرف امــور ورزش اهــداء خواهد شــد .
شرکت براي تمام کارکنان و خانواده ایشان آزاد است .

ورزش و تغذیه در ماه رمضان
بــا فــرا رســیدن مــاه رمضــان، معمــوالً ورزشــکاران در خصــوص رونــد برنامــه تمرینــی و 
تغذیــه در ایــن مــاه دچــار ســردرگمی مــی شــوند.گرم بــودن هــوا و طوالنــی بــودن حــد 

فاصــل ســحر تــا افطــار مقــداری شــرایط را بــرای ورزشــکاران ســخت مــی کنــد.
اولیــن تردیــد در خصــوص تأثیــر  منفــی روزه  بــر ســالمت و فعالیــت بدنــی ورزشــکاران اســت امــا در صورت 
توجــه بــه مســایل تغذیــه ای و کاهــش شــدت تمرینــات تأثیــر منفــی چندانــی در فعالیت هــای ورزشــی افراد 
مبتــدی نمــی گــذارد، امــا ورزشــکاران حرفــه ای بایــد بیشــتر بــه نــکات تغذیــه ای توجــه داشــته باشــند و 
توصیــه مــی کنیــم، چنانچــه مایــل بــه روزه گرفتن هســتند، حتماً بــا متخصص تغذیــه نیز مشــورت نمایند .

چه زمانی در ماه رمضان مناسب ورزش است؟

بــا توجــه بــه اینکــه خیلــی از ورزشــکاران  بــه دلیــل افــت آمادگــی بدنــی نمی تواننــد در مــاه رمضــان 
ورزش را کنــار  بگذارنــد، بنابرایــن توصیــه می شــود کــه چنانچــه ورزش ســنگین و طوالنــی مــدت اســت، 
در  فاصلــه ســحر تــا افطــار از انجــام فعالیــت هــای بدنــی و ورزش خــودداری و فعالیــت هــا را بــه بعــد از 

صــرف افطــار موکــول کننــد.
کــم آبــی بــدن یکــی دیگــر از مــوارد نگــران کننــده بــرای ورزشــکاران اســت، خصوصــاً آن هایــی کــه 
فعالیــت هــوازی دارند.کــم آبــی می توانــد تــوان بدنــی ورزشــکار را تــا ۱۹٪ بکاهــد و اگــر هــوا گــرم باشــد، 

کــم آبــی بــدن می توانــد زندگــی  ورزشــکار را هــم بــه خطــر بینــدازد.
پــس اگــر در نظــر داریــد قبــل از افطــار و طــول روز تمریــن کنیــد، تمرینــات هــوازی را انجــام ندهیــد 
تــا بــا تعریــق آب زیــادی از بــدن خــارج نشــود، ســعی کنیــد، برنامــه تمرینــی را بــا چنــد دقیقــه تمریــن 
ســبک خالصــه کنیــد. اگــر هــم مــی خواهیــد بعــد از افطــار تمریــن کنیــد،  از آنجایــی کــه فاصلــه بیــن 
غــذا خــوردن و ورزش کــردن، بــدن فرصــت هضــم غــذا را پیــدا کــرده و خــون بــه راحتــی در عضــالت 

ورزشــکاران جریــان مــی یابــد، بهتریــن حالــت دو تــا ســه ســاعت بعــد از افطــار اســت.
تعداد جلسات تمرین را کم کنید

بهتــر اســت، فعالیــت هــای ورزشــی را یــک روز در میــان انجــام دهیــد تــا ضمــن انجــام اســتراحت کافــی،  
فرصــت مناســبی بــرای بازســازی منابــع انــرژی بــرای بــدن فراهــم شــود. همچنین فعالیــت هــای بدنی و 
ورزش در حیــن روزه داری و در طــول روز نبایــد بیــش از 30 تــا 45 دقیقــه طــول بکشــد و اگــر ورزش در 
آب و هــوای گــرم و زیــر تابــش اشــعه خورشــید باشــد،  مــدت زمــان آن از ایــن مقــدار هــم کمتــر توصیــه 
مــی شــود. همچنیــن بــه دلیــل گــرم بــودن هــوا بهتــر اســت، فعالیــت ورزشــی شــما در محیــط بــاز و زیر 

تابــش نــور خورشــید انجام نشــود.
اگر قبل از افطار تمرین می کنید

در صورتــی کــه مجبــور بــه فعالیــت قبــل از افطــار بودیــد، بایــد تمریــن بــا افطــار حداقــل یــک تــا دو 
ســاعت فاصلــه داشــته باشــد و بــرای جلوگیــری از کاهــش فشــار خــون، ســرگیجه، ســردرد و تهــوع کــه 
در شــرایط بی غذایــی پــس از تمریــن حــادث می شــود، الزم اســت، فعالیــت بــا شــدت ســبک و متوســط 

انجــام دهیــد و بــرای انجــام مســابقات مهــم در مــاه رمضــان بــا متخصــص تغذیــه مشــورت کنیــد.
تغذیه ورزشکاران در ماه رمضان

تغذیــه ورزشــکاران در ایــام مــاه رمضــان از موضوعــات دغدغــه برانگیــز اســت. بــه طــوری که باید پوشــش 
تغذیــه ای مناســبی در ایــن ایــام بخصــوص در زمــان تمرینــات داشــته باشــند، در غیــر این صــورت ذخایر 
گلیکــوژن بدنشــان بــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد. نیازهــای ورزشــی کــه بــرای اکثــر ورزشــکاران وجــود 
دارد، بیشــتر در مــواد قنــدی و کربوهیدرات هــا اســت کــه مقــدار ذخیــره آن هــا در  بــدن محــدود اســت 
و بــه دلیــل اینکــه مغــز انســان تنهــا مــواد قنــدی مصــرف می کنــد، ممکــن اســت ورزشــکار  بــا کمبــود 

مــواد قنــدی در بــدن مواجــه شــود.
بــه همیــن دلیــل امــکان دارد کمبــود قنــد در بــدن باعــث بــروز مشــکالتی از قبیــل افــت فشــار خــون 
شــود کــه ورزشــکاران روزه دار می تواننــد بــا مصــرف غذاهــای انــرژی زای قنــدی و کربوهیــدرات  ماننــد 

ماکارونــی، ســیب زمینــی در هنــگام ســحر مانــع مشــکالت ناشــی از کمبــود مــواد قنــدی شــوند.
همچنیــن مصــرف مــواد غذایــی دیــر هضــم باعــث مــی شــود فــرد دیرتــر احســاس گرســنگی کنــد، 
ــا پوســت و مــواد غذایــی  ــج ب ــات و غــالت مثــل جــو، گنــدم، لوبیــا، عــدس، آرد ســبوس دار، برن حبوب
حــاوی پروتئیــن از جملــه غذاهــای دیــر هضــم بــه حســاب مــی آیــد. همچنیــن میوه هــای متنــوع و انواع 
مغزهــای کــم نمــک از جملــه پســته، بــادام، فنــدق و گــردو مــواد مناســبی بــرای جبــران کمبــود انــرژی 

ورزشــکاران روزه دار در فاصلــه زمانــی افطــار تــا خــواب هســتند.
تغذیه ورزشکاران در افطار

مــواد غــذای افطــار  بهتــر اســت ســبک باشــد تــا بــه معــده فشــاری وارد نشــود و همچنیــن پرکالــری و 
ســریع هضــم باشــد، چــرا کــه الزم اســت قنــد بــه ســرعت جــذب شــود و انــرژی تولیــد کنــد. مــواد غذای 
ماننــد شــیر، خرمــا، عســل، کشــمش، تــوت خشــک، انجیرخشــک در ایــن دســته قــرار مــی گیرنــد کــه 
باعــث مــی شــوند، کمبــود قنــد بــدن را جبــران کننــد. همچنین انــرژی فــرد بــرای ورزش حفظ می شــود 
و آســیبی  بــه ورزشــکار وارد نمــی شــود.آب میوه هایــی چــون پرتقــال، لیمــو و هویــج نیز توصیه می شــود، 

زیــرا باعــث تأمیــن آب مــورد نیــاز بــدن مــی شــود.
ورزشــکاران بایــد توجــه کننــد کــه در هنــگام افطــار از مصــرف زولبیا و بامیــه به مقــدار زیاد پرهیــز کنند، 
چــرا کــه در صــورت مصــرف زیــاد آن هــا، انســولین خــون بــاال رفتــه و قنــد بــه ســرعت جــذب ســلول ها 
می شــود؛ در نتیجــه انســولین بــاال مانــده و قنــد خــون همچنــان پاییــن اســت و یــک احســاس ضعــف یــا 
گرســنگی شــدید بــه افــراد دســت می دهــد. چــون کاهــش قنــد خــون در شــرایط روزه  داری بــه ویــژه در 
نیمــه دوم روز، بــروز می کنــد. رعایــت مــوارد فــوق از ســوی ورزشــکاران حرفــه ای و عــادی ضــروری اســت.

به تأمین آب مورد نیاز بدن توجه کنید
کــم  آبی،کاهــش حجــم  خــون و مایعــات از جملــه اثــرات روزه  داری بــر بــدن ورزشــکار و یــا دیگــر افــراد 
اســت، ورزشــکاران روزه دار  بــرای جلوگیــری از مشــکالت کم آبــی، بی حالــی و سســتی بــدن، اختــالل در 
تنظیــم درجــه حــرارت بــدن، جلوگیــری از غلیــظ شــدن خــون و کاهش اکســیژن رســانی مغــز و عضالت 

در ســحر و افطــار، آب و مایعــات مصــرف کننــد.
توصیــه مــی شــود در حــد فاصــل افطــار تــا ســحر 8 تــا 12 لیــوان آب مصــرف شــود. همانطــور کــه گفته 
شــد، کــم آبــی می توانــد، تــوان بدنــی ورزشــکار را تــا 19 درصــد  بکاهــد و اگــر هــوا گــرم باشــد، کــم آبــی 

بــدن می توانــد زندگــی  ورزشــکار را هــم بــه خطــر بینــدازد.
در شــرایط آب و هوایــی معتــدل میــزان آب مــورد نیــاز بــرای بــدن غیــر ورزشــکاران 5/2 لیتــر آب اســت 
کــه بایــد از مــواد مصرفــی بــه بــدن وارد کــرد. ورزشــکاران بــه دلیــل فعالیتــی کــه دارنــد و تعریــق زیادی 
کــه در  بــدن آن هــا بــه دلیــل تمریــن وجــود دارد، بــا مصــرف آب یــا مایعــات شــیرین بــه جــز چــای در 

ســحر و هنــگام افطــار، مشــکلی از  ایــن بابــت نخواهنــد داشــت.
مصــرف زیــاد نمــک، دفــع مایعــات و اســید فولیــک از  بــدن را مــی تــوان از عوامل تشــنگی عنوان کــرد، با 
داشــتن یــک رژیــم متعــادل و صحیــح نمــک کافــی بــه بــدن ورزشــکاران می رســد و نیــازی به اســتفاده از 
نمــک اضافــی نیســت.توصیه مــی شــود، ورزشــکاران بــه مصــرف آب و آبمیــوه تــازه توجــه داشــته باشــند 
و از مصــرف مــواد غذایــی کــه باعــث از دســت رفتــن آب بــدن از راه ادرار می شــود، خــودداری کننــد. در 

ایــن  بیــن کافئیــن یکــی از مهمتریــن ایــن مواد اســت کــه در قهــوه و چــای وجــود دارد.
فعالیت ورزشی سنگین برای روزه دارن نوجوان

متخصصــان تغذیــه بــه نوجوانانــی کــه معمــوالً پرتحــرک هســتند، توصیــه می کننــد، بــرای پیشــگیری 
از ضعــف قــوای جســمانی در مــاه مبــارک رمضــان، از انجــام حــرکات ورزشــی ســنگین اجتنــاب کننــد. 
فعالیــت زیــاد نوجوانــان روزه دار در مــاه رمضــان، منجــر بــه صــرف انــرژی بیشــتر و افزایــش تعریــق در 
طــی ســاعات روز اســت کــه می توانــد زمینه ســاز ســوء تغذیــه خفیــف یــا شــدید شــود. بهتریــن ورزش 
در طــول مــاه رمضــان شــنا و پیــاده روی پــس از صــرف افطــار اســت، چــرا کــه از گرفتگــی عضــالت و بروز 

یبوســت نیــز پیشــگیری می کنــد .

شعارهفته اول لیگ برتر فوتبال اعالم شد

شــعار هفتــه نخســت لیــگ برتــر لیــگ شــانزدهم فوتبــال کشــور اعــالم شــد : بــا اهــدای خــون زندگــی را 
ــه اشــتراک بگذاریم . ب

ــی  ــاه روز جهان ــبت 25 خردادم ــه مناس ــران، ب ــال ای ــگ فوتب ــازمان لی ــی س ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
اهداکننــدگان خــون مراســمی در ســازمان انتقــال خــون ایــران برگــزار شــد و از نهادهــا و اشــخاصی کــه 
در زمینــه اطالع رســانی بــرای افزایــش آگاهــی عمومــی در خصــوص اهــدای خــون نقــش داشــتند تقدیــر 

شــد.
مدیــران ســازمان انتقــال خــون از  ســازمان لیــگ فوتبــال ایــران بــه عنــوان یکــی از فعال تریــن نهادهایــی 

کــه در زمینــه اطالع رســانی در خصــوص اهــدای خــون نقــش داشــته اند تقدیــر کــرد.
گفتنــی اســت ، ســازمان لیــگ در فصــل گذشــته یــک هفتــه از مســابقات لیــگ برتــر را بــه نــام »اهــدای 
خــون اهــدای زندگــی« نامگــذاری و در سراســر کشــور در مســابقات فوتبــال،  مراســمی بــه همیــن منظور 

ــرده بود. ــزار ک برگ
قــرار اســت هفتــه اول لیــگ برتــر شــانزدهم نیــز کــه مصــادف بــا روز ملــی اهــدای خــون )9 مرداد( اســت 
بــا نــام »بــا اهــدای خــون زندگــی را بــه اشــتراک بگذاریــم« نامگــذاری و مراســمی در سراســر کشــور در 

ورزشــگاه های محــل برگــزاری مســابقات لیــگ برتــر ، برگــزار می شــود.

ویسی : در درجه اول باید سپاهان را آسیایی کرد

 عبــداهلل ویســی ، دربــاره آغــاز تمرینــات ســپاهان اظهــار داشــت : همــه چیــز خــوب اســت. هفته گذشــته 
بازیکنــان تیــم در رختکــن اظهــار داشــتند: بــه دلیل حضورشــان در ســپاهان افتخــار می کننــد و حاضرند 

کــه جانانــه و مردانــه بــا کادر فنــی همــکاری نمایند .
ســرمربی تیــم فوتبــال فــوالد مبارکــه ســپاهان گفــت : بازیکنــان خارجــی مــا تــا اوایــل تیرمــاه بــه تیــم 

اضافــه خواهنــد شــد .
وی دربــاره شــجاع خلیــل زاده و حضــور وی در تمریــن ســپاهان خاطرنشــان کــرد : شــجاع هنــوز ســرباز 
ــم و او در تمریــن حضــور یافــت.  ــه وی نیــاز داری ــده امــا مــا ب اســت و 20 روز از خدمــت وی باقــی مان
در مجمــوع بــا همــه بازیکنــان همســویی داریــم و عــالوه بــر اینکــه بــا آنهــا رفیــق هســتیم بــا آنهــا کار 

می کنیــم.
ســرمربی ســپاهان دربــاره شــرایط بازیکنــان خارجــی تــازه وارد ایــن تیم بیــان داشــت: دروازه بانــی برزیلی 
کــه ســن او زیــر 23 ســال اســت بــه تیــم اضافــه خواهــد شــد. همچنیــن بازیکــن تیمور شــرقی بــه همراه 
موســی کولیبالــی ســایر بازیکنــان خارجــی مــا هســتند کــه ویــزای ایشــان مهیــا نشــده اســت و طــی 

روزهــای آینــده بــه جمــع مــا اضافــه خواهــد شــد.
وی دربــاره برنامــه هــای خــود در ســپاهان گفــت: ســپاهان تیــم بزرگــی اســت و در تیمــی مثــل ســپاهان 
کــه یــک قــدرت بــزرگ در آســیا و ایــران اســت بایــد تمــام تــوان خــود را بــکار گرفــت تــا شــاهد نتایــج 
خوبــی باشــیم و تــالش مــا ایــن اســت که هــواداران را خشــنود کنیــم. در درجــه اول مــی خواهیــم در نیم 
فصــل اول در جمــع ســه ، چهــار تیــم برتــر جــدول قــرار بگیریــم تــا بتوانیــم در ادامــه لیــگ بــه اهــداف 
خــود برســیم و ســهمیه آســیا را کســب نماییــم و بــا یــاری خداونــد و تــالش بازیکنــان تیم در قــدم بعدی 

صاحــب عنــوان قهرمانــی لیگ شــویم .

ــورو  ــابقات ی ــا مس ــا ی ــای اروپ ــام ملته ج
۲016 از تاریــخ 10 ژوئــن ۲016 میــادی یعنــی 
۲1 خــرداد مــاه ســال 95 بــا حضــور ۲۴ تیــم 

از بهترین هــای اروپــا در کشــور فرانســه 
آغــاز شــد کــه بــا گذشــته ۳6 رقابــت نفــس 
گیــر مرحلــه گروهــی ایــن مســابقات زیبــا و 

دیدنــی بــه پایــان رســید. از  شــنبه مــورخ 5 
تیرمــاه ســال جــاری 16 تیــم برتــر، قــدم بــه 
مرحلــه یــک هشــتم نهایــی گذاشــته و برای 

ایســتادن در جایــگاه بهتــر جــدول روبــروی 
ــی  ــف آرای ــود ص ــد خ ــان قدرتمن حریف

می نماینــد. 

آغاز مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال یورو ۲۰۱۶ فرانسه

جدول زمانبندی مسابقات فوتبال یورو 2016 فرانسه از مرحله یک هشتم نهایی تا رقابت فینال، بشرح ذیل می باشد :



          

تغذيه و تندرستي

علمی۶

صحبت گل

جدول سودوكو

قوانین سودوکو 
نــوع متــداول ســودوکو یــک جــدول 
9x9 اســت کــه کل جــدول هــم بــه 
ــر 3x3 تقســیم  ــدول کوچک ت 9 ج
ــد  ــدول چن ــن ج ــت. در ای شده اس
ــرار  ــرض ق ــه طــور پیــش ف ــدد ب ع
داده شــده کــه بایــد باقــی اعــداد را با 
رعایــت ســه قانــون ســاده زیــر یافت:
* قانــون اول: در هــر ســطر جدول 
ــرار  ــرار ق ــدون تک ــی 9 ب ــداد 1 ال اع

. د گیر
* قانــون دوم: در هــر ســتون 
جــدول اعــداد 1 الــی 9 بــدون تکــرار 

ــرد. ــرار گی ق
ــه  ــر ناحی ــوم: در ه ــون س * قان
3x3 جــدول اعــداد 1 الــی 9 بــدون 

تکــرار قــرار گیــرد.

شماره ۹۸۰، شنبه  ۵  تیر ماه  ۱۳۹۵
۱۹ رمضان ۱۴۳۷، ۲۵ ژوئن  ۲۰۱۶

مسعود ضیائی كاریکاتور

با ویژگی های جدید iOS 10 آشنا شوید

اپــل در مراســم مخصــوص توســعه دهنــدگان 24خردادمــاه )WWDC( آخریــن ویژگی  هــا و امکاناتــی کــه قــرار 
اســت بــه نســخه جدیــد iOS اضافــه شــوند را معرفــی کــرد. اپــل از iOS 10 بــه عنــوان بزرگتریــن بروزرســانی کــه 
تاکنــون بــرای دســتگاه های iOS ســاخته یــاد کــرد. حــاال اپلیکیشــن Messages  قابلیت هــای بســیار بیشــتری را 
از انــواع پیام رســان های دیگــر قــرض گرفتــه، اپلیکیشــن نقشــه اپــل بــه دســت توســعه دهنــدگان رســید، خاطــرات 
را می تــوان همیشــه در اپلیکیشــن Photos زنــده نگــه داشــت و مــوارد دیگــری کــه تــا پایــان ایــن مقالــه آن هــا را 

بــه شــما معرفــی می کنیــم.
 Messages -  پیام  رسان

ــه سیســتم عامــل دســتگاه های همــراه  ــری را ب ــا iOS 10 می خواهــد تغییــرات ظاهــری کوچــک امــا موث ــل ب اپ
خــود بیــاورد. در اپلیکیشــن پیام رســان Messages می توانیــد پیام هــا را بزرگ تــر، کوچک تــر و همــراه بــا شــخصی  
ــا دســت خــط خــود بفرســتید و  ســازی های بیشــتر ارســال کنیــد.* در ایــن پیام رســان می توانیــد پیام هایــی را ب

دوســتان شــما می تواننــد انیمیشــن نوشــتن دســت خــط شــما را ببیننــد.
* پیام هــا یــا تصویر هایــی بفرســتید کــه همچنــان مخفــی می ماننــد، اما ناگهــان دســت خــود را ســوایپ کنیــد تــا 

پیــام نمایــش داده شــود.
* در ایــن پیام رســان حــاال می توانیــد پاســخ های ســریع بفرســتید کــه در مواقــع عجلــه یــا دادن پاســخ های کوتــاه 

ــد بســیار کاربردی باشــد. می توان
ــگاه  ــف از فروش ــکل های مختل ــد در ش ــه می توانن ــتند ک ــل هس ــان اپ ــدی از پیام رس ــش جدی ــتیکر ها بخ * اس

ــود شــوند. مخصــوص خــود دانل
Siri  - سیری

بزرگتریــن خبــر دربــاره دســتیار صوتــی اپــل اجــازه دسترســی توســعه دهنــدگان بــه این دســتیار شــخصی اســت که 
اکنــون بایــد منتظــر باشــیم تــا بســیاری دیگــر از اپلیکیشــن ها بــا اســتفاده از آن بتواننــد دســتیار صوتــی اپــل را بــه 
 Square مرحلــه جدیــدی وارد کننــد. بــرای مثــال می تــوان بــا فرمــان صوتــی بــه اوبــر درخواســت ماشــین داد، از
تقاضــای ارســال پــول بــرای شــخص خاصــی کــرد یــا از واتــس اپ بخواهیــد پیــام دلخواهــی را بــه فــرد مــورد نظــر 

شــما ارســال کنــد.
Maps - نقشه اپل

اپــل اکنــون نقشــه خــود را از همیشــه بهتــر کــرده تــا بتوانیــد بــا اســتفاده از آن میــز غذایــی را در رســتوران خاصــی 
ســفارش دهیــد، ســریع ترین محــل و زمــان بــرای رســیدن بــه محــل مــورد نظــر شــما را مشــخص کنــد. همه مــوارد 
حــول و اطــراف محلــی کــه قــرار داریــد را شناســایی کنــد تــا بهتریــن و نزدیک تریــن محــل نوشــیدن قهــوه، خــوردن 

غــذا یــا بنزیــن زدن را بــه شــما معرفــی کنــد.
Apple Home Kit -  اپل در خانه ها

اپــل از اپلیکیشــن جدیــد Home پــرده برداشــت کــه بــا دسترســی بــه اجــرای هوشــمند درون خانــه بــه شــما اجازه 
می دهــد تــا مــواردی ماننــد روشــن/خاموش کــردن چراغ هــا و بــاز کــردن در خانــه را بــا دســتگاه اپلــی خــود انجــام 

دهید.
Music - موزیک

ــن  ــود. در ای ــد ب ــل شــاهد خواهی ــک اپ ــد اپلیکیشــن موزی ــال را در نســخه جدی ــاده و مینیم ــد، س طراحــی جدی
اپلیکیشــن اکنــون می توانیــد موســیقی های دلخــواه و شــاید مــورد عالقه تــان را در تــب For You مشــاهده کنیــد 

ــا لیریــک موســیقی های مختلــف را مشــاهده کنیــد. ی
Raise to Wake -  بیدار شدن با بلند کردن دستگاه

اپــل اکنــون بــه صــورت پیش فــرض قابلیتــی را فراهــم کــرده کــه بتوانیــد همیــن کــه آیفــون خــود را از زمیــن بلنــد 
می کنیــد، صفحــه نوتیفیکیشــن ها را مشــاهده کنیــد. بــا ایــن ویژگــی احتمــاالً نوتیفیکیشــن ها بیشــتر در معــرض 

دیــد شــما قــرار خواهنــد گرفــت.
3D Touch – لمس سه بعدی

ــه بخشــی از  ــرای دسترســی ســریع تر ب ــه کلیــک راســت ب در iOS 10 حــاال لمــس ســه بعــدی فقــط شــبیه ب
اپلیکیشــن ها نیســت و عــالوه بــر آن می توانــد اطالعــات مفیــد و مهمــی را شــبیه بــه ویجت هــا بــه شــما نمایــش 
دهــد. بــرای مثــال می توانیــد از برنامه هــای تقویــم، آب و هــوا و ســهام بــا 3D Touch اســتفاده کنیــد و اطالعــات 
مهــم آن برنامــه  را در یــک لحظــه مشــاهده کنید.عــالوه بــر ایــن مــورد حــاال نوتیفیکیشــن ها نیــز قابلیــت بیشــتری 
دارنــد. شــما می توانیــد از همــان نوتیفیکیشــن دریافتــی خالصــه ای از مکالمــه خــود در یــک پیام رســان را مشــاهده 

کنیــد و در همــان صفحــه قفــل نیــز جــواب دلخــواه خــود را ارســال کنیــد.
News - اخبار

ــی  ــاوت رونمای ــالً متف ــی کام ــا طراح ــاال آن را ب ــن News ح ــر اپلیکیش ــال از عم ــک س ــت ی ــس از گذش ــل پ اپ
کــرده اســت. برنامــه اخبــار اپــل اکنــون می توانــد اخبــار مــورد عالقــه شــما را پیــدا کنــد و در ظاهــری کــه طراحــی 

جذاب تــری پیــدا کــرده اخبــار را در اختیــار شــما قــرار دهــد.
Memories - خاطرات تصاویر

ــا دســتگاه های  ــران ب ــی کارب ــر بخــش مهمــی از زندگ ــه تصاوی ــد ک ــو امســال فهمی ــی مســتقر در کوپرتین کمپان
 Google هوشــمند را تشــکیل می دهــد. همانطــور کــه پیــش از ایــن، گــوگل دیگــر غــول دنیــای فنــاوری بــا برنامــه
ــا Photos اپــل نیــز می توانیــد  ــران داده بود. اکنــون ب ــه کارب Photos قابلیت هــای مختلــف و هوشــمندانه ای را ب
جســتجوی هوشــمندانه ای را وابســته بــه افــراد و مــواردی ماننــد بــازی فوتبــال، ســاحل و دیگر مــوارد مشــاهده کنید.
در ایــن برنامــه آلبوم هــای مختلفــی کــه ســاخته می شــوند، می تواننــد از تصاویــر یــک شــهر تاریخــی کــه دیــدن 
کرده ایــد باشــد یــا یــک تفریــح خــاص کــه آن هــا را در بخشــی بــه نــام Memories مشــاهده خواهیــد کــرد. حتــی 
می توانیــد از ایــن تصاویــر اســتفاده کنیــد، روی آن هــا موســیقی دلخــواه خــود را قــرار دهیــد و یــک آلبــوم را تبدیــل 

بــه ویدیــو کنیــد.
Multilingual Typing – تایپ دو زبانه

مــورد دیگــری کــه بــه iOS 10 اضافــه شــده تایــپ همزمــان دو زبــان مختلــف بــا یکدیگــر اســت. بنابرایــن بــدون 
ــرای تایــپ کــردن  ــان مختلــف ب ــان دیگــری تغییــر دهیــد می توانیــد از دو زب ــه زب اینکــه الزم باشــد کیبــورد را ب

اســتفاده کنیــد.
 iOs 10 زمان انتشار

نســخه آزمایشــی ایــن سیســتم عامــل )Beta( در حــال حاضــر بــرای توســعه دهنــدگان انتشــار یافتــه و قابــل دانلود 
مــی باشــد ولــی بــرای اســتفاده عمــوم بایــد تــا مهــر مــاه صبــر نمــود تــا بتــوان از ایــن سیســتم عامــل پیشــرفته و در 

عیــن حــال بــا رابــط کاربــری ســاده اســتفاده نمــود.
گرد آوري : عبدالرضا رحمن – کارشناس گروه فني سیستم ها و فناوري اطالعات

راهبردهای تغذیه ای در کنترل بیماری آرتروز
آرتــروز یــا اســتئوآرتریت )OA( شــایع تریــن شــکل آرتریــت در ناحیــه زانــو اســت. ایــن بیمــاری ســبب آســیب 

ــروز درد و مشــکل در تحــرک مفصــل مــی شــود. غضــروف و ب
رژیــم غذایــی نقــش پررنگــی در پیشــرفت OA دارد. در ایــن راســتا حفــظ وزن در محــدوده طبیعــی حائــز اهمیــت 

اســت. بیمــاران بایــد از یــک رژیــم غذایــی ســالم و متعــادل بــه منظــور داشــتن وزن طبیعــی پیــروی نماینــد.

حفظ وزن در محدوده طبیعی: برخورداری از وزن مناسب کلید کنترل OA است. افزایش وزن سبب اعمال فشار اضافی 
بر روی مفاصل و تشدید درد، التهاب و تورم می شود.

بیمــاران مبتــال بــه OA بایــد از مصــرف چربــی هــای اشــباع کــه در لبنیــات پرچــرب، گوشــت پرچــرب، فســت فــود 
و... یافــت مــی شــود، پرهیــز کننــد. همچنیــن فیبــر موجــود در مــواد غذایــی گیاهــی می توانــد ســبب احســاس 

ســیری بــرای مــدت طوالنــی تــر شــده و بــه کاهــش وزن کمــک کنــد.
روش آمــاده ســازی مــواد غذایــی نیــز مهــم اســت. اســتفاده از میــوه و ســبزیجات تــازه همیشــه ارجــح اســت. ســرخ 
کــردن مــواد غذایــی ســبب افزایــش کالــری و چربــی غــذا مــی شــود. بهتــر اســت بــرای پختــن مــواد غذایــی از 

روش هــای گریــل کــردن، بخارپــز کــردن و پخــت در فــر اســتفاده شــود.
ورزش موثرتریــن درمــان غیردارویــی بــه منظــور کاهــش درد و بهبــود تحــرک در بیمــاران مبتــال بــه OA اســت. در 
ایــن بیمــاری درد زانــو ممکــن اســت انجــام برخــی تمرینــات ســخت ورزشــی را بــا مشــکل روبــرو ســازد امــا حتــی 
حــرکات کششــی ســاده و ســایر ورزش هــای ســبک مــی توانــد تاثیــر زیــادی بــر بهبود عالئــم بیماری داشــته باشــد. 
پیــاده روی نوعــی ورزش اســت کــه بــدون صــرف هزینــه زیــاد قابــل انجــام بــوده و مزایــای زیــادی بــرای بیمــاران 
مبتــال بــه آتــروز زانــو دارد. در بیمــاری OA ورزش ســبب تقویــت عضــالت و کمــک بــه محافظــت مفاصــل آســیب 

دیــده می شــود. هــر 30 دقیقــه ورزش روزانــه مــی توانــد بــه بهبــود عالئــم OA کمــک کنــد.
همراه بودن رژیم غذایی سالم با ورزش دستیابی به بهترین نتایج را تضمین می کند. 

بهتــر اســت بیمــاران مبتــال بــه آرتــروز زانــو قبــل از شــروع ورزش بــا پزشــک خــود در مــورد نــوع و مــدت زمانــی کــه 
مــی تواننــد ورزش کننــد مشــورت نماینــد. برخــی بیمــاران الزم اســت بــا ورزش هــای ســبک و کوتــاه مــدت شــروع 

کــرده و بــه تدریــج شــدت آن را افزایــش دهنــد.

استئوآرتریت )آرتروز( و رژیم غذایی ضد التهاب: موسسه ملی سرطان واژه التهاب را به صورت وجود قرمزی، تورم، درد 
و احساس گرما در یک ناحیه از بدن تعریف می کند. التهاب در حقیقت پاسخ بدن به وجود هر نوع بیماری یا جراحت است.

التهــاب مــی توانــد هــم علــت و هــم عالمــت بــروز OA باشــد. برخــی انــواع ماهــی هــا ماننــد ســالمون و ســاردین 
 C غنــی از اســید چــرب امــگا-3 هســتند. ایــن اســید چــرب بــه کاهــش دو فاکتــور التهابــی پروتئیــن واکنشــگر
CRP(( و اینترلوکیــن- 6 کمــک مــی کنــد. در بیمــاران مبتــال بــه OA افزایــش ســطوح CRP مــی توانــد ســبب 

افزایــش بــروز درد و تــورم شــود.
دریافــت چربــی هــای امــگا-3 مــی توانــد بــه کاهــش تــورم، درد و خشــکی مفاصل کمــک کنــد. همچنین مــی تواند 
از بــروز ســایر بیمــاری هــای مرتبــط بــا التهــاب ماننــد بیمــاری قلبــی جلوگیــری می کنــد. مصــرف 180-90 گــرم 
ماهــی بــه صــورت 4 بــار در هفتــه مــی توانــد بــه کاهــش التهــاب در بیمــاری OA و محافظــت از قلــب کمــک کنــد.
ــواع ماهی هــای غنــی از امــگا-3 حــاوی مقادیــر زیــادی جیــوه هســتند. جیــوه در صــورت مصــرف زیــاد  برخــی ان
ــزل آال، ســالمون و ســاردین حــاوی  ــی ماننــد ق ــد ســبب آســیب مغــز و سیســتم عصبــی شــود. ماهی های می توان

امــگا-3 بــاال و جیــوه کــم هســتند.
ــرای  ــی را ب ــرف ماه ــای مص ــیاری از مزای ــد بس ــا نمی توان ــت ام ــود اس ــازار موج ــز در ب ــی نی ــن ماه ــل روغ مکم

مصرف کننــدگان داشــته باشــد.

میوه ها و سبزیجات: تولید انرژی و سایر فرآیندهای بدن سبب تولید محصوالت جانبی مضر به نام رادیکال آزاد می شود 
که می توانند سبب آسیب رساندن به سلول ها شوند. رادیکال های آزاد با التهاب در ارتباط هستند.

میــوه و ســبزی بــه علــت داشــتن آنتــی اکســیدان ســبب حمایــت سیســتم ایمنــی و مبــارزه بــا التهــاب مــی شــوند. 
توصیــه مــی شــود افــراد روزانــه حداقــل 2-1/5 لیــوان میــوه و 3-2 لیــوان ســبزیجات اســتفاده کننــد.

•    انــواع تــوت غنــی از آنتــی اکســیدان هســتند. تــوت فرنگــی، گیــالس و تمشــک قرمــز دارای خاصیت ضــد التهابی 
. هستند

•    آووکادو غنــی از چربــی هــای ضــد التهــاب بــا یــک پیونــد دوگانــه اســت. همچنیــن یــک منبــع خــوب ویتامیــن 
E اســت. ایــن ویتامیــن دارای اثــر ضــد التهابی اســت.

•    انگور قرمز و سیاه حاوی ماده ضد التهاب رزوراترول است.
•    ســبزیجات بــرگ ســبز ماننــد کلــم بروکلــی و اســفناج غنــی از آنتــی اکســیدانی هایــی ماننــد ویتامیــن A و 
K بــوده و در محافظــت ســلول هــا در برابــر رادیــکال هــای آزاد نقــش دارنــد. کلــم و کلــم بروکلــی حــاوی مــاده 

ســولفورافان هســتند. ایــن مــاده ســبب کاهــش التهــاب و کاهــش ســرعت تخریــب غضــروف مــی شــود.
•    زیتــون و روغــن زیتــون فرابکــر حــاوی اولئوکانتــال اســت. ایــن ترکیــب دارای خاصیــت ضــد التهابــی بــوده و 

خصوصیاتــی ماننــد داروی ایبوپروفــن دارد.
•    فلفــل بــه علــت داشــتن ویتامیــن C مــی توانــد ســبب حفــظ ســالمت اســتخوان و حفاظــت از ســلول هــای 

غضــروف شــود.
•    برخــی معتقدنــد ســبزیجات تاجریــزی ماننــد گوجــه فرنگــی، ســیب زمینــی و فلفــل بــه علت داشــتن ســوالنین 

ممکــن اســت ســبب بــروز درد آرتریــت شــوند. امــا تاکنــون مطالعــه ای صحــت ایــن ادعــا را ثابــت نکرده اســت.
•    در افــرادی کــه بــه برخــی مــواد غذایــی حساســیت دارنــد، حــذف مــاده غذایــی حساســیت زا می توانــد بــه بهبود 

عالئــم بیمــاری کمــک کند.
دفترکارشناسان تغذیه

کوکب کوهی 

کوکــب کوهــی بــه خانــواده Asteraceae تعلــق دارد و بومــی آمریــکای شــمالی اســت . این گیاهــان 23 
گونــه مختلــف دارنــد کــه برخــی از آن هــا بــه دلیــل داشــتن گلهایــی زیبــا مــورد توجــه دوســتداران گل 
هــا و گیاهــان قــرار گرفتــه انــد. کوکــب کوهــی گیاهــی علفــی و یکســاله اســت کــه البتــه انواع چندســاله 
نیــز در بیــن آن هــا وجــود دارد. ایــن گیاهــان بیــن 50 ســانتیمتر تــا 3 متــر ارتفــاع دارنــد و برگهایشــان 5 
الــی 25 ســانیتمتر طــول دارنــد. گل هــا معمــوال زرد – طالیــی یــا گاهــی نارنجــی رنــگ هســتند و مرکــز 
آن هــا مشــکی رنــگ اســت.همانطور کــه اشــاره شــد ایــن گیــاه در حــدود 23 گونــه دارد کــه در بیــن 
آن هــا گونــه R. hirta از جملــه محبوبتریــن آن هــا اســت کــه عــالوه بــر گل هــای زیبایــی کــه دارنــد 
بــه دلیــل فصــل گلدهــی نســبتا طوالنــی خــود محبــوب شــده انــد. گلدهــی ایــن گیاهــان از اواســط بهــار 
شــروع مــی شــود و تــا پاییــز یعنــی زمانــی کــه شــرایط آب و هوایــی دیگر بــه آن اجــازه ندهــد ادامــه دارد.

توجــه: اگرچــه ایــن گیــاه را کوکــب کوهــی مــی نامیــم امــا بــه یــاد داشــته باشــید کــه ایــن گیــاه بــا 
گیــاه کوکــب متفــاوت اســت اگرچــه بــه یــک خانــواده گیاهــی تعلــق دارنــد امــا جنــس آن هــا در علــم 

گیاهشناســی متفــاوت اســت. 
آبیــاری: ایــن گیاهــان خشــکی خــاک را نســبتا تحمــل مــی کننــد یعنــی لزومــی نــدارد کــه خیلــی 
مراقــب آبیــاری آن هــا باشــیم و زمانــی کــه ســطح خــاک خشــک شــد مــی تــوان آن هــا را آبیــاری کــرد. 
البتــه خشــکی کشــیدن بیــش از انــدازه موجــب رشــد ضعیــف و گلدهــی انــدک آن هــا و خشــن شــدن 
بافــت بــرگ هــا مــی شــود. از طرفــی آبیــاری بیــش از انــدازه و خیــس مانــدن طوالنــی مــدت خــاک مــی 
توانــد موجــب پوســیدگی ریشــه هــا و قســمت پاییــن ســاقه هــا ، زرد شــدن بــرگ هــا و از بیــن رفتــن 
گیــاه شــود. بنابرایــن مــی تــوان گیاهــان جوانــی را کــه بــه تازگــی کاشــته ایــم در مــاه اول هــر هفتــه یک 
مرتبــه آبیــاری کنیــم و پــس از گذشــت یــک مــاه و بزرگتــر شــدن گیاهــان مــی تــوان فواصــل آبیــاری را 
افزایــش داد. هنــگام آبیــاری نیــز بهتــر اســت مقــدار آبــی را اســتفاده کــرد کــه خــاک تــا عمق حــدود 15 

ســانتیمتری خیــس و مرطــوب شــود.
نــور: بــه مکانــی بــا حداقــل 8-6 ســاعت نــور مســتقیم آفتــاب نیــاز دارد. اگــر منطقــه شــما خیلــی گــرم 
اســت بهتــر اســت کــه گیــاه را در جایــی بکاریــد کــه تــا حــدود 2 بعــد از ظهر آفتــاب باشــد و بعــد از آن از 
ســایه برخــوردار باشــد تــا گرمــا و نــور شــدید آفتــاب بــه ضــرر گلدهــی گیــاه تمــام نشــود. نور کــم محیط 
و ســایه بیــش از انــدازه موجــب کاهــش گلدهــی ایــن گیاهــان خواهــد شــد. همچنیــن احتمــال شــیوع 

بیمــاری هــای قارچــی در شــرایط ســایه کــه بخصــوص رطوبــت نیــز زیــاد اســت ، بیشــتر مــی باشــد.
دمــا: انــواع چندســاله کوکــب کوهــی نســبت بــه ســرمای زمســتانی مقــاوم هســتند و حتــی تــا 35- 
درجــه ســانتیگراد ســرما را تحمــل مــی کننــد. نســبت بــه گرمــای هوا مشــکل خاصــی ندارنــد اما اگــر در 
منطقــه ای بــا تابســتان هــای گــرم زندگــی مــی کننــد ایــن گیــاه را در جایــی بکاریــد کــه از ظهر بــه بعد 
از ســایه برخــوردار باشــند. دمــای زیــاد هــوا بــه همــراه نــور شــدید می توانــد خشــکیدگی نوک و حاشــیه 

بــرگ هــا را بــه همــراه داشــته باشــد. 
خــاک : کوکــب کوهــی نســبت بــه خــاک ســختگیر نیســت و حتــی در خــاک هایــی کــه از نظــر مــواد 
غذایــی فقیــر محســوب مــی شــوند رشــد و گلدهــی دارنــد. بنابرایــن در خــاک معمولــی باغچــه مــی توان 
آن را کاشــت کــرد اگــر خــاک بافتــی ســنگین و یــا خیلــی ســبک دارد مــی تــوان بــا مقــداری خــاک برگ 
و یــا کــود بســیار پوســیده دامــی آن را مخلــوط کــرد تــا شــرایط بافتــی آن بهتــر شــود. فاصلــه بوتــه هــا 
از هــم در حــدود 45-30 ســانیتمتر اســت . البتــه ایــن گیــاه بــا تراکــم کاشــت بــاال نیــز بــه خوبــی کنــار 
مــی آیــد امــا اگــر ایــن فاصلــه رعایــت شــود از رشــد و گلدهــی بهتــری برخــوردار خواهــد بــود. اگــر گیــاه 
را بــه شــکل یکســاله اســتفاده کنیــم و اگــر در زمــان آمــاده ســازی خــاک از خــاک بــرگ یــا کود پوســیده 
دامــی اســتفاده کنیــم نیــازی بــه کوددهــی بــه ایــن گیاهــان نیســت امــا در صــورت فقیــر بــودن خــاک 
و بــرای کوددهــی مــی تــوان از فرمــول هــای 10-10-10 اســتفاده کــرد و هــر 6-4 هفتــه یکبــار ایــن 

گیاهــان را کوددهــی نمــود .
تکثیــر: یکــی از آســانترین راه هــای تکثیــر ایــن گیــاه کاشــت بــذر آن اســت کــه در ابتــدای بهــار روی 
مــی دهــد. اگــر در کاشــت بذرهــا دیــر اقــدام کنیــم احتمــال دارد کــه ایــن گیاهــان نیز بــه گل نرونــد و یا 
گل اندکــی تولیــد کننــد. توجــه کنیــد کــه ایــن گیــاه به شــکل خــود بــه خــود بذرهایــش را در پــای گیاه 
مــی ریــزد و بنابرایــن حتــی در مــورد انــواع یکســاله ایــن گیــاه هــر ســال از همــان مــکان گیاهــان جدیــد 
مــی رویــد و هماننــد ایــن اســت کــه گیاهــی چنــد ســاله را داریــم. برخــی از انــواع ایــن گیــاه کــه چنــد 
ســاله هســتند را مــی تــوان بــا اســتفاده از قلمــه نیــز تکثیــر کــرد البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه تکثیــر 
ایــن نــوع از کوکــب هــای کوهــی بــا بــذر آســانتر اســت . روش کار بدیــن صــورت اســت کــه در ابتــدای 
فصــل بهــار از ســاقه هــای بــدون گل بایــد اســتفاده شــود . طول ســاقه مناســب 20-15 ســانتیمتر اســت . 
برگهــای پایینــی را از یــک دوم پاییــن ســاقه جــدا مــی کنیــم و حداقــل یــک ســوم طــول ســاقه در بســتر 
کاشــت فــرو مــی رونــد. اســتفاده از هورمــون ریشــه زایــی بــه تولیــد ریشــه قلمــه ایــن گیاهان نیــز کمک 
مــی کنــد .گیاهــان چندســاله را نیــز مــی توان بــا کمــک روش تقســیم بوتــه در اواخر زمســتان و یــا اوایل 

بهــار تکثیــر کــرد. البتــه فاصلــه دو عمــل تقســیم در مــورد یــک گیــاه در حــدود هــر 4-3 ســال اســت .
هــرس: در طــی فصــل رشــد جــدا کــردن گل هــای پژمــرده بــه گلدهــی بیشــتر ایــن گیــاه و طوالنــی 
تــر شــدن فصــل گلدهــی کمــک مــی کنــد. همچنیــن انــواع چندســاله را مــی تــوان بــا فرارســیدن فصــل 
ســرما یعنــی انتهــای پاییــز از نزدیکــی ســطح زمیــن هــرس کــرد و ســاقه هــا را کامــال قطــع کــرد و 
ســپس بــا ریختــن الیــه ای از خــاک بــرگ بــه ضخامتــی کــه روی ایــن ســاقه هــا را بپوشــاند آن هــا را از 

ســرمازدگی زمســتانه مــی تــوان محافظــت کــرد.
آفــات و بیمــاری: خوشــبختانه ایــن گیــاه چنــدان بــه بیمــاری هــا و آفــات مســتعد نیســت. در رابطــه با 
آفــات گاهــی الروهــای حشــرات مشــکالتی از نظیــر خــوردن بــرگ هــا و ســاقه هــای جــوان ایــن گیاهــان 
بوجــود مــی آورنــد. شــته و حلــزون هــا نیــز از دیگــر آفــات هســتند . از بیمــاری هــا نیــز مــی تــوان بــه 

ســفیدک پــودری ، بیمــاری زنــگ و لکــه برگــی هــای قارچــی و باکتریایــی اشــاره کــرد.
فضای سبز و زیباسازی محیط



اسامی برگزیدگان مسابقه کتابخوانی ویژه ی اردوی زیارتی قم 
و جمكران ۹۵/۰۲/۱۴ به شرح زیر می باشد:

ایــن عزیــزان میتواننــد جهــت دریافــت هدیــه ی خــود تــا 95/۴/15 بــه واحــد امــور 
فرهنگــی واقــع در ســاختمان مرکــزی مراجعــه فرماینــد.

اسامی برگزیدگان مسابقه کتابخوانی »از آسمان تا آسمان، 
صد نكته از زیارت عاشورا « به شرح زیر می باشد:

ایــن عزیــزان میتواننــد جهــت دریافــت هدیــه ی خــود تــا 95/۴/15 بــه واحــد امــور 
فرهنگــی واقــع در ســاختمان مرکــزی مراجعــه فرماینــد.

۷اجتماعی شماره ۹۸۰، شنبه  ۵  تیر ماه  ۱۳۹۵
۱۹ رمضان ۱۴۳۷، ۲۵ ژوئن  ۲۰۱۶

حمید رحمتی فرد
 استخدام: ۷0/05/1۲
محل کار: نوردگرم

بازنشستگی :1۳95/0۳/0۲

سید حبیب اله هاشمی
 استخدام: ۷1/05/10
محل کار: نورد سرد

بازنشستگی :1۳95/0۳/05

حمید رضا اصانی
استخدام: ۷۲/01/۳1

محل کار: فوالد سازی و
 ریخته گری مداوم

بازنشستگی :1۳95/0۳/0۷

مظاهر سعیدی
 استخدام: ۷0/0۳/19

محل کار: کنترل مواد 
بازنشستگی :1۳95/0۳/0۴

سهراب مسیح پور
استخدام: 69/0۴/06

محل کار: فوالد سازی و
 ریخته گری مداوم

بازنشستگی :1۳95/0۳/06

محمد حسین دره شوری
 استخدام: 69/0۴/0۲

محل کار: انرژی و سیاالت
بازنشستگی :1۳95/0۳/11

حسین کریمی
 استخدام: 69/0۲/1۲

محل کار: انرژی و سیاالت
بازنشستگی :1۳95/0۳/1۴

بهمن بهرامی
 استخدام: 69/0۲/15

محل کار: حسابداری عمومی
بازنشستگی :1۳95/0۳/16

سعید حفیظی
 استخدام: ۷0/0۴/۲۳

محل کار: نوردگرم
بازنشستگی :1۳95/0۳/05

سید علی ریخته گران
 استخدام: ۷1/0۲/۲۳

محل کار:آزمایشگاه ها
بازنشستگی :1۳95/0۳/0۸

مظاهر حیدری وینیچه
 استخدام: 69/09/۲۲

محل کار: فوالد سازی و
 ریخته گری مداوم

بازنشستگی :1۳95/0۳/1۲

غامرضا اورنگی
 استخدام: ۷0/06/16

محل کار: انرژی و سیاالت
بازنشستگی :1۳95/0۳/16

ابراهیم موسی زاده
 استخدام: ۷1/0۴/10
محل کار: نورد سرد

بازنشستگی :1۳95/0۳/0۴

شهریار حبیبی
 استخدام: 69/0۲/15
محل کار: آهن سازی

بازنشستگی :1۳95/0۳/05

مرتضی کیانی
 استخدام: ۷0/0۳/01

محل کار: فوالد سازی و
 ریخته گری مداوم

بازنشستگی :1۳95/0۳/0۷

محمود خرمی
 استخدام: ۷0/0۲/۲۲

محل کار: حسابداری عمومی
بازنشستگی :1۳95/0۳/11

حسن رنجکش آدر منابادی
 استخدام: 69/10/۲6
محل کار: آهن سازی

بازنشستگی :1۳95/0۳/15

بهروزاحمدی
 استخدام: ۷0/0۲/۲1
محل کار: نورد گرم

بازنشستگی :1۳95/0۳/19

محمد نصر اصفهانی
 استخدام: 69/10/۲9

محل کار: انرژی و سیاالت
بازنشستگی :1۳95/0۳/15

رسول حداد خوزانی
 استخدام: 69/0۳/0۷

محل کار: کنترل کیفی
بازنشستگی :1۳95/0۳/19

تدبیر روزگار ما را در این مسیر چه زیبا روانه کرد
 دیروز چشم انتظار این که چه موقع

پایان راه مي رسد از دور دستها
امروز در حسرت و دریغ که افسوس

این روزها چه زود و چه آسان تمام شد
یادش بخیر باد، همواره بعد از این

در ازدحام خاطره ها شاد مي شویم
فــوالد مبارکــه بعنــوان مولــود انقــاب اســامي و یکــي از افتخــارات عظیــم جمهــوري اســامي ایران 
جایــگاه کســاني بــوده کــه بــا عشــق و عاقــه بــه میهــن عزیــز در جهــت توســعه اقتصــادي کشــور 
ــور  ــا حض ــه همان ــود ک ــي خ ــگاه اصل ــه جای ــرکت را ب ــن ش ــده اند ای ــق ش ــد و موف ــاش کرده ان ت

موفــق در بازارهــاي داخلــي و خارجــي اســت برســانند.

معرفي نفرات  برتر ايمني

موفقیت يکی از همکاران در عرصه علمی

ابراهیم بابا جانیعباس سپهری ابراهیم غفاری

اطالعیه

اطالعیه

اطالعیه

اطالعیه

بازدید خانواده های کارکنان فوالد مبارکه از شرکت در تاریخ ۳۱  اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

افتخار آفریني فرزندان همکاران در عرصه هاي علمي

 مهسا ترزبان

 امیر حسین رفیعی

مرضیه محمد نظر 

زهرا بهرامی کرکوندی

مبینا ابراهیمی

فائزه قادری

زهرا شریفی

فاطمه قادری
* خانــم زهــرا شــریفی فرزندهمــکار گرامــی آقــای محمــد شــریفی شــاغل در واحــد نــورد ســرد موفق 
بــه دریافــت گواهینامــه پایــان دوره رو خوانــی قــرآن کریــم بــا رتبــه عالــی از مؤسســه جامعــه القــرآن 

الکریــم اســتان اصفهــان گردید.
* خانــم مبینــا ابراهیمــی فرزنــد همــکار گرامــی آقای ایــرج ابراهیمــی شــاغل در واحد احیاء مســتقیم 
موفــق شــد در مســابقات قــرآن و معــارف اســالمی شهرســتان مبارکــه ، رتبــه اول آمــوزش و پــرورش 

مبارکــه را کســب نماید .
* خانــم مهســا ترزبــان فرزنــد همــکار گرامــی آقای محســن ترزبــان شــاغل در واحــد اورژانس مجتمع 
فــوالد ســبا موفــق شــد در مســابقات قــرآن و معــارف اســالمی رتبــه اول آمــوزش و پــرورش زریــن 

شــهر را کســب نمایــد .
* خانــم مرضیــه محمــد نظــر فرزنــد همــکار گرامــی آقــای حســین محمد نظــر شــاغل در واحــد نورد 
ســرد موفــق شــد در چهاردهمیــن دوره مســابقات علمــی دانــش آمــوزان دوره اول متوســطه ناحیــه 4 

اصفهــان رتبــه اول را کســب نمایــد.
* خانم هــا فاطمــه و فائــزه قــادری فرزنــدان همــکار گرامــی آقــای مهــران قــادری شــاغل در واحــد 
فوالدســازی موفــق بــه دریافــت لــوح تقدیــر مســابقات قرآنــی مــدارس از دارالقــرآن امــام رضــا )ع( 

ورنامخواســت گردیدنــد.
 * آقــای امیــر حســین رفیعــی فرزنــد همــکار گرامــی آقای حســن رفیعــی شــاغل در ناحیــه تعمیرگاه 

مرکــزی ،موفــق شــد مقــام اول مســابقات روباتیک اســتانی را کســب نماید .
* خانــم زهــرا بهرامــی کرکونــدی )روشــندل( فرزنــد همــکار گرامــی عبــد الرســول بهرامــی کرکوندی 
شــاغل در واحــد مدیریــت شــهری موفــق شــد در چهاردهمیــن دوره مســابقات علمــی دانــش آمــوزان 

دوره اول متوســطه ، رتبــه برتــر شهرســتان مبارکــه را کســب نمایــد .
کسب این موفقیت های ارزنده را به ایشان و خانواده های محترمشان تبریک عرض می نماییم

مقالــه برتــر فــوالد مبارکــه در بیــن شــرکتهای بــزرگ دانیلی، 
SMS، پوســکو و ...  و از میــان 1۴0 مقالــه خارجــی در کنفرانــس 
ــورد Rolling 2016   انتخــاب و توســط آقــای  بیــن المللــی ن
ــمت  ــفاهی( در قس ــخنرانی)ارئه ش ــورت س ــتدام بص پورمس

محصــوالت جدیــد در شــهر گراتــس اتریــش ارائــه گردیــد.
ــا موضــوع تولیــد  ــه کــه ب ــن مقال ــوان ای ــه عن ــا اشــاره ب ــور مســتدام  ب پ
فــوالد اســتحکام بــاال در ایــن کنفرانــس ارائــه شــد، گفــت:. طراحــی فرآیند 
فوالدســازی و نــورد گــرم در واحــد متالــورژی و روش هــای تولیــد انجــام و 
تولیــد ذوب و تختــال و کالف گــرم در نواحــی فوالدســازی و نــورد گــرم و 

بــا اســتفاده از عناصــر نیوبیــوم و وانادیــم و کنتــرل دماهــای نــورد گــرم فــوالد S500MC و بــا حداقــل 
تنــش تســلیم 500 مــگا پاســکال تولید و به شــرکت شاســی ســازی ایران و شــرکت ماموت ارســال شــد.

ایشــان درخصــوص کاربــرد ایــن نــوع ورق گفــت: ایــن محصــول درســاخت شاســی کشــنده هــای 
ســنگین و تریلرهــا مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و از واردات ایــن نــوع فــوالد و خــروج ارز از کشــور 

مؤثــر بــوده اســت. 

بــروز حــوادث شــغلي حــوادث غیرمترقبــه وبالیاي طبیعــي درتمام کشــورهاي جهــان و بویــژه صنایع 
فوالدســازي همــراه بــا صدمــات انســاني و خســارت هاي فــراوان اســت وازآنجایــي کــه کشــور مــا نیــز 
درگــروه کشــورهاي درحــال توســعه اســت بــروز حــوادث شــغلي و حفــظ منابــع انســاني و تجهیــزات 
شــرکت هااز بســیاري جهــات حائــز اهمیــت اســت از ایــن رو بررســي هــا نشــان مــي دهــد کــه رعایت 
دســتورالعمل هاي ایمنــي پیــش از وقــوع حــوادث ســهم عمــده اي درکاهــش خطــرات و آســیب هاي 

ناشــي از حــوادث دارد.
درهمیــن رابطــه از ســوي واحــد حفاظــت فیزیکــی آقایــان: عباس ســپهری، ابراهیــم غفــاری و ابراهیم 

بابــا جانــی بــه عنــوان نفــرات برتــر ایمني ایــن واحــد معرفــي گردیدند.

تمدید ثبت نام بیست و هشتمین دوره مسابقات 
قرآنی فوالد مبارکه

بــه اطــاع آن دســته از داوطلبانــی کــه موفــق بــه ثبــت نــام در بیســت و هشــتمین 
دوره ی مســابقات قــرآن ، اذان و معــارف شــرکت فــوالد مبارکــه نشــده انــد ، می رســاند، 
تــا تاریــخ ۷ تیرماه مــی توانند بــا مراجعــه بــه ســایت http:/cuc.msc.ir/scc  نســبت 

بــه ثبــت نــام خــود اقــدام نماینــد و پــس از آن قابــل تمدیــد نخواهــد بــود.
امور فرهنگی

بــه اطــاع همــکاران گرامــی کــه از بیــن گزینــه ســفرهای بلنــد مــدت ســال 95-96 
گزینــه شــارژ اینترنتــی را انتخــاب نمــوده انــد مــی رســاند بــرای ایجــاد تســهیل و 
ارائــه بهتــر خدمــات بــه همــکاران الزم اســت قبــل از مراجعــه بــه آژانــس هــای طرف 
قــرارداد جهــت دریافــت کــد رهگیــری بــه نماینــده شــرکت جهانگــردی مســتقر در 
ســاختمان امورحقوقــی اتــاق شــماره 11 مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن داخلــی۳۲۴۴۷ 
و شــماره همــراه 091۳۸۷۲۷1۴۷ تمــاس حاصــل  نماینــد . همچنیــن نماینــده شــرکت 
مذکورآمــاده ارائــه کلیــه خدمــات ســفر از قبیــل اخــذ گواهینامــه بیــن المللــی ، رزرو 
تورهــای مســافرتی  رزرو هتــل در سراســر کشــور، بلیــط هواپیمــا و قطــار و همچنیــن 

ارائــه تســهیات وام ســفر بــدون کســر مبلــغ از ســرانه ســفر کارکنــان مــی باشــد.
خدمات اجتماعی

مسابقه هدیه هاي آسماني ویژه خواهران فوالد مبارکه
ــگاه بســیج  ــه مــی رســاند ،  پای ــوالد مبارک ــه خواهــران شــاغل در ف ــه اطــاع کلی ب
خواهــران در نظــر دارد مســابقه هدیــه هــاي آســماني را بعــد از مــاه مبــارک رمضــان 

ــد. ــزار نمای ــوري برگ ــورت حض بص
الزم بذکــر اســت کــه فایــل مســابقه هدیــه هــاي آســماني بــه صــورت روزانــه از اول 

مــاه رمضــان از طریــق سیســتم پیــام اتوماســیون اداري ارســال گردیــده اســت. 
ضمناً زمان و محل مسابقه متعاقباً اعام مي گردد. 

حوزه مقاومت بسیج شرکت فوالد مبارکه 

پرسنلینام و نام خانوادگیردیف

96134ثریا مدرک1
46707زهره ردانی پور2
----زهرا اکبری3
947042حسین طالبی4
59069محمود سهرابی5

پرسنلینام و نام خانوادگیردیف

918289سید محمد صفوی1
914390احمدرضا رجبی2
96655حجت ا... شیرانی فرادنبه3

هفتم تیر سالروز شهادت آیت ا... دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقالب و رهبری تسلیت باد



مهدی اسدی از واحد آزمایشگاه مرکزی
بــا توجــه بــه عــدم دســتگاه کارت خــوان مخصــوص کارت هــای چنــد منظــوره جدیــد بانــک تجــارت 
دربعضــی از  رســتورانهای طــرف قــرارداد فــوالد مبارکــه اقــدام الزم در ایــن خصــوص  صــورت پذیــرد. 

دانشمند از واحد احیاء مستقیم
لطفا در صورت امکان نسبت به عقد قرارداد با رستوران هتل پردیس اقدام شود.

ابراهیم حاجی عرب از ناحیه فوالد سازی
لطفــاً مســئولین خدمــات عمومــی درصــورت امــکان بــا رســتوران فــردوس نجــف آبــاد قــرارداد منعقــد 

. یند نما
تمــاس گیرنــدگان: آقایــان پیرعلــی ، صالــح ،آبادچــی ،ضیایــی، نجاریــان، اکبــر احســانی وجمعــی از 
همــکاران آهــن ســازی، یوســفیان، بکرانــی، جمعــی از کارکنــان نــورد ســرد، عارفیــان وکرباســی ضمــن 
تشــکر از تمــاس شــما بــا خبرنامــه فــوالد پیــام شــما دریافــت و بــراي اطــالع رســاني و اخــذ پاســخ بــه 

مســئولین مربوطــه ارجــاع گردیــد.

محمد جهانی ازواحد نورد سرد 
از زحمــات کلیــه پرســنل و مدیریــت ویالهــای نوشــهر که بــا اخالق خــوب ،مســئولیت پذیــری و برقراري 

نظــم، محیطــي مناســب را فراهــم نمــوده انــد، قدردانی وتشــکر مــی نمایم.
bوc جمعی از همکاران شیفت

از راننــده ی ســرویس شــیفت ســکوی 14 بــه علــت برخــورد مناســب و رعایــت مقــررات راهنمایــی و 
رانندگــي، تشــکر و قدردانــی مــی نماییــم.

  Cمحسن رضایی ازواحد توزیع برق وهمکاران شیفت 
از راننــده ســکوی 139 شــیفت بخاطــر رعایــت مقــررات راهنمایــی و رانندگــی و نظافــت اتوبــوس، تشــکر 

و قدردانــی مــی نمایــم.
غامعلی اسماعیلی وغامرضا نجاتی از مجتمع فوالد سبا 

ــی،  ــی و رانندگ ــررات راهنمای ــت مق ــل رعای ــه، بدلی ــو و درچ ــیر دهن ــرویس روزکار مس ــده س از رانن
ــم.  ــی نمایی ــی م ــکر و قدردان ــته، تش ــوب وشایس ــورد خ ــی و برخ وقت شناس

B پرسنل شیفت
 از راننــده ســرویس کرکونــد بدلیــل رعایــت مقــررات راهنمایــی و رانندگــی، وقــت شناســی و برخــورد 

خــوب وشایســته، تشــکر و قدردانــی مــی نماییــم. 
کاوس راه پیما مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف کارکنان

ازکلیــه دوســتان وهمــکاران گرامــی کــه درغــم ازدســت دادن پدرخانــم اینجانــب ابرازهمــدردی نمودنــد، 
تقدیروتشــکر مــی نمایم.

اصغر اسماعیلی از واحد تعمیرات مرکزی برق 
ازکلیــه دوســتان وهمــکاران گرامــی کــه درغــم ازدســت دادن پدراینجانــب ابرازهمــدردی نمودنــد، تقدیــر 

و تشــکر مــی نمایــم.
حبیب جعفری ازناحیه فوالدسازی

ــد،  ــدردی نمودن ــب ابرازهم ــت دادن پدراینجان ــم ازدس ــه درغ ــی ک ــکاران گرام ــتان وهم ــه دوس  ازکلی
ــم. ــی نمای تقدیروتشــکر م

حسین عطایی از واحد احیاء مستقیم
از کلیه همکاران گرامی  که در غم از دست دادن مادر اینجانب ابراز همدردی نمودند، تقدیروتشکر می نمایم.
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آماده دريافت نظرات و پیشنهادات شما

در  ارسال پیامک نام و نام خانوادگی و محل كار درج شود

رسانه فوالد خانواده

ستونی که شما می نویسیدشماو فوالد
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تقدیر و تشکر

ابراز همدردی

ابراز همدردی

مرگ پایان زندگی نیست 
آغازی است بر پرواز مرغ جان 
بر گستره ملکوت و رجعتی به 

محضر دوست  

در اســام بــرای زنــده ماندن فرهنگ شــهادت 
هــرگاه مــي خواهنــد مقــام کســی یــا کاری را 
بــاال ببرنــد، مــي گوینــد: مقــام فــان شــخص 
یــا انجــام فــان کار برابــر بــا ثــواب شــهید و 
یــا مقــام شــهادت اســت. بــه عنــوان نمونــه، 
ــاع  ــرای دف ــه ب ــه مظلومان ــی ک ــارة کس درب
ــق  ــه عاش ــی ک ــود، کس ــته ش ــش کش از مال
شــود و عشــق خویــش را کتمــان کنــد و عفت 
ــل  ــت اه ــا محّب ــه ب ــی ک ــازد، کس ــه س پیش
ــردی  ــا رود، ف ــام از دنی ــم الس ــت علیه بی
ــت  ــل بی ــت اه ــت، محّب ــان غیب ــه در زم ک
ــه  ــی ک ــد، کس ــظ کن ــام را حف علیهم الس
بــرای عائلــه اش کار و تــاش و تحّمــل زحمــت 
مي کنــد و مجروحیــن جنــگ و... وعــدة 
ــت.  ــده اس ــام او داده ش ــهید و مق ــواب ش ث

ــدن  ــده مان ــرای زن ــز ب ــه الســالم نی ــی علی ــام عل ام
ایــن فرهنــگ و راه رســیدن بــه ثــواب شــهادت 
مي فرمایــد: ســربازان! بــر جــای خــود محکــم 
بایســتید! در برابــر بالها و مشــکالت اســتقامت کنید! 
شمشــیرها و دســتها را در هــوای زبــان خویــش بــه 
کار نبریــد و آنچــه کــه خداونــد شــتاب در آن را الزم 
ندانســته، شــتاب نکنیــد؛ زیــرا  هــر کــس از شــما که 
در بســتر خویــش بــا شــناخت حــق خــدا و پیامبــر 
ــهید از  ــرد، ش ــالم بمی ــم الس ــت او علیه ــل بی و اه
دنیــا رفتــه و پــاداش او بــر خداســت و ثــواب اعمــال 
نیکویــی کــه قصــد انجــام آن را داشــته، خواهــد برد و 
نیــت او جــای شمشــیر کشــیدن ]و ثــواب آن[ را دارد. 

زنده نگه داشتن یاد شهداء 
ارزش شــهادت و شــهادت طلبــی امــری اســت 
ــد.  ــدان اعتــراف دارن ــی دشــمنان مــا نیــز ب کــه حّت
ــت گفــت: یکــی از  ــی در کوی پرفســور بیــل آمریکای
ــهادت  ــران، ش ــالب اســالمی در ای ــة انق ــل ادام عوام
طلبــی اســت. بــه ایــن جهــت، در فرهنــگ اســالمی 
یکــی از تالشــها ایــن اســت کــه یــاد شــهداء همیشــه 
ــده نگــه داشــته شــود.  و در همــه جــا در اذهــان زن

ــددی در  ــوارد متع ــالم در م ــه الس ــی علی ــام عل ام
ــاد  ــرده و ی ــاد ک ــته ی ــهدای گذش ــه از ش نهج البالغ

ــي دارد،  ــی م ــاران را گرام ی

فرهنگ سازي 
بهتریــن راه بــرای زنــده نگــه داشــتن فرهنــگ 
شــهادت اندیشــه دهــی و فرهنــگ ســازی در درون 
جامعــه اســت. اگــر چنیــن مســئله ای اتفــاق افتــاد، 
خــود بــه خــود جامعــه بــه دنبــال شــهادت و فرهنگ 
آن خواهــد رفــت.  امــام علــی علیــه الســالم بــا بیانات 
مختلــف، بــه اندیشــه دهــی و فکــر ســازی پرداختــه 

اســت:
همانــا مــرگ بــه ســرعت در جستجوی]شــما[ ســت. 
ــرار  ــه ف ــا ک ــد و آنه ــروی مقاومــت دارن ــه نی ــا ک آنه
مــي کننــد، هیــچ کــدام را از چنــگال مــرگ رهایــی 
ــته  ــا کش ــن مرگه ــي تری ــتی گرام ــه راس ــت. ب نیس

ــدا[ ســت. ــدن ]در راه خ ش
ــی را  ــهادت طلب ــش ش ــای خوی ــن دعاه گاه در ضم
ــود:  ــي فرم ــرد و م ــي ک ــق م ــردم تزری ــان م در اذه
از خــدا درجــات شــهیدان و زندگــی ســعادتمندان و 

ــم.  ــي کنی ــت م ــران را درخواس ــینی پیامب هم نش
ــهادت  ــگ ش ــج فرهن ــرای تروی ــر ب ــای دیگ در ج
فرمــود:  بــه راســتی اگــر شــما ]بــه شــهادت نرســید 
ــا  ــرگ از دنی ــا م ــوید، ب ــته نش ــدا کش و[ در راه خ

مي رویــد. 

عشق امام علی علیه السام به شهادت 
امیرمؤمنــان علــی علیــه الســالم کســی نیســت کــه 
دیگــران را تشــویق و ترغیــب به شــهادت کنــد و خود 
از آن فــراره و گریــزان باشــد. آن حضرت ســراپا عشــق 
ــود و عمــری  ــه لقــاء اهلل ب ــه شــهادت و پیوســتن ب ب
در آرزوی شــهادت زندگــی کــرد. اســتاد مطهــری در 

ــاره مــي گویــد: یکــی از خصوصیاتــی کــه در  ایــن ب
تاریــخ صــدر اســالم مشــهود اســت، روحیــه خاصــی 
اســت کــه در بســیاری از مســلمین صــدر اول دیــده 
مي شــود.  وآن نشــاط شــهادت  اســت. در رأس همــه 
ایــن افــراد علــی علیــه الســالم اســت... علــی بــه امید 

شــهادت زنــده بــود. 

رمضان آخر و اوج عشق به شهادت 
امــام علــی علیــه الســالم در آخریــن ماه رمضــان عمر 
خویــش حــال عجیبــی داشــت، لحظــه بــه لحظــه از 
شــهادت خویــش خبــر مــي داد، اشــتیاق خــود را بــه 
آن ابــراز مــي داشــت و هــر شــب را بــرای افطــاری در 
منــزل یکــی از فرزنــدان ســپری مــي کــرد. ابــن حجر 
عســقالنی مــي گویــد: آن گاه کــه رمضــان ]آخــر عمر 
علــي[ فــرا رســید، همــان رمضانــی کــه مــوال در آن 
کشــته شــد، شــبی در منــزل حســن علیــه الســالم 
ــبی  ــالم و ش ــه الس ــین علی ــزل حس ــبی در من و ش
ــر و...  ــداهلل جعف ــزل[ عب ــب من ــرش زین ــزد ]دخت ن
افطــار مــي کــرد و بیــش از ســه لقمــه ]غــذا[ میــل 
ــا  نمي کــرد و مــي فرمــود: دوســت دارم خدایــم را ]ب

شکم[گرســنه مالقــات کنــم. 
هــر چــه شــب نوزدهــم نزدیــک تــر مــي شــد، عشــق 
و اشــتیاق مــوال بــه شــهادت شــعله ورتــر مــي گردید. 
روز ســیزدهم مــاه مبــارک رمضــان در مســجد کوفــه 
ــود: ای  ــرد و فرم ــنش رو ک ــه حس ــر ب ــراز منب برف
ــاه گذشــته؟ گفــت:  ــن م ــا محمــد! چنــد روز از ای اب
ســیزده روز ای امیرمؤمنــان! آن گاه رو کــرد به ســوی 
حســین علیــه الســالم و فرمــود: ای ابــا عبــداهلل! چند 
ــد،  ــرار دارن ــردم در آن ق ــه م ــی ک ــاه رمضان روز از م
ــالم  ــه الس ــین علی ــس حس ــت؟ پ ــده اس ــی مان باق
گفــت: هفــده روز ای امیرمؤمنــان! ســپس دســتی بــه 
محاســنش کشــید، در حالــی کــه در آن روز ســفید 
شــده بــود. آن گاه فرمــود: خــدا بــزرگ تــر اســت، ]به 
زودي[ محاســن را بــا خونــش خضــاب مــي کنــد، آن 

گاه کــه شــقي تریــن آنهــا برانگیختــه شــود.

فرهنگ شهادت از منظرامام علی علیه السالم

اعمال شبهای قدر بر دو نوع است:
اعمالــی کــه در هــر ســه شــب انجــام مــی شــود و بــه 
اعمــال مشــترک معــروف اســت و اعمالی کــه مخصوص 
هــر یــک از شــبهای مبــارک نوزدهــم، بیســت و یکــم و 

بیســت و ســوم اســت.

اعمال مشترک:
1. غســل کــردن کــه بهتــر اســت مقــارن غــروب آفتــاب 

غســل کــرده و نمــاز عشــا بــا غســل خوانــده شــود.
ــدن 2 رکعــت نمــاز کــه در هــر رکعــت بعــد از  2.خوان
حمــد، هفــت مرتبــه ســوره ی توحیــد را خوانــده و بعــد 
از نمــاز هفتــاد مرتبــه گفتــه شــود: اَســَتغُفِراهللَ َو اَتــوُب 

اِلَیــِه.
3. قــرآن مجیــد را بــاز کــرده و در مقابــل خــود گذاشــته 
و دعــای واردشــده را بخوانیــد )رجــوع کنیــد بــه کتــاب 
شــریف مفاتیــح الجنــان( و بعــد از آن حاجــت خــود را از 

ــدا بخواهید. خ
ــرگرفته و  ــر س ــم( را ب ــرآن کری ــریف )ق ــف ش 4.مصح

ــت  ــد از آن حاج ــد و بع ــوص را بخوانی ــات مخص مناج
ــد: ــدا بخواهی ــود را از خ خ

5. زیــارت بــارگاه امــام حســین)ع( و خوانــدن زیــارت آن 
حضــرت از راه دور

ــادت کــردن(  در  ــدن و عب ــدار مان ــا داشــتن )بی 6. احی
ایــن شــبها. در روایــات بســیاری از پیامبــر)ص( و 
معصومیــن)ع( نقــل شــده اســت هــر کــس شــب قــدر 

ــود. ــده ش ــان او آمرزی ــد، گناه ــا کن را احی
7. فضیلــت و پــاداش بســیار دارد کــه صــد رکعــت نمــاز 
ــر اســت کــه در هــر رکعــت بعــد  ــده شــود و بهت خوان
از ســوره ی مبــارک حمــد، ده مرتبــه ســوره ی توحیــد 

خوانــده شــود.

ــز ســفارش  ــر نی ــارک، اعمــال زی ــن شــب های مب در ای
شــده اســت:

1. خوانــدن دو رکعــت نمــاز بــرای ســالمتی امــام زمــان 
)عــج( و تعجیــل در ظهــور آن حضــرت

2. خوانــدن دو رکعــت نمــاز بــرای شــادی روح همــه ی 
ــر  ــن ذک ــار گفت درگذشــتگان و اســیران خــاک و 25 ب
"اللهــم اغفرلــی لجمیــع المومنیــن و المومنــات و 

ــلمات" ــلمین و المس المس
ــت  ــل بی ــه اه ــم ب ــاز تقدی ــت نم ــدن دو رکع 3. خوان

ــل ــای توس ــدن دع ــر)ص( و خوان پیامب
4.خوانــدن دو رکعــت نمــاز حضــرت زهــرا)س( :در 
رکعــت اول بعــد از حمــد صــد مرتبــه ســوره قــدر و در 
ــد ــه ســوره توحی ــد از حمــد صــد مرتب رکعــت دوم بع

5.خواندن سوره های مبارک دخان و قدر

در میــان ماههــاي ســال، مــاه مبــارک رمضان 
ــرافت و  ــدر از ش ــب ق ــبها، ش ــان ش و از می
عظمــت ویــژه ای برخــوردار اســت. در اهمیت 
ــم  ــرآن کری ــه ق ــس ک ــن ب ــب، همی ــن ش ای
مــی فرمایــد:  و تــو چــه مــی دانــی کــه شــب 
قــدر چیســت؟ شــب قــدر بهتــر از هــزار مــاه 
اســت.  شــب قــدر، شــبی اســت کــه از هــزار 
مــاه ]بیش از هشــتاد ســال[ بهتــر و بــه اندازة 
ــر برکــت ارزش دارد.  ــی و پ یــک عمــر طوالن
ــه  ــت ک ــی اس ــبخت کس ــعادتمند و خوش س
بــا ســامتی و معرفــت، ایــن مــاه، بــه ویــژه 
ــدر را درک کــرده، از فیوضــات آن  شــبهای ق

بهــره منــد گــردد.
رســول خــدا)ص( در خطبــة شــعبانیه، رمضــان را ماه 
ضیافــت خــدا معرفــي کرده اســت و مــي فرمایــد: ای 
مــردم! اینــک مــاه خــدا آمیختــه بــا برکــت، مهربانــی 
و آمــرزش بــه شــما رو آورده اســت، ماهــی کــه نــزد 
ــا  ــای آن ب ــر اســت روزه ــا برت ــی ماهه خــدا از تمام
ــام و شــبانگاهانش برتریــن شــبها  فضیلــت تریــن ایّ
و ســاعتهای ایــن مــاه، افضــل ســاعات اســت. ماهــی 
کــه عمــوم شــما بــه میهمانــی پــروردگار در ایــن مــاه 

دعــوت شــده ایــد. 
ــدر  ــبهای ق ــان، ش ــارک رمض ــاه مب ــت م اوج معنوی
ــل  ــت روز الاق ــن بیس ــول ای ــد در ط ــا بای ــت. م اس
کاری کــرده باشــیم کــه در ایــن ایــام و لیالــی قــدر 
)نوزدهــم، بیســت و یکــم و بیســت و ســوم( بتوانیــم 
بــه صــورت یــک میهمــان بــر سرســفره ایــن میزبــان 
ــال  ــه خی ــن - ب ــا، ای ــن روزه گرفتنه ــویم. ای وارد ش
خودمــان-  زنجیــر بــر نفــس اّمــاره زدنهــا، بــا طبیعت 
مبــارزه کردنهــا، ، ذکــر خــدا زیــاد کــردن، دعــای زیاد 
ــاد خــدا  ــردن، در ی ــالوت ک ــاد ت ــرآن زی ــدن، ق خوان
زیــاد بــودن، اینهــا همــه آمادگــی اســت بــرای اینکــه 
در ایــن شــبهای احیــاء بتوانیــم ماننــد یــک میهمــان 
بر ســر ســفرۀ رحمــت خالــق خودمــان وارد بشــویم و 
در ایــن ضیافــت شــرکت کنیم. توبــه، انابه و اســتغفار 
کنیــم. از خــدای متعــال رحمــت و ســعادت بخواهیم، 
ــان و  ــرادران مؤمــن خودم ــرای ب ــان و ب ــرای خودم ب
ــان را  ــس خودم ــالح نف ــالمی. اص ــة اس ــرای جامع ب
ــا  ــرای نورانیــت اســت. م ــادت ب ــم. اصــاًل عب بخواهی
عبــادت مــی کنیــم بــرای اینکــه به وســیلة عبــادت و 
بــه یــاد خــدا بــودن و غیــر خــدا را فرامــوش کــردن، 
از ایــن ظلمتهــا، کدورتهــا و تیرگیهــا بیــرون بیاییم و 
قلــب مــا بــه نــور الهــی منــّور شــود. خداونــد متعــال 
ــرود آمــدن فرشــتگان،  ــه وســیلة ف ــدر، ب در شــب ق
اســتجابت دعــا، لطافــت روح، و دوری از دوزخ، مؤمنان 

را پذیرایــی مــی کنــد.

احیاء شب قدر 
اولیــای بزرگــوار دیــن علیهــم الســالم اعمال بســیاری 
دربــاره شــبهای مــاه رمضــان، بــه خصــوص شــب قدر 
بــه مــا تعلیــم نمــوده انــد که احیــا و شــب زنــده داری 
از جملــة آن اســت . از آثــار احیــای شــب قــدر، همین 
بــس کــه رســول خــدا)ص( مــی فرمایــد: هــر کــس 
ــد، دلــش  ــده داری بگذران ــه شــب زن شــب قــدر را ب
در آن روزی ]روز قیامــت[ کــه همــه قلبهــا بمیرنــد، 

ــد ُمرد.  نخواه
ــب  ــدر را موج ــب ق ــای ش ــز احی ــر)ع( نی ــام باق ام
بخشــیده شــدن گناهــان دانســته، می فرماید: کســي 
کــه شــب قــدر را احیــا بگیــرد، گناهانــش بخشــیده 
مــی شــود؛ گرچــه بــه ســتارگان آســمان و ســنگینی 

ــا باشــد.  ــه دریاه ــا و پیمان کوه ه
گفتنــي اســت کــه احیــا و شــب زنــده داري زمانــي 
ارزشــمند اســت کــه بــه قــول شــهید مطهري انســان 
ــات  ــی حی ــد؛ یعن ــده باش ــب، زن ــودش در آن ش خ
معنــوی داشــته باشــد. حیــات معنــوی انســان بــه یاد 
خــدا ]بــودن[ اســت. بــه هــر انــدازه و در هــر حالــت 
کــه قلــب انســان از خــدا غافــل نباشــد، انســان زنــده 

اســت
خــوب اســت مــا در ســال الاقــل یکی دو ســه شــب را 
بــه عنــوان تشــّبه بــه اولیــای خــدا زنــده نگــه داریــم؛ 
یعنــی واقعــاً کوشــش کنیــم کــه در ایــن شــبها تمام 
شــب را بــه یــاد خــدا بــه ســر ببریــم، حالــت توبــه و 

اســتغفار داشــته باشیم.

سفارش به استغفار و توبه
ســفارش بــه اســتغفار و توبــه، مخصوصــاً در چنیــن 
ــت  ــاه و معصی ــه گن شــبهایي از آن جهــت اســت ک
ــب  ــازد و قل ــی س ــوده م ــیاه و آل ــان را س ــب انس قل
ــگاه  ــد جای ــی توان ــوده، نم ــرف آل ــد ظ ــوده همانن آل
ــن  ــه همی ــد. ب ــي باش ــق تعال ــت ح ــي و نورانی پاک
دلیــل هیــچ دعــا و راز و نیــازي از او قبــول نمی شــود. 
امیرمؤمنــان(ع ) در دعــاي کمیــل مــي فرمایــد: 
پــروردگارا! گناهانــي را کــه موجــب حبــس ] و عــدم 

ــرز.  ــا مــی شــود، بیام اســتجابت[ دع
پــس از اســتغفار و توبــه، نوبت بــه دعا و درخواســت از 
ذات خداونــد متعــال مــی رســد. چگونــه دعا کــردن و 
چــه چیز از خــدا خواســتن، آداب و خصوصیاتــي دارد 
کــه بیــان آن جایــگاه دیگــري مي طلبــد؛ امــا تنهــا به 
ایــن نکتــه از شــهید مطهــري اشــاره مــی کنیــم کــه 
مــی فرمایــد: یکــی از بــزرگان مــی گفــت: ما همیشــه 
وقتــی دعــا مــی کنیــم، بــه خــدا می گوییــم: خدایــا! 
بــه مــا بــده، هیــچ وقــت دعــا نمــی کنیــم خدایــا! از 
مــا بگیــر، در صورتــی کــه مــا بــه ایــن دعــا بیشــتر 
احتیــاج داریــم. مــا بــه آن چیزهایــی کــه خــدا بایــد 
از مــا بگیــرد بیشــتر احتیــاج داریــم تــا آن چیزهایــی 
کــه بخواهــد بــه مــا بدهــد. تــا اینهایی کــه از مــا باید 
بگیــرد، از مــا نگیــرد، هیــچ چیــز قابــل دادن نیســت. 
مــا بایــد بگوییــم: خدایــا! ایــن حــب جــاه و مــال را از 
مــا بگیــر، ایــن حســادتها را از مــا بگیــر، ایــن کینه ها 
و عقــده هــا را از مــا بگیــر، ایــن کدورتهای قلبــی را از 

مــا بگیــر، ایــن پــرده هــا را از جلــو چشــم مــا بــردار، 
ایــن َغلهــا، ایــن ِغشــها، ایــن ِحقدهــا، ایــن شــکها، 
ایــن ِشــرکها، ایــن کبرهــا، ایــن حســدها را از مــا بگیر 
. مابــه اینهــا بیشــتر احتیــاج داریــم تــا بــه اینکــه چه 
را بــه مــا بــده . اول آنچــه بایــد ازانســان بگیرنــد، آنهــا 
را بیــرون بریــز، آنــگاه بگــو: بــده. آن وقــت اســت کــه 
دعــای تــو مســتجاب مــی شــود و درخواســت هــا بــه 

اجابــت مقــرون مــی شــوند. 
ــد:  ــی فرمای ــه م ــج البالغ ــي)ع( درنه ــرت عل حض
خدایــا! اگــر زمانــی مــن گنــگ و الل شــدم، نفهمیدم 
از تــو چــه بایــد بخواهــم، عوضــی چیــزی خواســتم، 
ــدم،  ــور ش ــودم ک ــی خ ــوب واقع ــر از مطل ــا اگ خدای
چشــمهایم آن مطلوبهــای واقعــی را ندیــد و چیزهایی 
را دیــد کــه اصــاًل نبایــد مــن بــه اینهــا توجــه کنــم، 
ــا آن  ــه ب ــت ک ــن اس ــن ای ــای م ــن دع ــا! اولی خدای
لطــف و کــرم خــودت دســت بــه قلــب مــن بینــداز و 
دل مــرا هدایــت کــن کــه بفهمــم چــه بخواهــم، مــرا 

بــه مصالــح خــودم راهنمایــی کــن.
ایــن قلــب مــن را بگیــر و بــه ســوی رشــدش و آنچــه 
ــی  ــت، راهنمای ــش اس ــت و راه ــالح و هدای ــه ص ک
بفرمــا. از کــرم تــو و از لطــف تــو اینهــا عجیــب و چیز 
تــازه ای نیســت؛ یعنــی تــو چقــدر لطــف داری کــه 
بســیاری از اوقــات اصــاًل قلــب مــن را خــودت هدایت 
ــو بخواهــم، اینهــا هــم  کــرده ای کــه مــن چــه از ت

جــزء لطفهــای توســت. 

حضور در مسجد 
ســیرۀ معصومــان)ع( نشــانگر آن اســت کــه آن 
ــبهایي حضــور در مســاجد  ــن ش ــواران در چنی بزرگ
ــدر را  ــب ق ــای ش ــواران احی ــت. آن بزرگ ــوده اس ب
درون مســجد مــی گذراندنــد و بــا عمــل، بــه پیــروان 
ــن  ــاً در چنی ــاجد، مخصوص ــور در مس ــش حض خوی
شــبهای بــا برکتــی را تعلیــم مــی نمودنــد. چنانکــه 
رســول خــدا )ص( حتــی در شــبهای بارانــی، در حالی 
کــه مســجد مدینــه ســقف نداشــت، عبــادت و شــب 

ــرد.  ــرک نمــی ک ــده داری را ت زن
اعتــکاف رســول خــدا)ص(  در دهــة ســوم مــاه 
ــت  ــز نشــان از اهمی ــارک رمضــان در مســجد نی مب

ــت.  ــی اس ــکان مقدس ــن م ــور در چنی حض
یحیــی بــن رزیــن نقــل مــی کنــد کــه امــام 
صــادق)ع( بیمــاری شــدیدی داشــت؛ امــا ]بــا همــان 
حــال[ دســتور داد ایشــان را بــه مســجد پیامبــر)ص( 
بردنــد و حضــرت تــا صبــح روز بیســت و ســوم مــاه 

ــد. ــی ماندن رمضــان در آنجــا باق
دفترهماهنگی تبلیغات اسالمی 
شرکت فوالدمبارکه اصفهان

اعمال مشترک  شبهای قدر 

احیاء شب قدردر سیره اولیاء دین

پیامبراکرم  صلی اهلل علیه و آله :
َمن أحیی لَیَلَة الَقدِر ُحوَِّل َعنُه الَعذاُب 
َنِة القابَِلِة ؛   إلَی السَّ
هر کس شب قدر را احیا بدارد ، تا سال 
آینده عذاب از او بر داشته می شود .
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ــور )شــاغل در  ــم باقرپ ــان ابراهی ــا نهایــت تأســف در هفتــه ی گذشــته همــکاران گرامــی آقای ب
ــی )شــاغل در تعمیــرگاه مرکــزی(، مصطفــی سلحشــور  ــی جون ــد جوان فوالدســازی(، مجی
ــورد ســرد( از نعمــت پــدر وآقــای  ــدی )شــاغل در ن ــی محم ــی و عل ــا لقمان ــید علیرض و س
مصطفــی رحمانی)شــاغل در فــوالد ســازی( از نعمــت بــرادر و آقــای عبــداهلل صابــری )شــاغل 
در تعمیــرات مرکــزی( ،محمــد اســکندری )شــاغل در مدیریــت شــهری( و محمدتقــی علیزاده 
)شــاغل در خدمــات عمومــی و امــور رفاهــی( از نعمــت پرخیــر و برکــت مــادر محــروم گردیدنــد. 
بدینوســیله ایــن غــم جانــکاه وضایعــه جبــران ناپذیــر را بــه محضر ایشــان تســلیت عــرض می نماییم 

وآمــرزش مرحومیــن وصبــر وســالمتی بازمانــدگان را از خداوند رحمان خواســتاریم .
روابط عمومی

روز جهانی قدس، روز حمایت از قدس شریف و مسلمانان مظلوم فلسطین 
را گرامی می داریم


