
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد: 

تعالی فوالد مبارکه حاصل
تجربه و تفکر مدیریت و اراده کارکنان
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افتخارآفرینی یکی از شرکت های زیرمجموعۀ
4 فوالد مبارکه

برگزاری جلسۀ ارائۀ نتایج مطالعات شناسایی
کتشاف پهنۀ انارک پی جویی و ا
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با ساخت بیش از 800 قطعه انجام شد؛ 

مشارکت تعمیرگاه مرکزی در ساخت قطعات یدکی 
موردنیاز شرکت

گرفت؛ کید قرار  در جلسۀ تولید مجتمع فوالد سبا مورد تأ

افزایش تولید با توجه به ظرفیت های ایجادشده

فوالد مبارکه میزبان جلسۀ هم اندیشی
 ائمۀ جمعه و جماعات شهرستان مبارکه

در هفتمین همایش روابط عمومی و صنعت انجام شد؛

معرفی مدیرعامل فوالد مبارکه به عنوان
مدیر برتر حامی روابط عمومی

خبرنامه داخلی شرکت فوالد مبارکه اصفهان
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مهم ترین نیاز امروز
دنیای اسالم، وحدت

و پیشرفت علمی است
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اطالعیه

2

نصب و راه اندازی بزرگ ترین 
جرثقیل دروازه ای کشور در فوالد مبارکه

برنامۀ کالس های ورزش سالمت در سالن میعاد در ماه مبارک رمضان

ثبت نام کالس های اوقات فراغت امور ورزش فوالد مبارکه

جدول زمان بندی استخرهای مجموعۀ فردوس در ماه مبارک رمضان

اطالعیۀ بیمۀ ایران

7

7

7

6

  در هفتمین همایش روابط عمومی و صنعت،   مدال زرین مدیر برتر حامی روابط عمومی در حوزۀ صنعت 
به دکتر بهرام سبحانی مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان اعطا شد.

برنامۀ حضور مدیران  در مصاحبۀ رادیو فوالد  در خرداد 97

97/03/07مدیر حسابرسی داخلیمهندس منوچهر عمادی

97/03/21مدیر طراحی و مهندسیمهندس ناصر زندی

97/03/28مدیر امور اداریمهندس سید مهدی رضوی

این دهـان بستی دهانــی باز شـد
  کـو خورنـــدۀ لقمــــه هـای راز شــــد
لـب فــــروبنــد از طعـــام و از شــراب
 سوی خـوان آسمانی کن شتاب 

مــاه مبـــارک رمضـان
ماه ضیافت الهی مبارک باد

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همکاران گرامی، بدین وسیله 
به اطالع می رساند، ساعات کار همکاران روزکار از ابتدای ماه مبارک 

ح زیر تغییر می یابد: رمضان  همانند سال های قبل به شر

الزم به یادآوری است در ساعات حرکت سرویس ها برای پرسنل 
شیفت هیچ گونه تغییری ایجاد نمی گردد.

خاطرنشان می سازد چنانچه براساس تصمیم هیئت محترم وزیران 
گردد متعاقبا اطالع رسانی خواهد کار ایجاد   تغییراتی در ساعات 

امور اداری شد.

قابل توجه کارکنان محترم روزکار شرکت فوالد مبارکه

زمان ورود و خروج

7:45 ساعت ثبت ورود) صبح(

15:45 ساعت ثبت خروج) عصر(

16:00 حرکت اولین سرویس از شرکت
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خـبـــــــــــر

در محضر والیت

خبــــــــر

حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای
رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی در 
کنگـرۀ  دیـدار شـرکت کنندگان در 
بیـن المــللــــی »نقـــش شیعـــــه در 
پیــــدایــــــش و گســتـــــرش علــــــوم 
امـروز  نیـاز  یـن  مهم تر اسـالمی«، 
دنیـــــای اســـــالم را »وحــــدت و 
یکپارچگـی« و همچنیـن »حرکـت 
جـدی بـرای پیشـرفت علمـی در 
کیـد  تأ و  دانسـتند  علـوم«  همـۀ 
کردنـد: امـروز »بیـداری« در دنیـای 
و  اسـت  آمـده  وجـود  بـه  اسـالم 
بی هـا بـرای انـکار  به رغـم تـالش غر
آن، ایـن بیـداری زمینه سـاز گرایـش 
نویدبخـش  و  اسـالم  بـه  بیشـتر 

آینده ای بهتر است.

از  قـدردانــــــی  بـا  اسـالمی  انقـــــالب  رهبــــــــــــر 
دست اندرکــاران و پدیدآورنـدگان این همایش، 
به ویژه شخص حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی، 
کـه موجـب شـناخت  گفتنـد: امـروز هـر حرکتـی 
گروه هـا و فرقه هـای اسـالمی از یکدیگـر  بیشـتر 
گردهمایـی از  شـود، یـک حسـنه اسـت و ایـن 
مصادیـق حرکـت در جهـت اتحـاد امت اسـالمی 

اسـت.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای بـا اشـاره بـه تـالش 
بـرای رو در رو قـرار دادن  دیرینـۀ دشـمنان 
مسـلمانان، افزودنـد: در چنیـن شـرایطی، هـر 
عملـی کـه موجـب شـناخت مسـلمانان از نقـاط 
قوت یکدیگر و زمینه سـاز هم افزایی آن ها شود، 
بـه وحـدت و یکپارچگـی امـت اسـالمی کمـک 

کـرد. خواهـد 
ایشـان بـه نقـش شـیعه در طـول تاریـخ بـرای 
و  اشـاره  طبیعـی  و  اسـالمی  علـوم  اعتـالی 
خاطرنشـان کردند: ایـن آثار و خدمـات گران بها 
بایـد بـه امـت اسـالمی معرفـی شـوند؛ زیـرا مایـۀ 

افتخـار و موجـب یکپارچگـی خواهنـد بـود.
کیـد بـر لـزوم مراقبـت  رهبـر انقـالب اسـالمی بـا تأ
جـدی بـرای جلوگیـری از ایجـاد هرگونـه شـائبه 
و گالیـه میـان فرقه هـای اسـالمی، گفتنـد: یکـی 
از مسـائل بسـیار مهـم و موردنیـاز کنونـی دنیای 
اسالم، موضوع پیشـرفت علمی و حرکت جدی 

در ایـن زمینـه اسـت.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای، علـت اصلـی تحـت 
سـلطه قرار گرفتن دنیای اسـالم را عقب ماندگی 
علمـی دانسـتند و افزودنـد: دنیـای غـرب بعـد 
علمـی،  عقب ماندگـی  متمـادی  قرن هـای  از 
توانسـت بـا اسـتفاده از پیشـرفت های علمـی 
دنیـای اسـالم، ثـروت و قـدرت علمـی، نظامـی، 
سیاسـی و تبلیغاتـی خـود را افزایـش دهـد و 
کشـورهای  وضعیـت  اسـتعمار،  بـا  درنهایـت 

کنونـی برسـاند. اسـالمی را بـه شـرایط 
ایشـان بـا اشـاره بـه زورگویـی قدرت هـای غربـی 
بـه کشـورهای اسـالمی و دنبالـه روی بسـیاری 
از حـکام ایـن کشـورها از زورگویـان بین المللـی، 
به واسـطۀ  بایـد  شـرایط  ایـن  کردنـد:  کیـد  تأ
پیشـرفت علمـی کشـورهای اسـالمی تغییـر کنـد 
و دنیـای اسـالم می تواند بـار دیگـر در قلـۀ تمدن 

بشـری قـرار گیـرد.
رهبـر انقـالب، حرکـت در مسـیر پیشـرفت علمـی 
را وظیفـۀ حکومت هـای اسـالمی و نخبـگان آن 
گفتنـد: نخبـگان دنیـای اسـالم  برشـمردند و 
بایـد یـک حرکـت عظیـم فکـری و یـک خواسـت 
عمومـی را بـرای پیشـرفت علمـی و رسـیدن بـه 

قلـۀ علـم و دانـش بـه وجـود آورنـد.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای از حرکـت جمهوری 
علمـی  پیشـرفت  مسـیر  در  ایـران  اسـالمی 
به عنوان یک نمونۀ موفق یـاد کردند و افزودند: 
کـز علمـی جهانـی،  گزارش هـای مرا بـر اسـاس 
سـال های  در  ایـران  علمـی  حرکـت  شـتاب 
گذشـته، سـیزده برابـر متوسـط جهانـی بـوده 

. سـت ا
ایشـان خاطرنشـان کردنـد: مـا ایـن مسـیر را تـا 
رسـیدن به مرزهای علم و دانش ادامه خواهیم 
داد و ایـران برخـالف غربی هـا، آمادگـی انتقـال 
دسـتاوردها و پیشـرفت های علمـی خـود را بـه 

دیگـر کشـورهای اسـالمی دارد.
رهبر انقـالب، پیشـرفت در علوم اسـالمی و علوم 
طبیعـی را ضـروری خواندنـد و افزودنـد: یکـی از 
مواردی که اسـالم می توانـد در مسـائل مختلف 
بشـری »حـرف نـو« داشـته باشـد، در زمینـۀ 
مسـائل فقهـی اسـت کـه بایـد در ایـن زمینـه کار 

بیشـتر و جدی تـری انجـام شـود.
کیـد بـر این کـه  حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای بـا تأ
بایـد درزمینـۀ فلسـفه و علـوم عقلـی، سـرعت 
حرکـت علمـی افزایـش یابـد، گفتنـد: غربی هـا، 
فلسـفۀ خـود را تـا عرصه هـای مختلـف مسـائل 
سیاسـی و اجتماعـی امتـداد داده انـد و مـا نیـز 
کاری انجـام دهیـم؛ زیـرا فلسـفۀ  بایـد چنیـن 
اسـالمی، قوی تـر، ریشـه دارتر و مسـتحکم تر از 

فلسـفۀ غربـی اسـت.
ایشـان بـا اشـاره بـه گسـترش بیـداری در دنیـای 
گرایـش بـه اسـالم در جهـان،  اسـالم و افزایـش 
کردنـد: امـروز جوانـان در دنیـا،  خاطرنشـان 
سـؤال های زیـادی دارنـد کـه می خواهند پاسـخ 
آن هـا را در چارچـوب اسـالم بیابنـد؛ بنابرایـن 
بایـد حرکـت علمـی در دنیـای اسـالم شـتاب 
بگیـرد و امـت اسـالمی بـار دیگـر بـه اوج اقتـدار 
علمـی و تمدنـی خـود برسـد تـا دشـمنان اسـالم 
و آمریکایی هـا نتواننـد بـه رؤسـای کشـورهای 
نبایـد« و  »بایـد  و  بدهنـد  دسـتور   اسـالمی 

 بگویند.

مهم ترین نیاز امروز دنیای اسالم، وحدت
و پیشرفت علمی است

امروز جوانان در 
دنیا، سؤال های 
زیادی دارند 
که می خواهند 
پاسخ آن ها را در 
چارچوب اسالم 
بیابند؛ بنابراین 
باید حرکت علمی 
در دنیای اسالم 
شتاب بگیرد و 
امت اسالمی بار 
دیگر به اوج اقتدار 
علمی و تمدنی خود 
برسد تا دشمنان 
اسالم و آمریکایی ها 
نتوانند به رؤسای 
کشورهای اسالمی 
دستور بدهند و 
»باید و نباید« 
بگویند

ظرفیت این 
جرثقیل 41تن در 

زیر قالب است 
و قابلیت بلند 

کردن بار با سرعت 
30متربردقیقه، 
حرکت عرضی 
100متربردقیقه 
و حرکت طولی 

80متربردقیقه را 
داراست

نصب و راه اندازی بزرگ ترین جرثقیل دروازه ای کشور در فوالد مبارکه

  بــا پایــان یافتن عملیــات نصب 
و راه انــدازی بزرگ تریــن جرثقیــل 
دروازه ای کشــور در انبــار روبــاز ناحیــۀ 
گــرم فــوالد مبارکــه، امــکان  نــورد 
کالف در  ذخیره ســازی تختــال و 
ــع و  ــه مســاحت 7000 مترمرب زمینــی ب
همچنین فضای ســیر قطار و کامیون 
بــه  زمینــی  در  بارگیــری  به منظــور 

مساحت 6000 مترمربع فراهم شد.

مدیـر اجـرای پروژه های جنبـی و پشـتیبانی فوالد 
گفـت: عملیـات  مبارکـه ضمـن تأییـد ایـن خبـر 
سـاخت، نصب و راه انـدازی ایـن جرثقیل بـا توجه 
به سیاسـت های فوالد مبارکه در راسـتای توسـعۀ 
صادرات و رفع مشکالت و محدودیت ها درزمینۀ 

بارگیـری ریلـی محصـوالت انجـام شـد.
جرثقیـل  از  این کـه  بیـان  بـا  شـجاعی  حمیـد 
دروازه ای جهـت جابه جایـی مـواد در محل هـای 
روبـاز و مکان هایـی اسـتفاده می شـود کـه امـکان 
جابه جایـی در امتـداد ریـل حرکـت طولـی میسـر 
اسـت گفت: بیشـترین کاربرد این نوع جرثقیل ها 
در کارخانه هـا و بنـادر سـاحلی و خشـک اسـت.

وی در خصـوص فراینـد عملیـات سـاخت و نصـب 
ایـن جرثقیـل اظهـار داشـت: پـس از طـرح مشـکل 
و ارجـاع آن به مهندسـی کارخانـه و مطالعۀ طرح، 
پیشـنهاد احـداث چنیـن جرثقیلـی داده شـد و بـا 

همـکاری واحـد خریـد در دسـتور کار قـرار گرفـت.
در همیـن زمینـه مجیـد نصیـری، رئیـس اجـرای 
پروژه های ایمنـی، اطفای حریق و محیط زیسـت 
فـوالد مبارکـه نیـز در ایـن بـاره اظهـار داشـت: طول 
کلـی پـل جرثقیـل دروازه ای نصب شـده در سـایت 
انبار روبـاز ناحیۀ نـورد گـرم 81متر، دهانـه یا همان 
فاصلۀ بین 2 ستون 35/5متر و کنسول یا قابلیت 
ج از سـتون نیـز در هـر  باربـرداری و بارگیـری خـار
طـرف 15متـر اسـت کـه بـا احتسـاب مسـیر حرکـت 

طولـی 200متـری کنونـی، فضـای انبارشـی معادل 
13000مترمربـع را تـا ارتفـاع 10متـری ایجـاد کـرده 
است و این فضا در آینده و با ادامه یافتن ریل های 

طولـی قابلیـت افزایـش دارد.
مهدی خسـرویان کارشـناس اجـرای پـروژۀ نصب 
جرثقیـل نیـز در همیـن زمینـه افـزود: ظرفیـت این 
جرثقیـل 41تـن در زیـر قـالب اسـت و قابلیـت بلنـد 
کردن بـار با سـرعت 30متربردقیقـه، حرکت عرضی 
100متربردقیقـه و حرکـت طولـی 80متربردقیقـه را 
داراسـت. اپراتور جرثقیل در کابیـن مخصوص که 
بـه ترولـی متصـل اسـت کار هدایـت جرثقیـل را بـر 
عهـده دارد. وزن کلـی ایـن جرثقیـل غول پیکـر در 
حدود 500تن اسـت و قالب آن به گونـه ای طراحی 
شـده کـه امـکان جابه جایـی کانتینر، اسـلب های 
فـوالدی و کویـل ورق را دارا باشـد؛ ایـن در حالـی 
اسـت کـه بـا توجـه بـه سـرعت های حرکتـی بسـیار 
باال، این جرثقیل از سیستم مکانیکی ضدپاندولی 

)mechanical anti swing( نیـز بهـره می بـرد.

وی خاطرنشـان کـرد: عملیـات زیرسـازی شـامل 
ک بـرداری و 3000مترمکعـب  3600مترمکعـب خا
بتن ریزی مسلح با مقاومت فشاری 210 کیلوگرم بر 
سـانتی مترمربع به طور هم زمان بـا حمل قطعات 

جرثقیل به فـوالد مبارکـه صـورت گرفت.
خسـرویان با اشـاره به این مطلب کـه برق مصرفی 
 KW400 ایـن جرثقیـل توسـط انشـعابی بـا تـوان
تأمین شده است، ادامه داد: جرثقیل نصب شده 
جرثقیل هـای  مدرن تریـن  و  به روزتریـن  جـزو 
دروازه ای دنیـا و بزرگ تریـن جرثقیـل دروازه ای در 

ایـران اسـت.
کیـد  کارشـناس اجـرای پـروژۀ نصـب جرثقیـل بـا تأ
بـر این کـه ایـن جرثقیـل بـا همـکاری و مشـارکت 
فـوالد  شـرکت  و  قـرارداد  طـرف  شـرکت های 
کریـن ایـران سـاخته شـده اسـت، افـزود: تمامـی 
فرایندهای زیرسازی، فوندانسـیون، ریل گذاری، 
جرثقیـل  راه انـدازی  و  تسـت  نصـب،  مونتـاژ، 
کمتـر از شـش مـاه و بـه دسـت متخصصـان  در 

کنـون آمادۀ  توانمنـد داخلـی صـورت گرفـت و هم ا
اسـت. بهره بـرداری 

کیـد کـرد: بـا راه انـدازی ایـن پـروژه شـاهد  وی تأ
بارگیـری و  کیفیـت  ایمنـی و  افزایـش سـرعت، 
کاهـش هزینـۀ تمام شـدۀ محصـول  همچنیـن 
به دلیل کاهـش هزینه هـای حمل ونقـل خواهیم 
بود. ضمن این که پـس از اجرای پـروژۀ ریل گذاری 
قطار در طرفین این جرثقیل، شاهد حجم بیشتر 

بارگیـری و حمل ونقـل ریلـی خواهیـم بـود.
کارشـناس اجـرای پـروژۀ نصـب جرثقیـل  ایـن 
در ادامـه از زحمـات تمامـی واحدهـای مرتبـط 
ازجملـه واحـد بازرسـی جرثقیل هـا، خریـد، نـورد 
گرم، توزیع بـرق، مهندسـی کارخانـه، حمل ونقل 
و کنتـرل مـواد، شـرکت فـوالد کریـن، نظـارت فنـی 
مهندسی فوالد مبارکه و همچنین از حمایت های 
مدیریت اجرای پروژه های جنبی و پشـتیبانی که 
در راسـتای اجـرای ایـن پـروژه همـکاری نمودنـد، 

قدردانـی کـرد.

فوالد مبارکه میزبان جلسۀ هم اندیشی
 ائمۀ جمعه و جماعات شهرستان مبارکه

در آستانۀ ماه مبارک رمضان جلسۀ هم اندیشی 
در  مبارکه  شهرستان  جماعات  و  جمعه  ائمۀ 

شرکت فوالد مبارکه برگزار شد.
گزارش خبرنگار فوالد این نشست با عرض  به 
دفتر  مسئول  نبوی  حجت االسالم  خیرمقدم 
هماهنگی تبلیغات اسالمی فوالد مبارکه آغاز شد 
و پس  از آن حجت االسالم موسوی امام جمعۀ 
گی های  شهر مبارکه درخصوص اخالقیات و ویژ

مبلغین اسالمی مطالبی بیان کرد.

در ادامۀ این جلسه، ایاز اسماعیلی معاون نیروی 
انسانی و سازمان دهی فوالد مبارکه گزارش کاملی 
از عملکرد فوالد مبارکه در تولید و اقدامات این 
ح  شرکت درزمینۀ کاهش مصرف آب و اجرای طر
جمع آوری پساب های شهرهای مجاور ارائه کرد.
حجت االسالم  نشست  این  بعدی  سخنران 
طالب پور نمایندۀ ولی فقیه در نجف اشرف بود 
که ایشان دربارۀ موضوع شعار سال و شرایط 

سیاسی منطقه ایراد سخن کرد.

در هفتمین همایش روابط عمومی و صنعت انجام شد؛

معرفی مدیرعامل فوالد مبارکه به عنوان مدیر برتر 
حامی روابط عمومی

  در هفتمیــن همایــش روابــط 
عمومــی و صنعــت مــدال زریــن مدیــر 
ــوزۀ  ــی در ح ــط عموم ــی رواب ــر حام برت
صنعــت بــه دکتــر بهــرام ســبحانی 
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه 

اصفهان اعطا شد.

هم زمان با هفتۀ جهانی ارتباطات و روابط عمومی 
و در هفتمین همایش روابط عمومی و صنعت که 
بـا حضـور خانـم سـعیدی نماینـدۀ مـردم مبارکـه و 
کسیون روابط عمومی در مجلس شورای  رئیس فرا
اسـالمی، جمعی از پیشکسـوتان عرصۀ ارتباطات 
و روابـط عمومـی، مدیـران و کارشناسـان روابـط 
عمومـی سراسـر کشـور و جمعـی از مدیـران روابـط 
عمومـی صنایـع بـزرگ کشـور در تهـران برگـزار شـد، 
از دکتـر بهـرام سـبحانی به عنـوان مدیـر برتـر حامـی 
روابـط عمومـی در حـوزۀ صنعـت بـا اهـدای مـدال 

زریـن و لـوح تقدیـر تجلیل شـد.

ترین  فـوالد مبارکه اصفهـان موفـق شـد باال
امتیاز از شاخص های موردنظر درزمینۀ انتخاب 
مدیـر نمونـۀ حامـی روابـط عمومـی در حـوزۀ 

صنعت را به دست آورد
کاظمی دینـان، رئیـس شـورای  سـید غالمرضـا 
سیاسـت گذاری هفتـۀ روابـط عمومـی بـا اشـاره 
بـه برگـزاری چندیـن نشسـت تخصصـی بـا حضـور 
اعضـای شـورای سیاسـت گذاری و کمیتـۀ علمـی 
کنفرانس روابط عمومی و صنعت، افزود: در ارزیابی 
سـوابق و بررسـی عملکـرد شـرکت های مختلـف، 
شـرکت فوالد مبارکـه اصفهـان موفق شـد باالترین 
امتیـاز از شـاخص های موردنظر درزمینـۀ انتخاب 
مدیر نمونۀ حامی روابط عمومی در حوزۀ صنعت 

را بـه دسـت آورد.
نقـش  ایفـای  بـه  اشـاره  ضمـن  کاظمی دینـان 
مسئولیت های اجتماعی به عنوان یکی از شاخص 
عملکـرد حـوزۀ ارتباطـات و روابـط عمومـی ایـن 
شـرکت، افـزود: گسـتردگی گـروه فـوالد مبارکـه و 
اسـتقرار واحدهـای صنعتـی آن در سراسـر کشـور و 
اجرای طرح های توسعه و نیز دریافت نشان های 
ملـی و بین المللـی به ویـژه جایـزۀ تعالـی سـازمانی 
و جایـزۀ ملـی کیفیـت، در کنـار حضـور ایـن گـروه 
به عنوان شـرکت ایرانـی راه یافتـه به جایـزۀ جهانی 
مدیریت دانـش کـه به واسـطۀ ارتباطات گسـتردۀ 
ملـی و بین المللـی آن میسـر شـد، ازجملـه دالیـل 

دیگـر ایـن انتخـاب بـه شـمار می رونـد.
وی به تعامل ویژۀ دکتر بهرام سبحانی مدیرعامل 
ایـن شـرکت بـا رسـانه ها و دسـتگاه های اجرایـی و 
خدماتـی کشـور اشـاره کـرد و گفـت: اعتقـاد ایشـان 
بـه بهره گیـری از خـرد جمعـی و ارتبـاط صنعـت 
کـز علمـی، دانشـگاهی و تولیـدی بـر اسـاس  بـا مرا
اسـتانداردها و رعایـت مسـائل زیسـت محیطی، 

سـتاد برگزاری همایـش روابـط عمومی و صنعـت را 
بر آن داشـت که ایشـان را به عنـوان مدیر برتـر حوزۀ 
صنعت و حامی ارتباطـات و روابط عمومی معرفی 
کنـد و در ایـن کنفرانـس مـدال زریـن مدیـر حامـی 
روابـط عمومـی و صنعـت را بـه ایشـان اعطـا نماید.

روابـط عمومی پویـا و قـوی باید با حضـور در 
لحظـه در رسـانه ها و فضـای مجـازی بالفاصله 
اخبـار صحیـح و مرتبـط را منتشـر کنـد تـا از بـروز 

شایعه جلوگیری شود
بـه گـزارش خبرنـگار فـوالد، دکتـر بهـرام سـبحانی 
مدیرعامل فوالد مبارکـه پس از دریافـت این مدال 
طی سخنانی دربارۀ اهمیت روابط عمومی گفت: 
روابـط عمومـی وظایـف سـنگین و مهمـی دارد کـه 

اطالع رسـانی تنهـا بخـش کوچکـی از آن اسـت.
وی با اشـاره بـه نقـش و جایـگاه روابـط عمومـی و با 
بیـان این که فضـای مجـازی امـروز هم علیـه روابط 
عمومـی اسـت و هـم در راسـتای حمایـت از آن، 
کیـد کـرد: بایـد ایـن دو را به خوبـی از هـم تفکیک  تأ
کـرد؛ بـه عبـارت دیگـر، روابـط عمومـی پویـا و قـوی 
باید با حضور در لحظه در رسانه ها و فضای مجازی 
بالفاصله اخبار صحیح و مرتبط را منتشـر کنـد تا از 

بـروز شـایعه جلوگیـری شـود.
سـبحانی اظهار کرد: وقتی صحبت از کار در عرصۀ 
صنعـت و حوزه هـای اقتصـادی کالن ماننـد فوالد 
مبارکه به میـان می آید، مسـئولیت روابط عمومی 

افزایـش پیـدا می کند.
کیـد بـر این اصـل که  مدیرعامـل فـوالد مبارکـه بـا تأ
بـدون اعتمـاد و تفویـض اختیـار بـه روابـط عمومی 
نمی توان امیدی به رشـد آن داشـت، خاطرنشان 

کرد: بر همین اسـاس بایـد روابط عمومـی و فعاالن 
ایـن حـوزه را جدی تـر گرفـت.

کارشناسـان روابـط عمومـی سـازمان ها کار 
بسـیار سـختی انجـام می دهنـد؛ آنـان هـم در 
جایگاه وکیل و هم در جایگاه موکل قرار می گیرند

بنابر ایـن گـزارش، در ادامۀ ایـن همایش مهندس 
زهـرا سـعیدی نماینـدۀ مـردم شهرسـتان مبارکـه 
کسـیون روابـط عمومـی در مجلـس  و رئیـس فرا
شـورای اسـالمی در سـخنانی ضمـن اشـاره بـه 
جایـگاه و پایـگاه واقعـی ارتباطـات و روابط عمومی 
نهادهـا و دسـتگاه های اجرایـی، از شـروع تدویـن 
کامـل بـرای حمایـت از روابـط  قانونـی جامـع و 
عمومـی خبـر داد و گفـت: برگـزاری ایـن همایـش 
بـه ارزش و جایـگاه روابـط عمومـی اعتبـار و جایگاه 

ویـژه بخشـید.
وی افـزود: بـا نگاهـی بـه گزارش هایـی کـه از سـوی 
فعـاالن صنعـت روابـط عمومـی بـه دسـت آمـده 
می تـــوان گفــــت کارشناســــان روابـط عمــــومی 
سـازمان ها کار بسـیار سـختی انجـام می دهنـد؛ 
آنـان هـم در جایـگاه وکیـل و هـم در جایـگاه مـوکل 

قـرار می گیرنـد.
کسـیون روابـط عمومی و رسـانۀ مجلس  رئیس فرا
گفـت: امیدواریـم بـا اسـتفاده  شـورای اسـالمی 
از گزارش هایـی کـه از سـوی فعـاالن حـوزۀ روابـط 
عمومـی گـردآوری شـده اسـت، بتوانیـم قانونـی 
کامـل بـرای حمایـت از روابـط عمومـی  جامـع و 
کـه اعتمـاد جامعـه به عنـوان  تدویـن کنیـم؛ چرا
بزرگ ترین سرمایۀ اجتماعی، تنها به کمک فعاالن 
و کارشناسـان حـوزۀ روابـط عمومی حفـظ خواهد 

شـد. نبایـد فرامـوش کـرد کـه اعتمـاد اجتماعـی 
به راحتـی از دسـت مـی رود و در صـورت بـروز ایـن 

اتفـاق، بایـد منتظـر پیامدهـای آن باشـیم.
ایـن عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای 
کید بـر این که  اسـالمی در ادامـۀ سـخنان خـود بـا تأ
روابـط عمومـی سـنتی بایـد کنـار گذاشـته شـود 
کار  و به جـای آن روابـط عمومـی هوشـمند بـه 
گرفتـه شـود، اظهـار داشـت: بایـد مدیـران ارشـد 
نیز بـا فعـاالن صنعـت روابط عمومـی همراه شـوند 
تـا شـاهد تقویـت و رشـد صنعـت روابـط عمومـی 

باشـیم.

مسئولیت اجتماعی بر دوش صنایع کشور 
یکـی از مهم تریـن حوزه هـای عملکـردی روابـط 

عمومی هاست
همچنیـن در ایـن همایـش، امیرعبـاس تقی پـور، 
عضو شورای سیاست گذاری هفتۀ روابط عمومی 
نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور گستردۀ فعاالن 
روابـط عمومـی در طـول برگـزاری سـیزدهمین 
همایـش روابـط عمومـی الکترونیـک و هفتمیـن 
کنفرانـس روابـط عمومـی و صنعـت، اهـداف و 
سیاست های این ستاد درخصوص برگزاری هرچه 

باشـکوه تر هفتـۀ روابـط عمومـی را تشـریح کـرد.
وی بـا تقدیـر از رویکـرد صنایـع کشـور در اهمیـت 
دادن بـه مقولـۀ ارتباطـات و روابـط عمومـی، 
عـالوه بـر مسـائل بازاریابـی و تجـارت گفـت: تعهـد 
بـه مسـئولیت اجتماعـی در صنایـع کشـور یکـی 
روابـط  عملکـردی  حوزه هـای  مهم تریـن  از 
عمومی هاسـت کـه باید با حفـظ کرامت انسـان ها 

و شـهروندان بـه آن پرداختـه شـود.
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خـبـــــــــــر

در زنجیرۀ تأمین 
گستردۀ فوالد 
مبارکه حدود 2800 
تأمین کننده و 
شرکت خدماتی، 
ازجمله شرکت های 
حقیقی و حقوقی، 
تأمین کنندگان 
و سازندگان 
قطعات یدکی و 
مصرفی و همچنین 
تولیدکنندگان 
فرآورده های نسوز 
هستند که با 
حمایت از تولید 
داخل و توانمند 
کردن همین 
شرکت ها در داخل 
کشور، اکنون عمده 
نیاز فوالد مبارکه از 
داخل کشور تأمین 
می شود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد: 

تعالی فوالد مبارکه حاصل
تجربه و تفکر مدیریت و اراده کارکنان

مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه :

برنامۀ فروش در فوالد مبارکه بر اساس نیاز 
و سفارش مشتری است

دکتــر کرباســیان معــاون وزیــر 
صنعــت، معــدن و تجــارت و رئیــس 
هیئــت عامــل ســازمان توســعه و 
نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی 
ایــران )ایمیــدرو( بــه همــراه اعضــای 
در  ســازمان  ایــن  هیئت مدیــرۀ 
نشســتی بــا مدیــران شــرکت فــوالد 
مبارکــه ضمــن قدردانــی از عملکــرد 
گــروه فــوالد مبارکــــه گفت:تعالــی 
فــوالد مبارکـــــه حاصـــــل تجربــــه و 
تفکـــــر مدیریــــــت و ارادۀ کارکنــــــان 

ایــن شرکت است.

کید بر این که فوالد مبارکه نقش اساسی در  وی با تأ
میزان و تنوع تولید محصوالت فوالدی کشور دارد، 
افزود: نوع محصوالتی که در گروه فوالد مبارکه 
تولید می شود باعث حمایت از صنایع پایین دست 

می گردد.
در  تولید  زنجیرۀ  بودن  کامل  کرباسیان  دکتر 
گی های بارز این  گروه فوالد مبارکه را یکی از ویژ
گفت: در  مجموعه دانست و در این خصوص 
سیاست گذاری های کالن کشور باید به این نکتۀ 
اساسی و ظرفیت و توانمندی فوالد مبارکه توجه 

ویژه شود.
وی ضمن ارزشمند شمردن سرمایه گذاری فوالد 
مبارکه در منطقه سنگان خراسان افزود: شرکت 
فوالد مبارکه باید در ادامۀ مسیر موفق خود به 
در  کنسانتره  تولید  رساندن خط  بهره برداری 

سنگان را نیز در اولویت امور خود قرار دهد.
داد:  ادامــــــه  ایمیـــدرو  هیئت  عامــــل  رئیــس 
ح های  سرمایه گذاری فوالد مبارکه در برخی طر
نیمه تمام یکی دیگر از اقدامات مؤثر مدیریت این 
شرکت بوده است. این در حالی است که مشاهده 
کنون به خوبی در حال کار و  می کنیم شرکت ها ا

سودآوری هستند.
وی تکمیل عملیات ساخت واحد فوالدسازی 
شرکت فوالد سفیددشت را ضروری دانست و گفت: 
ح ها  به بهره برداری رساندن هرچه زودتر این طر

امید را در مردم استان زنده می کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از 
مشارکت و سرمایه گذاری فوالد مبارکه در ساخت 
کارخانۀ الکترودهای گرافیتی به عنوان یکی دیگر 
از حرکت های پایدار فوالد مبارکه یاد و تصریح کرد: 
کامل کردن این طرح نیز برای در حاشیۀ امنیت قرار 

گرفتن صنعت فوالد کشور اهمیت خاصی دارد.
او تصریح کرد: این که فوالد مبارکه در جمع آوری 
پساب های شهری و استفاده از آن ها در خطوط 
کرده است و حدود  تولید خود سرمایه گذاری 
یک سوم آب موردنیاز خود را از این گونه آب ها به 
کشور است و  کاری ماندگار در  دست می آورد، 

می تواند الگوی سایر صنایع باشد.
ح های مربوط به توسعۀ  وی در ادامه اجرای طر
ظرفیت های حمل ونقل را ضروری دانست و در 
این خصوص گفت: باید با همکاری دولت و بخش 
خصوصی در این زمینه به نتایج مطلوب تری دست 
یابیم؛ در غیر این صورت، حمل ونقل مواد اولیه و 

محصول به زودی به گلوگاه مبدل خواهند شد.
کرباسیان استفاده از فناوری های روز در  دکتر 
کاهش قیمت تمام شده و  خطوط تولید را در 
مرغوبیت محصوالت جدید مؤثر دانست و گفت: 
باید با تعریف پروژه های متعدد صنعت فوالد کشور 
را ارتقا دهیم و متناسب با درخواست و کشش 
با قیمت  را  بازارهای جهانی محصوالت خود 

تمام شدۀ کمتر و کیفیت باالتر تولید کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت حرکت به 
کتشافات عمقی را برای صنایع فوالدسازی  سمت ا
کتشافات  گر ا کشور مهم و الزم دانست و گفت: ا
عمقی صورت گیرد حداقل دوبرابر ظرفیت قطعی 

سنگ آهن فعلی به ظرفیت های معادن سنگ آهن 
کشور اضافه خواهد شد.

کی است در این جلسه دکتر سبحانی  این گزارش حا
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه نیز ضمن ارائۀ گزارشی 
از عملکرد و برنامه های این شرکت و با بیان این که 
ظرفیت فعلی فوالد مبارکه از 10میلیون تن عبور 
گروه فوالد  گفت: در حال حاضر در  کرده است 
مبارکه )فوالد مبارکه، مجتمع فوالد سبا و فوالد 
هرمزگان( ظرفیت تولید فوالد خام 10میلیون و 

300هزار تن است.
بزرگ ترین  همچنان  مبارکه  فوالد  گفت:  وی 
تولیدکنندۀ ورق های فوالدی در خاورمیانه و شمال 
آفریقاست و سهم 22درصدی در منطقۀ منا دارد. 
این در حالی است که گروه فوالد مبارکه با تولید 
12میلیون تن آهن اسفنجی بزرگ ترین تولیدکنندۀ 

آهن اسفنجی در جهان است.
دکتر سبحانی ادامه داد: فوالد مبارکه با 7500میلیارد 
تومان سرمایۀ ثبت شده بزرگ ترین شرکت بورسی 
است و ارزش واقعی دارایی های شرکت حدود 

40هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: در زنجیرۀ تأمین گستردۀ فوالد مبارکه 
حدود  2800  تأمین کننده و شرکت خدماتی، ازجمله 
شرکت های حقیقی و حقوقی، تأمین کنندگان 
و سازندگان قطعات یدکی و مصرفی و همچنین 
که با  تولیدکنندگان فرآورده های نسوز هستند 
کردن همین  حمایت از تولید داخل و توانمند 
کنون عمده نیاز فوالد  شرکت ها در داخل کشور، ا

مبارکه از داخل کشور تأمین می شود.
مدیرعامل فوالد مبارکه ادامه داد: در بخش فروش، 
حدود 1000 کارخانه جزو مشتریان مستقیم فوالد 
مبارکه هستند و به طور غیرمستقیم نیز حدود 3000 
کارخانه گروه بعدی مشتریان و مصرف کنندگان 

محصوالت فوالد مبارکه را تشکیل می دهند.
وی از شرکت فوالد هرمزگان، فوالدسنگ، مجتمع 
صنایع معدنی سنگان خراسان، فوالدسفید دشت 
و ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، فوالد امیرکبیر 
که فوالد مبارکه  کاشان به عنوان شرکت هایی 

سهامدار عمدۀ آن هاست یاد کرد.
وی خاطرنشان کرد: شرکت فوالد مبارکه در ارزیابی 
100 شرکت برتر در سال 1396 در گروه فلزات اساسی 

توانست عنوان نخست را کسب کند.
کید بر این که فوالد مبارکه از  دکتر سبحانی با تأ
که زنجیرۀ تولید  معدود مجموعه هایی است 
در آن کامل است، گفت: در حال حاضر در فوالد 
مبارکه سنگ آهن استخراجی از معادن به کارخانه 
منتقل می شود و در چرخۀ تولید این شرکت به انواع 
محصوالت فوالدی تبدیل می گردد. این در حالی 
است که با راه اندازی کارخانۀ کنسانترۀ سنگان 
خراسان، حلقۀ معدن نیز به این مجموعه اضافه و 
زنجیرۀ تولید در فوالد مبارکه به طور کامل از سنگ 

خام معدن تا انواع محصول کامل می شود.
وی با بیان این که در زنجیرۀ تولید فوالد مبارکه 
گندله و به همین  ظرفیت تولید 12میلیون تن 
میزان آهن اسفنجی وجود دارد افزود: خطوط تولید 
شمش، خطوط نورد گرم و سرد و کارخانه های 
تولید ورق گالوانیزه، رنگی و قلع اندود حلقه های 

ارزشمند دیگر این زنجیره هستند.
او با اشاره به این مطلب  که در حال حاضر 11 هزار و 
800 نفر در شرکت فوالد مبارکه و 1650 نفر در مجتمع 
فوالد سبا ، 2600 نفر در فوالد هرمزگان ، حدود 
7000 نفر در شرکت های خدماتی و حدود 600 نفر 
کار هستند  گندله سازی سنگان مشغول به  در 
افزود: درمجموع به طور مستقیم و غیرمستقیم 
فوالد مبارکه حدود 350هزار فرصت شغلی ایجاد 

کرده است.
دکتر سبحانی با اشاره به این مطلب که تولید فوالد 
خام در گروه فوالد مبارکه به ویژه در سه سال اخیر 
روند افزایشی داشته است، ادامه داد: در سال 
گذشته طبق برنامه، میزان تولید در گروه فوالد 

مبارکه 8 میلیون و 600هزار تن در نظر گرفته شده 
بود که در پایان سال، این هدف با تولید 8 میلیون و 
667 هزار تن فراتر از برنامه محقق شد. این در حالی 
است که در سال 1395 میزان تولید 7میلیون و 
455هزار تن بوده است و برای سال جاری نیز تولید 
9میلیون و 455هزار تن هدف گذاری شده است 
کنون قدری هم از برنامۀ تولید  که خوشبختانه تا

جلوتر هستیم.
وی در خصوص میزان فروش فوالد مبارکه گفت: 
به موازات افزایش تولید در فوالد مبارکه، میزان 
فروش نیز افزایش قابل مالحظه ای داشته است 
که به دلیل نیاز بازار داخل، سهم صادرات در سال 
گذشته به 18درصد کاهش یافت و بیشتر به بازار 

داخل پرداخته شد.
و  لوله  صنایع  مبارکه  فوالد  گروه  مدیرعامل 
پروفیل، نوردکاران و صنایع تکمیلی، سیستم 
گن و لوکوموتیو و  حمل ونقل ازجمله سازندگان وا
سایر تولیدکنندگان این بخش، خرده فروشان و 
شبکه های توزیع در استان ها، سازندگان سازه های 
فلزی و انتقال سیاالت و تولیدکنندگان لوازم خانگی 
را به  عنوان عمده ترین مشتریان فوالد مبارکه 

معرفی کرد.
کیــد بــر  وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا تأ
این کــه فــوالد مبارکــه در ســال های اخیــر، عــالوه بــر 
افزایــش تولید، توســعۀ محصول نیز داشــته اســت، 
افــزود: تولیــد ورق هــای آجــدار در مجتمــع فــوالد 
ــازار داخــل را تأمیــن کــرده و هــم  ســبا کــه هــم نیــاز ب
بخشــی از آن صــادر شــده اســت و تولیــد فوالدهــای 
بــا اســتاندارد API کــه تــا یــک ســال قبــل وارداتــی 
بودنــد، ازجمله دســتاوردهای دیگــر این مجموعه 
اســت. ضمــن این کــه فــوالد مبارکــه بــا همــکاری 
ســایر شــرکت های داخلــی، مبــادرت بــه تولیــد ورق 
با عــرض باال بــرای صنایــع نفــت و گاز نموده اســت. 
عــالوه بــر ایــن مــوارد تولیــد ورق مخصــوص بدنــۀ 
بیرونــی خــودرو موردنیاز خودروســازی های ســایپا 
ــرکت  ــن ش ــتاوردهای ای ــر دس ــودرو  از دیگ و ایران خ

بــه شــمار می آیــد.
کــرد: برنامه ریــزی  دکتــر ســبحانی خاطرنشــان 
ســند توســعۀ فــوالد مبارکــه به گونــه ای اســت کــه 
ــوازات حرکــت  ــور و به م ــوالد کش ــعۀ ف ــای توس پابه پ
به ســمت تولید 55میلیــون تن فــوالد، این شــرکت 
نیز همچنــان ســهم خــود را حفــظ کنــد؛ به گونــه ای 
کــه در ســال 1396 ظرفیــت 10میلیــون و 300هــزار 
ــا توســعۀ  ــز ب ــن ایجــاد شــد. برنامــۀ ســال 1398 نی ت
فــوالد هرمــزگان و نیــز بــا اضافــه شــدن فوالدســازی 
سفیددشــت چهارمحــال و بختیــاری ظرفیــت 
تولیــد  12/8 میلیــون تــن پیش بینــی شــده اســت. 
این برنامه ها در ســند توســعۀ شــرکت تا ســال 1404 
در قالــب طرح هــای مدنظــر ادامــه خواهــد یافــت.

وی در ادامۀ سخنان خود افتتاح گندله سازی 
5 میلیون تنی سنگان، به بهره برداری رسیدن 
افزایش ظرفیت مجتمع فوالد سبا از 700 هزار تن به 
یک میلیون و 600 هزار تن، اتصال راه آهن مجتمع 
کشور و بهره برداری از  فوالد سبا به شبکۀ ریلی 
»ایستگاه ریز« در زرین شهر را از مهم ترین طرح های 
توسعۀ به بار نشسته در گروه فوالد مبارکه دانست.

گفت: از بدو  کشور  او با اشاره به بحران آب در 
کنون اقدامات بسیار  راه اندازی فوالد مبارکه تا
ارزشمندی برای صرفه جویی و استفادۀ بهینه از 
منابع آبی صورت گرفته است که نتیجۀ آن کاهش 
75درصدی مصرف ویژۀ آب در فوالد مبارکه بوده 
که مصرف آب در فوالد مبارکه  است؛ تا جایی 
ح ها و پروژه های  با سرمایه گذاری و اجرای طر
متعدد ازجمله بازچرخانی آب در سیکل تولید در 
حال حاضر  به 4/3مترمکعب بر تن تولید کاهش 

یافته است.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه از سرمایه گذاری فوالد 
ح جمع آوری پساب های شهـــــری  مبارکه در طر
شهرستـــان های لنجـــــان و مبارکـــه و تصفیه و 

استفاده از آن ها در سیکل تولید شرکت به عنوان 
ح های فوالد مبارکه برای تأمین  یکی دیگر از طر
آب موردنیاز خود یاد کرد و گفت: با اجرای این 
پروژه که حدود یک سوم آب موردنیاز شرکت را 
تأمین خواهد کرد، گام مؤثری برای جلوگیری از 
آلوده شدن منابع آب زیرزمینی و آب های سطحی 

منطقه برداشته شد.
دکتـر سـبحانی در ادامـه، عملکـرد فـوالد مبارکـه در 
بخـش توجـه بـه مسـئولیت های اجتماعـی را نیـز 
ارزشمند دانست و با اشاره به برخی از این اقدامات 
گفت: فـوالد مبارکه همـواره به این مقولـه به عنوان 

یکـی از رویکردهـای اصلی خـود پرداخته اسـت.
او تصریـح کـرد: به طـور کلـی فعالیـت اصلـی فـوالد 
بنـگاه  و  تولیـدی  یـک واحـد  به عنـوان  مبارکـه 
اقتصـادی بـر مبنـای بهـره وری اسـتوار اسـت و 
حاصـل آن در بخـش فـروش و بازاریابـی، آنچـه 
مورد انتظـار سـهامداران شـرکت اسـت، بـه صـورت  

مالـی و اقتصـادی بـه بـار می نشـیند.
ح هـای توسـعۀ گـروه فـوالد مبارکـه  اشـاره بـه طر
بخـش بعـدی سـخنان دکتـر سـبحانی بـود. وی 
در ایـن زمینـه گفـت: پیشـرفت 66/5 درصـدی 
طرح تولید کنسـانترۀ سـنگان، طـرح فوالدسـازی 
فوالد سفیددشـت بـا 65 درصد پیشـرفت، نیروگاه 
25 مگاواتـی بـا 83 درصـد پیشـرفت، شـبکه های 
فاضالب هـای شـهرهای  تصفیـۀ  و  جمـع آوری 
هم جـوار بـا 85 درصد پیشـرفت، تکمیـل عملیات 
گرافیتـی،  احـداث کارخانـۀ تولیـد الکترودهـای 
گـرم شـماره 2 و همچنیـن توسـعۀ فـوالد  نـورد 
هرمـزگان از 1/5 بـه 3 میلیـون تـن از مهم تریـن این 

هسـتند. ح هـا  طر
دکتر سبحانی برنامۀ فروش محصول فوالد مبارکه 
در سـال 1397 را عرضـۀ 5میلیـون و 800هـزار تـن 
محصـول بـه بـازار داخـل اعـالم کـرد و گفـت: ایـن 
میزان عرضـه 76درصد کل محصول فـوالد مبارکه 
است و در همین سـال 24درصد محصوالت یعنی 
یک میلیون و 800هزار تن نیز به بازارهای صادراتی 
اختصـاص داده شـده اسـت کـه بـا احتسـاب تولید 
در گـروه فـوالد مبارکـه درمجمـوع فـروش 9میلیون 
و 660هـزار تـن بـرای فـروش داخلـی و صادراتـی 

پیش بینـی شـده اسـت.
مدیرعامـل فـوالد مبارکـه شـعار سـال 1397 فـوالد 
مبارکـه را ارتقـای ایمنـی، ارتقـای بهـره وری و تمرکـز 
بـر تولیـد محصـوالت ویـژه اعـالم کـرد و گفـت: در 
کنون  بخش های مختلف شرکت از ابتدای سال تا
به نتایج مطلوبی در این زمینه ها دست یافته ایم.

دکتر سبحانی ادامه داد: در نقشۀ استراتژیک فوالد 
مبارکه، توانمندسازی نیروی انسانی و فرایندهای 
داخلی، مسئولیت های اجتماعی شرکت، نوآوری 
و فنـاوری، مدیریـت توسـعه، مدیریـت مشـتری و 
رضایت مندی آن، مدیریت بازار و همچنین تعالی 
عملیـات و تأمیـن پایـدار از محورهایـی هسـتند که 
بـرای آن هـا برنامه ریـزی می شـود تـا در سـازمان 
خلق ارزش صـورت گیرد و ذی نفعان نیـز در جریان 
رشـد و تعالی مسـتمر شـرکت و سـودآوری پایـدار آن 

منتفع شـوند.
 بـــه گـــزارش خبرنـــگار فـــوالد در بخـــش پایانـــی ایـــن 
نشســـت، هریـــک از اعضـــای هیئت مدیـــرۀ ایمیـــدرو 
ســـؤاالت خـــود را در حـــوزه برنامه هـــای مختلـــف 
فـــوالد مبارکـــه بـــرای توســـعۀ منابـــع انســـانی، 
ــادرات فـــوالد مبارکـــه، طرح هـــای ایـــن شـــرکت  صـ
درزمینـــۀ ارتقـــای ایمنـــی و بهداشـــت حرفـــه ای، 
برنامه هـــای ایـــن شـــرکت بـــرای افزایـــش بهـــره وری و 
اســـتفاده از فناوری هـــای روز دنیا در صنعـــت فوالد، 
رویکـــرد ایـــن شـــرکت در اجـــرای طرح هـــای توســـعه 
ــا  در حـــوزۀ خلیج فـــارس، همـــکاری ایـــن شـــرکت بـ
کتشـــافات  دانشـــگاه ها و ســـرمایه گذاری  در حـــوزه ا
جدیـــد و ســـایر طرح هـــای ملـــی مطـــرح نمودنـــد کـــه 
از ســـوی دکتـــر بهـــرام ســـبحانی و معاونـــان شـــرکت 

پاســـخ های کاملـــی ارائـــه شـــد.

کید قرار گرفت؛ در جلسۀ تولید مجتمع فوالد سبا مورد تأ

افزایش تولید با توجه به ظرفیت های ایجادشده

جلسۀ تولید مجتمع فوالد سبا با حضور مدیران، 
رؤسا، سرپرستان و کارشناسان این مجتمع برگزار 
شد. در این جلسه پس از ارائۀ گزارش های عملکرد 
این مجتمع در بخش های ایمنی، تولید، تعمیرات و 
پشتیبانی، بهمن خلیلی مدیر عملیات مجتمع فوالد 
سبا بر ارتقای توان خطوط تولید به ویژه در بخش 
نورد متناسب با افزایش ظرفیت های صورت گرفته 
کید کرد.وی در ادامه با بیان این که دست یابی به  تأ
ظرفیت های مدنظر به طور قطع با همت کارکنان، 
افزایش بهره وری و آماده به کاری خطوط تولید میسر 

خواهد شد، افزود: توجه به گزارش های ارسالی از 
سوی بازرسان و مقولۀ ایمنی از اصول همیشگی 
است که باید دقیق تر از قبل موردتوجه قرار گیرد. 
خلیلی در ادامه با اشاره به اهمیت تدارک و پشتیبانی 
خطوط تولید خاطرنشان کرد: تولید و تحویل به موقع 
محصوالت سفارش  داده شده از سوی مشتریان 
همچون گذشته باید در اولویت باشد.  به گزارش 
خبرنگار فوالد در این جلسه همچنین راهبردها و 
برنامه های مجتمع فوالد سبا برای صرفه جویی آب 

و استفادۀ بهینه از انرژی در سال 1397 مطرح شد.

رادیو فوالد بستر ارتباطی مناسبی است که 
در آن مسئوالن عالوه بر اطالع رسانی و ارائۀ 
گزارش عملکرد، به سؤاالت متــعددی که برای 
کارکنان و خانوادۀ فوالد پیش می آیـــد، پاســــخ 
می دهــنـــد و خوشبختانه این رادیو با استقبال 
چشمگیری از سوی شنوندگان مواجـــه شـده 
است.مهندس خدیوی مدیر فروش داخلی 
شرکت فوالد مبارکه  میهمان برنامۀ رادیو فوالد بود 
که بخش هایی از گفت وگوی ایشان با شنوندگان 

رادیو فوالد را از نظر می گذرانید:
قدری دربارۀ فعالیت های واحد فروش توضیح 

دهید.
مدیریت های فروش داخلی، صادرات، پشتیبانی 
از  محصوالت  و  بازاریابی  مدیریت  و  فروش 
زیرمجموعه های معاونت فروش و بازاریابی فوالد 
مبارکه هستند. وظیفۀ فروش داخلی، بازاریابی 
و فروش محصوالت شرکت در راستای تأمین نیاز 
کثری بازار داخل، کاهش واردات و فراهم کردن  حدا
بستر مناسب تری برای توسعۀ فضای اشتغال و 
کسب وکار در کشور است. مشتریان در این بخش به 
چند گروه تقسیم می شوند که عبارت اند از: مشتریانی 
که ورق، یعنی محصول نیمه نهایی را از فوالد مبارکه 
خریداری می کنند و در فرایند خطوط تولید خود به 
محصوالت نهایی مانند یخچال فریزر، خودرو و ... 
تبدیل می نمایند. گروه بعدی مشتریانی هستند که 
در بخشی از زنجیرۀ فوالد، از سنگ آهن تا ورق های 
پوشش دار، قرار دارند و هر یک از آن ها یک حلقه 
از این زنجیره را تشکیل می دهند. فوالد مبارکه به 
برخی شرکت ها و شرکای تجاری کسب وکار خود که 
در فرایند کار نیاز به اطالعات تکمیلی دارند نیز کمک 
می کند تا با استفاده از دانش و تجربۀ فوالد مبارکه 
توانمندتر شوند. این تعامالت باعث شده فوالد مبارکه 
به موازات فروش محصوالت خود، در جهت توانمندتر 
کردن شرکت ها و سازندگان داخلی، توسعۀ فضای 
کسب وکار و تحقق شعار سال، یعنی حمایت از کاالی 

ایرانی، گام های موفقی بردارد.
گسترۀ حوزۀ فعالیت های فروش داخلی تا 

کجاست؟
فروش محصوالت گروه فوالد مبارکه و فوالد سبا به 
عهدۀ این بخش است. ضمن این که به شرکت های 
تابعه نیز مشاوره و نظرات کارشناسی ارائه می دهیم. 
در گروه فوالد مبارکه ما بیشتر فروشندۀ محصوالتمان 
به شرکت های تابعه هستیم؛ ضمن تأمین آن ها، 
در برقراری نظام مدیریت یکپارچۀ بازار نیز همکاری 
گر مشتری نیاز به مشاوره های  می کنیم؛ در عین حال، ا
فنی برای ارتقای محصوالت خود داشته باشد، با 
همکاری قسمت های فنی یا پشتیبانی فنی مشتریان 
برای رفع نیاز مشتریان اقدام می کنیم و اطالعات الزم را 

در اختیار مشتریان متقاضی قرار می دهیم.
برنامه های شما برای فروش محصوالت در 

سال جدید چیست؟
فوالد مبارکه شرکتی جهان تراز است و قطعا برای 
تمامی  جدید  سال  در  خود  محصوالت  فروش 
پیش بینی های الزم را انجام داده و برای هر شرایطی 
آماده است. با توجه به سیستم تعالی سازمانی در 
گرفته شده  فوالد مبارکه، همۀ احتماالت در نظر 
است و در این خصوص معاونت فروش برنامه های 

خاص خود را دارد.

 دربارۀ میزان مشتریان فوالد مبارکه و همچنین 
کارهایی که برای جذب مشتریان جدید انجام 

می دهید بفرمایید؟
در حال حاضر در این بخش مشتریان  فعالی ازجمله 
کارخانه های  بزرگ،  خودروسازی  کارخانه های 
تولید لوله و سیاالت، تولیدکنندگان لوازم خانگی و 
... وجود دارد. با شرکت در نمایشگاه ها و سرکشی به 
مشتری ها و مراجعه به ادارات صنایع و کارخانه هایی 
که در مرحلۀ بهره برداری هستند، مشتریان نو بررسی، 
شناسایی و به مشتریان فوالد مبارکه اضافه می شوند.
فروش محصوالت فوالد مبارکه بر اساس نیاز و 
سفارش مشتری است یا محصوالت ثابتی به 

مشتریان واحد فروخته می شود؟
برنامۀ فروش در فوالد مبارکه از ابتدا بر اساس سفارش 
مشتری بوده و بعد از گرفتن سفارش، فرایند تولید 
محصول موردنظر آغاز می شود. در این زمینه نیز 
همواره تالش شده تا با اجرای پروژه های متعدد 
زمان تحویل سفارش به مشتریان را به حداقل 
ممکن برسانیم و خوشبختانه بسیاری از آن ها به بار 

نشسته است.
کنون سفارشی را قبول کرده اید که پیش از  تا
آن تجربۀ تولید آن را نداشته اید، ولی تولید آن 

اهمیت داشته است.
ج از  بله یکی از پروژۀ ملی نیاز به ورقی داشت که خار
تولیدات فوالد مبارکه بود. با همراهی و همدلی در 
قسمت های مختلف فوالد، بررسی ها و اقدامات الزم 
در این راستا انجام شد و با تولید محصول موردنظر 
عمال از واردات حدود 60 تا 70 هزار تن ورق جلوگیری 

شد.
از میزان رضایت مندی مشتریان نیز نظرسنجی 

می کنید؟
در واحد فروش سیستمی در نظر گرفته شده است 
که هر سال یک یا دو نوبت از مشتریان نظرسنجی 
می شود؛ عالوه بر این، بازدیدهای ادواری نیز در 
دستور کار واحد فروش قرار دارد. به طرق مختلف از 
دیدگاه های مشتریان مطلع می شویم. دیدگاه های 
آنان استخراج   و به خطوط تولید منتقل می شود و 

اقدامات الزم برای انجام اصالحات صورت می گیرد.
موضوع آموزش در همۀ واحدها مهم و ضروری 
است؛ تا چه اندازه آموزش سرلوحۀ کارهای 

شما قرار می گیرد؟
بحث آموزش در فوالد مبارکه یکی از اولویت های 
سازمانی است. ابتدای هر سال با همکاری واحد 
آموزش شرکت برای هر واحد نیازسنجی آموزش انجام 
می شود تا متقاضیان در دوره ها، کالس ها، سمینارها 

و نمایشگاه های مرتبط و موردنیاز حاضر شوند.
سخن آخر؟

ضمن قدردانی از تالش همۀ همکاران خود در 
واحد فروش، گفتنی است در سال 1396 بیش از 
80 درصد تولیدات شرکت به بازار داخل اختصاص 
داده شد. این در حالی است که طی دو سال اخیر 
ح های توسعه، تولید به میزان  با به بار نشستن طر
درخور توجهی افزایش یافته و همچنین واردات 
ورق های فوالدی به کشور از 4 میلیون تن به 2 
کاهش داشته است. ضمن این که  میلیون تن 
برای سال 1397 نیز توسعه و تنوع محصوالت و 
تولید محصوالت ویژه یکی از اولویت های اصلی 

شرکت است.

رادیو فوالد
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خـبـــــــــــر

فوالد در ایران و جهان

سرپرست کارگاه 
ماشین افزار 

تعمیرگاه مرکزی: 
اولویت کاری 

کارگاه ماشین افزار، 
ماشین کاری 

قطعات 
درخواست کارهای 

بخش های تعمیرات 
کارگاه مکانیک، 
اسکلت فلزی، 

کارگاه برق و 
همچنین ساخت 
قطعات موضوع 

درخواست کارهای 
مستقیم صادره از 
نواحی است؛ اما 
بررسی ها نشان 

می دهد که می توان 
بخشی از ظرفیت 

ماشین ها را به 
ساخت قطعات 
یدکی موردنیاز 

شرکت فوالد مبارکه 
اختصاص داد

مدیر واحد 
برنامه ریزی جامع 
و سرمایه گذاری 
فوالد مبارکه در 
خصوص مطالعات 
پهنۀ مورداشاره 
خاطرنشان 
کرد: مساحت 
پهنه، 14473 
کیلومترمربع است 
 که در حوزۀ 
انارک-اردستان 
واقع شده و 
به لحاظ تنوع بسیار 
مواد معدنی و 
سوابق معدن کاری 
طوالنی از اهمیت 
بسیاری برخوردار 
است

فوالد مبارکه در آیینۀ بورس

راه اندازی خط تولید کالف گرم میلگرد صنعتی در فوالد نطنز

به گزارش دنیای معدن، برای اولین بار در کشور، خط تولید کالف میلگرد صنعتی در 
شرکت فوالد نطنز راه اندازی شد.

  جواد توکلی طرقی، مدیرعامل شرکت فوالد نطنز با اعالم این خبر گفت: با توجه به فراهم بودن امکانات، این 
مجموعه موفق به تولید انبوه این نوع میلگرد شد.

به گفتۀ وی، محصوالت تولیدی شرکت، محصوالتی هستند که در کارخانه های پایین دستی صنایع مفتولی 
ایران از قبیل تولید فلز الکترود، مفتول الستیک خودرو، ساخت پیچ و مهره از  این میلگرد صنعتی به عنوان مواد 
اصلی و پایه استفاده می شود.  مدیرعامل شرکت فوالد نطنز تصریح کرد: پیش از این عمدتا این محصول از خارج 

وارد کشور می شد که با راه اندازی این خط تولید از خروج ساالنه 500 میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری شد.

کتشاف پهنۀ انارک برگزاری جلسۀ ارائۀ نتایج مطالعات شناسایی، پی جویی و ا

افتخارآفرینی یکی از شرکت های زیرمجموعۀ فوالد مبارکه

پیش بینی کوتاه مدت قیمت سنگ آهن

کسپرت، سنگ آهن وارداتی به چین از استرالیا در ماه می با افزایش   به گزارش متال ا
0/4 دالر نسبت به روز گذشته به 66/9 دالر CFR رسید.

کم بر مصرف فوالد در اواخر ماه می مانع رشد بیشتر سنگ آهن شد. پایین بودن تقاضا و جو منفی حا
با اینکه بازار فوالد چین به قدرت و قوت سال 2017 نیست؛ اما همچنان در شرایط مناسبی قرار دارد. میلگرد 

کتبر در بورس شانگهای 40 یوان افزایش داشت و بیلت تانگشان با  افت 50 یوانی به ثبات رسید. تحویل ا
قیمت معامالت سنگ آهن در بنادر کاهش یافت؛ البته شیب کاهش کندتر شد و به حدود 1 دالر رسید.

با این اوصاف با در نظر گرفتن تولید باال و حاشیۀ سود مطلوب فوالدسازها افت شدیدی برای سنگ آهن در 
کوتاه مدت پیش بینی نمی شود. به گفتۀ تحلیل گر بانک ANZ، سنگ آهن در حال حاضر در کف قیمت قرار 

دارد و در نیمۀ دوم سال به 68 دالر CFR افزایش خواهد یافت.

تداوم رشد مصرف فوالد در روسیه

کثر ظرفیت در حال تولید فوالد هستند. در  خطوط تولید شرکت Severstal با حدا
این شرایط با رشد بازار داخلی، تنها راه تأمین نیاز مشتریان کاهش صادرات و تخصیص 

سهمیه ها به بازار داخلی روسیه است.

به گزارش متال بولتن، در دو سال گذشته بازار فوالد روسیه در روند رو به رشد بوده است. انتظار می رود با 
رشد بازار ساخت وساز در روسیه مصرف فوالد در سال 2018 بین 3 تا 4 درصد افزایش یابد.

در سال 2017 مصرف فوالد روسیه به 40/6میلیون تن رسید که نسبت به 38/2میلیون تن سال 2016 
رشد محسوسی داشته است. پیش بینی می شود مصرف فوالد در سال 2018 به 41/5 و در سال 2019 به 

42/1 میلیون تن برسد.
بخش ساخت وساز در سال 2017 بالغ بر 24/5میلیون تن فوالد مصرف کرده است و رشد مصرف فوالد در 

روسیه به طور عمده وابسته به رشد ساخت وساز است.
شرکت Severstal معتقد است تقاضای فوالد در صنعت خودروسازی روسیه 10 درصد رشد خواهد کرد و 

به 1/54 میلیون تن در سال 2018 خواهد رسید.
این شرکت سهمیۀ فروش داخلی و خارجی خود را برحسب مقایسۀ قیمت های داخلی و صادرات تحویل 

درب کارخانه تقسیم بندی می کند.
شرکت Severstal به دلیل موقعیت جغرافیایی، بیشتر صادرات خود را از طریق دریای بالتیک به بازار اروپا 

که دارای قیمت های باالتری نسبت به دیگر بازارهاست انجام می دهد.
با وجود اینکه پیش بینی می شد بازار داخلی روسیه در نیمۀ اول سال 2018 رشد مطلوبی داشته باشد، 

به دلیل سود باالی صادرات، بیشتر فروش این شرکت در این مدت در بازارهای خارجی بوده است.
 در سه ماهۀ اول سال 2018 صادرات 48 درصد سهم فروش را برابر با 1/375 میلیون تن به خود اختصاص 

داد. از این مقدار 700,000 تن کالف گرم و 202,000 تن محصوالت نیمه نهایی بوده است.
در سال 2017 این شرکت 2/5میلیون تن کالف گرم صادر کرد که 1/5 میلیون تن آن به اروپا بوده است، این 

شرکت پیش بینی می کند در سال جاری فروش کالف گرم به اروپا به 1/5 تا 2 میلیون تن برسد.

گشت اسلب CIS به روند افزایشی احتمال باز

کسپرت، در سه هفتۀ اخیر قیمت اسلب CIS  روند کاهشی   به گزارش متال ا
کم بر محصوالت تخت در بازارهای هدف بود.  داشته که به دلیل شرایط منفی حا
با این وجود برخی از تأمین کننده ها انتظار دارند قیمت ها در روند افزایشی قرار گیرند.

.
تأمین کننده های CIS اسلب صادراتی را در محدودۀ 530 تا 535 دالر FOB دریای سیاه پیشنهاد 

می دهند که 15 تا 20 دالر پایین تر از نیمۀ دوم ماه آوریل است.
به تازگی تأمین کننده های اوکراینی محموله ای به قیمت 555 دالر FOB به ایتالیا فروختند. علت اصلی 
کاهش قیمت اسلب تضعیف بازار محصوالت تخت در ترکیه و تضعیف یورو در برابر دالر بود که باعث 

شد خریداران پیشنهادهای خود را کاهش دهند.
به دلیل این که مصرف کننده های اسلب ذخایر کافی در انبارهای خود دارند تمایل زیادی به خرید 

ندارند؛ از این رو بازار اسلب کم رونق شده است.

 جدول معامالت سهام شرکت فوالد مبارکه

 روز تاريخ
تغيير  قيمت )ريال(

 )درصد(
حجم معامله 
 تغيير پايانی بيشترين کمترين  )ميليون سهم(

 82 1.37 39 2813 2845 2741  چهارشنبه 19/02/1397

 55 0.28 8 2805 2848 2778 شنبه  22/02/1397

 34 0.14 4 2809 2823 2793 يک شنبه  23/02/1397

 33 1.42 40 2849 2860 2823 دو شنبه  24/02/1397

 15 0.25 7 2856 2885 2840 سه شنبه  25/02/1397
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2813
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(ريال)نمودار تغييرات قيمت سهام 

 شرکت فوالد مبارکه در راستای 
تحقق چشم انداز گروه خود در افق 
1404 و ایجاد توازن در زنجیرۀ ارزش، 
اقدام به برنامه ریـــزی در جهت اجرای 
کتـــــشافی در پهنــــه های  عمـــــلیات ا

معدنی کشور نمود.

مدیر واحد برنامه ریزی جامع و سرمایه گذاری 
فوالد مبارکه این خبر را اعالم کرد و گفت: به همین 
منظور از سال 1395 عملیات شناسایی، پی جویی 
کتشافات در پهنۀ انارک در استان اصفهان  و ا
گزارش نهایی این  ح ریزی شد. جلسۀ ارائۀ  طر
عملیات در روز چهارشنبه 1397/02/26 در محل 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با 
حضور مدیران و کارشناسان معاونت محترم امور 
معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و 
کتشافات معدنی  تجارت، سازمان زمین شناسی و ا
کشور، سازمان صمت استان، شرکت معدنی و 

صنعتی فوالد سنگ مبارکه اصفهان و شرکت 
مهندسین مشاور پیچاب کانسار برگزار شد.

گفت: نتایج  محمدتقی صمدی در این زمینه 
عملیات ژئوفیزیک زمینی در پهنۀ مورداشاره از 
وجود 11 محدودۀ اولویت دار حاوی سنگ آهن و 
پلی متال حکایت دارد که پس از این مرحله، با صدور 
کتشاف توسط سازمان صنعت، معدن  پروانۀ ا
کتشاف تفصیلی در  و تجارت استان، عملیات ا
گذارشده به فوالد مبارکه انجام خواهد  محدودۀ وا
شد. در مرحلۀ بعد، گواهی کشف صادر می شود 
و بعد از انجام بررسی های الزم و امکان سنجی 
بهره برداری از ظرفیت های معادن این پهنه، 
اقدامات الزم درخصوص احداث واحدهای فراوری 

در محل معدن صورت خواهد گرفت.
صمــدی در ادامــه بــا اشــاره بــه عــزم و ارادۀ شــرکت 
کتشافی و  فوالد مبارکه برای توســعۀ فعالیت های ا
ــنگ مبارکه به عنوان  معدنی افزود: شرکت فوالدس
یکــی از شــرکت های گــروه فــوالد مبارکــه، مجــری 

گــروه فــوالد مبارکــه  سیاســت های معدنــی در 
خواهــد بــود.

کید بر این که مشارکت در کنسرسیوم های  وی با تأ
توسعۀ  و  بهره برداری  تا  کتشاف  ا از  معدنی 
تکنولوژی های بهره برداری از معادن زیرزمینی 
ازجمله استراتژی های اساسی معدنی در بخش 
کرد:  سرمایه گذاری فوالد مبارکه است، تصریح 
فوالد مبارکه در راستای تحقق چشم انداز تولید 
25میلیون تن فوالد خام در گروه خود در افق 1404، 
نیازمند 45میلیون تن کنسانترۀ سنگ آهن است 
کنون باید جهت تأمین پایدار و اقتصادی  که از هم ا

این میزان مواد اولیه اقدام کند.
مدیر واحد برنامه ریزی جامع و سرمایه گذاری 
فوالد مبارکه در ادامه در خصوص مطالعات پهنۀ 
مورداشاره خاطرنشان کرد: مساحت پهنه، 14473 
کیلومترمربع است که در حوزۀ انارک-اردستان 
واقع شده و به لحاظ تنوع بسیار مواد معدنی و 
سوابق معدن کاری طوالنی از اهمیت بسیاری 

برخوردار است.
کیــد بــر این کــه در فــاز شناســایی ایــن پهنــه  وی بــا تأ
مجموعــا هفــت حــوزۀ پلی متــال بــه وســعت 633 
کیلومترمربــع و 49 محــدودۀ آهــن دار بــا وســعت 
1476 کیلومترمربــع معرفــی شــده اســت، اظهــار 
داشــت: براســاس مطالعــات انجام شــده در فــاز 
پی جویــی، گســترۀ قابل معرفــی پتانســیل های 
پلی متــال بــه مســاحت 168 کیلومترمربــع در 5 
محــدوده تقلیــل یافــت؛ پتانســیل های متعــدد 
آهن نیــز در 6 محــدوده با وســعت 114 کیلومترمربع 

معرفــی و گزینــش شــد.
صمدی در خاتمه ضمن تشکر از همکاری نزدیک 
مدیران محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
سازمان صمت استان، مدیریت شرکت فوالدسنگ 
مبارکه، مدیریت و کارشناسان ناحیۀ آهن سازی، 
کرد از این پس با حمایت های  ابراز امیدواری 
مدیرعامل شرکت، فعالیت های معدنی فوالد 

مبارکه با قدرت بیشتری ادامه یابد.

طی مراســــــمی در ســـــــــالـــــن 
همایش های بین المللی اتاق بازرگانی 
صنایع، معادن و کشاورزی استان از 
از  )یکی  تامکو  شرکت  مدیرعامل 
شرکت های زیرمجموعۀ فوالد مبارکه( 
به عنوان واحد اقتصادی نمونه با 
اهدای لوح و تندیس زرین قدردانی 

شد.

بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد، در جریــان برگــزاری ایــن 
مراســم کــه دکتــر کالنتــری معــاون وزیــر کار و رفــاه 
اجتماعی، محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان، 
تنــی چنــد از نماینــدگان مــردم محتــرم اصفهــان 
در مجلــس شــورای اســالمی، مدیــرکل تعــاون کار 
و رفــاه اجتماعــی اســتان و جمعــی از کارفرمایــان 
و کارگــران نمونــۀ اســتان در آن حضــور داشــتند، 
ــا  افتخــاری مدیرعامــل شــرکت تامکــو درگفت و گــو ب
خبرنــگار فــوالد گفــت: شــرکت تأمیــن ماشــین آالت 
ساختمانی و نصب )تامکو( در تاریخ 1371/03/09 
بعــد از اتمــام عملیــات ســاخت و نصــب تجهیــزات 
پــروژۀ عظیــم فــوالد مبارکــه بــا هــدف اســتفاده از 
کارامــد و  مکانیســم ها و تجهیــزات و نیروهــای 

تخصصــی دوران ســاخت تشــکیل شــد.

وی ضمن معرفی شرکت تامکو افزود: این شرکت 
که  دارای 9 سهام دار حقوقی و حقیقی است 
سهامداران عمدۀ حقوقی آن به ترتیب عبارت اند 
از: شرکت فوالد مبارکه 37/68 درصد؛ شرکت 
ایریتک 25/81 درصد؛ شرکت جهانپارس 13/62 

درصد و شرکت درریز  18/ 8 درصد.
افتخــاری در خصــوص موضــوع اصلــی فعالیــت 
شــرکت تامکــو اضافــه کــرد: اجــاره، خریدوفــروش 

ماشــین آالت و تجهیــزات؛ انجــام امــور مهندســی 
و ســاخت تجهیــزات و ماشــین آالت باربــرداری، 
انجام امور نصــب و مونتاژ ماشــین آالت و تجهیزات 
و همچنیــن ارائۀ تمامــی خدمات تخلیــه و بارگیری 
در بنــادر، انبــارداری کاال و ارائــۀ ســرویس های 
مربــوط و پهلودهــی شــناورها از اهــم فعالیت هــای 

ایــن شــرکت اســت.
مدیرعامل شرکت تامکو در ادامه به بیان علل کسب 

این موفقیت پرداخت و در این خصوص گفت: با 
توجه به شرایط و محدودیت های اقتصادی در 
سال های 94 تا 96، این شرکت توانست به سهم 
خود در بهبود فضای کسب وکار و ثبات اقتصادی 

ایفای نقش کند.
کید کرد: با توجه به توسعۀ اقدامات  او در خاتمه تأ
این شرکت طی سه سال اخیر، تعداد کارکنان شرکت 

تامکو 70درصد افزایش یافته است.

با ساخت بیش از 800 قطعه انجام شد؛ 

مشارکت تعمیرگاه مرکزی در ساخت قطعات یدکی موردنیاز شرکت
  در پی افزایش همکاری های 
تعمیرگاه مرکزی با واحد خرید قطعات 
یدکــــــی شـــــرکت، ساخــــت بخشی از 
قطعات یدکی موردنیاز خطوط تولید 
شـــــرکت در دســــــــتور کار واحـــــــــد 
ماشین افزار این تعمیرگاه قرار گرفت.

کارگاه  سرپرست  بلداجی،  صفیان  مسیب 
ماشین افزار تعمیرگاه مرکزی، در این زمینه گفت: 
به عنوان  مرکزی  تعمیرگاه  ماشین افزار  کارگاه 
سازندۀ قطعات یدکی شرکت فوالد مبارکه از طرف 
مدیریت خرید قطعات یدکی انتخاب شد تا در 
کنار فعالیت های جاری خود، در زمینه های کاری 
متعدد دیگر ازجمله ساخت قطعات مکانیکی و 
خ دنده ها نیز همکاری های بیشتری داشته  چر

باشد.
دغدغه هـای  از  یکـی  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
از  اطمینـان  تعمیـرگاه  مسـئوالن  همیشـگی 
تجهیـزات  ظرفیت هـای  از  کامـل  بهره بـرداری 
کاری  اولویـت  گفـت:  اسـت،  بـوده  تعمیـرگاه 
قطعـات  ماشـین کاری  ماشـین افزار،  کارگاه 
درخواسـت کارهای بخش هـای تعمیـرات کارگاه 
مکانیـک، اسـکلت فلـزی، کارگاه بـرق و همچنیـن 
درخواسـت کارهای  موضـوع  قطعـات  سـاخت 
مستقیم صادره از نواحی است؛ اما بررسی ها نشان 
می دهد کـه می توان بخشـی از ظرفیت ماشـین ها 
را به سـاخت قطعات یدکـی موردنیاز شـرکت فوالد 

مبارکـه اختصـاص داد.
صفیان افـزود: به همین منظور از حدود سـه سـال 
کارگاه و  پیـش، پـس از شناسـایی ظرفیت هـای 
کارگاه ماشـین افزار درزمینـۀ  ماشـین آالت آن، 
سـاخت و تولید قطعـات یدکی که توانایی سـاخت 
کراتی  آن وجود دارد، با مدیریت قطعات یدکی مذا
انجـام داد و پیشـنهاد سـاخت قطعـات یدکـی در 

کارگاه ماشـین افزار تعمیـرگاه مرکـزی بـا اسـتقبال و 
عالقه منـدی آن مدیریـت مواجـه شـد. بـا همـوار 
شـدن ایـن مسـیر، مقـرر شـد اسـتعالم های خریـد 
بـرای  مرتبـط،  زمینه هـای  در  یدکـی  قطعـات 
تعمیرگاه مرکـزی نیز به عنـوان یـک سـازنده در کنار 
سازندگان بیرونی فرستاده شود و تعمیرگاه قیمت 
پیشنهادی خود را با لحاظ کردن تمامی هزینه ها 
اعـالم کنـد و فقـط در صـورت برنـده شـدن قیمـت 
گـذار شـود. در عمـل  تعمیـرگاه، کار بـه تعمیـرگاه وا
هزینـۀ اصلـی سـاخت قطعـات در تعمیرگاه شـامل 
هزینـه متریال و ابـزار مصرفـی خواهد بود و سـاخت 
قطعـات در زمان هـای صرفه جویی شـدۀ کارکنـان 

انجـام خواهـد شـد.
در همیـن زمینـه، مظاهـری کارشـناس قسـمت 

ماشـین افزار افـزود: از حـدود دو سـال پیـش بـا 
ایـن  کارگاه در  راه انـدازی مکانیسـم مشـارکت 
کارگاه در 38 اسـتعالم برنـده شـد  اسـتعالم ها، 
و بـرای انجـام ایـن اسـتعالم ها، به طـور کلـی 84 
درخواسـت کار سـاخت قطعـات تعریـف گردیـد و 
مراحـل آماده سـازی، برنامه ریـزی، تهیـۀ متریـال 
و ابـزار موردنیـاز، سـاخت و ماشـین کاری و انجـام 
تسـت های اندازه گیری نهایی برای 80 عـدد از این 
درخواسـت کارها انجـام شـد؛ به نحوی کـه بیـش از 
800 قطعۀ یدکی، پس از طی کلیۀ مراحل ساخت و 
کنترل کیفیت، بـه انبارهای قطعات یدکی شـرکت 
تحویـل داده شـد؛ ضمـن این کـه تعـداد 40 قطعـۀ 

دیگـر نیـز در حـال سـاخت اسـت.
کیـد بـر این کـه فراینـد مشـارکت کارگاه در  وی بـا تأ

کان ادامـه دارد،  اسـتعالم های واحـد خریـد کمـا
افـزود: برخـی از قطعـات مهـم ساخته شـده در این 
مدت عبارت اند از: 4 ست کامل رول های دیسکی 
خ دنده هـا در تیـپ و  واحـد ریخته گـری، انـواع چر

سـایزهای مختلـف، شـافت ها و پوسـته ها.
در پایـان، مظاهـری ضمـن قدردانـی از حمایـت 
واحدهـای  کارکنـان  و  مدیریـت  همـکاری  و 
مرکـزی،  تعمیـرگاه  مکانیـک،  ماشـین افزار، 
برنامه ریـزی و مدیریـت خریـد قطعـات یدکـی، 
کنتـرل کیفـی قطعـات یدکـی و بخـش بومی سـازی 
به خاطر همکاری و همدلی در به ثمر رسـیدن این 
فراینـد، اظهـار امیـدواری کـرد در سـال جـاری نیـز 
بخـش بیشـتری از اقـالم موردنیـاز فـوالد مبارکـه در 

ایـن تعمیـرگاه سـاخته شـود.
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عـــلــــمــــی

ترفند

تغذیه و تندرستی

کابل شبکه؛ کدام یک سریع تر است؟ Wi-Fi یا 

چای، دم کردنی محبوب ایرانی ها

چای ایرانی در 
تمام مراحل تولید، 
برداشت، فراوری 

و بسته بندی، 
شست وشو داده 

نمی شود و این 
نشان می دهد 
در چای ایرانی 

هیچ گونه باقی ماندۀ 
سموم و مواد مضر 
و غیرطبیعی وجود 

ندارد

 مهم ترین و 
شایع ترین بیماری 
مربوط به اعصاب 

محیطی، دیابت 
است که در تغذیۀ 

اعصاب اختالل 
ایجاد می کند . از 

آنجا که هرچه طول 
اعصاب بیشتر 

باشد تغذیۀ آن ها 
با مشکل بیشتری 

مواجه می شود، 
اعصاب پاها 

آسیب پذیرترند و 
خواب رفتگی پاها 
در دیابت بیشتر 
مشاهده می شود

قرار است در 
بهار سال 2018 
طرح ریزی و 
اقدامات اولیه برای 
احداث واحدی 
نیمه صنعتی در 
شمال کشور سوئد 
آغاز شود که قادر 
است برای اولین 
بار در جهان، فوالد 
پاک تولید کند

بدون شک 
 Wi-Fi شبکه های
به واسطۀ بی نیاز 
بودن از کابل کشی 
و همچنین امکان 
جابه جایی، از 
محبوبیت بیشتری 
نسبت به ارتباط 
کابلی برخوردارند؛ 
اما برای 
دستگاه هایی چون 
کامپیوتر رومیزی، 
تلویزیون، گیرندۀ 
دیجیتال و هر چیز 
ثابت دیگری که 
 LAN دارای درگاه
است، ارتباط کابلی 
انتخاب بهتری 
است

امروزه نه تنها تمامی لپ تاپ ها، مودم ها و   روترها دارای ارتباط بی سیم Wi-Fi هستند، 
بلکه بسیاری از مادربردها نیز این قابلیت را دارند؛ اما بهتر است با کابل به اینترنت وصل شویم 

یا Wi-Fi؟

نحوۀ وصل شدن دستگاه های مورداستفادۀ ما به اینترنت مهم است. بیشتر ما به منظور وصل شدن به شبکۀ 
جهانی اینترنت دو راه داریم، اولین آن ها ارتباط بی سیم از طریق فناوری Wi-Fi است. ارتباط کابلی نیز که 
عموما به عنوان »اترنت« )Ethernet( شناخته می شود، دومین راه موجود برای وصل شدن به اینترنت است؛ 

اما به راستی کدام یک از این دو سریع تر است؟
که دیگر خبری از کابل های  بدیهی است فناوری ارتباط بی سیم از اقبال بیشتری برخوردار است؛ چرا
گیر نیست؛ اما هنگامی که بحث سرعت به تنهایی مطرح می شود، دست یابی به اتفاق نظر بسیار  دست وپا
دشوار است. علی رغم اینکه Wi-Fi پروتکل ارتباطی جدیدتر و به روزتری است و پهنای باند اسمی آن می تواند 
بیشتر از ارتباط کابلی 100 مگابیتی رایج باشد، در حقیقت عوامل متعددی بر سرعت نهایی آن تأثیر می گذارد و 

موجب می شود این روش همیشه هم سریع تر نباشد.
مشکل اصلی شبکه های بی سیم که باعث می شود سرعت آن ها از ارتباط کابلی کمتر باشد، اشباع کانال ها و 

تعداد بسیار زیاد ارتباط های پیش فرض است که سرعت ارتباط بی سیم را ناپایدار و کم می کند.
در کنار  آنچه گفته شد، تأثیر ساختار محیط را هم اضافه کنید؛ برای نمونه دیوارهای بتنی باعث افت چشمگیر 
کثر سرعت قابل دستیابی با ارتباط  قدرت سیگنال ها و در نتیجه کاهش کارایی آن ها می شود  و از حدا
Wi-Fi می کاهد.  می توان گفت هرچه فرکانس شبکۀ بی سیم مورداستفادۀ شما بیشتر باشد، شدت جذب 

سیگنال ها توسط اجسام و موانع بیشتر است.

تداخل سیگنال یکی از مشکالت اساسی شبکه های Wi-Fi است
بدیهی است  آنچه گفته شد در استفاده های معمول چون وبگردی چندان محسوس نیست؛ اما هنگامی که 
ک گذاری فایل  به فعالیت های سنگین تر  و  وابسته به سرعت ارتباطی، نظیر پخش ویدئو، بازی آنالین، اشترا
کیفیت باال می پردازید، بیشتر نمایان می شود. یکی دیگر از مزایای ارتباط کابلی، تأخیر  یا استریم محتواهای با

کمتر است که در مواردی چون بازی آنالین به خوبی خود را نشان می دهد.

گر آنالین بازی می کنید، ارتباط کابلی بهترین انتخاب برای شماست ا
 802.11 ac هرچند ممکن است برخی از شما روترهایی با پشتیبانی از استانداردهای ارتباطی پرسرعت چون

داشته باشید؛ اما احتمال اینکه آن ها در عمل از ارتباط کابلی کندتر باشند بسیار زیاد است. به طور خالصه 
گر از مودم ها و روترهای  می توان گفت اغلب مواقع در عمل سرعت ارتباط کابلی بیشتر از Wi-Fi است؛ به ویژه ا
معمولی یا    لپ تاپ های معمولی استفاده می کنید که از استانداردهای ارتباطی قدیمی تر بهره می گیرند. حتی 
گر شبکه بی سیم شما در هر دو سمت منطبق بر استاندارد ac 802.11 هم باشد، هنوز ممکن است از ارتباط  ا
کابلی مبتنی بر استاندارد Ethernet 2.5   کندتر باشد. در حقیقت ارتباط کابلی بسیار پایدارتر از ارتباط بی سیم 

است و بسیار کمتر از عوامل بیرونی تأثیر می پذیرد.

امنیت باالتر،   از مزایای ارتباط کابلی نسبت به Wi-Fi است
گر خواهان Wi-Fi سریع تر از ارتباط کابلی هستید، الزمۀ آن داشتن یک مودم یا روتر با پشتیبانی از استاندارد   ا
ac 802.11 است. همچنین باید لپ تاپ یا کارت شبکۀ سیستم نیز از این استاندارد پشتیبانی کند؛ در این غیر 

این صورت احتمال اینکه سرعت واقعی ارتباط شما کمتر از ارتباط کابلی باشد، بسیار زیاد است.
همچنین برای دست یابی به باالترین سرعت، استاندارد ارتباطی را بر روی باالترین آن ها قرار دهید، برای نمونه 
گر   روتر   یا مودم شما از تمامی استانداردهای    a/b/g/n 802.11 IEEE  پشتیبانی می کند، به صورتی  ا
کثر سرعت پشتیبانی  دستی آن را بر روی n 802.11 و باند سریع تر تنظیم کنید، البته قبل از آن نسبت به حدا

شده توسط دستگاه مورداستفاده تان اطمینان حاصل کنید.
آخریــن کاری کــه می توانیــد انجــام دهیــد، اطمینــان از اشــغال نبــودن کانــال مورداســتفادۀ مــودم یــا روتــر 
شــما در همــان محــدوده اســت. بــرای ایــن کار می توانیــد شــبکه های بی ســیم پیرامــون خــود را اســکن و 
یک کانــال آزاد را انتخاب کنید. البته برخــی از مودم هــا و روترهــا دارای توانایی انتخاب خــودکار کانال های 

آزاد هســتند.

سخن پایانی
بدون شک شبکه های Wi-Fi به واسطۀ بی نیاز بودن از کابل کشی و همچنین امکان جابه جایی، از محبوبیت 
بیشتری نسبت به ارتباط کابلی برخوردارند. همچنین بسیاری از وسایل مورداستفادۀ ما چون گوشی موبایل، 
ساعت هوشمند و تبلت ها فاقد درگاه شبکۀ کابلی هستند؛ بنابراین  هر کاربر باید بسته به شرایط خود از میان 
ارتباط بی سیم یا کابلی یکی را انتخاب کند. شایان ذکر است آنچه گفته شد لزوما بر پهنای باند ارتباط اینترنت 
شما تأثیر نمی گذارد؛ اما برای دستگاه هایی چون کامپیوتر رومیزی، تلویزیون، گیرندۀ دیجیتال و هر چیز ثابت 

دیگری که دارای درگاه LAN است، ارتباط کابلی انتخاب بهتری است.
منبع: شهر سخت افزار

چای نخستین بار در سال 1276 
کنون  شمسی در ایران کشت شد و هم ا
به عنوان نوشیدنی سنتی ایران جایگاه 
ویژه ای یافته است؛ به طوری که 4/5 
کل چای جهان در ایران  درصد از 
مصرف می شود. مردم ایران ساالنه 
مصرف  چای  تن  هزار   100 حدود 
کمتر از نیمی از آن تولید  که  می کنند 

داخل است.

چای کاران ایران با جمعیتی حدود 60 هزار خانوار، 
35 هزار هکتار زمین زراعی در اختیار دارند که عالوه بر 
تولیدات آنان، در هر سال حدود 60 هزار تن چای 

خارجی وارد می شود.
چای در دیگر مناطق جهان نیز طرفداران فراوانی 
دارد و روزانه یک میلیارد فنجان چای در جهان 

نوشیده می شود.
کنون در 2 میلیون و 788 هزار هکتار از اراضی  هم ا
برداشت  میزان  و  کشت می شود  جهان، چای 
ساالنه از این اراضی چهار میلیون و 500 هزار تن برگ 

چای است.
تاریخچۀ چای

خاستگاه اصلی چای کشور چین است. پس از آن 
هند از تولیدکنندگان این محصول است؛ اما بوتۀ 
چای نخستین بار در حدود 5 هزار سال پیش در 
چین شناخته شد و در قرن هفدهم، هلندی ها این 

گیاه را به اروپا بردند.
پیشینۀ مصرف چای در ایران نیز به قرن هفدهم 
برمی گردد؛ اما کشت این گیاه نخستین بار به همت 
میرزا محمدعلی مشهور به کاشف السلطنه در سال 

1276 شمسی انجام شد.
غ التحصیل دانشگاه سوربن  کاشف السلطنه، که فار
فرانسه بود، به عنوان ژنرال کنسول ایران در هند 
مشغول کار شد و در زمان حضورش در آنجا شیوۀ 
کاشت، برداشت و فراوری این محصول را آموخت و 

تجربۀ خود را به ایران منتقل کرد.
چای ایرانی

چای ازجمله نوشیدنی هایی است که در کشور ما 
طرفداران بسیاری دارد؛ اما اینکه چه نوع چایی 
مصرف می کنیم بسیار مهم است. چای ایرانی یکی 

از چای های ارگانیک جهان است.
کثر چای های ایرانی بدون استفاده از مواد شیمیایی  ا
تولید می شوند و محصولی ارگانیک به شمار می آیند؛ 
اما در عوض چای های خارجی با اضافه کردن اسانس 
و مواد شیمیایی توانسته اند جای خود را در بازار 
داخل ایران باز کنند. همین امر باعث شده روزبه روز 

از تولید و صادرات چای ایرانی کاسته شود.
در انتخاب مواد غذایی مانند چای باید ابتدا به فکر 
که بسیاری از مواد غذایی موجود  سالمت آن بود؛ چرا
در کشور ازجمله چای، سالم و طبیعی نیست. با 
توجه به این که بیشتر مردم دربارۀ چای اطالعات 
کافی ندارند و نمی توانند چای مرغوب را از نامرغوب 
تشخیص دهند، تنها به دو عامل عطر و رنگ توجه 
می کنند که این دو عامل به راحتی می تواند به این 

محصول اضافه شود و قابل تقلب است.
انتظار عطر و رنگ زیاد از چای، که به اشتباه در اذهان 
مردم جاافتاده است، کامال غیرمنطقی است. چای 

کیفیت رنگ و طعم طبیعی دارد و از عطر و  خوب و با
اسانس در آن استفاده نمی شود.

نمی توان از یک قاشق چای خشک طبیعی و سالم 
انتظار داشت  به شش لیوان چای رنگ و طعم بدهد؛ 
که یک قاشق چای خشک سالم تنها برای یک  چرا

لیوان چای مناسب است.
کیفیت و مرغوب  شاید نتوان از طریق رنگ، چای با
را از چای نامرغوب خارجی تشخیص داد؛ اما تقریبا 
همۀ چای هایی که از اسانس و عطر در آن استفاده 
که برای تولید چای  شده کیفیت چندانی ندارد؛ چرا

کیفیت نیازی به عطر و اسانس نیست. با
یکی دیگر از نشانه های چای طبیـــعی، سالم و 
بهداشتی این است که سیاه و کدر نمی شود؛ یک 
لیوان چای ایرانی مرغوب را چند ساعت در لیوان 
گر طبیعی باشد، تنها رنگ آن کمی مات  بگذارید؛ ا
گر طبیعی نباشد، سیاه و ته نشین  می شود؛ اما ا

می شود.
رنگ چای را به راحتی می توان به رنگی نزدیک به 
چای طبیعی تبدیل کرد؛ اما عطر، مشخصۀ بهتری 
که در چای  برای شناخت چای مرغوب است؛ چرا
خشک طبیعی عطر، اسانس و... وجود ندارد و 
هیچ گاه چای مرغوب را با چیز دیگری مانند هل، لیمو 
برای عطردار کردن مخلوط نمی کنند. چای ایرانی 
که طبیعت آن دارای جاذبۀ  هم این گونه است؛ چرا
خاصی است و برخالف بسیاری از چای های خارجی 
که با برندهای مختلف در بازار داخلی عرضه می شود، 
از عطر، اسانس و رنگ برای تولید آن استفاده نشده 

است.
گر قصد خرید چای فله ای دارید، باید به این نکته  ا
که چای خوب چندان ریز نیست و  کنید  توجه 
خشکی و زبری آن در دست کامال قابل لمس است. 
دانه های خشک چای به خوبی درهم پیچیده و 
بافت های ریز و نوک تیز طالیی که همان برگ های 
سبز چای بازنشده اند به وفور در آن دیده می شود. 
کیفیت چای از طریق حس  بهترین راه امتحان 

بویایی و چشایی است.
که بدون  چای ایرانی تنها چای در جهان است 
استفاده از هیچ گونه سمی تولید می شود؛ البته 
کم بر مناطق  این ویژگی به دلیل شرایط اقلیمی حا
که در دیگر کشورها  شمالی چای خیز کشور است؛ چرا
مانند کنیا، سریالنکا و... به دلیل آب وهوای گرم و 
مرطوب بستر برای رشد آفات کامال فراهم است؛ در 
حالی که در مناطق شمالی کشور شرایط اقلیمی سرد 
و مرطوب است. در زمستان های سردی که دمای 
هوا بعضا تا منفی ده درجۀ سانتی گراد هم کاهش 
پیدا می کند، عمدۀ آفات از بین می رود و برای معدود 
آفات باقی مانده نیز از شکارگران طبیعی استفاده 
می شود؛ به عنوان مثال کفشدوزک از نوعی آفت چای 
تغذیه می کند. همین عامل سبب شده شرکت های 
تولیدکنندۀ ایرانی چای بتوانند برند »ارگانیک« را از 
کشورهای اروپایی دریافت و محصول خود را به این 

کشورها صادر کنند.
چای ایرانی در تمام مراحل تولید، برداشت، فراوری و 
بسته بندی، شست وشو داده نمی شود و این نشان 
می دهد در  چای ایرانی هیچ گونه باقی ماندۀ  سموم  

و مواد مضر و غیرطبیعی وجود  ندارد.
خدمات عمومی و امور رفاهی

تازه های علم و فناوری

گرد آوری :  تحقیق و توسعه

مــــــطالعات امــــــــــکان سنـــــــجی در 
و   SSAB، LKAB شــــرکت های 
کی از شـــکل گیـــری  Vattenfall حا
برنامه ای به نام HYBRIT است که 
ک بدون  هدف آن تولید فوالد پا
استـــفاده از سوخـــت های فســـیلی 
)Fossil-free steel( است. در 
جایگزین   HYBRIT هدف  واقع 
کردن زغال سنگ کک شو با هیدروژن 

است. 

ح ریزی  قـــــرار است در بـــــهار ســـال 2018 طـــر
و اقــــدامات اولیــــه بـرای احــــداث واحـدی 
آغـاز  کشـور سـوئد  نیمه صنعتـی در شـمال 
شـود که قادر اسـت برای اولین بار در جهان، 
ک تولیـد کنـد. پیش بینـی می شـود  فـوالد پـا
ایـن پـروژه در فـاز طراحـی و برنامه ریـزی 20 
Swedish Krona( هزینـه  کـرون ) میلیـون 
داشته باشد. آژانس انرژی سـوئد اعالم کرده 
اسـت کـه نیمـی از سـرمایه گذاری را بـه عهـده 
خواهـد گرفـت. نیمـۀ دیگـر بودجـۀ موردنیـاز 
 Vattenfall و SSAB، LKAB را سـه شـرکت
قـادر  جدیـد  ابتـکار  ایـن  می کننـد.  تأمیـن 
 اسـت نشـر گاز CO2 را تا 10 درصد در سـوئد و

کاهـش دهـد. هـدف  7 درصـد در فنالنـد   
ح دسـتیابی بـه فرایندی کامال  نهایی این طر
ک و عـاری از سـوخت های فسـیلی بـرای  پـا

تولیـد فـوالد تـا سـال 2035 اسـت.
نتایـج مطالعـات امکان سـنجی مشـتمل بـر 
محاسـبات و بررسـی پتانسـیل های موجـود 
نشـان  جدیـد  فراینـد  تجاری سـازی  بـرای 
می دهد بـا توجه به قیمـت بـرق و هزینه های 
 ،CO2 گاز  نشـر  و  زغال سـنگ  بـا  مرتبـط 
فـوالد تولیدشـده بـا ایـن فراینـد حـدود 20 تـا 
30درصد گران تر از روش های مرسـوم اسـت. 
بـا این حـال بـا امید بـه کاهـش قیمت بـرق در 
آینـده کـه عمدتـا از منابـع تجدیدپذیـر تأمین 
خواهـد شـد و همچنیـن بـا توجـه بـه افزایـش 
 CO2 هزینه هـای مربـوط بـه جرائـم نشـر گاز
کـه توسـط سیسـتم تجـارت انتشـارات گازی 
 European Union Emission( اتحادیـۀ اروپـا
Trading System( اعمـال خواهـد شـد، بـه 
نظـر می رسـد ایـن فراینـد در آینـده بتوانـد بـا 

کنـد. روش هـای سـنتی رقابـت 
فـوالد در جامعـۀ مدرن امـروزی نقـش مهمی 
ایفـا می کنــــد و انتـــــظار مـی رود بـا توجـه بـه 
افزایـش  و  جهـان  در  جمعیـت  رشـد  خ  نـر
ایـن  بـرای  جهانـی  تقاضـای  شهرنشـینی، 
محصـول افزایـش یابـد. بـا ایـن اوصـاف، در 
کـردن  کـه تدبیـری بـرای جایگزیـن  صورتـی 
روش هـای سـنتی تولیـد فـوالد بـا فرایندهای 
ک اندیشـیده نشـود، پیش بینـی می شـود  پـا
CO2 تـا 25درصـد  گاز  تـا سـال 2050 نشـر 

افزایـش یابـد.
منبع:

https://www.ssab.com 

همکاری SSAB، LKAB و Vattenfall در احداث واحد 
خواب رفتن مکرر دست و پا را نیمه صنعتی تولید فوالد بدون استفاده از سوخت های فسیلی

جدی بگیــــرید؛ شاید نشـــــانۀ بیـــماری 
دیابت باشد.

خواب رفتن دست و پاها مشکلی است که هرکسی 
آن را احساس کرده است؛ اما تکرار مداوم خواب رفتن 
دست و پا در بیداری را باید جدی گرفت. در این مقاله 
بیماری هایی را که ممکن است خواب رفتن دست و 

پا نشانۀ آن باشد بشناسید.
دیابت شایـــع ترین عـــــــامل خــــــواب رفـــتن

 دست و پا
خواب رفتن دست و پا حتی هنگام بیداری ممکن 
است نشانۀ دیابت باشد. مهم ترین و شایع ترین 
بیماری مربوط به اعصاب محیطی، دیابت است 
که در تغذیۀ اعصاب اختالل ایجاد می کند. از آنجا 
که هرچه طول اعصاب بیشتر باشد تغذیۀ آن ها 
با مشکل بیشتری مواجه می شود، اعصاب پاها 
آسیب پذیرترند و خواب رفتگی پاها در دیابت بیشتر 
مشاهده می شود. عالوه بر خواب رفتن دست و پا، 
در بیماران دیابتی، انواع اختالالت حسی ازجمله 
کرختی، بی حسی، سوزن سوزن شدن و گزگز کردن 

دست و پا نیز مشاهده می شود.
مسمومیت دارویی

مسمومیت های دارویی نیز ممکن است باعث 
مسمومیـــت اعصاب محیـــطی شود. از میان این 
داروها، داروهـــای شیــمی درمانی که به اعصاب 
سلول های محیــطی بیـــماران ســـرطانی آسیـــب 
می زنند، شایع ترین نوع مسمومیت دارویی به 

شمار می آید.
مسمومیت ویتامینی

گروه ویتامین های B بی ضرر هستند؛ اما  گرچه  ا
B6 می تواند  از ویتامین  استفادۀ بیش ازاندازه 
کند و این مسمومیت خود را  مسمومیت ایجاد 

به صورت بی حسی دست و پا نشان می دهد.
 بیماری ام اس

بیماری های عصب مرکزی نخاع هم می تواند موجب 
کرختی و بی حسی دست و پا شود؛ مانند بیماری 

ام اس که همین عالئم را در پی دارد.
 سکتۀ مغزی

سکته های مــغزی نیــــز به علت ایجاد اختالل در 
اعصاب، بی حسی ایجاد می کنند و براثر آن دست و 

پا خواب می رود.
بیماری های خودایمنی

سنـــــــــدرم  شــــامــــــل  اختـــــالالت  ایــــــــن  انــــواع 
گلین باره)Guillain-Barre(، پلی نوروپاتی التهابی 
گلین باره(، لوپوس  میلین زدای مزمن )نوعی از 

)lupus( و روماتیسم مفصلی است.
عفونت ها

انــــواع عفونـــت ها در بیــــماری هایـــی مثــــل الیم 
عفونت  زوستر(،  یا  )آبله مرغان  زونا   ،)Lyme(
سیتومگالوویروس )cytomegalovirus(، ویروس 
هرپس سیمپلکس)herpes simplex(، اپشتین بار 
)Epstein_Barr( و ویروس بیماری ایدز می تواند 

موجب بی حسی و خواب رفتگی دست و پا شود.
بیماری های سیستماتیک

کلیوی،  انواع اختالالت   این بیماری ها شامل 
بیماری های کبد، آسیب های وریدی و بیماری های 
خونی، آمیلوئیدوز )amyloidosis(، بیماری های 
بافت هم بند و التــــهابات مـــــزمن، نبـــــود تعادل 
کم کاری تیروئید(، تومورهای  هورمون ها )مثل 
خوش خیم که به اعصاب حمله می کنند و سرطان ها 

می شوند.
درمان خواب رفتن دست و پا  

درمان موفق بستگی به تشخیص دقیق و پیدا 
کردن علت اصلی خواب رفتن دست و پا دارد. گرچه 
هیچ درمانی برای نوع ارثی نوروپاتی محیطی یافت 
نشده، اما سایر موارد با تشخیص درست قابل کنترل 

و درمان است.
توصیه های کلی دربارۀ شیوۀ زندگی سالم، مانند 
گرفتن در  حفظ وزن مطلوب بدن، پرهیز از قرار 
معرض مواد سمی، ورزش مناسب، داشتن رژیم 
غذایی متعادل و اجتناب از مصرف الکل و سیگار 
کشیدن از دیگر  راه های جلوگیری از آسیب های 

عصبی است. 

بهداشت و سالمت

آیا خواب رفتن دست و پا نشانۀ دیابت است؟

 IEEE 802.11 a/b/g/n  
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اجتماعی

بازنشستگان

اطالعیه

تدبیـر روزگار مـا را در ایـن مسـیر چـه زیبـا روانـه کـــرد، دیـروز چشـم انتظــار اینکــه 
چــه موقــع پایــان راه مــی رســد از دور دســت ها و امــروز در حســرت و دریــغ کــه 
افســوس ایــن روزهــا چــه زود و چــه آســان تمــام شــد، یــادش بخیــر بــاد. همــواره 

بعــد از ایــن در ازدحــام خاطـره هـا شـاد مـی شـویم.
 فوالد مبارکـه بـــه عنـوان مولـــود انقـالب اسلـــامی و یکـی از افتخـــارات عظیـم 
جمهـوری اسلـامی ایـران جایـگاه کسـانی بـــوده کـه بـا عشـق و عالقـه بـه میهـن 
عزیـز در جهـت توسـعه اقتصـادی کشـور تـالش کـرده انـد و موفـق شـده انـد، ایـن 
شـرکت را بـه جایـگاه اصلـی خـود کـه همـان حضـور موفـق در بازارهـای داخلـی 

و خارجـی اسـت، برسـانند.

تاریخ بازنشستگی تاریخ استخدام محل خدمت نام

محمدعلی اسماعیلی قهنویه
خدمات شهری و نظافت کارگاهی

1389/4/1
1396/12/25

هیبت اله رجبی مبارک آبادی
ساخت و تعمیر تجهیزات نواحی

1389/3/1
1396/12/25

مصطفی قنبری شهرستانی
تعمیرات مرکزی نورد سرد

1389/7/1
1396/12/25

علیرضا  مقتدری
امور مشاوران و قراردادها

1372/1/30
1397/1/2

حمیدرضا  باقرزاده
تعمیرات مکانیک احیاءمستقیم

1369/9/28
1397/1/4

سیداسماعیل میرعالئی
گواهی کیفیت

1370/4/22
1397/1/5

مسعود عطائی عطاآبادی
رسانه های صوتی و تصویری

1369/10/26
1397/1/5

سیدیعقوب موسوی
تصفیۀ  پساب های صنعتی 

1370/3/9
1397/1/5

مسعود  آقاداودی
دفتر برنامه ریزی و کنترل نگهداری

1369/2/1
1397/1/5

محمد داودی
اجرای پروژه های ساختمانی

1370/5/1
1397/1/5

احمد باربد
واحد اکسیژن و هیدروژن

1369/5/9
1397/1/5

محمود شیخی
تولید خطوط اسکین پاس

1371/5/26
1397/1/6

سیدتقی صادقی امرئی
توزیع برق واحد انرژی و سیاالت

1369/2/17
1397/1/5

کبری اصغر ا
تعمیرات ماشین های الکتریکی

1369/10/30
1397/1/5

بهزاد طاووسی
تعمیرات پیشگیری آماده سازی تختال

1372/7/4
1397/1/6

فرامرز مهرزاد
رسانه های صوتی و تصویری

1370/4/3
1397/1/6

سامانه 30003222

شما و فوالد

احمد یلمـــه علی آبادی،شـــاغل در 
نورد سرد

خواهشـــمندم نظـــارت بیشـــتری بـــر بیمـــۀ ایـــران 
داشـــته باشـــید.

913***9599  

مــــــــــــهدی رستــــــــــمی، شــــــــاغل در 
آهن سازی

بـــر  بیشـــتری  نظـــارت  اســـت  خواهشـــمند 
ســـانس های اســـتخر و کنتـــرل کارت های ورزشـــی 

صـــورت گیـــرد.
913***7114  

محمدرضـــا ســـلطانی، شـــاغل در 
نورد سرد

ــان  ــت نـ ــت پخـ ــر کیفیـ ــتری بـ ــارت بیشـ ــا نظـ لطفـ
شـــود.

939***5993  

حسیـــــــــن علی نـــــــــصر، شــــــــــاغل 
در فوالدسازی

از تمامـــی همـــکاران و دوســـتان گرامـــی کـــه در 
مصیبـــت وارده بـــه این جانـــب ابـــراز همـــدردی 
کردنـــد، صمیمانـــه تشـــکر و قدردانـــی می کنـــم.
935***2935  

ـــاغل در واحـــد  علـــی قربانـــی، شــــــــــ
ترابری

از تمامـــی همـــکاران و دوســـتان گرامـــی کـــه در غـــم 
ــدردی  ــراز همـ ــب ابـ ــدر این جانـ ــت دادن پـ از دسـ

کردنـــد، صمیمانـــه تشـــکر و قدردانـــی می کنـــم.
913***4144

 

در  شـــاغل  شـــعبانی،  رســـول 
تضمین کیفیت

از تمامـــی همـــکاران و دوســـتان گرامـــی کـــه در غـــم 
ــدردی  ــراز همـ ــب ابـ ــدر این جانـ ــت دادن پـ از دسـ

کردنـــد، صمیمانـــه تشـــکر و قدردانـــی می کنـــم.

سیـــــــــد محــــــمد جــــــهانی، هــمکار 
بازنشسته

بـــرای  کـــه  زیبایـــی  بســـیار  جشـــن  بابـــت 
بازنشســـتگان 96 فوالدبرگـــزار کردیـــد صمیمانـــه 
تشـــکر می کنـــم وبـــه ایـــن عزیـــزان   خســـته نباشـــید 

. یـــم می گو
913***2247  

سعیــــــــــــد فـــــــوالدی، شاغــــــــــــــل در 
فوالدسازی و نورد پیوسته

متأســـفانه بیمـــۀ ایـــران هزینـــۀ ســـونوگرافی 
در مطـــب را پرداخـــت نمی کنـــد؛ همچنیـــن 
ــا   ــود دارد. لطفـ ــا وجـ ــکال هایی در پرداخت هـ اشـ

رســـیدگی فرماییـــد.
913***8459  

حماسۀ شگرف 
آزادسازی خرمشهر 

را سروقامتانی 
پدید آوردند که با 
فتح آفرینی خود، 
نهایت ایثار، اوج 

مظلومیت، انتهای 
پاک بازی و منتهای 
توکل را رقم زدند. 

خرمشهر برای ملت 
ما تنها یک شهر 

نیست، بلکه نماد 
پایداری، ایثار و 

جاودانگی انقالب 
است

علی زندی فرزند همکار گران قدر     محمود زندی، شاغل در واحد نورد سرد، 
در مسابقات بهترین سخنران به زبان انگلیسی در مرکز تحقیقات ادیب 

شهرستان مبارکه موفق به کسب عنوان نخست شد.
گران قدر موسی نصیری، شاغل در واحد  دنیا نصیری فرزند همکار 
مهندسی صنایع،  در مسابقۀ  منطقه ای محاسبۀ ذهنی و چرتکه ای موفق به 

کسب مقام اول شد.
گران قدر مجید براتی، شاغل در ناحیۀ  فاطمه براتی فرزند همکار 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم، در دومین جشنوارۀ سفیران سالمت 

دانش آموزی استان در رشتۀ عکاسی موفق به کسب رتبۀ برتر شد.

سرکار خانم منیژه صالحی آموزگار محترم آموزشگاه فرهنگ و همسر همکار 
گرامی آقای احمدرضا صالحی، شاغل در واحد حفاظت فیزیکی، در سال 

تحصیلی 97-96 در منطقۀ مبارکه به عنوان معلم نمونه معرفی شد.
علیرضا قبادی فرزند همکار گرامی احمدرضا قبادی، شاغل در واحد 
بسته بندی و ارسال نورد سرد، در رشته های تواشیح و ترتیل مسابقات معارف 

اسالمی و فرهنگی شهرضا به ترتیب عناوین اول و دوم را کسب کرد.
کســب ایــن موفقیت هــای ارزشــمند را بــه ایــن عزیــزان و خانواده هــای 
محترمشــان تبریــک عــرض می کنیــم و توفیــق روزافزونشــان را از درگاه ایــزد 

متعــال خواســتاریم.

قابل توجه کارکنان محترم شرکت فوالد مبارکه؛
به منظور ارائۀ خدمات بهتر ضرورت دارد تا از این پس کارکنان محترم 
فوالد مبارکه به برخی نکات مهم که در ذیل به آن اشاره شده است، 

توجه داشته باشند:

چند روز قبل از انجام عمل های زیر، بیمار باید به ادارۀ خسارت درمان به 
 آدرس اصفهان، خیابان حکیم نظامی، ابتدای محتشم کاشانی، مقابل

 MRI سپاهان، ساختمان بیمۀ ایران مراجعه و با در دست داشتن مستندات 
الزم توسط پزشک معتمد بیمۀ ایران معاینه و تأیید شود.

1-لیزیک رفع عیوب انکساری چشم به هر روش )لیزیک، الزک، phakic و...(
2-سیتوپالستی
3-جراحی فک
4-فتق شکمی

5-کورتاژ تخلیه ای و چاقی مفرط
6-استرابیسم

7-آبدومینوپالستی و عوارض آن
8-ماموپالستی و عوارض آن

9-جراحی ترمیمی اسکارهای ناشی از سوختگی یا در موارد درمانی در هر 
جای بدن

 اسناد مخدوش و دارای خط خوردگی و همچنین مدارک کپی برابر اصل 
قابل پرداخت نیست.

کثر 6 ماه بوده و پس از آن مشمول   مهلت ارائۀ اسناد از تاریخ انجام حدا
مرور زمان می شود و قابل پرداخت نیست.

 نسخ ارائه شدۀ دفترچه باید دارای تاریخ، نام و نام خانوادگی، کد ملی و 
شمارۀ پرسنلی باشد.

کتور و جواب هزینه باید با یکدیگر همخوانی   تاریخ اوراق دستور پزشک، فا
داشته باشد.

کتور مجزا توسط پزشک )ممهور به   برای پرداخت ویزیت پزشک، ارائۀ فا
مهر پزشک( با درج تاریخ، مشخصات کامل بیمار، تاریخ ویزیت و ارائۀ برگ 
سوم دفترچه که خدمات ارائه شده به بیمار  در  آن خوانا نوشته شده باشد 

الزم است و بررسی برخی از ویزیت های خاص توسط پزشک معتمد شرکت 
انجام خواهد شد.

 سونوگرافی های غربالگری جنین، سونوگرافی های داخل مطب زنان 
طبق بخشنامه شماره 28316/د 400 مورخ 96/11/23 وزارت بهداشت و 
درمان از تاریخ 97/01/01 قابل پرداخت نخواهد بود. همچنین سونوگرافی 
NT-NB، مالفورماسیون و آنومالی در صورت نبود ناهنجاری های جنین 

غیرقابل پرداخت است.
ویزیت های رژیم درمانی و آب درمانی قابل پرداخت نیست.  

کتور پرداختی   جهت پرداخت کلیۀ هزینه های سرپایی ارائۀ اصل فا
ممهور به مهر مرکز درمانی، کپی جواب و برگۀ سوم دفترچه منوط به خوانا 

بودن دستور پزشک موردنیاز است.

قبل از انجام لیزر ضایعات پوستی ضروری است بیمار توسط پزشک 
معتمد بیمه معاینه شود  تا بتوان هزینه را بررسی و پرداخت کرد.

جهت انجام فیزیوتراپی باالی 10 جلسه و یا بیش از دو اندام با  در  دست 

داشتن مدارک الزم جهت تأیید پزشک به بیمۀ ایران مراجعه شود.
مراحل الزم جهت پرداخت هزینۀ سمعک:  

 ارائۀ دستور پزشک متخصص گوش و حلق و بینی مبنی بر لزوم استفاده 
از سمعک

 ارائۀ نوار گوش
کتور معتبر ممهور به مهر و امضای فروشنده با درج تاریخ، کد   دریافت فا

اقتصادی، شمارۀ ثبت و درج مهر پزشک معالج
 رؤیت سمعک توسط پزشک معتمد شرکت، تطبیق مدل و شماره 

کتور و کارت گارانتی سریال درج شده با فا

توصیه می گردد جهت استفاده از خدمات پزشکی به خصوص خدمات 
دارویی ترجیحا از مراجع طرف قرارداد استفاده شود تا ضمن عدم پرداخت 
وجه نقد، بیمه شدگان بتوانند از تخفیف اخذشده از مراجع در موارد سقف دار 

و یا  فرانشیز   سهم بیمار نیز استفاده کنند.
 شرکت سهامی بیمه ایران

مقاومت مردم خرمشهر، حماسه ای از یاد نرفتنی است؛ 
که مردم این شهر در حالی با دشمن مبارزه  کردند که از  چرا
پیش برای این تهاجم و تجاوز آمادگی نداشتند. آنها با سالح 
عزم و ایمان به مکتب و عشق و عالقه به میهن اسالمی شان، 
با دست خالی چنان مقاومت کردند که تا همیشه در تاریخ، 
بی نظیر خواهد ماند. به اعتقاد کارشناسان نظامی، مقاومت 
دیگر  با  هرگز  شد،  انجام  خرمشهر  در  که  بی سابقه ای 
مقاومت ها قابل مقایسه نیست. خرمشهر برای ملت ما تنها 
یک شهر نیست، بلکه تاریخ گویای پایداری، ایثار و جاودانگی 
انقالب است؛ ازاین رو، سوم خرداد و فتح این شهر، آیینۀ 
گاهانه و  گویایی از تاریخ و جغرافیای دفاع مقدس و جهاد آ

شجاعت مظلومانۀ این امت است.

تاریخ گویای جنگ
روز سوم خردادماه، سالگرد حماسۀ آزادی خرمشهر پس از یک سال ونیم 
اشغال آن به دست بعثیان است. فتح خرمشهر موجب برانگیختگی 
ک ملت ایران شد و هم دلی و وحدت را میان اقشار  احساسات و عواطف پا
ملت پدید آورد. حماسۀ شگرف آزادسازی خرمشهر را سروقامتانی پدید 
ک بازی  آوردند که با فتح آفرینی خود، نهایت ایثار، اوج مظلومیت، انتهای پا
و منتهای توکل را رقم زدند. خرمشهر برای ملت ما تنها یک شهر نیست، بلکه 

نماد پایداری، ایثار و جاودانگی انقالب است.
دشمن و حفظ خرمشهر

فتح خرمشهر موجب سرشکستگی صدام و نیز تلخ کامی حامیان قدرتمند 
وی شد. صدام و نظامیان بعثی همۀ همت، توان و تدبیر خود را برای حفظ 
اشغال خرمشهر، از آغاز تصرف آن به کار گرفتند و این شهر را به گمان خود به 
دژی نفوذناپذیر تبدیل کردند. این کار با کشیدن حصارهای دفاعی متعدد 
کریزهای دفاعی گسترده، ویرانی خانه های  به دور این شهر، ساختن خا
مردم و ایجاد میدان های مین صورت گرفت. بعثیان حتی فکر مقابله با 
عملیات هوایی نیروهای ایرانی را نیز کرده بودند. بر این اساس، هرجا 
زمینی مساعد برای فرود آمدن نیروهای هوایی بود، با کاشتن عمودی 
تیرآهن در آن ناحیه، اقدام نظامی از هوا  را ناممکن ساخته بودند. همۀ این 
اقدامات، نشان دهندۀ عزم جدی صدام برای در اختیار داشتن این شهر 
بود. او حتی در نقشه های منتشرشدۀ خود، نام این شهر را عوض کرد و آن 

را »ُمحمره« نامید.
فتح خرمشهر، نقطۀ تزلزل دشمن

پس از 23 روز نبرد شبانه روزی رزمندگان اسالم در عملیات بیت المقدس و 
درست هنگامی که آنان به فتح خرمشهر نزدیک می شدند، صدام همچنان 
نیروهای خود را در این شهر تقویت می کرد و برای جلوگیری از پیروزی 
قطعی سپاه اسالم، سربازان جدیدی را وارد خرمشهر می کرد؛ به گونه ای که 
بیشترین اسیران عملیات بیت المقدس از داخل شهر خرمشهر به اسارت 
گرفته شدند. به اسارت درآمدن حدود 12هزار نفر از نظامیان بعثی در این 
شهر، از ارادۀ جدی صدام برای برافراشتن پرچم خود بر باالی خانه های 
این شهر خبر می داد. پس از فتح خرمشهر، صدام احساس کرد جنگی که 

آغاز کرده بود تا انقالب اسالمی را از پای درآورد، موجب سستی حکومت او 
ک  شده و اشغال سرزمین ایران، حتی امکان کشانده شدن جنگ به خا

کشورش را در پی دارد.
نتایج عملیات بیت المقدس

ولی  بود؛  بیت المقدس  عملیات  نتیجۀ  مهم ترین  خرمشهر  فتح 
که یکی از مهم ترین و  تنها نتیجۀ آن به شمار نمی آید. در این نبرد 
گسترده ترین عملیات ها در دوران جنگ تحمیلی است، حدود 5400 
کشور آزاد شد. وجود موانع طبیعی در اطراف  ک  کیلومترمربع از خا
منطقۀ تحت اشغال، یعنی رودخانۀ کرخه نور  در شمال، کارون در شرق، 
رودخانۀ اروندرود در جنوب و آب های هورالهویزه در غرب و نیز وجود 
که ستون فقرات ارتش صدام  دشت های وسیع مناسب با مانور زرهی 
را تشکیل می داد، شرایط بسیار مناسبی برای نیروهای اشغالگر پدید 
گستردۀ نیروی هوایی و آتش پشتیبانی  آورده بود. دشمن با حمایت 
می توانست احساس کند در دژی استوار نشسته است و امکان نفوذ به 

جبهۀ وی وجود ندارد.
خرمشهر، نماد مقاومت

مقاومت 43 روزۀ مردم خرمشهر، فصل مهمی در هشت سال دفاع مقدس 
گر خرمشهر مقاومت  است؛ زیرا بسیاری از کارشناسان نظامی معتقدند ا
نمی کرد و متجاوزان به آسانی آنجا را اشتغال می کردند، شاید سرنوشت 
جنگ این گونه رقم نمی خورد. این پایداری سترگ به سدی در برابر 
دست یابی عراقی ها به اهدافشان بدل شد و توان نظامی آنها را در منطقه 
گر خرمشهر در همان روزهای نخست به دست عراقی ها  به هم ریخت. ا
می افتاد، دشمن به نقطه ای حساس دسترسی پیدا می کرد و آن استفاده 
از بندر خرمشهر بود. از سوی دیگر، تصرف آبادان و اهواز برای دشمن، راحت 

و کار برای رزمندگان اسالم بسیار دشوار می شد.
قدرت ایمان

قدرتی  از  بیت المقدس  شگفت انگیز  عملیات  در  خرمشهر  آزادسازی 
حکایت می کرد که همت و ایمان رزمندگان اسالم آن را پدید آورد. نگاهی به 
رخدادهای پس از فتح خرمشهر و پیام های رسمی و غیررسمی دولت مردان 
کنندگان اصلی  آمریکایی و متحدانش، به روشنی حکایت از آن دارد که برپا
جنگ تحمیلی، از کارآمدی طرح حمله نظامی به ایران ناامید شده بودند و 
که ادامۀ جنگ از  برای مقابله با نظام اسالمی راهکار دیگری می جستند؛ چرا
یک سو، حرکت پرشتاب نهضت های اسالمی را در منطقه به دنبال داشت و 
از سوی دیگر، شکست ارتش عراق برای قدرت های بزرگی که در سطح بسیار 
کامی  گسترده ای به نفع این کشور وارد این کارزار شده بودند، شکست و نا

به تمام معنای کلمه بود.
تأثیرات فرامنطقه ای آزادی خرمشهر

آزادی خرمشهر چنان در سطح بین المللی تأثیر گذاشت که پس از پیدایش 
وضعیت جدید و بیرون راندن متجاوزان از خرمشهر، برتری سیاسی  و نظامی 
ایران دربرابر عراق مطرح شد و مسیر جنگ نیز تغییر یافت. جنگی که ابتدا با 
ح ریزی شده بود،  هدف براندازی یا تعدیل دیدگاه های انقالب اسالمی طر
برخالف تصور، عامل تثبیت اوضاع سیاسی در داخل کشور و درهم شکستن 

جبهۀ ضدانقالب شد.

خرمشهر؛ نماد پایداری

افتخارآفرینی خانوادۀ کارکنان در عرصه های علمی و فرهنگی

اطالعیۀ بیمۀ ایران

ابراز همدردی

گذشته آقایان علی  با نهایت تأسف در هفتۀ 
قربانی شاغل در  ترابری، محسن صادقی شاغل 
در فوالدسازی، رسول شعبانی شاغل در تضمین 

کیفیت و محمدرضا صادقی شاغل در نورد سرد
در غم درگذشت پدر، امین حیدری شاغل در 
نورد سرد در غم درگذشت مادر، محمد علیخانی 
شاغل در نورد گرم در غم درگذشت برادر، مهدی 
طالب شاغل در نورد گرم در غم درگذشت خواهر 
ک نژاد شاغل در آهن سازی در غم  و حمزه پا

درگذشت فرزند به سوگ نشستند.

شادروان الیاس لطیفی

شادروان اسداهلل 
محمدی مبارک آبادی

دنیا نصیری علیرضا قبادیمنیژه صالحیفاطمه براتیعلی زندی

همچنین همکاران  بازنشستۀ گرامی شادروان 
الیاس لطیفی  به علت سکته و شادروان اسداهلل 
 محمدی مبارک آبادی به عـــلت ایــست قلـــبی

   دار فانی را وداع گفتند و به دیار حق شتافتند.
به  را  جبران ناپذیر  ضایعۀ  و  جانکاه  غم  این 
تسلیت  مرحومین  این  خانواده های  محضر 
عرض می کنیم و برای آنان علو درجات را از درگاه 

حق تعالی مسئلت می نماییم.
روابط عمومی
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ورزش

 در مسابقات 
لیگ برتر جوانان، 
بازیکنان تیم فوالد 
مبارکۀ سپاهان 
عناوین بهترین 
مدافع وسط، 
برترین هافبک 
دفاعی و بهترین 
مهاجمان را به خود 
اختصاص دادند

در ماه رمضان افراد 
باید برای حفظ 
سالمت بدن 1۵0 
دقیقه در هفته 
فعالیت متوسط 
انجام دهند؛ البته 
نوع ورزش افراد 
به شدت فعالیت و 
سطح آمادگی بدنی 
آن ها بستگی دارد. 
انجام ورزش های 
هوازی مانند 
پیاده روی و شنا 
بهترین نوع ورزش 
در ماه رمضان 
است

زوران کاستراتویچ 
سرمربی تیم ملی 
هندبال ایران از 
سعید برخورداری، 
وحید مسعودی، 
سعید پورقاسمی، 
کامیار طاهری، 
یاسین کبیریان 
و امین کاظمی 
بازیکنان تیم 
هندبال فوالد 
مبارکۀ سپاهان 
دعوت کرده 
است تا تیم ملی 
کشورمان را در 
اردوی آماده سازی 
همراهی کنند

کوهنوردی شهدای صنعت فوالد گروه 
در ارتفاعات تالش

تیم کوهنوردی شهدای صنعت فوالد در اولین برنامۀ تقویم سال 1397 خود طی یک برنامۀ سه روزه 
ارتفاعات شهرستان تالش را درنوردیدند.

در مدت زمان اجرای این برنامه، آموزش های حمل مجروح، ساخت بسکت و برانکارد، برپایی کمپ و روشن 
کردن آتش در شرایط بد آب و هوایی توسط مربی تیم آموزش داده شد.

کارگران استان جودوکاران سپاهان بر سکوی سوم مسابقات 

هندبالیست های سپاهان
 آسیایی می شوند

6 بازیکن فوالد مبارکۀ سپاهان در 
اردوی تیم ملی هندبال

مسابقات جودو کارگران استان اصفهان با حضور  
تیم های ذوب آهن اصفهان، پارس سی ام سی، 
مبارکه،  تربیت بدنی  سپاهان،  مبارکۀ  فوالد 
برخوار،  جودو  هیئت  راه گستر،  پرشین  شرکت 
سحرخیزان،  شرکت  فالورجان،  جودو  هیئت 
ثبت احوال اصفهان، شرکت فن آوران پالستیک 
و هواپیماسازی هسا در تاریخ 21 اردیبهشت ماه 
سال جاری در خانۀ جودو اصفهان برگزار شد و 
در پایان تیم های پارس سی ام سی، ذوب آهن 
اصفهان و فوالد مبارکۀ سپاهان مقام های اول تا 

سوم را کسب کردند. 

مقام های کسب شده توسط جودوکاران فوالد 
ح است؛ مبارکۀ سپاهان بدین شر

     اسماعیل امینی    وزن 81- کیلوگرم            مقام دوم
     غالمرضا فرهمند      وزن 100+ کیلوگرم       مقام سوم
     محمدرضا نصوحی    وزن 60- کیلوگرم    مقام سوم
    سعید محبــی          وزن 100- کیلوگرم              مقام چهارم
    عیدی نامـداری       وزن 66- کیلوگرم      مقام چهارم
    حمید نجفـــی            وزن 90- کیلوگرم            مقام چهارم
در این دوره از مسابقات، داریوش ملت به عنوان 
سرمربی، جودوکاران فوالد مبارکۀسپاهان را همراهی 

کرد.

کنون در  تیم هندبال فوالد مبارکه سپاهان هم ا
حال برنامه ریزی و جذب بازیکن برای تشکیل 
تیمی قدرتمند جهت حضور در رقابت های پیش رو 
است؛ بر همین اساس، طالیی پوشان فوالد مبارکۀ 
سپاهان که کسب عناوین نایب قهرمانی و سومی 
هندبال آسیا را نیز در کارنامۀ خود دارند، امسال 
باید به عنوان نمایندۀ جمهوری اسالمی ایران در 
رقابت های هندبال باشگاه های آسیا حضور یابند. 
این مسابقات آبان ماه سال جاری در کشور اردن 

برگزار خواهد شد.
در این فصل محسن طاهری به عنوان سرمربی 
و اسماعیل پناهنده به عنوان سرپرست، تیم 
هندبال فوالد مبارکۀ سپاهان را همراهی خواهند 

نمود.

شش بازیکن از تیم هندبال فوالد مبارکۀ سپاهان به 
اردوی تیم ملی هندبال کشورمان دعوت شدند.

زوران کاستراتویچ سرمربی تیم ملی هندبال ایران 
از سعید برخورداری، وحید مسعودی، سعید 
کبیریان و  کامیار طاهری، یاسین  پورقاسمی، 
امین کاظمی بازیکنان تیم هندبال فوالد مبارکۀ 
سپاهان دعوت کرده است تا تیم ملی کشورمان 
را در اردوی آماده سازی که از تاریخ 97/02/27 
تا  97/02/31 در سالن فدراسیون هندبال برگزار 

می شود، همراهی کنند.
شایان ذکر است این اردو جهت آمادگی ملی پوشان 
برای اعزام به مسابقات آسیایی تدارک دیده شده 
کارتا اندونزی برگزار  که شهریورماه در جا است 

می شود. 

تیم فوتبال جوانان فوالد مبارکۀ سپاهان قهرمان لیگ برتر

 جوانان فوالد مبارکۀ سپاهان برای دومین بار قهرمان 
مسابقات لیگ برتر فوتبال جوانان کشور شد. 

کشور با حضور بهترین  مسابقات لیگ برتر فوتبال جوانان 
استعدادهای فوتبال ایران به صورت دوره ای برگزار شد و طی آن 
تیم فوتبال جوانان فوالد مبارکۀ سپاهان با ثبت 16 برد و به ثمر 
رساندن 39 گل توانست با کسب مجموع 50 امتیاز، در جایگاه 
نخست و تیم های فوالد خوزستان و شاهین توسعه نیز به ترتیب 

به عناوین دوم و سوم دست یافتند.
گفتنی است بازیکنان تیم فوالد مبارکۀ سپاهان عناوین بهترین 
مدافع وسط، برترین هافبک دفاعی و بهترین مهاجمان این 

مسابقات را نیز به خود اختصاص دادند.
در این رقابت ها سعید اورنگی مربی تیم فوتبال جوانان فوالد 
مبارکۀ سپاهان نیز عنوان برترین سرمربی را به خود اختصاص 

داد.

اصول و قواعد ورزش در ماه مبارک رمضان
ورزش در ماه رمضان از اصول و قواعدی پیروی می کند که بهتر است در یادگیری آن 
بکوشیم تا با تنظیم زمان و نوع فعالیت هم به سالمت بدن خود کمک کنیم و هم اعمال 

عبادی ماه رمضان را به جای آوریم.

ماه مبارک رمضان، ماه خیروبرکت، ماه انسان ساز و ماه نزول برکات است و هرچه انسان کامل تر باشد، 
از فواید این ماه بیشتر بهره می برد. ورزش که همواره برای سالمتی جسم و روح به آن سفارش شده 
است، در این ماه جلوۀ پررنگ تری دارد و می تواند نقش خود را بهتر و بیشتر ایفا کند. ورزش در ماه 
گر به صورت صحیح و اصولی انجام شود، باعث آرامش و  رمضان نه تنها با روزه منافاتی ندارد، بلکه ا

کاهش استرس ورزشکاران می شود و استقامت فکری و صبر آن ها را تقویت می کند.
ورزش در ماه رمضان از تجمع چربی در بدن جلوگیری می کند و سوخت وساز را آسان می سازد؛ 
به طوری که ورزشکارانی که روزه می گیرند، کمتر دچار مشکالت گوارشی و قندخون می شوند؛ بنابراین 
ورزشکاران می توانند با یک برنامۀ غذایی غنی، انرژی موردنیاز را برای انجام فعالیت های ورزشی و 

حفظ ساختار بدنی به دست آورند.
در ماه رمضان افراد باید برای حفظ سالمت بدن 150 دقیقه در هفته فعالیت متوسط انجام دهند؛ 
البته نوع ورزش افراد به شدت فعالیت و سطح آمادگی بدنی آن ها بستگی دارد. انجام ورزش های 

هوازی مانند پیاده روی و شنا بهترین نوع ورزش در ماه رمضان است.

زمان مناسب برای ورزش در ماه رمضان
بسیاری در ماه مبارک رمضان بعد از افطار ورزش می کنند؛ بااین حال، باید توجه داشته باشید که 
الزم است دست کم یک ساعت فاصله بین افطار و ورزش فاصله باشد. استراتژی دیگر نیز این است که 
آخرین کاری که قبل از افطار انجام می دهید ورزش کردن باشد؛ بدین ترتیب بعد از به پایان رسیدن 
ورزش می توانید غذا و آب کافی دریافت کنید. روش های مختلف را امتحان کنید و ببینید که کدام 

با بدن شما سازگارتر است.

شدت ورزش در ماه رمضان را کاهش دهید
برای جلوگیری از ضعف قوای جسمانی در ماه رمضان باید از انجام حرکات سنگین ورزشی اجتناب 
کرد. فعالیت زیاد فرد روزه دار   در  ماه رمضان به صرف انرژی بیشتر و افزایش تعریق طی ساعات روز 
منجر می شود و می تواند موجب عطش فراوان و افت فشارخون فرد شود. با کاهش شدت برنامۀ 
ورزش در ماه رمضان می توانید فعال بمانید و درعین حال انرژی خود را از دست ندهید؛ به عنوان 
گر همیشه به مدت یک  گر همیشه می دویدید، آن را به پیاده روی سریع تبدیل کنید؛ یا ا مثال: ا

ساعت ورزش می کردید، زمان آن را به 30 تا 45 دقیقه کاهش دهید.

تداوم در فعالیت های بدنی مهم است
نکتۀ مهم آن است که به ورزش در ماه رمضان ادامه دهید. ثبات و تداوم فعالیت بدنی، عنصری مهم برای 
حفظ سالمت و تناسب اندام است که نباید فراموش شود. با این که شاید در ماه مبارک رمضان، فرصت 
زیادی برای ورزش و انجام تمرینات بدنی فراهم نباشد، اما 20 دقیقه فعالیت نیز کمک زیادی به حفظ 
سالمت و وزن مناسب می کند و در این حالت، پس از ماه رمضان برگشتن به برنامۀ ورزشی عادی ساده تر 
خواهد بود. الزم نیست یک ساعت تمام و به همان شدت سابق ورزش کنید، فقط هر قدر می توانید تالش 

کنید تا در طول این ماه نیز تداوم برنامۀ ورزشی را حفظ کنید.

 ورزش مناسبی را انتخاب کنید
که از گرفتگی  بهترین ورزش در ماه رمضان، شنا، پیاده روی و ورزش های هوازی پس از صرف افطار است؛ چرا
عضالت پیشگیری می کند. ورزش های تفریحی، مالیم و بانشاط موجب تسریع گردش خون می شود؛ بدین 
کسیژن بیشتری به مغز می رسد و  همین امر شادابی و نشاط را در ورزشکاران روزه دار  ترتیب خون و درنتیجه ا
به دنبال دارد و ذهن را برای یادگیری و تمرین، خالق تر می کند. دربارۀ استفاده از مکمل های غذایی در ماه 
گر سطح فعالیت بدنی کاهش یابد، به مراتب از مکمل ها هم  رمضان نیز نکتۀ درخور توجه این است که ا
باید کمتر استفاده شود؛ درواقع بسته به شدت تمرین و میزان فعالیت، مصرف مکمل ها نیز باید تغییر کند.

تغذیه مناسب داشته باشید
الزم است روزه داران پس از افطار از خوردن غذاهای چرب و شیرین پرهیز کنند و مایعات زیادی بنوشند. 
همچنین بهتر است قبل از ورزش دو لیوان آب بنوشند و هنگام ورزش نیز آب مصرف کنند تا آب بدن 
آن ها تأمین شود. توصیه می شود افراد ورزشکار و عادی از افطار تا سحر مایعات، میوه  و سبزی  بیشتری 

مصرف کنند.

ورزش های هوازی و قدرتی
به انواع ورزش هایی که به طور مستمر و طوالنی مدت )بیش از دو دقیقه( طول می کشند و ضربان قلب 
کثر ضربان قلب است تمرینات هوازی گفته می شود. پیاده روی،  در هنگام تمرین، کمتر از 70 درصد حدا
دوی نرم، دوی استقامت، شنا، دوچرخه سواری، استفاده از تردمیل و دوچرخه ثابت جزو ورزش های 

هوازی هستند.
ورزشکاران در روزهای عادی ممکن است روزی یک تا دو مرتبه به مدت دو ساعت فعالیت هوازی انجام 
دهند و هفته ای سه بار نیز تمرینات قدرتی داشته باشند؛ اما در ماه مبارک رمضان توصیه می شود 
فعالیت های هوازی را به یک نوبت )پس از افطار(  کاهش دهند و تمرینات قدرتی را نیز به دو مرتبه در هفته 

کاهش دهند.
امور ورزش

 رتبۀ سوم
 برای دوچرخه سوار فوالد مبارکۀ سپاهان

 
به گزارش سایت فدراسیون دوچرخه سواری، اولین مرحلۀ لیگ برتر دوچرخه سواری استقامت جاده 
به میزبانی استان زنجان برگزار شد و مهدی سهرابی، رکاب زن باسابقۀ کشورمان، توانست به عنوان 
نفر نخست از خط پایان عبور کند. در پایان این مسابقۀ نفس گیر و سنگین که به مسافت 130 کیلومتر 
در مسیر زنجان به میانه برگزار شد، مهدی سهرابی از تیم پیشگامان کویر یزد در رتبۀ اول قرار گرفت. 
سعید صفرزاده از تیم شهرداری تبریز دوم شد و محمد گنج خانلو از تیم فوالد مبارکۀ سپاهان اصفهان 

رتبۀ سوم را از آن خود کرد. 

برنامۀ کالس های ورزش سالمت
در سالن میعاد در ماه مبارک رمضان

ثبت نام کالس های اوقات فراغت امور ورزش 
فوالد مبارکه

جدول زمان بندی استخرهای مجموعۀ فردوس 
در ماه مبارک رمضان

به اطالع همکاران گرامی می رساند کالس های ورزش سالمت سالن ورزشی میعاد در ایام ماه مبارک رمضان 
از 97/02/29 تا 97/03/09 برگزار می گردد.

شایان ذکر است مجموعۀ ورزشی میعاد از تاریخ 97/03/10 تا پایان ماه مبارک رمضان به علت تعمیرات 
تعطیل است.

به اطالع تالشگران عرصۀ صنعت فوالد می رساند همکارانی که برای اعضای خانوادۀ محترم خود اقدام 
به ثبت رزرو کالس های ورزشی تابستانه در مجموعۀ فرهنگی ورزشی فردوس اصفهان نموده اند، جهت 
ثبت نام با همراه داشتن کارت RFID امور ورزش از روز یک شنبه 1397/02/30 از ساعت 8:30 تا 12 ظهر به 

دفتر کالس های تابستانۀ مجموعۀ فردوس اصفهان مراجعه کنند.
تلفن تماس دفتر ثبت نام کالس های تابستانۀ مجموعۀ فرهنگی ورزشی فردوس اصفهان: 03137660306

به اطالع همکاران و خانواده های محترم می رساند تمامی استخرهای طرف قرارداد با امور ورزش فوالد مبارکه 
در ماه مبارک رمضان تعطیل است و عالقه مندان به رشتۀ شنا تفریحی می توانند از استخر باغ فردوس طبق 

جدول زمان بندی ذیل استفاده کنند.

اطالعیۀ امور ورزش

جدول زمان بندی سانس های مجموعۀ فردوس در ماه مبارک رمضان

استخر شماره دو استخر شماره یک
ایام هفته

22 - 23:30 20:45 - 21:45 22 - 23:30 20:45 - 21:45

تفریحی بانوان تفریحی بانوان تفریحی آقایان تفریحی آقایان شنبه

تفریحی بانوان تفریحی بانوان تفریحی آقایان تفریحی آقایان یک شنبه

تفریحی بانوان تفریحی بانوان تفریحی آقایان تفریحی آقایان دوشنبه

تفریحی آقایان تفریحی آقایان تفریحی بانوان تفریحی بانوان سه شنبه

تفریحی بانوان تفریحی بانوان تفریحی آقایان تفریحی آقایان چهارشنبه
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حدیث هفته

پیامبر اکرم  صلی هللا علیه و آله: 
ماه رمضان، ماه خداست و آن ماهى است كه خداوند در آن حسنات را مى افزاید و 

گناهان را پاک مى كند و آن ماه بركت است.
بحاراألنوار، ج 96، ص 340، ح 5

فقه و زندگی

 ماه رمضان،
مــاه فداکاری، 

ماه مقاومت، ماه 
بصیرت و ماه آزادی 

است؛ ماه آزادی 
از جور و جهل و 

جهنم سوزان و ماه 
دستیابی به بهشت 
جاودان الهی است

اوقات شرعی به افق فوالد مبارکه
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عذرهای بی اساس
ــه عذرهایــی همچــون  ــد، واجــب اســت؛ مگــر کســانی ک ــه شــرایط الزم را دارن ــر همــۀ کســانی ک روزه ب
بیمــاری و... دارنــد کــه البتــه آن هــا نیــز بایــد حرمــت ایــن مــاه را نگــه دارنــد. در ایــن بیــن عذرهــای 
بی اساســی وجــود دارد کــه پذیرفتــه نیســت، ماننــد: زمــان امتحــان، شــغل های ســخت، زمــان 
کشــاورزی، ســحری نخــوردن، ضعیف بــودن، عــدم رضایت پــدر یا شــوهر، مســافر بــودن تا قبــل از حد 

گــر کســی بــه بهانه هــای فــوق روزۀ خــود را بخــورد کفــاره دارد. ترخــص و... . ا
افطار روزه

افطار روزه به لحاظ حکم چندگونه است:
1.حرام: مانند افطار روزۀ واجب رمضان و روزۀ نذر معین بدون عذر شرعی؛

گــر روزه دار پیــش از ظهــر ســفر کنــد، بایــد روزۀ خــود را افطــار کنــد یــا کســی کــه روزه برایــش  2.واجــب: ا
ضــرر دارد؛

3.مکروه: همچون افطار روزۀ مستحبی بعدازظهر؛
4.مستحب: روزه داری که در غیر ماه رمضان مهمان کسی شود، بدون اینکه میزبان را از روزه داری 

خود مطلع سازد، مستحب اســت افطار کند؛
5.مباح: همچون افطار روزۀ قضا قبل از ظهر.

مواردی که روزه باطل است؛ ولی نباید خورد
گر کسی در شب جنب شود؛ ولی غسل را فراموش کند، تا این که در روز متوجه شود. 1.ا

گر شــخصی با اعتقــاد بــه این کــه اذان صبــح را نگفته اند، مشــغول ســحری شــود و ســپس متوجه  2.ا
شــود وقــت اذان صبــح گذشــته اســت، روزه اش باطــل اســت و بایــد قضــا کنــد؛ ولــی حــق نــدارد افطــار 

کنــد.
گر روزه دار قصد کرده که روزه نباشد، روزۀ او باطل است، ولی نباید چیزی بخورد. 3.ا

در مــوارد فــوق روزه باطــل اســت و قضــا دارد؛ ولــی روزه دار نبایــد چیــزی بخــورد و کفــاره هــم بــر او واجب 
اســت.

احکام روزه داری
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 به دنبال حــــوادث هفتـــۀ گذشته، روابط 
بین المـــــللی ایران به بحــــث روز جامـــــعه 
تبدیل شد؛ بنابراین ترجیح دادیم کتابی 
روابط  و  تاریخ دیپلماسی  درخصوص 
کتاب  کنیم.  بین الملل به شما معرفی 
»تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل: از 
پیمان وستفالی تا امروز« نوشتۀ احمد 
نقیب زاده مدرس علوم سیاسی دانشگاه 

تهران است.
 از دیگر تألیفات این نویسنده می توان به 
»توسعۀ سیاسی«، »جامعه شناسی احزاب 
سیاسی«، »تحوالت روابط بین الملل و 
اتحادیۀ اروپا« و... اشاره کرد. عنوان فصل 
نخست کتاب اوضاع جهان از وستفالی 
شامل  که  است  اول  جهانی  جنگ  تا 
موضوعاتی نظیر جنگ های مذهبی و آثار 
آن، تحوالت علمی و فلسفی، تحوالت 

عرصۀ بین الملل، شکل گیری قدرت های 
ملی، توقف فرانسه و آغاز اقتدار انگلیس و 
همچنین دیپلماسی و روابط بین الملل 

در قرن هجدهم است.
وقایع مهم  باب  کتاب در   فصل دوم 
جهان از کنگرۀ وین تا جنگ جهانی اول 
کتاب در این فصل به  است. نویسندۀ 
موضوع کنگرۀ وین و اهمیت آن در روابط 
از  اروپا  بین ملت ها، تحوالت سیاسی 
انقالب های 1830 تا وحدت آلمان، اوضاع 
بین المللی از 1870 تا تشکیل اتفاق ملت 
و تحوالت روابط بین الملل در آغاز قرن 

بیستم پرداخته است.
نویسنده  کتاب،  این  دوم  نیمۀ  در   
روابط بین الملل از جنگ جهانی اول 
جنگ  است.  کرده  بررسی  را  امروز  تا 
و پیامدهای آن، مسائل  اول  جهانی 
مهم بین المللی در دهۀ 1920، روابط 
جنگ  و   1945 تا   1929 از  بین الملل 
که در  جهانی دوم از موضوعاتی است 
این فصل، نویسنده دربارۀ آن ها قلم 
بین المللی  مهم  تحوالت  است.  زده 
از جنگ جهانی دوم تا امروز، موضوع 
موضوعات  است.  کتاب  پایانی  فصل 
این فصل چنین است: دورۀ جنگ سرد 
نخست:1945تا1963، تحوالت روابط 
بین الملل در دهه های شصت و هفتاد 
میالدی، جنگ سرد جدید و مقدمات 
فروپاشی شوروی:1970تا1990، روابط 

بین الملل در دهۀ 1990.

کتاب معرفی 

تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل

 عصبانی نیستم /رضا درمیشیان

کارگردان: پوریا آذربایجانی
فیلم نامه: پوریا آذربایجانی و مونا سرتوه

تهیه کننده: سید علی قائم مقامی
مدیر فیلم برداری: علیرضا زرین دست

پوریــا آذربایجانــی، یکــی از کارگردانــان خــوب 
کشــورمان، در جدیدتریــن اثــر خــود، فیلــم 
متفاوتــی با بــازی بازیگــران مطــرح و محبوب 
ســینمای کشــور ســاخته اســت. »جشــن 
دلتنگــی« مضمونــی اجتماعــی دارد و بــه 
آســیب های فضــای مجــازی می پــردازد. 
گــره  فیلــم دربــارۀ رابطــۀ واقعــی آدم هــا و 
خوردن آن با فضای مجازی است و در قالب 
فیلمــی کالســیک، دربــارۀ اقتضائــات زندگــی 
امروزی ســخن می گویــد؛ اقتضائاتی که همۀ 
ــا آن دســت به گریبانیم؛ مثــال  مــا کم و بیــش ب

گرام و تلگــرام. اینســتا

خالصۀ فیلم:
فیلم روایتی تازه از تنهایی انسان معاصر 
که  است؛ »جهان« مردی 32 ساله است 
سودای شهرت دارد. »افسانه« و »رضا« 
در میان سالی مشکالت تازه ای را تجربه 
می کنند. »کاوه« و »الله« در انتظار تولد اولین 
فرزندشان هستند و »سارا« دختر جوانی 
است که تصمیم دارد با هویت جدیدی به 
زندگی خود ادامه دهد. یکی از نکات درخور 
 توجه فیلم »جشن دلتنگی« موسیقی متن 
آن است. آهنگ سازی آن به عهدۀ فردین 
خلعتبری بوده و در ارکستر متروپولیتن شهر 
گ و در استودیوی کانال چهار این شهر  پرا
گی اصلی  نواخته و ضبط شده است. ویژ
گر  جشن دلتنگی سوژۀ جذاب آن است. ا
بخواهیم به یکی از آثار خوب و شناخته شدۀ 
پوریا آذربایجانی در سینمای ایران اشاره 
کنیم، باید از فیلم »روایت های ناتمام« 
نام ببریم که توانست جوایز متعددی را در 
جشنواره های داخلی و خارجی از آن خود 
که با »جشن  کند. او حاال امیدوار است 
دل تنگی« دوباره داستانی درام را که با یکی از 
موضوعات پرحاشیۀ جامعۀ امروز ایران گره 
خورده است، به خوبی به تصویر بکشد. در 
این فیلم بابک حمیدیان، محسن کیایی، 
بهنام تشکر، مینا ساداتی، پانته آ پناهی ها، 
ساغر قناعت، پریوش نظریه، روزبه فدوی، 
عرفان ناصری، علی دهبان، ندا عقیقی 
کردند. مینا ساداتی و بابک  ایفای نقش 
حمیدیان در این فیلم نقش یک زوج جوان 

را بازی می کنند.

معرفی فیلم

جشن دلتنگی

ضیافت الهی در رمضان
بار دیگر سفرۀ ضیافت الهی 
گسترده می شود و ماه پربرکت خدا 
فـــــرامی رسد. هـــــمۀ مـــــاه ها، مــــاه 
خداست. اما ماه رمضان ماهی دیگر 
است؛ همان گونه که تمام مکان ها از 
آن خداست؛ ولی خانۀ کعبه، خانۀ 
ویژۀ خداست و بشریت در پرتو آن از 
رحمـــت و برکـــت و آمـــرزش خاص 

بهره مند می گردد.
 

مــاه رمضــان یکــی از بهتریــن فرصت هــا بــرای 
ایجــاد تحــول مثبــت در جــان و جامعــه اســت. 
ایــن مــاه، مــاه خودســازی، مــاه شــب زنده داری، 
مــاه پارســایی، مــاه تقویــت اراده هــا، مــاه انــس بــا 
قــرآن، مــاه تدبــر قرآنــی، مــاه دعــا و نیایــش، مــاه 
مســاجد، ماه گناه ســوزی، ماه تحکیم پیوندهای 
اســالمی، مــاه انقــالب اخالقــی، مــاه اندیشــه ها، 
اصــالح آرزوهــا، اصــالح نگاه هــا، اصــالح عادت هــا 
ــه و  و خلق وخــوی بشــری، مــاه اصــالح نظــام تغذی
ک انســانی، مــاه صلــح و آشــتی، مــاه  خوردوخــورا
اصــالح روابــط اجتماعــی، مــاه معرفــت خدایــی 
اســت. ماه جهاد اقتصادی و حمایــت از محرومان 
و ایتــام، ماه بازگشــت از خبــط و خطاهای انســانی، 
مــاه تمریــن بندگــی، مــاه ارتبــاط بــا ولــی اهلل اعظــم، 
کــرم )ص( و  مــاه عبــادت خــدا و اطاعــت رســول ا

اولیــای الهــی اســت.
مـاه رمضـان مـاه جهـاد اسـت، مـاه جهـاد بـا 
نفـس سـرکش، مـاه نبـرد بـا شـیطان نامرئـی و 

مـاه جهـاد بـا دشـمنان داخلـی و خارجـی.
کاری، ماه مقاومت،  ماه رمـــــضان، ماه مــاه فدا
ماه بصیرت و ماه آزادی است؛ ماه آزادی از 
جور و جهل و جهنم سوزان و ماه دستیابی به 

بهشت جاودان الهی است.
به این سخن رهبر فرزانۀ انقالب اسالمی 

توجه کنید:
»ماه رمضان در هر سال قطعه ای از بهشت 
است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی 
ما را در آن وارد می کند و به ما فرصت می دهد 

خودمان را بر سر این سفرۀ الهی در این ماه وارد 
بهشت کنیم.

بعضی همان سی روز را وارد بهشت می شوند، 
بعضی به برکت آن سی روز همۀ سال را، بعضی 
کنار آن با غفلت  همۀ عمر را و بعضی هم از 
عبور می کنند که مایۀ تأسف و خسران است. 
حاال برای خودشان که هیچ؛ هر کس ببیند 
این موجود انسانی با این  همه استعداد و 
توانایی عروج و تکامل از چنین سفرۀ با عظمتی 
استفاده نمی کند، حق دارد متأسف شود. این 

ماه رمضان است، ماه ضیافت اهلل است، ماه 
لیلةالقدر است.«

مــاه مــوال  مــاه رمضــان،  از ســوی دیگــر، 
شناسی، ماه آزادی قدس شــریف، ماه آزادگی 
از ســه زنجیــر و بنــد بندگــی و بردگــی اســت: 
گاهــی، مــاه  مــاه آزادی از زنجیــر جهــل و ناآ
آزادی از بنــد غرایــز و هوس هــای حیوانــی و 
شــیطانی، مــاه آزادی از ســلطۀ طاغوت هــا و 
کــم در بــالد  دیکتاتورهــای بــزرگ و کوچــک حا

اســالمی.
ماه رمضان ماه تسبیح و تحمید و تکبیر 
ذات مقدس خداست. بدون تردید، ماه 
رمضان، تدبیری الهی برای خودسازی و 
بازسازی فرهنگی بندگان خدا و فرزندان 
تالوت  روزه داری،  است.  اسالم  و  قرآن 
قرآن، شب زنده داری، نمازهای جماعت و 
نیایش های فردی و گروهی و برنامه های ویژۀ 
رمضان مثل اعتکاف می تواند نقشی عظیم 
در بیداری معنوی، بیداری سیاسی، بیداری 
اجتماعی، اتحاد و همکاری، عدالت خواهی، 
احساس هویت اسالمی و بازگشت به فطرت 

زالل الهی داشته باشد.
رمضــان مــاه احســاس مســئولیت در برابــر 
کــم بــر بــالد اســالمی و  فقــر و جهــل و ظلــم حا
جهــان بشــری اســت. شــب قــدر، شــب تغییــر 
سرنوشــت ملت هــا و کشورهاســت. امیــد کــه 
بتوانیــم از ایــن ســفرۀ گســترده معنــوی بهــره 

کافــی را ببریــم.

اطالعیه


